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Dorëzimi i dekoratës 

të Oficerit të Urdhrit Kombëtar të Meritës 

Z. Pëllumb NAKO, 

Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë, 

i ngarkuar me kufirin dhe migracionin   

 

I dashur zoti Nako,  

 

Kam nderin t’ju mirëpres sot, mes kolegësh dhe miqsh tuaj të mbledhur me 

rastin e dhënies së dekoratës së Urdhrit Kombëtar të Meritës. Ju them të 

gjithëve mirë se keni ardhur. 

 

I dashur zoti Nako,  

 

Duke ju dhënë këtë dekoratë, Franca dëshiron t’ju falënderojë për kontributin e 

shquar që ju jepni prej disa vitesh për marrëdhëniet franko-shqiptare.  

 

Natyrisht, gjëja a parë që më vjen në mendje është posti që ju keni aktualisht, 

ai i zëvendësdrejtorit të përgjithshëm të policisë, i ngarkuar me kufirin dhe 

migracionin. Por marrëdhëniet tuaja me Francën janë shumë më të hershme 

dhe një pikënisjeje krejt të ndryshme. 

 

Ju jeni diplomuar në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë së Huaj, pranë 

Universitetit të Tiranës. Ju jeni diplomuar gjithashtu për psikologji si dhe keni 

një Diplomë Evropiane të Studimeve të Larta (DESS) në drejtësi, dhënë nga 



Universiteti i Lionit. Ju keni filluar punës si mësues i frëngjishtes në shkollën e 

mesme të Beratit nga viti 1983 deri në vitin 1990. 

 

Pastaj ju ndryshuat plotësisht drejtim dhe u pranuat në Policinë e Shtetit në 

vitin 1991. Aty keni pasur funksione dhe përgjegjësi të shumta dhe 

vazhdimësia e karrierës suaj është prova e profesionalizmit tuaj që askush nuk 

mund ta vërë në dyshim.  

 

Pra ju keni qenë : 

Shef i policisë gjyqësore të Beratit (1991-1993),    

Drejtor i Zyrës qendrore të Interpolit (1993-1997),  

Drejtor rajonal i policisë gjyqësore të Gramshit (1997-1998),    

Drejtor për komunikimin në Drejtorinë rajonale të Policisë së Tiranës (1998-

1999),  

Oficer i policisë gjyqësore në sektorin e luftës kundër krimit ekonomik dhe 

financiar  (2000-2002),  

pastaj Drejtor i qendrës anti-trafik të Vlorës (2003-2004) dhe Drejtor i 

Përgjithshëm i Policisë për teknologjinë dhe informacionin (2004- 2005).  

 

Në 2005 ju u emëruat Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kufirit (2005-2007), 

dhe, që prej vitit 2007, ju jeni Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë, i 

ngarkuar me kufirin dhe migracionin. 

 

Ju e keni vazhduar formimin tuaj. Jeni diplomuar në Akademinë e Policisë në 

vitin 1996. Në sajë të talentit tuaj profesional dhe të njohjes së gjuhës frënge, ju 

keni përfunduar Shkollën e Lartë Kombëtare të Policisë të Saint Cyr në Mont 

d'Or, nga viti 1999 deri në vitin 2000. 

 



Z. NAKO, ju keni luajtur rolin e “kaluesit”, dua të them të kaluesit nga një 

kulturë në tjetrën. Ju keni përkthyer në shqip dy libra : “Makiaveli në 

demokraci” dhe “Historia botërore e qytetërimeve”, ndërsa tani jeni duke 

përkthyer një botim shumë të rëndësishëm në lidhje me ndërtimin e Evropës. 

Zgjedhja e këtyre temave të vështira, serioze dhe diku mes historisë dhe 

filozofisë politike, janë pasqyra e shqetësimeve tuaja dhe e frymës së punës suaj 

kërkimore individuale.  

 

Si Drejtor i Policisë, për Kufirin dhe Migracionin, ju jeni në qendër të një 

çështjeje shumë të ndjeshme dhe të rëndësishme për marrëdhëniet mes dy 

vendeve tona. Fatkeqësisht, aktivitetet e paligjshme, apo dhe kriminale, të 

shtetasve shqiptare në vendet e Bashkimit Evropian, pra edhe në Francë, lënë 

një përshtypje të gabuar mbi vendin tuaj, në mënyrë krejt të padrejtë në raport 

me pjesën më të madhe të shqiptarëve, të cilët janë paqësorë, kurajozë dhe të 

ndershëm. Por ky është realiteti.  

 

Një realitet, pasojat e të cilit ju i keni kuptuar shumë mirë, ndaj dhe vitet e 

fundit nuk i keni kursyer përpjekjet për të shpejtuar, intensifikuar dhe bërë sa 

më frytdhënës bashkëpunimin me policinë franceze – dhe në veçanti me 

komandant Jacquinet, kontakti juaj në ambasadë -. 

 

Propozimet tuaja të shumta, konkrete dhe të qarta kanë ndikuar në 

përmirësimin e vazhdueshëm të këtij bashkëpunimi dhe ruajtjen e një dinamike 

pozitive, e cila i mundëson atij t’u përgjigjet vështirësive gjithnjë reale, si dhe 

dëshmon për vullnetin e Policisë së Shtetit në luftën kundër emigrimit të 

paligjshëm në Evropë dhe kundër të gjithë fenomeneve në aspektin kriminal që 

implikojnë Shqipërinë ose shqiptarët. 

 

 



I dashur zoti Nako, 

 

Urdhri Kombëtar i Meritës është një nga Urdhrat e Lartë Kombëtarë francezë. 

Ai jepet nga Presidenti i Republikës Franceze, të cilin kam nderin të përfaqësoj 

në Shqipëri. 

 

Pas pak çastesh ju do të shikoni dekoratën e bukur që ju është dhënë: një yll me 

6 cepa, i praruar. Në qendër simbolizohet Republika dhe në ana tjetër dy 

flamurë francez të kryqëzuar. Shiriti ka ngjyrën “blu të Francës” me në qendër 

shenjën rrethore dalluese të gradës suaj të Oficerit. 

 

Më shumë se një shenjë mirënjohjeje, uroj që kjo dekoratë të simbolizojë në 

vetvete një fillim të ri të bashkëpunimit mes dy policive tona të kufirit dhe mes 

dy vendeve tona. 

 

Jam shumë e lumtur t’ju dorëzoj sot dekoratën tuaj dhe t’ju përcjell përgëzimet 

e mia, të cilat janë sinqerta edhe për faktin se ju jeni oficeri i parë i policisë 

shqiptare që nderoheni me një dekoratë të tillë. 

 

Zoti Pëllumb Nako,  

Në emër të Presidentit të Republikës Franceze dhe në cilësinë e kompetencave 

që na janë dhënë, ne ju bëjmë OFICER I URDHRIT KOMBËTAR TË 

MERITËS. 

 

 

 


