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Ju faleminderit të gjithëve, që keni ardhur, që së bashku të festojmë (kremtojmë) festën tonë 

kombëtare, mu në këtë fshat të Maqedonisë, të cilin e kemi zgjedhur këtë vit, si një simbol i 

ndërlidhjes sonë me vendin tuaj, por edhe me të kaluarën e tij të pasur, me mikpritjen 

tradicionale dhe shpirtin e tij sipërmarrës. 

Vendosëm që të ngjitemi dhe ngritemi në këtë lartësi, në çdo kuptim të fjalës, për të ju mirëpritur 

dhe për të festuar pasurinë dhe begatinë e marrëdhënieve tona, në prag të njëzet e pesë vjetorit të 

vendosjes së marrëdhënieve tona zyrtare. Më se një çerek shekulli, Franca është në anën e 

qytetarëve të Maqedonisë, me angazhimin e saj për të forcuar vendin dhe unitetin e tij, duke 

ndihmuar në ndërtimin e shtetit të së drejtës, kusht ky, për të gjitha integrimet e ardhshme, për të 

cilat ky vend në mënyrë legjitime aspiron. 

Këtë vit, kjo festa franceze shënohet me një shpresë të përbashkët, që edhe më shumë do të na 

përafrojë dhe bashkojë, e kjo është shpresa për një të ardhme europiane, për të cilën janë 

deklaruar qartazi të dy popujt tanë, me të cilën jepet një udhërrëfim i ri, ai i zbatimit të reformave 

të nevojshme për ndërtimin e një hapësire të paqes dhe prosperitetit, ambicie kjo e përbashët, për 

atë se si duhet të jetë Europa. Europë kjo, e cila nuk do të jetë e plotë, mu ashtu siç shkruan edhe 

vet presidenti ynë Makron në një letër drejtuar presidentit tuaj Ivanov, deri sa në të të mos kyçen 

edhe vendet e Ballkanit Perëndimor.  

Kjo është detyra jonë e përbashkët, që qëndron para nesh dhe për të cilën ne edhe më tutje jemi 

dhe do të jemi gjithnjë në anën tuaj. Kjo nuk është vetëm Europa e autostradave (magjistraleve) 

dhe tenderëve, ndihmave dhe subvencioneve, por një Europë e vlerave të përbashkëta, të cilat 

duam t`i kemi të gjithë, e të cilat vlera, sot ne francezët, i festojmë së bashku me ju. Vlerat që i 

përmban edhe motoja jonë: Liri, barazi, vëllazëri. 

Por, nuk duhet harruar këtu edhe detyrimin që gjendet para nesh. E që ngërthen kundërshtimin e 

shovinizmit, heshtjes kombëtare dhe proteksionizmit steril. Detyrim që na shpie kundër luftës 

dhe përplasjes mes qytetërimeve. Kjo do të thotë, se ne jemi të gatshëm edhe të luftojmë për të 

mbrojtur ato vlera nga fanatikët e ndryshëm dhe armiqtë e të drejtave të individit, si dhe nga 

egoizmat dritëshkurtër, që nuk mendojnë për të ardhmen e planetit tonë. 

Fryma e revolucionit francez, të cilën ne e festojmë me ju, ka qenë dhe do të mbetet një frymë e 

ndarjes së vlerave të përbashkëta. Ne edhe më tutje duhet të udhëheqim beteja për të drejtat e 

njeriut, të cilat së pari kalojnë përmes betejës për liri, mu ashtu siç edhe e theksojnë shumë njërëz 



në botë, e të cilët e meritojnë respektin dhe mbështetjen tonë, përmes zgjedhjes së lirë të 

përfaqësuesve të tyre dhe qeverisë së tyre. Këtë vit, Maqedonia e dëshmoi këtë nëpërmjet 

zgjedhjeve cilësore. Mbetet tani që të funksionojë në mënyrë të efektshme Kuvendi, i cili do të 

respektojë vullnetin e popullit, pa kufizime dhe hakmarrje, duke punuar për interesin e 

përgjithshëm të të gjithëve. Deputeti më i vjetër i përbërjes suaj parlamentare, të cilin unë e 

përshëndes këtu gjatë hapjes, e shpjegoi atë aq mirë, saqë unë nuk do të shtoja asgjë më tepër. 

Presim të ndërmerrni masat dhe t`i zbatoni ato realisht, që më në fund do t`i mundësojnë vendit 

tuaj, që të përparojë në rrugën e saj europiane.  

Franca është e gatshme të ju ndihmojë të arritni këtë synim, nëpërmjet bashkëpunimit me 

administratën, gjyqësorin dhe sigurinë. 

Jemi të sigurtë, se bashkëpunimi ynë do të jetë edhe më intensiv, në të gjitha nivelet 

ndërkombëtare dhe në të gjitha fushat, e madje edhe në ato më konkrete, duke punuar ngushtë 

me Maqedoninë dhe me aleatët tanë, për një botë më pak të rrezikshme, e cila do t`i ofrojë 

mbrojtje popullatës sonë nga kërcënimet reale terroriste. 

Për ne, ky është një rast që të mendojmë njëkohësisht për të gjithë ushtarët dhe policët tanë, të 

cilët luftojnë në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme, në qytetet, si dhe ambasadat tona, të cilët 

punojnë pa reshtur, për të na mbrojtur : le tu shprehim atyre mirënjohje nga i gjithë kombi. Për 

mua, ky është edhe një rast për të përshëndetur bashkëpunimin e jashtëzakonshëm në fushën e 

sigurisë, si dhe të gjithë bartësit e këtij bashkëpunimi. 

Përveç në plan afatshkurtër, është detyrim i jonë, lufta kundër rreziqeve që vijnë nga globalizimi 

anarkist, i cili ushqen varfërinë, urrejtjen ndaj vendeve të zhvilluara dhe favorizon 

obskurantizmin. Në këtë drejtim, mirëpres vendimin e qeverisë së re të Maqedonisë, që sa më 

parë të propozojë ratifikimin e traktatit të Parisit mbi ndryshimet klimatike. Çdo zë dhe vullnet i 

mirë, është i rëndësishëm në këtë betejë të madhe. Ne e vlerësojmë synimin e autoriteteve të reja, 

për një përfshirje më të madhe përreth Frankofonisë, synim ky, do të forcojë vendin e qytetarëve 

të Maqedonisë në Europë dhe në mbarë botën. 

Franca përshëndet përpjekjet e vendit, në vendosjen e frymës së paqes dhe bashkëpunimit me 

fqinjët e saj, frymë kjo të cilën ne përpiqemi që ta kultivojmë çdo ditë, së bashku me partnerin 

dhe mikun tonë gjerman, e me të cilin do të vazhdojmë të punojmë edhe më tutje për një të 

ardhme europiane të rajonit. Ne e bëjmë këtë për të rinjtë tanë, të cilëve u krijojmë hapësirë për 

pajtim, e cila rini, do të jetë krenare për historinë e saj dhe identitetin e saj europian. 

Rroftë Franca, rroftë Maqedonia, rroftë Bashkimi Europian ! 


