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rytyjski ,, doniós³ 19.9.2004, ¿e armia
USA planuje u¿yæ broñ mikrofalow¹ w Iraku, aby

. Usprawiedliwienie budzi podejrzenia. Ca³y na-
ród Iraku, czyli cywile, powsta³ przeciw najeŸdŸcy.

Broñ oparta na wysy³aniu mikrofal o du¿ej mocy zo-
stanie za³o¿ona na wozach bojowych si³ USA w Iraku
ju¿ na pocz¹tku 2005 roku. Podobnie jak w kuchence
mikrofalowej, broñ szybko podgrzewa wodê zawart¹
w ciele, powoduj¹c ból nie do wytrzymania i pieczenie.
Komunikat mówi o , o wnikaniu fal na g³êbo-
koœæ poni¿ej 1 mm, ale wiadomo, ¿e mikrofale prze-
nikaj¹ do wewn¹trz. Na kim przeprowadzono doœwiad-
czenia?

– powiedzia³ p³k. Wade Hall z Biura Transformacji Si³
USA, utworzonego w paŸdzierniku 2001 roku celem

reklamowa³ okrutnych militarystów:

To bzdura. Partyzanci nie dzia³aj¹ w os³onie t³u-
mów. Nawet jeœliby tak dzia³ali, natychmiast zmieni¹
taktykê po wprowadzeniu broni mikrofalowej. Zasto-
sowana z , broñ ta bêdzie s³u¿yæ
terroryzowaniu ludnoœci cywilnej.

Rich Garcia, rzecznik Laboratorium Lotnictwa USA
w stanie Nowy Meksyk, gdzie opracowano broñ mikro-
falow¹, bra³ udzia³ w testowaniu systemu na w³asnej
skórze, na odleg³oœæ do 1 km:

[ale]

To zaiste specjalne mikrofale, bo inne powo-
duj¹ nieodwracalne zmiany w tkance i substancjach
od¿ywczych por. w: ,, nr 3,
www.wir.ca.

Gazeta przytoczy³a przyk³ad niepotrzebnych strat
wœród ludnoœci cywilnej wskutek walk si³ USA z party-

zantami.

. Amerykañscy
militaryœci czaruj¹ nas, ¿e dla dobra ludnoœci (która
w ponad 90% nienawidzi najeŸdŸcy) bêd¹ u¿ywaæ ,,nie-
szkodliw¹” broñ mikrofalow¹ dla rozpêdzenia t³umów.
A potem odpal¹ rakiety przeciwpancerne i pociski ura-
nowe 30 mm na tych, którzy nie ?

Wóz bojowy wyposa¿ony w mikrofalow¹ broñ (ADS,
, Aktywny System Niedopu-

szczenia) nazwano Szeryf. Hall powiedzia³, ¿e do wrze-
œnia 2005 roku, armia i Marines USA powinni otrzymaæ
4 do 6 Szeryfów wyposa¿onych w ADS. Projekt rozpo-
czêto dopiero przed 3 miesi¹cami, sk¹d ten poœpiech?
Czytamy dalej:

.
T³umaczenie: ratowanie wojsk USA, które znalaz³y siê
w beznadziejnej sytuacji w Iraku i Afganistanie. Patrz
tak¿e has³a , oraz , str.
28 i 42, ,, nr 18, www.wir.ca.

Pentagon zapowiada inny program rozwojowy dla
dobra demokracji i wyzwalania (has³a i

, tam¿e). Szeryfy maj¹ dostaæ (Pro-
carz Strzelecki) – szybkostrzelne dzia³ko, które bêdzie
wykrywaæ wrogich strzelców wyborowych i automa-
tycznie strzelaæ w nich. Pentagon entuzjastycznie koñ-
czy notatkê prasow¹:

Kto powiedzia³, ¿e Gwiezdne Wojny rozgrywaj¹ siê
w Kosmosie…

Telegraph”

zmniejszyæ liczbê cywilów zabijanych przy okazji
walk

skórze

Skóra staje siê niezwykle gor¹ca, ludzie nie mog¹
znieœæ bólu, musz¹ siê usun¹æ – tego w³aœnie chcemy

szybkiego ulepszania wszystkich si³ zbrojnych USA.
,,Telegraph”

Jak tylko cel usunie siê ze œcie¿ki fal, ból ustêpuje. Po-
niewa¿ nie ma trwa³ych skutków, Departament Obro-
ny USA wierzy, ¿e broñ bêdzie szczególnie u¿yteczna
w walkach miejskich. Wi¹zk¹ mikrofal bêdzie mo¿na,
na ma³¹ odleg³oœæ i ze skutkiem dla powstañców i cy-
wilów, rozproszyæ t³um, w os³onie którego dzia³aj¹
powstañcy.

chirurgiczn¹ precyzj¹

To czuje siê tak, jakby
skóra pali³a siê, gdy siê usuniesz z drogi wi¹zki
promieniowania lub zostanie ono wy³¹czone, wszys-
tko powraca do normalnego stanu. Nie pozostaje ¿a-
den ból.

Piecyk mikrofalowy Wir”

Zagorza³a bitwa na zat³oczonej ulicy w Bag-
dadzie w zesz³ym tygodniu pozostawi³a po sobie 16
zabitych, co znowu podkreœla nag³¹ potrzebê
zmniejszenia liczby ofiar cywilnych, z jednoczesnym
zapobieganiem pogorszeniu stosunków miêdzy woj-
skiem amerykañskim a ludnoœci¹ irack¹. Amerykañ-
scy dowódcy przyznali póŸniej, ¿e w tamtej walce
u¿yli 7 rakiet odpalonych ze œmig³owców i broñ ma-
szynow¹ kalibru 30 mm.

usun¹ siê

Active Denial System

Pentagon zamierza dostarczyæ Sze-
ryfów na front w nadziei na natychmiastow¹ pomoc

Oœ Z³a Terrorist War on terrorism
Info nurt”

Freedom Libe-
ration Gunslinger

Jeœli Szeryfy sprawdz¹ siê, ich
zastosowanie na polach walk rozszerzy siê. Dla bez-
pieczeñstwa zostan¹ równie¿ u¿yte w portach, ba-
zach lotnictwa i w patrolach granicznych.

Tak ciê¿kiej broni nie u¿ywa siê w obecnoœci cy-
wilów, nawet jeœli w t³umie chowaj¹ siê powstañcy.
Uderzenie pocisku 30 mm rozrywa cz³owieka na
kawa³ki. Od³amki i podmuch eksplozji rakiet ra¿¹
w du¿ym promieniu. To by³o oczywiste pogwa³-
cenie konwencji miêdzynarodowych
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