Un argeÈ™ean a apÄƒrat-o pe È˜tefania cu propriul sÄƒu
Scut uman pentru jandarmeriÈ›a atacatÄƒ
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Protestele antiguvernamentale de pe 10 august, din PiaÈ›a Victoriei au adus un adevÄƒrat mÄƒcel. Cele mai crunte momente
fost reprezentate de bÄƒtaia teribilÄƒ pe care au încasat-o doi jandarmi.

Åžtefania, femeia jandarm cÄƒlcatÄƒ pur ÅŸi simplu în picioare de mulÅ£ime le striga celor care o loveau: "MÄƒ omorâÈ›i!
omorâÈ›i!?, susÅ£ine Libertatea. Cei doi jandarmi au fost scoÅŸi din mâna agresorilor de alÅ£i protestatari care i-au condus
colegii lor. Printre aceÈ™tia se afla È™i Mihai BumbeÈ™, argeÈ™ean de origine. Mihai a crescut la Curtea de ArgeÈ™, dar
locuiÈ™te în BucureÈ™ti.

Digi24 a surprins în direct cum femeia este trasÄƒ violent de pÄƒr È™i aproape târâtÄƒ de unul dintre bÄƒtÄƒuÈ™i. În timp
lovituri peste lovituri, cei doi ar fi rÄƒmas È™i fÄƒrÄƒ armele din dotare. DacÄƒ iniÅ£ial au apÄƒrut informaÅ£ii care spun
Åžtefania a suferit o fracturÄƒ a coloanei cervicale, pânÄƒ la urmÄƒ, diagnosticul pus de medici a fost altul: traumatism cran
cerebral minor, un traumatism la coloana cervicalÄƒ, contuzii toraco-abdominale È™i hematoame la nivelul feÈ›ei.

Printre cei care au apÄƒrat-o cu propriul corp pe jandarmeriÈ›a atacatÄƒ la protestele din acest weekend s-a aflat È™i Mihai
BumbeÈ™, argeÈ™ean de origine. Mihai a crescut la Curtea de ArgeÈ™, dar în prezent locuiÈ™te în BucureÈ™ti. TânÄƒru
protestul diasporei, fiind martor la scena în care doi jandarmi au fost cÄƒlcaÈ›i pur ÅŸi simplu în picioare de mulÅ£imea furi
Despre evenimentele tragice din PiaÈ›a Victoriei, argeÈ™eanul Mihai BumbeÈ™ povesteÈ™te:

?În copilÄƒrie È™i adolescenÈ›Äƒ când o dÄƒdeam parte-n parte exista un principiu peste care nu se putea trece, nu loveÈ™
pe cel cÄƒzut la pÄƒmânt dacÄƒ acesta refuzÄƒ lupta. Te descalificai în faÈ›a tuturor. Nu era o dovadÄƒ de putere, ci de miÈ

Când am ajuns la cei doi jandarmi prinÈ™i între protestatari erau deja cÄƒzuÈ›i la pÄƒmânt, iar primul gest, instinctual, a f
scut uman pentru a-i proteja. Nu m-am gândit nicio clipÄƒ cÄƒ oamenii aceia fac parte dintr-o instituÈ›ie pe care o vreau
desfiinÈ›atÄƒ pentru abuzurile asupra mea din trecut È™i pentru ceea ce reprezintÄƒ, un braÈ› represiv al statului, scopul er
salvarea lor. A urmat o ploaie de pumni ÅŸi picioare încasate, eu È™i toÈ›i cei care reuÈ™iserÄƒm sÄƒ facem un baraj viu
care veneau valuri, valuri sÄƒ loveascÄƒ, iar o fatÄƒ din cordon s-a aruncat disperatÄƒ peste cei doi pentru a-i proteja. Pent
câteva momente violenÈ›a încetase, fapt ce ne-a determinat pe cei din scut sÄƒ-i ridicÄƒm pe jandarmi pentru a-i scoate din
muÈ›ime. A fost o greÈ™ealÄƒ copilÄƒreascÄƒ pentru cÄƒ odatÄƒ ridicaÈ›i a început din potopul de lovituri, iar eu am pier
pentru câteva zeci de secunde în urma unor lovituri primite în cap. Am mai vÄƒzut doar cum câÈ›iva jandarmi au venit sÄƒ-È
recupereze colegii.

