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AMBASSADE DE FRANCE 
           EN ALBANIE                                            ____ 

Tirana, le 5 octobre 2015 

 

Fjalimi i  Sh.T. Z. Bernard FITOUSSI, 

Oficer i Urdhrit Kombëtar të Meritës, Kalorës i Leg jionit të Nderit 

Ambasador i Francës në Shqipëri 

Për dhënien e medaljes së Kalorësit të Legjionit të Nderit 

Zotit Julien-Gérard ROCHE 

 

Zoti Kryeministër, 

I dashur Julien,  

Të dashur pjesëmarrës 

 

 

Ky është një moment që e presim prej shumë kohësh. Më në fund erdhi. Më në fund, 
Republika jonë po i shpreh mirënjohjen atij që i ka shërbyer kaq shumë në Shqipëri.  

Sa e sa shërbime ju është dashur t’i bëni Francës që ajo të hapë sytë më në fund dhe të 
njohë meritat tuaja ! 

I dashur Julien, kam shkruar shumë fjalime dekorimesh, madje këtë të fundit e kam 
shkruar së bashku me mikun tënd Didier. 

Por duhet të pranoj se kam ngurruar shumë për tonin që duhet të përdorja. Jam i bindur se 
ju do kishit preferuar të flisja me humor dhe shaka, sepse kjo është mënyra që ti ke për të fshehur 
sikletin dhe ndrojtjen tënde. Sepse, i dashur Julien, kjo ceremoni për dhënien e dekoratës duhet të 
jetë diçka zyrtare. Duhet të themi disa gjëra të vërteta, megjithëse juve nuk ju pëlqen të flitet për 
ju.  
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Atëherë, do të përpiqem të zbuloj një pjesë të fshehtë të së vërtetës suaj, pas kësaj maske 
prej Fantomasi që keni vënë prej ca kohësh. Unë besoj se ajo që ju fshihni është padyshim shumë 
më e mirë se ajo që ju shfaqni.  

Po e nis duke filluar nga ajo që është më e shtrenjtë për ju, familja juaj. Zhulienin nuk 
mund ta kuptosh pa ditur historinë e tij. 

Roche është një mbiemër i shquar në historinë e Rezistencës së Lionit, ajo e Jean Moulin 
kundër nazistëve. Babai juaj, Marius, u bë pjesë e Rezistencës në moshën 21 vjeçare, në një kohë 
kur të tjerët zgjodhën t’i nënshtroheshin pushtuesit. Ai vetë ishte fëmijë jetim i kombit sepse 
gjyshi juaj kishte rënë në fushën e nderit gjatë Luftës së Parë Botërore. Marius u bë Kalorës i 
Legjionit të Nderit me të njëjtin kryq që unë do të vendos pas pak në jakën e xhaketës suaj. 
Mariusi mori gjithashtu Medaljen e Rezistencës, Medaljen Jean Moulin, dhe Kryqin e Luftëtarit 
Vullnetar. Së bashku me vëllain e tij binjak, Julien, Marius Roche, ishte në krye të parakalimit të 
famshëm ushtarak të 11 nëntorit 1943 në Oyonnaix,(Ojona), i cili, pavarësisht pushtimit gjerman, 
deklaroi para Monumentit të të Rënëve, me një kurorë në dorë : « Për fitimtarët e djeshëm dhe 
fitimtarët e nesërm ». 

Julien, vëllai binjak i Mariusit ka rënë i vrarë nga pushtuesit më 8 shkurt 1944 gjatë një 
operacioni të drejtuar nga vetë Klaus Barbie. Prandaj ju morët emrin e tij. 

Ky është një emër mjaft i rëndësishëm që duhet nderuar. Peshë shumë e rëndë ? Do të 
flasim edhe për këtë. 

Nëna juaj, Marie-Thérèse Floriot, bijë e dy emigrantëve italianë, krijoi së bashku me 
vëllain e saj një nga grupet më të mëdha të ndërtimit në rajonin Rhône – Alpes. Në këto rrethana, 
së bashku me motrën dhe kunatin, « një prapavijë diskrete dhe e efikase », sipas disave, fati i 
Julien Roche do të luhet midis krenarisë (le panache) së babit dhe mendjemprehtësisë së nënës 
së tij, midis bujarisë dhe shpirtit të sipërmarrjes, midis Bresse dhe Shqipërisë, mund të shkruante 
romancieri i jetës suaj. 

