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PËRPJEKJET E SHQIPTARËVE PËR FUQIZIMIN E PAVARESISE DERI NË HEDHJEN E 

THEMELEVE TË SHTETIT MODERN 

(Copëtimi i Shqipërisë, shkak për luftrat ballkanike e ato botërore) 

Nga prof.ing.Av. Sazan GURI 

1. PËRMBLEDHJE E RRETHANAVE TË SHQIPËRISË NË KOHËN E SHTETIT AR(L)BAN 

1054-1479 

 

1.1 Dalja në skenë e popullit Ar(l)ban 

Raca e lashtë trako-ilire, e cila popullonte zonën midis Danubit dhe Egjeut u largua, ose më shumë të 

ngjarë u përthith nga emigracioni i madh sllav që u zhvillua në intervale të ndryshme në mes të fundit të 

shek. - III pas Krishtit dhe fillimit të shek. -VI.1 Kjo na bën të mendojmë se Shqiptarët janë përfaqësuesit e 

vërtetë të ilirëve të lashtë, të cilët ishin të të njëjtit trung me Maqedonasit. Ilirët dhe Thrakët vendas, të 

rajoneve të pushtuara, u tërhoqën në male, atje ku mbeten të pavëzhguar deri ne shek. e XI, dhe prej nga 

dolën më pas si shqiptarë dhe vllehë. Ndaj, sapo 

përfundoi kriza bullgare në gjysmën e parë të shek. 

XI, filluan protestat e popullatave kundër 

shfrytëzimit fiskal bizantin. Pakënaqësia u shfaq në 

mënyrë të veçantë tek popullsia e Themës së 

Durrësit, në veçanti, në krahinën që në shek.-XI 

përmendet me emrin Arbanon (Arbëri-krahina midis 

Durrësit dhe Dibrës, me kryeqendër Krujën), e cila 

ruante kujtimin e vetadministrimit që kishte gëzuar 

në kohën e arkondive autonome.2  

 

Fig. - 1 Hartë e shekullit XIV, që tregon pozicionin e 

principatave të Ar(l)banisë 

 

1.1.2 Principatat shqiptare 

Ngjitja në skenë e popullit Arban fill mbas ndarjes 

së kishave në vitin 1054 ishte sepse dikush nga ky 

popull apo diku trevë e tij do të ruante genomin apo 

misionin e ngarkuar. Jemi në kushtet, kur:  

                                                           
1 Manual i Greqisë,  Vol. 1, fq.751, v. 918, 
2 Kishat që ndodheshin në viset veriore (duke përfshirë krahinën e Arbanonit) u lidhën me Romën nëpërmjet 

kryepeshkopatës katolike të Tivarit, e cila u krijua më 1077. Si përfundim, përmes viseve shqiptare tani kalonte kufiri 

midis dy kishave të krishtera – orthodokse në jug e katolik në veri. Kufiri i tyre kalonte afërsisht gjatë rrugës Egnatia 

– nga Durrësi, Elbasani, Ohri drejt Shkupit. 
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 Ilirët nuk përmendeshin më;  

 Thrakët, na ishin dikur?!  

 Maqedonët me Filipin dhe Aleksandrin ishin vetëm në librat grekë dhe në rapsoditë e shqiptarëve 

gegë;  

 Kroatët (kreu i atëve të Ilirëve) tashmë ishin të romanizuar, po aq sa dakët, vllezërit lindorë të 

ilirëve; 

 Ertruskët, prej kohësh të latinizuar,  

 ndërsa Pellazgët e Egjeut prej kohësh ishin askushi.  

Ndarja në dy kisha, një katolike me qendër në Romë dhe tjetra orthodokse me qendër në Kostandinopojë,3 

ndau edhe shqiptarët dhe territoret e tyre në trevën Ilirike (Ballkan sot). Dhe magjia e ndarjes ishte si me 

dorë apo instinktive, e cila kërkon studim tjetër. P.sh pjesa veriore Ilire (Kroacia sot) ngeli nën ndikimin 

roman apo katolik, si për të vazhduar gjurmët e të parëve, por pjesa e jugut të saj (Mali i zi, sot) u ndikua 

nga zgjerimi sllav dhe ndoqi politikat pansllave, duke synuar që të rrëmbejë (dhe e rrëmbeu madje) drejt 

jugut të vet principatat shqiptare, si atë të Balshajve.4 Rradhën tashmë e kishte një popull që duhet të 

duronte presionin sllav dhe po ashtu të ruante për genom apo më tepër për mision etnonimin si vazhdues i 

popujve të humbur të lartpermendur. Dhe zgjodhi atë kishë ndërkombëtare që i ruante identitetin e 

përkatësisë etnike. Në këto kushte, në fund të shek.-XI (më 1187, sipas dokumentave) lindi Principata e 

Arbërit, jo rastësisht Alban prap, si në kujtim të albanëve të Ptolemeut, i cili me të vërtetë i përmend me 

letra në shekullin e parë pas krishtit, por ai vetë thot se: edhe këta (albanët) jetonin në zona të lëna shkretë, 

por dikur qytete mbretërore të para krishtit. Më vonë, kjo principatë në mesin e shek.-XIV, drejtohej nga 

princi Karl Topia, që ishte e besimit të krishterë, por të ritit katolik. Edhe 200 vjet më pas, kësaj principate 

arbnore iu deshte të vuante presionin për asgjësim prej sllavizmit serb, dhe për t’u mbrojtur nga ky element 

që kishte për synim zhdukjen e racës arbërore, më sakt për të ruajtur misionin ndaj Zotit, ai vendosi të 

hynte në aleancë me Perandorinë Osmane.5  

1.1.3 Përfundim paraprak 

Nga ky moment, Turqia nga aleat u kthye pa diskutim në pushtues dhe një pjesë e popullit arbnor u 

shndrrua në musliman, sikurse edhe një pjesë e popullit të romanizuar kroat me bazë ilire që u kthyen në 

                                                           
3 Fjala katolike rrjedh nga greqishtja, që do të thotë, vlen për të gjithë, dhe fjala ortodoks besimtar i vërtetë.  
4 Sabri MAXHUNI, Karl Topia, Hasan Prishtina, Adem Jashari, Fq. 85, v.2016, Balshajt ortodoks, arritën në vitin 1385 

që ushtrinë serbe orthodokse të shtetit serb ta sjellin në Durrës. 
5 Sabri Maxhuni, Karl Topia, Hasan Prishtina, Adem Jashari,fq. 49, v.2016. Lidhur me këtë, më 1336 dhe me 1348, 

bujarët shqiptarë (Arbanasët-Topiajt) kërkuan ndihmë nga Sulltani për të shpëtuar nga shfarosja sllave. Beteja u 

zhvillua me 25-26 shtator 1371, ku u vra edhe Princi shqiptar orthodoks i Vlorës, Aleksandri. 
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muslimanë, si Boshnjakët,6 sepse nga sundimi osman nuk u mëshua asimilimi i popullsisë,7 por ajo u lejua 

të fliste gjuhën e vetë, por që ndryshe nga pjesa katolike, ky sundim nuk i lejonte, as shkrim e as këndim në 

gjuhën amtare. 

1.2 Tkurrja e Arbanëve dhe zgjerimi i Serbëve 

Në 1347, sundimi bizantin në viset shqiptare mori fund njëherë e përgjithmonë. Stefan Dushani pushtoi në të 

njëjtën kohë pjesën më të madhe të Ballkanit8 dhe e ktheu shtetin e vet në Perandori Serbe. Ai vetë, ditën e 

pashkëve të vitit 1346, u kurorëzua “Perandor i Serbëve, Shqiptarëve, Bullgarëve dhe Grekërve”. Sundimi serb 

mbi krejt Shqipërinë vazhdoi deri sa vdiq Stefan Dushani më 1355. Ai qe tepër i rëndë për shqiptarët. Në 

Shqipëri u vendosën qeveritarë, proniarë dhe bashtinarë sllavë së bashku me nëpunës, priftërinj dhe murgjër 

serbë. Presioni serb qe aq i fortë, sa gjatë viteve të sundimit të Stefan Dushanit, lart nga njëqind mijë fshatarë 

shqiptarë, u detyruan të braktisnin atdheun e tyre dhe të mërgonin në masë drejt jugut, në viset e Greqisë, në atë 

kohë nën sundimin “frëng”. Ata u vendosën kryesisht në Atikë (rrethet e Athinës), në More (Korint, Meseni, 

Lakoni), më vonë në ishujt e detit Egje (Eube, Hidra, Speca, etj.).9 Pasardhësit e tyre (arvanitët e Greqisë) e 

ruajnë gjuhën shqipe edhe sot.  

Kujdes! Arbanët e shkuar në këtë moment, si në Greqi (More e Peloponez) dhe në Itali (Kalabri e Siçeli) 

gjetën vllezërit e tyre të ikur shekuj më parë, qysh nga ardhja e sllavëve e avarëve. Por, më sakt, ata gjetën 

popullin levendas të ngelur aty e atje, në trojet e veta qysh nga koha e Trojës, para Trojës dhe madje para 

Hënës, siç thot Hesiodi. 

2. PËRMBLEDHJE E RRETHANAVE TË SHQIPËRISË PAS GJERGJ KASTRIOTIT 

(SKENDERBEU)  (1479) DERI NË KONGRESIN E BERLINIT (1878)  

 

2.1 Shqiptarët nën zgjedhën e perandorisë osmane 

Pas Skënderbeut dhe pas mbretërimit të shtetit të arbrit, shqiptarët ranë në zgjedhën e perandorisë osmane, 

me të cilën u vunë në një kontradiktë të papajtueshme bashkëjetese, ku jo pak, por 167 beteja si asnjë 

popull tjetër i europës, ata (shqiptarët) ndërmorrën për të mos pranuar këtë zgjedhë.10 Të mos harrojmë se 

                                                           
6 Sot, serbo-sllavëve, boshnjakëve u thonë “turci” apo “poturci”, serbë të turqizuar. “turci, turqine, poturci, izdajice 

srbskog naroda (tradhtar të popullit serbë, etj.) Kështu i quanin edhe serbët e kroatët e Bosnjës. 
7 Kjo duhet të lidhet me profecinë e Muhamedid, i cili thotë: “Popujt jo islam, pasi të kalojnë në islam, duhet t’i 

ruajnë traditat pozitive që i kishin para se të kalojnë në fenë islame”. 
8 Kristo FRASHËRI, Historia e qytetërimit shqiptar, Tiranë, fq. 97, v. 2008 
9 Duke filluar nga kjo periudhë, për bëmat e Serbëve ndaj Shqiptarëve ka një thënie se: “Duhet të vdesin disa 

gjenerata të shqiptarëve që të harrohet çfarë bënë serbët ndaj tyre”. Dhe pikërisht, shqiptarët po presin kohën si 

shëruesin më të mirë.  
10 Frang Bardhi thotë se asnjë komb në Europë, që është nën zgjedhjen e turkut, nuk ka mundur të ngrejë krye 

kundër tij e të qëndrojë 100 vjet në kryengritje, në mbrojtje dhe në sulme të mëdha kundër gjindjes barbare. 
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është i vetmi popull që hartoi kuvende e kuvendime në kundërshti me otomanët, aq sa gjithë popujt e tjerë 

të ballkanit bashkë, jo pak, por mbi 40 të tilla. Dhe për çfarë? Jo për haraç, se haraçin, populli i Himarës, i 

Mirditës, gjithë krahina e Labërisë, Kurveleshi, etj., e jepnin në majë të një heshte të tipit të flamangës së 

Aleksandrid të Madh që kishin trashëguar prej 4m distancë, por për dinjitet, drejtësi e krenari. Studiuesi 

Jovan Haxhivasileviq më 1918, shkruante se: shqiptarët e Dibrës, kurrë nuk i kanë zbatuar urdhërat dhe 

reformat e sulltanit, pushteti turk aty ka qenë vetëm formalisht;11 

 

Me dhjetra Kuvende arbënore 1602 (Dukagjin), 1706 (Kurbin), 1828 (Berat), 1878 (Prizren) u mbajtën për 

të kundërshtuar këtë pushtim. Me përjashtim të gjuhës, kur të tre llojet e klerikëve (ortodoks grek, serb dhe 

otoman) bëheshin palë, (pushtuesi turk, ndryshe nga ai serb,) iu përvijoi shqiptarëve kufijtë e të parëve, iu 

ngjalli atyre trimërinë dhe i hodhi në luftra nëpër territoret e të parëve të tyre pikërisht aq sa kish’ qenë 

shtrirja dhe përhapja në kohën e mbretërimit të 

pellazgëve. Nën këto presione dhe përfitime, 

ngadhnjeu shpirti pragmatist i shqiptarit.  

Fig. - 2 Hartë e shekullit XVII, që tregon 

pozicionin e Shqipërisë së epërme, me të cilët 

kuptohet Dardania (me ngjyrë bezhë), pozicionin e 

Shqipërisë së poshtme (me ngjyrë jeshile e lehtë) 

dhe pozicionin  e Epirit (me ngjyrë të kuqe), si dhe 

shtete e tjera pranë si Thrakinë, Greqinë me 

arbëreshë të pakthyer ende në arvanitas, etj.  

Kështu është shtruar, shpeshherë, përpara vetes 

pyetja, se cili prej tyre është më i rrezikshëm 

për Shqipërinë: turku apo sllavi, ndonëse 

shumë herë është dashur të bashkojë forcat me 

ato të turkut për t’i drejtuar kundër armikut të 

papajtueshëm ‘shkia’, sa herë pretendimet e 

tyre rrezikonin ekzistencën kombëtare. Autorët e huaj e kanë vënë re këtë dukuri dhe e kanë kuptuar fort 

mirë, duke na ofruar përfundimin se:  

1. Urrejtja për sllavin në Kosovë është një çështje race.  

2. Konfliktet që shqiptarët kanë patur me sllavët, të cilët kërcënonin bazën e ekzistencës së tyre, nuk 

kanë qenë aspak konflikte fetare apo as një konflikt i rëndomtë kaçakësh.  

2.2 Nëndija e shqiptarit 

                                                           
11 Jovan HAXHIVASILEVIQ më 1918, Albanska kongra, fq. 14-15, Beograd, 1909. 
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Përveç klerit grek, i cili ka qenë gjithmonë një prej kundërshtarëve të përbetuar të shqiptarëve dhe të ideve 

kombëtare shqiptare, këtë herë u panë, gjithashtu, edhe sllavët të lidhen me autoritetet turke dhe të kërkojnë 

persekutimin e shqiptarëve, të quajtur fajtorë vetëm se duan të hapin shkollat e tyre e të shkruajnë gjuhën 

me gërma latine! Dhe harrojnë se për këta të fundit thuhet se: Ardhja e tyre (shqiptarëve) humbet në natën e 

epokave prehistorike. Pra, shqiptari, mëgjithëse në kushte pothuajse asgjësimi, nëndheshëm apo në 

subkoshiencë, pranoi të ruante kombësinë, kufijtë e vatanit, besimin e parë të dhënë njëherë,12 identitetin e 

vlerave të të parëve, duke i ofruar pushtuesit një raport perfekt të besimit fetar.13 Kësisoj, populli shqiptar 

nuk mbijetoi vetëm për hir të përzgjedhjes së përhershme strategjike, por edhe përmes përzgjedhjeve të 

përkohshme taktike. Pothuajse, çereku i popullsisë ruajti besimin e parë fetar, atë katolik. Një çerek tjetër 

ruajti atë orthodoks. Një çerek u shndërrua në mysliman dhe çereku tjetër bashkëlidhës i të treve, 

bektashian. Madje, i ndanë edhe me raporte territoriale. Atje, ku kalonte karvani pushtues për haraçet e 

kohës ose ku kishim garnizone turke, si përgjatë via 

Egnatias ose Bilisht-Pogradec-Librazhd-Elbasan-

Kavajë-Tiranë e Krujë, dhe atje ku instalohesdhin 

shtabe të perandorisë si në disa qytete si Prizreni, 

Berati, Vlora, u instalua besimi mysliman. Në kodra e 

në male (Dibër, Tropojë, Kukës, Skrapar, Vlorë, 

Tepelenë, Përmet, Mallakastër, etj.,) u pranua besimi 

bektashian dhe pjesa që dihet ruajti besimin katolik, 

dhe tjetra ku ndikim turk ishte më i dobët, si Himara, 

Përmeti, Voskopoja e më pas Korça, Leskoviku, etj., u 

ruajt për ekuilibër besimi ortodoks. Hajde raport hajde, 

që as me mjete kompjuterike, sot, zor s’e e ndërton.  

