
Српска листа: Изненађени смо због тога што медији дају значај изјавама Ксеније Божовић, познатој као неко ко је због "своје похлепе и потребе за доминацијом“ растурио странку Оливера Ивановића
петак, 10 август 2018 08:19

Српска листа је објавила саопштење у ком наводи “изненађење због тога што медији дају
значај изјавама које долазе од оних који немају подршку у народу“.

  

  

У саопштењу Српске листе указује се да се огласила и Ксенија Божовић, међу
Митровчанима позната као неко ко је растурио странку покојног Оливера Ивановића
"због своје похлепе и потребе за доминацијом, и која је на изборима добила пар
десетина гласова обећавајући новац, измишљена радна места у косовским
институцијама и позиције, истовремено нудећи се Српској листи да је узме у своје
редове".

  

"Тужно је да у својој изјави, коју знајући њен потенцијал, дефинитивно није писала сама,
није поменула да је на састанку са председником Вучићем у Косовској Митровици њему и
држави Србији захваљивала на подршци коју је и СДП и покојни Ивановић имао у
периоду противправног хапшења и притварања", додаје се у саопштењу.
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  Исто тако је, како се додаје, заборавила да помене да део њене породице живи уБеограду, те да кад говори о будућем деловању збуњује, јер се не зна да ли се тоодноси на Београд или Косово и Метохију.  "Питамо се одакле сад ова промена и за чији интерес", пише у саопштењу Српске листе.  (Б92, Танјуг)  Видети још: Ксенија Божовић: За Србе на КиМ није прихватљиво решење поделеКосова; Згрожена сам нападима "Српске листе" на игумана Саву Јањића  Српска листа: Сава Јањић се дрзнуо да прозива онога ко је највише учинио за српскинарод и СПЦ на КиМ; маске су коначно пале - заједнички интерес спојио је неспојиве итаквима је циљ да цело Косово буде независно  Игуман Сава Јањић: Маске су коначно пале - властодршци у Србији спремни су дапредају косовским Албанцима територију за коју су се по Уставу на Еванђељу заклелида ће чувати као део Србије  
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