
Festa Kombëtare Franceze 2014 

 

Pritja e 14 korrikut 2014 

 

Fjalimi i Znj. Ambasadore 

 

 

Zoti Kryetar i Kuvendit,  

Zoti Kryeministër 

Zoti Zëvendëskryeministër, 

Zonja dhe Zotërinj deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, 

Zonja Kryetare e grupit të miqësisë Francë-Shqipëri në Asamblenë Kombëtare 

Franceze, 

Zonja dhe Zotërinj ministra, Zotërinj Kryetarë të Bashkive, 

Të dashur kolegë ambasadorë dhe diplomatë, 

Të dashur bashkëpatriotë francezë dhe të dashur miq shqiptarë, 

 

 

Është një kënaqësi e madhe dhe nder, për mua dhe bashkëshortin tim, si dhe për 

të gjithë personelin e ambasadës, t’ju presim këtë mbrëmje për të kremtuar 

Festën Kombëtare Franceze. 

 

Dëshiroj të përshëndes në mënyrë të veçantë praninë mes nesh të Zonjës Viviane 

Le Dissez, Kryetare e grupit të miqësisë Francë-Shqipëri në Asamblenë 

Kombëtare Franceze, e cila ka ardhur të kalojë disa ditë në këtë vend mik dhe që 

sot na nderon me pjesëmarrjen e saj. 

 

 

*  *  * 

 

Që prej disa javësh, ne po përjetojmë momente shumë të veçanta dhe është 

kënaqësi e madhe për ne t’i ndajmë ato me miqtë tanë shqiptarë. Shqipëria mori 

statusin e vendit kandidatit për në Bashkimin Evropian. Kjo etapë e re është një 

sukses për të gjithë shqiptarët. Është gjithashtu një inkurajim për të gjitha 

institucionet shqiptare, të cilat kanë përgjegjësinë e vazhdimit të reformave dhe 



të zbatimit të tyre. Franca, ambasada dhe institucionet e saj do të vazhdojnë t’i 

japin Shqipërinë mbështetjen e tyre sa më të madhe të mundshme në këtë rrugë. 

 

*  *  * 

 

Këtë vit, kremtimi i 14 korrikut në Francë zhvillohen në simbolikën e 100-

vjetorit të fillimit të Luftës së Parë Botërore. Parakalimi i organizuar sot paradite 

në Champs-Elysées ishte një parakalim ndërkombëtar, i cili ka bashkuar 

përfaqësuesit e 80 vendeve të përfshira në këtë luftë.  Qëllimi i saj është të 

përkujtojë luftëtarët e para 100 viteve, vuajtjet e popullsisë civile, si dhe të 

përcjellim së bashku me këto kombe një mesazh për paqen dhe për të ardhmen. 

 

Falënderoj Shqipërinë që ka marrë pjesë në këtë kremtim simbolik.  

Kjo bëri të mundur që flamuri shqiptar të parakalojë në sheshin Concorde, i 

shoqëruar nga roja e tij ushtarake, përpara të ftuarve zyrtarë, në radhët e të cilëve 

gjendej zonja ministre e Mbrojtjes, Mimi Kodheli.  

 

Gjithashtu, katër të rinj shqiptarë frëngjishtfolës të zgjedhur me anë të një 

konkursi të zhvilluar në muajin maj, kanë qëndruar në Francë për afro dhjetë 

ditë, së bashku më të rinj të ardhur nga vende të tjera, dhe kanë marrë pjesë sot 

paradite, po në sheshin Concorde,  në një koreografi madhështore që simbolizoi 

paqen dhe besimin në të ardhmen, dhe që mbylli parakalimin.  

 

*  *  * 

Zonja dhe Zotërinj,  

Bashkëpunimi midis dy vendeve ka qenë intensiv, në mënyrë të veçantë gjatë 

vitit që shkoi, në vazhdën e ndryshimeve që pasuan zgjedhjet e 23 qershorit 

2013. Vizitat ndërministrore dhe parlamentare kanë qenë të shumta. Ato kanë 

bërë të mundur shkëmbimin e eksperiencës në lidhje me reformat, që autoritetet 



shqiptare kanë ndërmarrë, dhe mbështetjen e procesit të afrimi me Evropën,  

duke sjellë ndihmën tonë konkrete në çdo rast që na është kërkuar. 