Fig. - 3 Hartë etnografike e shekullit XIX, që tregon 

shtrirjen e shqiptarëve në vilajete me etnos shqiptarë para 

Kongresit të Berlinit.   

                                                           
12 Feja nuk kishte vdekur kurrë në Shqipëri. Madje, edhe kur mungonin meshtarët, qenë prindërit ata që pagëzuan 

fëmijët, i mësuan në fe, bekuan martesat, duke i lëvduar me thëniet e lutjet përkatëse.  

13 Ti n’ Kabash a ke kenë, A ke pa një xhami n’lam/A t’u ngit nj’kishë i shkon/Kung për kung kish e xhami/Turq e 

krishter në jena nji. Kjo është një pjesë prej këngëve apo vjershërimeve në Iballë të Pukës, kur duan të tregojnë 

filosofinë bazë të bashkëjetesës së tye në paqe e harmoni. 
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Për ruajtjen e vlerave të genomit shqiptar, do të sjellim konkluzionin e historianit dhe publicistit francez, i 

cili shprehet se ...Shqiptarët, një pjesë kanë qëndruar kristianë, shumica janë kthyer në myslimanë, por 

myslimani shqiptar ka qëndruar shqiptar...gjë që ilustron thellësinë dhe forcën e ndjenjës kombëtare 

shqiptare....14 Shqiptarët, duke qenë levendas (të le në atë vend), pritësa dhe të ushqyer me të thënat e së 

drejtës së vjetër dokësore lëshuan toka për ardhësit,15 si ata serbë e sllavë bullgarë, ndëkohë që ndjeheshin 

ende zotër në detin dhe ishujt e Egjeut.16 Ky pranim, fillimisht si miq, bëri që pas një fuqizimi e 

bashkëpuniumi me perandorinë 

osmane kërkuan shtrirje tej tokave të 

dhëna, por që fati ja u shtoi edhe më 

këtë oreks, kur perandoria tjetër si ajo 

ruse17 u ndesh në luftë me atë turke, jo 

për shkak të shqiptarëve, por për të 

bërë sesi ta pësonin shqipëria dhe 

shqipëtarët.  

Fig. - 4 Harta  e Shqipërisë dhe e 

Ballkanit, e vitit 1881 dhe Harta e 

Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor e 

vitit 1867 (https: = harta + te + lashta + te 

+ballkanit), që na tregojnë shtrirjen e 

trevave të vilajeteve me shqiptarë, para dhe pas lidhjes së Prizrenit, sapo Greqisë po i dorëzohej Janina. Fiksojeni 

fort, qysh nga historia me helenë, ku Kuvendi Epirot vendoste për të realizuar ëndrrën kur një grek donte të 

vizitonte Epirin (në lashtësi) apo Çamërinë (në mesjetë), tashmë prej anglezëve iu bë realitet.18  (Mirënjohje Besir 

Bajramit).  

                                                           
14 Gabriel-Louis Jaray. “Au Jeune Royaume d’Albanie”, Paris, Hachette, fq. 198, v.1914, 
15 Kanunin e shkruajtur të Lekë Dukagjinit, që ishte mishërimi modern i “Së Drejtës së Vjetër Zakonore”, që deri më 

atë kohë ishte ruajtur sipas një kodi etik e moral, pra me fjalë, sepse, kështu ruhej porosia e Sokratit të madh - mos i 

shkruani gjerat e shenjta se do të shtrembërohen, sikundër bënë grekërit me veprat epope të Homerit, apo dhe vetë 

ky Kanun, megjithëse i ka qendruar besnik të Drejtës së Vjetër Zakonore, por jo si ai. 

16 Banorët vendas të këtyre viseve, sipas Hahnit, konsullit austriak të Janinës, kanë qenë shqiptarë të shpronësuar 

nga serbët në shekullin XIV.  

17 Rusia, si para, ashtu edhe pas luftës së Krimesë (1853-1856) ishte kundër formimit të shtetit Shqiptar, sepse 

llogariste që me trojet e Shqipërisë të kënaqte shtetet fqinje të Ballkanit. 

18 Me këtë akt fillon vala e parë e shpërnguljes së çamëve, kur Greqia e ndihmuar nga Fuqitë e Mëdha, në bazë të 

vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit (1878) mori nga Turqia rrethet e Artës dhe shpërnguli me forcë 

popullsinë shqiptare nga këto troje. Fati i Shqipërisë të provincës së Çamërisë, shkruan F. S. Noli, provincë e aneksuar 
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Kujdes! 

Të lënë pa shkollë, pa libra, pa histori,19 komb jo hegjemon në besim, shqiptarët befas u përballën me 

tragjedinë e parë të shekullit XIX. 

3. RRETHANAT E SHQIPËRISË NGA KONGRESI I BERLINIT (1878) DERI NË PRAG TË 

MËVETËSISË (1912) 

 

3.1 Kriza Ruso-Turko dhe traktati i Shën Stefanit 

 

Pas luftrave ruso-turko, fati e solli që veç perandorisë së njohur osmane, të delte në skenë në dëm të 

shqiptarëve edhe ajo ruse, tashmë e fuqizuar dhe me kërkesa agresive për të mbështetur popujt bij të saj me 

të njëjtin gjak dhe me të njëjtin besim, si ata serb, sllavë bullgar, slalvë malazesë deri në atë grek tashmë të 

ngjizur si shtet. Për këtë sajuan një traktat të quajtur i paqes, që ishte veçse traktat i fillimit të tragjedisë 

shqiptare.20 Vendimet e këtij Traktati i jepnin krah programit për pastrim etnk “Nacertanja” të Garashaninit 

qysh më 1844. Me anë të këtij Traktati filluan dëbimet në masë e shqiptarëve, duke i kthyer në muhaxhirë 

dhe duke i lënë në mëshirën e pamëshirtë, siç shpreheshin në letrën telegram përfaqësuesit e Vilajetit të 

Kosovës më datën 25 qershor drejtuar Bismarkut.  

 

3.2 Kundërshtimi diplomatik pa diplomatë i shqiptarëve 

 

Por, letra e parë zyrtare e tipit memorandum që i drejtohet fuqive të mëdha (FM) është ajo e qytetarëve 

shkodranë në adresë të lordit Disrael, duke i kërkuar, pse Shqipëria mos të kishte palën e vet përfaqësuese 

në Kongres dhe duke iu vënë theksin se mbrojtja e tokave shqiptare do të pengonte depërtimin dhe forcimin 

e pansllavizmit.21 Ky traktat me ndërhyrje nga rusët bëri që të mendohej Anglia, për shkak të depërtimit të 

thellë të saj në lindjen e mesme dhe më pas drejt Indisë. Po ashtu, edhe perandoria Austro-Hungareze 

(PAH), me Italinë i tuteshin zgjerimit dhe ndikimit Rus, me pansllavizmin në ballkan. Ndërsa, vetë 

gjermanët do shprehej Bizmarku nuk kishte interesa në Ballkan, edhe për shkak të problemeve të veta të 

brendshme. Në këto pika strategjike u mblodh Kongresi i Berlinit nga 13 Qershor 1878 deri më 13 Korrik 

                                                                                                                                                                                                               
prej Greqisë nuk ndryshon nga ai i Kosovarëve. S’është veçse një ribotim i tragjedisë në tre akte: ç’pasurim, 

ç’përngulje, ç’farosje”. 
19 Ishte harruar Iliria dhe Arbënia, tashmë Europa po përdorte terma si Ballkani. 
20  Traktati i Shën Stefanit, 3 mars 1878 
21 Por, letër mbi letra ishte edhe ajo e kapidanit të Mirditës Preng Bib Doda, me firmën e 51 bajraktarëve të kësaj 

krahine, ku kërkonin që të ruheshin privilegjet e shqiptarëve brenda një autonomie në përbërje të pushtetit të 

Portës.  
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të po këtij viti, ku u thirën përpos shteteve perandori e fuqi europiane, edhe përfaqësues të popujve, që 

asokohe luftonin për pavarsi, si në Ballkan edhe në lindjen e afërme, megjithëse si vëzhgues.22  

 

Fig. - 5 Vendimet territoriale të Traktatit të Shën 

Stefanit, ku Europa e kuptoi se ky Traktat i Shën 

Stefanit, në vend që të siguronte paqen, ishte një 

nxitje për luftëra të reja e më të tmerrshme, sepse 

nuk respektonte të drejtat e kombësive të veçanta. 

Tragjedia e parë: shqiptarët, sipas Peter Balt, jo 

vetëm që nuk u thirën në këtë Kongres, por nuk 

patën asnjë përfaqësues.  

Çudia! Shqipëria dhe shqiptarët për nga vetë roli 

si parak europianë, për nga të qenurit vazhdues 

direkt të popujve të gadishullit ilirik, pranoheshin 

si etni me katër vilajetet përkatëse, sikundër 

prezantohesh në hartat e para të dala pas 

Kongresit, ndryshe nga cfarë ka thënë literatura dhe aludimi serb dhe fqinjëve të tjerë se ajo ishte një 

shprehje gjeografike.  

Ishte media gjermane e joshur nga studiuesit albanolog si fisniku Arnold von Harf, Ksylanderi, George Von 

Hahn, Lamberci, Gustav Mayer që gatitën kohën me vlerat e gjuhës shqipe dhe tipologjinë e këtij populli si 

kontribues në qytetërimin antik, si pasardhës të 

ilirëve dhe gjuha shqipe si bijë e ilirishtes.  

 

Fig. – 6 Hartë e Europës lindore pak para se të 

mbahej kongresi i Berlinit, ku shqipëria njihej si 

komb, por brenda shtetit Turk, ndërkohë që vërehen 

kufijt e Greqisë së vogël dhe të sapo dalë nga 

Revolucioni. 

 

Për tu ngulitur 

Kongresi ja doli të zhvleftësonte Traktatin e Shën 

Stefanit, si dhe ndikimin pa kufi të perandorisë 

cariste, duke evituar një luftë midis saj dhe 

                                                           
22 Më sakt, ky Kongres u thir nën ‘okelion’ e një Simpoziumi Ndërkombëtar, me temë Kongresi i Berlinit dhe kriza 

lindore. Në këtë tubim shkencor morën pjesë mbi 60 shkencëtarë nga Europa dhe Azia, të cilët gjermaninë e 

Bizmarkut e vlerësuan si shtetin më të përshtatshëm, por edhe sepse Rusia që vinte me një Traktat të Paqes të 

kryer nga veta ajo më parë, nuk pranonte vend tjetër. 
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anglisë, por nga ana tjetër krijoi terren për një pasiguri dhe pragje për luftra ballkanike, për shkak të 

rrëmbimit të tokave të pronarëve legjitim dhe parak, me këtë rast, toka shqiptare.  

 

3.3 Kërkesa e vetme e shqiptarëve 

 

Ndërkohë që vetë shqiptarët, ndryshe nga popujt e tjerë kërkonin se: ”nuk dëshirojmë kurrgjë më tepër, 

sesa të jetojmë në paqe, me fqinjët tanë serbë, malazesë, bullgarë e grekë”.23 Ose Shqiptarët kanë vendosur 

me çdo kusht: të luftojnë në mbrojtje të trojeve të marra nga Traktati i Shën Stefanit.24 Ose telegrami i 

drejtuar Bismarkut nga V. Pasha, O. Vrioni, etj., i kërkonte Bismarkut, tre ditë para Kongresit, që çështja 

shqiptare të mos keqinformohesh nga të tjerët dhe shqiptarët të mos i merrnin, si për të paditur, si të 

pangritur, barbarë dhe që nuk meritojnë vemendje.25 I vetmi shqiptar për nga origjina që u takua me 

Bismarkun ishte Francesko Krispi, me anë të të cilit iu premtua shtetit Italian, se nëse Austro-Hungaria do 

të merrte Bosnje-Hercegovinën, ajo do të merrte pjesë Adriatike, nënkupto Shqipërinë. Vetë Krispi do të 

deklaronte në një gazetë gjermane se: Shqiptarët meritojnë, ashtu si të tjerët, t’u kushtohet vëmendja e 

duhur, edhe për faktin se europa i ka lënë njëherë në baltë, duke i bërë të përballen të vetmuar kundër 

osmanëve. 147 raporte shënime dhe akte të tjera përshkruajnë kundërshtimin shqiptar, aq sa gazeta 

gjermane Hamburgische Correspondent shkruan se: Europa u ka shpallur luftë shqiptarëve, të cilët si 

askush tjetër në historinë botërore luftonin kundër flotave detare të tre perandorive (Rusi, Austrohungari, 

Turqi), të katër fuqive europiane Angli, Francë, Itali, Gjermani dhe të katër grabitësve (hiena) përreth 

(Serbi, Mali i Zi, Bullgari, Greqi). Si përfundim, më 26 nëntor 1880, bie Ulqini, ku fuqitë europiane arrijnë 

qëllimin e parë kundër shqiptarëve, duke 

hequr nga vetja problemin verior me kufjtë 

e shqipërisë, dhe duke hapur siparin për 

problemin tjetër të rrëmbimit të trojeve të 

shqipërisë në jug të saj në përfitim të 

Greqisë.  

 

Fig. – 7 Hartë e Shqipërisë pak pas Kongresit 

të Berlinit, ku ajo njihej si komb, por brenda 

shtetit Turk e formuar prej katër vilajeteve të 

                                                           
23 Proklamatë e Komitetit Qendror për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Stamboll drejtuar Ambasadorit 

Italian, po aty.  
24 Letër më 6 prill nga intelektualët e njohur shqipëtarë në Stamboll drejtuar Bizmarkut. 
25 Propoganda serbe me në krye Garashinin dhe ajo Ruse me në krye kishën orthodokse, i anatemonin shqiptarët, si 

popull i egër, pa kulturë, pa traditë, duke i quajtur si rrënues të qytetërimit të krishterë.....dhe meritonin të 

përjashtoheshin nga çdo lloj kombinimi për shtetin e tyre në ballkan.   
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vjetra: të Janinës, Manastirit, Shkupit dhe Shkodrës.26  

 

Nëse për Malin e Zi, Turqia kundërshtonte me armë lidhjen e shqiptarëve, këtu ajo kërkonte të fuste në 

konflikt të armatosur shqiptarët me grekët. Kryeministri grek me ambasadorin gjerman në Greqi iu 

kërkonin FM, se ata si shtet i vogël, nuk mund ta përballonin dot perandorinë, megjithëse në kalbje, si atë 

turke, dhe kërkonin toka të reja, që ishin veçse shqiptare. Dhe nuk vonoi, kur në vjeshtën e vitit 1880, 

fuqitë e mëdha, me anë të propozimit francez, bekimin rus dhe lëshimin ‘pe’ të Turqisë, i caktuan Greqisë 

krahinat shqiptare, si ato të Janinës, Prevezës, Margaritit, etj. Pas një humbëtirë shekullore nën pushtimin 

osman, shqipëria dhe shqiptarët ishin zëri i parë në shtypin europian, veçanërisht atë gjerman, i cili 

pasqyroi mbi 100 shkrime kushtuar historisë së shqiptarëve, origjinës së tyre, lashtësisisë së historisë, 

gjuhës,27 duke iu kundërvënë haptazi propogandës së grabitqarëve përreth, që e etiketonin si popull barbar e 

me bisht.  

