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HYR JE

Vitet e Luftës I Botërore 1914-1913 përbëjnë një^nga' pe- riudhat
historike më pak të studiuara dhe njëkohësisht nga. më të vësh tirât
dhe më të koklaviturat e historisë së Sliqi- përisë. Ajo është një
periudhë e ngjeshur me plot ngjarje politike të brendshme dhe
ndërkombëtare. Vendi ynë i vo- gël u pushtua atëherë nga ushtritë e
sbtatë shteteve të hu~ aja. Pavarësia politike dhe tërësia territoriale
e shtetit shqip- tar u bënë gjithashtu objekt pazaiilëqesh nga më të
ndrysîï-- met dhe nga më tipiket në fushën e grabitjes së të drejtave
të vendeve dhe të popujve të vegjël. Parimet e kombësisë dhe të
vetëvendosjes u shkelën nga ana e Fuqive të Mëctha 1 evropia- ne
akoma më brutalisht'nga. sa ishin shkelur ato prej tyre pak me parë,
më 19I12-1913, në kohën e Shpalljes së Pavarë- sisë dhe të ngritjes
së shtetit të pavarur shqiptar.
Shqipëria u trajtua si monedhë këmbimi nga fuqitë. e të dy
grupeve ndërluftuese, nga ato të Antantës (nga An- glia,. Franca dhe
Rusia). dhe nga fuqitë e bllokut qendror (nga. Austro-Hungaria dhe
Gjermania). Të dÿ grupet, në kuadrin e planeve të tyre të luftës
impérialiste dhe të pasluftës, u.
vunë në igarë për të kënaqur lafcmitë e Iborgjezisë ekspansioni- ste
të vendeve fqinj ndaj terri toreve të shtetit shqiptar.
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iPunimi i këtushëm, për <vetë karaklerin e tij, si një stu- dim i
'historisë diplomatike të Shqiipërisë ipër vitet 1914- -1918, ka për
qëllim të shtjellojë dhe të analiaojë në radhë të parë transaksionet e
fuqiive impérialiste dhe të vendeve fqinje shoviniste të kryera gjatë
Luftës I Botërore në dëm të fitoreve të arritura nga populli shqiiptar
më 1912-1913. Ai ka gjithashtu për qëllim të trajtojë, në mâsën dhe
nga kënd vështrimi që kërkon tema jonë, reagimin politik të rretheve
patriotike kundër planeve antishqiptare të reaksiomit të jash- tëm
dhe qëndresën e armatosur të masave popullore shqipta- re kundër
pushtuesve.
Trajtimi i Shqipërisë sipas planeve e interesave të fuqive dhe
pastaj pushtimi i vendit prej forcave të huaja janë ndër dëshmitë më
të dukshme të karakterit imperialist të Luftës I nga ana e të dy palëve
ndëriuftuese, karakter të cilin e për- caktoi qartë dhe e analizoi thellë
V.I. Lenini qysh gjatë luftës. Prandaj historiani që do të trajtojë drejt,
niga pazita pa- rimore dhe me objektivitet problemet e Luftës I
Botërore, nuk mund të mos u drejtohet vlerësimeve të V.I. Leninit për
këtë luftë. V.I. Lenini vuri gjithashtu në dukje se karakteri 1 luftës
përcakton edhe aie të paqes, se nga lufta impérialiste nuk mund të
dilte tjetër veçse një paqe impérialiste1.
Disa fuqi evr-opiane luftonin për rindarjen e kolonive, të tregjeve
dhe të sferave të influences, sikundër luftonin veça- mërisht
Gjermania me Anglinë e Rrancën. 'Të tjerat, siç ishin AustroHungaria, Rusiadhe Italia, luftonin në radhë të parë për sundim në
Adriatik, në Ballkan apo në Lindjen e Afër- me. Shqipëria hynte në
kuadrim e luftës së këtyre tri fuqive të fundit. IKurse ShlBA, që
morën pjesë në luftë kundër bllo- kut qëndror në prill 1917, synonin
të luanin rolin e hegje- monit botëror.
Duke folur e shkruar për karakterin imperialist të Luftës 1
Botërore V.I. Lenini e ka prekur 'disa herë edhé S'hqipërinë, në raste
të ndryshme dhe me qëllime të eaktuara, Në fillim ai e ka përmendur
në janar të vitit 1915, kur fuqitë sapo ki- •shin kryer hapa të
dukshëm në dëm të pavarësiSë dhe të të- rësisë territoriale të shtetit
shqiptar, sikundër ishte pushtimi i Viornes prej Italisë në dhjetor
1914. V.I. Lenini demaskon- te borgjezinë italiane për grabitjen e
Shqipërisë dhe fshiku- llonte dezertorët nga radhët e
socialdemokracisë italiane, që e mbështesnin këtë gralbitje2. Ai e ka
përmendur po ashtu në verëh e atij viti, kur luqilë c Antantës sapo
kishin nënshkruar me Italinë Traktatine fshehtë të Londres të . 26
prillit 1915,- për copëtimiii e vendit tonë. 'Marrjen nëpër , këmibë të
të- drejtave Ikomibëtare ,të. popullit shjqiptar, V.I.. Lenini po e
përdorte si një armë për të demaskuar propagaadën dema- gogjike të
borgjezisë impérialiste të të dy grupeve ndërluf- tuese, që e shisnin
luftën e tyre grabitqare si luftë «të drej- të», si edhe të atyre partive
socialiste evropiane që kishin tradhëtuar interesat. klasore të
1 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 22, f. 195-196, 203; vëll. 23, f. 154, 329, 327.
2 V.I. Lenin, Veprat, vëll. 21,. f. 107.

•4

proletariatit me parullën e- «mlbrojtjes» së, atdheut. Lenini tneksonte
se lufta midis të dy grupeive bëhej jo për shkak të «mbrojtjes» të
parimeve e- të vendimeve ndërkomlbëtare, jo për «rnibrojtjen» e
ipavarë- sisë dhe të asnjanësisë së Belgjikes të shkelura nga Gjermania, sikundër propagandohej mga_ fuqitë e Antantës. KëtO' fuqi
(duke përfshirë tani edhe Italinë) luftën po e bëjnë,. nënvizonte V.I.
Lenini, «jo. për shkak të Belgjikës, kjo di- het lare mirë, dhe vetëm
hipokritët e fshehin atë. Amglia po grabit kolonitë e Gjermanisë dhe
Turqinë; Rusia — Galicinë dhe Turqinë ; Franca kërkon AlzasLorenën dhe bile bregun e majtë të Rinit; me Italinë është pënfunduar
një, marrë- veshje për ndarjen e presë (Shqipërisë, Azisë së Vogël)...»3.
Me marrëveshjen. e pëxfunduar «për ndarjën e prèsë» V.L Lenini.
kisbte parasysh Traktatin e 26 prillit 1916, nënshkrimi i të cilit
kishte dalë në shes'h dhe përmbai tja e tij po ashtu. Kuptohet jo
tërësisht. dhe me hollësi, sikundër ishin thënë gjërat e renditur ato
në klauizolat e këtij Traktati. Ai ishte- kuptuar nga fakti se Lufta e
parë ishte vazhdimi i luftërave po- litike dhe të armatosura të
zhvilluara përpara saj, se shpër- thimi i një lufte me përmasa
ibotërore ishte parashikuar nga parti të e klasës punëtore .në
kongresin e tyre të mlbajtur në Bazel të Zvicrës, qysh në kohën e
Luftës Ballkanike kundër Tutnqisë, në nëntor 19.12. Prandaj V.L
Lenini shkruante në qer- shor 1915, se.: «Rezolucioni i Bazelit flert
pikërisht për luftën që shpërtheu, pikërisht për ato konflikte
impérialiste që u. ndezën në vjetëf 1914-1915. Konfliktet midis
Austrisë 'dhe Ser- bisë për Ballkanin, midis Austrisë dhe Italisë për
Shqipërinë etj.»4
, Politika e synimet ekspansioniste të -vendeve të huaja ndaj
Shqipërisë i tkanë shëhbyer V.I. Leninit si një arme për të demaskuar
oportunistët e Internacionales II edhe pak më vo~ në, në fund të vitit
1915, e në fillim të 1916-ës, .kur Shqipëria po shndërrohej. nga fuqitë
gradualisht në shesh të luttes impérialiste. Lufta e tanishme
shkruante: atëherë V.I, Lenini «ësh-

3 Po aty, vëll, 21, 1. 330.
4 'Po aty, f. 218-219. Shih po âty f. 479 si edhe vëll. 22, f. 126 dhe vëll. 24, f.
416-417.
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te një luftë midis grabitësish për ndarjen e presë, për sklla- vërimin
e vendeve të. tjera... Janë mashtruese, absurde dhe hi- pokrite të
gjitha frazat mbi luftën mbrojtëse ose.mbi mbroj- tjeh e atdheut, që
thuhen nga Fuqitë ;e Mëdha (lexo: grabitë- ■sit e mëdhenj) që luftojnë
për sundimin e botës, për tregjet dhe «sferat e influences», për
skllavërimin e pcpujve!»5.
I renditëm këto konkluzione parimore të V. I. Leninit për
karakterin e Luftës I Botërore dhe për vendin që zë në të Shqip'ëria,
për te treguar se ato kanë qenë për autorin si udhë- rrëfyese për
vlerësimin e ngjarjeve të konfliktit të paxë botë- ror në përgjithësi dhe
në veçanti lidhur me Shqipërinë, me të cilën merret studimi ynë.
Shkelja e të drejtave kombëtare të popullit shqiptar ka qenë një
nga rastet që i kanë shërbyer V.I. Leninit edhe'në një drejtim tjetër.
Për të demaskuar politikën e qeverive të për j kohshme, që erdhën në
fuqi në Rusi pas Revolucionit të Shkur- tit 1917, të cilat vazhduan të
ndiqnin në àrenën ndërkombë- tare në fakt po atë politikë
impérialiste që kishin ndjekur më parë qeveritë cariste. Qeveritë që
erdhën në fuqi në Pe- trograd pas Revolucionit të Shkurtit shtuan më
shumë pa~ rullat demagogjike për të fshehur karakterin grabitqar të
luftës me qëllim që të mashtronin klasën punëtore ruse, e cila po
shkonte drejt Revolucionit Socialist të Tetorit. Cilado qoftë përbërja
e qeverive të përkohshme «lufta do të mbetet luftë impérialiste. Këtë
të gjithë e dinë dhe të gjithë e shohin. Dhe rasti i Shqipërisë, rasti i
Greqisë,5 6 i Persisë7 e kanë pro- vuar këtë...», pohonte V.I. Lenini
më 17 qershor 1917. «Ësh- të iehtë të shkruash një deklaratë mlbi
paqen pa aneksime, por rasti i Shqipërisë, i Greqisë dhe i Persisë ka
ndodhur pas formimit të qeverise së koalicionit» 6, nënvizonte përsëri
Lenini.
Në qershor 1917 merr përsëri si shembu-11 Shqipërinë me
ngjarjet konkrete të kësaj kohe, për të provuar se qëndrimi i qeverisë
menshevike nuk kishte ndryshuar nga ai i qeverive të mëparshme
ruse. Më 3 qershor 1917 aleatja e Rusisë, Ita- lia kishte shpallur
vendosjen e «të gjithë. Shqipërisë» nën protektoratin italian duke
shkelur kështu botërisht pavarësinë ■e saj. Mirëpo ndaj këtij akti
impërialist të Romës qeveria e Pe- trogradit reagoi nga të njëjtat
pozita impérialiste» Ajo 1 tër- hoqi vëmendjen qeverisë italiane jo nga
poz'itat se po shkelte të drejtat kombëtare të popullit shqiptar, të
drejta këto për të cilat V.1; Lenini kishte shkruar gjithashtu gjatë
luftës, por se po shkelte klauzolat e Traktatit të fshehtë të Londres të

5) Po aty, vëll. 21,,f.„.480; vëll.-22, f. 126.
6 V. I. Lenini kishte parasysh ndërhyrjen brutale të fuqive té? Antantës ndaj
Greqisë dhe pushtimin e një pjesë të saj nga forçat e armatosura të këtyre fuqive
per ta detyruar atë të hiqte dorë nga as- njanësia dhe të merrte pjesë në luftë në
anën e Antantës, ç’ka ndodhi në fund të qershorit 1917.
7 :Persia gjatë Luftës I. Botërore u pushtua p.iesërisht nga trupat ruse dhe
pjesërisht nga ato angleze. (V. I. Lenin. Veprat, vëll. 25, f. 589, short. 11).
6) V. I. Lenin. Veprdt, vëll. 25, f. 14; po aty, vëll. 23, f. 411 dhe vëll. 25, f. 47,
110.
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26 prillit 1915, që kishte parashikuar oopëtimin e Shqipërisë midis
katër fqinjëve.
Luftën antiimperialiste të popullit shqiptar për mibrojtjen e
këtyre të drejtave V.I. Lenini e përdori për të sqaruar se vetëm në
raste të tilla mund të flitej për një luftë të drejtë, për luftën në
mbrojtje të atdheut dhe jo në rastet e përdoru- ra prej oportunistëve
të Internationales II, të cilët ngatërronin qëllimisht luftën
impérialiste me luftën e drejtë natiôhâlgliri- mtare të popujve. Pasi
vinte në dukje se konceptin e «mbroj- tjes» së atdheut socialistët e
kishin pranuar kur ishte fjala për luftën e kombeve borgjeze për t’u
çliruar nga feudalizmi dhe nga shtypja kombëtare e huaj, V.I. Lenini
theksonte: «Dhe tani në këtë kuptim nuk mund të mos pranohet
mbrojtja e atdheut, për shembull, mbrojtja e Persisë ose e Kinës
kundër Rusisë ose Anglisë, mbrojtja e Turqisë kundër Gjermanisë.
ose Rüsisë, e Shqipërisë kundër Austrisë dhe Italisë etj..»8
Për trajtimin e pozitës së Shqipërisë në marrëdhëniet
ndërkombëtare gjatë viteve 1914-1916, krahas vlerësimeve. të
mësipërme thelbësoire të V.I. Leninit, na kanë udhëhequr gjithashtu
disa konkluzione tbemelore dhe përgjithësime të formu- luara nga
Partia e Punës e Shqipërisë dhe nga shoku Enver Hoxha për historinë
e Shqipërisë. Në shkrimet e fjalimet e tij shoku Enver Hoxha ka vënë
disa herë në dukje se lëvizjet kombëtare të popullit shqiptar «kanë
patur qëllim të, caktuar dhe të drejtë»9, se «Epoka e Rilindjes është
një epokë revolucio- nare demokratike... është një epokë e ndritur. e
udhëhequr nga idetë iluministe, nga njerëzit tanë të shquar të asaj
pe- rdudhe, që me të drejtë është quajtur,. Rilindja e kombit, da- lja
nga errësira mesjetare-feudale, impérialiste, në dritë, në kryengritje,
në luftë për liri, pavarësi, demokraci, për dritë dhe arsim» 10 .
Megjithatë vendi ynë u bë, siç ka theksuar shoku Enver Hoxha
«monedhë këmbimi» nga fuqitë, 'se -«Sbqi- përia jonë përdorej prej
imperialistëve për të kënaqur etjet e shërbëtorëve të tyre»11.
Shoku Enver Hoxha ka demaskuar dhe qëndrimet e.-fuqi- ve dhe
të shteteve fqinje ballkanike, që përpiqeshin të për- ligjnin planet e
tyre antishqiptare me lloj-lloj pretekstesh, derisa arrinin të mohonin
edhe formimin e kombit shqiptar si të tillë dhe të merrnin nëpër
këmbë të drejtat e tij kom- bëtare, -«Fuqitë e Mëdha impérialiste dhe
miqtë e satelitët e tyre, monarkistët shovinistë fqinjë, që ta copëtcinin
më mirë Shqipërinë, e konsideronin këtë si një notion gjeografik, se a
ta... i konsideronin myslimanët shqiptarë si turq, shqiptarët e
krishterë si grekë dhe unitetin e komlbit të hallakatur në fise»12 13.
8 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 21, f. 480, Shih edhe vëll. 22, f. 380-381.
9 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 131.
10 Enver Hoxha. Raporte e fjalime. 1969-1970. Tiranë, 1969, f. 368.
11 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 5, f. 184, vëll. 24, f. 10-15, Po al. Titistët
(shënime historike). Tiranë, 182, f. 3-5.
12 . Enver Hoxha, Për sKkencën,. vëll. 2, Tiran.ë, 198.5, f. 166.
13 Enver Hoxha, Vepra, .vë 11. 24, f, 15 Enver Hoxha, Për Shkencën, vëll. I, f.
201.
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Për historianin shqiptar përgjithësime të tilla të sho.kut Enver
Hoxha janë pika të : rëndësishme referimi për trajtimin e Shqipërisë
në marrëdhëniet ndërkombëtare gjatë periüdhës 1914-1918.
Shoku Enver Hoxha ka theksuar gjithashtu rëndësinë shu- më të
madhe që pati për të ardhmen e Shqipërisë Shpalija e Pavarësisë më
28 Nëntor ,19112. Ky akt, ka pohuar ai, kurorë- zoi «përpjekjet vigane
të populLt- shqiptar». Rëndësinë e Shpalljes së Pavarësisë Kombëtare
shoku Enver Hoxha e ka vlerësuar në dy aspekte: në, aspektin. e
brendshëm, në fiti- min e lirisë dhe pavarësinë kombëtare, dhe në
aspektin e ja- shtëm, në sfidën që u bëri ai planeve armiqësore të
fuqive impérialiste e shoviniste. •“Vepra e Ismail .Qemalit dhe e patriotëve të tjerë ishte një vepër e lavdishme historike, që do të mbetet
kurdoherë e paharruar... Le të theksojmë, — nën- vizonte al më tutje,
— se po të mos ishte lulftuar me atë fu- ri dhe po të mos kryhej ai akt
në ato kohë të vështira, kur bishat impérialiste po përgatitnin
kasaphanën e Luftës I Botërore, do të vështirësohej sigurimi i
pavarësisë dhe ndo- shta tragjedi më të rënda do ta kishin pllakosur
atdheun tonë»* 2.
Me -«tragjedi më të rënda» shoku Enver Hoxha e'. kishte fjalën
për vendimet e marra nga fuqitë më 1913 ,në dëm të pavarësisë
politike të shpallur në VUorë e të tërësisë së terri toreve shqiptare
ashtu .edhe për pazarllëqet që u kryen gjatë konfliktit të parë botëror.
Ai kishte gjithashtu para- sysh laktin, e përmendur prej tij herë pas
here, se shteti shqiptar nuk. kishte në atë kohë asnjë mbështetje
shtetërore të jashtme e të nevojshme për një shtet të vogël, të sapoformuar e të pakonsoliduar, sikundër ishte iShqipëria në periu- dhën e
Shpalljes së Pavarësisë, të Luftës së Parë Botërore dhe të viteve të
parë pas kësaj lutte. -«Në atë kohë populli shqiptar nuk kishte miq.
Nuk fias për lëviizjen punëtore revolucionare, po e kam çështjen për
ata që udhëhiqnin dhe drejtonin qeve- ritë në interes tëvendeve të
tyre, pra,_për pushietet që ishin në fuqi, Ato ishin qeveri shoviniste,
iborgjeze... Sipas tyre, Sfaqipërih duhej të copëtohej. Shqipëria, pra,
nuk : ka pastir asnjë mik në' atë kohë. Ata që i janë bërë «miq»
Shqipëri- së kanë dalë si të tillë në disa momente politike që Mshintë bënin me interesat e tyre. Këto .momente patrie tët tanë... në
përpjekjet për pavarësinë e atdheut, kanë ditur t’i-shfry- tëzojnë...»14,
Shoku Enver Hoxha ka vënë në dukje edhe rëndësinë cje pati
fitorja e Revolueionit Socialist të Tetorit për Shqipërinë. Ky
révolution përmbysi Rusinë cariste, që kishte mbajtur një qëndrim.
tepër armiqësor ndaj Shqipërisë dhe formoi Rusinë sovjetike të. V.I.
Leninit, që u bë mbështetësi kryesor i popuj- ve të shtypur, sikundër
ishte edhe populli shqiptar, përkrahu të drejtat dhe luftën e tyre
nationalçlirimtare. Pas fitores së Revolueionit V.I. Lenini botoi
menjëherë traktatet e fshehta të Rusisë cariste, ndërmj et të oilëve
edhe Traktatin e fshehtë të Londres të 26 prillit 1915. Prandaj shoku
14 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f, 136 dhe 126; Po ai. Për shken- cën, vëll. I,
f. 103-104. dhe f. 98.
A
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Enver Hoxha ka pohuar se: «Populli ynë ka qenë i vetmuar në
përpjekjet e tija dhe drita e shpëtimit lindi për të, kur triumfoi
Revoluci- oni i madh i Tetorit...»15, se botimi i Traktatit të 26 prillit
ngjalli në popullin shqiptar -«një valë të fuqishme zemërimi, duke
n’dezur zjarrin e luiftës për çlirimin kombëtar dhe për tërësinë
tokësore të atdheut»-.16.
Konkluzion tjetër i shokut Enver Hoxha me rëndësi të' madhe për
historiiografinë shqiptare është ai që flet për rëndësinë vendimtare
të faktorit të brendshëm, për rolin e madh te luf- tës .së populiit
shqiptar për shpalljen e pavarësisë në prag -të Luftës I Botërore dhe
për rifitimin_e saj në mbarim të kësaj lufte. Me këtë rast ai ka vënë
gjithashtu në dukje karak- terin içlirimtar dhe mbrojtës të
luftës_tëarmatosur të popullit shqiptar Gjatë gjithë historisë së tij
mijëravjeçare popullit shqiptar <4 është dashur kurdoherë të luftonte
kündër armiq- ve të shumtë dhe të fortë, i është dashur të mibronte
jetën ë tij, të ardhmen e tij, t’u shpëtonte shfarosjes -dhe likuidimit si
populH17, ka nënvizuar ai.
'
*
**
"Shqipëria në marrëdhëhiet • ndërkombëtare gjatë viteve
1914- 1918» ngërthen një varg problemesh, në radhë të parë të
karakterit të jashtëm, diplomatik, të cilat jemi përpjekur t’i
shtjellojmë në punim. Një vend të rëndësishëm ka zënë pozi- ta e
Shqipërisë në strategjinë e përgjithskme politike dhe ush- tarake të.
të dy blloqeve impérialiste ndërluftuese dhe veçanë- risht në planet e
dy îuqive fqinje dhe njëkohësisht rivale të Adriatikut, të Italisë dhe
Austro-Hungarisë. Janë trajtuar po ashtu planet e monarkive
ballkanike fqinje ndaj vendit tonë dhe kontradiktat e tyre me dy
fuqitë e Adriatikut për ndar- jep e Shqipërisë. Është shtjelluar
gjithashtu politika e ndjekur nga pushtuesit e ndryshëm të vendit në
zonat e tyre të ve- çanta të pushtimit.
Krahas profolemeve të mësipërme në punim është trajtuar edhe
aspëkti i brendshëm, roli i faktorit shqiptar në këtë pë- riudhë në atë
drejtim që lidhet me temën, ku, si dhe sa ndi- koi qëndresa politike
dhe e armatosur e masave popullore shqiptare dhe e nretheve
patriotike në veprimet politike dhe ushtarake të vendeve të huaja,
veçanërisht të pushtuesve.
Prdblemet e shtjelluara në këtë punim, historiografia shqiptare
nuk i ka studiuar deri tani në tërësinë dhe gjerësinë e tyre, sikundër
jemi përpjekur t’i trajtojmë këtu. Gjendja ndërkombëtare e
Shqipërisë në vitet 1914-1918 është trajtuar hë tekste të vejanta
mësimore sic është ai i Historisë së Shqipërisë, per shkoillat e larta,

