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Fjalimi i datës 6 maj 2012, në « Palais de la Mutualité » Paris (fragmente). 

 « Të dashur bashkëpatriotë, 

Franca ka një President të ri të Republikës, kjo është një zgjedhje demokratike, republikane. 
François HOLLANDE duhet të respektohet. 
 
… 

Sapo fola në telefon me François HOLLANDE, dua t’i uroj fat të mbarë në sprovat që e 
presin. Do të jetë e vështirë, por uroj me gjithë zemër që Franca të mund t’i kapërcejë këto 
sprova, sepse ka diçka shumë më të madhe se ne, është vendi ynë, është atdheu ynë, është 
Franca. 

Këtë mbrëmje, ne duhet të mendojmë ekskluzivisht për madhështinë e Francës dhe për 
lumturinë e francezëve, ky është misioni ynë, është ideali ynë. Dua të falenderoj të gjithë 
francezët për nderin që më kanë bërë duke më zgjedhur për të drejtuar vendin tonë për pesë 
vjet. 

Kurrë nuk do ta harroj këtë nder. Në jetën e njeriut, të drejtosh fatet e Francës është diçka që 
nuk do ta harroj kurrë, është një nder shumë shumë i madh. 

Që nga sekonda e parë deri në të fundit ia kushtova gjithë energjinë time mbrojtjes së 
francezëve nga krizat pa precedent, të cilat gjatë këtyre pesë viteve kanë tronditur botën, dhe 
që Franca të dilte më e fortë. 

Nga gjitha këto kam fituar, të dashur bashkëpatriotët e mi, një dashuri akoma më të madhe për 
Francën, një lidhje akoma më të fortë me popullin francez, dhe më shumë admirim për atë që 
francezët janë në gjendje të bëjnë në situatat më të vështira dhe dua të falenderoj miliona 
francezë që votuan për mua. 

… 

Pas 35 vitesh mandati politik, pas pesë vitesh në krye të Shtetit, angazhimi im në jetën e 
vendit do të jetë i ndryshëm këtej e tutje, por sfidat, gëzimet, mundimet kanë endur midis nesh 
lidhje të tilla që koha nuk do të mund t’i prishë kurrë dhe, në momentin kur unë po 
përgaditem të kthehem përsëri në një francez mes francezëve, ndjej më shumë se kurrë të 
skalitur në në thellësi të zemrës sime dashurinë për vendin tonë dhe do t’ju kërkoja ta mbani 
mend dhe ta kuptoni mirë : kurrë, bashkëpatriotët e mij, kurrë nuk do të mund t’ju jepja atë që 
ju më keni dhënë, ju më keni dhënë aq shumë. 

Mendoni për Francën, mendoni për francezët, mendoni për unitetin e saj. Do t’ju them një gjë 
nga thellësia e zemrës sime: jam prekur thellë nga ato turma, nga ato tubimet, nga të gjithë ata 
që i kishaë pranë. Dua me të vërtetë t’ju them që nuk mund të më bënit dhuratë më të bukur, 
nuk mund të jepnit imazh më të bukur se ky për Francën. 



Le të japim këtë mbrëmje imazhin e një France rrezëllitëse, të një France që nuk ka urrejtje në 
zemër, të një France demokratike, të një France të gëzuar, të një France që nuk e ul kokën, të 
një France të hapur, të një France që nuk e sheh tjetrin si kundërshtar ose armik, të një France 
që diti të fitojë me mua në 2007 dhe do të dijë t’a njohë humbjen, të një France që e di se jeta 
ka suksese dhe dështime, dhe që e di se ne jemi të medhenj edhe në humbje. Le të jemi 
dinjitozë, të jemi patriotë, të jemi francezë, le të jemi ekzaktësisht e kundërta e imazhit që disa 
do të donin të jepnim në rastin e kundërt.  

Ju jeni Franca e përjetshme, ju dua, faleminderit të gjithëve.» 

 
 

 
Fjalimi i Zotit François HOLLANDE 

 

Të dashur bashkëqytetarë , 

Francezët, sot më 6 maj, duke më zgjedhur President të Republikës sapo zgjodhën 
ndryshimin. Jam i ndërgjegjshëm pë rnderin që m’u bë dhe detyrën që më pret. Përpara jush 
zotohem t’i shërbej vendit tim me devotshmërinë dhe cilësinë shembullore që kërkon kjo 
detyrë. E di se çfarë kërkohet dhe për këtë arsye përshëndes Nicolas Sarkozy, i cili drejtoi 
Francën për 5 vjet dhe që për këtë meriton respektin tonë. U shpreh mirënjohjen time të thellë 
të gjithë atyre që me votën e tyre e bënë të mundur këtë fitore.   

Shumë e kanë pritur këtë çast prej vitesh. Të tjerë, më të rinj në moshë, nuk e kishin njohur 
kurrë… ndihem krenar se isha i aftë për të ringjallur shpresën. Këtë mbrëmje e përfytyroj 
emocionin e tyre, e ndjej edhe unë këtë emocion, e ndaj me ta. Është ndjenja e krenarisë, 
dinjitetit, përgjegjësisë. Ndryshimi që po ju propozoj duhet të jetë në lartësinë e Francës. Ky 
ndryshim po fillon tani. Votuesve, që nuk më dhanë votën, e ata nuk janë pak, u them se i 
respektoj bindjet e tyre dhe se do të jem presidenti i të gjithëve.  