 

Madje, kjo përbënte dhe qendrimin e parë në gatitjen e opinonit për shqipërinë dhe shqiptarët28, nisur kjo 

nga ato çka pohonin me dhjetra alabanologë gjerman e austriakë, ku gjuha dhe etnokultura shqipe iu 

rezultonte kulturë parake europiane. Jo më kot, z.Hekuard, me meritë të madhe si historian pranon se: ndër 

të gjithë grupimet etnike dhe nacionale, përfshi këtu edhe grekët, të shpërndarë në gadishullin Ballkanik, 

më homogjeni dhe më autoktoni së lashti, më uniformi dhe më i qëndrueshmi, është elementi shqiptar në 

tërësi, origjina e të cilit humbet në errësirën e kohërave.29 Ndërkohë që, qendrimi i dytë ishte ai i Qeverisë 

gjermane dhe titullarëve politikë të perandorive dhe fuqive europiane të mbushur me keqinformime dhe 

keqinterpretime nga ambasadorët përkatës, në vendet si Stamboll, Athinë, Beograd, Sofie, etj., të gjithë në 

unison përsa i përket copëtimit të shqipërisë, pa u thelluar dhe kuptuar, se ç’ngjarje do të vinin pas.30  

 

                                                           
26 Mithad Bej FASHËRI, Fati i shqiptarëve, fq. 246, Përmes letrës që i dërgon Foreing Office-it më 22 korrik 1880, 

përsërit se të gjitha hartat, me të cilat ishte konsultuar, dëshmonin origjinën shqiptare, dhe jo sllave të këtyre viseve. 
27 Vetë gazetat gjermane si Hamburgischer Correspondent propogandonte për shqiptarët se janë populli më i vjetër 

i Ballkanit, që ka një traditë të lashtë kulturore, të cilën e ka varrosur sundimi shumë shekullor turk. 
28 Gazeta Kolnische Zeitung, ose Neuse Press, gusht 1880, shkruante se: Tashmë pasi u janë marrë tokat 

shqiptarëve, radhën e ka shtypja. 
29 Mithad Bej FRASHERI, Shqiptarët, fq. 20, v. 2005 
30 Ambasadori Hasfield gjerman në Stamboll njoftonte se Kuvendi në Dibër, në Tetor 1880, me delegatë nga të 

gjitha krahinat e Shqipërisë, u mblodh për të kundërshtuar europën. Po ky ambasador, dukesh sikur merrte 

‘muzhde - shpërblim’, kur i kënaqur i drejtohej nga Stamboli, Bismarkut, se Turgut Pasha ja doli në krye të shtypte 

shqiptarët e Lidhjes se Prizrenit.  
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Mbani mend 

Kongresi fiksoi viktimën kryesore - shqiptarët31 sipas gazetës gjermane, ku ata do ta kenë të vështirë të 

vetëm kundër europës, përfshirë dhe perandorinë, ku ishin pjesë, por më tepër fqinjët që kërkonin të 

gllabëronin dhe hapësirën e fundit.   

 

3.4 Flaka e ndjenjave kombëtare dhe fryma e Kongresit të Berlinit (KB) 
 

Flaka e ndjenjave kombëtare mbeti gjallë në këtë popull edhe për fatet e veta, por që historia jonë nuk e 

thotë ose e thotë me gjysëm zëri. Sepse duhet ‘me thanë’ se kemi qenë pa ndërgjegje kombëtare deri më 

1912, madje dhe këtë na e prunë të tjerët (austriakët). Se me patjetër duhet të dalim të fundit, edhe pas 

Maqedonasve e Bullgarëve që e gjetën veteveten si komb në fund të shekullit XIX. Ja përse fuqitë e mëdha 

në Kongresin e Berlinit në vitin 1878, e kryqëzuan Shqipërinë dhe Kryeministri gjerman i asokohe, 

Bismarku lëshoi shprehjen e famshme se Shqipëria - një shprehje gjeografike.32 Që në fakt, kjo shprehje 

nuk gjendet e dokumentuar. Biles, e dokumentuar gjendet e kundërta, që ky Kancelar ka shprehur simpati 

për shqiptarët, por nuk ka ditur sesi t’i ndihmonte, dhe më në fund u detyrua e tha: që ç’të bëj, kur serbët 

vijnë me biblioteka e libra sa një mal dhe ju shqiptarët nuk kini asgjë të shkruar apo asgjë të shkruajtur për 

të më treguar se cila tokë është Kosovë apo Shqipëri dhe cila tokë është Serbi e Greqi. Bismarku, kuptohet 

ishte kundër lëvizjeve nacionalçlirimtare të popujve të Ballkanit nën Turqinë dhe kundër krijimit të 

shteteve të tyre të pavarura ndaj dhe Kongresi i kryesuar prej tij mori këtë frymë.  

 

Shqipëria, për të cilën nuk u tha, por u trajtua si një shprehje gjeografike dhe territori i saj, si një plaçkë që 

mund të këmbehej me këdo, ku Kongresi i mori myslimanët shqiptarë, si turq dhe ortodoksët, si grekë. Dhe 

populli, sakaq, ja priti me iso: i thon’ Sulltanit epe!/Sulltan mos dëgjo frëngjinë/Na s’lëshojmë Shqipërinë. 

Ndërsa, Abdyl Bej Frashëri ja bitisi me filosofinë se: “Puna e juaj me Traktatin e Berlinit përfundoi, puna 

jonë si shqiptarë nga ajo ditë filloi”. Në këto kushte lindi nevoja për një besëlidhje të dytë të shqiptarëve që 

u krijua filimisht me bekim të Portës së Lartë (PL) e mbështetur në Sheriat, siç thotë P. Bartl, madje me 

besnikëri ndaj saj, por nuk hezitoi të kërkonte, me anë të delegatëve të Malësisisë së Madhe:  

1. Autonomi,  

2. Emërtim të udhëheqësve shqiptar nga vetë ata,  

3. Trupat dhe nëpunësit turkë të lëshojnë shqipërinë, dhe  

4. Mund të merreshin ushtarë në rast nevojë për perandorinë.  

 

Për tu ngulitur fort 

                                                           
31 Gazeta Neusse Press 
32 BISMARKU, Kancelar i Gjermanisë në fund të viteve ‘70 , të shek. XIX 
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1. A nuk është kjo një farë pavarsie, ose të paktën, hapi i parë drejt saj. Sepse, shkëputja përfundimtare 

nga Turqia do të ishte një vetvrasje e pamëshirshme – shpreheshin gazetat gjermane – në kushtet 

kur shqiptarët nuk kishin, as miq dhe as mbrojtës.33  

2. Letrat e shqiptarëve drejtuar Bismarkut,34 detyruan shtypin gjerman të shkruante për klasin dhe 

pregatitjen e elitës shqiptare, të cilëve iu atribuonin kulturën dhe përcaktimin perëndimor.  

3. Njëherësh, gazetat e kohës apeluan për takim dhe dëgjim të zërit të kësaj klase nga ana e Bismarkut, 

35 që për fat të keq nuk u mund të realizohej, dhe jo siç propogandonin historianët serbe e grek për 

mospërfillje të Bismarkut ndaj tyre.36 

 

3.5 Kontributet nga Lidhja e Prizrenit  

 

Me të vertetë, Lidhja e Prizrenit nuk pati asnjë përkrahje të jashtme, por ajo u mbështet nga vetë forcat e 

popullit shqiptar. Kjo tregon se ndërgjegjja kombëtare e popullit shqiptar ishte ngritur përpara Lidhjes. 

Ndaj, J. De Rada shkruante: “Dimë vetëm këtë se shpatat janë nxjerrë nga milli për të mbrojtur të drejtën”. 

Ishte kjo shprehje dhe harta që qarkullonte me territoret etnike shqiptare, siç duket që ka nxitur shqiptarët: 

të hapin syndukët me pluhurin e harresës për të gjetur hartat e të parëve, të stisin dhe sendërtojnë gjuhën, 

të formojnë shkollat e para, të hartojnë letra drejtuar të fortëve, të mendojnë për shtetin e tyre apo për 

vetqeverisje, dhe së fundi, krahas pushkës të përdorin edhe penën.   

 

Si përfundim,  

1. Kongresi i Berlinit ishte zyrtarizimi i vendimeve të marra qysh në pregatitjen e këtij Kongresi, ku në 

bashkëpunim me rusët dhe francezët, problemi shqiptar duhej të mos figuronte në axhendën e 

diskutimeve,37 se përndryshe, si do të kënaqeshin orekset e shteteve të sapoformuara satelite të 

Rusisë, si Mali i Zi, Serbia dhe Bulgaria.  

2. Ndaj, Kongresi, nga njera anë, nuk e njojti Traktatin e Shën Stefanit, por nga ana tjetër njojti 

gllabërimin e tokave për shtetet pansllave që ishin në mijëvjeçarë, veçse toka shqiptare.  

                                                           
33 Shqiptarët e dinin që të jesh me Turqinë d.t.th si akulli para diellit, sikundër dinin që një ditë rrugët me Portën e 

Lartë, së shpejti do ishin të ndara dhe të pashmangshme.  
34 Duke filluar me memorandumin e Shkodranëve, 13 Qershor 1878, letrën e Mirditasve më 18 Qershor, letrën  e 

përfaqësuesëve shqiptar të Stambollit, më 20 Qershor, më pas, letrrën  e Lidhjes së Prizrenit me 41 nënshkrues,  më 

28 shkurt 1879, apo Memorandumi i njohur prej A. Frashërit dhe Ali Vrionit.  
35 Jusuf Buxhovi, Kongresi I Berlinit 1878, Prishtinë 2008,  
36 Kërkesa për takim nga Ministri i Shtetit gjerman iu erdhi, pasi A. Frashëri dhe Mehmet Ali Vrioni ishin larguar nga 

Gjermania. 
37 Jusuf Buxhovi, Kongresi i Berlinit, fq.81, referuar Karl Otmarit që thot se me këtë ujdi duhet të përjashtohen 

shqiptarët dhe çështja e tyre nga çfarëdo kombinimi që mund të çonte te subjektiviteti i tyre i ardhshëm shtetëror. 
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3. Ky ishte qendrimi i pamoralshëm i fuqive të mëdha sipas shtypit gjerman, dhe veçanërisht i 

gjermanisë që me gjykim të ftohtë përjashtoi çdo kërkesë të shqiptarëve, megjithëse me një të drejt 

natyrore dhe një gjuhë diplomatike “parekselence”. 

Çudia që na ndjek ende sot 

1. Kur shqiptarët heshtnin, paraqiteshin si mbrojtës të Turqve në Europë ose sulmues të zellshëm 

kundra Europës, dhe  

2. Kur ata luftonin, paditeshin si prishës të paqes, rrënues të marëveshjeve dhe të interesave 

Europiane.38  

4. RRETHANAT E SHQIPËRISË NGA PAVARSIA (1912) DERI NË PRAG TË LUFTËS SË PARË 

BOTËRORE (1914)  

 

4.1 Pasojat e Kongresit të Berlinit (KB) 

 

Kongresi i Berlinit la shumë gjera të pazgjidhura ose zgjidhi një gjë, që coptoi shqipërinë që po e vuajmë 

edhe sot e kësaj dite), por më të dhimbshmen la atë shqiptare. Nga njera anë, në mëshirën e turqve të 

pamëshirshëm dhe nga ana tjetër në luftë me fqinjët të pangopur në rrëmbimin e tokave, e bashkë me to 

edhe vlerat e tyre. Ndaj, Dora d’Istria me të drejtë pyeste: “A mund të ketë jetë të gjatë një zgjidhje e tillë 

që tregon qartë se qeveritë e shteteve të mëdha janë nisur më shumë nga lakmitë e tyre të verbëra se sa nga 

interesi i popujve dhe i paqes në Europë?” Deri sa mbollën erën do të korrin pa ndalur edhe sot furtunën. 

Periudha që sapo shqyrtuam e njojtur si kriza e madhe lindore bëri që i sëmuri i bosforit (Turqia)39 të 

llogaritej për Aleancën tripalëshe (Austro-Hungaria, Italia dhe Gjermania), jo si forcë kundërshtare, por si 

një fqinj i qetë, i pabezdisshëm dhe i parrezikshëm, mundësisht bashkëpunëtor i ynë, pavarsisht se ajo me 

korrupsionin e saj përbënte pengesë për forcat tashmë në zgjim në ballkan.40 Kjo nuk  mund të thuhet për 

popujt e ballkanit, si Mal i Zi, Serbia, Greqia dhe Bullgaria, zgjerimi i të cilave do të kërkonte prishje të 

interesave të perandorisë në territoret e ballkanit, që siç do ta shohim ishte në kurriz vetëm të një kombi që 

quhej etnos shqiptar. Rizgjimi dhe kërkesa për zgjerim e këtyre shteteve erdhi në rritje, sidomos kur Turqia 

humbi në përplasjen e saj me Italinë në vitin 1911. Disfata e Turqisë nxiti Rusinë që diku nga mesi i Marsit 

të vitit 1912 të lidhte disa traktate, dy apo tre palëshe midis vendeve pansllave të ballkanit, përjashto 

                                                           
38 Ambasadori gjerman në Stamboll Radulin, vazhdues i Hasfieldit, më se një herë I drejtohesh Bismarkut se 

shqiptarët po luftojnë për autonomi me pushkë edhe penë, duke punuar kështu kundër interesave europiane. 
39 Edit Durham në librin ‘Lufta për Shkodrën’ vendos diku në faqet e tij një shprehje të një malësori shkodran që 

Turqia i ngjan një shtëpie të vjetër. Lëre të paprekur, ajo aty rri njëqind vjet, hiq qoftë edhe një gur, ajo bie e 

shembet e tëra.  
40 Letra e ambasadorit të jashtëm Austrohungarez në Romë, Merei, drejtuar Ballplatzit (Ministrija e jashtme e 

perandorisë), Mars 1913 
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Shqipërinë, me objektiv kryesor luftë kundër Turqisë. Më tepër sesa luftë, synimi i këtyre marrëveshjeve 

ose krijimi i Aleancës Ballkanike (AB) kundër turqisë ishte sesi t’i rrëmbëhesh asaj tokë shqiptare.41  

 

Fig. – 8  Hartë e Shqipërisë në prag të Konferencës së 

Ambasadorëve në Londër, e ideuar dhe njëherësh si kërkesë e 

shteteve ballkanike për kufijtë maksimalë të shqipërisë.  