,.

14) Enver Hoxha. Vepra, vëll. 5, f. 184.
16 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 15, f. 38-39.
17 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 32, f. 110-111; Po ai. Për ushtrinë popullore, vëll.
I. Tiranë, 1983, f 490-491.
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i botuar më 1965 nga Instituti i Historisë,18 i rishikuar dhe plotësuar
në botimin e vitit 198419. Aty prob- lemet janë shtjelluar në Vija të
përgjithshme, sikundër e kër- kojnë zakonisht botimet e kësaj natyre.
Për një ngjarje të rë- ndësishme të aspektit të brendshëm, për
Kryengritjen fsha- tare të Shqipërisë së Mesme që filloi në prag të
shpërthdmit cë konlfliktit b’otëror e që vazhdoi deri në qershor 1915,
ka da- lë së lundi një studim i gjerë i G. Shpuzës 20. Në të aspekti i
jashtëm është anësor. Ai shtjellohet aty aq sa i nevojitet au- torit për
të treguar ndikimin e këtij aspekti në zhvillimin e Kïryengritjes dhe
në shtypjen e saj nga forçat serbe, që inva- duan Shqipërinë e Mesme
në qershor 1915. Megjithatë, me kuadrin e përgjithshëm që jep,
studimi ka qenë me vlerë edhe
për ne. Me qëndrimin e Fuqive të Mëdha evropiane ndaj pro- blêmit
shqiptar në prag të shpërthimit të Luftës I Botërore, në vitet 19121914, është marrë A. Puto21. Monografia e tij me konkluzionet që sjell,
na ka shërbyer si mbështetje për të dhënë kuadrin e gjendjes
ndërkombëtare të Shqipërisë në prag te luftës. '
..
. Ndonëse për problemet që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare
të Shqipërisë gjatë Luftës I nuk kemi deri tani ndonjë botim të
veçantë, megjihatë kjo periudhë me problemet e.saj ka tërhequr në
një farë mase vëmendjen e historio- grafisë së re shqiptare, me të cilën
kuptojmë atë pasçlirimit, sepse për historiografi shqiptare të
mëparshme, siç dihet, as që mund të flitet. Nga periudha e para
çlirimit kemi trashë- guar vetëm pak botime historike që kanë më
tepër karakte- rin e kujtimeve, në të. cilat përfshiben edhe vitet 1914191822, ose ndonjë kronikë ngjarjesh për krahina të veçanta 23. Në to
ka gjykime interesànte dhe me vlerë dhe ato përmbajnë sido- mos të
dhëna që plotësojnë ndonjë boshhëk në dokumentacio- nin e kohës.
Dy a tre botime të tjera me karakter his.torik, që kanë dalë në
periudhën midis dy luftërave botërore, kanë për- mbajtje thjesht
propagandistike. Janë shkruar për t’ithururla- vde të pamerituara»
ish-mbretit, Ahmet Zogut, për qëndrimin e tij gjoja «patriotik» gjatë .
Luftës I.
Historiografia e ré. shqiptare në një varg artikujsh studi- more
ka trajtuar ngjarje të veçanta të periudhës 1914-1918. Është shkruar
për. çështje që lidhen me luftën. diplomatike rreth Shqipërisë së

18 Historia e Shqipërisë, vëll. 2. Tiranë, 1965, f. 426-453. (Botim i
Universitetit të Tiranës).
19 Po aty, vëll. 3. Tiranë, 1984, f. 155-181. (Botim i Akademisë së Shkencave).
20 G.f Shpüza: Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -1915.
Tiranë, 1986.
21 A. Puto. Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 19121914. Tiranë, 1978.
22 S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re. Vlorë, 1923; N. Iva- naj. Histori e
Shqipërisë së re, vëll. I, II. Tiranë, 1943-1945; M. Libo- hova. Politika ime ndë
Shqipëri (1916-1920). Gjirokastër, 1921,
23 P. Harizi. Istori kronografike e qarkut të Korçës që në Luftën e Baïlkanit
gjer më sot. Boston. Mass, 1919.
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Jugut24 dhe për problème juridike të pa- varësisë shqiptare25. Është
prekur gjithashtu vendosja e regjî- mit të pushtetit austrohungarez
më 1916 dhe qëndresa kun- dër tij në Shkodër në. pri'll të atij viti e
gjetkë26. Këto trajte- sa me arritjet e tyre janë patur parasysh nga
autori, i cili nga ana e tij ka shtjelluar, po në disa artikuj studimorë,
çështje të
pozitës së Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare 27 dhe në
marrëdhënie me monarkitë ballkanike tfqinje28.. Në artikuj të tjerë
është trajtuar pushtimi austro-hüngarez e francez i .pje- sëve të
"Shiqipërisë si dbe qëndrimi i Lëvizjes Kombëtare të popullit
shqiptar29. Trajtimi i çështjeve të mësipërme ' na ka dhënë dorë për
shtjellimin. e punirait të këtushëm, pavarësisiht se trajtesat e
mëparshme. përbëjnë një pjesë të vogël të kë- tij punimi.
Një punë me vlerë kanë bërë edhe historianët koisovarë, si-’
domos me botimet e disa materialeve të qeverisë serbe të pra- gut të
konfliktit botëror30 dhe të periudhës së vetë këtij kon- flikti31. Këto
footime hedhin mjaft dritë për politikën thellë- sisht antishqiptare të
qeverisë së Beogradit, për përpjekje.t e saj të bente për vete krerë
sfiqiptarë nga .radhëte çifligàrëvë.
Me çështje që lidhen me pozitën é Shqipërisë në marrëdhë- niet
ndërkombëtare gjatë viteve të Luftës I janë marrë më shumë autorë
të huaj, veçanërisht italianë, jugosllavë, e gre- kë. Bër këto çështje
24 T. Dilo. Çështja e «Epirit të Veriut»- nga pikëpamja diplomatike në: «bota
e re», nr. 3, 1945.
25 A. Puto. Disa problème juridike të pavarësisë shqiptare, në; «Studime
historike», nr. 1, 1965.
26 Xh. Repishti. Révolta e masave të Shkodrës në pranverën e vitit 1916
kundër pushtuesve austro-hungarezë, në: «Studime historike» nr. I, 1973; M. Seci.
Rreth luftimeve të popullit të Malësisë së Gjakovës; (Tropojës) kundër forçaye
pushtuese austro-hungareze, në «Studime historike», nr. 4, 1970.
27 . M. Çami. Shqipëria në planet e fuqive impérialiste të Antantës
në fillim të Luftës 1 Botërore (gusht 1914-prül 19l5), në: «Buletini i UShT, séria e
shk. shoq.», nr. .3, 1961; po ai, Krahina «autonome» e Korçës dhe réagirai, i-hua),
në: «St. historike», , nr. A, 1976; po.ai; Armëpushimi i vitit 1918 dhe Shqipëria, në:
«St. historike», nr. 4, 1976; po ai, Shqipëria në marrëdhëniet midis vendeve të
Antantës rnë
191516. Në kohën e
disfatës dhe të tërheqjes së ushtrisë serbe), në: «St. hislorike», nr. 3, 1986. .
,
28 M. Çami. Pushtimi malazez i Shkodrës dhe qëndresa kundër
tij; në: «Buletini Shkenpor i Institutit të Lartë Pedagogjik të Shkodrës»-. nr. 1, 2,
1985.
. _____
29 M. Çamii Hÿrja hë Shqipëri e pushtüesve austro-hungarèzë dhe qëndrimi
i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, në: «St. historike»-, >nr.. 4, 1976; po ai, Lëvizja
Kombëtare në trevën e Korçës, (Fitoret ë saj ka- rakteri dhe rëndësia), n: «St.
historike»-, nr. 1, 1977.
30 Sh. Rahimi. Përpjekjet ë qeverisë serbe për të hyrë në lidhje me qeverinë e
përkohshme të Ismail Qemalit, në: «Vjetari i Arkivit të Kosovës»-, nr. VIII-IX,
Prishtinë, 1975; Z. Cana. Misioni i Ballugxhi- qit në Shqipëri më.,1913, në:
«Përparimi», Prishtinë, nr. 1, 1979.
31 Sh. Sahimi, Marrëveshjet e qeverièë Serbe me Ës'at pashë Top- tanin g jatë
viieve 1914-1915, në : «G jurmitne àlbaholôgjike»-, séria' è shkeneave iiistorike, nr.
VI, 1976. ,
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autorët nga tre vendet fqinj kanë shkru- ar në periudhën midis dy
luftërave botërore, por akoma më shumë pas Luftës së Dytë..
Interesimi i tyre lidhet me marrëdhëniet e vendeve të tyre me .tonin,
me.planet e vendeve të tyre ndaj Shqipërisë dhe me problemet
nationale ekzistuesë.
Çështjet e . mësipërme disa autorë i kanë shqyrtuar në më- nyrë
të drejtpërdrejtë, të. tjerë në formë të tërthortë. ,‘Këta të lundi t duke
shkruar për historinë e vendit të tyre, kanë pre- kur edhe qëndrimin
e këtyre. vendeve ndaj Shqipërisë. Me ndonjë përjashtim ata janë
munduar të përligjin e të marrin në mibrojtje qëndrimin dhe
veprimtarinë e qeverive -«të tyre» dhe të klasave që ato
përtfaqësonlin. në marrëdhëniet me Shqi- përinë, duke përdorur
pretekste nga më të ndryshmet. Propa- ganda e atëhershme e
borgjezisë impérialiste e shoviniste dhe opôrttmizmi i
.Internationales II, për të cilat foli dhe i de- maskoi në kohën e vet
V.I. Lenïni, kanë jetuar dhe janë en- de edhe sot të prandshme. Këtu
do të renditim vetëm disa pi- këpamje kryesore. të: përbashkëta që
dalin nga botimet e au- torëve të tre vendeve fqinj dhe mandej
pikëpamjet e veçan- ta të botimeve për odo vend.
Një ndër karakteristikàt e përbashkëta ' ‘dhe njëkohësisht
tendeneioze, që del në shumë botime të këtyre autorëve, është
pikërisht zbukurinr. dhe mbroj.tja që u bëjnë veprimeve impérialiste
e shoviniste ndaj' Shqipërisë. Këtë qëllim kanë privitizi- mi prej tyre
i jetës ekonomike e shoqërore të popullit shqiptar në kohën e
shpalljes' së Pavarësisë edhe më pas gjatë luftës, fryrja e dasive fetare
dhe mohimi i ndërgjegjes komibëtare të tij, si edhe mohimi i pjekurisë
politike dhe i aftësive të popullit shqiptar për një shtet të tij të lirë e
të pavarur. Në këtë më- nyrë disa autorë përpiqen të përligjin
vendesjen më 1913 të shtetit shqiptar nën fcontrollin e fuqive dhe nën
pmtektoratin apo nën manda tin e ndonjenës prej tyre, sikundër u
projek- tüa gjatë Luftës I dhe në mlbarim të saj, në Koniereneën e
Pâqes në Paris. Akteve të tilla me karakter imperialist, që dhûnonin
në mënyrë të hapur dhe pa asnjë mëdyshje pavarë- •'sihë é-vendit,
ata u veshin një roi që nuk e kishin e as që mund: ta luanin — rolin e
«përpariihit» e të «qytetërimit» të po- püli'it shqiptar dhe madj e rolin
e «mbroj tjës» të shtetit shqiptar nga rreziqet e copëtimit të jashtëm.
Në këtë drejtim dallo- hen autorët1 italianë. Ata jugosllavë mundohen
të përligjin co- pëtimin disa herë të.popullit shqiptar dhe të trojeve të
tij. Ka Mie prej tyre .që pretendojnë se më 1913 Shqipërisë i janë lë
në më shumë territore se sa duhej. Për këto pretendime shqu- hen
veçanërisht autorët grekë.
Të gjithë këta autorë, për të «mbështetur» pikëpamjet é tyre,
përpiqen të spekulojnë me gjendjen ekonomike e shoqërore të vendit
në kohën e shpalljes së Pavarësisë e më pas, kur Shqipëria ishte një
vend agrar i prapambetur, dhe nuk marrin aspak parasysh. faktin se
marrëdhëniet kapitaliste kishin depërtuar ianimë në mbarë vendin,
në qytet dhe në fshat. Ata spekulojnë mandej shumë me ndarjen e
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popullit shqiptar në tri fe të ndryshme, me rolin antikombëtar të,
kishës dhe të xhamisë, me peshën e dukshme të çifligarëve. në jetën
politike dhe ekonomike të . vendit e me qëndrimin negativ të disave
prej tyre32 dhe ■ minimizojnë atë që ishte karakteristike — luftën.
përliri dhe' demokraci të masave popullore pa daliime fetare. Këta
autorë shkojnë edhe më tej. Ata shtrembërojnë luftën e parreshtur të
këtyre masave kundër shtypjes politike dhe ekonomike të
pu.shtucsvc të ndryshëm .si dhe përpjekjet e tyre për mbrojtjen,
konsolidimin d'he përparimin e shtetit'. të pavarur shqiptar kundër
ndërhyrjes së huaj dhe kundër re- aksionit çifligar e klerikal. Këtë
luftë dhe këto përpjekje ata i paraqesin si «prirje» të popullit shqiiptar
për u<anarki- zëm», për «armiqësi vëllazërore, për mos'bindje e
banditi- zëm>>33.
Shtrembërime të tilla dhe të tjera të kësaj __ natyre që ndeshen
në botimet e këtyre autorëve, janë riproidhim j thje- shtë i
përmbajtjes së shumë materialeive dhe dokumehteve të kohës, të
dala nga kancelaritë e Fuqive të Mëclha dhe të shteteve fqinje si dhe
nga. propaganda e tyre.: Kuptôhet se- këtyre dokumenteve e
materialeve nuk u është bërë analiza. kritike dhe e nevojshme e
historianit, edhe pse zhvillimi hi- storik i vetë ngjarjeve vërtetoi krejt
te kundërtën e përmbajtjes së tyre. Populli shqiptar, i udhëhequr nga
forçat patrio- tike. e përparimtare, e tregoi gjithnjë e më shumë
vitalitetin e tij. E tregoi edhe në kohën e s'hpalljes së Pavarësisë e të
for- mimit të shtëtit të pavarur shqiptar më 1912-1914, edhe gjatë
Luftës I, edhe në mbarim të saj, më 1919-1920, kur me luftën e tij
politike dhe të armatosur. korri ato fi tore që nük prite- shin prej
shumëkushi e kështu me radhê.
Autorë nga tre vendet fqinj në botimet e koihëve të fun- dit nuk
tregohen aq nihilistë ndaj rolit të faktorit të brend- shëm si
pararendësit e tyre. Këta nuk shkojnë aq larg sa të mohojnë Lëvizjen
Kombëtare të popullit shqiptar, megji- thatë në shumë prej tyre
mohohen. veprimet e pàvarura të- kësaj lëvizjeje. Ato jepen më tepër
si. «të nxitura». nga ja- shtë, nga vendet që-rivalizonin-me. njëritjetrin për ndar- jen e Shqipërisë. Një paraqitje e tillë, është një
karakteri- stikë tjetër e përbashkët e këtyre autorëve. Kështu, veprimet e rretheve patriotike shqiptare kundër planeve anek- sioniste të
Serbisë dhe politikës së saj antishqiptare, -£tga autorët serbë
paraqiten si të «nxituara» nga Austro-Hunga- ria34, ato në Shqipërinë
32 A. Martelli. Albania adriatica, në: «Pagine geografiche délia nostra guerra». Roma, 1917, f. 69, 72-73, 94-96; Balkanicus (St. Protiç). Le problème
albanais la Serbie et VAutriche-^Hongrie. Paris, 1913,. f. 22-25; P. Pipineïis. Europe
and the Albanian question Chikago, 1963, f. 19,- 77.
,
33 N. Petsalis-Diomidis. Greece at the Paris Peace Conférence (1919);
Thessaloniki, 1978, f. 18. Shih po ashtu A. Torre. La politica estera dell’ltalia dal
1896 al 1914, Bologna, 1960, f. 157-158; D. Bogda- noviç; Knjiga o Kosovu, Beograd,
1985, f. 165-166.
34 M. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beograd, 1973, f. 377-379,
383-387; A. Mitroviç. Srbijà u Prvom svetskom ratu. Beograd, 1984, f, 213-224. .
■
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e Jugut autorët grekë i japin si të «shtyra» më shumë nga Itaiia 35.
Autorët italianë . nuk mbe- ten prapa. Mjaft prcj tyro shkakun e luftës
së popullit shqiptar kundër pushtuesve italianë, e cila më 1920 u
shndë-* rrua në një konflikt të armatosur me : përmasa: të gjera e
kanë gjetur po ashtu jashtë vendit, te «gishti» i huaj 36 , ose te
«qeverimi i keq» i autoriteteve pushtuese37 38. :
. Përsa u përket pikëpamjeve që dalin në . botimet e ven- deve fqinje
të marrë veçmas, duhet të themi se autorët italianë priren në
përgjithësi nga zbukurimi i , politikës së qeverisë së Romës ndaj
Shqipërisë. Këto prirje dalin jo ve- tëm për periudhën e viteve 19121913, kur interesat e Itali- së e shpunë diplomacinë e Romës të
mbështeste në ' arenën ndërkomlbëtare ekzistencën e shtetit
shqiptar, ta njihte atë dihe me qëndrimin e saj në çështjen e caktimit
të kufijve të pengonte , zgjerimin e tepruar të Greqisë në dëm të territqreve shqiptare në jug të vendit.. Porse prirje të tilla dalin edhe për
periudhën; e Luftës I Botërore, kur imperializmi italian, me
pretendimet e tij ekspansioniste, me nërishkrimin e traktateve të
fshehta, sikurse ishte ai i 26 prillit 1915, dhe me .pushtimet që kreu,
u bë armiku kryesor i shtetit shqiptar, i tërësisë territoriale dhe i ,
pavarësisë së .tij polit ike. Ke- ta autorë përgjegjësinë për copëtimin
e Shqipërisë sipas Traktatit të fshehtë të Londrës ua. ngarkojnë
zakonisht ve- tëm, tri fuqive të An tantes dhe bëjnë përpjekje për ta
shkar- küâr qeverinë e Romës nga kjo përgjegjësi 3^. Për ta diplo—
macia italianë shpëtoi nga ndarja e Shqipërisë atë që mund të
shpëtonte.
Midis autorëve italianë ka të tillë që jo vetëm mofîojnë
qëllimet pushtuese të Italisë ndaj Shqipërisë, por e vënë ate edhe në
rolin e fuqisë që kishte interesa për, «mbrojtjen» e pavarësisë se
shtetit shqiptar dhe të tërës-isë territoriale- nga copëtimi prej
monarkive ballkanike fqinjë39.
.. Autorët italianë të trumbetimit :të këtyre «interesave të
pëdbasihkëta», ose, siç thonë ndryshe, të «kcmvergimrt të interesave»
midis Italisë dhe Shqipërisë, i. kanë veshur madje ministrit italian të Punëve të Jashtme, jS. Sonninos i( që drej- toi diplomaoinë e Roihës

