
Fjalimi i Sh. T. Z. Bernard FITOUSSI, 

me rastin e pritjes për mbylljen e Pranverës së Frankofonisë, 

ofruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. 

Presidenca e Republikës, 25 mars 2016. 

 
 
Zoti President i Republikës, 
 
Zonja dhe zotërinj përfaqësues të autoriteteve shqiptare, 
 
Zonja dhe zotërinj Ambasadorë, të dashur Kolegë, 
 
Të dashur miq dhe partnerë të Frankofonisë në Shqipëri, 
 
Zoti President, është një nder i pakrahasueshëm që ju po i bëni komunitetit 
ndërkombëtar të frankofonisë në Shqipëri. Të gjithë ne, aktorë të kauzës 
frankofone në vendit tuaj, jemi ftuar për herë të parë nga Shkëlqesia Juaj për të 
mbyllur Pranverën e Frankofonisë. 
 
Si një nga partnerët e shumtë të kauzës frankofone, dhe jo aq shumë si ambasador i 
Francës, më lejoni t’ju shpreh mirënjohjen e ngrohtë të të gjithë diplomatëve, 
funksionarëve, artistëve shqiptarë dhe të huaj që kanë kontribuar në suksesin e 
kësaj Pranvere të Frankofonisë. 
 
Janë bashkatdhetarët tuaj në radhë të parë, zoti President, që meritojnë më tepër 
vëmendjen dhe komplementet tuaja. Ato kanë dhënë çdo gjë pa u kursyer për të 
realizuar konferenca ekzemplare, spektakle të arrira, duke treguar talentin e tyre 
shumëdimensional. 
 
Zoti President, ju keni vendosur të mbyllni këtë Pranverë të Frankofonisë në një 
moment kur janë vënë më shumë se kurrë në radhë të parë vlerat e frankofonisë. 
Të drejtat e njeriut, demokracia, respekti i qenieve njerëzore dhe i kulturave, 
mirëkuptimi mes popujve. Por aktivitetet u mbuluan në zi nga tragjedia e Brukselit. 
Dëshiroj, zoti President, të theksoj se sa kjo gjë na ka trishtuar, por edhe na ka bërë 
më të vendosur. 
 
Trishtimi dhe mbështetja jonë shkojnë për Mbretërinë e Belgjikës dhe për popullin 
e mrekullueshëm belg, si dhe për familjet dhe të afërmit e personave me kombësi të 
ndryshme që u bënë viktima të akteve barbare. 
 



Por vendosmëria jonë është ajo e të gjithë popujve të Evropës dhe e të gjithë 
komunitetit ndërkombëtar frankofon. Ne nuk do bien prehë e terrorit të 
terroristëve. 
 
Ne, evropianët, jemi shumë më të fortë se sa mund të mendohet. Ne i kemi 
mbijetur luftërave shumë shkullore. Por mbi të gjitha, ne kemi mposhtur urrejtjen 
mes nesh. Ne jemi të fortë sepse jemi të bashkuar dhe sepse ne e dimë se terrori 
dhe urrejtja e kanë humbur tashme betejën.  
 
Është një nder zoti President që pata mundësinë të shpreh këto fjalë pra jush. Por 
nuk mund t’ju garantoj se do t’ju lëmë të fitoni ndeshjen e futbollit, në qershor. Kjo 
është përtej mundësive të mia! 
 
Faleminderit për vëmendjen!  
 


