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 Три су године од такозваног „државног удара“, од тужилачко судске конструкције и
монтираног процеса, јавности познатој као „суђење вијека“ у ком су, поред два руска
држављанина којима никад није утврђен идентитет, српских држављана Бранке Милић,
Србољуба Ђорђевића, Милана Душића, Драгана Максића, осуђени и функционер ДФ-а
Михаило Чађеновић, као и лидери ДФ-а Андрија Мандић и Милан Кнежевић.

  

У разговору за ИН4С, предсједник ДНП-а Милан Кнежевић нам је говорио како са ове
дистанце и првостепене пресуде од 5 године, гледа на ове „догађаје“ који су
недвосмислено продубили ионако дубок јаз у црногорском друштву, причали смо о новој
политичкој пресуди у трајању од четири мјесеца кућног притвора због „насилничког
понашања“ у холу Скупштине, као и о актуелним аферама и процесима, које потресају
Црну Гору, као и он најави да следи скидање имунитета предсједнику Пзп-а Небојши
Медојевићу, на шта је Кнежевић казао да постоји могућност и да буде убијен у затвору
под шифром „несрећни случај“
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Судски процес за тзв. државни удар резултирао је првостепеном пресудом од пет
година затвора. Са каквим приватним и професионалним изазовима сте ви морали да се
суочите током ове вишегодисње драме?  Какве последице је државни удар имао на Црну
Гору? И да ли би са ове дистанце, нешто промјенили оног, сада већ „чувеног“ 16. октобра
2016?

  

Судски процес за тзв. покушај тероризма на дан избора представља људски,
институционални, правосудни и геополитички абортус који траје дуже од три године и
по свему судећи ће трајати док год Миливоје Катнић буде имао лични контакт с
Господом Богом. Што се тиче мојих личних и професионалних изазова они су углавном у
троуглу полиције, суда и тужилаштва. Али и то је боље, него да се попут Црне Горе
налазим у Бермудском троуглу организованог криминала, корупције и непотизма. Зато
сам данас још више увјеренији у то да ниједан сегмент изборних активности ДФ -а из
2016. не бих промијенио. Уосталом, доказ да смо их били побиједили је и то да након три
године хајка против ДФ- а не јењава, јер смо највећи противник и подсјетник за
режимска непочинства.

  
  

Црна Гора као држава више не постоји. Она се претворила у једну ДОО „Латифундију“ у
којој правила диктира мафија и њени представници у држави. Зато би можда ове
најављене промјене Устава могле обуихватити и промјену имена из Црна Гора у Коза
ностра

    

Да ли сматрате да је приказивањем јавности свега што се дешавало у судници
Сузане Мугоше отпочела нека нова етапа у црногорском друштву, када је начин
рада тужилаштва и судства постао већи предмет пажње у односу на претходни
период?

  

ДФ сноси највеће заслуге зато што је црногорско правосуђе кроз јавни пренос тзв.
поступка за државни удар у потпуности разобличено, огољено и представљено као
једна од многобројних испостава Прве фамилије. Све што је услиједило након тога кроз
афере које разоткрива професор Душко Кнежевић само је наставак урушавања тзв.
институција система, али и доказ да Црна Гора као држава више не постоји. Она се
претворила у једну ДОО „Латифундију“ у којој правила диктира мафија и њени
представници у држави. Зато би можда ове најављене промјене Устава могле
обуихватити и промјену имена из Црна Гора у Коза ностра.
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Каква је перцепција грађана о државном удару – колики проценат је након судског
процеса увјерен да је тероризма у покушају било?

  

Чак и најокорелије присталице режима признају да су од „државног удара“ остали само
дугмићи, и да никакве осуђујуће пресуде не могу покупити пепео кукавног и угашеног
правосуђа.

  

Очекујете ли да афере које су отвориле питања корупције и незаконитог рада
појединих тужилаца и судија а дијелом се односе и на случај тзв. дрзавног удара
резултирати покретањем оптужница?