35 B. P. Papadakis. Histoire diplomatique de la question nord —
épirote (1912-1957), Athènes, 1958, £. 11-12; N. Petsalis — Diomidis, f. 20, 50.
r

36 E. Graselli. L’Esercito italiano in Franca e in Oriente. Milano, 1934, f. 247,
251; Enciclopedia italiana (Treccani), Milano, 1929, vëll. 2, i. 120 ; B. Mussolini. La
rivoluzione fascista. Milano, 1934, f. 77 ; «Sto- ria illustrata», nr. 96, 1965, art. i E.
Faldella.
37 P: Alatri: Nitti D’Annunzio e la questione adriatica (1919-1920), Milano,
1959, f 475-476.
■ 37) G. A. Collona. di Cesaro. L’ltalia nella Albania Méridionale.
Note e documenti (1917-1918), Foligno, 1922, f. 19. E. Bertotti La no- sfra spedizione
in Albania (1915-1916). Milano, 1926, f. 15; A. Giannini. L’Albania dall’
indipendenza all’unione con Vltalia (1913-1939), pa. vd. 1939, f. 77-78. "
39 A. Martelli, f. 95-96; P. Bondioli. UAÏbania qidnta snonda d’Italia,
Milano, 1939, f. 97-101.
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nga nëntori i vitit ,1914 deri në qershorin e vitit 1919, petkun e
«filoshqiptarit»40. I vihet ky petk për të vetmenarsye se ai u përpoq të
përjashtonte monarkitë fqinje IbaBfcanike nga ndarja e Shqipërisë
,dhe mo- hojnë ose 'lënë në heshtje faktin tjetër,. për të cilin S/ Sonnino luftod deri në fund. Ai luftoi,. për grabitjen e pavarësisë së
shtetit shqiptar në favor të Italisë, ,duke e vënë: këtë shtet nën
protektoratin ose mandatin italian 'dhe u përpoq veçanërisht për
eopëtimin territorial të. tij po në .favor të Italisë. Në këtë copëtim
çonte vënia e Vlorës dhe e krahmës së saj nën sovranitotin italian.■
Prirja e mjalt autorëve italianë nga bkonvergimi i inte- resave» i
ka shpënë ata të mbajnë ndonjëherë edhe qën- drim kritik. Mirëpo
kritikojne- jo politikën e qeverisë së Romës, në tërësinë e saj, ndaj
Shqipërisë, ‘por a-të të disa mini- strave. të Punëve të Jashtmë të
Italisë, e cila çoi, sipas tyre, në «divergim» të këtyre interesave dhe
në hiftë midis dy ve- ndeve. Ata kritikojnë, p.sh., politikën e San
Xhulianos dhe më shumë atë të Ï. ; Tittônit, që: pranuan copëtimin e
.Shqi-„ përisë me monarkitë 'bailkanike ' fqinjë, i pari . në fillim të
Lultës I Botërore, i dyti në mlbarim të kësaj lufte >(kur nën- shkroi
me kryeministrin grek, E. Vënizelon, marrëveshjëh , e korrikut 1919
për ndarjen e SEqipërisë). Në këtë drejtim vi- tet e fun-dit është
dalluar historiani italian i marrëdhënieve ndërkombëtare. prof. P.
Pasiore’.li. dhe pas tij historiani ush- tarak, gjenerali '.VI.
iMonfanâri, 41 Këta u trajtojnë. pra. poljti- kën e Italisë ndaj
Shqipërisë në vitet e Luftës I dhe. në vitet e para pas Luftës, si hjër
politikë vetiakë të ministrave të Punëve të Jashtme të Italisë dhe jo
sr pblitikën é‘ forc’ave po- litike e klasore që sundonin në fltfcali e q.ë
përfaqësondn keta ministra. ,
,

40 P. Pastorelli. L’Alftania nella politica estera italiana 19144-1920, Napoli,
1970, f. 34-35, 117.
41 P. Pastorelli, f. 20-26, 32-35, 131, 140, Le truppe italiane in A.I- bania; (Anni
1914-1920 e 1939). Gompilato dal gen. M. Montanarl. Roma, 1978, f. 177-178, 194.
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Trajtirai■ i; marrëdhënieve italo-shiqiptare nga pozitat e
«konvergirni» apo të «d'ivergimit» ' të . interesave, ka shpënë. si në
zfoukurimin e politikës. së impërializmit italian ndaj Shqi- përisë
ash-tu edihe në marrjen në mbrojtje të veprimtarisë ag- resive të
Italisë ndaj -vendit tonë. Për shembull, dihet. se ob- jektivi kryesor
ekspansionist i qeverisë së Romës në Shqi- përi gjatë- Lusftës së I
ishte pusihtimi dhe. zotërimi i Vlorës. Megjithatë ka autorë italianë
që këtë püshtim mundohen ta fshehin pas petkut të «mlbrojtjes» së
interesave të Italisë të «rrezikuara» atje ngaL monarkitë ballkanike
fqinje, veçanë- risht nga Greqia. 42 Ndonjëri prej tyre ka arritur madje
të shkruajë itani së fundi edhe pohime që nuk i qëndrojnë kri- tikës
më të thjeshtë. Nuk: mund.'lbë mohofiet, shkruan ai, «që prezenca ë
trupave italiane [më 1914-1920] ishte një garanti për mibrojtjen e
Shqipërisë si shtet»43.
Qëndresa ë popullit shqiptar kundër, politikës antishqipta- re të
Italiisê dhe kundër pushtuesve italianë, është një fakt që nuk kà
rnundur ta mohojë as'kush. Mirëipo për îillimin e kësaj qëndresë dhe
për shkaiqet e saj, në bptimet e autorëve italianë ka 'një pâsaktësi
dhe shtrembërim të dukshëm. Àsh- tu si për shumë autorë italianë
përpara tyre, edhe për. K. Ba- udihon, P. Pastorellin44, kjo qëhdresë
paska filluar në gjash- tëmujorin e dytë te vitit 1919, për të
kundërshtuar politi- kën e copëtimit të ndjekur mga T. Titoni, dhe j®
qysh në ko- hën e S. Soninos, nga fundi i vitit 1914,' ashtu sikundër
ka ndodhurnë të1 vërtetë. Nisi në fund të vitit 1914, në fillim si,
qëndresë politike, sepse: pikërisht atëherë Italia pushtoi ishu- llin e
Sazanilt dhe Vlorën.
Përsa i. përfcet shkaqeve të qëndresës kundër pushtuesve
italianë, qëndresë e cila më 1920 u shndërrua në luftë të armatosur.
antiimperialiste, autorët italianë të ibotimeve të fundit i gjejnë jo te
«gishti» i huaj, sikundër pohohej zako- nisht në botimët e mëparshrne
të periudihës. së fashizmit, por brenda vendit. I gjejnë te ^zgjimi» dhe
te «rritja» në këtë kohë e ndërgjegjes kombëtare të popullit shqiptar,
■«zgjim»- që si pas tyre. nuk e kuptuan T. Tittoni . e F. Nitti me kolegë't e tyre45. Megjithatë, faktori i brendshëm jepet përsëri në një
dritë fàre të shtrembër, roli i tij paraqitet i vonuar. P.sh. P. Pastorelli
ka shkruar se në Shqipëri reagimi kun- dër politikës së Titonit ishte
«aq violent sa nuk münd.të ima- gjinohej nga një popull që nuk e
kishte arritur pavarësinë e tij me forçat e veta dhe që nuk kishte.
dhënë prova se dinte ië vetëqeverisej»43. Ky autor krijon kështu
artificialisht një hendek shumë të madh midis ndërgjegjes kombëtare
e luttes së popullit shqiptar më 1912-1913 dhe ndërgjegjes kombëtare

42 P. Bunaroli, f. 88; P. Alatri, Nitti... f. 381, shën, 21.
43 R. Falasçhi. Ismaïl Kemal bey Vlorà. Il 'pénsiero e l’opéra at- traverso ï
dàcumënti iialiâni. Roma, 1985, ï. 316-317.
44 7C.r BSüdi-noi Urià gùërrà àSsürda. La : compàgnà dî Grecia. MilanoVarese, 1965, f. 21-22, 269-270; P. Pastorelli, f. 140,', 156; 186, 309.
45 P. Pastorelli, f. 86-87, 184-186, 309, 406.
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e luftës së tij në vitet 1919-1920. Në. kohën e pavarësi- së ato i ban.
gati të paqëna, kurse pas 5-6 vjetësh i paraqit shumë të zhvilluara.
Zbukurimi i politikës së Italisë ndaj vendit tonë gjatë Luftës I
iBotërore dhe në mbarim të saj hyn në kuadrin e për- gjithshëm të
zbukurimit, nga ana e historiografisë italiane, të qellimeve të hyrjes
së Italisë në këtë luftë. Ajo i vesh pje- sëmarrjes së Italisë në Luftën
I karakterin. «çlirimtar», atë të çlirirnit të disa krahinave italiane që
kishin mbetur akoma nën Perandorinë Austro-Hungareze, apo atë të
«mbrojtjes» të Italisë në Adriatik nga Àustro-Hungaria ose nga
Jugoslla- via46 47. Kjo historiografi lë në harresë më kryesoren: planet
e imperializmit italian në Shqipëri e në Adriatik, në Azinë e Vogël e
gjetkë në kolonitë. Përsëritet pikërisht ai zbukurim, kundër të cilit
ishte ngritrur me force V, I. Lenini më 1917. «Çlirimi. i tokave italiane
që tani janë nën Austrinë, do të ishte praktïkisht një mënyrë për ta
maskuar shpërblimin e borgjezisë italiane për pjesëmarrj.en e saj në
luftën impérialiste të koalicionit vigan imperialist, do të ishte një
shtojcë e parëndësishme për ndarjen e kolonive në Afrikë, për ndarjen
e sfërave ”të influenoës në Dalmaei dhe në Shqipëri», se «Bor- gjezët
italianë «harrojnë» se ata po grabisin Tripolin,. Dalma- cinë,
Shqipërinë etj. pa mbarim»48, nënvizonte. V.I.-Lenini po më.-19fL7,;kur.po'lemika,për shkakun -e futjes së Italisë, në luftë ishte akoma e
nxehtë.
Ashtu si historiografia italiane zbukuron imperializmin e përbej
detit në qëndrimin e tij ndaj. Shqipërisë, edhe ajo jugos- Uave bën të
njëjtën gjëpër shovinizmin e Beogradit dhe të Ce- tinjës. E merr atë
në mbrojtje me fanatizëm.’ Politika agresi- ve, dhe - pushtuese e
ndjekur nga qeveria serbe e malazeze ndaj shtetit shqiptar gjatë
Luftës-1 ishte vazhdimi isë njëj- tës politikë të ndjekur nga Serbia
dhe Mali i Zi ndaj. Shqipërisë e territoreve shqiptare më parë, por
veçanërisht në kohën e Luftës Ballkanike më 1912-1913. Mirëpo
historia- nët jugosllavë janë përpjekur dhe përpiqen të përligjin si njërin veprim ashtu edhe tjetrin.
Politikën agresive dhe ekspahsioniste të zbatuar ndaj Shqipërisë
nga qeveria serbe dhe ajo malazeze më 1912-1913,. historianët e
Beogradit dhe të Titogradit mundohen ta justi- fikojnë me vënieh në
jetë të parimit «historik», me të cilin. kuptojnë «të drejtat» e Serbisë
dhe të Malit të Zi për t’u. shtrirë në kufijtë ë perandorisë mesjetare
serbe të Stefan Dushanit. Të nisur nga këto pozita të nacionalizmit
shtet- madh serb, këta historianë as që e përfillin parimin e njohur
demokratik në zgjidhjen e drejtë të çështjes nationale, atë të
kombësisë dhe të vetëvendosjes. Luftës së Serbisë dhe të Malit të Zi
kundër Perandorisë Osmane më 1912-1913 autorët e mësipërm i

