
Tiranë, Pallati i Brigadave, më 14 korrik 2018 
(Versioni bazë pa ndryshimet gjatë leximit) 

 
Zoti President, 
Zonja dhe zotërinj ministra, 
Zonja dhe zotërinj deputetë, 
Zonja dhe zotërinj ambasadorë, 
Zonja dhe zotërinj, 
 
Mirë se vini në Pallatin e Brigadave, këtë vend të bukur ku, për herë të parë, Ambasada e 
Francës në Shqipëri, së bashku me sponsorët e saj, të cilët i përshëndes, ka mbledhur të ftuarit 
për 14 Korrikun! Thuhet se Franca është një monarki republikane. Ndoshta kjo është një ndër 
arsyet pse zgjodhëm ish-Pallatin e mbretit Zog, sot rezidenca e Presidentit të Republikës të 
Shqipërisë. 
 
Sidoqoftë, motoja e Republikës franceze, shkruar në fasadën e ndërtesave publike dhe në 
zemrën e qytetarëve, të të gjithë banorëve të saj, në Francë metropolitane dhe asaj përtej detit, 
francezë apo të huaj, është "liri, barazi, vëllazëri". Më 6 korrik, Këshilli Kushtetues, me një 
vendim tepër të rëndësishëm për migracionin, konfirmoi vlerën kushtetuese të parimit të 
vëllazërisë. 
 
Që nga 9 maji 1950 dhe nga deklarata e Schuman-it, në mënyrë të vazhdueshme, dhe raste ka 
pasur pafund, e drejta është në themel të ndërtimit të Evropës, por dhe ndaj vendeve të tjera, 
veçanërisht të atyre afrikane. Qenia e saj përmblidhet në dy fjalë, paqe dhe prosperitet. Kjo 
është arsyeja pse Shqipërisë, kandidate për Bashkimin Evropian që nga qershori 2014, i janë 
përcaktuar pesë prioritete që lidhen në një mënyrë apo një tjetër me shtetin e së drejtës. 
 
Para pesëmbëdhjetë ditësh, më 26 qershor, Këshilli në formatin e çështjeve të përgjithshme, 
pasi u njoh me zbatimin e reformave të ndërmarra nga Shqipëria dhe pasi përshëndeti 
përpjekjet dhe progresin e arritur, përcaktoi një kalendar për hapjen e negociatave të aderimit, 
qershor 2019, me kusht që vendosmëria e Shqipërisë të jetë e njëjtë dhe të japë rezultate 
konkrete në fusha kyçe. 
 
Kjo do të thotë, apo jo, që Shqipëria të mos bëhet një strehë për kriminelët e të gjitha llojeve – 
kjo është detyra e drejtësisë dhe policisë - dhe që t’u ofrohet të rinjve një e ardhme në vendin 
e tyre, në këtë vend me kaq shumë mundësi. Që shqiptarët të udhëtojnë dhe të përfitojnë nga 
liria për të lëvizur, është një gjë e mirë, por që ata të qëndrojnë apo të përpiqen të qëndrojnë 
në mënyrë të parregullt në Bashkimin Evropian, kësaj i themi jo dhe kjo gjë duhet të ndalet. 
Kjo është gjithashtu arsyeja për të cilën vendosëm bashkërisht të forcojmë bashkëpunimin 
dypalësh në fushën e sigurinë së brendshme nëpërmjet një marrëveshjeje ambicioze të 
nënshkruar në dhjetor të vitit 2017 nga zoti Collomb, Ministër Shteti, Ministër i Brendshëm, 
dhe homologu i tij z. Xhafaj. 
 