Në zyrën tuaj keni varur një afishe zgjedhore ku shihet babai juaj pas fitores në zgjedhjet 
e Bourg-en Bresse. Rivalja e tij ishte Marie-Thèrèse, gruaja e tij ! Ah këta Roche, nuk bëjnë asgjë 
si gjithë të tjerët. Por e bëjnë aq mirë dhe aq këndshëm ! 

Titulli që ju keni më shumë për zemër është ai i qytetarit të Nderit të Bresse. Bresse është 
një vend jo shumë i njohur, i guximshëm dhe që nuk prodhon vetëm pula, por edhe Saint - 
Ezupéry dhe Roche. Për më tepër, shtëpia e Sonjës dhe e imja gjendet aty.  

Pas studimeve ju u diplomuat si inxhinier elektronik në fushën e telekomunikacioneve në 
vitin 1977. Por ndërkohë, ju fituat të drejtën ligjore që në moshën 17 vjeçare për të krijuar një 
shoqëri për importin e materialeve radio CB nga Hong-Kongu.  
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Biznesi dhe fusha ndërkombëtare, kjo është ADN-ja jote e dytë nëse mund të shprehem 
kështu, pas asaj të Rocheve.  Në vitin 1977, ju krijuar GIE « Radiophone », pastaj Kompaninë 
franceze te radio-komunikacionit. Dhe filluat të bridhnit nëpër botë për të shitur produktet tuaja : 
Algjeri, Marok, Tunizi, Brunei, Libi, Belgjikë, Gabon, Bregu i Fildishtë, Kamerun, Maldive, 
Tajlandë, Shqipëri (që prej asaj kohe), Turqi, Jugosllavi, Togo, SHBA, Brazil, Singapor. Në vitin 
1980 ju u bëtë aksioner strategjik i shoqërisë TALCO për konceptimin dhe prodhimin e radio-
telefonave të parë dixhitalë francezë ; 

Dhe vijmë tanin në kthesën e madhe të karrierës suaj : tregtia me Shqipërinë dhe vendosja 
juaj në Shqipëri.      

Më duket se e keni humbur avionin tuaj në udhëtimin e parë në kthim nga Tirana, në një 
kohë kur Air France e dinte akoma se çfarë është gjeografia. Dhe u detyruat të qëndroni këtu një 
javë. 

Ju imagjinoj teksa qëndroni i vetëm në hotel Dajti, rrethuar nga policë dhe përgjues, duke 
bredhur në një qytet ku s’kishte ... asgjë. Por kjo vonesë do të shënjonte gjithë jetën tuaj.  

Nga viti 1981 deri në vitin 1989, ju guxuat të bënit atë që askush nuk mund ta 
imagjinonte: tregti me Shqipërinë e Enver Hoxhës, vendin më të mbyllur të botës nën zgjedhën 
brutale të diktatorit më të errët. 

Ju keni bërë tregti me bimë medicinale, sherbelë, minerale, tekstile, materiale 
telekomunikacioni, helikopterë (që atëherë) televizorë me ngjyra, etj., etj. Georges Brassens do të 
thoshte : « Për të bërë inventarin do të duhej një si Prévert ». 

Në vitin 1989, ju u vendosët në mënyrë të përhershme në Shqipëri dhe krijuat « Ada 
Holding » e cila do të jetë fillesa e të paktën 18 sipërmarrjeve të tjera. Me siguri më ka shpëtuar 
ndonjë gjë. Zyrat e para të këmbimit, një shoqëri ajrore, një kanal televiziv, një paketë satelitore 
me 14 kanale, gazeta nga të cilat e famshmja Albanian Daily News.  

Por nuk do të harroj të përmend dy fusha që janë aktuale edhe sot: industria  e 
armatimit dhe prodhimi i energjisë hidroelektrike. Ju përfaqësoni këtu EADS-në, e cila është bërë 
Airbus Helicopters, dhe furnizon aktualisht ushtrinë shqiptare me helikopterë. Shpresoj që së 
shpejti topat e markës Narwhal dhe automjetet TITUS do të vijnë për të pajisur marinën dhe 
forcat tokësore të Shqipërisë. Për sa u përket hidrocentraleve, shpresoj që një ditë do të njohin 
rolin vendimtar që ju keni luajtur për të treguar rëndësinë e investimeve të huaja në këtë fushë në 
Dardhë dhe Trunë.  

Për sa i përket shoqërive do të më duhet të mos zgjatem, përndryshe fjalimi im do të duket 
si një raport i dhomës së tregtisë. 
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Për sa i takon Dhomës së Tregtisë, ju jeni ai që krijuat Klubin e sipërmarrësve në vitin  
2011, i  cili do të bëhet në qershor të vitit 2013 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqipëri, 
kryetar i së cilës jeni ju sot. 