e- -là) P. Pastorelli, i. 18.6.
,A
47 Shih p.sh. parathërïien e:A. Tamborra në:. I Lederer. La Jugoslavia-dalla Conferenza-délia P ace al trattato di Rapallo 1919-1920, Vëroba, 1966, î.
XIII-XV.
-;:
48 V. I. Lenin. Veprat, yëll. 21, f. 220, 250-251.;.
■

japin madje karakterin e luftës «çlirimtare», pa ç’ka se popUllsia
serbe e çliruar ishte shumë më e paktë në krahasim me gati gjysmën
e popullit shqiptar të aneksuar nga Serbia dhe Mali i Zi dhe me
aneksimin prej Serbisë të pjesës më të madhe tëi popullit maqedonas.
Për rrjedhim, burimin e acarimit në kulm të marrëdhë- nieve
midis Shqipërisë dhe dy monarkive të saj fqinje të veriut në prag të
Luftës I, gjatë saj dhe më vonë, historianët serbë idhe malazezë nuk
e gjejnë atje ku duhet. Àta; nuk i gjejnë te'politika pushtuese dhe
aneksioniste të territoreve shqiptare nga ana e Beogradit dhe e
Cetinjës dhe në Tuftën e drejtë të popullit shqiptar për mbrojtjen e
lirisë, të pava- rësisë kombëtare dhe të trojeve të tij, por diku gjetkë.
I gjejnë te Lëvizja Kombëtare e popullit • shqiptar që sÿnon- të të
krijontê gjoja hjë ^Shqipëri të -ittadhe»-48, me të cilën ata kuptojnë
përfshirjen në kufijtë e shtetit shqiptar të territoreve shqiptare të
Kosovës dhe të Shkodrës.
Në gjurmët e pretendimeve të rretheve sunduese të Cetinjës ka
historiânë malazezë, të cilët, në botimet ; è tvré të pas Luftës II,
përfshirjen e Shkodrës më 1913 në kufijtë e shtetit shqiptar e quajnë
«padre jtësi». Ndër këta au- torë (që tregohen të pakënaqur me
aneksimin atëherë nga Mali i Zi vetëm të krahinave shqiptare të
Pejës dhe të Gja- kovës) dallohet M. Vojvodic49. Kurse D. Vujoviç
pushtimin e- Shkodrës nga trupat serbe në mbarim te Luftës Ip në'
tetor 1918, ë cilëson si «çlirim»50.
Në literaturën historike serbe e malazeze nuk mbahet që-
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ndrim kritik as ndaj pushiimcve të territorit shqiptar të kry- ëra
në qershor 1915 nga ana e ushtrive të Beogradit dhe të Cetinjës.
Serbia pushtoi atëherë.. Shqipërinë. e. Mesme, Mali: i Zi atë të Veriut
me' qëllime të caktuara -— për t’i aneksuar ato në rastin më të 'mirë.
Mirëpo bëhen përpjekje edhe sot e: kë- saj dite për t’i përligjur ato me
të njëjtat pretekste ushtara- ke dhe politike që ngrinm atëherë
qeveritë e të dy monarki- ve f qinje. Pushtimin e Shqipërisë së Mesme,
autorë të r.dry- shëm përpiqen ta justifikojnë me gjoja nevojën e
«mfbrojt- jes» së kra’hëve të Sehbisë dihe ushtrisë së saj që lufton- te
kundër agresionit austro-hu ngarez dhe me goditjen që u duhej bërë
shqiptarëve «proaustriakë»- 49 '. Autorë malazezë pu- shtimin e
Shkodrës mundohen ta përligjin me gjoja «ruajtjen» e kufijve dhe
sidomos me «sigurimin» e transportât të^mallra- vë për në Mal të Zi,
që kalcstiin. në Bunë e në portin e Shëngji- nit e që «grabiteshin» ruga
shqiptarët Hë nxitur»- nga Aus- iria50. ■■ ■
Këta autorë, nën ëtiketën e «imbrojtjes» së Serbisë dhe të Malit
të Zi nga agresiomi austi*o-hungarez i korrlkut 1914 dhe të luftëç
kundër shqiptarëve austrqfilë, i japin. të drejtë ■çfarëdo veprimi
agresiv e pushtues të- kryër në Shqipëri nga •qeveritarët e Beogradit
; dhe - të Cetinjës...
'Një paraqitje e tillë i çështje.s nuk mund të mos shpjerë në
konkluzioriin se dufce kritikuar politikën agresive të Austro^Hungarisë në Ballkan, ata marrin plotësisht në mbrojtje
politikëm jo më pak agresivq të Rusisë dhe të Serbisë në Shqipëri e.
në Ballkan. Këtu është vendi të bëjmë edhenjë paralele tjetër.
Përpjokjet e histariograÆisë sërbe dhe mala- •zeze për të përligjur
ekxpansiordn e Sërbisë dhe të Malit të Zi në tokat shqiptare
përngjajnë si dy pika uji.me përpje- kjet. e histoF'iiOgrafisë it-aliane
për të justifikuar : eksipansionin e imperlalizmit italian në tokat
sliave gjatë .brigjeve të Adri- atikut Verior e Lindor, si në Istrie e
Dalmaei,. me pretekstm •e «çlirimit» të italiaTiëve më' këto territore
ose me -i<mb.rojtjen>- dhe «sigurimm^ e Italisë nga AustroHungaria.
Për të mbrojtur ekspansionin sërb në tokat 'shqiptare •dhe
pqlitikën agresive e shtypëse të qeverisë' së. Beogradit, historianët
sërbomëdhenj bëjnë çdo përpjekje dhe' e kaiojnë çdo masë. Ata' po
arrijnë' deri atje- sa t’i kuftdërvihen hapu-r dhe të revizkmojnë
vlërësimet e drejta të udhëheqësiï të
Partisë Sacialdemokrate Sërbe, Dimitër Tucoviçit, i cili qysh. më 1914
pati goditur me force këtë agresion dhe këtë po- litikë.. Po ashtu ata
po i kundërvihen tezave të Kominternit që demaskoi'dhe dënoi ashpër
synimet dhe politikën shtypëse të: borgjëzisë sërbe në Jugosllavi.
Njëri prej tyre, akademiku D. Bogdanoviç, në botimet e tij të vitit

49 ; A. Mitroviç. Srbija. .f. 231-232; N. Shkerovic. Cma Gora za vrijeme Prvog
Svjetskog rata. Titograd. 1963, 1 50.
50 Operacije cruegorske vojske v- Prvom snetskom valu. Beograd, 1954, f. 2;58;
M. Rakoeevic. Cma Gora u Prvom svjetskom rata 1914- -1918. Cetinje, 1969, f, 76.
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1984 e 1985 nuk e pati për zor lë paraqesë D. Tucoviçin si •
«mbështetës» të po- litikës' antiserbe të Austro-Huhgarisë, kurse
seksionin- ball- kanik të Kominternit si «vegël«-- të bullgarëve, që
bënin pje- së në këtë seksion51.
Për autorët grekë që janë marrë me marrëdhëniot shqip- tarogreke, duke përfshirë dhe periudhën që kemi në shqyr- tim, duhet të
themi se është e vështirë' të gjesh të tillë që t’i kenë shqyrtuar me
objektivitet këto marrëdhënie. Në për- gjithësi ata i kanë trajtuar dhe
vijojnë t’i trajtojnë ato nga një pozitë e paraeakluar. nga ajo që e
konsideron Siiqi- përinë e Jugut (me të icilën këtu kemi parasysh
trevat e Kor- çës dhe të Gjirokastrës) si tokë greke, pavarësisht nga
për- bërja etnike e popullsisë. Kjo papullsi, në shumicë dërrmuese
shqiptarë, ishte e ndarë: nga pikëpamja fetare në myslimane e
ortodokse në numër gati të barabartë. Mirëpo këta autorë vazhdojnë
njëri pas tjëtrit ta identifikojnë fenë me kombë- sinë, njësoj si
borgjezia shtatmâdhe greke, dhe nuk duan të bëjnë dallimin
thelbësor që ekziston midis - njërës dhe tje- trës. iShqiptarë ata
konsiderojnë, në rastin më të mirë, ve- tëm mysllmanët, dhe këtë për
-shkafc' të ndërrimit të fesë nga. ana e tyre gjatë pus'htimit osman,
kurse shqiptarët or- todoksë i quajnë . grekë! Duke u nisur nga ky
koncept anakronist e mesjetarj I hedhur poshtë prej kohës'h si krejt
absurd,\ autorët grekë mbajnë . qëndrim denigrues ndaj Lë- vizjes
'Kombëtare Sbqiptare, që lui tonte për mbrojtjen e te- rritoreve
shqiptare dhe ndaj ovendimit të Konferencës së Am- ba'sadorëve të
vitit 1913, që e përfshiu Korçen dhe .Gjirokas- trëo. ne ^ufijte m
shtetit shqiptar. Duke. u nisur nga ; njëjti koncept, ata justifikojnë
pohtikën ekspansioniste të qeverisë greke në këtë pjesë të
'Shqipërisë, pushtimin e saj prej for- eave të armatosura greke.
Pikëpamjet dhe qëndrimet e mësipërme i gjen të pas- qyruara jo
vetëm në botimet e autorëve ,-t.ë mëparshëm të- periudhës; së, Luftës
I, ; të pragut. ose të rdbarimit të saj si. dhe në botimet gjatë Luftës
AK,.. kur propaganda shtetma- dhe greke ishte në kulmet e veta, por
edhe në botimet e au- torëve të ditëve tona. I ndesh gjit'hashtu jo
vetëm në botime të dala raga shtëpi botuese jo të specializuara që
merren me propagandën e ditës e sipas. rrethanave, por edhe në botime të Institutit të Stundimeve Ballfcanike të Selanikut. Ky «shtë një
institution kërkimor që vë në qarkullim botime historike në gjuhë të
huaja, kryesisht në anglisht. Nga ky Institut kanë dalë vitet e fundit
botime të autorëve që duan ta. prezantojnë veten .si «objektivë» në
shqyrtimin e marrë- dhënieve shqiptaro-greke, siç është V. Kondis, i,
cili shkon edhe më tej. Pretendon t’u kundërvihet tszave të kundërta
të historiografisë shqiptare dhe asaj greke për këto marrë- dhënie54.
I tillë është edhe. Petsalis-Diomidis me botimin é vet të paraqitur si
doktoranturë.55
51 D Bogdanoviç. Knjiga..., f. 212-220. Shdh .po ashlu artikullin e tij.:. La
question du Kossçma'hïér -çt'
'des Etu
des Slaves». Tome , 56^^, lase. 3, Paris, 1984, f. 395T396.
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Në këto dy botâme bëhet një.hap përpara në krahasim me të
kaluarën. Është hequr dorë ngaqëndrimi i mëparshëm nihi- listndaj
Lëvizjes Çlirimtare Shqiptare. Ajoparaqitet madje si lëvizje.e
përbashkët e shqiptarëve pa dallime fetare56. Mirë- po ky fakt
pranohet vetëm formalisht, sepse.kur vjen puna për Shqipërinë e
Jugut, ata anojnë plotësisht nga.. pretendi- met e qeverisë së Athinës
dhe të politikës së kryetarit të saj, E. Venizelos. Luftën e udhëheqësve
të Lëvizjes Kombëtare: Shqiptare për të mos i bërë lëshime
ekspansionit grek në Shqipërinë e Jugut (në Korçë, e Gjirokastër), V.
Komdis' e quan si luftë për krijimin e një -“Shqipërie të madhe»57. Në
të njëjtat pozita qëndron edhe N. Petsalis :— Diomedis, që trego- het
rnadje më ekstrernisi5”.
,
-^
Këta autorë grekë e të tjerë si këta, që e konsiderojnë Shqipërinë
e Jugut në mënyrë aprioristike si tokë greke, nuk kanë ngurruar. të
marrin në mbrojtje çfarëdo përpje- kje diplomatike të qeverisë së
vendit të «tyre», për t’ia anek- ■suar atë Greqisë. Ata, kanë
përshëndetur deri ,edhe . manrëve- shjen italo-greke të 29 korrikut
1919 për copëtimin e Shqi- përisë midis '‘Italisë e Greqisë, të
nënshkruar nga E. Venize- loja dhe T. Tittoni, pavarësisht nga
rrezikshmëria që përbënv te kjo marrëveshje për ,dy. vendet dbe dy
popujt fqinj59 , E tillë ishte ajo në radhë të parë, për Shqipërinë,
përderisa kjo marrëveshje vuri në rrezik seriez tërësinë tokësone të
shte- tit, shqiptar dhe pavarësinë e tij politike.. Por o rrezikshme
54) B. Kondis. Greece and Àlbania Ï908-1914. Thessalomki, 1976,
f. li.

;;

;

55) N. Petsalis-Diomidis, vep. përm.
56) B. Kondis, f. 56-58; N. Petsalis-Diomidis, f. 18-20.
57) B. Kondis, f. 100.
58) N. Petsalis-Diomidis, f. 26, 143.
59)
B. P. Papadakis, f. 51; P. Pipinelis, f. ,73» N.: Petsalis-Diomidis,
1. 142-255-256, 399.

ishte edhe për Greqinë. Për të rrëzikun e përbënte vendos- ja e një.
kufiri të. përbashkët tokësor në Shqipëri me Itali- në, si fuqi e madhe.
Në vazhdën e këtij qëndrimi prej na- eionalisti 'të ngushtë, ata kanë
mbajtur : qëndrim kritik ëdhe ndaj denoncimit të:kësaj marrëveshjeje
prej qeverisë. së Romës një. Vit më vonë, në korrik 1920 në kushtet
që di- hen.. Roma u detyrua nga rrethanat krejt të pafavorshme të
krijuara për Italinë nga lufta e armatosur e popullit shqip- tar që
kishte shpërthyer në qershor 1920 në Vlorë dhe nga sukseset e kësaj
lufte antiimperialiste.
■ Duke u nisur po nga pozitat e nacionalizmit ekstremist, ndër
Ibotimet e autorëve grekë nuk justifikohet vetëm po- litika
ekspansioniste e qeverisë së Athinës ndaj' Shqipërisë .së Jugut dhë
pushtdmi i saj raga forçat greke. Në të njëjtën kohë në to fryhen
jashtë çdo mase veprimet e dështuara të elementëve grekomanë, të
dalë nga radhët e borgjezisë së madhe: ortodokse shqiptare e të lidhur
nga interosa të ndryshme me Athinën o Solanikun. Nga ana tjetër në
këto botime nën- vleftësoiiet, : madje përçmohet lëvizja e , rretheve
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patriotike shqiptare dhe e masave popullore, kundër pohtikës
agresive dhe pushtimit të S'hqipërisë së Jugut nga Greqia; Shembull
tipik i : këtij përçmimi është shtrembërimi që 'i bëjnë luftës dhe
fitoreve të mëdha që korri ajo më 1916 kundër pushtu- esve grekë në
trevën ,.e 'Korçës, me nënshkrimin: e 'vënien në jetë.të Protokollit të
njohur shqiptaro-franoez të 10 dhjeto- rit 1916. Këto fitore në botime
të ndryshme të autorëve grekë paraqiten diku si «komedi». diku si
«lojë» e komandës franc,eze, kurse udihëheqësit kryesor, Themistokli
Gërmenjit, që shpuri' në këto fitore, i vishet nofka e «aventurierit polit,ik»fi0.
Këto ishin disa pikëpamje kryesore të përbashkëta të autorëve të
tre vendeve fqinjë, që zbukurojnë imperializmin e marrin në mbrojtje
shovinizmin. Për historinë ë Shqipërisë dhe për màrrëdhëniet
diplomatike rreth saj (duke përfshirë edhe periudhën e viteve 19141918) kanë shkruar edhe au- torë- nga vendet e tjera, veçanërisht
francozë dhe anglezë. Botimet e tyre* në krahasim me atë të vendeve
fqrnj jarië' më të paktà si numër dhe. si vëllimj Përveç kësaj, ata kanë
dalë kryesisht në periudhën midis dy luftërave botërore. kur
dokumentacioni i nevojshëm mund të shfrytëzphej vetëm pjesërisht.
Mund të'shfrytëzohej hë rastet ^humë të ’irra- lla kur ai ka qenë
botuar. Historiografia shqiptare u ka bërë 52 tanimë atyre vlerësim
kritik. Ka vënë në dukje anët pozi- tive,..edhe mangësitë. Është fjala
për botimin. e Zh. JBurka- v rit,53 të Zh. Godartit,54, të E. Dërhamit55
që kanë njohur nga afër vetë vendin, si dhe të Zh. Suajerit56 e të A.
Simonarit.57 Në to shtjellohen ku më pak e ku më shumë përpjekjet e
popullit shqiptar dhe lutta e tij për ngriljen e shtetit .shqiptar dhe për
mbrojtjen e vendit e të të drejtave të tij. Kjo. është ana pozitive e tyre.
Kanë shkruar edhe për politikën e fu- qive .dhe të moriarkive \fq.inje
ballkanike ndaj Shqipërisë dhe kanë mbajtur qëndrim kritik ndaj
kësaj. politike. Megjithatë ndaj politikës së qeverisë të vendit <<të
tyre» janë. treguar shumë të kujdesshëm, e kanë marrë atë më shumë
në mbroj- tje se sa e.kànë kritikuar. . ' ’
Në. përiiiidihën pas Luftës II janë bërë disa. ibotkne që trajtojnë
historinë.e marrëdhënieve ndërkombëtare. gjatë kon- fliktit të. parë
footëror"1:914-1918. Ndër to mund të përmendet' libri i V. Gotlibit.58
Në këtë boitim pozita e Shqipërisë në ma- rrëdhëniet ndërkombëtare
zë një vend shumë të vogël. Për më tépër çështja .shqiptare trajtohet
si pjesë e problemeve të tjera të. mëdha të kohës dhe jo si një çështje
më vete. Kjo mund të thuhet edhe për mjaft botime të. tjera të kësaj

52 B. P. Papadakis, f. 49; A. J. Korantis. Dhiplomatiqi historia tis Svropis,
vell. I. Thessaloniki, 1968,1. 200; N. Petsalis-Diômidis, f. 50, 205.
53 J. Bourcart. L’Albanie et les Albanais, Paris, 1921.
54 J. Godart. L’Albanie en 1921, Taris, 1922. ..
55 E. Durham. Twenty years of Balkan T angle, London, 1920
56 J, Swire. Albania, ihe rise of a Kingdom, London, 1929.
57 A. Simonard, Essai sur l’indépendance albanaise, Paris, 1942.
58 N. W. Gottlieb. Studies in secret diplomacy during the First World War,
London, 1957.
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na- tÿre që kemi konsultuar. ’
Konsultimi i literaturës ekzistuese shqiptare dho të .huaj ka qenë
nevojë e domosdoshme. Kemi mibajtur ndaj kësaj litera- tura
qëndrim kritilk dhe njëkohësisht kemi. vlèrësuar atë që( na është
dufcur e drejtë.

