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Para më shumë se një shekulli, në fillim të viteve 1920, Kuvendi Kombëtar i 

mbledhur në Lushnje shpalli përsëri pavarësinë tetë vjet pas shpalljes së 28 

nëntorit 1912 në Vlorë duke vendosur “të mos pranojë asnjë mandat apo 

protektorat të huaj” dhe shpalli në mënyrë solemne se Shqipëria nuk kishte 

qëllim tjetër veç atij “për të zënë vendin e vet në gadishullin e Ballkanit duke i 

dhënë fund vuajtjeve dhe për të ndërtuar një jetë në paqe dhe harmoni me 

shtetet fqinje”. 

Program i gjerë dhe i bukur, apo jo? A e dini se në vitin 1930, udhërrëfyesi i 

parë turistik i Shqipërisë, hartuar nga Leon Rey, arkeologu i madh që gërmoi me 

Hasan Cekën në Apoloni, e përmend Kongresin e Lushnjës? 

Drejtimi që mori vendi i shqiponjave në periudhën bashkëkohore tregon një 

ambicie të caktuar në skenën ndërkombëtare dhe dëshirën për të kontribuar 

në qetësinë e rifituar në Ballkan pas konflikteve të përgjakshme, dalja nga të 

cilat, përtej vuajtjeve të patregueshme, përmblidhet me dy fjalë: paqe dhe 

drejtësi. 

Arsyeja pse e fillova në këtë mënyrë, është për shkak se vdekja disa ditë më 

parë, për ironi të historisë, për shkak të pandemisë, e Momcilo Krajisnik, 

udhëheqësi serbo-boshnjak i lidhur me Karaxhiç, më zhyti përsëri në Bosnjë-

Hercegovinën e pas luftës dhe më kujtoi, Z. President, takimin e parë që bëmë 

menjëherë pas marrjes së postit tuaj dhe përmendje së kujdesshme nga ju e 

situatës në rajon dhe të disa figurave, duke përfshirë atë që më kishte goditur 

më shumë, Zoran Dzindzic, i vrarë ndërsa isha në mision në Sarajevë. 

Detyra ime e katërt në Ballkan pas Bullgarisë gjatë periudhës së komunizmit 

dhe dy herë në Bosnjë dhe Hercegovinën, në Zyrën e Përfaqësuesit të Lartë, 

ishte, për më shumë se tre vjet, në Shqipëri. Unë kisha ardhur këtu për herë të 

parë, jo pa vështirësi, në vitin 1988 dhe, gjatë misioneve elektorale të viteve të 

e fundit, kam parë progresin dhe vrullin e lirisë me gjithë përplasjet dhe 

peripecitë e një jete politike të trazuar. 

 



Demokracia është një proces i pafund i të mësuarit. Të gjitha vendet, përfshirë 

Francën, e jetojnë atë dhe popujt, të cilët nuk duhet asnjëherë të 

nënvlerësohen ose të neglizhohen, e dinë mirë. Kështu që, me kolegët e mi, të 

cilët i falënderoj, u përpoqa të jap një imazh të caktuar të Francës në Shqipëri, 

të tregoj respekt dhe kërkesë ndaj bashkëbiseduesve nga të gjitha anët, 

gjithmonë të gatshëm për të diskutuar rreth një kafeje ose një vakti të mirë. Kjo 

ia vlen sepse Shqipëria e meriton. 

Sfida, siç e dinë të gjithë, është të përmbushim në realitet, jo vetëm në letër, 

kriteret për afrimin dhe implementimin e Acquis Communautaire të vendosur 

nga Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të tij. Kjo supozon largpamësi dhe 

vendosmëri duke shmangur rrugët e lehta. Një sfidë tjetër është gjithashtu të 

bindim të rinjtë, pa i kufizuar, të qëndrojnë dhe të ndërtojnë këtë vend që ka 

aq shumë nevojë për ta. 

Nuk dua të bëj asnjë politikë shqiptare, ju siguroj, nuk do të përzihesha kurrë 

me atë që diplomatët ndjekin nga afër, por në të cilën nuk janë aktorë. Të 

risjellim në mend Kongresin e Lushnjës! 

Kjo është për t'ju thënë, Z. President, se gjesti juaj më habiti dhe më preku. 

Meqenëse Quai d’Orsay nuk kishte asnjë kundërshtim, unë ju falënderoj 

sinqerisht për këtë dekoratë. Ndërsa përkujtojmë, jo siç duhet për fat të keq 

për shkak të rrethanave, 75-vjetorin e Kombeve të Bashkuara, ju premtoj të 

gjithë këtu të pranishëm dhe më gjerë, që do të përpiqem, me ndihmën e 

secilit, t'i qëndroj besnik asaj që themeloi, për të mirën e përbashkët, Evropën 

tonë, këtë ideal "të respektimit të lirisë dhe sundimit të ligjit" (ekstrakt nga 

preambula e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore, me fjalë të tjera Konventa Evropiane e të Drejtave të njeriut 

miratuar në Romë më 4 nëntor 1950). 

Rroftë Shqipëria, rroftë Bashkimi Evropian dhe rrofshin Kombet e Bashkuara! 