Ju jeni rezidenti francez më i vjetër në Shqipëri (1988) dhe nuk keni reshtur asnjëherë së 
ndihmuari patriotët tuaj. Shembulli më spektakolar ka qenë roli juaj në evakuimin e komunitetit 
francez gjatë luftës civile të vitit 1997, i cili u bë me helikopterë ushtarakë nga rezidenca juaj në 
Durrës. Mund të flas gjithashtu për angazhimin tuaj në krijimin e Shoqatës së Francezëve të 
Shqipërisë, në vitin 1997, menjëherë pas luftës civile, me qëllim që të ringjallnit besimin dhe 
unitetin mes bashkatdhetarëve tuaj, për kontributin tuaj në krijimin e Shkollës Franceze të 
Tiranës, pa folur për ndihmat e shumta që u keni dhënë bashkatdhetarëve tuaj në vështirësi.  

Këtu mund ta përfundoja fjalimin, t’ju jepja kryqin tuaj dhe ju të merrnit frymë lirisht. Por 
ja që nuk kam përfunduar akoma. 

 Të dashur miq, ju që e njihni më mirë se unë, a ju ka folur Julien për gjërat që e mbajnë 
atë të lidhur me Shqipërinë? Mua nuk më ka folur. Është diçka sekrete që e lidh Julien Roche me 
vendin e Skënderbeut. Romancierët apo psikoanalistët mund të hulumtojnë, por unë besoj se 
Julien, me vullnetin e njeriut të lirë, ka vendosur të zgjedhë gjithashtu një atdhe përkrah Francës. 
Shqipëria është toka e tij e premtuar. Kjo është arsyeja përse ai u shërben me kaq dashuri 
vendeve që ai ka zgjedhur.  

Julien nuk është kurrë plotësisht Julien. Së pari për gjendjen civile ai është Julien-Gérard. 
Fatmirësisht që Kancelaria e Lartë e Legjionit të Nderit e kishte vënë re këtë gjë. 

Në fakt, Julien është një njeri që përpiqet gjithë kohën të fshihet. Ndoshta sepse mendonte 
se nuk ishte në lartësinë e të parëve të tij të ndritur. Ndoshta sepse mënyra e tij për të luajtur me 
kuptimin e keq të fjalëve është një përpjekje për të fshehur ndrojtjen. 

Ndoshta, duke kërkuar lavdinë në Shqipëri, d.m.th në fund të botës, siç ishte vendi në atë 
kohë, ai mendonte se nuk do t’i skuqej fytyra nga sukseset apo dështimet e tij. I dashur Julien, ke 
dështuar ! Ishit i pafat dhe ja dolët me sukses në jetën tuaj, gjë të cilën nuk mund ta fshihni më! 

Shtëpia juaj në Golem është një dëshmi e kësaj. Ajo është një mishërim i kuriozitetit, i 
kulturës, humorit, dhe i sensit tuaj artistik. Të dashur miq! Doni një shembull? Julien e adhuron 
muzikën . Për ta fshehur këtë gjë ai ka vendosur tre piano mekanike në shtëpinë e tij. Është një 
amator arti me një shije shumë të hollë, i cili ka vendosur mes tablove të tij të bukura prapanicën 
e një derri të egër.  

I dashur Julien, ju jeni një lloj hibridi midis Princit të Vogël, heroit të librave vizatimorë, 
Korto Malteze dhe Winston Churchill. « Never explain, never complain ». 

Por Franca nuk po nderon sot thjesht një aventurier. Nuk është vetëm një sipërmarrës i 
kujdesshëm, nuk është vetëm një bressan ëndërrimtar Është një francez që i ka shërbyer shumë 
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vendit të tij me ndershmëri, dinjitet dhe krenari. Është francezi më i mirë në Shqipëri. Meqë është 
bërë shqiptar para pak kohësh, ai është tani shqiptari më i mirë i Francës. 

Duke vendosur medaljen e Mariusit në gjoksin e Zhulienit, jam i bindur se prindërit tuaj 
do të ishin krenarë me ju. Trashëgiminë nuk e shmang por e nderon. Është kjo ajo që ju keni bërë. 

Franca nuk ka gabuar duke ju dhënë këtë titull më 14 korrik. Ajo është besnike ndaj 
besnikërisë së bijve të saj. 

Tani do të vazhdojmë me ceremoninë e dhënies së medaljes. 

Julien-Gérard Roche, 
Au nom du Président de la République et 

en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 
Nous vous faisons Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 