Punimi është hartuar mbi bazën e dokumenteve e ma- terialeve
të kohës, të vendit dhe të jashtme. Për . vetë karak- terin e ternes, •
dokumentacioni nga burime të , huaja 7Ài një peshë me të madhe në
krâhasim me atë të brendshëm,
Nga doikumentet e vendit.një.pjesë është botuar. Është .botuar
pjesërîsht para Çlirjmit dhe më shumë gjatë viteve të pushte- tit
popullor59. Botimet dokumentare të vëna , : në qarkullim

59

Shih listcn e burimeve dhe të literaturës në fund të librit.
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në periudhën e pas Çlirimit janë bërë mbi baza, shkeneore nga
institue!one të ngritura e të specializuara për këtë pu- në, që nUk
ekzistonin më parë.
Për punimin tonë një vend më të madh kanë zënë do- kumentet e
materialet e palbotuara, që ndodhen në Arkivin Qendror të Shtetit,
sepse periudhën e Luftës I botimet do- kumentare të deritaniishme e
kanë prekur në mënyrë anë- sore. Këto botimè janë përqëndruâr ' më
tepër në periudhën ë pragiit të Luftës I dhe në atë të paslùftës.
Sidoqoftë, materialet ' dokumen tare të brendshme kanë qenë një
mbësh- tetje e ; rëndësishme për të trajtuar qëndrimin e rretheve
patriotike ndaj politikës së fuqive impérialiste të monar- kive fqinje,
dhe ndaj pushtuesve. Janë shfrytëzuar gjitha- shtu materialet e
shtypit shqiptar të kohës, sic janë ga- zetat e revistat që botoheshin
:atëherë brenda vendit dhe jashtë tij,; nga drganizatat dhe grupet e
emigracionit eko- nomik dhe politik që ndcdheshin në vende të
ndryshme të dy kontinenteve, të Evropës dhe të /Amerikës. Rëndësia
e këtij shtypi-ka qënë e dyfishtë. Në radhë të parë, për botimin në
faqet e tij të mjaft dokumenteve të rrethëve patriotike shqiptare,
memorandume, kërkesa, protesta. Së dyti, për përmbajtjen e tij si
tregues i mendimit politik shqiptar të atëhershëm.
:
‘
Dokumentacioni i huaj që kemi konsultuar e shfrytëzuar është po
ashtü. në pjesën më të madhe i pabotuar, madje pjesa më e
rëndësishme. Botimi i derltanishëm i dokumenteve diplomatike të
viteve 1914-1918 nga arkivat e të gjashtë Fuqive të Mëdha evropiane
është fare i pjesshëm dhe i se- leksionuar. Janë botuar në seri
dokumentet për periudhën e Luftës I, vetëm për .dy'prej këtyre
fuqive, dokumentet e diplomacisë së Rusisë cariste dhe ato të
Italisë.60 Botimi i dokumenteve ruse., u ■ bë sic. dihet, në. periudhën
midis dy lüftërave botërore, hdërsa botimi i dokumenteve diplomatike italiane f illoi pas Luftës II, Prej këtyre të fundit janë botuar
deri më
ta ni disa vëllime, . pa i
mbuluar akoma tërësisht vitetlDl 4-1918. Është botuar ndër- kaq
edhe letërkëmbimi i ministrit italian të Punëve të Jash- me, S.
Sonnino, në dÿ vëllime.
Botimet në .seri të dokumenteve diplomatike të katër fuqive të
tjcra të mëdha evropiane (të Anglisë. Austro-Hunga- risë, Francës
dhe Gjermanisë), shtrihen deri në fillim të Luftës I, në gusht 1914,
Botimi i'' tyre është ' kryer në periudhën midis dy lüftërave. Këto
dokumente të pragut te luftës janë

■■

60 Për këto shih listën e burimeve dhe të botimeve në fund të librit.

■
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anësorepër temën tonë, pavarësisht nga rëndësia e tyre. Të tilla janë
edhe. dokumentet e diplomacisë serbe, që kanë fi-^ lluar të botohen
në Beograd për periud'hën 1903-1914.
..
Përveç dokumenteve të botuàra ruse dhe italiane, që janë të
periudhës që kemi në • studim, kanë qenë me interes për ne edhe
ditarët e kujtimet e botuara të disa diplomatëve të vendeve të
interesuara, si edhe ditarët apo kujtimet e ko- mandantëve të
ushtrive pushtuese. Botime të tilla diku e përtforcojnë
dokumentacionin e botuar e diku e plotësojnë. Po këtë vlerë kanë
edhe disa dokümente të botuara nga ko- mandat e ushtrisë a-h, dhe
të asaj italiane që vepruan në Shqipëri gjatë Luftës I.
.Dokumemtet e materialet e huaja, që kanë gjetur dritën e
botimit e që janë shlrytëzuar prej nesh, kanë rëndësinë e tyre të
padiskutueshme. Trajtimi i tyre ka zënë vendin për- katës në
punim, por me më shumë peshë është dokumenta- cioni i pabotuar
me prejardhje nga disa arkiva , të iashtme1’9 nga ato të AustroHungarisë, Italisë, Francës dhe Büllgarisë.
Hulumtimi i dokumenteve në arkivat e mësipërme për
periudhën e Luftës I është kryer sipas mundësive, diku më i gjerë e
diku fare i pjesshëm. Megjithatë ky dokumentacion na ka dhënë
mundësi të sqarojmë e të thellohemi në mjaft problème të
rëndësishme të pèriudhës. Prej tyre disa kanë qenë të paprekura
fare nga historiografia jonë e re, disa të tjera janë prekur cekët,.
madje në ndonjë rast edhe në më- ny-rë jo të sakrtë. Problème të
tilla kanë të bëjnë si me as- pektin. e jashtëm, me marrëdhëniet dhe
politikën e fuqive dhe të monark'ive ballkanike ndaj S'hqipërisë,
ashtu edhe me aspek- tin e brendshëm. Me rolin që ka luajtur.
faktori shqiptar në qëndrimin. e pushtuesve të ndryshëm, ndaj të
ardhmes së vendit, me përpjekjet e masave popullore për t’iu
kundëryë- në pushtuesve, për të kundërshtuar politikën e tyre të
shty- pjes së aspiratave kombëtare të popullit shqiptàr.
*
Jjî

Punimi që po i paraqitet lexuesit është . një përpjekje për - ta
shpënë më tej njohjen e problemeve që lidhen me temën tonë dhe
shpresojmë të kemi dhënë një farë kontributi në

; ®9) Kopjet e tyre ridodhen n.ë zyrën e dokumentacionit të Instituât të
Historisë.
:

historiografi. Jemi ndërkaq të ndërgjegjshëm se jo të tëra problemet
e trajtuara kanë gjetur një shtjellian të gjithan- shëm dhe kudo të
thelluar. Pasurimi i dokumentacionit dhe studimi i tij i mëtejshëm do

të shpien me siguri në plotësi- min e zgjerimin e arritjeve të
deritanishme.
Para se ta mbyll këtë hyrje, e ndjej për detyrë të falën- •deroj për
vëreitjet d'he sugjerimet e tyre të vlefshme të gji- thë shokët e sektorit
të historisë së Pavarësisë pranë Institu- tit të Historisë dhe në
mënyxë të' • veoantë shokët recensentë Arben . Puto, Viron Koka dhe
Ksenotfon Krisafi.
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K RE U I

POZITA NDËRKOMBËTARE E SHQIPËRISË NË PRAG TË
LUFTËS I BOTËRORE
1. QËNBRIMI I VENDEVE FQINJE

Për të fituar të drejtat kombëtare dhe për t’i mbrojtur ato,
popuUit të vogël shqiptar dhe lëvizjes së tij kombëtare u është dashur
të pëïballonm ! vështirësi e pengesa të shum- ta, u ësbtë dashür të
luftonin sa kundër pushtuesve të ndryshëm aq edhe kundër lakmive
të fqinjëve ndaj territoreve shqip- tare. Këto territore lakmoheshin si
nga dÿ fuqitë fqinje të Adxiatikut, nga Austro-Hungaria dhe Italia,
ashtu edhe nga tri monarkitë ballkanike fqinje, nga Serbia, Greqia e
Mali i Zi. Lakmitë kishiii bërë punën e tyre. Qysh gjatë Rilindjes soînë
Kombëtare ato. e kiahin shndërruar Shqipërinë në monedhë
këmbihai në dorën e Fuqive të Mëdha evropiane që rivalizo- nin për
sundim në Ballkan dhe në botë. E tillë mibeti Shqi- përia edhe pas
Shpalljes së Pavarësisë dhe gjatë periu- dhës së shkurtër të shtetit tëpavarur shqiptar. Kjo gjen- dje vazhdoi edhe gjatë Luftës I Botërore.
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Shpërthimi i luftës me armë në gus'ht të vitit 1914, kri- joi
mundësi për rifillimin e pazarllëqeve diplomatike, këtë radhë në dëm
të tërësisë' territoriale të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij. Tani
këto u kryen nga të. dy grupet e Fuqive të Mëdha ndërluftuese, për të
kënaqur me tokat. e shtetit shqiptar pretendimet e fqinjëve.
'Në këtë pazarllëk ose luftë diplomatike një rol të ve- çantë luajti
rivaliteti dhe kontradiktat e vjetra midis Aus- tro-Hungarisë dhe
Italisë. Njohja me historinë, (sado në vi- ja të përgjithshme) të këtij
rivaliteti dhe të këtyre kpntra- diktave si edhe me qëndrimin e_
monarkive ballkanilie fqi- . nje ndaj Shqipërisë përpara shpërthimit
të luftës botërore, sic do të përpiqemi ta. bëjmë këtu, ndihmon për të
ndje- kur e kuptuar më mirë atë që ndodhi me shpalljen e kësaj lufte
dhe gjatë saj. Deri në shpërthimin e Luftës I, Italia me AustroHungarinë kishin qenë për 33 vjet fuqi aleate, por njëkohësisht edhe
dy rivale. t Për shkak të pozitës së saj- gjeografike në Adriatikun
Juger, ' Shqipëria ishte një nga vendet ku shprehej në mënyrë të
ashpër ky rivalitet. Asnjë- ra prej tyre do ta pretendonte, tjetra duhet
ta kundërshtojë pas largimit këndej të Perandorisë Osmane. Arsyet
ishin të karakterit politiko-ushtarak >dhe ekonomik.
Viera e vërtetë e Shqipërisë, deklaronte më 1904, Tomazo Titoni
(T. Tittoni), atëherë ministri i Jashtëm. i Italisë,, qën- dron në
«bregdetin dhe në portet e saj që do t’i siguronin Austrisë ose Italisë,
po t’i zotëronin süpremacinë ushtarake detare të pakundërshtueshme
në Adriatik. Pra këtë as Italia nuk mixnd t’ia lejojë Austrisë as
Austria Italisë dhe në rast se një- ra prej tyre do ta pretendonte, tjetra
duhej ta kundërshtojë me të gjitha mjetet...». Dhe shtonte : i-«Në qoftë
se Austria dhe Italia duan miqësinë dhe paqen, Shqipëria duhet të
jetë për të dyja një -dule mos më prek>>^., Kuptohet se po të njëj- tin
pohim fcënin edhe diplomatët austro-hungarezë. Për AustrojHungarinë, shkruanin ata, ^liria e Adriatikut, si e vet- mja hyrje
[detarel në tregtinë botërore, ka një rëndësi të ma- dhe jetësore»,
sepse ai qe «do na shkëputë ne Shqipërinë, do./ të numd të na mbyllë
si në kafaz. ISTë qoftë se këtë do ;ta bë- jë Italia..., ne do të pushojmë
së qeni Fuqi e Madhe» 61. ,,
Për këto arsye, dy fuqitë e Adriatikut jo vetëm. nuk lejo- nin
njëra-tjetrën të vendoseshin në Sliqipëri, por danin të mbanin larg saj
edhe fqinjët ballkanikë, sidomos t’i mbanm larg bregdetit s'hqiptar.
^Prandaj, ,në tre raste krizash politike në Ballkan, që nga fumdi i
shekullit të kaluar e deri në prag të Shpalljes së Pavarësisë, AustroHungaria me Italinë kishin rënë me ujdi për të ardhmen e Shqipërisë,
në rast se pushtu- ,esit osmanë do të largoheshin prej. saj.j; Në këtë
rast Shqipëria do të f ormonte një shtet autonom kii interesat e
ndërsjellta austriake e italiane, do të rregulloheshin mbi baza

1) F. Tomassini, L’Itdlia alla vigilia délia guerrà. T,a politica estera di
Tomasso Tittoni, vëll. I. Bologna, 1934, f. 398-399.
■:
' 2) j. V, Szilassy. ber Unterg.ang der Danaumonarchie,. Berlin, ,1921, f. 121 ; F.
V. Macchio. Wehrheit Furst Bulow und ïh in Rom 1914-19Î5, Wien, 1931, f. 23.
:
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pariteti62
Shmangia nga pushtimi i Shqipërisë nuk i kishte penguar
Austro-Hungarinë e Italisë të depërtonin ekonomikisht dhe
politikisht në vend dhe ta zgjeronin këtë depërtim, çdo njëra për
interes të saj. Prej fundit të shek. XIX e deri në prag të Luftës I
Botërore, përqindja dërrmuese e importit dhe e ek- sportit të vendit,
si edhe e tonaizhit të mjeteve detare që prek- nin portet shqiptare, u
takonte dy fuqive të Adriatikut. Ato kishin ngritur gjithashtu
institucione arsimore, kulturore e shëndetësore ; vkishin ndërmarrë
studime politike për Shqipë- rinë 'dhe e propagandonin veten si
^dashamirëse»63 Të gjitha këto përpjekje kishin për qëllim krijimin e
një situate të fa- vorshme për planet e tyre politike dhe ekonomike, të
çastit dhe të perspektivës.
Nga ana e tyre tri monarkitë fqinje ballkanike donin zgje- rimin
sa më shumë të kufijve të tyre në dëm të trojeve shqiptare dhe
mundësisht copëtimin tërësor të këtyre trojeve. Sy- himet e veta
ekspansioniste Beogradi, Athina dhe Cetinja nuk i mbanin të fshehta.
Politikanët, diplomatët dhe shtypi i tyre përpiqeshin vetëm t’i
përligjnin me pretendime nga më të hdryshmet, sipas interesave e
pikëpamjeve të shovinizmit borgjez shtetmadh. Ato arrinin deri në
mohimin e aftësive shtetformuese të popullit shqiptar dhe i
kundërviheshin lüf- tës së tij të gjithanshme për mibrojtjen e të
drejtave kombë- tare.
Tri monarkitë ballkanike fqinje, ndonëse nuk kishin nënshkruar ndonjë marrëveshje për të ardhmen politike të Shqipërisë
(sikundër kishin bërë Austro-Hungaria me Italinë), ishin marrë vesh
në mënyrë të heshtur midis tyre për ndarjen e . territoreve' shqiptare.
Greqia dh© veçanërisht Serbia si ku- fi maksimal kishin eaktuar, si
rregull, lumim Shkumbin. : Pje- sa në veri të tij do t’i kalonte Sërlbisë,
kurse ajo në jug Gre- qisë64 Krerët e Maiit të Zi synonin të aneksonin
pjesën dërr- muese të Shqipërisë Veriore. Mbreti malazez donte ta
zhven- doste me çdo kushi: kryeqytetin e vet nga Cetinja në Shkodër65.
Në prit je të rrethamave të përsihtatshme për pushtimë e>
aneksime territoriale, qeveritë e vendeve ballkanike Ishin vë- në në
garë me dy fuqitë e Adriatikut, për të depërtuar sa më shumë në
territoret shqiptare nga pikëpamja politike e kulturore, madje ©dhe
ekonomike, sidomos në ato territoire ku kishte më tepër mundësi.TTë
62 Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së im- perializmit.
Përmbledhje dokumentesh me një vështrim historik nga prof. Arben Puto,vëll. I.
Tiranë, 1984, dok. 35, f. 314.
63 A. Gàlanti. L’Albania nei raporti con la storia e eon la civiltà d’ltttlia s
Citta di. Castello, 1916, f. 15-17 ; Z. Prela. Mbi politikën austro- -hungareze në
Shqipëri në çerekun e fundit të shek. X I X , në: «BShSh», nr. 1, 1960.
64
M. Vôjvodic.: Srpsko-grçki prëgovori o sàvézù 1912 godine, në :
«Balcanica»-, XIII-XIV. Beograd, 1982-1983, f. 224-229.
65
Z.
Cann.
Politika e qeverisë serbe ndaj lëvizjes kombëtare shqiptare 1908-1912; në: «Studime
historike», nr. 1, 1983, î , 1 3 (Riprodhuar nga «Gjurmime albanolog'jike», séria e
shkencave historike, nr. 5, 1976. Prishtinë, 1977).
.
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tilla ishin Kosova e Maqedonia Perëndimore, ku • kishte nje
minoritet sllay sado të vogël, dhe Shqipëria e Jugnt, ku Greqia
vepronte me anën e kishës nabi popuilsinë shqiptare drtodokse, për
ta helenizuan* Rezultatet e këtyre përpjekjeve nuk ishin të pakta.
Perandoria Osmane nuk ishte në gjendje t’u vin te atyre një kufi. Ajo
kalonte në lëshime pas lëshimesh ndaj kërkesave për depërtim të
Aus- tro-Hungarisë e ïtalisë, si edhe ndaj atyre të monarkive
ballkanike fqinje.
■
[Në mbështetje të planeve të Austro-'Hungarisë dhe të Italisë në
iShqipëri qëndronte aleatja e tyre, Gjërmania. Të tria këto fuqi
impérialiste kishin formuar një aleancë politiko- ushtarake midis
tyre, që ika hyrë në histori me emrin Alean- ca Tripalëshe. Nga ana
tjetër, në mbështetje të planeve të tri monarkive fqinje ndaj
Shqipërisë qëndronte aleanca. tjetër e fuqive impérialiste evropiane,
sidomos. Rusia me Francën, të cilat së bashku .me . Anglinë kishin
formuar Antantën. Aleanca Tripalëshe donte ta shihte : Ballkaniii nën
ndikimin ë vet e te nënshtruar ndaj tij, kurse An tanta përpiqej t’ia
arrinte të njëjtit synim në interes së saj. Prej këtej rridhnin edhe kontradiktat midis tyre për të ardhmen e. Shqipërisë dhe të Ball- kanii.
Qëndrimi i ndryshëm i dy fuqive të Adriatikut nga ai i monarkive
ballkanike fqinje për të ardhmen e Shqipërisë, kishte përcaktuar
edhe, qëndrimin e tyre ndaj Lëvizjes Kombë- tare të popullit : shqiptar
dhe anasjelltas.
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare kundër pushtuesve osma-/
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në V.jena dhe Itoma e kishin ndjekur nga afër dhe ishin për- pjekur
ta përmbaniii. atë mundësisht në kuadrin e një lëvi- zjeje paqësore
me lcarakter kulturor e arsimot, për t’iu për- shtatur kështu politikës
së fuqive për ruajtjen e statukuosë së Perandorisë, Osmaiie.
AKujdësiA dhe njëberazi shqetësimi i Austro-Hungarisë dhe i Italisë
u dukën më qartë në kohën e kryengritjeve të armatosura antiosmane
të viteve 1 >910-1912. Ato. ndërhynë pranë Portes së Lartë për t’i
qetësuar krye- ngritësit shqiptarë me «matüri» dhe pa «eksese» dhe u
shqe- tësuan nga fakti se këto kryengritje mund t’u jepnin shkak
shteteve ballkanibe të- ndërhynin në Sbqipëri në interes të pla- neve
të lyre".
'Ndërkohë monarkitë fqinje ballkanikë, të nisura nga sy- nimet e
tyre për t’u zënë vendin. pushtuesve osmanë, e lufto- nin më çdomjet
Lëvizjen Kombëtare te popullit shqiptar, që u kundërvihej planeve të
tyre dhe që aspirante në . ngritjen e një shteti shqiptar në kufijtë e të
cilit të përïshiheshin trajet e , banuara në shumicë nga shqiptarë...
Në kuadrin e këty- re aspiratave dhe të nevojës së bashkëren dirait të
luftës ku- ridër pushtuesve osmanë, rrethe të ndryshme shqiptarë
nuk kishin ngurruar të bënin përpjekje për t’u marrë vesh me
manarkitë ballkanike îqinje për zgjidhjen, e konSradiktave. Por këio
perpjekje nuk shpunë në.ndonjë résultat konkret as me Greqinë,
përfaqësuesit e së eilës qenë të vetmit që hynë në bisedime mbi këtë
bazë me përfaqësuesit shqiptarë.
Këtq përpjekje, të filluara nga Abdyl Frashëri me përfaqësuesit
e Athinës qysh.në prag të Lidhjes Shqiptarë .të Priz- renit më 1877, e
të rimarra në prag të Luftës Greko-Turke të marsit 1897 66 67 68 ,
vazbduah prej Ismail, Qemalit nga fillimi i këtij shekulli e vijuan deri
më 1912-1913.69 70 Ato kishin të bénin me sheshimin e kpntradiktave
për trojet në kantestim, në kufijtë e kujt do të përfshiheshin ato pas
çlirimit të'tyre nga sundimi osman, në ata të Shqipërisë apo të