 

Shqipëria, nuk ishte pjesë e kësaj lufte, (të gjithë kundër 

luanit të “ngordhur”), sepse ajo e ishte ndeshur me të, kur 

ai ishte luan real dhe për së gjalli. Kjo heshtje e këtij 

vendi bëri që të rilindte dhe të artikulohej një lloj 

preteksti, më sakt një ‘kausus beli’, për ta copëtuar deri 

në palcën kombin shqiptar, dhe për ta ndarë afrofe (në 

kushte tavolinë), madje pa luftuar dhe pa pasur program 

fare, sesi mund të luftohej me luanin (Turqinë). 

Qendrimin shqiptar, Aleanca Ballkanike (AB) e quajti si 

besnikëri e shqiptarëve ndaj Portës së Lartë dhe si provë 

të papjekurisë së tyre për qeverisje ose për shtet të 

pavarur.42 Aq sa edhe historianë, si ai grek P.N.Pipenilis, 

arrinin dhe e quanin akt tradhtie të shqiptarëve ndaj AB, 

ku shqiptarët, me anë të kësaj Aleance mund të fitonin lirinë. Qysh në embrion të kësaj Aleance, politika 

dhe filosofia e saj ishte se: shqiptarët mund të merreshin vesh me vendet e ballkanit që të fitonin lirinë. 

Kujdes! Mund?!  

 

4.2 Qendrimi i elitës dhe popullit shqiptar ndaj orekseve të FM dhe fqinjëve 

                                                           
41 Viset në perëndim të maleve të Sharrit (vilajeti i Kosovës dhe Sanxhaku i Novi Pazarit) do t’i shkonin Serbisë, ose 

gjithë krahinat në lindje të malit të Rodopit do t’i shkonin Bullgarisë. Ndërkohë që edhe Selaniku gatitej për tu 

zaptuar nga palët greke ose bullgare. 
42 Provë për këtë qendrim merret takimi i princit Danilo të Malit të Zi me I. Qemalin në Trieste më 1912, ku ky i 

fundit nuk e pranoi propozimin për veprim të përbashkët kundër Turqisë. 
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Në pamje të parë dhe me naivitet mund ta pranosh se elita e kombit shqiptar ka humbur rast për të qenë 

brenda AB në luftë kundër pushtuesit shekullor!? A nuk ishin kryengritjet e shqiptarëve qysh më 1910-

1911 që luftuan perandorinë turke dhe kërkonin aleancë me këto vende ballkanike. Lëvizja kombëtare 

shqiptare, me anë të komiteteve me shqiptarë në Mal të Zi, Greqi, Serbi e Itali, (si ai i Cetinjës, Podgoricës, 

i Korfuzit, etj.) hyri në tratativa me autoritete e 

këtyre vendeve, për kontribute me armë dhe asnjë 

gjegje prej tyre, aq sa shpesh herë i tradhtuar nga 

lëvizjet e fqinjëve, Isa Buletini lëshoi shprehjen 

lapidar se: ne nuk luftojmë të ndjekim njerin (turkun) 

për të sjellë tjetrin (malazesë apo serbë shkia). 

Qëllimet e këtyre vendeve ishin vënë disa herë në 

provë prej përpjekjeve të shqiptarëve në luftë kundër 

Portës së Lartë (PL) përgjat viteve 1910-1911 

(kryengritjet e njohura të malësorëve shqiptarë) dhe 

përgjigja e Krajlëve të Malit të zi dhe të Serbisë, 

madje me pompozitet, ishte se: mbi tokat shqiptare, 

ose do të sundonin vetë, duke i patur si pjesë të 

mbretërisë ose do të vinin bijtë e tyre si mëkëmbësa.  

Fig. – 9 Hartë që dëften kufijt e perandorisë turke dhe të 

shteteve të ballkanit para luftrave ballkanike (deri në 

Tetor 1912) 

 

Ndaj, si I. Qemali dhe L. Gurakuqi porosisnin krerët 

e lëvizjeve shqiptare se: duhet të ruhemi nga kurthet e politikës së shteteve fqinjë. Hilenë e vendeve fqinjë e 

tregon edhe thirja që i palodhuri për çështjet kombëtare, H.Prishtina në Janar të 1912 i bëri përfaqësuesit të 

Komitetit Maqedonas për një kryengritje të përbashkët për çlirim nga zgjedha shumë shekullore, dhe ky i 

fundit pasi u konsultua me palën Bullgare solli përgjigjen për jo. Sepse, pala bullgare ishte e angazhuar në 

marrëveshje me AB për të copëtuar Shqipërinë. Po në këtë periudhë u aktivizuan si asnjëherë tjetër, oficerë 

serb të organizatës ‘Dora e zezë’ dhe ata zyrtarë të shtabit të Ushtrisë Serbe që i kërkonin Is Buletinit se: 

ç’qendrim do të mbanin shqiptarët në rast sulmi të forcave turke nga kufiri jugor i tyre, pra nga shqipëria? 

Nëse turqit sulmojnë Serbinë nga ana jonë, ne nuk do të jemi me ta, nëse do të jemi me ju këta nuk jam në 

gjendje ta them, por nëse Serbia sulmon Shqipërinë, do të kundërveprojmë, sepse ju kërkoni toka shqiptare. 

Dhe ajo që pritej ndodhi. Në tetor të 1912, të gjitha krahinat shqiptare, solemnisht trajtoheshin nga vendet e 

AB, si të pushtuara dhe shqiptarët, si armik të lirisë.43 Pra, bijtë (të ardhurit) nga 1878 deri më 1920 dhe më 

pas, po gatiteshin që t’i grabisnin, tashmë me ligjërim, pronën babait të tyre (levendasit). Për 42 vjet 

                                                           
43 Mbi 360 shtëpi të djegura e të rrënuara nga mësymjet greke në jug, po aq edhe më tepër nga ato serbe në 

verilindje deri në Durrës det, po aq nga ato Malazese në Shkodër dhe malësinë e saj, etj., etj. 
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parreshtur, për shqipërinë e nisën luftën katër kusarët e Balkanit, me lëshim ‘të peut të ballonës’ prej 

kryekusarit të Anadollit dhe me bekim të shtatë fuqive europiane. Shqipëtarët, lirinë dinin ta fitonin me 

armë, por e humbnin atë për nga diplomacia. Tani duhej të ishte ndryshe.44 Ishte koha kur Monarkia 

dualiste nuk po e fshihte dot më interesat e saj për lakmi në Shqipëri, çka e bënte që të tregohej e 

kujdesshme me lëvizjen kombëtare shqiptare, duke e mbajtur brenda caqeve të përcaktuara, me karakter 

pothujase vetëm arsimor e kulturor. Kjo ka qenë vija për Shqipërinë në kuadrin e programit ekspansionist 

deri më 1912 e ndjekur nga Ballplatzi.45 Ndaj dhe fjalën për autonomi të letrës moratoruium të plakut të 

urtë të pavarsisë, Ministri i jashtëm e fuqiplotë z.Berhtold e shndrronte në atë pavarsi ose mëvetësi, sepse, 

kishte ardhur koha që Monarkia dualiste ta donte Shqipërinë të tërën për vete. Por, situatat në luftë 

ndryshojnë thotë ushtari i mirë Zhvejk, dhe realisht, situata pas firmosjes së mëvetësisë shqiptare ndryshoi 

shumë shpejt. Ballplatzi analizonte se zhdukja gati e plotë e Turqisë për Aleancën trepalëshe është një dëm 

i pamohueshëm, madje ajo mund të llogaritet, jo si kundërshtar, por deri diku si pjesëtar i grupit, si një fqinj 

i qetë dhe i pabezdisshëm.46 Edhe krijimi i Shqipërisë, tashmë i pashmangshëm, nuk është një gjë e mirë. 

Në përgjithësi, çlirimi i popujve të ballkanit nuk është një punë me vlerë.  

Po ashtu, edhe fqinji perëndimor Italia, që kish marrë premtimet për një llokmë në Adriatik, qysh nga 

Kongresi i Berlinit, mendonte se Shqipëria është ende e papjekur, dhe se populli i saj nuk ka ndërgjegjen e 

vet kombëtare, ndaj do të ishte më mirë të kishte statukuonë nën Perandorinë Turke. Madje, historianë 

Italianë47 shkruanin se: shqiptarët nuk synojnë, ndryshe nga malazesët, serbët, grekët apo bullgarët, të 

kërkojnë apo të formojnë shtet. Kësaj filosifie cfilitëse për popullin shqiptar, I. Qemali përgjatë takimeve 

me diplomatë në turin e vet në europë,48 do t’i përgjigjesh se: natyrisht Turqia, kjo ‘ngordhësirë’ që mbahet 

me shiringa për aq kohë sa rron, shqiptarët janë të detyruar të marrin anën e saj, sespe në kombinacionin e 

rreziqeve, kur ‘çakenjt’ përreth turren, ky është rreziku më i vogël. Por, ende, në dipomacinë Austro-

Hungareze mbizotëronte idea se populli shqiptar përbëhej nga disa fise, me të vërtetë të bashkuar nga një 

gjuhë, por larg të qenurit komb, i prapambetur, dhe programi i tyre ishte ‘të ruhej e të formohej kombi 

shqiptar dhe të forcohej ndërgjegja e tyre’. Siç dukej, diplomacia shumë larg historisë reale dhe shkaqeve 

të kësaj veçorie për shqipërinë dhe shqiptarët, sepse as albanologët e vet, ata nuk i kishin përthithur, 

ndryshe nga shtypi i tyre që propogandonte idetë iluministe të albanalogëve gjermanë e austriakë.  

                                                           
44 Gazeta ‘Liri e Shqipërisë’, vjeshtë e tretë, dt 30, 1912, Sofie. 
45 Ministraia  e Jashtme e Vjenës. 
46 Letra që i dërgonte Ambasadori i Monarkisë Morej në Romë, Ballplatzit në mars 2013. 
47 A. Torre, historian i stilit adept racist, shkruante se shqiptarët nuk e duan shtetin, që të mos paguajnë taksat në 

mënyrë që të luftojnë e të theren me njeri tjetrin. 
48 Personalitet i njohur Hungarez, deputetin Bela de Rakovskin, Ambasadorin Shecen, etj., në fillim të Nëntorit 1912.  
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Fig. – 10 Hartë që dëften kufijt e Shqipërisë sipas projektit 

fillestar të Rusisë, (deri në dhjetor 1912). 

 

Qysh në Mars të 1912, sidomos pas krizës qeveritare 

turke (Korrik), elita shqiptare ishte shpërndarë jashtë e 

brenda për një organizim dhe front kombëtar shqiptar, 

dhe u nxituan të mblidhen në gjysmën e dytë të Korrikut 

në Kuvendin e Sinjës që hartojnë dhe forcojnë 

Memorandumin e Gërces (Qershor 1911), duke e 

dërguar atë drejt Portës së Lartë (PL). Tashmë, Vjena ka 

një arsye më të fortë për të mbështetur Shqipërinë, së 

paku, si krahinë autonome, dhe ndërhyn si në PL dhe 

me fuqitë e mëdha për mbështetje ndaj Shqipërisë. Nga 

ana tjetër, organizatat shqiptare iu drejtuan konsujve të 

fuqive të mëdha në Shkup se: do të kundërshtonin edhe 

me armë copëtimin e Shqipërisë, deri në thirjen pak para 

mëvetësisë, pikërisht më 18 Nëntor, ku personalitetet 

shqiptare në Stamboll49 theksonin se: e drejta e 

pushtimit nuk është gjithçka dhe nuk mund të zhdukë të drejtat e popujve të tjerë dhe për të mos lejuar 

asnjë ndryshim të statukuosë territoriale të shqipërisë nën Turqinë europiane, sepse ai ishte etnosi apo 

kombi i vërtetë shqiptar.  

Anglia, si shtet organizator i Konferencës së Ambasadorëve të Londrës, e cila e kryesonte këtë Konferencë 

me anë të Ministrit të jashtëm të saj, sër Eduard Gray, personalitet dhe politikan i madh, por që fatin e 

Shqipërisë e trajtoi si një e drejtë e një populi të vogël, zenkat për të cilën ishin për disa fshatra pa vlerë (si 

psh gjithë malësia e Gjakovës).50  

Ndërsa, Ministri i jashtëm francez, z.R.Puankare e pranonte kombin shqiptar midis kombeve të tjerë të 

Ballkanit, duke kujtuar rolin e madh të revolucionit francez në zgjimin e tyre, por nuk pranonte, as 

autonominë e shqipërisë, me gjasë se do t’u jepte mundësi agjentëve austriakë të vazhdonin intrigat e tyre 

në Ballkan. Ndërkohë, që Akademia Franceze e quante Shqipërinë, me rastin e një udhëtimi të një biologu 

apo gjeografi akademik francez, si një vend afrikan, si vend i panjohur në mes të Europës.  

                                                           
49 V. Pasha, D. Hima R. Dino,  f. Dibra, S. Delvina, F. Noga, etj.  
50 Prof. Arben Puto, ‘Pavarsia e shqiptarëve dhe diplomacia e fuqive të mëdha’, 1912-1914 
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Edhe serbët, në këtë prag pas mëvetësie, me anë të dr.Nikolicit shpalosnin filosofinë se: shqiptarët të ndarë 

në raca e në fise, nuk kishin bërë kurrë një histori të vetën.51 Ndërsa, vllau i tyre i madh, Rusia vjen në këtë 

Konferencë, me idenë që Shqipëria të ndahej e tëra në dobi të shteteve pansllave e fqinje, që mezi hoqi dorë 

edhe nga kërkesa për dalje në një nga portet në veri të Adriatikut shqiptar nuk u pranua pas ndërhyrjes 

energjike të perandorisë dualiste dhe të Gjermanisë. Nga mesi i Nëntorit, edhe për shkak të ngjarjeve të 

befta si në PL dhe në shqipëri, Ballplatzi në Vjenë filloi të mendojë dhe të deklamojë se: për caktimin e 

kufijve të shqipërisë do të merren parasysh aftësia e tij për të jetuar (vability) dhe rezultatet e arritura me 

forcën e armëve. Ngjarjet bëhen edhe më të paparishikueshme, kur trupat serbe po marshonin realisht drejt 

perëndimit, duke i bërë si fakte të kryera tokat e pushtuara. Dhe fuqitë e mëdha ca shkelnin syrin, ca bënin 

sikur nuk shikonin dhe ajo që shikonte, si PAH arrinte të lëshonte çdo pëllëmbë toke shqiptare (Gjakovë, 

Pejë, Prizren), që ndodhej tashmë nën pushtim, që të justifikonte me gjasa të rreme akuzat e fuqive të tjera 

europiane se: ne nuk kemi gjë me Serbinë e Rusinë.52  Madje, Vjena arrinte deri aty që të lëshonte edhe 

fushën pjellore të Shkodrës, nëse arrinin Malazesët ta pushtonin, vetëm e vetëm që Mali i Zi të pranonte një 

rektifikim të kufirit në Kotor për Perandorinë Danubiane.  

Përfundim paraprak 

Pa filluar Konferenca e Ambasadorëve (17 dhjetor 1912) dhe sapo shpallet mëvetësia shqiptare u arrit në 

parim që: 

1. Shqipëria të mos njihej, por edhe të mos copëtohej fare sipas planeve të AB, tek e fundit  

2. Fuqitë e mëdha të Europës do të ndërhynin në kërkesat e AB.  

4.3 Konferenca e Londrës (KL)53 

Që në seancën e parë, u morr në shqyrtim çështja shqiptare, ku ranë parimisht dakord për: 

1. një autonomi shqiptare nën suvranitetin e suzerenitetin e Sulltanit (pamvarsisht se ishte kryer akti i 

pavarsisë, pra, shqiptarët bënë shtet), duke e lënë me këto dy terma fatin e shqipërisë me PL të 

papërcaktuar qartë.  

