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Mbledhjen e drejtoi kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli.
KRYETARI: Të nderuar kolegë deputetë,
I nderuar president i Republikës së Kosovës, zoti Hashim Thaçi,
I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Ramush Haradinaj,
I nderuar president i Republikës së Shqipërisë, zoti Ilir Meta,
Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama,
Ish-president, ish-kryeministër i Republikës së Shqipërisë, zoti Sali Berisha,
Ish-president i Republikës së Kosovës, zoti Fatmir Sejdiu,
Ish-president i Republikës së Shqipërisë, zoti Rexhep Mejdani,
Ish-president i Republikës së Kroacisë, zoti Stipe Mesiq,
I nderuar kongresmen Eliot Engël, mik i shqiptarëve,
I nderuar ndihmëssekretar i Shtetit, sekretar i Mbrojtjes së Shtetit, zoti Robert Karim,
E përshëndes zëvendësdrejtorin e një agjencie të shtetit amerikan, USAID-it, i cili e ka
përkrahur shtetin e Kosovës për 19 vjet me rreth 1 miliard dollarë. Faleminderit! Mirë se
keni ardhur, zëvendësdrejtor!
E përshëndes ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryetarin,
kryeparlamentarin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zotin Gramoz Ruçi,
kryeparlamentarin e Republikës së Maqedonisë, zotin Talat Xhaferi.
E përshëndesim në mënyrë të veçantë, kolegët po më thonë të mos e harrojmë, unë s’do
ta harroj ish-përfaqësuesin e parë special të Organizatës së Kombeve të Bashkuara,
njeriun i cili edhe para se të vinte në Kosovë ka bërë shumë për Kosovën, zotin Bernard
Kushner.
E përshëndesim në mënyrë të veçantë ish-kryeministrin e shtetit turk, një ndër vendet e
para që e ka njohur Republikën e Kosovës, zotin Ahmet Davutoglu.
E përshëndesim në mënyrë të veçantë një njeri që i ka dhënë shumë Kosovës, e ka vënë
në dritë të vërtetën e Kosovës me guxim dhe me humanizëm, ambasadorin tonë të madh,
qytetarin e shumë qyteteve tona, Qytetarin e Nderit, ambasadorin Wiliam Volker. Mirë se
keni ardhur! Faleminderit!
E përshëndes zotin Hazbi Lika, koleg yni nga Republika e Maqedonisë, deputet.
Kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotin Lulzim, mirë se ke ardhur!
Faleminderit! Në qoftë se harroj, kolegët deputetë janë këtu, por në të njëjtën kohë, në
mënyrë të veçantë, përveç bashkëshortes sime, Violetës, faleminderit, e përshëndes
përfaqësuesen e Bashkimit Evropian, e cila është duke e bërë një punë të
jashtëzakonshme. Ne e falënderojmë për përkrahjen, pavarësisht se nga pak, si duket,
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edhe ne, edhe ajo, po has në pengesa për liberalizim të vizave, të ngremë vendin tonë,
zonjën Apostolova. Faleminderit!
I përshëndes të gjithë përfaqësuesit e Korit Diplomatik. Faleminderit që keni ardhur, të
gjithë mysafirë të nderuar, organizata joqeveritare, përfaqësues të lartë, ish-udhëheqës të
shtetit tonë, ushtarakë, në të njëjtën kohë bashkëluftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, intelektualë, botë jona, të cilët janë këtu sot me ne. Në të njëjtën kohë, në
mënyrë të veçantë i falënderoj edhe mediet që po e bëjnë të mundur të kemi një
transmetim të këtillë objektiv të kësaj ngjarjeje historike, përvjetorit të 10-të të Pavarësisë
së Republikës së Kosovës.
Të nderuar të pranishëm,
Zonja dhe zotërinj,
Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës,
Mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me rastin
e kremtimit të 10-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë!
Tani do të kemi intonimin e himnit shtetëror të Kosovës.
(Intonimi i himnit shtetëror të Kosovës.)
Të nderuar të pranishëm,
Më lejoni që me rastin e kremtimit të dhjetëvjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Kosovës
t’ju drejtohem si kryetar i Kuvendit me një fjalë rasti.