  

Основно правило у функционисању црногорског тужилаштва и судова је да се
процеусирају они који откривају афере и то од стране оних који би требало да буду
процесуирану. Навешћу само један примјер, изгледа да ће „независна и ефиксана
истрага“ у случају Коверте на крају показати да је Миго Стијеповић био тајни члан
Предсједништва ДФ – а, и да су оних сто хиљада евра које је узео од професора Душка
Кнежевића, у ствари биле намијењене за куповину специјалних телефона марке
„Леново“ и евакуацију агената ЦИА, ФБИ, МИ6 и Мосада. Понекад збиља имам утисак да
живимо „задње дане“ и уопште се не чудим оној холанској породици што је у подруму
чекала смак свијета девет година. Јер смак свијета само што није, а можда је код нас већ
и стигао.

  

Са друге стране, читава црногорска јавност је имала прилику да чује како је Дарко
Шуковић питао Миливоја Катнића кад очекује да Апелациони суд донесе правоснажну
пресуду, а да је главни специјални државни тужилац изјавио да ће се то догодити у року
од три мјесеца након што судија извјестилац преузме предмет. Знаци Катнић и Шуковић
већ сад знају да ће Апелациони суд потврдити криминалну пресуду Сузане Мугоше, и то
објављују као временску прогнозу, уз констатацију да су судови у Црној Гори независни.

  

Остаје ми да се надам да ће Нено Вујошевић у међувремену изаћи, па да покушамо да
организујемо неки сусрет са Катнићем и Шуковићем, посто изгледа они оптужују и
пресуђују по Црној Гори. Само да знају унапријед, ја јесам Кнежевић, али немам милионе
као мој рођак са села. Највише што од мене могу добити је расад за паприке.
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Небојша Медојевић плаћа “грехове” отварања афера “Клап” и “Вардар” које директно
воде до Прве фамилије. И умјесто да Катнић бане на Блажову свадбу и похапси све
званице изузев младе и Хари Мата Харија, он је одлучио да по налогу Ђукановића овог
пута не само ухапси Медојевића, него да у затвору он буде убијен

    

Кад сте већ поменули ту емисију, Катнић је тражио и скидање имунитета Небојши
Медојевићу?

  

Небојша Медојевић плаћа “грехове” отварања афера “Клап” и “Вардар” које директно
воде до Прве фамилије. И умјесто да Катнић бане на Блажову свадбу и похапси све
званице изузев младе и Хари Мата Харија, он је одлучио да по налогу Ђукановића овог
пута не само ухапси Медојевића, него да у затвору он буде убијен. Мафијашки режим
улази у нову фазу обрачуна са ДФ-ом, а то су егзекуције лидера најјачег опозиционог
субјекта, и то под шифром “несрећног случаја” у Спужу. И ово више није питање за ДФ,
већ за слободну Црну Гору, Небојша Медојевић треба да буде примјер како пролазе они
који се супроставе шефу режима и његовим интересима. Ми сигурно нећемо пристати да
нас као овце воде на клање, и наредних дана ћемо имати адекватне одговоре на
отворену фашизацију црногорског друштва.

  

Посматрано са временске дистанце можете ли извести неке закључке: о себи,
политичким приликама, друштвеним кретањима и можда коначним одлукама виших
инстанци?

  

Посматрано са дистанце од посљеднње четири године сам дошао сам до слејдеће
хронологије : у октобру 2015. сам нападнут и завршио у Угрентном центру јер сам бранио
наше уставно право на мирна окупљања, да би ме они који су организовали напад на
мене осудили на четири мјесеца затвора, недуго након одслужења затвроске казне
одређено ми је стављање у затвор два мјесеца и то без скидања имунитета, након тога
сам првостепено осуђен на пет година затвора, да би ме на крају частили и са четири
мјесеца кућног притвора у сусрет обиљежавању три године од тзв. државног удара. Не
постоји мјера из ЗКП – а која у ове четири године није примијењена на мени, зато сам с
правом и изјавио да сам ја највећи правни ауторитет у Црној Гори. Мада кад боље
размислим, имајући у виду носиоце правосудних функција, то ми није ни тешко.
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Сматрате ли да је и пресуда којом сте осуђени првостепено на кућни притвор у
предмету “насилничког понашања у Скупштини” у вези са случајем државни удар
али и другим процесима који су вођени или се воде против Вас?