 

Në këtë mbrëmje nuk përballen dy Franca, por vetëm një Francë, një komb, i bashkuar në një 
fat të vetëm. Çdokush në Francë do të trajtohet me të njëjtat të drejta e detyra…... … 

Detyra e parë e Presidentit të Republikës është të bashkojë çdo qytetar në veprimin e 
përbashkët për të përballuar sfidat që na presin-  këto sfida janë të shumta e të vështira. Së 
pari, ringritja e prodhimit për ta nxjerrë vendin nga kriza. Ulja e defiçitit për të  kotrolluar 
borxhin. Ruatja e modelit tonë shoqëror në mënyrë që secili të përftojë njësoj nga shërbimet 
publike . Barazia mes të gjitha zonave. Mendoj për lagjet e qyteteve tona dhe zonat rurale. 
Përparësi do t’i jap edukimit, shkolla do të jetë angazhimi im. Mjedisi, tranzicioni ekologjik 
që duhet të përmbushim. Riorientimi i Europës drejt punësimit, rritjes, së ardhmes.  

 

Madje, edhe sot, kur Francezët më zgjodhën President të Republikës, dua të vlerësohem për 
dy angazhime madhore: drejtësinë dhe rininë. Çdo zgjedhje dhe çdo vendim i imi do të 
mbështetet në këto dy kritere : a është e drejtë dhe a është vërtet për rininë ? E kur në fund të 



mandatit tim, do të vijë radha ime për të parë se ç’kam bërë për vendin tim, do t’i bëj vetes 
vetëm këto dy pyetje  : a e kam çuar më përpara kauzën e barazisë ? A i kam dhënë mundësi 
 brezit të ri të gjejë vendin që i takon në gjirin e Republikës? 

Kam besim te Franca; e njoh mire atë. Gjatë vizitave e takimeve nëpër Francë, munda të shoh 
vuajtjet dhe vështirësitë e shumë bashkëqytetarëve tanë. Dhe njëherazi munda të vërej të 
gjitha shpresat, forcat, shanset e vendit tonë. Une e di se ne të gjithë, populli i Francës, jemi të 
aftë t’u bëjmë ballë provave, të ringrihemi. Ne e kemi bërë gjithnjë historinë tonë, gjithnjë. Do 
t’ia dalim edhe në këto pesë vitet që do të vijnë ! 

 

Vlerat e Republikës, liria, barazia, vëllazëria, dinjiteti njerëzor, barazia gjinore, laiciteti, këto 
përbëjnë levat për të përmbushur misionin, i cili është edhe i imi  . 

Përgjatë këtyre muajve kam përmendur ëndrrën franceze. Ajo është historia, e ardhmja jonë. 
Thjesht e ka emrin progres, rrugëtim i gjatë, në mënyrë që çdo brez të jetojë më mirë. Është 
ëndrra që ju ndani mes jush, për t’u dhënë fëmijëve tanë një jetë më të mirë se tonën! Këtë 
ëndërr franceze do të përpiqem ta realizoj gjatë mandatit që sapo m’u besua.  

Sot, pikërisht, me përgjegjësinë e së ardhmes së vendit tonë, unë kam parasysh edhe Europën 
që po na ndjek. Që në çastin kur u shpall rezultati, jam i sigurt se shumë prej vendeve 
europiane ndjenë një lehtësim, një shpresë. Idenë se së fundmi politikat kufizuese nuk mund 
të përbëjnë më fatalitet. Misioni im synon t’i japë ndërtimit europian përmasat e rritjes, 
punësimit, mirëqënies.   – shkurt të së ardhmes  ! Kjo është ajo çka do t’u them sa më shpejt të 
mundem partnerëve tanë europianë e së pari Gjermanisë, në emër të miqësisë që na lidh e të 
përgjegjësisë së përbashkët.   

 

Zonja e zotërinj, të dashur bashkëqytetarë, ne nuk jemi vendi dosido i planetit e i botës. Ne 
jemi Franca ! Si President i Republikës, më takon të realizoj aspiratat që ka pasur gjithnjë 
populli i Francës ,: paqen, lirinë, respektin, aftësinë për t’i dhënë popullit të drejtën për t’u 
çliruar nga diktaturat apo për të shpëtuar prej rregullave të jashtëligjshme të korrupsionit. E 
pra, gjithçka që do të bëj, do ta bëj edhe në emër të vlerave të Republikës ngado në botë! 

6 Maji duhet të jetë një datë e rëndësishme për vendin tonë. Një pikënisje e re për Europën, 
një shpresë e re për botën. Ky është mandati që më keni besuar. Është i vështirë, i madh, i 
bukur. E dua vendin tim ! I dua francezët ! Dhe dua që mes nesh të ruhet kjo marrëdhënie, e 
cila bën të mundur gjithçka e që e ka emrin besim.  

…. » 

  

 