I nderuar president Thaçi,
I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Ramush Haradinaj,
Të nderuar liderë shtetërorë, institucionalë, të vendeve mike, që sot jeni këtu së bashku
me ne,
Të dashur familjarë, familje të dëshmorëve,
Të nderuar kolegë deputetë,
Mysafirë të pranishëm,
Zonja dhe zotërinj,
Qytetarë të Republikës së Kosovës,
Njëzet vjet më parë ishin të paktë ata që besonin se ne mund ta arrinim lirinë. Dhjetë vjet
më parë ishin të paktë ata që besonin se mund ta bënim shtetin. Por, ne ia dolëm. Ia
dolëm, sepse e dinim çfarë donim, ishim të vendosur dhe krijuam miq të mirë në rrugën
tonë të lirisë. Ushtria Çlirimtare e Kosovës me Adem Jasharin e mijëra luftëtarë të saj dhe
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Lëvizja paqësore me Ibrahim Rugovën janë sinonim të kësaj lirie. Të rënët për liri mbeten
shenjat më sublime të përgjegjësisë sonë për shtetin. Kosova është obligimi ynë.
Zonja dhe zotërinj,
Qytetarë të Republikës së Kosovës,
Shumë ngjarje kanë mbushur harkun kohor të këtyre dy dekadave. Duket sikur shekujt
janë mbledhur brenda tyre. Për vrojtuesit e historisë të arriturat janë shumë të mëdha,
dikush do të mund të thoshte “të paimagjinueshme”. Kemi ndërtuar një shtet demokratik,
funksional dhe efektiv. Kosova sot është shtëpi e sigurt për të gjithë qytetarët e saj,
pavarësisht dallimeve që ata kanë. Ekonomia jonë është në rritje, kemi stabilitet dhe
vetëqëndrueshmëri financiare e makroekonomike. Jemi nga të paktat vende që me
investime vetjake kemi modernizuar infrastrukturën rrugore, shkollore dhe shëndetësore.
Punëtori në sektorin publik është i trajtuar në mënyrë shumë më dinjitoze dhe është
shumë më i mbrojtur se në të gjitha vendet e regjionit. Kemi deficitin buxhetor më të ulët
në rajon. Sektori privat është duke u fuqizuar. Sektori i IT-së duke u ngritur furishëm. Të
rinjtë tanë janë gati për t’u përballur me sfidat e epokës digjitale. Kemi ndërtuar raporte të
shkëlqyeshme me fqinjët, me Shqipërinë, Maqedoninë e Malin e Zi. Jemi partnerë dhe
përkrahës të njëri-tjetrit. Po përmbyllim çdo çështje të hapur në mes nesh, po punojmë që
frymën e bashkëpunimit ta ndërtojmë edhe në raportet me fqinjin verior, Republikën e
Serbisë. Në mes të konfliktit dhe dialogut me Serbinë, kemi zgjedhur këtë të fundit si
rrugë pajtimi dhe respektimi të ndërsjellë, si dy shtete të pavarura dhe sovrane.
Të nderuar të pranishëm,
Zonja dhe zotërinj,
Orientimi politik i shtetit tonë është autokton, perëndimor, integrim në NATO dhe
Bashkimin Evropian, raporte të ngushta e të përhershme me Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, aleanca me shtetet e botës së lirë është qenësore për ne. Ne duam dhe jemi të
gatshëm për të marrë përgjegjësinë që na takon në sfidat globale, në luftën kundër
terrorizmit ndërkombëtar dhe rreziqeve të tjera kundër paqes dhe sigurisë në botë.
Të nderuar të pranishëm,
Jemi të vetëdijshëm se na mbetet edhe shumë për të bërë. Sistemi edukativ kërkon
përmirësim dhe përshtatje me nevojat e tregut të punës. Sistemi shëndetësor ende është
joadekuat me nevojat e qytetarëve. Sistemi juridik do efikasitet, reforma dhe fuqizim të
sundimit të ligjit. I dimë këto sfida, i njohim dhe do t’i zgjidhim. Potencialet tona janë të
mëdha. Në dekadën e dytë të pavarësisë, na duhet shumë më tepër punë e përgjegjësi.
