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Teksti bazë, pa ndryshimet e  

mundshme gjatë leximit 

 

CEREMONIA E DHËNIES SË LEGJIONIT TË NDERIT ZNJ. MIM I KODHELI 

(Tiranë, Rezidenca e Francës, më 30-VII-2018)  

 

Zonja Kryetare e komisionit të Punëve të Jashtme të Kuvendit,  

Zoti Kryetar i Kuvendit, 

Zonja dhe zotërinj deputetë,  

Zonja dhe zotërinj Ministra,  

Zoti Kryetar i Bashkisë,  

Zonja Ambasadore,  

Zonja dhe zotërinj,  

 

Para së gjithash, mirëserdhët në rezidencën e Francës në Tiranë dhe mirëserdhët  në Francë!  

 

Zonja Kryetare,  

 

Sot janë mbledhur për ju të afërmit dhe kolegët tuaj për të ndarë këtë moment nderimi me ju. 
Sot paradite po u thosha kolegëve të mi se nuk më kujtohet të kemi pritur në një ditë kaq 
shumë personalitete së bashku të këtij rangu. Prandaj ju falënderoj ! 

 

E dashur zonja Kryetare,  

 

Fati i mirë ju ka ndjekur në jetë. Familja juaj, për të cilën ju keni pasur dëshirën e mirë të më 
flisni gjatë një bisede para një vizite në Shkodër, ju ka bërë ajo që ju jeni sot. 

Studimet universitare në ekonomi dhe financë ndërkombëtare, në Evropë, Shqipëri dhe Itali, 
si dhe përtej Atlantikut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju kanë orientuar drejt posteve të 
përzgjedhura, nga Posta tek Banka e Shqipërisë ku keni pasur disa poste, gjithnjë e më të 
rëndësishme, duke vazhduar njëkohësisht mësimdhënien dhe duke vazhduar studimet tuaja të 
nivelit të lartë në Veronë, ku ju morët doktoratën në ekonomi dhe financë ndërkombëtare. 
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Zonja kryetare, ju jeni një grua e fortë, siç themi ne në frëngjisht, një grua parimore, që keni 
ditur të bashkoni karakterin e fortë dhe, si shqiptare që jeni, buzëqeshjen. Nëse do të guxoja të 
bëja një krahasim, do të thosha se ashtu si Talleyrand, një diplomat shumë i zoti, ju keni qenë 
një dorë e hekurt me një dorezë prej mëndafshi. 

Ju vendosët t’i shtoni një etapë tjetër karrierës suaj duke u futur në politikë. Meqë ju njoh 
sadopak, unë e marr me mend se ky angazhim erdhi si rrjedhojë e bindjeve tuaja evropiane. Ju 
i keni treguar ato në Tiranë, në Bashki, para jush zoti Kryetar, në prefekturë dhe në këshillin 
bashkiak, në Korçë, një qytet ky dhe një krahinë të dashura për francezët, ku ju filluat 
mandatin tuaj si deputete, dhe pastaj si Ministre e Mbrojtjes në qeverinë e parë të drejtuar nga 
zoti Rama. 

Ju keni lënë gjurmën tuaj, gjë që mund ta konfirmojë edhe zoti Le Drian, i cili kaloi nga 
Mbrojtja tek Evropa dhe Punët e Jashtme. E njëjta gjë edhe për trupin diplomatik në Tiranë. 
Gjithashtu kam kënaqësinë të nënvizoj se ju jeni një grua e respektuar nga bashkatdhetarët 
tuaj, nga të gjitha krahët. 

Siç e ka thënë dhe përsëritur Ismail Kadareja, me talentin e tij kaq të njohur, Shqipëria i 
përket kontinentit tonë të vjetër dhe populli i saj nuk ka reshtur së punuari për ta provuar këtë 
gjë, me gjithë pengesat e një historie aspak të lehtë. A ardhmja e Shqipërisë është të jetë një 
ditë pjesë e Bashkimit Evropian, çka presupozon që të vazhdohen dhe të thellohen reformat 
duke pasur parasysh takimin e qershorit 2019, i përcaktuar më 26 qershor 2018 nga Këshilli 
në formatin e tij të “çështjeve të përgjithshme”. Nuk është e nevojshme që kjo gjë të thuhet, 
por është më mirë kur e thua.  

Nuk ka asnjë dyshim se ju do të vazhdoni të jepni kontributin tuaj në këtë drejtim dhe të 
ushtroni ndikimin tuaj në Kuvend, në Komisionin e Punëve të Jashtme, me dy 
zëvendëskryetarët, zonja Gjosha dhe zoti Shehu, anëtarët e tjerë të komisionit, me Kryetarin e 
Kuvendit, të gjithë deputetët dhe, natyrisht, në bashkëpunim me qeverinë dhe me Ministrinë 
për Evropën dhe Punët e Jashtme.  

Për forcën dhe vazhdimësinë e angazhimit tuaj, Ambasada e Francës në Shqipëri, në fillim me 
nismën e pararendësit tim, ka propozuar që ju të nderoheni me urdhrin e parë francez, krijuar 
nga Napoloni, Legjioni i Nderit. Kështu u vendos edhe nga autoritetet franceze. 

 

E dashur zonja Kryetare,  

 

Në emër të Presidentit të Republikës, ne ju dorëzojmë medaljen e Kavalierit të Legjionit 
të Nderit. Urime! 