                                                           
51 Ky autor, mbasi i ndan në gegë e toskë, pra në dy raca kryesore, vazhdon me pathon e një shovinisti, ndarjen në 

raca sekondare, si gegët në arnaut, malësorë, mirditorë, gegë tirane, gegë kavaje, gegë elabasani. Kurse toskët në 

toskë të Myzeqesë, të Lushnjes, të Tomorit, të Beratit, etj.  
52 Telegram i Bercholdit drejtuar Merey, dt. 17.11 1912, Turkei, XXXXV, karton 47, sipas Arben Puto, fq. 146 te libri 

Diplomacia e fuqive të mëdha. 
53 Në këtë Konferencë morën pjesë ambasadorët, si Mensdorf i AH, Lihnovski i Gjermanisë,  P.Cambon i Francës, i 

Italisë, dhe Benkerdorf i Rusisë, kurse E. Grey i Anglisë, si përfaqësues dhe Ministër i jashtëm i saj u zgjodh për 

Kryetar.  
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2. që Serbia të kishte një dalje tregtare në det, megjithëse ati i tyre (Qeveria Ruse) ngulte këmbë që 

Shqipëria të ishte sa një provincë shqiptare, e organizuar veçanë, sipas parimit të kombësisë.54 

Si përfundim të ditës së saj të parë, Konferenca vendosi që Shqipëria të vihej nën garancinë dhe kontrollin 

e fuqive të mëdha dhe të ishte neutrale, që përbënte marrëzinë e parë të saj, për shkak të përplasjeve me 

nenet e mësipërme. Më pas, KL vazhdoi punimet me përplasje të ideve, pikërisht sesi do të ndaheshin 

kufijtë e Shqipërisë. Skena përsëritet e njëjtë, si në Kongresin e Berlinit (KB), por nëse te e para (KB) ishte 

tragjike, tashmë (KL) i bie të jetë tragjiko-komike. PAH deklaronte kësaj rradhe se: kufijtë do të ishin 

pikërisht aty ku ka shqiptarë dhe kërkonin që të mos merreshin parasysh ngjarjet e luftës ballkanike midis 

AB dhe PL, sepse ata do të kërkonin plaçkën që u takonte pastaj. Ishte Vjena që ngulte këmbë se Shqipëria 

që të ishte e aftë për të jetuar nuk duhej t’i lëshonte Shkodrën Malit të Zi, i cili nuk rreshte pa e kërkuar, aq 

sa Krajli i saj kërcënonte se: o marr Shkodrën, o iki në 

Amerikë, si emigranit i thjeshtë.  

Fig. – 11 Hartë që dëften kufijt e Shqipërisë sipas projektit 

fillestar të Austro-Hungarisë, (deri në dhjetor 1912). 

 

Më e ashpër paraqitej Serbia, e cila jo vetëm që nuk do t’i 

bindesh vendimeve të fuqive të mëdha, por pasi kishte 

zaptuar tashmë Durrësin e Tiranën donte të vazhdonte 

marshimin e saj drejt Vlorës. Viti 1913 për KL filloj me 

mbledhjen e datës 2 Janar, ku Greqia me një vendim rroku 

të gjithë ishujt e Egjeut, dhe prapë, si me delikatesë i 

kërkohej nga pala Italiane që të ishte më e moderuar në 

kërkesat për kufirin e jugut me Shqipërinë. Ndërkohë që 

Bertholdi i PAH shprehej që për koncesione kaq të mëdhaja 

me Greqinë do të kërkonte të paktën kompromise dhe 

pëlqime, edhe nga ana e fuqive të mëdha për kufirin jugor 

me shqipërinë. Po në 02 Janar mbrrin Memorandumi i 

Qeverisë së Vlorës në KL, e cila parashtronte kufijtë e tokave shqiptare, por edhe paralajmëronte se: luftrat 

balkanike s’ishin gjë tjetër, veçse vazhdim i luftrave shqiptare kundër PL, dhe kësisoj shqiptarët nuk mund 

kurrsesi të llogariteshin si palë e humbur për të shërbyer tashmë si plaçkë. Vetë shtypi turk ja u hidhte fajin 

shqiptarëve për humbjen e Janinës dhe Kumanovës në konfkltin Turko- Ballkank, pra për rolin në dobi të 

kauzës për çlirim që këta (shqiptarët) kanë lozur në këto luftra. 

                                                           
54 Çudia është pse FM dhe cakejnjt fqinj, kishin frikë nga zemra e Shqipërisë, më sakt nga zemra apo rrënjët e 

njerëzimit, pikërisht aty ku ka filluar jeta apo Genomi shqiptar EV13. E dinin këtë fakt apo nëndija i detyronte te ky 

fakt?! 
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Duke qënë se Mali i zi po mësynte të rrethonte Shkodrën, më 22 janar, KL vazhdoi diskutimet përsëri me 

kufijtë veriorë të shqipërisë, ku këmbëngulja e Rusisë për Adraitikun dhe Shkodrën u arrit të shkëmbehej 

me krahinat e Gjakovës dhe Dibrës, ku ‘sebep’ ishte prania e manastireve serbe me pronat e tyre, pikërisht 

ajo që populli shqiptar kishte lëshuar ndër shekuj e vite më parë për serbët e sllavët. Në kundërshtim të 

hapët me parimin e kombësisë, më tepër se gjysma e popullsisë së vendit, si tan Rrafshi i Dukagjinit, 

Kosova dhe tokat shqiptare në Maqedoni u dënuan nga kjo Konferencë të ndërronin zgjedhën turke me atë 

sllavo sërbe. Rrethimi dhe mosdorëzimi i Shkodrës nga ana e Malit të Zi, bëri që të ndërhynte vetë Kajzeri 

gjerman për t’i dhënë hak qendrimeve të forta të PAH, e cila shprehej asokohe se: rezervonte të gjitha të 

drejtat për të marrë masat që do na duken të nevojshme.  

28 marsi ishte dita e vazhdimit të KL, si gjithmonë për çështje shqiptare, kësaj rradhe me një plagë tjetër, 

ajo e kufirit jugor me greqinë, ku Berlini ishte për atë që Greqia të merrte atë çka ishte përballë Korfuzit. 

Diplomatët filluan të flisnin për një Shkodër të dytë në Jug, aq sa diplomati italian në KL, San Xhuliano 

deklaronte se Italia nuk ngurronte të hynte në luftë me Greqinë për të mos shtënë tërë kanalin e Korfuzit. 

Në gjithë këto beteja e mbledhje diplomatike, u pa se Italia dhe PAH u tërhoqën nga pikëpamjet e tyre 

fillestare, duke lëshuar tokat e brendshme shqiptare, duke lënë Janinën dhe duke u ngjitur lart nga pika 

përballë Paksosit deri në derdhjen e lumit Kalamas.55 Por, shteti Grek nuk reshte së pretenduari dhe së 

grabituri me dhunë e me luftë toka shqiptare, derisa ndeshi në izolimin e plotë prej fuqive të mëdha dhe 

derisa u arrit me anë të Protokollit të Firences (17 Dhjetor 1913), statukuaja pothuajse e sotme e vijës së 

kufirit jugor shqiptaro-grek. Nëse u zmbraps në zënie fizike territoresh, shteti grek nuk u praps për një lloj 

pushtimi tjetër, si ai ideologjik, ku i kërkonte Qeverisë së Vlorës që të rihapnin shkollat greke në Vlorë, 

Berat e kudo.56 

Po kristalizohej një plan për kontrollin e Shqipërisë midis dy perandorive, asaj italiane në jug (aq sa i 

lejohet të vendoste mbi kufijtë e jugut me greqinë) dhe asaj dualiste (PAH) në veri. Monarkia e 

harsburgëve, në fakt, ishte në gjendje të imponnte fuqinë e saj në Konferencën e vendimeve të Londrës. 

Ndërsa, Franca dhe Rusia nuk hiqnin dorë nga kërkesat maksimale të Greqisë, që e kërkonin kufirin nga 

kepi i Stillos deri në Korçë. Gjermania ishte si gjithnjë për një zgjidhje në favor të Greqisë, por me kushtin 

që ajo t’i nënshtrohej disiplinës së fuqive të mëdha. Në këto ditë mbriti një delegacion shqiptar me M. 

Konicën dhe F. Nogën, përpos aq shumë takimeve të të mëdhenjve të tjerë të kombit si I. Qemali, L. 

Gurakuqi. I. Buletini,57 që sipas E.Greit që përfaqësonte paanësinë angleze, thuhej se: ata nuk kërkonin 

                                                           
55 Grekët vrasin e presin njerëz për fajin e madh që thonë se jemi shqiptarë. 
56 Vetë mitropoliti i Beratit erdhi në Vlorë dhe i kërkoi KNK (që binte ndesh me Qeverinë e Vlorës edhe për cështje 

ordinere civile) që ta hapte shkolla greke, me kushtin që gjuhë e dytë të ishte, jo turqishtja si më parë, por shqipja. 

O tempos, o mores.   
57 Që shpreheshin në takimet e tyre se fati i shqipërisë nuk vendosej në Qeverinë burg të Vlorës e rrethuar nga 

anijet greke, por në diplomacinë europiane.  
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favore, biles as guxonin të luteshin për drejtësi të plotë, përkundrazi luteshin një fije drejtësia (for just a 

little justice).58 

Deri në Traktatin e paqes të KL, më 30 Maj 1913, u arrit: 

1. të sprapsej plani serb dhe vetë serbët për daljen në Adriatik, 

2. të sprapsej rrethimi i Shkodrës prej Malit të zi me ndërhyrjen e fuqve të mëdha, 

3. të gatitej një plan ndryshe nga fillimi, që Shqipëria të ishte një zonë e hapur për ndikimet dhe 

përfitimet e të gjashtë fuqive të mëdha plus katër ato përreth. (imagjinoni, si në Kongresin e 

Berlinit, e gjithë Europa kundër një vendi që quhej Shqipëri, prej nga doli e drejta e tyre që të 

vendosnin edhe për një rregjim të përkohshëm për qeverisjen e saj.   

Përfundimi paraprak 

1. Tokat shqiptare u përdorën nga fuqitë e mëdha si territore shkëmbimi për të pajtuar kontradiktat 

midis tyre, aq sa gërshera e rrobaqepësve (diplomatëve të KL) priste më një anë dhe shkurto në 

anën tjetër, duke hequr jo pak, por më shumë se gjysmën e sipërfaqes, dhe po aq popullsi shqiptare. 

2. Mekanizmi i pavarsisë mund t’i shërbente politikave të Vjenës për të shpëtuar, jo thjesht dhe vetëm 

Shqipërinë, por për të përballur planin tashmë në ringjallje të Serbisë për daljen në Adriatik, si dhe 

ndarjen në mënyrë të barabartë të saj me midis gjashtë fuqive të mëdha. 

3. KL, që kishte mundësinë çlirimin e gjithë popujve të Ballkanit, bëri  dhe infektoi akoma më keq 

marrëdhëniet misids tyre, ku fqinjët e shqiptarëve mund të mendojnë se ata kanë të drejt të t’i 

shtypin shqiptarët.  

4. Nga vendimet e KL, Shqipëria u la pa Kosovën dhe pa Camërinë, pra pa krahët dhe pa këmbët,59 

duke shkelur principin e kombësisë, dhe duke e bërë theror të antagonizmave të fuqive të mëdha.60  

Mbledhja e 15 Korrikut të KL u morr me njohjen, qysh dhe si, të qeverisë së Vlorës, ku diplomacia e 

Francës dhe e Rusisë e quanin ende si pjellë e Balplatzit të PAH dhe Italisë, ku për këta, kjo Qeveri nuk 

jepte asnjë farë garancie. Vendimet e 29 Korrikut kishin të bënin sërish dhe vetëm me Shqipërinë, ku ajo: 

1. formohej si një principatë autonme (aq sa ajo e Themës së Durrësit me qendër Krujën ose aq sa 

Albanopolosi në kohën e Plutarkut);  

2. shpallej asnjanëse;  

3. përjashtohej nga lidhjet suzereniteti me Turqinë;61  

                                                           
58 Delegatët shqiptarë flisnin me një bindje të thellë (convintness) dhe pjekuri të madhe (sobriety). 
59 Shkruante gazeta përlindja e Shqypnies, 16 gusht 1913 
60 Bucitja e armëve arrin më shpejt në veshët e Europës u shpreh L. Gurakuqi në një inervistë që lëshonte si antar i 

Qeverisë se Vlorës. 
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4. administrata dhe financa i besohej një kontrolli ndërkombëtar.  

Mbani mend 

Shpesh thuhet se pavarsia e Shqipërisë ka qenë frut i përpjekjeve të diplomacisë së Vjenës?! Në pamje të 

parë, po, por në fakt kufijtë dhe tokat shqiptare u caktuan të tilla që të mos kishte konflikt midis Vjenës dhe 

Rusisë, gjë për të cilën shqiptarët nuk kishin aspak përgjegjësi dhe nuk kishin të bënin fare.62 

Mësime për të mësuar 

Shqiptarët kishin përgjegjësinë që krijuan pesë Republika apo Principata apo Qeveri të ndryshme apo 

krahinore pas shpalljes së pavarsisë, madje edhe e gjashta, ajo e Malësisië së Madhe në formim e sipër si: 

1. Qeveria e Vlorës që nuk u njojt së pari nga krahinat me shqiptarë,63  

2. Qeveria e Shqipërisë së mesme, me E.Toptanin, që sa në shërbim të njerit apo tjetrit, mbajti edhe 

një Kuvend (12 Tetor 1913), ku hartoi edhe një akt formal të shkëputjes, me anë të formimit të 

‘Pleqnisë së Shqipërisë së mesme’, por nuk e çoi dot në fund.  

3. Qeveria e Shkodrës, që kishte njohjen dhe pavarsinë e saj në kohë të njëjtë, me qëllime të njëjta, por 

me zona influence të tjera; 

4. Qeveria e Mirditës, që ndoshta me të vërtëtë e kishte shpallur Republikë më vehte tërë krahinën 

katolike të saj, ku princit të saj Preng Bibë Dodës (në dhjetor 2013) iu kërkua të ishte në rolin e 

nënkryetarit të Qeverisë së Vlorës, vetëm e vetëm që mos të realizoheshin synimet e fuqive të 

mëdha për mosnjohje të qeverisë me shqiptarë dhe për shqiptarë.64  

5. Qeveria provizore e Dibrës që kishte njohjen dhe pavarsinë e saj në kohë të njëjtë, me qëllime të 

njëjta, por me zona influence të tjera.  

4.4 Ndarja  dhe copëtimi i fundit për shqipërinë 

                                                                                                                                                                                                               
61 Në traktatin e marsit 1913, Turqia ja la shqipërinë pikërisht fuqive të mëdha, duke hequr dorë nga të qenurit me 

lidhje suzereniteti.  
62 Siç e përcakton edhe I. Qemali në takimin me Komisionin Ndërkombëtar të Kufirit (KNK), ku saktësoi se do të ishte 

mosmirënjohje të mohohej roli i dorës së parë të PAH për pavarësinë e Shqipërisë, por shtonte se mirënjohja nuk 

duhej të kthehej në skllavëri. Dhe prap shton se si PAH dhe Italia janë të interesuara këtej e tutje të na pengojnë në 

zhvillimet tona të brendshme, dhe të na mbërthejnë në politikat e tyre të jashtme, duke lënë të kuptohet se 

monopoli i shqipërisë nga këto dy perandori janë një rrezik po aq I madh. 
63 As zëri I emigracionit shqiptar në vitet 1913 -1914, nuk u ndje në atë shkallë si më parë, të cilët nuk kristalizuan 

dot një aksion kombëtar për të mbrojtur qeverinë kombëtare, përballë sulmeve që i vinin nga jashtë e nga brenda. 