66 D. Mehmeti. Kryengritjet antiosmane të viteve 1910-1912 dhe politika e fuqive
impérialiste, në: «Problème të Lëvizjes Kombëtare Shqiptarë» (është në shtyp).
67 F. Liço. Mbi çështjen e aleancës shqiptar o-greke në vitet Ï877- -1881, në:

«Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 18781881», vëll. II, -Tiranë, 1979, 1 121-126; K. Frà- shëri.. Shkrimet politike të Abdyl
Frashërit, në: «Studime historike», nr. 1. 1981, 1.71-72: F: lâço, Anastàs Kullurioti dhe
çështja , shqiptare 1879-1884, në: «St historike», nr. 1, 1983, f. 151-152, 165-167.
68Kur përfaqësuesi diplomatik grek në Stamboll A. Mavrokordatos çë prag.
të kësaj lufte i propozonte N. Frashërit një bashkëpunim me popullin shqiptar,
rilindësi ynë i vinte atij ndër të tjera në dukje se një bashkëveprim të tillë duhej ta
paraprinte jo vetëm rregulliml i çështjes së kufirit të ardhshëm midis Shqipërisë e
Greqisë, por edhe garantimi ji tij prëj njerës nga Fuqitë e Mëdha («Valkaniqi Llogotehnia», fash. 17. Athirië, 1937, f. .193-194).
69 Ismail Qemali (përmbledhje dokumentesh) 1888-1919 , përgatitur nga T.
Hoxha, Tiranë, 1982, dok. nr. 73, 81. Shih po aty, dok. 74, 78, 79, 80; K. Xo■x.e. Ismail
Qemali (jeta dhe vepra), Tiranë, 1983, f. 113-124.
70 T. Dilo. Mbi të ashtuquajturën marrëveshje shqiptaro-greke midis I. Qemalit
dhe Jorgo Teotoqis, në: -«St. historike», nr. 1, 1967. Shih edhe B. Koiidis. Greece and
Albania 1908-1914, Thessaloniki, 1976, f. 33-34 e v.
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Greqisë.
Pas sbumë hezitimesh, Athina hoqi dorë nga projekti i saj i vjetër
për krijimin e një shbeti 'greko^shqiptar; ajo nuk iu kundërvu më
kërkesës së shqiptarëve për ngritjen e një shte- ti kombëtar shqiptar,
dhe pran-oi të hynte në bisedime me për- faqësues shqiptarë. Mirëpo
përfaqësuesit g-rekë e kup tanin kë- të shtet me cungime të mëdha
territoriale, n.ga jugu. Ata nuk hoqëo dorë nga pretend'imet
aneksioniste rnbi. Çamëfinë dhe mbi dy krahinat e tjera, mbi Korçën
dhe Gjirokastrën,, edhe pse pjesa dërrmuese e popullsisë së tyre ishte
me.kom- bësi shqiptare. Ashtu siknndër kishte vepruar në fakt më
parë1:L,,I. Qemali i hodhi ato posbtë dhe më 1913 pranoi më në fund
që kufiri shtetëror shqiptaro-grek të shtri'hej në një vijë, e cila të
kalonte në Filât e të dilte në detin Jon 71 . Por përsëri pa ndonjë
rezultat, sepse pala greke kishte krijuar tani avamtazhe të
rëndësishme ushtarake. Ishte koha e Luf- tës I Ball'kanike., Në luftë
me ushtrinë turke forçat e arma- tosura të Greqise në mars 1913
kishin pushtuar. të . gjitihë Shqipërinë e Jugut me përjashtim të
Vlorës, përpara së ci- lës u ndalën për të mos shkaktuar një konflikt
me Italiinë, që kërkonte ta ruante për vete. Kuptohet se pushtimi i
ferrito- reve shqiptare nga ana e Greqisë u:krye me qëllime aneksimi.
/
.■ .
Pretendimet e. mësipërme territoriale u Ibënë shkaku krye- sor
për mosarritjen e ndonjë marrëveshjeje greko-shqiptare, që të
mënjanonte divergjeneat territoriale : dhe që të drejtohej kundër
Perandorisë Osmane (si përpara,'Luftës Ballkanike ash- tu edhe gjatë
saj). Për këtë, mungesë është.e zorshme të shkar- kosh nga përgjegj
ësia qeveritarët grekë e t’ua ngarkoish. atë udhëheqësve shqiptarë,
sikundër yërehet në 'his'toriografinë greke e siç shprehet edbe një
autor i viteve të fundit, që është marrë më nga afër e më gjërësisht
me problemin72. Në ndonjë rast janë shprehur ed'he kritika të ashpra ridaj politikë® së
qeveritarëve grekë, porse këto janë bërë me qëllime të caktuara.
Qeveritarët e Athinës janë kritikuar për mosarri- tjen e t-ërheqjes së
udhëheqësve shqiptarë në orbitën greke e për lënien e tyre nën
ndikimin. e dy fuqive të Adriatikut 73 . ,‘Mirëpo për udhëheqësit
shqiptarë një marrëveshje shqiptaro- f-greke mund të arri'hej vetëm
duke respektuar të drejtat nationale të çdo pale në bazë të parimit të
komlbësisë dhe jo në atë të fesë, sikundër nisej pala greke^:
;
.Qeveritarët grekë në rastin më të mirë niseshin, pra, nga
konëëpti i ngritjes së një shteti shqiptar në të cilin të për- fshiheshin
vetëm krahinat e banuara tërësisht ose kryesisht nga shqiptarë të
besimit mysliman dhe jo të banuara nga shqiptarë të besimit
ortodoks,- Prej këtyre të fundi-t në shtetin shqiptar duhej të

71 B. Kondis, f. 100.
72 P. Pipinelis. Europe and thé Alhanian question, ■ Chicago, 1963. f. 27-28; B.
Kondis, f. 99-100.
73 M Spiromilos, Elias qe Alvania, Istoriqi meleti, New-York, 1942',. f. 16-1-8,
22.
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përfshiheshin mundë- sisht sa më pak. ^Këtu të shpie edhe udhëzimi
i ministrit të; Jashtëm grek,! Ll. Koromilas, dërguar vartësve të tij në
qer- shor të vitit 1912. 'Për të Shqipëria fillonte nga Vjosa e Pogradeci në Jug e arrinte në Veri deri në Prishtinë^J'
Përveç bisedimeve me fqinjin e jugut, përfaqësuës .shqiptarë
kanë patur kontakte edhe me përtfaqësues të të dy shte- teve fqihj
në74 veri të vendit, veçanëriàht me ata të Serbisë75. Nga studimet e
deritanishme del tare qartë se këto kontakte nuk kanë patur për bazë
mënjanimin e kontradiktave territoriale, sikundër patën bisedimet
me përfaqësuesit e Gre- qisë. Beogradi dhe Cetinja donin t’ia arrinin
vetëm dy qëlli- meve. jSë pari, me anën e luftës së armatosur të
shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane synonin ta dobësonin këtë
sa më shumë ushtarakisht në Ballkan si dhe të dobësonin një- herazi
edbe vetë Shqipërinë.< Është bërë tainimë i njohur me- ndimi i
ministrit të JashtërfT'të Serbisë, që e jep në mënyre të koneentruar
këtë qëllim të qeverisë serbe. Sa më i për- gjithshëm të ishte konflikti
i armatosur midis pushtuesve- osmanë dhe kryengritësve shqiptarë,
pohojnte ai më 1910, aq më mirë do të ishte për planet zaptuese të
Serbisë. Një kon- flikt i tillë do të shpinte në dcibësimin si të
pushtuesve osmanë ashtu dhe të shqiptarëve. Këta të fundit do të
arrinin. në një gjendje të tillë, saqë tië.vihen në shënbim të ide- së
shtetërore serbe dhe kjo- do të arrihej aq më lehtë nëse shqiptarët do
të ishin sa më të ddbët dhe në situatë sa më të keqe»76, shkruante
atëherë M. Millovanoviçi.
'Së dyti, Beogradi dbë Çetinja donin të 'bënin për vete krere
shqiptarë që të pranonin planet e tyre ekspansioniste në territoret
shqiptare, ose, sikundër shprehej M. Millovanoviçi, të viheshin. «në
shërlbim. të idesë shtetërore serbe». . Me këtë «ide» nënkuptohej jo
ngritja e një shteti shqiptar, por aneksimi i trevave të gjera shqiptare
që nga Kosova e Shko- dra e deri në Shkiunbin. në shtetin serb dhe
malazez. Plane- ve të tyre ekspansioniste kaq të gjëra nuk u jepte dorë
«parimi» i fesë, sikundër përpiqej ta përdorte qeveria • greke, e aq më
pak parimi i kombësisë. Në. këto kushte u përdo- rën lloj-lloj parimesh
e pretekstesh, që nga parimi «historik» e deri te ai «ékonomik». Me të
parin kuptohej -«e drejta» që i jepte vetes Serbie për t’u shtrirë në
kufij.të e pepan- dorisë. mesjetare të Stefan Dushanit e .me
emërtimin e Ko- sovës si «Serbi e Vjetër». Me parimin «ékonomik»
kuptohej dalja territoriale e Serbisë në. detin Adriatik nëpërmjet
tokave shqiptare, për të patur këtu një dalje tregtare në det, dhe e
Malit të Zi në Shkodër e në fusbën e saj pjello- re.
■
'Në rrëthana të tilla, të një qëndrimi tepër armiqëgor ndaj
Lëvizjes Kombëtare të popullit shqiptar, për N. Pa- shiçin nuk mund
të zhvilloheshin bisedime me shqiptarët nën pre teks tin se ata nuk
ishin akoma . të përgatitur «as nga pikëpamja kulturore dhe as nga
74 B. Kondis, f. 70-71.
75 Z. Cana.• Lëvizja Kombëtare Shqiptarë në Kosovë 1908-1912,. Prishtinë,
1979, f. 133-150.
76 Po aty, {. 141.
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ajo historike», se rna- ndej shqiptarët ishin «serbe nga gjaku», që
kishin ndry- shuar fenë dhe kombësinë «nën persekutimet dhe
presionet e. pushtetit turk». se tokat shqiptare «janë tokat tona që
Turqia i ka marrë nga ne- dhe tani i çlirojmë këto toka», qrrinte të
pohonte tërë arrogance kryeministri i Serbisë në kohën e Luftës
Ballkanike77.
Për këto arsye bisedime të ndërsjellta midis Serbisë e Malit të Zj
dhe të përfaqësuesve të Lëvi-zjes Komibëtare Shqiptare për ndarjen
e territoreve në kontestim nuk ka patur, sikundër pati me Greqinë, të
cilat megjithatë dështuan.
Mungesa e gatishmërisë së monarkive ballkanike për arri-- tjen
në një marrëvèshje me përfaqësues të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare
mbi bazën e respektimit të të drejtave kombëtare në mënyrë të
ndërsjelltë dhe mungesa e bashkërendi- mit, mbi këtë foazë, të
veprimeve antiosmane, ishin tepër •shqetësuese për këta
përfaqësues. Megjithatë, lufta kundër pushtuësve osmanë, si sbkelës
të vendit, ishte në. rritje. Pas Re- volucionit Xhonturk të vitit 1908,
arjo- mori ■ përp'jesëtime të më- dha. Kryengritjet e vazhdueshme
antiosmane të viteve 1910- -1912, me sukseset ë tyre nshtarakeidh©
politike, patën kudo.je- honë të madbe, veçanërisht në. vende! fqinj.
Nga pikëpamja ush- tarake ato e dobësuan së 'tepërmi , Perandorinë
Osmane në Ballkan. Nga pikëpamja politike në gusht 1912 kjo Perandori u detyrua të pranonte disa kërkesa të rëndësishme të Lëvizjes,
që hynim në •kuadrin e njohjes të një autonomie territoriale
administrative të trojeve- shqiptare. Të nxitura nga ky dobësim dhetë
sbqetësuara nga këto lëshime politike të Portes së ’Lartë, që. vinin
ndesh me planet e tyre anek- sioniste, tri monarkitël fqinje ballkanike
si edhe Bullgaria u vunë në lëvizje më shumë se më parë. Në tetor
.1912 ato i shpallën luftë Perandorisë Osmane pasi kishin arritur me
parë një aleancë midis tyre për ndarjen «e presë», aleancë di-ku të
shkruar e diku të nënkuptuar. Në të parashikohej co- pëtirni midis
tyre, i Shqipërisë, i Maqedonisë dhe i disa terri- toreve të tjera të
Perandorisë Osmane.
Pushtimi i territoreve shqiptare prej ushtrive të monar- kive fqinj
e ballkanike shpuri në acarimin në kulm të marrë- dhënievë midis
popullit shqiptar dhe këtyre monarkive. Luf- ta e mëparshme .
politike kundër pnetehdimeve aneksioniste të tyre u shndërrua tani
në luftë të përgjakshme me arme.
Në këto kushte u shpall më 28' nëntor 1912 Pavarësia e
Shqipërisë, për ta shpëtuar vendin nga copëtimi, për ta çliruar nga
pushtuesit e mëparshëm osmanë dhe. nga push- tuesit e rinj
ballkanike.
.
Pavarësia e Shqipërisë, e shpallur pas gati 50Ô vjet ro- bërie të
hüaj, dhe ngritja e shtetit të pavarur shqiptar ndô- dhën në kohën é
një krize të thelle politike me permasa ballkanike e botërcre, kur
fuqitë impérialiste po përgatiteshin për t’u kacatfytur për rindarjen e
>
18) G. Stârikovie. Nikola Pashiç i stvaranje albanske drzhve, në:
«Marksistiçka misao». Beograd, 1985, nr. 3.
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botës.' Shpërthimi ï luftës botërore një vit e gjysmë pas shpal'ljes së
Pàvarësise, e igjetî shtetin e ri shqiptar ende, të pakonsoliduar dhe
ne luftë per të përballuar vështiresi e kontradikta te. shümta.
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2. SIITKTT I PAVÀRUR SHQIPTAR NË VORBUX,tSN E KONTRAOIKTAVE
TË SHÜMTA

