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Jandarm specializat in conflicte interetnice, regizorul
scandalului din Valea Uzului

Colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, fost comandant al unor trupe romanesti in Kosovo si Afghanistan, a fost vazut, in 06. 06.
2019, conform portalului podul.ro, in fruntea grupului de pretinsi protestatari romani la cimitirul de soldati din Valea Uzului,
multi dintre protestatari fiind, aparent, ultrasi ai galeriilor unor echipe de fotbal din Bucuresti. Mai exact, SC se indrepta, in civil,
la circa 20-30m de metri in fata grupului de manifestanti, in directia colegilor sai de la IJJ Bacau de la intrarea in
cimitir. Sebastian Cucos, fost comandant al Jandarmeriei Romane, incepand cu 2017, impreuna cu agenti provocatori ai galeriilor
de fotbal, sunt considerati a fi responsabili deasemenea pentru provocarea si escaladarea conflictului dintre protestatarii pasnici si
jandarmi, in 10 august 2018, in Piata Victoriei din Bucuresti. Din cele de mai sus rezulta implicit ca persoanele (de etnie
maghiara) care au format lantul uman in fata cimitirului din Vala Uzului nu s-au facut vinovati de producerea conflictului.
(Faptul ca profita un UDMR de pe urma unor asemenea inscenari e alt subiect ce merita discutat – dar participantii la lantul uman
nu pot fi acuzati, din cele ce s-a putut vedea pana acuma, de declansarea acelor imbranceli si a ceea ce a urmat.)
Prezenta informala a unui jandarm de elita, cu experienta in conflicte interetnice si cu antecedente in escaladarea conflictelor
sociale, intr-un loc unde e se anunta un conflict interetnic, fara sa fi contribuit la prevenirea / evitarea acestuia, nu lasa loc la o
interpretare “favorabila” a rolului jucat de Cucos in evenimentul regretabil de ieri. Consider ca este mult prea evident ca aceasta
persoana se gasea si actiona intr-o pozitie cheie in acel context. Deci trebuie sa fi fost in misiune. Concluzia fireasca: Cucos a fost
unul dintre cei care au regizat derularea evenimentelor, chiar daca nu ii cunoastem inca pe producatorii si scenaristii “filmului”.
Spectatorii manipulati suntem insa noi: milioane de cetateni si “consumatori” de mass-media carora ni se servesc evenimente
aparent spontane dar in realitate bine puse in scena, pentru a produce un anumit efect dorit de producatori.
Se confirma asadar, la mai putin de o zi(!) dupa evenimentele suspecte petrecute la limita judetelor Harghita si Bacau, ca
acestea au avut loc “multumita” unor persoane din institutiile de forta ale Romaniei, asistate de tineri “figuranti”, cu experienta in
domeniul provocarii scandalurilor de grup si a incaierarilor. Conform aceluasi portal, in Valea Uzului ar fi fost prezent si fostul
sef al Marelui Stat Major al Romaniei, gen. Mircea Ghelaru. Asistam deci, si cu aceasta ocazie, la o diversiune inscenata de
persoane din asazisul “stat profund”, ostil convietuirii pasnice si intre grupurile sociale, etnii si religii in Romania resp. in
Transilvania. (A se vedea “Mineriadele” intre 1990-1999, pogromul antimaghiar din Targu Mures 1990, “Petardiada” de la Tg
Secuiesc, 2015, sau chiar dezbinarea populatiei maghiare si romane din Cluj, in contextul Revoltei Maghiare din 1956, despre
care, in prezent, nici macar nu se stie.)
La un nivel mai general se pune totodata, din nou, problema controlului/manipularii societatii romanesti de catre institutile de
forta – contrar principiului democratic al controlului institutiilor de forta de catre societate. Suntem sau nu o democratie si un stat
de drept? Suntem sau nu membri reali ai Uniunii Europene, ai Consiliului Europei, ai ONU, OSCE si NATO – sau doar simulam
ca facem parte, urmarind in realitate agende contrare? Ultimul raport al Comisiei Europene impotriva Rasismului si
Intolerantei ECRI confirma ca in politica, massmeedia si in sportul(!) din Romania se mai practica discriminarea si ura impotriva
minoritatilor precum romii si maghiarii. Nu e pacat, jenant si, de fapt inadmisibil, ca, dupa o luna de “glorie” europeana a

Romaniei si Transilvaniei (Summitul UE de la Sibiu, alte intalniri de varf la nivel UE, vizita Papei), sa asistam la noi inscenari de
fobie si conflict – tocmai din partea celor pe care-i platim pentru a ne asigura pacea si linistea sociala?
Detalii despre cariera profesionala a lui Sebastian Cucos gasiti pe pagina FB a Jandarmeriei Romane.
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Foto 1: SC in misiune in Kosovo – aparent intr-o zona locuita de sarbi, in cadrul fortelor UNMIK (vezi drapel si numar
imatricular

furgoneta).
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Foto 2: SC in Valea Uzului, Harghita, la 06. 06. 2019. SURSA: podul.ro
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