Gangi z Chicago zawierają
pakt,
aby
STRZELAĆ
do
policji, gdy Ci wyciągają
broń na bandytów

Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało ostrzeżenie wywiadowcze
skierowane do organów ścigania w rejonie Chicago,
ostrzegające, że aż 36 różnych zimnokrwistych gangów ulicznych
„zawarło pakt o„ strzelaniu na widok każdego gliniarza, który
ma broń. dowolny temat publiczny ”.
„Raport świadomości sytuacyjnej” z 26 sierpnia wyjaśnia, że 
członkowie tych frakcji ulicznych gangów „aktywnie poszukują i
filmują funkcjonariuszy policji w trakcie wykonywania ich
oficjalnych obowiązków”. W przypadku, gdy oficer zostanie
przyłapany na „wyciąganiu broni na dowolny temat”, członkowie
tych ulicznych gangów zostali poinstruowani, aby „strzelać z
pola widzenia… w celu zwrócenia uwagi krajowych mediów”.
Chociaż takie alerty są powszechnie przesyłane do organów
ścigania, nawet jeśli są bardzo niespecyficzne, ten ma
dodatkowe poczucie pilności i surowości, ponieważ wędrujące
tłumy Black Lives Matter (BLM) i terroryści Antifa
niszczą miasta i dzielnice w imię “sprawiedliwość społeczna.”
W tym samym czasie FBI przyznało, że ten „alert o potencjalnej
aktywności” pochodzi od „osoby kontaktowej, której
raportowanie jest ograniczone i którego wiarygodności nie

można określić”. Oznacza to, że mógł pochodzić z policyjnego
źródła ulicznego, współpracującego świadka w toczącej się
sprawie lub z rozmów podsłuchanych na podsłuchu lub innym
nagraniu z monitoringu.
Najnowsze wiadomości o nasilającym się chaosie i przemocy w
Ameryce można znaleźć na stronie CivilWar.news .

Policja w Chicago stoi w obliczu
ogólnego „poczucia bezprawia” z
powodu „protestów” napędzanych
lewicami
Według inspektora Departamentu Policji Chicago (CPD), Davida
Browna, zagrożenie jest prawdopodobnie wiarygodne, ponieważ
jego departament coraz częściej zmaga się z tym, co opisał
mediom jako „poczucie bezprawia”. Mówi, że zagrożenia, jakie
stwarza funkcjonariuszom policji, są realne i rosną, zwłaszcza
przy każdej kolejnej strzelaninie lub bójce z udziałem
czarnych przestępców.
„Myślę, że to coś więcej niż sugestia” – powiedział. „Myślę,
że 51 policjantów zostało zastrzelonych lub postrzelonych w
ciągu jednego roku, myślę, że to czterokrotnie więcej niż w
poprzednim roku w historii Chicago. Więc myślę, że to coś
więcej niż sugestia, że ludzie chcą wyrządzić krzywdę
gliniarzom ”.
W zeszły weekend w Chicago rozstrzelano około 54 osób, w tym
dwóch policjantów. Oczekuje się, że obaj przeżyją, ale 10 z
tych 54 zmarło. Należy pamiętać, że w maju szokujące 18 osób
zostało zamordowanych w Chicago w ciągu jednej 24 godzin,
najbardziej śmiercionośnego dnia w historii Wietrznego Miasta.
Supt. Brown jest przekonany, że te nagłe wzrosty przemocy są
dokonywane przez ludzi, którzy „chcą wyrządzić krzywdę

gliniarzom”. W ten sposób wzywa zarówno funkcjonariuszy
policji, jak i członków społeczności, aby „stanowczo
sprzeciwiali się bezprawiu”.
I-Team Chicago, donosząc o biuletynie FBI, twierdzi, że CPD
jest w pełni świadomy zagrożenia ze strony gangów, które
obejmuje takie nazwiska, jak Latin Kings, Vice Lords, El Rukns
i Black P Stones. Departament reaguje, podejmując wszelkie
niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim
funkcjonariuszom.
Do tej pory w Chicago odnotowano 2152 strzelaniny i 505
morderstw.
Komentując rozwój sytuacji, jeden z komentatorów w DailyMail
Online (Wielka Brytania) napisał, że burmistrz Lori Lightfoot
nie przyjmuje żadnej pomocy federalnej, aby rozwiązać problem
eskalacji przemocy wobec policji.
„Burmistrz wolałby poświęcić życie policji niż przyjąć pomoc
federalną”
–
napisała
ta
osoba.
„Polityka
nad
życiem. Haniebny.”
Inny napisał, że prawdopodobnie nie jest dobrym pomysłem, aby
gangi lub ktokolwiek inny strzelał do gliniarzy, biorąc pod
uwagę, jak są uzbrojeni i dobrze wyszkoleni w samoobronie.
„Gliniarze powinni mieć taką samą politykę wobec gangów” –
napisał inny.
Źródła:
ABC7Chicago.com
NaturalNews.com
NaturalNews.com
DailyMail.co.uk