Qytetarë të Republikës së Kosovës,
Çdo gjë që kemi arritur si komb, si Kosovë, ka një çmim të dhënë nga ne, një emër të
fëmijës, një nëne, vëllai, motre e prindi tonë. Më 1999, Arb Manaj nga Klina ishte
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gjashtëmuajsh, kur ia vranë në luftë babanë e tij 25 vjeç. Arbin e vizitova para dy ditësh
në shtëpinë e tij. Ai tash po rritet si një futbollist i suksesshëm, me kujtimin për babanë e
rënë dhe kujdesin shembullor të nënës së tij. Rrëfimi i familjes së tij është vetë rrëfimi për
fatin e Kosovës, për bijtë dhe bijat e saj që dhanë gjithçka nga vetja për lirinë e
pavarësinë. Kujtimi për sakrificat e tyre të panumërta është pjesë e pandashme e jetës dhe
punës sonë në shërbim të shtetit të Kosovës, është obligimi ynë për brezat e së ardhmes,
për fëmijët e Kosovës, që do ta trashëgojnë këtë vend të bekuar për të mos lejuar më
kurrë të ndodhë ajo që i ka ndodhur Arbit.
Të nderuar të pranishëm,
Zonja dhe zotërinj,
Në dekadën e dytë të Pavarësisë na duhet më shumë punë e përgjegjësi. Sfida e
transformimit ekonomik të vendit është më e lehtë se çlirimi dhe ndërtimi i shtetit. Duhet
të veprojmë për të krijuar kushtet e një ritmi tjetër, shumë më të shpejtë e përmbajtjesor të
zhvillimit ekonomik. Dekada e dytë e pavarësisë duhet të jetë dekada e mirëqenies
ekonomike të qytetarëve të Kosovës. Dashuria dhe krenaria për vendin nuk burojnë
vetëm nga përvoja e së kaluarës, por mbi të gjitha nga besimi se ky vend krijon kushte
për jetë dinjitoze të qytetarëve të tij. Që të arrihet kjo, në rend të parë duhet një kthesë e
madhe në qasjen dhe sjelljen tonë politike. Duhet të çlirohemi nga barra e agjendave
negative, debateve shterpe, nga gara e patriotizmit folklorik, nga barra e politikës që në
vend të alternativave zhvilluese, prodhon vetëm etiketa negative kundër njëri-tjetrit.
Politika duhet t’u kthehet qytetarëve, si besim dhe mekanizëm në shërbim të tyre.
Politika u përket qytetarëve, përditshmërisë së tyre jetësore dhe të ardhmes së tyre. Ky
është ligji themelor i demokracisë së vërtetë. Nëse do t'ia dalim ta bëjmë këtë kthesë
morale në politikën tonë, përballja me sfidat e dekadës së dytë të Pavarësisë do të jetë
më e lehtë, ecja përpara në të gjitha proceset shumë më e shpejtë, transformimi
ekonomik - realitet, jeta e qytetarit tonë do të jetë më e mirë, shanset për rininë - më të
mëdha, rehatia e moshës së tretë - e siguruar, do të kemi shëndetësi shumë më të mirë
për qytetarët tanë, edukim me standarde bashkëkohore për të rinjtë e Kosovës, ushtri të
Kosovës, e gatshme për të qenë anëtare e denjë e NATO-s, subjektivitet më të fuqishëm
ndërkombëtar të vendit tonë.
Ne mund ta bëjmë këtë dhe duhet ta bëjmë këtë. Së bashku e kemi arritur lirinë më 1999.
Së bashku e kemi bërë shtetin më 2008. Së bashku do ta bëjmë Kosovën vend krenar.
Gëzuar Dita e Pavarësisë! Urime!
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Të nderuar kolegë deputetë,
Tani e ftoj ta marrë fjalën mikun e Kosovës, kontribuuesin e Lirisë dhe Pavarësisë së
Kosovës, e ftoj kongresmenin Eliot Engël për një fjalë rasti.
KONGRESMENI ELIOT ENGEL: Thank you!
Just took my line away from me, I was going to say this is the best birthday present I
could ever have, ten years of independence for Kosovo. Thank you. I would not have
missed this historic moment for anything. This is a time of reflection, a time of change,
and a time to look into the future. Nearly thirty years ago, a good friend of mine form
New York was born here in Kosova, came to my office to tell me about the tragedy that
was going on in Kosova. I first learned about it and I’ve had a love affair with Kosova
ever since, so I want to thank my good friend, who is here today, for telling me at the
very beginning about Kosova, and together we have been here many, many times. Thank
you Hajri Bajraktari.
