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2021
roku
to
wysypisko trzeciego świata

Stany Zjednoczone przechodzą transformację. To, co kiedyś było
zamożnym, jednorodnym bastionem wolności, zapada się w
zadłużone szambo trzeciego świata wielokulturowego chaosu, nie
wspominając o tym, że naród ma teraz dwupoziomowy wymiar
sprawiedliwości, tak jak każde inne upadłe państwo w całej
historii.
Kiedy Pekin Biden i jego faszystowski reżim okupują Biały Dom,
Ameryka pęka w szwach, jak być może nigdy wcześniej w swojej
historii, z wyjątkiem pierwszej wojny domowej. Wygląda na to,
że kraj zmierza w kierunku drugiego wewnętrznego starcia, tym
razem: Republikanie kontra Demokraci.
„Oblężenie” z 6 stycznia (false flag) wydaje się być punktem
zapalnym w tym konflikcie. Konserwatyści, którzy wspierają
Donalda Trumpa, są przemianowywani na „terrorystów”, a
komunistyczni lewicowcy to brunatne koszule gotowe do
zgarnięcia ich wszystkich i pozbycia się ich.
Chociaż skrajnie lewicowi terroryści Black Lives Matter (BLM)
i terroryści z Antify pustoszyli kraj latem, prawie żadnemu z
nich nie grozi sprawiedliwość. Tymczasem każdemu zwolennikowi
Trumpa, który był obecny na Kapitolu 6 stycznia, nawet jeśli
nie było go w pobliżu budynku Kapitolu, reżim obiecywał
prześladowania.
Merrick Garland, wybrany prokurator generalny China Joe,
wskazał w swoim oświadczeniu otwierającym przed Senacką

Komisją Sądownictwa 22 lutego, że planuje ścigać „białych
suprematystów”, którzy szturmowali budynek Kapitolu. To ten
sam język, który przedstawiła Nancy Pelosi, która wielokrotnie
obwiniała „białą supremację” za 6 stycznia.
Innymi słowy, jeśli protestujesz jako republikanin, jesteś
„białym suprematystą” i „terrorystą”, który zasługuje na
utratę pracy i pójście do więzienia. Z drugiej strony, jeśli
jesteś towarzyszem BLM lub Antify, który pali miasta w imię
„czarnego życia”, to jesteś odważną ofiarą „systemowego
rasizmu”, „patriarchatu” i innych takich słów, które odpala
Lewica.
„Pamiętasz, jak nazwali ostatniego prezydenta„ faszystą? Jego
krytycy chodzili po ulicach bez przeszkód”- powiedział Tucker
Carlson z Fox News w ostatnim odcinku. „To już
nieprawda. Departament Sprawiedliwości Joe Bidena rozprawia
się z ‘powstańcami 6 stycznia’”.
„Upewnili się nawet, że facet Chewbacca nie wyjdzie z
więzienia; on nadal tam jest. Okazuje się jednak, że nie
wszyscy powstańcy są traktowani jednakowo. Teraz dowiadujemy
się, że wielu z zeszłorocznych buntowników, prawdziwych
buntowników, ludzi, którzy zaatakowali gmach sądu federalnego
i zrujnowali małe firmy, nie są już nawet ściganych.”

Lewicowi uczestnicy zamieszek prawie nigdy nie są
oskarżani, ale konserwatywni protestujący są
więzieni bez kaucji
Carlson rozmawiał z Mirandą Devine z New York Post, która
rozszerzyła swoje uwagi o więcej danych. Wyjaśniła, że 
prawie każdy „anty-policyjny buntownik” z zeszłego lata został
zwolniony z więzienia bez kaucji, a wszystkie zarzuty
ostatecznie wycofano.
Zdarzyło się to około 400 uczestnikom zamieszek w Nowym Jorku,
którzy zostali aresztowani w czerwcu i zostali zwolnieni bez
postawienia zarzutów. Uczestnicy zamieszek w Waszyngtonie,

również otrzymali przepustkę po tym, jak zostali przyłapani na
paleni pojazdów i niszczeniu mienia jako pokaz solidarności z
George’em Floydem i Breonna Taylor.
„A w Portland, gdzie policja została zaatakowana koktajlami
Mołotowa i cegłami, a gmach sądu federalnego był atakowany
przez wiele miesięcy; w przypadku zamieszek, 90 procent z nich
wycofano zarzuty ”- dodał Devine.
– I dla kontrastu, mamy ludzi aresztowanych z powodu zamieszek
w stolicy. Większość z nich dwa miesiące później nadal siedzi
w więzieniu. Zostali przetransportowani do więzienia w
Waszyngtonie z całego kraju, z dala od przyjaciół i
rodziny; nie wolno im… odmówiono im zwolnienia za kaucją lub
kaucji”.
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