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Беочузи у ланцу: Како удавити човека

  

Двадесет две године пиштољ је висио на зиду да би ових дана опалио. То само говори
да не треба потценити удбашки потенцијал државне безбедности: хладна глава и врело
срце, оштар слух и дуге руке, а надасве архивско памћење.

  

Све то сручило се на главу Саше Јанковића, заштитника грађана, а "досије" је отворио
"Информер" уз саслужење носиоца награде "Златни беочуг" за допринос култури, дакле
уз саслужење Жељка Митровића, који не пропушта прилику да буде беочуг у ланцу
којим ће неко неког удавити.

  

Дакле, имали смо "Информер" и Пинк, прваке пандурске оперете, а онда се ансамблу
придружио и доктор од Џона Незбита (како ће се звати "Мегатренд"), дакле министар
унутрашњих дела у Влади Србије, Небојша Стефановић, који је готово са сузама у очима,
саопштио да је случај од пре 22 године застарео, али и да Саша Јанковић по записнику с
увиђаја није имао оружани лист за пиштољ којим је у стану његовог оца, у Новом
Београду, његов пријатељ извршио самоубиство.
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  Мада је слатка језа тек подгрејана: случај јесте, по Незбит доктору, застарео, али нијебаш јасно ни да ли је реч о самоубиству или нечем другом... и тако се из тог пиштоља јошпуца као на некој пијаној свадби о чему после буде вестица – страдао случајнипролазник.  Вучић у чуду: Ко напада Јанковића?  Заштитник грађана Саша Јанковић саопштио је да је пиштољ, којим се пре 22 годинеубио његов пријатељ, био регистрован на његово име, да сви подаци о томе постоје уМинистарству унутрашњих послова и да је стога министар Небојша Стефановић "мораоили могао знати" да је лаж да је оружје било нелегално.  "Министар унутрашњих послова, у чијем министарству стоје подаци о регистрованоморужју и власницима, могао је да ове чињенице саопшти јавности и прекине свакудилему, ако је ико има. Уместо тога, др Небојша Стефановић је изјавио да ће он (!) да секонсултује са тужиоцем о томе да ли је случај застарео и тако сугерисао да је ‘случај’постојао, односно да је пиштољ заиста био нелегалан. А морао је, или могао, знати да јето лаж", објавио је Јанковић на Твитеру.  Јанковић је навео да је трагична чињеница да је пре 22 године један од његовихнајближих пријатеља извршио самоубиство у стану његовог оца у коме је тада живео,пиштољем уредно регистрованим на његово име, у моменту када није био код куће.  Како је навео, прост увид у регистар података о оружју у поседу грађана, који водиМУП, доказује да је први власник тог пиштоља, који је купљен у фабричкој продавници уКрагујевцу, био његов отац.  

  "Дан пре трагедије пиштољ је са очевог пререгистрован на моје име (регистарски бројоружног листа, који је издат у мом родном граду Лозници, био је 7391). Пиштољ је био умом власништву наредних 15 година, док га 13. 11. 2008. године нисам продао и новивласник га у Београду регистровао на своје име. На срећу, иако је оружни лист враћенМУП-у када сам оружје отуђио, ове податке сам сачувао", додао је Јанковић.  О "случају омдусман" огласио се и председник Владе Александар Вучић. Каже да ћеконачну реч о раду свих па и омбудсмана дати грађани.  "Ко га напада? Ми немамо проблем са тим да човек излази са другачијим политичкимставовима. Ми то поштујемо, свако у нашој земљи има демократско право да изражавадругачије политичко мишљење. Нити га смењујемо, нити га ко дира. Нека човек радисвој посао како мисли да је најбоље, а грађани су ти који ће о сваком од нас да суде",рекао је Вучић.  Саша Јанковић наводи и да су његове критике рада појединих министара његов посао ида у томе нема ничег личног.  "Чини се да ово јесте слабост у овом моменту наше демократије – несхватање односаконтроле власти и то онда значи да ово што сада радимо није узалуд бачено време. Дами као демократија онда сазримо и у том смислу да свака власт схвати да нијенеограничена, да изнад ње постоје нека правила, да постоји институција која ради својпосао", додаје Јанковић.  Према подацима заштитника грађана, прошле године се притужбама на његову адресуобратило 23.000 грађана. Само за прва три месеца, у односу на исти период прошлегодине, тај број повећан је за 66 одсто, што, како каже, показује да расте поверењеграђана у његов рад.  Суд и жандарми: Зашто се процес одлаже?  Могла би се водити дуга расправа од када је и због чега почео ход по мукама СашеЈанковића, а посебно о тези да Вучић нема проблема са Јанковићем. Мени се чини да јетрагање за тим пиштољем почело оног дана када је Јанковић од војне безбедностизатражио податке о целини инцидента у коме су жандарми брутално пребили АндрејаВучића, премијеровог брата, и његову пратњу.  Тада је неко послат у архив и ископао је причу о пиштољу. Тако то бива у светунемилосрдног политичког обрачунавања, утолико пре што је укупан политички профилСаше Јанковића, можда и против његове изричите воље, порастао малтене до некаквогвође опозиције, чиме му је направљена медвеђа услуга. Тако је постао мета провладинихмедија и тачка отпора пресахле опозиције, симбол демократије – много је то за једнуглаву – поводом кога се потписује петиција. Има више стотина потписника.  Узгред, суђење поменутим жандармима одложено је по други пут. На првом рочиштуутврђено је да нису сви оптужени позвани да приступе суду, а у понедељак се, коликосхватам, без образложења није појавила председница судског већа. Као да неко рачунада ће све то покрити "снегови и шаш" и да ће неки нови ријалити затрпати старескандале. Обично се одлагањем процеса баве адвокати, али за оба одлагања у овомслучају крива је судска администрација што се догађа само кад стигне налог да се стваротегне.  Ево, проливање кафе, нови ријалити, у пилотској кабини председничког авиона збогчега се председник није срео са "сатаниним учеником" претвара се, уз ударнички радСтаниславе Пак, медијске саветнице у кабинету Томислава Николића, у политичкислучај. Тобоже је једна друга плавуша, министарка Зорана Михајловић, урадила све штоје могла да демистификује драму у авиону, а то ради, преведено на баналан језик, затошто хоће да намести нешто председнику, али и премијеру због огромних политичкихамбиција.  Не знам да ли даме имају пуце, али, ако имају, нека провере оружане листове. Ко знакада ће им затребати.  (Време)
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