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 На порталу бањалука.нет, приватном порталу Игора Додика, сина Милорада Додика
вечерас је објављен најпрљавији могући текст против председника Србије Александра
Вучића!

  У тексту под насловом: “Бирачко мјесто Андрићев венац” наводи се да председник
Вучић стоји иза одлуке Јелене Тривић да у изборној ноћи прогласи победу и да тако
изазове политичку кризу у Републици Српској!?!   

У овом прљавом тексту Србија и председник Вучић сумњиче се и као они који стоје иза
најављених протеста у Српској због наводне “изборне крађе”!

  

 - Постоји анегдота о томе како је Ивица Дачић саопштио Слободану Милошевићу
резултате избора 5. октобра 2000. године. Кад га је Милошевић питао јесу ли
побиједили, Дачић му је одговорио: “Наравно, шефе. Али они су били бољи”. Овом
анегдотом могло би се објаснити и оно што се десило 2. октобра 2022. године у ПДП-у.

  

Није тајна да су тада странци одиграли велику улогу у смјени Милошевића, а петљања је
било и у ове изборе. Само овај пут за потребе неких других продужена рука била је из
Београда. Потпис тамошње власти може се видјети у оној реченици Јелене Тривић
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приликом обраћања: “Слиједићемо националну политику која се креира у Београду”. У
том тренутку многе ствари су постале јасније. Иако су прочитали бројна бирачка мјеста у
прилог својој тврдњи да побјеђују, чини се да им је пресудан фактор за проглашење
побједе било оно које нису јавно рекли, а то је оно са Андрићевог венца, гдје се налази
палата Предсједника Србије..., наводи се у срамном тексту на Додиковом порталу.

  

Како сазнајемо у Председништву Србије, Александар Вучић се од недеље, дана избора у
БиХ до данас није чуо ни са ким из изборног штаба опозиције  у Републици Српској.

  

(Информер)
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