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Zoti Ministër i Transportit dhe Infrastrukturës, 
Zoti President i Adria-s  
Zoti Drejtor i Aeroportit të Tiranës,  
Zonja dhe zotërinj,  
Miq të dashur,  
 
 
            Në jetën tonë, diplomatike apo jashtë saj, shumë pak nga ne kanë rastin të përurojnë 
hapjen e një linje të re fluturimesh. 
 
 Pa nënkuptuar detyrimisht Blériot apo Lindbergh, dua të them, i dashur Dritan, pasqyra 
dhe binjaku im në Paris se ne kemi vërtet shumë fat që marrim pjesë në këtë ngjarje. Kjo sepse 
mes Parisit dhe Tiranës ka ekzistuar dikur një linjë e drejtpërdrejtë, e cila u mbyll kur u hap vendi 
juaj! 
 
 Të gjithë miqtë e Francës në Shqipëri dhe të gjithë miqtë e Shqipërisë në Francë e kanë 
kërkuar këtë linjë që prej shumë vitesh. Dua t’i shpreh mirënjohjen time të thellë kompanisë 
ADRIA për realizimin e kësaj ëndrre shumëvjeçare. Edhe pse ADRIA nuk është AIR France, ajo 
është kompania e një vendi nga Ballkani ynë i dashur. Kjo është prova se ky rajon di të ndërmarrë 
iniciative ekonomike njëkohësisht të guximshme dhe serioze.  
 
 Më lejoni që, duke marrë parasysh modestinë e madhe nga e cila ata vuajnë, të dëshmoj 
këtu për përpjekjet e pabesueshme të Julien Roche, Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë 
Francë – Shqipëri dhe të mikut tim Dritan Tola. Ata mundën të lëviznin malet për të arritur tek 
ky rezultat i pabesueshëm: tashmë Parisi është më pak se tre orë larg nga Tirana. Jam shumë i 
lumtur që negociatat e filluara para një viti apërfunduan me hapjen e linjës. 
 
 Zoti ministër Haxhinasto, besoj që e mbani mend mbledhjen në Paris në nëntorin e vitit 
të kaluar. Znj. Milena Harito ishte së bashku me ne. Takuam drejtuesit e ADRIA-s, plot me 
besim dhe të vendosur për t’ia dalë me sukses kësaj aventure.  

 
Për Shqipërinë kjo do të jetë një mundësi e mrekullueshme për të tërhequr turistë nga 

platforma më e madhe turistike botërore, meqë Franca pret 80 milionë turistë një pjesë e të cilëve 
do të duan me siguri të zbulojnë vendin e shqiponjave, të cilin unë e quaj me veten time Vendi i 
Agimit. A e dini ju se më shumë se 32.000 turistë francezë e kanë vizituar Shqipërinë vitin e 
shkuar? 

 
Kjo që po them nuk është thjesht një shpresë, por është tashmë një realitet. Para dy 

muajsh Ambasadori i Shqipërisë në Paris organizoi për zonjën Eglantina Gjermeni, atëherë 
ministre e Turizmit, një takim me përfaqësuesit e rreth 30 operatorëve turistikë francezë të 
njohur, nga të cilët ALEST Voyages, Directours, Terre d’Aventure, Evaneos, në prani të shumë 



gazetarëve. Pas kësaj më njoftojnë se lista rezervimeve po plotësohet çdo ditë. Një operator 
turistik francez shumë i njohur, Voyageurs du Monde, e ka vënë Shqipërinë në listën e vendeve të 
tureve të saj që nga fillimi i verës. 

 
Përse ? 
 
Do të doja të përmendja disa arsye se përse turistët francezë duhet të vijnë në Shqipëri. 
 
Së pari, ky vend është i bukur. Njerëzit janë të bukur, peizazhet janë të bukura, historia 

dhe kultura gjithashtu. Larg klisheve të diktaturës ose të Tintin, Shqipëria është një vend me plot 
ngjyra ku deti dhe mali, Mesdheu dhe Ballkanit gërshetohen mes tyre. 

Arsye tjetër, ky vend është mikpritës. Këtu mikpritja e të huajve është e shenjtë, më e 
shenjtë se familja e tyre, më e shenjtë se vetë ata. Dhe kjo nuk është një fjalë e kotë. Sa herë uleni 
në një tarracë kafeneje, apo pyesni për rrugën, njerëzit do t’ju presin me një buzëqeshje dhe do të 
bëjnë të pamundurën për t’ju kënaqur. 

Së fundi, por mund të vazhdoja gjatë, ky vend është i ri. Sigurisht, ka një histori të pasur 
dhe të ashpër, një gjuhë gjithashtu të pasur dhe të vështirë, ka manastire, xhami, bunkerë, muze 
dhe sheshe plot hije. Por ai është i ri për nga entuziazmi i tij : Shqipëria e do me pasion Francën 
dhe Evropën. Studentë të shumtë kanë përfunduar studimet dhe shumë të tjerë janë duke i kryer 
në Francë. Aleancat franceze janë plot me të rinj dhe nxënës që duan të mësojnë gjuhën frënge. 
Që prej liberalizimit të qarkullimit të lirë në 2010, në Francë shkohet pa vizë. 

Para pak ditësh, unë mora pjesë në mbylljen e Pranverës së Frankofonisë. Sallat e 
spektakleve ishin plot. Dhe unë i bëja pyetjen vetes : Përse këto njerëz në cep të Evropës e duan 
kaq shumë vendin tim ? Dhe e gjeta përgjigjen : Shqipëria e do mesazhin e vullnetit dhe të lirisë, 
të forcës, kulturës dhe të ëmbëlsisë që Franca ka inspiruar gjatë shekujve. Në një farë mënyre, 
shqiptarët janë edhe më besnikë për mesazhin e Francës se sa ne vetë që kemi marrë zakone të 
këqija zymtësie. 

Por, kjo linjë duhet të jetë një shenjë për Francën dhe ndërmarrjet franceze. Këtej e tutje, 
ne nuk do të kemi arsye të mos vijmë në Shqipëri për të bërë biznes dhe investime. Vendi është i 
hapur për ekonominë e tregut, ai është kandidat për në Bashkimin Evropian dhe anëtar i NATO-
s. është një vend i ri për të ndërtuar, për të ndërmarrë, për të realizuar. 

Atëherë, na duhet të bëjmë me dije që ky vend i Evropës, midis detit dhe maleve, midis 
Italisë dhe Greqisë, midis Ballkanit dhe Orientit, është një vend i së ardhmes që mund të bëjë të 
përparojë Francën nëse ne dimë të sillemi me të me respekt dhe energji. 

Atëherë, unë ju uroj një fluturim të mbarë inaugurimi për këtë zog të hekurt. U bëftë ai 
një fill i vazhdueshëm i Arianës që lidh dy vendet tona./. 
 

 