Din fericire, jandarmeriÈ›a È™i jandarmul n-au suferit rÄƒni care sÄƒ le punÄƒ viaÈ›a în pericol, dar nu pot spune acelaÈ™
despre cei pe care jandameria i-a prins la intersecÈ›ia Mihalache cu Titulescu stând pe treptele È™i balustarda unei clÄƒdir
birouri, deÈ™i È™i-au arÄƒtat clar intenÈ›ia nonviolentÄƒ. I-au rupt cu bastoanele, doi dintre ei rÄƒmânând inconÈ™tienÈ
asta doar ce am vÄƒzut eu.
Am câteva întrebÄƒri cu privire la cum a acÈ›ionat Jandarmeria:

Cine a autorizat gazarea protestatarilor încÄƒ de la orele 17-18, È™tiind cÄƒ în trecut hârjonelile între manifestanÈ›i si jand
erau tratate mult mai relaxat È™i fÄƒrÄƒ urmÄƒri È™i de ce s-a tras cu tuburi de gaz la nivelul capului, în condiÈ›iile în ca
obligaÈ›i, prin convenÈ›ii internaÈ›ionale, sÄƒ tragÄƒ la un unghi de 45 grade? Când am ajuns pe la orele 20.00 lumea era d
foarte furioasÄƒ pe jandarmi pentru cum acÈ›ionaserÄƒ pânÄƒ atunci.
Cine a dat ordin de înarmare al jandarmilor cu arme de foc letale È™i cu ce scop au fost aduse?

Cine e comandatul de dispozitiv È™i care a fost scopul sÄƒu atunci când a ordonat plutonului de jandarmi sÄƒ treacÄƒ fix pr
mijlocului celor mai înfierbântaÈ›i manifestanÈ›i creând panicÄƒ È™i incitare la violenÈ›Äƒ?

Cine e È™eful plutonului care È™i-a abandonat colegii în mulÈ›ime È™i a întârziat nepermis de mult salvarea lor, totul put
încheia cu o tragedie?
Cine e responsabilul care a ordonat represiunea împotriva protestatarilor nonviolenÈ›i?
Cine e comandantul de jandamerie care i-a spus lui MÄƒlin Bot cÄƒ: ?dacÄƒ vom fi 50 de mii, jandarmii vor trece de partea
poporului?? Acest anunÈ› fiind fÄƒcut de la staÈ›ia de amplificare din PiaÈ›a.

Sentimentul pe care l-am avut asearÄƒ a fost cÄƒ Jandarmeria a avut ca unic scop provocarea protestatarilor. È˜i i-a reuÈ™
È˜i manifestanÈ›ii iÈ™i doreau acÈ›iune. È˜i-au avut!

Realitatea e cÄƒ nu am aÈ™teptari de la jandarmi în asemenea momente, È™tiu È™i-mi asum cÄƒ voi avea de suferit ca urm
modului violent în care ei acÈ›ioneazÄƒ în stradÄƒ. Nu mÄƒ surprinde lipsa lor de umanitate atunci când desfigureazÄƒ cam
iese în cale. È˜ocat am fost doar de ploaia de lovituri aruncate de protestatari asupra celor doi jandarmi. È˜i pÄƒrea cÄƒ nu s
mai sfârÈ™eÈ™te. È˜i mai era È™i neputinÈ›a cÄƒ nu pot face mai mult ca sÄƒ-i salvez.

Una peste alta, comparând violenÈ›a de asearÄƒ (de ambele pÄƒrÈ›i) cu ce am vÄƒzut È™i trÄƒit prin alte È›Äƒri, dând la o
propaganda de pe toate televiziunile cu privire la violenÈ›e, suntem încÄƒ foarte cuminÈ›i ca societate. È˜i nici represiunea
jandarmilor nu poate fi comparatÄƒ cu ce se întâmplÄƒ prin alte locuri.

În final aÈ™ spune cÄƒ fiecare baston dat de jadarmi È™i fiecare jet de gaz inhalat de cei peste 100 de mii de manifestanÈ›i
vot în minus pentru actuala putere la alegerile din 2020. Asta dacÄƒ nu decid sÄƒ Erdoganizeze România. De vÄƒzut dacÄƒ a
în puÈ™cÄƒrii pentru noi toÈ›i.

Ps. VÄƒ rog, nu mai întreÈ›ineÈ›i propaganda televiziunilor cu nu È™tiu ce infiltraÈ›i È™i huligani la manifestaÈ›ie, dacÄƒ
irelevanÈ›i. Am vÄƒzut furie purÄƒ din partea tururor celor prezenÈ›i faÈ›Äƒ de organele represive, iar revolta lor a fost aut
E regretabil acel incident cu cei doi jandarmi, dar victimele reale ale statului suntem noi.
Pss. MulÈ›umesc jandarmului care È™i-a aruncat greda explozivÄƒ fix in genunchiul meu stâng fÄƒcându-mÄƒ indisponibil
, este mesajul lui Mihai BumbeÈ™, postat pe pagina personalÄƒ de socializare.
meciul de fotbal de duminicÄƒ.?

Zeci de mii de persoane au participat, weekendul acesta, în PiaÅ£a Victoriei, la mitingul diasporei, pe parcursul cÄƒruia au
existat mai multe incidente între protestatari ÅŸi jandarmi, care au culminat cu evacuarea în forÅ£Äƒ a pieÅ£ei.

