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Најновија наредба СДТ-а о проширењу истраге против колеге Кнежевића и мене
најбоље говори о интелектуалним дометима оних који управљају овом институцијом,
изјавио је један од лидера Демократског фронта, Андрија Мандић.

  Његово саопштење преносимо у цјелини.  

Оно што је важно, а што режимски медији намјерно заборављају је чињеница да у
документима којима располаже СДТ, а који су нам након наредбе о проширењу истраге
предати, нема ама баш ни једног доказа који нас повезује са било каквом криминалном
организацијом и лажним државним ударом. Као што смо више пута рекли, нити знамо ко
су, нити смо икада видјели или чули Русе који се помињу у овом поступку, а за које не
зна да постоје чак ни руски амбасадор у ЕУ Владимир Чижов. Такође, и ниједно лице из
Србије којим се бави Миливоје Катнић! Не постоји ништа осим зле и подле намјере СДТ-а
да нанесе штету ДФ-у и нама лично.

  

  

Немам никакве дилеме да је Миливоје Катнић под директном контролом шефа режима и
криминалне банде коју воде Мило Ђукановић, Станко Суботић и Мохамед Дахлан, као
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што сам и сигуран да је он најобичнији извршитељ налога британског агента Владимира
Поповића-Бебе, о чијим је активностима веома увјерљиво свједочио Јовица Станишић
који га доводи у директну везу са убиством Зорана Ђинђића. Намјера појединих
западних обавјештајних структура, које преко локалне агентуре управљају овом акцијом,
је да на случају ЦГ покушају да зауставе зближавање администрација предсједника
Путина и Трампа, тако што ће причу о лажном црногорском државном удару подметнути
руским специјалним јединицама, са којима ће успут и да збијају шале како их је све
разоткрио и похапсио неки Миливоје Катнић. Истовремено вјерују да ће на овај,
преваран начин пречицом угурати ЦГ у НАТО.

  

Миливоју Катнићу, шпијуну КОС-а још од студентских дана, када је за потребе те
контраобавјештајне структуре оперисао по студенском дому, послушност и фасцинација
шефовима безбједносих структура је потпуно природна и логична ствар. Пошто никада
није био слободан човјек, већ само извршилац туђих наређења, он не може да схвати
слободне људе који са професијом којој он припада још од студентских дана, немају
ништа. Он је као тврдокорни припадник војне службе увијек био линијаш, а познат је
случај када је једном колеги који му је био сумњив, иначе припаднику националне
мањине, хтио да ,,посијече“ главу и однесе на Цетиње. Вјеровао је да ће му то помоћи у
напредовању у служби, али пошто је претјерао – кажњен је укором. Од тада нема
никакве личне иницијативе, већ само беспоговорне послушности, па тако и данас, када
пакује случај против колеге Кнежевића и мене, једним оком обавезно гледа пут шефа
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режима да види да ли је све урадио како је наређено. За разлику од многих којима је
нанио неправду и зло, а који су му прешли преко тога, са мном је потпуно други случај, и
због овога лагања, подметања, вријеђања и измишљања, малтретирања наших људи,
хапшења Михаила Чађеновића и покушаја нашег хапшења, та вуцибатина ће платити кад
тад. У Црној Гори када вам неко насрне на част и образ све постаје лично, а поготово
када се злоупотребљавају институције, ствари се обично и разрјешавају на личној равни.

  

Поуздано знам да је Катнић био храбар војник на ратишту, а ту карактерну особину је
примијенио код оних код којих је регистровао кукавичлук и страх, и које је хапсио по
налогу својих шефова. То га је довело до погрешног закључка да су и други људи
страшљиви као Светозар Маровић и припадници будванске групе, да им је довољно
подвикнути и припријетити хапшењем, а они би након тога требало да потпишу све оно
што им он понуди. Са Демократским фронтом се грдно преварио, и он и његов шеф. То
што се Катнић одлучио да служи највећој црногорској кукавици, Милу Ђукановићу, који
би у невољи сличној оној која је задесила Светозара Маровића почео да запомаже и
плаче, тражећи милост као што је некад пузао пред Момиром Булатовићем, проблем је
СДТ-а.
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Са доказаним личним и непријатељем ДФ-а, Катнићем, могу још само да се сретнем на
неком од судова, а пред укупном јавношћу биће раскринкана ова лакрдија којом
покушава да ме осрамоти и понизи.
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