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Косовски председник Хашим Тачи одликовао бившу америчку државну секретарку
Медлин Олбрајт, која је раније стигла у Приштину, Орденом слободе.

  

"Ова годишњица је нада и директно је повезана с вашим личним доприносом. Дали сте
нам достојанство и идентитет да живимо у миру", рекао је Тачи Олбрајтовој која је била
државна секретарка САД у време НАТО бомбардовања СР Југославије.

  
  

I awarded Madame Secretary @Madeline  the Presidential Medal of Freedom because she
represented the best about world’s diplomacy - but also humanity: helping people in need but
also stopping criminals in their evil deeds. Kosovo will eternally be thankful to Madame
Secretary. pic.twitter.com/S7LpqlLVIS

  — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) June 12, 2019    

Како прености РТК на српском језику, бивша америчка секретарка, која је у уторак
стигла на КиМ како би присуствовала прослави коју власти у Приштини организују
поводом уласка НАТО снага у јужну српску покрајину, истакла је да јој је част да прими
орден.

  

Олбрајтова се данас састала и с председником косовске скупштине Кадријем Весељијем,
који јој је захвалио на свему што су, како је рекао, "САД учиниле за изградњу Косова".
"Хвала вам пуно на пријему. Осећам се као у својој кући", рекла је Олбрајтова на
састанку са Веселијем.

  

Олбрајтову је дочекао косовски председник Хашим Тачи који је видео снимак сусрета
објавио на свом налогу на Фејсбуку.

  

Олбрајт: Косово заслужује да га сви признају као независну државу

  

Бивша америчка државна секретарка Медлин Олбрајт изјавила је данас у Приштини да
је Косово независна држава и да заслужује да је сви признају.

 1 / 4

https://twitter.com/madeline?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/S7LpqlLVIS
https://twitter.com/HashimThaciRKS/status/1138732420323319809?ref_src=twsrc%5Etfw


Медлин Олбрајт у Приштини: Косово независна држава и заслужује да је сви признају; Хвала вам пуно на пријему, осећам се као у својој кући; Хашим Тачи је одликовао "Орденом слободе"
среда, 12 јун 2019 10:17

  

Она од јуче борави на Косову у оквиру обележавања 20 година од уласка медјународних
мировних снага, а председник Косова Хашим Тачи јој је уручио одликовање Орден
слободе.

  

Олбрајт је том приликом рекла да је вољна да прими ордене, али да највише ужива да
буде део Косова.

  

"Никада нец́у заборавити године рата, људи који певају: 'Хвала вам САД'. Мислим да су
САД урадиле праву ствар. Почаствована сам што сам овде са вама. Косово је независна
земља и стога заслужује да буде призната", рекла је Олбрајт.

  

Тачи је рекао да ц́е она увек остати херој народа Косова.

  

 2 / 4



Медлин Олбрајт у Приштини: Косово независна држава и заслужује да је сви признају; Хвала вам пуно на пријему, осећам се као у својој кући; Хашим Тачи је одликовао "Орденом слободе"
среда, 12 јун 2019 10:17

"Благословени смо као земља људи коју сте Бил Клинтон и ви вратили у своју породичну
куц́у да честитате 20. годишњицу слободе Косова, 20. годишњицу наде и поверења.
Знали сте да уједините демократски свет. Као председник Косова и ваш пријатељ,
дозволите ми да доделим Орден слободе за ваш изванредни допринос слободи и
независности Косова", рекао је Тачи.

  

Медлин Олбрајт је данас примио и председник Скупштине Косова Кадри Весељи а у
Приштини ће у оквиру манифестација бити откривена и њена биста. Председник Косова
данас ће примити и бившег команданта снага НАТО у Европи Веслија Кларка, који је
руководио акцијама НАТО против СРЈ.

  

Бивша државна секретарка САД Медлин Олбрајт допутовала је у Приштину
поводом 20 година од уласка међународних мировних снага на Косово.

  Олбрајтову је дочекао косовски председник Хашим Тачи који је видео снимак сусрета
објавио на свом налогу на Фејсбуку.   

  

  

  

У уторак је у Приштину стигао бивши амерички председник Бил Клинтон. 

  

 Централна манифестација поводом годишњице уласка НАТО снага биће одржана на
Тргу Скендербега у Приштини, где се очекују говори Клинтона и бивше државне
секретарке САД Медлин Олбрајт.

  

После тога ће бити приређена "Поворка за слободу", откривена биста Медлин Олбрајт
на тргу који носи њено име и међународна конференција "20 година слободе - Једна
визија одрживог мира".
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(Агенције)
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