Në luftën diplomatike për njohjen ndërkombëtare të shte- tit të
pavarur shqiptar dhe. veçanërisht për caktimin e kufij- ve politikë të
tij, u rritën më tej kontradiktat midis dy blloqeve antagoniste të
Fuqive të Mëdha evropiane, por nuk arritën të shndërroheshin ende
në luftë të armatosur.. midis tyre. Ato gjetën një rrugë të përkohshme
kpmpromisi, për arritjen e së cilës «shpenzimet» i hoqi Shqipëria me
copëti- min e s'humë territoreve të saj dhe me.dhunimin e payarësisë. Kontradiktat që u ashpërsuan më shumë ishin ato midis pesë
pretendentëve për ndarjen e Shqipërisë, midis dy fuqive të Adriatikut,
nga njëra anë, dhe tri monarkive fqinje bail- kanake, nga ana tjetër.
Kontradiktat territoriale në mes aleatëve iballkanikë për ndarjen e .
'Maqedonisë shkuan më tej. Ato çuan në .shpërndarjen e kësaj
aleanee, në fillimin e luttes me armë midis anëtarëve të saj në qershor
1913 dhe në disfatën e Bullgarisë, nismëtares së kësaj lufte, e cila ka
hy- rë në histori si Lufta II Ballkanike.
Vendimet e të dy grupeve antagoniste të Fuqive të Mëdha
evropiane që përcaktuan. kufijtë territorialë të shtetii të pavarur
shqiptar dhe statusin politik të tij is'hin, sikundër di- het, një
kompromis midis tyre, që nuk mori aspak parasysh aspiratat
kombëtare të popullit shqiptar dhe ,që shkeli bruta- lisht parimin e
kombësisë dhe atë të vetëvendosjes së popuj- ve. iKompromisi synonte
të mënjanonte shpërthimin përpara koHe të konfliktit botëror. Për
t’ia arritur kësaj, u bënë «kur-, ban» trojet shqiptare duke zgjeruar
kufijtë e shteteve fqtnje fitimtarë të Lulftës Ballkaniike kundër
Turqisë. Pavarësia e shtetit të ri u bë gjithashtu ^fli» për ta vënë këtë
shtet nën kontrollin ndërkombëtar të vetë fuqive (KXK) e në interes
të tyre78, ’
..
Me. yeridimet e të gjashtë fuqive mbi Shqipërinë palët eînteresuara u kënaqën vetëm pjesërisht. Me këto Vendime dÿ fuqitë
e iriedha lakmitare, Austro-Hungaria me Italinë, nuk u vendosën dot
ushtarakisht në Shqipëri. Megjithatë Vjena i -arriti disa nga qëllimet
e saj. Me njohjen e shtetit shqiptar ajo pengoi daljen tokësore në
Adriatik. të Seribisë, përçuese kryesore e ndikimit të Rusise në
Ballkan dhe njëkohë- sisht minuese e vetë bazave të Perandorisë
Dualiste. Këtë roi e luante politika e Beogradit për të bashkuar rreth
di- nastisë së Karagjeorgjeviçëve popujt jugosllavë të kësaj perandorie. Nga ana tjetër, shteti shqiptar për nga orientimi politik do
të ishte ashtu sic e donte diplomacia austro-hu- ngareze, në armiqësi
me Serbinë dhe Malin e Zi për shkak të kontradiktave të thella
territoriale që u krijuan midis ty- re nga vendimet e Kocnferencës së
Ambasadorëve, në bazë të të cilave Serbia ë Mali i Zi aneksuan treva
78 À. Puto. Pavarësia shqiptare dhe diplôrhacia ' e Fuqive te Mëdha, Tiranë,
1978, f. 260.
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të tëra shqip- tare.
Lëshimet që Vjena i bëri diplomacisë së Petersburgut ki- shin
edhe qëllime politike të tjera. Tokat shqiptare të lëna nën Serbinë dhe
Malin e Zi do të përbënin një oyer d’agitation» (vatër agjitacioni), që
do t’i jepte mundësi Monarkisë Danulbiane «të ndërhynte kur të
'kishte nevojë» 79 . Kështu i përgjigjeshin diplomatët e Ballplatzit
(Minis’tria e Jashtme e Austro-iHungarisë) I. Qemalit në prill 1913,
kur i pyeste për këto lëshime. Me lëshimet në Shqipëri dhe në
Maqedoni, Vje- na mendonte gjithashtu se mund te kënaqte këtu
aspiratat e borgjezisë shtetmaidhe serbe me shpresë se do t’ià
largonte. kësa.i borgjezie vëmendjen nga tokat jugosllave të Perandorisë80.
.Për Vjenën Shqipëria do të shërbente njëkohësisht edhe si një
barrière kundër vendosjes së Italisë në ’bregdetin shqiptar. Duke
folur për kontradiktat italo-austriake në Ballkan në tetor 1912, V.I.
'Lenini shkruante se Italia (që sapo kishte pushtuar Libinë) «don të
rrëmbejë edhe një thelë —- Shqipë- rinë, Austria nuk don ta lejojë
këtë»81.
Nga ana e saj Italia nuk ë lejoi Greqinë të vendosej në Vlorë që e
donte për vete, e as në bregdetin përballë ishullit të Korfuzit, që do t’i
lejonte Greqisë dhe fuqive që qëndro- nin prapa saj të bëheshin
zotëruese é plotë e kanalit me të njëitin emër.
Po të shkojmë më tej, duhet të themi se për të gjashtë Fuqitë e
Mëdha evropiane asnjanësia e shtetit shqiptar e ven- dosur prei tyre
dhe vënia e këtij shteti nën kontrollin e për- bashkët të të gjashtë
fuqive, u duhën si një «garanti» për ta mbikqyrur atë kolélîtivisht, për
të ndikuar mbi orientimin e tij politik dhe për-të mënjanuar
rivalitetin midis tyre* sidomos rivalitetin midis Italisë e AuStrolHungarisë. Por ato nuk shërbyen e nuk mund të shërbenin për
sheshimin e kon- tradiktave ndërimperialiste në Shqipëri e as për të
mënjanuar kontradiktat e thella midis shtetit të ri shqiptar dhe
fqinjë- ve të tij ballkanikë.
Midis shtetit Shqiptar dhe monarkive ballkanike fqinje nuk u
krijua ajo atmosferë miqëscre që u kërkonte atyre I. Qe- mali të
nesërmen e Shpalljes së Pavarësisë 'dhe që ishte ë nevojshme, madje
e domosdoskme për mëkëmbjen e shtetit të porsakrijuar. ^Shqiptarët
gëzohen që mundën të hyjnë në familjen e popujve të lire të orientit»,.
u telegrafonte ai qe- verive të vendeve përkatëse më 29 nëntor 1912,
duke shtuar se shqiptarët nuk kishin tjetër qëllim «veçse të jetojnë në
paqe me të gjitha shtetet fqinje»82. Përkündrazi, në vend të paqes e të
miqësisë u rrit më tej armiqësia nga gjendja që u krijua. 'Kontradiktat
që ekzistonin me monarkitë1 fqinje ku- fitare përpara ShpaUjes së
Pavarësisë u thelluan sidomois pas caktimit të kufijve. <Për popullin
79 Dokumenti o spolnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914; (më tej: DSPKS),
knjiga VI, 2. Beograd, 1981, dok. 23.
80 R. Falaschi. Ismail Kemal Bey Vlora, Roma, 1985, f. 324.
81 V. I. Bénin. Veprat, vëll. 18, f. 375.
82 Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria g sa} nëntor 1912-janar
1914, Tiranë, 1963, dok. 33, f. 42 :
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shqiptar 'dhe udhëheqësit e tij vendimet e gjashtë Fuqive të Mëdha
për njohjen e pavarësisë së Bhqipërisë ‘dhe càktimin prej tyre të
kufijve të shtetit shqiptar Përlbënin një fitore të rëndësishme, por ato
nuk e zgjidhën problemin national, kur gati gjysma e popullsisë dhe e
territoreve shqiptaré u lanë jashtë këtyre kufijve.,
Nga ana tjetër, me këto vendime monarkitë fqinje ballkanike
mundën të aneksonin mjaft territore shqiptaré, por nuk arritën t’i
ndanin ato tërësish't midis tyre, sikundër dë- shironin. Mali i Zi dhe
Serbia aneksuan toka të gjera shqip- tare (Hrafshin e Dukagjinit,
Kosovën etj.), por Cetinja nuk e aneksoi dot Shkodrën e Shqipërdnë e
Veriut në shtetin mala- zez, as Beogradi nuk mundi të realizdnté një
dalje tokësore në Àdriatik përmes Shqipërisë së Mesme. Me këto
vendime edhe Greqia aneksoi dis a territore shqiptaré në jug të vendit
'(Çamërinë), porse Athina nuk arriti të aneksonte Korçën e
Gjirokastrën, ku ishin ngulitur aq shumë syniinet e bongje- zisë
greke. Për rrjedhim shteti shqiptar lindi me plot kontra- dikta të
jashtme.
Në rrethanat e krijuara, në sytë e popullit shqiptar të tri
monarMitë ballkanike fqinje ishin grabitëse të territoreve shqiptaré,
kurse këto monarki e shihnin ' shtetin shqiptar si;' «krijesë» të
diplomacisë austriake dhe italiane. Si «krijesë» e Austrisë dukej për
rrethet ekspansioniste serbo-malazeze, të Italisë për ato greke, për
shkak të rolit që luajtën këto dy fuqi në Konferencën e Ambasadorëve.
Në këtë Konferencë Austria u mundua të kufizonte pretendimet e
Serhisë e të Malit të Zi të mbështetura nga Fuqitë e Antantës, veçanërisht nga Rusia. Italia u përpoq të ngushtonte pretendimet greke83.
Rrjedhimisbt në sytë e opinionit publik, fuqitë e Tri- palëshit u
paraqitën si «mbrojtëse» të Shqipërisë, veçanë- risht AustroiHungaria me Italinë, kurse ato të Antantës, si- domos Rusia me
Francën, si «përkrahëse» të monarkive fqi- nje.
Kontradiktat me -vendet fqinje ‘ballkahike çuan në agre~ sione të
tyre ndaj shtetit të ri, që ishin me pasoja të rënda për këtë shtet ende
të paorganizuar mire «dhe të pakonsoliduar. Pas caktimit të kufijve
verilindorë të shtetit shqiptar, Ser- bia e iMali i Zi mezi u detyruan t’i
tërhiqnin në përgjithësi ushtritë e tyre jashtë këtyre kufijve. Në këtë
drejtim ush- truan ndikimin e vet presionet e forta të Vjenës ndaj dy
shteteve slave, veieanërisht ndaj Serbisë. Në kohën e Kry- engritjes
së Dibrës dhe të Kosovës në vjeshtën e vitit 1913, që shpërthyen
kundër shtypjes e genocidit serb atje, këtb, presione për pàk shpunë
në shpërthimin e konfliktit të ar- matosur austrorserb e në konfliktin
bdtëror. Për shtypjen e kësaj kryengritjeje ushtria e Beogradit nuk u
kufizua në territorin «e vet», por u shtri thellë edhe në atë të shtetit
shqiptar, prej nga u detyrua të tërhiqej nën këmbëngul- jen c Austro:Hungarisë. Tërheqja e Malit të Zi nga Shkodra, në maj 1913, në
kohën e krizës për këtë qytet, dhe tërheqja në tetor e Serbisë, bënë që
'shpërthimi i Lusftës I Boterore t’i «gjeute kufijtë verilindorë të shtetit
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A. Puto. Pavarësia. ,f. 188 e v.

shqiptar në përgjithësi të zbrazura nga ushtritë e huaja. Kjo nuk ndodhi me kufijtë ..jugorë,. ata me Greqinë, me të cilën shpërtheu një
koinflikt i armatosur. Fillimi i luftës botërore e gjeti këtë komflikt. të
'hapur, sic do ta shikojmë pak më poshtë.
Krahas kontradiktave të jashtme, shteti i ri shqiptar lin- di me
plot kontradikta të brendshme me karakter ekonomi- ko-shoqëror e
politik, Kontradiktat e (brendshme ekonomiko- -shoqërore ishin të
s’humta e të thella. Në radhë të pare atô ishin kontradikta midis
masës së gjerë të popullit shqiptar, siç ishte fshatarësia, me shtresat
e saj kryesore të mesme e të varfëra, «dhe bejlerëve gifligarë. Në
kundërshtim me aspira- tat e fshatarësisë, çiifligarët dhe forçat e
tjera të lidhur me tokën, «donin t’i ruanin mbeturinat e
marrëdhënievè feudale në prodhim, të ruanin pra atë ndarj«e
ekizistuese e krejt të pa- drejtë të tokës e atë sistem të rëndë taksash
që i la trashë- gim Perandoria Osmane.20 Ishte një qëndrim që i binte
ndesh karakterit të Rilindjes sonë, .nga e cila lindi shteti shqiptar.
Rilindjen sbqiptare shoku Enver Hoxha e ka cilësuar si «një epokë
revolucionare demokratike»84 85.
Në radhët e shoqërisë s'hqiptare kishte plot elementë antifeudalë e përparimtarë, që ndjenin nevojën e demokratizi- mit të
jetës së vendit. Vetë kryetari i qeverisë, Ismail Qe- mali, deklaronte
në tetor 1913 se ai ishte për atë që «të mos jepet kurrë sbqiptari pa
qenë zot i dheut», fcurse Fan S. No'li pohonte më 1914 gati po të
njëjtën gjë. Ai kërikonte të ndi- qej në vend një politikë ekonomike e
tillë që të shpinte në përpariiiiin e vendit, bile të shpinte në çlirimin
e fshadarëve «nga çdo bej e spahi»86. Megjithatë borgjezia shqiptare si
klasë nuk doli me ndonjë program demokratik, në të cilin të
parashikohej zgjidhja në një të aîfërme e çështjes së tokës dhe
lehtësimi i sistemit fiskal në interes të masës së fshatarë- sisë. Për
fshatarin ^kur flite't për tokën flitet për atdheun. Këtë nuk e tund
asgjë»,87 ka nënvizuar shoku Enver Hoxha. Borgjezia jonë nuk don te
të prekte jo vetëm pronën e madhe private mbi tokën, atë të
çifligarëve të veçantë, por as pronën shtetërore të trashëguar nga
shteti shqiptar prej Pe- randorisë Osmane, sipërfaqja é së cilës nuk
ishte e pak- të. Në slhtetin e pavarur shqiiptar prona shtetërore zinte 15 për qind të pronës çifligare, nga 55 për qind që mbu- lonte kjo
pronë në sipërfaqen e' përgjithshme aigrare të Shqi- përisë88.
Mungesa e një programi perspektiv për çështjen fshatare ishte
një minus në jetën e brendshme të shtetit të ri shqiptar. Hartimi i një
programi demokratik antifeudal i kuptu- eshëm nga masat popullore,
do të pënbënte një armë të fortë në dorën e forcave patriotike e
përparimtare të 'borgjezisë për ta lidhur ngushtë pas vetes

84 Historia e Shqipërisë, vëll. III, Tiranë, 1984, f. 49-51.
85 Enver Hoxha. Raporte e fjalime (1967-1968), Tiranë, 1969, f. 368.
86 Qeveria e Përkohshme e Vlorës..., dok. 330, f. 241 ;• «Shqipëria e re»,
7.6.1914; «Atdheu», 28-10.6.1914.
87 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 174.
88 Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 49^-50.
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fshatarësinë në lutftë sa ku- ndër armiqve të jashtëm aq edhe kundër
forëave të brendshme reaksionare e antipopullore, madje
antikombëtare, ;.me të cilat lindën kontradikta të thella politike.
iKëto kontradik- ta u dukën qysh gjatë qeverisë kombëtare të I.
Qemalit që qëndroi në fuqi deri në janar 1914. Kuridër saj u vunë
forçât'më të errëta të shoqënisë shqiptare me në krye çifliga- rin e.
madh të Shqipërisë së - Mesme, Esad pashë Toptanin. Mendoj se kjo
nuk ishte luftëqë zhvillohej thjeshtë për pu- shtet midis forcave
politike të ndryshme, atyre demokratike dhe reaksionare, siç mund
të duket në shikim të parë dhe sikundër është shkruar në ndonjë nga
dotimet tona.
Ndeshja midis tyrre ishte' rezulta.t logjik i rolit antikom- bëtar
që kishte filluar të luante Esad Pasha menjëherë pas Skpaljes së
Pavarësisë dhe krijimit të shtetit të pavarur shqiptar. Ishte një rol që
nisi nga dorëzimi i njohur i Shko- drës Malit të Zi në prill 1913 e deri
sa ai u vra nga dora e Avni Rustamit, në qerslhor 1920. Me të u litihën
me rad’hë mbi bazën e interesave të ndërsjellta të gjithë shtetet fqinje
që kishin. synime aneksioniste, që nga Mali i Zi e Sekbia, deri te
Greqia e më në fund edhe Italia. Prandaj të luftoje E. Toptanin nuk
ishte thjeshtë luftë për pushtet, por ishte luf- të për të ruajtur shtetin
shqiptar, pavarësinë dhe tërësinë e tij territoriale dhe për ta
konsoliduar atë. '
Forçat patriotike e përparimtare u ndeshën mandej me
institucionet fetare, sikundër ishin kisha e xhamia me kle- rikët é
lartë në krye, që mbanin qëndrim armiqësor ndaj shtetit të ri. Kisha
ortodokse, që varej nga Patrikana gneke e Stamibollit, luante kartën
e shovinizmit grek, ajo katolike, që varej nga Papati i Romës, me
qëndrimin e saj tradicional kozmopolit, luante më shumë roi përçarës
se sa bashkues. Xhamia, që varej nga Sheh-ul-Islami dhe që kishte në
Perandorinë teolkratifce Osmane një pozitë të forte, nuk mund të
pajtohej me një shtet që nuk kishte lindur me petkun e fesë
myslimane, isikundër ishte shteti shqiptar, i cili u nda nga xhamia
ose kisha dhe qytetarët e tij ishin të barabartë, pavarësisht nga îeja 3".
Vetë borgjezia shqiptare, Si force shoqërore që kishte ngritur
flamurin e çlirimit 'dhe të bashkimit kombëtar, ishte akoma e dobët
dhe disi e përçarë nga partikularizmat krahi- nôre. Sh'faqjet e
tendencavë turkomâne në radhët e elemen- tëve myslimanë e të atyre
grekomanë në . radhët e elemen- tëVe ortodoksë, të lëna këto ,nga
pushtimi osman, përbënin gjithashtu vështirësi për shtetin e ri, që
duheshin luftuar e kapërcyer.
Luf ta e forcave patriotike e filluar më 1913 kundër E. 89
Toptanit ârriti hjë tfarë suksesi në prag të luftës boiërore, në maj
1914, me arrestimin e ketij çifligar i të madh që mban« te postin e
ministrit të Punëve të Brendshme . dhe të Luftës në. qeVeriné e prime
Vidit. Pashai i Toptanit u akuzua si sâ- botator i. luftës së armatOsUr