 

Nuk mund të përmend të gjitha ngjarjet që e kanë pasuruar bashkëpunimin tonë 

dypalësh, por jemi përpjekur t’i përcjellim ato nëpërmjet videove që do të 

shfaqen gjatë gjithë mbrëmjes në ekranin e madh përpara meje. 

 

Java që fillon sot ilustron në mënyrë mjaft konkrete ato që thashë më sipër. Pas 

pjesëmarrjes së Shqipërisë në kremtimin e 14 korrikut në Paris, që sapo e 

përmenda, nesër do të vijë në Tiranë ministri jonë i Brendshëm, Z. Cazeneuve, i 

cili do të zhvillojë një vizitë së bashku me kolegun e tij gjerman, Z. de Maizière.  

 

Gjithashtu, Sekretari francez i Shtetit për Çështjet Evropiane do të takojë nesër 

ministrin Bushati gjatë mbledhjes së Kryetarëve të Shteteve të Ballkanit në 

Dubrovnik. 

 

Përveç kësaj, Znj Le Dissez, deputete dhe gjithashtu Kryetare e organizatës 

franceze Conservatoire du Littoral, do të nënshkruajë pasnesër pasdite në Vlorë  

një konventë bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit.  

 

Nënshkrimi i kësaj konvente do të bëhet gjatë ankorimit në portin e Vlorës të 

anijes franceze « Tara », e cila do të zhvillojë, në bashkëpunim me autoritetet 

shqiptare, një fushatë sensibilizimi për të rinjtë në lidhje me sfidat e mbrojtjes së 

bregdetit. 

Siç e shikoni, vera nuk do të ngadalësojë veprimtaritë franko – shqiptare, as ato 

të Ambasadës se Francës !  

 

*  *  * 

 



Zonja dhe Zotërinj,  

Pritja e kësaj mbrëmjeje zhvillohet në një vend të ngarkuar me histori dhe 

simbolikë, në qytetin e Tiranës, vënë në dispozicionin tonë nga Ministria e 

Kulturës. Dëshiroj të falënderoja përzemërsisht Zonjën Ministre të Kulturës, e 

cila është e pranishme, si dhe Drejtorin e Muzeut, Zotin Melsi Labi dhe ekipin e 

tij. Një falënderim të veçantë gjithashtu për mbështetjen e saj për Dhomën e 

Tregtisë Francë - Shqipëri dhe për të gjithë bashkëpunëtorët e mi për kontributin 

e tyre në përgatitjen dhe në mbarëvajtjen e këtij aktiviteti. 

 

Të dashur miq,   

 

Unë dhe bashkëshorti im marrim pjesë këtë mbrëmje me një emocion shumë të 

madh sepse është 14 korriku jonë i fundit në Shqipëri. Unë jam praktikisht në 

fund të misionit tim midis jush, dhe pas disa javësh do të largohemi nga Tirana.  

 

Këto vite kanë qenë të mbushura me sfida, në zbulime dhe realizime. Të themi 

« Mirupafshim » do të jetë e vështirë për ne, si në drejtim të personelit të 

ambasadës, me të cilët kaluam tre vjet, ashtu edhe në drejtim të 

bashkëpunëtorëve tanë shqiptarë, të cilët shpesh janë bërë miqtë tanë, ose më tej, 

në drejtim të komunitetit francez në Shqipëri, solidare dhe simpatik.  

 

 

 

Ne e kemi ndjerë pareshtur mbështetjen e të gjithëve ju në çuarjen përpara së 

bashku të marrëdhënieve franko-shqiptare në tërësi. Ju na keni ndihmuar që ta 

shumëfishojmë veprimtarinë e ambasadës. Miq shqiptarë, ju na kini bërë të 

ndjejmë se, kontributi i Francës për t’ju ndihmuar të ndërtoni të ardhmen e 

vendit tuaj ishte për ju një gjë e çmuar. Ju falënderoj për këtë ndjenjë delikate, 

shprehja më e lartë e mikpritjes shqiptare dhe besimit që i lidh dy popujt tanë.  



 

Vive l’Albanie ! Vive la France ! Vive l’amitié franco-albanaise ! Rroftë 

Shqipëria ! Rroftë Franca ! Rroftë miqësia franko-shqiptare! 

 

 

 

 

 


