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 Вашингтон -- Доналд Трамп, председник САД, синоћ је у Небраски одржао предизборни
скуп, где се током свог говора поново похвалио споразумом потписаним у Вашингтону.

  

Реч је о споразуму који је потписан у септембру између Косова и Србије

  

Том приликом Трамп је рекао да је прекинуто 400 година убијања, пише Газета експрес.

  
  

Они се боре 40 година. Мислим да се боре већ 400 година, желите ли да знате, али они
се већ дуго боре. Желели су да се договоре. Одједном, пре два месеца, били су у
Овалном кабинету, грлили се и љубили, било је лако

    

"Да ли знате да сам номинован за три Нобелове награде за мир, можете ли да
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верујете? А за различите регионе, попут Косова и Србије, правимо споразуме,
знате, трговинске споразуме. Рекао сам: Чекај мало, зар се они увек не боре једни с
другима? Да. Много деценија. Како знаш? Рекао сам: Знам, они се стално
међусобно туку", рекао је Трамп, а објавио портпарол Беле куће.

  
  

Замислите само да нпр. Путин овако лупета, и то више пута, о нама и на наш рачун?!
Каква би се бука дигла по твитеру и "слободним медијима". Колико би било згражања,
критика, подсмеха, страначких саопштења и спец. емисија? А на ово се сви праве мртви.
https://t.co/bi4w4mTr1K

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 28, 2020    

Поручио је да “неће радити никакав посао с њима - волели они наш посао или не -
нећемо радити ниједан посао, а да се они не сложе да престану да се убијају и знате
шта, трајало је око 20 минута“, рекао је амерички председник.

  

  

"Они се боре 40 година. Мислим да се боре већ 400 година, желите ли да знате, али
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https://t.co/bi4w4mTr1K
https://twitter.com/djordjenspm/status/1321415433132646407?ref_src=twsrc%5Etfw
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они се већ дуго боре. Желели су да се договоре. Одједном, пре два месеца, били су
у Овалном кабинету, грлили се и љубили, било је лако", рекао је на крају Трамп,
преноси Спутњик.

  
  

Trump at rally in Nebraska explains how he ended “400 years of killing each other” between #
Kosovo
and 
#Serbia
through hugging and kissing. 
  Good night! pic.twitter.com/Q4RIwv0WXr

  — Rilind Latifi (@RilindLatifi) October 28, 2020    

(Спутњик-Б92)
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