  

Посљедња пресуда од четири мјесеца кућног притвора, осим што је имала за циљ да
осјетим како га је било Цеци Ражнатовић, доминантно је утемељена на жељи Прве
фамилије да ме заустави да у Скупштини износим јасне политичке ставове и
квалификације. Посебно је било важно да ме осуди судија која је Српкиња из Фоче, како
би „шмек“ права и правде освјежио клоаку црногорског правосуђа. Колико ми је
пренешено од стране присутних адвоката, мада још нисам добио писани отправак
пресуде, у њеном диспозитиву судија Жељка Јововић је случај вербалне расправе у
Скупштини упоредила са неком ромском пијацом у предграђу Панчева, гдје су се двојица
Рома потукла око тезге на којој је требало да продају цигарете без акциза. Има ли што
љепше, него да предсједница Основног суда упореди Скупштину са „циганском пјацом“,
или што би ми Зећани рекли „шпедитором Габеља“, и на тај начин пошаље снажну поруку
што мисли о највећем закондоавном дому у овој Бесудији. Имајући у виду поменуту
аналогију судије Јововић, а под условом да ме не стријељају у 2020, озбиљно размишљам
да у пленарној сали отворим тезгу с пипунима и лубеницама. А ако буде какав тендер за
кокаин или хероин, покушаћу са неким од кланова да заједно прикупимо документацију и
учествујемо на тендеру.

  

Како коментаришете и доживљавате однос правничке елите и политичких колега
према тужилачко-судском прогону који је евидентан а започео је државним
ударом?

  

Част изузецима, значајан број врлих правника, интелекталаца, професора, академика и
доказаних бораца за људска права и слободе се плаши Миливојеве фиоке. А неки се
налазе и у ормару. Изгледа да се СДТ претворило у салон намјештаја : дје год нешто
отвориш – искочи неки капиталац.Једино су Нено Вујошевића „изгорели“ као пециво.

  

Да ли Вас летаргија и изостанак општег грађанског и опозиционог бунта на сва
дешавања у Црној Гори изненађује?

  

Ми смо као народ познати по бесконачној и трпељивој летаргичности. Да није тако не би
краљ Никола,Тито и Мило управљали овом државом 125 година. Може звучати као
фраза, али ја сигурно нећу одустати од ове борбе, макар остао потпуно сам.
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Очекујете ли у будућности другачије реакције међународне заједнице коју као да
не занимају потреси који се догађају у Црној  Гори а у приличној мјери нарушавају
концепт владавине права и правне сигурности?

  

Европска унија се забавила о свом јаду, и уопште ме не чуди што један број бирократа
који овдје обитава, не жели да види црногорску реалност. Све чешће ми се, сама од
себе, намеће теза да ће ЕУ у овом формату нестати прије него што Црна Гора постане
њен саставни дио. Да је Борис Џонсон прави пријатељ Црне Горе, условио би Бреxит на
начин што би Црна Гора аутоматски замијенила Енглеску кад ова изађе из ЕУ. Али то се
неће догодити, без ако у међувремену не организујемо колективно тровање Новичоком,
и за то оптужимо Русију. Но какве смо среће, и да се којим случајем отрујемо, опет би
некако остали живи.

  

Идемо у сусрет новој изборној години, закону о вјероисповјести који у ЦГ прави
одређени хаос у свим структурама друштва и власти, ВД стање у Тужилаштву,
ускоро нас чека ВД стање у Уставном суду, да ли је ЦГ збиља стигла на ивицу
понора?

  

Давно је Црна Гора била на ивици понора, тренутно се налази у фази слободног пада,
питајући се колико још има да се пада а да се скроз не пропадне.

  

Видите ли и даље смисао своје политичке борбе и свих искушења кроз која
пролазите због идеја коју заступате?

  

Ако би сад одсутали од борбе, онда би признали да су они све били у праву. А ако су они
у праву,онда је све бесмислено. Али ја знам да смо ми све вријеме били у праву.

  

Кад бисте у једној реченици објаснили све што представља црногорску јавност,
како би гласила?

  

 6 / 7



Милан Кнежевић: Црна Гора као држава више не постоји, правила диктира мафија; Катнић, по налогу Ђукановића, планира не само да ухапси Медојевића, него и да у затвору он буде убијен
понедељак, 21 октобар 2019 09:39

Један мој Зећанин лелечући покојног пријатеља на одру, у немогућности да нађе праве
изразе бола зајаукао је: „Леле, и више но леле!“

  

(ИН4С)
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