Ndoshta pse F. Noli e Konica kishin shumë rezerva për I. Qemalin, por prap………. 
64 Kjo kërkesë e bërë nga I. Qemali ishte një provë tjetër e mosnënshtrimit të tij ndaj PAH, të cilët nuk lanë term pa 

e cilësuar këtë plak të urtë dhe safi shqiptar.  
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Prania e këtyre qeverive, bën që Franca të ngulte këmbë dhe të hidhte siparin që Shqipëria të mund të 

ndahesh në pesë pjesë. Kjo paqendrueshmëri politike, kjo përcarje brenda vendit iu jepte krahë serbëve që 

të mos ndaleshin, as në urdhrat apo vendimet që caktoheshin për të nga fuqitë e mdha për kufirin verior e 

lindor. Atyre nuk po i mjaftonte kazaja (qytetet) si Gjakova, Dibra, por kërkonin dhe malësinë e tyre, duke 

hapur pika doganore dhe duke mos i lënë në tregje fshatarët malësorë që zbrisnin për tregti.65 Shkurt, serbët 

po sulmonin, jo me pushkë (se për shqiptarin plumbi është tepër), por me masakra ndër gra, fëmijë e pleq, 

shqipërinë e shpallur nga fuqitë e mëdha autonome, me mbështetje si gjithmonë të Francës e Rusisë.66 Pse 

xhanëm, edhe të Diplomatit të Italisë që thoshte se mund t’i tërheqim vëmendje në mënyrë miqësore, për 

faktin se edhe europa dëshiron që të zbatohen vendimet e KL. Ndërsa, Ambasadori gjerman deklaronte se: 

Serbia mund të bëjë çfarë të dojë me shqiptarët brenda territorit të dhënë, por jo në kufijt e përcaktuar si 

autonom. Po kjo Austro-Hungaria që çirrej për pavarsinë e Shqipërisë, për etnosin shqiptar, për kulturën 

shqiptare, si mundet të përqafonte deklaratat e gjermanisë dhe orekset e shteteve të mësipërme.67 O Dio, o 

Zot, oh my God?! Përgjigjen e dhanë vetë shqiptarët që shpërthyen njëherazi dhe bashkë të gjithë.68 Derisa 

ultimatumi i fuqive të mëdha më 17 Tetor bëri që të zbrapsej seriozisht serbi nga tokat shqiptare, të 

shpallura deri më at’herë, si tokë autonome.69 

Fundi i 1913 dhe fillimi i 1914, e gjeti shqipërinë nën kontrollin e rreptë të Komisionit Ndërkombëtar të 

Kufirit (KNK), që avash avash po spostonte dhe akuzonte qeverinë e Vlorës si për apatizëm, si për 

anarkizëm dhe e paaftë të qeveriste vendin, duke i hapur rrugë dorëheqjes, fillimisht I. Qemali,70 pastaj 

qeveritë e tjera, duke pastruar vendin nga ‘britmat’ shqiptare, për të sjellë më pas qeverinë ndërkmbëtare. 

                                                           
65 Me këtë rast, zunë gryka e kanione si grykën e Setës në Dibër, grykën e Flimit në Mat, etj. 
66 Ku Ministri Rus Hartvig në Beograd thoshte se qendrimi serb ndaj shqiptarëve është mjaft korrekt dhe territori i 

përcaktuar serb të mos shkelej më nga bandat gjakatare të shqiptarëve. Tmerr, kush vriste, kush paguante haraç?! 
67 Kosovarët, shkruante gazeta ‘Përlindja e shqypnies’, duruan të këqijat serbiane, aq sa mund të duronte njeriu i 

stërvitur në vuajtje, por kur panë barbarinë pa kufi të ushtarëve të Krajl Pjetrit, lëshuan kushtrimin ‘Ejani të vdesim 

ma mirë prej plumbit, se asht ma e leht se vdekja e të pangrënit”. Sepse serbët nëpër gryka ndan bujkun prej arës, 

katundin prej mulliri, blerësin dhe shitësin prej tregu dhe tërë viset malore prej qendrës së qytetit dhe hambarëve 

të ushqimit. 
68 Në grykën e Matit....... në grykën e Lumasit, serbët u zunë në befasi nga lumianët dhe bajraktari Spahiu, ose edhe 

nga vetë natyra ku hubën jetën 8000-10000 serb. 
69 Dhe ç’bënë shqiptarët më pas? Të gjithë serbët e ngelur nëpër gryka e male, nga armiq e plaçkitësa i pritën si miq 

e si robër të zotit nëpër shtëpira, duke i strehuar dhe mbathur e veshur. Ky është shqiptari I vërtete.  
70 Fuqitë e mëdha, si Italia dhe AH i kujtonin I. Qemalit ndihmat që i kishin dhënë në armë e municione, por edhe në 

financa. Madje, edhe M. Libohova, jo vetëm që ja kujtonte, por edhe ja kërkonte, aq sa shkëputi çdo marrëdhënie 

me plakun e urtë dhe me vete Qeverinë, për të kandiduar me një qeveri kukull me E. Pashën si të parë, të porositur 

nga fuqitë e mëdha.  
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Pikërisht, ky do të ishte roli ndërmjetës dhe pregatitës i KNK, si një fazë kalimtare drejt Princit 

ndërkombëtar me aprovim të të gjashtë fuqive.  

Nga ana tjetër, KNK duhet të pregatiste edhe pastrimin e vendit nga ushtarë dhe nga qëllime jashtë 

vendimeve të KL. Situata po rridhte edhe me keq në lidhje me konfliktin Itali-Greqi, ku Italia ende nuk i 

lëshonte ishujt e Egjeut dhe Greqia me parimin më ‘jep të jap’ (do ut des) kërkonte kokë për kokë të 

shkëmbente, si gjithmonë me tokë shqiptare. Nëse Serbia u tërhoq pas ultimatumit të këtyre fuqive 

europiane, Greqia me përkrahjen e anglisë nuk pyeste për vendimet e KL dhe vazhdonte reprezajlet në jug 

të Shqipërisë, aq sa gazeta ‘Përlindja e shqypnies’ shkruante se: gjer kur vallë do të vazhdojnë  këto ligësira 

që na shëmbëllejnë me kohën e hunëve dhe tartarëve.71 Fuqitë e mëdha vazhdonin të përkëdhelnin dhe t’i 

luteshin Shtetit Grek për tërheqjen shkallë shkallë që duhet të bënin nga Shqipëria e jugut, duke ja shtytur 

afatet në fund të Janarit 1914, shkurt, derisa arritën me ultimatum, (se ‘elbete’ do urdhëronte Princ Vidi), ta 

bënin që të tërhiqesh deri në fund të Marsit. Ky fund me tmer i ardhacakëve grek në tokat shqiptare ishte 

kthyer në një tmerr pa fund, ku andardët dhe ushtarët grek të lënë qëllimisht mbrapa, qëllonin kundra 

popullsisë shqiptare pa mbrojtje, edhe si për inat ndaj vendimeve të diplomacisë europiane. Kartën e 

komedisë, grekët e luajtën deri në fund, duke kërkuar dhe krijuar një zonë vorioepiriote autonome, çka gjeti 

jehonë në qarqet europiane72, aq sa në Dhomën e Komuneve dhe atë të Lordëve pyeteshin me të drejt, sesi 

mundesh një popullsi t’i nënshtrohej aneksimit nën forcën e armëve dhe të mizorive? Dhe Foreign Office 

edhe ministri jashtëm E. Gray deklaronte se nuk kemi marrë informata zyrtare për këto ngjarje.73 Hapu 

dhé?! 

4.5 Koncerti i fundit i gjashtë fuqive të mëdha për Shqipërinë  

Ndarja  dhe copëtimi i Shqipërisë, sikundër e thamë edhe më lart, vertetoi thënien e Shopenhoëer-it se 

gjerat në histori kur përsëriten, nga tragjike kthehen herën e dytë në komike. Dhe me të vërtetë, ardhja e 

Princ Vidit kishtë shuma nota groteske, siç e vlerësonte shpesh, edhe vete mendja e të madhit dhe 

themeluesit të shtetit shqiptar, tashmë të dorëhequr I. Qemali.  Grindja midis dy të pandashmeve në çështjet 

shqiptare, si Italia dhe PAH nisi qysh me vendin, se ku dhe pse do të nisesh Princi nga Triesteja apo në det 

të hapët, duke na dhënë një panoramë të gjendjes së nderë midis këtyre dy shteteve imperiale. Ai vinte 

vërtet si i zgjedhur i europës, por vetë europa prapa tij ishte e ndarë. E. Pasha që e priti, hyri civil në anijen 

                                                           
71  Gazeta ‘Përlindja e shqypnies’, dt. 1 shkurt 1914, ku për 14 muaj shteti ynë gjendet, as mbi dhé e as në qiell dhe 

aman o zot, e pësojmë nga thundra e ushtarit grek. 
72 Që nga koha e epokës së Homerit deri në epokën e Kongresit të Berlinit 1878, një grek apo helen duhet të merrte 

vizë për të hyrë në tokën e shqiponjave (iper) sipas besimit pellazg, të quajtur Epir, ku kjo vizë merrej me anë të një 

pleqësie e mbledhur enkas (lexo librin ‘Shteti i Epirit’, me autor Arsim Spahiu). 
73 Në një nga raportet e FO shkruhej se ‘barbarizmat greke në jug të shqipërisë ishin kaq rrenqethëse dhe mashtrimi 

i propogandës greke kaq i dukshëm, sa mund të thuhet se shqiptarët kanë treguar se janë shumë më pak të egër se 

popujt e tjerë të Ballkanit. 
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e ardhur dhe doli ushtarak prej saj, madje me dy detyra fuqiplotë. Loja e këtij kishte dhënë frytet e 

përkohshme për të. Ardhja e Princit shërbeu si eshkë për marrëdhëniet midis KNK që gjeti këtu dhe vetë 

qeverisë. Menjëherë, Princi po përbaljej me problemin më të mprehtë të kohës, jo vetëm për vendin, por 

edhe për fuqitë e mëdha, ku grekët me një program të përcaktuar pothuajse nuk tërhiqeshin dhe kërkonin të 

formonin një shtet brenda shtetit shqiptar, duke krijuar dy prefektura, si atë të Korcës dhe atë të 

Gjirokastrës. Ai zgjodhi dhe caktoi në kundërshtim me qëlimet e KNK, biles me nxitim të madh, (pa u 

formuar ende qeveria) gjeneralin Tompson për të marrë në dorëzim Korcën dhe Gjirokastrën, duke 

mënjanuar kështu KNK. I papregatitur në takimet me palën greke, Tompsoni lejoi dhe ra dakord me ato që 

parashikonte shteti grek, duke i dhënë përparësi lirisë dhe arsimit grek, si dhe duke krijuar mundësi për një 

provincë autonome kaq të privilegjuar, sa as vetë ambasadorët rus e francez që kishin kohë që përpiqeshin 

do ta kishin zili këtë lëshim. Në këto rrethana, hyri si përfaqësi e fuqive të mëdha KNK, duke zënë vendin e 

qeverisë lidhur me çështjen vorioepirote derisa më 17 Maj u nënshkrua një marrëveshje e njohur si 

Protokolli i Korfuzit përsëri me plot komponentë të autonomisë deri te njohja e venomeve të Himarës nën 

pushtimin osman, si shkallë për të kaluar më pas në bashkimin me shtetin grek.  

Përfundimi paraprak 

1. Çdo kërkesë e palës greke ishte e pranueshme nga katër fuqitë e mëdha, vetem e vetëm që të ulej 

influenca e Italisë imperiale dhe perandorisë danubiane në Ballkan dhe sidomos në Shqipëri.  

2. Fillimi i luftës së parë botërore shënoi përfundimin dhe luftën dipolomatike të FM për një shtet 

shqiptar, që rezultoi i sajuar dhe i rremë.  

3. Monarkia e re me princ Vidin u krijua veçse në letër dhe në imagjinatën e diplomatëve europianë. 

4. Shqipëria ngeli pas shfuqizimit të vendimeve të KL, si vendi më i vajtueshëm në Europë, pasojat e 

së cilës do donin dhe duan po aq vite për tu rimëkëmbur.  

Nga sa më sipër, nuk mund të rrish pa pyetur: 

1. Pse ky qendrim asgjësues për një popull mbajtës i peshës së gjuhës parake europiane?  

2. Pse kjo indiferencë për një popull me mision, që në kodin e Bjeshkëve të Namuna ka të stamposur 

historinë e njerëzimit parak evropian?  

Dhe këto përgjigje i dha Lidhja Qendrore për Mbrojtjen e Kombësisë Shqiptare, me kryeqendër në Ohër. 

Lidhja bëri thirrje për autonomi të shtetit shqiptar, në mënyrë që vendi të mbrohej nga copëtimi i territorit 

mes Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë. Në thelb nga kjo lidhje, sikundër edhe ajo e Prizrenit deri te 

memoriali i Turgut Pasha kërkohej e pretendohej kufiri etnografik, më sakt natyror i Shqipërisë, në të cilin 

si pjesë e saj janë Tuzi, Hoti, Gruda, Podgorica, Ipeku, pjesa lindore e Mitrovicës, rrethet e Prishtinës, të 

Gjilanit, të Ferizajt, të Kaçanikut… një pjesë e Qarkut të Uskubit, rrethi i Kalkandeles, Gostivari, Kërçova, 

Dibra, duke arritur deri në malin që quhet Mal i Thatë, në mes të Liqeneve të Ohrit dhe Prespës. Duke u 

nisur nga kjo pikë, kufiri ndjek gjurmët e vitit 1913 deri në kreshtën e Monte Gramos dhe vazhdon drejt 
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jugut, për të përfunduar deri në afërsi të Prevezës. Të gjitha territoret e vendosura në perëndim të këtij 

kufiri janë toka etnike e historike shqiptare.74 Në kufijt e këtyre territoreve të përmendura, vazhdon 

memoriali i Turhan Pashës, jetojnë rreth dy milionë e gjysmë shqiptarë, prej të cilëve gati një milion jetojnë 

brenda kufijve të caktuar në Shqipëri nga ana e Konferencës së Londrës të vitit 1913 dhe një milion e 

gjysmë që e njëjta konferencë ia dha Malit të Zi, Serbisë, Greqisë. Sigurisht, që pas gjithë këtij “presioni” 

historik,75 profesori dhe studiusi italian Ferdinando Milone, në përfundimet e librit të vetë, raporton se: 

Sigurisht, populli shqiptar ka tashmë të drejtë që të shohë të ndërtuar përfundimisht individualitetin e vet 

etnik e kombëtar.76 

 

Pyetja tjetër është se pse ky vend të ketë pasur kaq shumë armiq?!  

Turqinë e kuptojmë, sepse i ikte pjesa ’ajk’ e politikës, e ushtrisë dhe e kulturës së saj. Dhe megjithatë 

edhe në ikje apo në ngordhje, turqit e rinj donin të merrnin me vehte shqipërinë dhe shqiptarët.77 Aq sa në 

pritje të ardhjes së princit katolik prej fuqive të mëdha, organizuan një shpurrë me trupa, oficerë e ushtarë 

për të sjellë në fron një princ musliman.  