Now I know where you’ve been and where you’ve came, I know the tragedy of the 99’
the human rights abuses, the repression, and finally the ethnic cleansing. I know the
triumph of your people with the mighty hand of the United States ending the Milosevic’s
war against your country, I know the last decade of stagnation and waiting for
independence, and I know success when after so many years of suffering and waiting you
achieved your independence. Now ten years later we know there are still some things to
be done, but I think rather than reflect on what needs to be done, we should reflect on
where we are and how we got here. There were times that people said Kosova would
never be an independent country, it just won’t happen. I kept saying yes it will, people
here are the ones who did all the work, it was easy for me, in Washington, to support you,
but if you look at where this country has been, and where it’s going, and how much
we’ve achieved I say happy birthday Kosova, you’ve earned a wonderful birthday.
So ten years later we now there are still things to be done, some things right now, and
some in the months, years and even decades ahead. Again, although it seems, can
sometime seem like there’s no progress and the country isn’t moving as forward as we
like, as a visitor who comes here every year or so I can see the progress, and I tell you, I
have been all around the world, with the Foreign Affair Committee, there were no people
anywhere in the world that are friendly to the United States than the people right here in
Kosova, and for that I want to say thank you.
Last night we had the concert, and I saw all the young people out in droves. They are the
future of Kosova, they are the people that we hope to create jobs for, so they stay in
Kosova, and help the country. I saw a really good feeling last night. You know it’s really
improved, a really great deal from those terrible days before Kosovo received its
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independence, so I feel very hopeful, I feel that these children, these young people, will
live a good life here in Kosovo, and will be a part of building an even better, free nation
of Kosova. There are important things right now that the country is working on. I’d like
to extend my congratulation to the Presidents of Kosova and Montenegro for reaching
agreement on the border demarcation. It’s my hope that all the Members of this Assembly
will support it, so that Kosova can no longer be the only country in the Balkans, whose
citizens can’t travel visa free into the EU. Somebody’s decisions are very difficult, and
they are hard, and sometimes they even seem unfair, but it’s important for Kosova to take
these decisions, because it’s important to keep Kosova moving forward. As I see, look
ahead, I see a nation with a great future, and as I mentioned before, the road hasn’t been
easy, and it’s still going to be hard, in so many ways you’ve had it harder than all of your
neighbors, and by overcoming these challenges you are proving to yourselves and to the
world that you were deserving of the rich rewards that will come.
To as I look forward to the next ten years I want to see Kosova recognized by every
nation on the earth, I want to see Kosova in the EU, I want to see Kosova in NATO, and I
want to see Kosova in the UN, and this time let’s not wait ten years. It is important that
people understand that this is the right thing to do. I had the Foreign Minister of Barbados
in my office in Washington, last week, and she told me that Barbados was going to 117 th
country to recognize Kosova, that’s wonderful, and there should be more and more and
there will be more and more. I’d like to see this country tackle corruption, and take it
seriously at all levels, this will make Kosova a place where businesses will want to come,
and where jobs will be available for all the people. I’d like to see a country with good
energy resources, and clean air, and I’d like to see this country establish multi-ethnic
army, this country should have an army, and whose personnel will stand shoulder to
shoulder with American young men and women to help built peace around the world.
This is my vision for your future, a future of prosperity, a future of democracy, and a
future with peace. I love the people of Kosova, it changed my life and maid my life even
more enriched, so again it’s a true honor to be with you on the ten year anniversary of
your independence, and I look forward to standing with you for at least the next ten years,
working together, we are going to see this great country of Kosova become even greater,
and it’s a great partnership between the people of US and the people of Kosova, and the
wonderful Albanian Diaspora we have in the US, help bring our countries closer together
as it does bring Albania as well closer together with US. So thank you! Faleminderit!
KRYETARI: Faleminderit, kongresmen Engel!
Tani e ftoj kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama, për një fjalë rasti.
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KRYEMINISTRI I SHQIPËRISË, EDI RAMA: I nderuar President i Republikës së
Kosovës, Hashim Thaçi,
I nderuar kryetar i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli,
I nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj,
Të nderuar miq dhe kolegë nga Tirana, zoti President, zoti kryetar, zoti Berisha, Basha
dhe miq e partnerë të shtrenjtë të Kosovës dhe të Shqipërisë.
Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,
Sot e një dekadë më parë, pas një rrugëtimi shekullor të mbushur me histori, ngjarje,
rrëfime të pabesueshme qëndrese dhe sakrificash, ëndrra dhe ideale të pamposhtura të
njerëzve për lirinë e tyre, Kosova realizoi një aspiratë të madhe historike, duke u
vendosur si shteti më i ri në hartën politike të globit. Ajo sot numëron më tepër se 115
njohje ndërkombëtare, dhe ka shënuar një progres të konsiderueshëm në konsolidimin e
sovranitetit të saj, fuqizimin e institucioneve dhe shtetit demokratik.
Nga qëndresa e brezave që kaluan nëpër Mbretërinë e parë Jugosllave, te shtypja e viteve
të komunizmit e diskriminimi etnik, rezistenca paqësore civile e vitit ‘90, si dhe shfaqja
vendimtare e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në muzgun e fundmë të shekullit XX, është
një histori e re, pesha e së cilës i tejkalon mundësitë e gjuhës për ta pasqyruar atë në të
gjithë përmasat e saj. Prandaj, edhe ju lutem të më falni shmangien e historisë në këtë
fjalë përshëndetëse.
Besoj se jeni të një mendjeje me mua që vetëm dy dekada më parë kremtimi i Pavarësisë
së Kosovës ishte më shumë një utopi se sa një objektiv i arritshëm në harkun e gjallesës
sonë. Lëre pastaj adresimi i Kryeministrit të Shqipërisë në Kuvendin e Kosovës për
dhjetëvjetorin e kësaj Pavarësie, që më ha mendja s’do të ishte i mundur as përmes
fantazisë më pjellore letrare. Por, e gjitha kjo ka ndodhur kur komformizmi dhe rënia e
idealeve politike dukeshin si fat i pashmangshëm, angazhimi i paepur i njerëzve të
zakonshëm të këtij vendi, heronjve të dalë nga gjiri i këtij populli e ka bërë të mundur më
të pamundurën.
Kosova dhe Shqipëria sot janë dy realitete formalisht të ndara administrative, por tanimë
si pjesë e një rrëfimi të përbashkët historik, një ndjenje të unifikuar kombëtare dhe një
interesi të pandashëm politik. Ato tashmë jetojnë në një fushë të njëjtë mediatike, me një
ndërveprim të natyrshëm ekonomik dhe një bashkëveprim politik e institucional të
vazhdueshëm në funksion përafrimit të pandalshëm të programit kombëtar të së
ardhmes.
Mbi pasqyrën e këtij realiteti të sotëm nuk është e pamundur të parafytyrohet rruga për të
ardhur këtu në Prishtinë, 10 vjet nga sot në kremtimin e 20-vjetorit, të Ditës së
Pavarësisë së Kosovës, pa pikë kufitare në Morinë dhe me mijëra dhjetëvjeçarë të sotëm
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të Shqipërisë e të Kosovës që në mbrëmjen e asaj dite do të bashkohen në Sheshin e
Skënderbeut për të ndjekur një Rita Orë të re.
Puna e nisur me një mbledhje qeveritare të përbashkët dhe vazhduar me këtë sistem mes
Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, si dhe bashkëpunimi në të gjitha
rrafshet, do të jetë kurorëzuar me një sistem jo vetëm të unifikuar arsimor, por të
garantuar për standarde evropiane. Lëndimi i rëndë arsimor qoftë nga pasojat e rënda të
komunizmit në Shqipërinë e tranzicionit, qoftë nga pasojat e rënda të izolimit në Kosovë,
do të jetë një kujtim i të shkuarës, i cili do t’ia ketë lënë vendin një gjenerate të re
shqiptarësh, të miredukuar, me dije të barasvlefshme me bashkëmoshatarët e tyre në
Evropë, ku suksesi shkollor i nxënësve dhe studentëve tanë nuk do të jetë një arritje
thjesht individuale, por një ndërmarrje e organizuar kombëtare e shoqërore.
Sistemi doganor do të jetë i unifikuar dhe hapësira e përbashkët tregtare dhe ekonomike
do të ketë hyrë në fazën e një lulëzimit të pakthyeshëm, falë një integrimi të suksesshëm
rajonal. Në këtë hapësirë të integruar, turizmi do të jetë kthyer në një industri të fuqishme
të zhvillimit, falë shfrytëzimit të bukurive e pasurive natyrore, si dhe të larmisë së traditës
shqiptare nga Bjeshkët e bardha të Maleve të Rugovës, në pllajat blu të Ksamilit, falë
sigurisht edhe një infrastrukture moderne të lëvizjes nga cepi i epërm i Kosovës, tek cepi
i mbramë i Shqipërisë. Dialogu i vështirë me Serbinë do të jetë edhe ai histori dhe
shqiptarët dhe serbët do të bashkëjetojnë në funksion të së ardhmes si dy popuj me
fqinjësi të mirë dhe pjesë e pandarë e Bashkimit Evropian.
