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BARBARISMUL HULIGANILOR – Bandele demente #rezist au incercat sa omoare cativa jandarmi calcandu-i in
picioare la propriu. Nemernicii nu s-au oprit nici cand unui jandarm i-a zburat casca din cap si s-a vazut ca e o
femeie. Asa-zisul miting al diasporei nu a fost decat o actiune nereusita prin care s-a incercat ocuparea
Guvernului. Incidentele din Piata Victoriei reprezinta un atentat la siguranta nationala. A fost complice SRI?
(Video socant)
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Scene socante in Piata Victoriei. Doi jandarmi au fost la un pas de a fi omorati in bataie de bandele demente
#rezist. Nu a contat nici macar faptul ca unul dintre jandarmi era o femeie.
Terifiantul incident s-a petrecut vineri seara, 10 august 2018, in jurul orei 23, ora la care era asteptat inceputul
Revolutiei, asa cum se anunta pe Facebook. Doi jandarmi au fost prinsi la mijloc de bandele #rezist si loviti
din toate partile, cu pumnii si picioarele, de zeci de persoane. A fost vorba practic de un barbarism, caci
huliganii #rezist nu s-au oprit nici macar atunci cand unuia dintre jandarmi i-a cazut casca, observandu-se
ca era vorba de o femeie. Nu s-au oprit nici macar atunci cand alti oameni din Piata Victoriei au incercat sa
ii protejeze pe cei doi jandarmi. Femeia a fost transporatat la spital, iar din primele informatii exista riscul ca
aceasta sa ramana paralizata.
Vedeti mai jos momentele in care cei doi jandarmi sunt pur si simplu calcati in picioare

page 1 / 5

Un alt incident la fel de grav avusese loc cu cateva ore inainte. Pe imaginile de mai jos se vede clar cum un
protestar loveste cu brutalitate un jandarm cu piciorul, pe care il pune la pamant.
Vedeti aici momentele in care un jandarm este lovit cu brutalitate de un huligan
Incercarea de patrundere in Guvern
Jandarmeria Romana si procurorii de la Parchetul Tribunalului Capitalei au obligatia de a-i identifica de
urgenta pe agresorii celor doi jandarmi, pe care sa ii puna sub acuzare si sa ii aresteze pentru tentativa de
omor.
In ceea ce priveste Jandarmeria Romana, trebuie spus ca, spre deosebire de alte cazuri, la mitingul din Piata
Victoriei au actionat cu prudenta, gradual, fara sa raspunda provocarilor venite din partea bandelor #rezist. Caci
provocari au fost pe tot parcursul serii, grupuri de protestari incercand sa patrunda cu forta in Guvernul Romaniei si
sa ocupe cladirea.
Imaginile pe care le-a putut vedea o tara intreaga au arata cum grupuri de #rezist aruncau cu borduri,
pietre, garduri si orice alte obiecte in fortele de ordine. Au existat incidente nu doar in fata cladirii
Guvernului, ci si la Muzeul Antipa, acolo unde grupuri de #rezistenti au rupt gardurile si chiar ar fi patruns
in incinta institutiei. Cu toate acestea, jandarmii au ales sa nu intervina in forta din primele momente, chiar
daca o asemenea actiune s-ar fi impus. Violentele au atins apogeul dupa ora 23, fix cum se anuntase pe
retele de socializare, cand grupuri de #rezist au vandalizat pur si simplu orasul, dand foc la cosuri de
gunoi, la banci si rupand copaci.
Pe de alta parte, o informatie extrem de grava a fost difuzata de Antena 3. Mai exact, in timpul incidentelor
persoane necunoscute au reusit sa sustraga doua pistoale ale unor jandarmi.
A fost complice SRI?
Tot ceea ce s-a intamplat in seara aceasta reprezinta in opinia noastra un grav atentat la siguranta
nationala. Asta intrucat este inadmisibil ca bande de #rezist sa provoace incidente si sa incerce sa ocupe cu forta
cladirea Guvernului. Interesant este insa ca planul acestor grupari se stia de cateva zile. Iar alte informatii despre
ce pregatesc aceste grupari cu siguranta erau cunoscute la nivelul Serviciului Roman de Informatii,
serviciu caruia Guvernul tocmai ce i-a taiat bugetul. Tocmai de aceea ne intrebam daca nu cumva aceste
incidente au fost posibile si cu complicitatea SRI. Daca nu cumva SRI a avut informatii despre ceea ce
urma sa se intample? Opinia noastra este ca SRI a tradat din nou Romania si interesul national.
Si sa nu uitam nici vina partidelor de opozitie care au incitat in permanenta inainte de miting, acreditand
incurajand ideea ca Guvernul poate fi inlaturat prin forta.
De altfel, chiar si dupa ce doi jandarmi au fost la un pas sa fie omorati in bataie, reprezentanti ai PNL si USR au
continuat sa acuze Jandarmeria si sa incite. O astfel de incitare a fost facuta de celebra Cosette Chichirau de la
USR, care a postat o poza in care se plangea ca “suntem gazati in propria tara” (vezi foto mai jos).
Iar incitarile continua, pe diverse canale de propaganda oamenii fiind chemati sa iasa in strada si sambata, 11
august 2018.
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