                                                           
74 Çfarë është në fakt e drejta e grabitur përmes një pushtimi, thuasje të paqenë të serbo-bullgarëve, në krahasim 

me të drejtën më të vjetër dhe më natyrale që shqiptarët kanë mbi këto vise? Për këtë racë, e drejta historike 

gjendet në harmoni me të drejtat aktuale, ashtu si e shkuara me të tashmen. Kjo tokë ka qenë nën zotërim dhe është 

kultivuar gjithnjë nga shqiptarët. Bullgarët ose serbët, atje ku çifçinjtë, domethënë bujk-robërit, apo mëditësit që 

punonin tokën, ishin sllavë, i kanë shtënë në dorë këto prona shumë më vonë, mbas një kontrate të bërë me 

pronarin, e cila caktonte hisen që ky i fundit duhet të mbajë si pronar i vërtetë dhe të asaj që duhet të marrë bujku si 

shpërblim për punën e tij. Një pjesë e këtyre bujqëve kanë ardhur nga jashtë të sjellë nga vetë shqiptarët, të cilët i 

kanë angazhuar në kultivimin e tokave të tyre të mbetura djerrë, në vazhdën e luftrave të paprera që i çfarosnin 

trupat e mobilizuara në Shqipëri e që për rrjedhojë çonin në pakësimin e popullsisë. 
75 Shqiptarët gjatë periudhës së Perandorisë Osmane u dëmtuan më shumë nga të gjithë, edhe pse ata përqafuan 

në masë të madhe islamin. Në dukje, shqiptarët gëzonin privilegje në Perandorinë Osmane në krahasim me popujt e 

tjerë si grekët, serbët, bullgarët, armenët etj., por në të vërtetë, shqiptarëve, nuk iu lejua pavarësimi i kishës 

ortodokse, nuk iu lejua hapja e shkollave në gjuhën shqipe, etj. Shqiptarët ishin të fundit që nga Perandoria Osmane 

iu lejua të themelonin shtetin e tyre të pavarur, dhe kjo falë përkrahjes së shteteve si SHBA-ja, Italia dhe mbretërisë 

Austro-Hungareze. Turqia për interesat e saj, gjithnjë lidhi marrëveshje zyrtare me Greqinë, Serbinë, Bullgarinë dhe 

Rusinë në dëm të interesave dhe tokave shqiptare.  
76 Ferdinando MILONE, Harta e Shqipërisë natyrale e vitit 1867, gjeograf i shquar, pedagog në Universitetin e 

Napolit dhe të Romës, anëtar i Akademisë Kombëtare të Lincei, autor i librave të shumtë, të një rëndësie të madhe 

për studimin e gjeografisë ekonomike.  
77 Me anë të një oficeri me origjinë si gjithmonë shqiptar nga vilajeti I Manasrtirit, Beqir Grebeneja, duke e furnizuar 

këtë me 90 oficerë të tjerë, me 5000 ushtarë e 15 topa, bëri që të zbarkonte në Vlorë në fillim të Janarit 1914 t’i 

kundërvihej Qeverisë së saj, por që dështoi si plan mynxyrë kundër shqipërisë, duke dashur gjithashtu që të ngrinte 

një pushtet ‘Dum baba’ në kundërshti me atë që po vendosej prej fuqive të mëdha.  



27 
 

Qellimin e Serbisë e dime (kuptojmë), sepse i duhet të justifkonte shtrirjen e saj drejt jugut (Kosovës) dhe 

lakmitë e saj drejt daljes në detin Adriatik dhe marrjes kështu 

të veriut të shqipërisë, por më tepër të grabitjes së historisë së 

Eposit Shqiptar.  

Fig. - 12 Shqiptarë të detyruar për mërgim, jo njëherë, por 

mijra herë përgjat historisë së gadishullit ilirik dhe atij 

ballkanik 

Njihen 36 mësymje të organizuara politiko-ushtarake të 

Shtetit Serb në drejtim të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe asnjë 

sulm nga pala shqiptare e kosovare. Po në fund të fundit, ç’kishin këta Serbët me shqiptarët, mbasi këta të 

fundit i kishin falur tokat për bukë, banka e shkolla nga Nishi deri në Beograd apo iu duhesh Nishi ose 

qytet i parë (njëshi) i njerëzimit. Gjithsesi, prej kohësh Serbia ka qenë një demon në kurriz të Shqipërisë.78 

Ata shpikën një term gjeografik, “Stara Serbia” (Serbia e Vjetër) për të justifikuar zbritjen apo grabitjen 

drejt jugut (Kosovës) dhe një pjesë të mirë të Shqipërisë Veriore.79 Kjo shpjegohet me spastrimet etnike 

dhe fetare që bëri ky pushtet në Luginën e Moravës (ndër ta 150.000 shqiptarë) nga regjimi i dinastisë së 

Obrenoviqëve (1817-1903), por që vazhdon politikën e njëjtë dhe ja arrin që të thëras në jetë Principatën e 

Serbisë. Nga kjo principatë lëshohen urdhëresa të ndryshme, me qëllim të vijimit të politikës së filluar qysh 

më 1832, ku lëshohet urdhëresa me të cilën ndalohet qarkullimi i shqiptarëve dhe boshnjakëve në territorin 

e saj. Kjo urdhëresë i drejtohej kryesisht vendasve shqiptarë dhe boshnjakë d.m.th ata duheshin të 

paraqiteshin si serb, përndryshe pasonte tortura (dënim me 25 goditje me shkopinj). Pas dy viteve (1834), 

po nga zyrtarët e kësaj principate lëshohet urdhëresa që ushtria e rregullt e posaformuar ta përdorë 

strategjinë e tokës së djegur, pra të djegë fshatra, të cilat nuk i nënshtroheshin asimilimit. Me Paqen e 

Parisit më 1856, kjo principatë e fiton edhe një lloj mbështetje nga fuqitë e mëdha, dhe këtë mbështetje e 

                                                           
78 Në fq. 260, te vepra ‘Fati i Shqipërisë’, v. 2009, Mitad na citon se: Popullsia (shqiptare) begaton kaq shumë, 

pavarësisht nga hakmarrja e ushtarët me të cilët janë furnizuar turqit, ç’ka i ka vënë shqiptarët në kushte shumë të 

pafavorshme, sidomos, po të kihet parasysh se sllavët gjithmonë kanë gëzuar një paqe e siguri relative, duke mos 

pasur asnjë rekrut për të dërguar, as çështje “gjaku” për të ndrequr. Pikërisht, kjo paqe e kjo siguri kanë bërë të 

mundur që sllavët të zgjerohen në dëm të elementit shqiptar, të ndihmuar nga institucionet e tyre të kishave e 

manastireve, të ndihur nga priftërinjtë, e më pas nga mësuesit e shkollave. Shqiptarët ortodoksë, të detyruar të 

frekuentojnë kishat dhe shkollat sllave, serbe ose bullgare, shumë shpesh janë njësuar si të tillë dhe numri i tyre ka 

shërbyer për të rritur atë të sllavëve. 
79 Themi “shpikën”, sepse ky term i ri figuron për herë të parë në vitin 1845 në “Hartën e Principatës së Serbisë”, të 

Zhan Bugorskit. Në një kohë kur, në gjeografinë e Vuk Karaxhiçit, e shtypur gjithashtu në Beograd më 1827, nuk 

figuron gjëkundi një term i ngjashëm me këtë.  
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shfrytëzon për të larguar të gjithë shqiptarët nga qyteti i Shumadisë dhe nga Hercegovina.80 Strategjinë e 

tokës së djegur, politika e shtetit verior, për fat të keq fqinj i pangopur me gjak shqiptar e vazhdoi përgjat 

gjithë shek-XIX deri në formimin dhe njohjen e shtetit shqiptar më 1920, ku fshtara të tëra të Kukësit, të 

Vermoshit, të Dibrës deri në Mat u kthyen në shkrumb e hi. Por, më tepër se banesat dhe gjeja e gjallë ishin 

vetë njerëzit e kësaj rrukullie që thereshin njëpasnjë si bagëtia, sikundër bën ujku në tufë. Thuhet se për 

krime të tilla ndaj grave me foshnje në bark, ndaj gjysheve që mbronin fëmijët, ndaj të miturve deri në 

motakë, nuk ka faqe libri kriminalistike e as interpretime të doktrinës Froidiane që të rrokë e të shpjegojë 

mënyrat e krimit serb, aq sa publicist serb në gazetat e kohës shpreheshin sesi popullatat e “egra” shqiptare, 

mbasi i zënë rob serbët i trajtojnë si miq, ndërsa ushtria jonë moderne i ther ata, edhe kur janë pleq e 

fëmijë, duke të kujtuar kohën e fiseve të egra. Vetëm koha do e shpjegojë, duke i harruar dhimbjen, por jo 

duke i humbur kujtesën e regjistruar si “footprint” në ADN e gjakut shqiptar.81 

Po ky Mali i Zi, ç’kishte që na sulmonte. Nuk i mjaftoi që gjithë malësinë shqiptare tej Dukagjinit e 

Vermoshit që vazhdonte drejt Kotorit (qytet Kodër)82 ja kishim falur me tokë e me njerëz,83 aq sa edhe 

termin malësi e quajtën Malëzi e pastaj Mal i Zi (ata nuk i thon mal maleve të tyre).84 

Po kjo Maqedonia?! Nuk mjaftoi që i dhuruam njerëz dhe tokë, së bashku me të kaluarën historike, ku tërë 

historografia bullgare pranon se: “qyteti i Shkupit përpara vitit 1689 ishte një qytet i pastër mysliman (lexo: 

shqiptar) dhe bullgarët filluan të shtohen vetëm paskëtaj”.85 Po çfarë iu kemi bërë xhanëm, veçse iu hoqëm 

kularin shekullor turk më 1912, ku Hasan Prishtina me 35 mijë shqiptarë çliroi njëherësh si shqiptarët dhe 

                                                           
80 Stefan L.Popoviq-Putovanje po Novoj Serbie, fq.345, Beograd, 1950,  
81 Ushtarët serb në këto troje të Kukësit arritën dhe menduan se nuk kishin leverdi me përdor e me harxhu 

municione për këta njerëz, ndaj dhe i thernin si dele. Dhe ata që nuk lëviznin, por shikonin njeri tjetrin, si vllau vllanë, 

baba birin, bashkfshatarin pranë që therej, por të patrembur dhe të palëvizur qendronin, duke të kujtuar ujkun, kur 

nga njeriu gjakatar goditej. 
82 Dijetari Mas Latrie e quante Janinën qytet të Shqipërise dhe Zetën një krahinë shqiptare: “Princ i Zetës në 

Shqipëri. Emrat e Zetës, Zeta dhe Cedda emërtojnë një principatë të vogël të bregut ilir, e cila ruajti pavarësinë që 

nga shekulli XII deri në shekullin e XV, ... territor i saj përfshin një pjesë të Shqipërisë së Sipërme ose të Malit të Zi të 

sotëm...” 
83 Te 700 shtëpitë e fisit Kuçi është akoma e gjallë tradita e atyre që e kanë folur shqipen para shtatë brezash. 

Fisniku nga Kotorri Mariano Bolica, në relacionin e tij të datës 25 maj 1614, i quan kuçasit (sipas ortografisë së tij, 

Cuzzi) mëse një herë shqiptarë. 
84 Në Ulqin, një gazetare e Top Channell-it pyet sesi i kini marrë këto toka? Fshatari shqiptar gjegjet se kush të fal 

tokë këtu moj vajzë, nëse nuk ishim më parë se ata. Po kështu do të ishte edhe me Liqenin e Shkodrës, që nuk 

ndryshon dot si emër, sepse të kthyerit e njerëzve nga malësor të Malësisë së madhe shqiptare në Malazes, kishin 

qysh para hënës që ashtu  e thërisnin. 
85 Banorët e sotëm të pjesës më të madhe të qyteteve të Maqedonisë janë të rinj, të ardhur nga fshatrat fqinje 

gjatë shekullit XVII dhe XIX”, thotë tekstualisht Jordan Ivanovi i Universitetit të Sofjes.  
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maqedonasit. Si mundet që një pjesë e vogël sllavësh maqedonas të vënë kaq para pjesën maqedonas-

maqedonas apo thrakë dikur, vllezër të ilirëve, të detyrojnë orthodoksët shqiptarë të shndërrohen në 

orthodoksë maqedonas dhe të nëpërkëmbin pjesën tjetër të mbetur të quajtur shqiptarë muslimanë. Arsyet 

duhen kërkuar te ajo që thamë më sipër që nuk ka faqe, si në doktrinën e kriminalitetit dhe në atë të frojdit, 

t’i nxërrë ato.  

             Fig. - 13 Shqiptarët ortodoksë në 

Maqedoni (Mirënjohje prof. Sabri Maxhunit).  

E përgjithshmja dhe e veçanta ka qenë se Shqipëria 

nuk e ka duruar kurrë sundimin sllav, qoftë kur ka 

ardhur nga kufijtë e Bullgarisë, qoftë nga kufijtë e 

Malit të Zi. Nga pikëpamja politike duhet patur 

parasysh se vetëm Shqipëria ishte e destinuar të 

ishte mburoja e krijuar nga natyra kundër dyndjes 

sllave, siç ka qenë edhe kundër dyndjes osmane.  

Po kjo Greqia, akoma më e çuditshme?! Mbasi ja ngritëm dhe ja fituam Revolucionin e 1821, e bëmë që 

nga rumel, kaur, i pafe të kthehej në një vend me atdhe e me fe. E pastaj oreksi duke ngrënë, na kërkonte 

toka si Epiri që nuk i kishte shkelur ndonjëherë, edhe kur ishte mirë e i fort, ose toka si Selaniku, që për 

herë të parë e preku kur gjenerali shqiptar Mehmeti ja dorëzoi më 1913, dhe oreksi i erdhi prap duke 

ngrënë. Shpiku ‘Epirin e Veriut’86 dhe frymën donta ta mbante në Shkumbin. 87 Por, kur i kishte tokat e tij, 

pse i dogji 350 fshatrat e këtij gjoja ‘Epiri të Veriut’ më 1913? Në verën e vitit 1913 Zografos, Ministër i 

Jashtëm i Greqisë porosiste: Mos krijoni iluzione: edhe nëse do të jemi të shtrënguar ta braktisim Epirin, ne 

nuk do të lëmë veçse tokën. Gjithçka mbi dhè do të rrafshohet.88 Tani Zografos është shfaqur si burrë me 

                                                           
86 Qysh në ditët e para të janarit 1913, qeveria Helenike, paraqiti në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, një 

promemorie mbi kufijtë e Epirit, të cilës i bashkëngjitej një tabelë statistikore e nxjerrë edhe ajo nga të dhënat 

otomane të vitit 1908. Nga këta 35.438 grekë, 33.894 ishin shqipfolës dhe 1.544 vllahifolës. 
87 Plani i dytë i përpunuar prej aleatëve ballkanikë, dëshironte një Shqipëri fare të vogël, një grimcë qesharake, një 

Shqipëri të katandisur në një stuko, njëfarë principate si puna e Monakos, ose e Republikës së San Marinos. 
88 Konferenca e Ambasadorëve, Londër, 20 dhjetor 1912 - “Është e pamundur të lejohen shqiptarët barbarë të 

jetojnë të pavarur në djepin e qytetërimit grek”, ishte qëndrimi i delegacionit grek në Londër.  