Kosova dhe Shqipëria do të kenë një politikë të jashtme, e jo vetëm ambasada dhe
përfaqësi diplomatike të njëjta, po pse jo, një president simbol të unitetit kombëtar dhe
një politikë kombëtare të sigurisë. Mbase ky parafytyrim sot mund të mos jetë i
këshillueshëm në rrafshin e racionales, por historia për të cilën mora leje qysh në fillim
për të mos folur sot, na këshillon se çka është e drejtë të ëndërrohet, nuk është e
pamundur të realizohet. E ardhmja u takon atyre që i paraprijnë asaj dhe e shkuara e 20
vjetëve të fundit të këtij vendi, Kosovës, i ka paraprirë falë njerëzve po të këtij vendi, një
të ardhme që në çdo rast është më e afërt se sa largësia që shohim sot. Teksa shpaloste
peripecitë e panumërta të Shqipërisë pas pavarësisë te kujtimet e tij, Eqrem Bej Vlora
mes të tjerash shkruante: “Tri herë jam gjykuar për shkak të kësaj dashurie tekanjoze me
emrin Shqipëri. Një herë prej turqve, sepse e dashuroja atë si shumë. Një herë prej
rebelëve fanatikë, sepse nuk e urreja dhe tani prej bashkëqytetarëve të mi, sepse nuk e
dashuroja sa duhet. Më vinte për të qeshur, tani kjo dashuri e marrë mori fund, i thashë
vetes, por ishte e thënë të ndodhte ndryshe”.
Pothuajse një shekull më vonë qysh se ky përjetim pati frymëzuar një prej pendëve më të
vyer shqiptare, betejat e brendshme, konflikti ndërpartiak i ditës dhe pezmi politik e

10

seancave kuvendore në Shqipëri dhe Kosovë ende rëndojnë këmbët tona në vrapimin
drejt të ardhmes. Sidoqoftë, edhe sot sikurse atëherë, duket qartë se është e thënë të bëhet
ndryshe.
E nëse sot mundësitë institucionale të dy shteteve tona janë edhe objektivisht më të
kufizuara se sa energjitë dhe talentet e popullit tonë këtej e andej bjeshkëve, Kosova dhe
Shqipëria duhet të mendojnë jo vetëm për njëra-tjetrën, por edhe nëpërmjet njëra-tjetrës
perspektivën e përbashkët dhe kësisoj, perspektiva e përbashkët do të bëhet e tyrja.
Dekada e fundit e këtij vendi, ku sot kremtojnë jubileun e dhjetë të Pavarësisë nuk është
rast për të romantizuar të shkuarën, por mundësi për të rimenduar të ardhmen. Përvjetorët
e Kosovës, ashtu sikurse të shqiptarëve në tërësi, nuk do e lënë të shndërrohen në
retrospektivë vetëkënaqësie, por duhet kthyer në perspektivë vetëpërsosje. Me dëshirën e
madhe që në 20-vjetorin e Pavarësisë unë të jem përsëri këtu, por atëherë thjesht si baba i
Zahos, me djalin adoleshent që do të vijë të shijojë koncertin e Rita Orës së re dhe
realitetin e imagjinatës së sotme që sapo përshkrova për Shqipërinë dhe Kosovën dhe me
vendosmërinë që si kryeministër i Shqipërisë të bëj gjithçka që mundem që ashtu të
ndodhë.
Ju falënderoj nga zemra për këtë nder të posaçëm që m’u bë sot si folës nga kjo tribunë
dhe ju uroj të gjithëve: Gëzuar festën! Faleminderit!
KRYETARI: Faleminderit! Të nderuar të pranishëm, ju falënderoj për pjesëmarrje dhe
me këtë i përmbyll punimet e seancës solemne për kremtimin e dhjetëvjetorit të
Pavarësisë, vazhdojmë me aktivitetet e tjera, jeni të mirëpritur. Faleminderit!

E përgatiti:
Njësia për Transkriptim dhe Lekturë

11