Shteti më i ri në rajon, Shqipëria, nëse më lejohet të guxoj të citoj Ismail Kadarenë, është 



gjithashtu shteti më i hapur drejt ndërtimin evropian, sepse siç dëshmon historia, populli i tij 
ka luftuar me të gjithë forcën e tij, fizike dhe intelektuale, për të shmangur ndarjen nga 
kontinenti e tij natyror, Evropa. 
Puna sapo ka filluar dhe muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë, përndryshe takimi që është 
lënë në qershorin e ardhshëm do të humbet ose, më keq akoma, do të prishet. Barra i bie 
klasës politike, shumicës dhe opozitës, dhe ka të bëjë me të gjithë. Çdo qytetar shqiptar, i 
njohur apo i panjohur, i pasur apo i varfër, i rritur apo fëmijë, e meriton atë. 
 
Zyra e Bashkëpunimit Rinor Ballkanik, Regional Youth Cooperation Office (RYCO), do të 
kontribuojë në këtë udhëtim evropian. Krijuar në Paris në kuadrin e procesit të Berlinit, 
RYCO është vendosur në Tiranë, gjë të cilën e kërkuan autoritetet shqiptare, të nxitura nga 
Gjermania dhe Franca, dy vendet tona, të ndara por dhe të bashkuara tashmë nga lumi Rhin, 
dhe që nga përvoja e njihnin kontributin që solli Zyra Franko-Gjermane e Rinisë / Deutsch-
französisches Jugendwerk në këtë mision afatgjatë për afrimin e popujve. Mbretëria e 
Bashkuar e ka ftuar RYCO-n në Samitin e Londrës dhe pjesëmarrësit kanë theksuar rolin e 
saj. 
 
Edhe pse data e pavarësisë së Shqipërisë është 1912-a, kjo pavarësi i ka rrënjët në historinë e 
saj të trazuar dhe tragjeditë e saj, të cilat janë mishëruar, që nga Skënderbeu, në heronjtë apo 
burrat e saj të mëdhenj dhe trima, por dhe shumë gra. Këto janë gjërat që Presidenti i 
Republikës zoti Macron do të vijë të njohë vetë në vend. Vitin e kaluar pata përmendur 
mundësinë e një vizite të nivelit të lartë. Këtë vit, Kryeministri zoti Rama pati mirësinë ta 
jepte lajmin se ajo do të zhvillohet në muajt e ardhshëm. 
 
Të vizitosh Shqipërinë do të thotë të theksohet cilësia e bashkëpunimit dypalësh. Këtë gjë e 
dëshmon hapja në Evropë, në Ballkan, duke filluar nga Shqipëria, të Agjencisë Franceze për 
Zhvillim. 
 
Të vish në Shqipëri dhe të ndjesh mikpritjen legjendare ballkanike, në këtë rast shqiptare, do 
të thotë gjithashtu t’i njohësh Shqipërisë vendin që ajo ka në rajon dhe në skenën 
ndërkombëtare (a nuk dëshiron Shqipëria për herë të parë një vend në Këshillin e Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara?) Do të thotë gjithashtu, le të mos e harrojmë, të përkujtosh ata që 
kanë luftuar për liri dhe për paqen që gëzojmë ne sot. 
 
Përkujtimi i përfundimit të Luftës së Parë Botërore do të zhvillohet më 11 nëntor me anë të 
një ceremonie edhe më solemne në Korçë, si dhe do të shënohet nga mbledhja e Forumit të 
Paqes në Paris, me ftesë të Presidentit Macron. Ju faleminderit, zoti President, për pranimin e 
ftesës së tij. Pas Marsejës në dhjetor të vitit 2017, me ftesë të Presidentit të Rajonit të Sud-
Provence-Alpes-Côte d'Azur, zotit Muselier, edhe ai i lidhur me Shqipërinë nëpërmjet mbretit 
Zog, ju zoti President do të shkoni në Parisit në nëntor. Një program vërtet i bukur! 
 
Për ta përmbyllur, askush nuk do ta kuptonte nëse nuk do ta përmendja ndeshjen finale, nesër 
në Rusi, të Kupës së Botës. Më lejoni thjesht të them : fitoftë më i miri! 



 
Rroftë Shqipëria, rroftë Franca, rroftë Bashkimi Evropian, rroftë paqja dhe harmonia 
ndërkombëtare! 
 
 