Masakra e udhëheqjes së Çamërisë, 7 mars 1913 - Gjenerali Deli Janaqis vendos të thërrasë në një takim krerët e 

qyteteve dhe fshatrave të Çamërisë, “për të vendosur një marrëveshje”. Për disa ditë me rradhë, krerët çamë nuk i 

pranojnë kushtet e komandantit grek. Atëherë, ai vendos t’i mbledhë për herë të fundit dhe urdhëron vrasjen e 62 

kryetarëve çamë. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo masakër, dy prej tyre, Fuat Pronjo dhe Suhbi Bej Dino, me urdhër të 

gjeneralit u ropën të gjallë.  
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karakter dhe i ndershëm. Në zanatin e tij prej batakçiu, do shprehej, aty për aty, i madhi Mithad Bej 

Frashëri, ai e mbajti fjalën. Atë që njerëzimi nuk do të kishte parë kurrë një spektakël të neveritshëm e të 

tillë krimi.89 

Ndërsa Italia kuptohej se nuk na donte siç ishim, por na donte për tokë, miniera e hambar, siç i kishte 

mbetur nga hartat e Jul Cesarit. Na donte, edhe për kulturë e histori, siç i kishte ngelur nga gojëdhënat e 

Ciceronit dhe të perandorit Oktavian Augustit, studentëve romak, respektivisht, në Durrës dhe në Apolloni. 

Po edhe sepse kishte një farë dobësie ndaj Greqisë për çështjen e Epirit, megjithëse ky i fundit ja shpërbleu 

vetëm me mosmirënjohje dhe paturpësi të pashembullt. 

Po kjo Austria, xhanëm, na donte edhe s’na donte. Na donte si oficer në luftë kundër otomanit. Na donte si 

mur mbrojtës kundër Serbit. Na donte si kufi detar ruajtës kundër Rusit. Na donte si rezistues ndaj 

synimeve të Italianit.90 Na donte historinë dhe gjuhën se i delnim më të vjetërit e Ballkanit, por deri në atë 

që quhet ‘Monument natyre’ por që duhej të mbrohej nga Austriakët.91Na donte sigurisht, por më shumë 

                                                                                                                                                                                                               
“Batalioni i Shenjtë”, Andartët, 1913 - Strukturat ushtarake greke organizojnë “Batalionin e Shenjtë”, i përbërë nga 

kriminelë lufte, dezertorë dhe të burgosur nga burgu i Kretës, të cilët më vonë do të njiheshin si “Andartët”. 

“Protokolli i Firences”, 17 dhjetor 1913 – Paradoksalisht, në Shqipëri mbetën rreth 38 mijë minoritarë, ndërsa në 

Janinë dhe krahinat e tjera u bashkëngjitën me Greqinë rreth 500 mijë shqiptarë.  

“Rebelimi ushtarak grek”, dhjetor 1913 - “Batalioni i Shenjtë” ishte vënë në veprim. Ushtarakët hoqën uniformat 

dhe nisën masakrat dhe djegiet, duke pretenduar se nuk e pranonin vendimin e Europës për lënien jashtë Greqisë të 

Korçës dhe Gjirokastrës. Sipas kronikave të kohës, ishin rreth 40 mijë ushtarë që kryen masakra të pashembullta në 

qytetet e Gjirokastrës, Korçës, Skraparit dhe Përmetit.  

Masakrat në Përmet, 25 shkurt 1914 - Në Kuqar të Përmetit, ushtria greke theri gjithë fëmijët, ndërsa burrat i mbylli 

në kishën e Kosinës, ku i vrau në mënyrë barbare. Po ashtu veproi edhe në fshatin Peshtan, për të cilin një kronikë e 

kohës shkruan “Foshnjat ulërinin, duke kërkuar prindërit. Ushtarakët i mblodhën dhe i çuan në një shtëpi ku ishte një 

pus, e ku i merrnin me rradhë e u prisnin kokat dhe i hidhnin brenda. Ndërkohë, gratë i mblodhën në Delvinë dhe 

pasi i përdhunuan, i vranë me bajoneta”.  

Përplasja e shifrave, 1921 - Tragjikisht, Greqia konsideroi si “myslimanë turq” banorët e Çamërisë dhe mbi 6800 

çamë u shpërngulën me forcë për në Turqi. Një pjesë e tyre preferoi të vinte në Shqipëri.   

Një shembull tjetër i hileve greke: në fshatin Qinam të Kolonjës, ku Komisioni duhet të kalonte në mbrëmje vonë, 

autoritetet greke varën një kambanë në një pemë me qëllim që të krijohej përshtypja e pranisë së një kishe 

ortodokse, të cilën e zbuloi shoqëruesi i Komisionit ndërkombëtar. Gjatë gjithë kësaj kohe, rrebeshi i telegrameve 

dhe peticioneve drejtuar Konferencës së Ambasadorëve nuk rreshti për asnjë çast. Kështu pra, u njoh që Korça dhe 

Gjirokastra t’i ktheheshin Shqipërisë si më parë. 
90 Edith Durham, te Brenga e Ballkanit thotë se në fillim të viteve 1910 në Vlorë kishte tre konsullata: Italiane, Greke 

dhe Austriake, që mbronin interesat e Shqipërisë, dhe një të katërt, ajo Ruse, që sigurisht ruante tre të parat. 
91 Projekti i parë, i propozuar nga Italia dhe nga Austro-Hungaria, përfshinte në shtetin e ri rajonet thellësisht 

shqiptare të populluara nga elementë të pastër shqiptarë. Ndaj, një numër i madh italianësh dhe austriakësh erdhën 
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mish për top ndaj armiqëve të saj. Detyra e Austrisë ishte të shërbente si mburojë kundër Rusisë. Tërë 

veprimtarinë e vet në Ballkan e drejtoi kundër formimit të shtetit të madh sllav. Sipas të drejtës që Austria 

kishte fituar në vitin 1689 për të mbrojtur qytetarët katolikë të Perandorisë Osmane, agjentët austriakë 

ndërhynin kudo ku kishte katolik, sikundër edhe për zonën e veriut shqiptar nëpërmjet klerit katolik. 

Austria është tepër e interesuar dhe nuk e fsheh prirjen e saj për ta bërë Adriatikun një liqen austriak, duke 

e shtrirë sundimin e vet nga Triestja në krejt bregdetin shqiptar. Qeveria Austro-Hungareze nuk binte 

dakord me një ndërhyrje ushtarake kundër Turqisë, dhe besonte se dobësimi i mëtejshëm i Turqisë i hapte 

rrugë forcimit rus në ballkan. Gjithsesi, pjesa austriake (austria e poshtme), duke qenë se janë ilirë në gjak, 

kur mendohen mirë ose kur i thërasin mendjes, veçse na duan. 

Po kjo Francë?! S’kishte si të na donte!?. Sepse, për mëri me Gjermaninë (për inat të sime vjehre) kishte 

bërë krushqi me Rusinë, qysh nga koha e Carit, dhe delte mik me Serbinë. Pra, këta të uruarit Francez, i 

kishim tre herë armiq, njëherë për shkak të Rusisë dhe njëherë për shkak të Serbisë dhe njëherë për shkak të 

Gjermanisë. Gjithsesi, pjesa franceze me kokë të gjerë (brahicefalë), duke qenë se janë galë e keltë në gjak, 

mishin edhe mund të na i hanë, por kockën na e kanë ruajtur. 

Po Gjermanët!? Edhe këta, sikundër Serbia, Rusia, Austria, Bullgaria kishin synime për daljen në detin 

Adriatik. Në këto kushte e donin shqipërinë të tretur. Nga ana tjetër, ata, (gjermanët) u bënë si shumë miq 

me Turqinë, si forca të humbura, ku kjo e fundit ishte në interesa të kundërta me Shqipërinë. Por, edhe 

mosmarrëveshjet me perandorinë Austro-Hungareze ishin të hapura, dhe në këto kushte, Gjermania nuk e 

donte Shqipërinë nën kujdesin e tyre. Nga ana tjetër, Gjermania edhe na donte, për shkak të racës së pastër 

që siç thoshte Niceja: te njeriu primitiv, edhe i pastër, fshihej Shqiptari. 

Po këta inglezët mor vlla?!. Çfarë kishin me Shqiptarët? Sikundër edhe gjermanët vllezër në origjinë, 

mishin edhe ta hanë, por kockën ta ruajnë, u mjaftuan që na ruajtën kockën dhe kokën, duke ndarë kufi mes 

vetë dhe brenda për brenda shqiptarëve, si Blaca midis Maqedonisë dhe Kosovës ose Struga mes Shqipërisë 

dhe Maqedonisë, ose Konispolin me Igumenicën, si kufi në mes Shqipërisë dhe Greqisë ose Ulqinin me 

Shkodrën për kufi mes Malit të Zi dhe Shqipërisë deri midis shqiptarëve të Hanit të Hotit të Shqipërisë me 

ata të Tuzit në Mal të Zi. Për sa më sipër, të gjithë kundër një, dhe ky një, mik me asnjë, jo për faj të vet, 

por për faj të historisë, për faj të pasurisë, për faj të urtësisë, për faj të gjuhësisë. Shqipëria do të hynte e 

fundit në skenën e shteteve formuese. Po ndoshta, edhe sepse kishte hyrë njëherë në listën e shteteve më 

                                                                                                                                                                                                               
e u vendosën në Durrës: politikanë, intrigantë, matrapazë, aq sa i mërzitur nga ankesat qaramane të këtyre dy 

kundërshtarëve, Turhani Pasha i thotë një ditë njërit prej misionarëve: “Në rast se unë porosis një kà në Austri, a jam 

i detyruar të porosis edhe një tjetër në Itali”?! Me këtë duam të themi se mëvetësinë e kombit shqiptar, e sollën, e 

ngjizën dhe e mbajtën vetë shqiptarët, ndryshe se ç’po na dëgjojnë veshët se gjoja shqiptarët nuk bëkan dot shtet 

dhe këtë që kemi na e paskan sjellë ata. Tani po e kuptojmë se kush paskan qenë ata.  
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1444 me Skënderbeun. Nga njera anë, Anglia nuk ishte aspak për formimin e shtetit të madh sllav, 

veçanërisht për atë bullgar, por nga ana tjetër, ajo nuk përkrahu në Ballkan asnjë dëshirë kombëtare për liri 

të popujve të vegjël.  

Mësime për tu nxënë 

Ndërsa, zërave kritik për Shqipërinë, edhe shqiptarët se mosdashja ose pazotësia e shqiptarëve për të 

ndryshuar individualitetin e tyre ka gjetur pasqyrim në vazhdimësinë e pranisë së sistemit fisnor shqiptar 

dhe në grindjet e pandërprera ndërfisnore. Si rrjedhojë e kësaj, Shqipëria nuk ka mundur të paraqesë një 

front të bashkuar kundër një armiku të përbashkët. 

Pse kështu vallë me shqiptarët këto shtete fqinjë?!.  

1. Ti kemi sulmuar ndonjëherë, jooo, sepse historikisht nuk njihen sulme të shqiptarëve ndaj këtyre 

fqinjëve. Përkundrazi njihen sulme, përdhunime e pushtime prej tyre drejt ilirisë, arbënisë e 

shqipërisë.  

2. T’iu kemi rrëmbyer dikur tokë, jo se jo, sepse dokumenta të shumta dhe nëpërmjet gojës së të 

tjerëve vertetojnë se shqipëria sot është 1/12 e asaj ilire dhe/ose ¼ e asaj turke. Pra, gjithë kjo tokë u 

rrëmbye nga këta fqinjë, se Greqia deri në shekullin para revolucionit aq ishte; spartë e athinë apo 

peloponez e atiki, siç e vertetojnë të gjitha hartat në bibliotekat e europës. Po ashtu, edhe Serbia, aty 

rrotull Beogradit deri në Nish. Ndërsa, Malit të Zi shikoji emrin malë(s-z)i, si vazhdim i malësisë së 

madhe shqiptare sot. 

Ndaj i vetmi shpjegim është: 

1. shpagimi i bujarisë së pellazgëve dorë me grekët e parë egjyptianë,  

2. kthimi i restos së mirësisë etruske me heshtat deri në palc të romakëve 

3. shpërblimi i bujarisë ilire me bajonetat e serbëve dhe avarëve (bullgarët) e parë.  

Gjithsesi, Europa i ngelet borxh këtij vendi?! Sepse lejoi:  

1. të rrudheshin kufijtë e të parëve të tyre,  

2. të shndrrohej emri nga Dardani në Kosovë,  

3. të kthente emrin nga Iliri, Epir e Dardani në Balkan, për të humbur, kësisoj, e kaluara e popullit 

shqiptar dhe të shpallesh vend i humbur, së bashku me Turqinë, megjithëse ishim nën pushtimin e 

tij;  

4. të nxirrte gjuhën shqipe, gati në herezi, jashtë listës së gjuhëve europiane, duke e quajtur pa pikë 

lidhje trungun e vet ‘indoeuropian‘, ‘djall‘, ‘shejtan‘, veçse shqipe jo;  

5. të mos njihte prej tetë vjetësh pavarsinë e dytë të shqiptarëve (më 1912), sepse e para (më 1444) 

ishte at’herë kur europa flinte gjumë dhe nuk i kishte ardhur ende epoka e hekurit.  
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PËRFUNDIMI  

1. Duke mos njohur të drejtat e një kombi, Fuqitë e Mëdha, krijuan në Ballkan një ekuilibër të 

ekuilibruar, të paqëndrueshëm dhe një vatër zjarri të përhershme. 

2. Shqipërisë i është dashur të luftojë jo kundër, një apo dy, por kundër 11 armiqve, nga të cilët, tre 

ishin Perandori (Turqia, Austro-Hungaria e Ruse), katër ishin Fuqi të Mëdha (Angli, Francë, 

Gjermani, Itali dhe katër ishin hiena (Serbi, Greqi, Mal i Zi, Bulgari).92 

3. Kjo racë e vjetër dhe e shquar ka parë se si racave të tjera fqinje, kombësia iu njoh dhe iu mbrojt në 

kurriz të saj prej fuqive të ndryshme evropiane dhe se aspiratat e fqinjëve u realizuan, pjesërisht falë 

eksperiencës së tyre si të pavarur. 

Dihet që kombet janë si familjet. Fqinjët, pothuajse kundërshtarë, dhe miqësinë e ruajnë me fshatin tjetër, 

ndërsa shqipëria dhe shqiptarët nuk i kishte këta miq, as afër e as larg, të gjithë kundër saj, aq sa edhe kur e 

fitoi mëvetësinë, lindi një problem më i madh, si ndarja e gjahut prej gjahëtarëve. Kjo lloj sjellje të bën të 

thellohesh e të pyesësh, pse pikërisht dhe vetëm me këtë komb?  

 

Por, kjo nuk kërkon përgjigje mekanike, të shpejt, aty për aty, dhe këtu mbase gabohen të gjithë, vendas 

dhe të huaj. Dhe sa më pak të njohësh gjuhën,93 historinë e shqiptarëve, vlerat deri në misionin e shqipes 

dhe të vetë shqiptarëve, me të cilat mundohet të sjellë ky artikull, aq më shumë gabon. 

 

 

                                                           
92 Në betejën për mbrojtjen e Ulqinit, shqiptarët kishin të bënin, jo vetëm me ushtrinë malazeze, por edhe me atë 

osmane dhe me flotën e Fuqive të Mëdha që qëndronte në ujërat e tyre. 

93 Siç thotë Aristidh Kola ‘Gjuhë e gdhendur perëndie’ te Libri i vet ‘Gjuha e perëndive, v. 1989  


