
Fjalim i mbajtur me rastin e hapjes së ekspozitës 

« Regards Croisés : La France en Albanie » 1912-1922 

21 qershor 2012 
 

 

 

Zoti Drejtor i Muzeut Kombëtar 

Zoti nën/Kryetar i Bashkisë 

Zonja dhe zotërinj, 

 

Ambasada e Francës është shumë e lumtur të marrë pjesë në këtë ekspozitë 

fotografike si bashkëorganizuese me Muzeun Kombëtar dhe  Bashkinë e 

Tiranës.  

 

Fotografitë e ekspozuara përshkruajnë 10 vjet prani franceze në territorin 

shqiptar gjatë një epoke shumë të rëndësishme, duke filluar me shpalljen e 

Pavarësisë, para 100 vjetësh dhe duke përfunduar me vendosjen e 

marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona, para 90 vjetësh, më 16 

qershor 1922. 

 

Disa dëshmi fotografike që do të shikoni këtu përshkruajnë faqe të vërteta 

historie, siç është fotografia e parë e ekspozitës, ku shihet Ismail Qemali duke 

mbërritur në Nicë në bordin e një yachti francez që kishte shkuar ta merrte në 

Vlorë.  

 

Do të shikoni gjithashtu Esat Pashën duke marrë Kryqin e Luftës franceze nga 

duart e Gjeneral Sarrail, Shefi i Ushtrisë franceze të frontit të lindjes. Do të 

shikoni gjithashtu disa foto që lidhen me Republikën franceze të Korçës dhe një 

foto të varrezës ushtarake të Korçës që ekzison edhe sot. 

 

Shumë fotografi na sjellin kujtime të jetës së përditshme, më njerëzore, siç janë 

të sëmurët e trajtuar nga mjekët francezë, ose atë të fotografit André Kertesz që 

pozon mes miqve të tij shqiptarë. 

 

Kush janë autorët e këtyre fotografive ? Shumica e tyre janë fotografë të 

organeve të shtypit, të cilët shoqërinin trupat ushtarake, siç ishin Robert 

Vaucher, André Kersetz, Ted Dubray dhe shumë të tjerë.  

 

Dëshiroj të shpreh një nderim për profesionin që kanë ushtruar, një profesion që 

kërkon guxim dhe kërkesa, që duhet të nxitet nga një ideal i lartë. Profesioni i 

fotografit të shtypit është pjesë e misionit të madh që ka shtypi, që është sjellja e 

dëshmive të ndryshme për lexuesit, kontributi në lirinë e tyre të mendimit. 

 



Kjo ekspozitë nuk do të kishte qenë e mundur pa pasionin dhe durimin e Z. 

Valter Gjoni, një shqiptar frankofon dhe frankofil, njeri i kulturës, që mban 

titullin “Kalorës i Urdhrit Kombëtar të Meritës”. Atij i detyrohemi për gjithë 

këtë punë kërkimore, e cila bëri të mundur mbledhjen e klisheve të shpërndara 

gjithandej. Ai ka mundur të gjejë fillin kronologjik të kësaj ekspozite. 

 

Falenderoj Drejtorin e Muzeut duke i përsëritur edhe një herë se sa krenare jam 

që kjo ekspozitë që i kushtohet marrëdhënieve mes dy vendeve është çelur në 

kuadrin e aktiviteteve për 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë. 

 

Do të dëshiroja, zoti Drejtor, t’ju jepja këtë përmbledhje artikujsh të gazetave 

franceze të asaj periudhe. Këto artikuj shoqërojnë ekspozitën forografike dhe 

janë në dispozicion të vizitorëve të cilët mund t’i shfletojnë në tryezat pranë 

hyrjes. Ju dorëzoj këtë përmbledhje duke ju uruar juve dhe të gjithë 

pjesëmarrësve, një vizitë të këndshme.  
 


