
I nderuar akademik Taki Fiti, kryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të 

Maqedonisë, 

Të dashur pjesëmarrës: akademikë, profesorë, studiues, miq të Akademisë së Shkencave 

dhe Arteve të Maqedonisë, përfaqësues të mediave, 

Kam nderin dhe kënaqësinë t’ju uroj sot, në këtë festë të bukur, në emër të Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë, gëzuar 50-vjetorin e themelimit të Akademisë suaj të 

Shkencave, të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Për shumë mot kjo 

ditë e mrekullueshme që na gëzon të gjithëve. 

Një gjysmë shekulli në jetën e një individi janë jo pak, në jetën e një institucioni janë jo 

shumë. Por Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Maqedonisë, në këtë gjysmë shekulli 

jetë të saj, ka lartësuar veten dhe është tashmë një institucion referencë në veprimin 

publik të shtetit dhe të komuniteteve. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në emër të së cilës po flas, është pak a shumë me të 

njëjtën moshë. Dhe ne mund t’i kuptojmë mirë momentet që shenjohen në jetën e një 

institucioni të tillë: momente inkurajimi e dekurajimi, momente ngritjeje e ringritjeje, 

momente të larmishme, si në jetën e një njeriu. Më e rëndësishmja nga të gjitha është se, 

kur kthejmë kryet prapa, kur shohim rrugën që kemi përshkuar, jemi kryelartë që i kemi 

qëndruar ballazi misionit tonë, për të krijuar atë produkt shkencor dhe sinergji që 

kërkojnë lëvizjet e mendimit si akte qytetëruese dhe si paraprirje të zhvillimit. 

Marrëdhëniet ndërmjet institucioneve akademike të rajonit ndoshta nuk janë ndër më 

dinamiket në bashkësinë europiane të shkencave. Por ne jemi në gjendje të diktojmë 

prirjen, atë prirje që na bën optimistë, që po shkojmë duke konverguar mes nesh, duke 

lënë anash paramendimet dhe duke u vetëlartësuar me virtytin e empatisë. Themelimi i 

Institutit të Kërkimeve të Ballkanit Perëndimor dhe i dy bursave me emrat domethënës, 

“Çabej” dhe “Tesla”, është një hap i ri dëshmues se ne po mësohemi ta dëgjojmë njëri-

tjetrin, ta kuptojmë njëri-tjetrin, ta kërkojmë për bashkëpunim njëri-tjetrin. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe ajo e Maqedonisë kanë anëtarë të përbashkët, 

projekte të përbashkëta e kanë miq të vërtetë te njëra-tjetra, dhe kjo ka ndikuar pozitivisht 

në marrëdhëniet tona. 



Ne jemi vendosmërisht të interesuar për nevojën se duhen gjetur dhe zhvilluar edhe rrugë 

dhe rrjete të tjera partneriteti dhe bashkëpunimi të frytshëm. Sidomos përpjekjet tona për 

të krijuar klimë kohezioni ndërmjet kombeve dhe bashkësive kombëtare, midis popujve 

të dy shteteve dhe më gjerë në rajon; përpjekjet që na ndajnë njëherë e përgjithmonë nga 

"hate speech" dhe çdo reminishencë e luftës së ftohtë, janë të paçmuara për fqinjësi si në 

atë bashkësi ku tentojmë bashkërisht, në bashkësinë europiane; për mirëqeverisje dhe 

paqe ndërballkanike. 

Kur vepra e një poeti dhe akademiku shqiptar, përkthehet dhe nderohet në Maqedoni dhe 

anasjelltas; ose kur vetë akademitë tona u paraqiten popujve nga kanë dalë si akademi të 

tyre, pa kufij e dallime, ndikimi është i shumëfishtë deri në raportet e vetes me tjetrin. 

Dhe me këtë rast ne nuk mund të mos çmojmë që zëri dhe pesha e mendimit të 

akademikëve shqiptarë këtu në Maqedoni nuk janë më thjesht zëra kombëtarë, por zëra 

dijesh, që bashkojnë mbi dallimin. 

Ne vlerësojmë faktin që nisma më e fundit politike europiane, e njohur si Procesi i 

Berlinit, e thekson nevojën strategjike të shoqërive të Ballkanit për të zhvilluar shkencën, 

akademitë dhe komunitetin shkencor, me synimin drejt shoqërive realisht të bazuara dhe 

të orientuara drejt dijes. 

Do të dëshironim ta shfrytëzojmë këtë mundësi për të nënvizuar rolin thelbësor të 

institucioneve kombëtare të shkencës për promovimin e shkencës deh avancimit të 

përgjithshëm të shoqërisë. 

Si shoqëri të të diturve, që bashkojnë shkencëtarët më të shquar, akademitë mund të kenë 

fuqinë dhe mund të kontribuojnë për të skicuar një të ardhme më të mirë, për të këshilluar 

qeveritë tona të identifikojnë sfidat e mëdha, që mund të transformohen në mundësi të 

rëndësishme. 

Rajoni ynë ka avantazhin të jetë pjesë e sferës më të gjerë europiane, gjë që na bën të 

ndërgjegjshëm për nevojën dhe përgjegjësinë për të sjellë ekspertizën shkencore në 

debatet e mëdha politike, sociale, kombëtare që janë aktualisht të nxehta në shoqëritë 

tona. 

Akademia jonë vlerëson lart marrëdhëniet e ngushta me Akademinë partnere 

Maqedonase, me akademitë fqinje, të rajonit e më gjerë. Përvoja jonë e bashkëpunimit 



dhe ndërgjegjësimi për këtë në të dyja anët, na këshillon që ta mbajmë dhe ta zhvillojmë 

të qenit së bashku.  

Ne ju urojmë sukese të mëtejshme në misionin dhe punën tuaj fisnike. 

Gëzuar, dhe një herë, 50-vjetorin. 


