Anarchiści Antify stosują
wyrafinowane, skoordynowane
taktyki, aby zdezorientować
nawet
doświadczonych
wojskowych

Relacja z pierwszej ręki doświadczonego weterana bojowego
dostarcza cennych informacji o tym, jak Antifa i inni
marksistowscy agenci przeprowadzają ataki, które sprawiają, że
nawet doświadczeni żołnierze z dużym doświadczeniem w terenie
są podatni na ataki.
Anonimowy, były Marienes członek rozpoznania morskiego i
pracownik wojskowych opowiada jak on i jego trzej przyjaciele
zostali zaskoczeni przez bandytów Antifa, byli „bici kijami i
kamieniami wielkości melonów” po tym jak przyjechali do
Portland w tym miesiącu.
Spotkanie zostało nagrane na wideo i przedstawione w krajowych
programach informacyjnych, w tym w programach Hannity, Tuckera
Carlsona i Bena Shapiro. Oto ten film:
https://www.youtube.com/embed/1zX3wZowxMs
“Wszyscy mieliśmy ze sobą broń.Byliśmy w sytuacji zagrożenia
życia i mogliśmy z łatwością i zgodnie z prawem użyć broni
palnej ale oni tylko traktowali nas gazem pieprzowym”stwierdził jeden z żołnierzy. „Używali na nas przemysłowych
lamp stroboskopowych itp. Nie mogliśmy ustalić tożsamości

oprawców ani tego w jakiej odległości od nas się znajdują oraz
tego co znajduję się pomiędzy nimi a nami. Wykonali świetną
robotę, pozbawiając nas naszej orientacji w sytuacji, to było
cholernie niesamowite.
„Stary, moje spojrzenie na to bardzo się zmieniło”
kontynuował były żołnierz piechoty morskiej.

–

Powiedział, że nie byli w Portland, aby protestować, ale dwóch
z nich było w mieście w ramach procesu rekrutacji do policji w
Portland. Wszyscy chcieli się zorientować w sytuacji jaka tu
panuje zanim przyjmą posadę i przeprowadzą się z rodzinami z
Ohio i Virginii.
Jeden z kandydatów na oficera policji został odznaczony
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zdecydowanie nie jest popychadłem. Ale kiedy jesteś otoczony i
oślepiony przez tłum, wszystko się zmienia.
Zgodnie z umową grupa odwiedziła gmach sądu federalnego w
Portland, który był oblężony przez kilka tygodni na początku
tego lata, ale nic się tam nie działo. Powiedział, że wpadli
na zastępcę szeryfa, który powiedział, że zamieszki jeszcze
się nie skończyły, i że na komisariat organizuje się grupa.
„Zapytaliśmy go, czy możemy jechać, a on odpowiedział, że tak,
to nadal pokojowe zgromadzenie, jeszcze nie ogłoszono
zamieszek” – kontynuował żołnierz. „Weszliśmy w to bez
namysłu, z perspektywy czasu było to głupie z naszej strony,
nie miałem pojęcia, że oni tacy są”.
Dodał, że gdyby ogłoszono zamieszki, grupa trzymałaby się z
daleka.
„Podsumowując, gdybyś kiedykolwiek podał mi taki scenariusz i
powiedział: hej, jesteś trzeźwy i masz broń, a ktoś uderza cię
kijem i rzuca w ciebie kamieniami, które mogłyby cię zabić
albo spowodować śpiączkę, próbujesz uciec, ale odcinają ci
drogę konwojem pojazdów i atak zaczyna się od nowa –

powiedział. „Utrudniają ci ruch i biją cię kijami… Czy
strzelałbyś? Jeśli o mnie chodzi to, jasne… na jakiej my
ku**** planecie żyjemy?”
„Ale podczas wszystkich treningów, jakie miałem w życiu, nigdy
nie byłem w takim, w którym przez pierwsze pięć sekund
scenariusza jesteś oślepiony światłem stroboskopowym i
spryskany gazem pieprzowym…. To wszystko zmienia. Rzucali tymi
kamieniami z piętnastu metrów w tłum, nie można było zobaczyć,
kto je do cholery rzucił, itd. Takie rzeczy – kontynuował.
Żołnierz powiedział, że sytuacja pogorszyła się po zakończeniu
powyższego filmu, dodając, że tłum ścigał jego grupę przez 11
przecznic.
I tu pojawia się koordynacja: powiedział, że tłum miał konwój
pojazdów, który ich odciął; na każdym rogu mieli zwiadowców z
radiami; mieli w powietrzu drona, który za nimi podążał; mieli
megafon, z którego wyzywali ich od nazistów; mieli wycelowane
w nich czerwone światła stroboskopowe.
„Mam złamaną rękę od batona, każdy z nas ma siniaki na nogach
i plecach, jeden facet napluł mi w twarz z odległości 15cm,
nazywaj mnie ciotą i tchórzem za to, że nic z tym nie robiłem,
a potem powiedz mi, że zamierza dowiedzieć się, gdzie
mieszkam, zgwałcić moją matkę, zgwałcić moje dzieci na moich
oczach, a następnie zabić – dodał.
„Konkluzja: nie idź na protest Antify, podczas którego możesz
postawić się w takiej sytuacji. A jeśli znajdziesz się w
takiej sytuacji, spodziewaj się, że zastosują taktyki, które
odbierają ci świadomość sytuacyjną i utrudniają użycie siły. “
Żyjcie i uczcie się, ludzie.
Źródła:
AmericanPartisan.org
NaturalNews.com