89 Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 49; S. Polio. Shpallja e Pa- varësisë së
Shqipërisë — kthesë e madhe në historinë é popullit shqiptar. Tiranë, 1982, f. 27.
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. që izhviïlohej ..në iShqipërinë e Jugut kundër forcave greke 90. Ai ü
luftua në të njëjtën kohë si njeri që bënte lojën earmiqve më të
meizikshëm të Shqi- përisë," si të të tri monarkive fqinje ballkanike,
ashtu edhe të Italisë. Marrja e tij në mlbrojtjë pa,s arrestimit nga ana
e qeverise së Romës, tërheqja e tij rië Itali e pritja atje e Pashait
krahëhapur 'dhe me nderime të mëd'ha, dëshmonte për një rivalitet
të ashpër për iShqipërinë midis Vjenës, që mbështeste Vidin dhe
Romës, që përkrahte E. Toptanin.
Gëizimi i forcave ‘antiesadiste për fitoren kundër E. Toptanit
ishte i madh dhé u shpreh bofërisht me anën e shty- pit. MMë 18 maj
1914 filloi të shpëtojë komibi shqiptar nga feudalët e tmerruar»,
shkruante në krye të të 'gjithë faqes së parë gazeta <^Populli», e cila
botohej në Vlorë nga M. Qulli dhe S. Nivica. Me këtë rast ata e quanin
Esad Pashën «një shtazë të egër, një kuçedër e tërbuar, një egërsirë,
një keqbërës i vërtetë që gjer pardje luante me fatin e Shqi- përiisë..»91. Mirëpo gëzimi i këtyre forcave nuk vazhdoi gja- të. Aktin e tyre
politik te 18-19 majit në Durrës e pasoi shpërthimi në .Shqipërinë e
Mesme i kryengritjes së masave fshatare, e cila u drejtua kundër
princ V. Vidit. I vendo- sur në krye të shtetit shqiptar nga të gj.ashtë
Fuqitë e Më- dha evropiane, ai përfaqësonte një krah tjetër të reaksionit çiïligar dhe njëkohësisht një oriemtim tjetër politik, atë
austrohungarez. Rrethet e gjera të borgjezisë, që kishin luftuar
kundër E. Toptanit, mbajtën. një qëndrim krejt të ndrys'hëm ndaj
princit, e mbështetën këtë fuqimisht dhe iu kundërvunë lëvizjes
antifeudale të fshatarësisë, që kërkonte largimin e tij nga vendi. Ky
qëndrim rriti edhe më tej kontradiktat ekonomiko-shoqërore dhe
politike të forcave të brendshme duke i shpënë ato në kuh.net e tyre.
Qëndrimi në anën e Vidit i rretheve, të gjera të borgjezisë
shqiptare për ne shpjegohet me shpresat që ata kishin te për- krahja
e Vjenës, si mbështetje e jashtme për t’iu kundërvë- në pla.neve
antishqiptare të fqinjëye të tjerë më të rrézik- shëm si edhe në
dobësimin e borgjezisë sonë per të zhvilluar një luftë në dy, fronte. Të
bënte ed'he luftë me karakter'eko- nomik e shoqëror kundër
pifligarëve si klasë 'dhe njërit prej përfaqësuesve të saj, V. Vidit, për
të plotësuar kështu aspi- ratat antifeudale të fshatarësisë, edhe lutftë
ballore me ka- rakter politik si kumdër E. Toptanit, që. përfaqësonte
imperia- llzmin italian e shovinizmin, tballkanik, ashtu edhe kundër
V. Vidit, që përfaqësomte imperializmin austro-hungarez. Për
bprgjezinë kishte mande j më.tepër rëndësi dhe përparësi jo zgjidhja
e. kontradiktave të brendshme ekonomike-shoqërore, por zgjidhja e
kqntradiktave jpolitike të jashtme, >që -ishin gjithnjë shumë
shqetësuese, sidomos ato me Greqinë, me të cilën vazhdonte konflikti

90 «Populli»-, Vlorë, 23.5,1914.
91 Po aty.
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i armatosur në Shqipërinë e Jugut.

3. KONFLIKTI SHQIPTARO-GREK NË SHQIPËRINË E
JUCUT

Kenflikti shqiptare-grek është një tregues i qëndrimit prej
sehirxhiu të Fuqive të Mëdha ndaj manevrimeve të Greqisë në
Shqipërinë e Jugut në prag të shpërthimit të Luftës së Parë Bptërere.
Për paspjat tepër négative që pati ky kenflikt në kenselidimin e
shtetit shqiptar të persakrijuar dhe për për- fitimin që nxeri Italia
nga rrjedha e tij, pe e japim këtë kenflikt në vijat kryesere të tij.
'Ndryshe nga Senbia dhe Mali i Zi, që u detyruan t’i tër- hiqnin
fereat e tyre të armatosura jashtë territoreve që iu njo- hën shtetit
shqiptar, Greqia nuk i tërheqi të vetat nga Shqi- përia e Jugut veç
pjesërisht (nga krahina e Korçës) dhe ve- tëm përkohësisht.
Meszbrazja tërësisht e Shqipërisë së Jugut dhe manevrimet e shumta
të kryera këtu nga diplomacia ■ e Athinës, lidhen me lëshimet që
fuqitë impérialiste i bënë Greqisë për qëllimet ’e tyre të caktuara. Pas
kontradiktave të mprehta, që u krijuan në Ballkan me vendimin e
Konferen- cës së Ambasadorëve të 2'9 korrikut 1913 mibi Shqipërinë
dhe sidomos me paqen e Bukureshtit të 10 gushtit 1913 midis vendeve ballkanike, Gjermania dhe pas saj Austro-Hungaria bë- nin
përpjekje të fitenin borgjezinë greke për vete, sikundër bënin për
llogari të tyre Franea. Aniglia dhe Rusia. Edhe Italia, që ishte tepër e
interesuar për Shqipërinë e Jugut, nuk ushtrei ndaj Greqisë atë
presiom që ushtrei. p.sh. Austro- -Hungaria ndaj Serbisë e Malit të
Zi. Përkundrazi, Roma u orvat t !i përmirësonte marrëdhëniet tanimë
të aosruara me Greqinë e të mos mbetej prapa fuaive të tjera. Këtë
gjendje të favorshme ndërkombëtare si edhe gjendjen e brendshme të
dobët e en-de ,të pakonsoliduar të shtetit shqiptar, i shfry- tëzoi
qeveria e Athinës.
Vetëm në mes të shkur-tit 1914 gjashtë Fuqitë e Mëdha i
dorëzuan Greqisë një notë kolektive, sipas së cilës ajo du- hej të
zbrazte Shqipërinë e Jugut dhe të mos: shkaktonte aty asnjë
kundërshtim, të mos mJbështeste as të mos nxiste qoftëdrejtpërsëdrejti .qoftë tërthorazi çfarëdolloj qëndrese. Zbra- zja do të
fillonte :më 1 mars, duke nisur më parë nga Korça e ishulli. i Sazanit
dhe duhej të merrte fund më 31 mars 1914, me zbrazjen e Delvinës92.
E vënë përballë kërkesave të tilla, qeveria greke u dety- rua t’i
tërhiqte forçat e saj të armatosura nga Korjça e 'Ko- lonja. Mirëpo
puna nuk shkoi më tej. Ngjarjet ishin organi- zuar dhe do të
organizoheshin nga ana greke në një mëny- rë të tillë saqë nota e
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këtyre fuqive mibeti më tepër një akt formai diplomatik dhe tërheqja
në fakt nuk vazhdoi. të kry- hej më tej, sikundër ishte parashikuar në
notë. Autoritetet pushtûese greke kishln filluar të organizonin në
Shqipërinë e Jugut força të armatosura të ashtuquajturat -«kompani
të- shenjta», për të kundërshtuar bashkimin e kësaj pjese të vendit
me shtetin shqiptar 93 . Me këtë organizim shpjegehet kër- kesa e
fuqive, e muajit shkurt, ndaj Greqisë për të mos mibë- shtetur e nxitur
ndonjë kuhdërshtim gjatë zbrazjes së Shqi- përisë së Jugut.
Megjithatë, nga ana greke veprimi nuk u ku- fizua vetëm me kaq. Pas
notës së shkurtit 1914 u sajuan forma të tjera plotësuese për të
kundërshtuar zbrazjen, me shpa- lljen e «autonomisë» në «VorioEpir>!-, e me krijimin e një ■«shteti vorioepirot» dhe -«qeverinë» e tij.
Pikërisht një dite- përpara afatit të dhënë për fillimin e zbrazjes, më
28 shkurt, rrethet drejtuese të Greqisë organîzuan në Gjirokastër
shpa- lljen e «autonomisë» së Shqipërisë së . Jugut. U botua edhe
dokumenti përkatës, i cili nënshkruhej nga Jorgji K. Zografo- ja, si
kryeministër i «qeverisë» së -«Epirit të Veriut» dhe nga tre peshkopët
e Shqipërisë së Jugut,-. nga- ai i. Gjirokastrës, j Korçës dhe i Konicës,
si anëtarë94.
Në këtë mënyrë borgjezia greke donte ta shpinte deri në fund
propagandën shurdhuese të zhvilluar më parë, sipas së cilës shteti
shqiptar në dy krahinat e tij të jugut kishte kon- tradikta të
brendshme nacionale të tilla që do ta bënin jetë^.
e tij të pamundur-në qoftë se nuk krijoheshin kushtet e përshtatshme e lehtësuese për banorët me kombësi jo shqiptarë. Por si
qëndronte puna në të vërtetë?
Shteti shqiptar lindi, siç: ë ' vumë iië dukje me plot kon- tradikta
të brendshme e të jashtme, por jo me kontradikta nationale të tilla,
sikundër ishin ' përpjekur ta paraqitnin atë më parë rrethet drejtuese
të Athinës dhe sikundër bënë tani me «shpalljen» e autonomise. Bile
në krahasim me të gjitha shtetet fqiqje, shteti shqiptar kishte shumë
më pak kontradikta nacionale nga sa patën më 1913 jo vetëm iSerbia
e Mali i Zi, por edhe vetë Greqia, e cila përpara 1913-ës kishte
karakter homogjen nga pikëpamja etnike95, kurse me kufijtë e 1-913ës ky karakter ndryshoi shumë. Nga afro 4.-800 mijë iba~ norë që
arriti shteti grek më 1913, më tepër se gjysrnë mi- lionë ishin të huaj,
midis tyre edhe shqiptarë96.
■Ndryshe nga shtetet fqinj të mësipërm, banorët me kom- bësi të
93 G.H. Bajraktaris. Aneksartisia tis Koricas, At:he.nai, 1-916, f. 25- -28; K.
Skenderis. O Voriopiritikos agon (1914), Athenai, 1930, f. 26-28* P. Harizi. Histori
kronografike e qarkut të Korçës që në luftën e Ballkanit gjer më sot, Boston, Mass, 1919,
f. 16-28.
94 K. Skenderis, f. 46; V. Kondis, f. 124-125.
95 A. Andréadès. Les effets économiques et sociaux de la guerre en Grèce, Paris
— ' New Hawen, 1928, f. 136.
96 . Annuaire statistique de la Grèce 1930, Athènes, Imprimerie Nationale
(1931), f. 11, 23-24.
Mjafton të themi se nga 1.200 mijë banorët e pjesës së Maqedonisë të
aneksuar nga Greqia më 1913, vetëm 513 mijë ishin grekë, d.m.th. rreth 42,6 për
qind, kurse pjesa më e madhe ishin me kombësi jo greke.
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huaj që u përfsninë brenda kufijve të shte-tit shqiptar përbënin vetëm
3, 7 për qind të popullsisë së vendit. E kemi fjalën kryesisht për
minoiritetin grek në rrethet e tanishme të Gjirokastrës e të Sarandës
që kishte një farë peshe, i cili më 1913 arrinte në afro 30 mijë banorë 97
nga rreth 800 mijë banorë që arrinte atëhëre numri i popullsisë së
shtetit shqiptar98. Në këto dy krahina të Shqipërisë së Jugut, popullsia e të cilave arrinte më 1913 në rreth 235 mijë banorë, mi- noriteti
zinte vetëm 12,7 për qind të popullsisë tjetër me ico- mbësi
shqiptarë99. Mirëpo synimi për zgjerim territorial i shtynte rrethet
ekspansioniste të Athinës t’i përmbaheshin gjithnjë parimit të fesë
dhe jo të komhësisë. Ata e paraqitën qëllimisht Shqipërinë si shtet
«mysliman» në kuf ijtë e të cilit nuk duhej të përfshiheshin ortodoksë,
pavarësisht nga kombësia që kishin. Rrjedhimisht, ortodoksët që
vareshin akoma nga kisha greke e Patrikanës, sikundër ishin
ortodoksët shqiptarë, duhej te përfshiheshin mundësisht të gjithë ose
gati të gjithë në shtetin <^e krishterë» grek. Nga ana tje- tër,
megjithësë Shqipëria eJugut banohej në pjesën dërrmu- ese nga
popullsi shqiptare, për .rrethet drejtuese 'helenike nuk ishte e
vështirë të. ndërmcrrnin në Gjirokastër hapin e shpalljes së
«autonomisé» të 28 shkurtit e të organizonin atje një qëndresë për t'iu
kundëryënë vendimëve të fuqive. Gjirokastra ishte nën pushtimin e
foreave greke. Elementë grekomanë nga shtresat e larta të borgjezisë
ortodokse po ashtu nuk mungonin. Vetë kryetari i -MqeveriSë»--.. J.
Zogra- foja, ishte me origjinë shqiptare, nga Qestorati i Lunxheri- së
(Gjirokastër), i biri i pasanikut të madh, i Kristaq Zografos. Përveç
pranisë së forcave greke, këtyre elementeve, u jepte zemër. zhurma ,
e madhe e rretheve ekspansianiste të Athinës për të «mbrojtur»
«Epirin e Veriut», për të mos e lënë atë të binte nën «barbarinë» e
«turko-arvanitëye», si- kundër i quanin myslimanët shqiptarë.
Kj.o pohtikë e dasisë fetare, e ndjekur nga ,.pushtuesit grekë në
Shqipërinë e Jugut, ishte e.njëjtë me politikën që kishin ndjekur më
parë pushtuesit osmanë, të cilët- donin tï vinin popujt e shtypur njërin
kundër tjetrit e myslimanët kundër të krishterëve. Me. Êëtë politikë,
dhe sidqmos me krijimin e «qeverisë» së , J. Zografos, pushtuesit grekë
pa- tën në fillim një farë suksesi politik e . dipl-amatik. Sukse- si
politik’ qëndron në faktin që në një pjesë të opinionit të huaj u krijua
përsbtypja e shtrembë.r se kishim - të bënim me një lëvizjeje
«spontané»- të popullsisë së krishterë, siku- ndër e paraqiste atë më
të madhe propaganda greke, dhe jo me. një komplot politik e
ushtarak, të . organizuar mire, e bukur kundër shtetit shqiptar të
porsakrijuar. Propaganda. e rretheve drejtuese të Athinës duhej ta
paraqiste detyrimisht atë si një lëvizje «spontané» për t’iu përshtatur
notes së, fuqive, të 13. shkurtit, që i kërkonte Greqisë te mos nxiste,
të mos mbë- shteste e të mosï organizonte atje çfarëdolloj qëndrose.

97 T. Selenica. Shqipëria më 1927, Tiranë, 1928, f. 496 e v. (për- llogaritjet
janë tonat).
98 -«Fletorja zyrtare»-, Tirànë, 24.4.1923.
99 Po aty, nr. 65, 20.11.1923.

44

Nga ana diplomatike, veprimi i. Gjirokastrës krijoi për organizuesit e tij një rrethanë shumë të favorshme. Ai i dha mundësi
qeverisë greke të E. Venizelos t’i quante ngjarjet e Gjirokastrës
përpara fuqive si çështje «të brendshme» të shtetit shqiptar e të
banorëve të tij,. ta tërhiqte veten e saj në prapaskenë, për ta lënë
«qeverinë» e J. Zografos të balla- faqohej me qeverinë .shqiptare dhe
me- fuqitë. Kështu, pas shpalljes. së. -"autonomisé», Fuqitë e. Mëdha
midis .tyre dhe dÿ fuqitë e Adriatikut, nuk iu drejtuan si më parë
Athinës, por njoftuah qeverinë shqiptare të prine Vidit, Ise nuk duhej
të priste ndërhyrjen ë tyre, por të merrej vesh vetë me «qeverinë» ë J.
Zografos. Dhe prine Vidi pas 3-4 dite që kishte ardhur në Shqipëri
pranoi të hynte në bisedime me të. Këto fuqi pranuan mande j edhe
kërkesën e qeverisë greke për ngadalësimin e tërheqjes së forcave të
saj, bile ëdhe mosdorë- zimin :xië rrëgull në dorë të organeve
shqiptare, të krahinave nga duhej të' tërhiqej, sikundër ishte
parashikuar më 13 shkurt dhe siç ishte vepruar me dorëzimin e
Korçës më 1 mars dhe të Ersekës pas pak ditësh. Vetëm në fund të
pri- iiii Ai'hina njoftoi se ushtria greke ishte tërhequr nga Shqi- përia
e' Jugut. MirëpOi kjo ishte një manovër e parapërgatitur, pranimi i
së cilës nga âna e fuqivë krijoi një situatë të rre- zikshme për shtetin
shqiptar edhenga pikëpamja ushtarake.
'Në përgatitjen e aktit politiik të Gjirokastrës të fundit të
shkurtit, ishin parashikuar edhe forçat e armatosura që do të
mbështesnin atë ushtarakisht. Këto do të ishin «kompanitë e shenjta»
dhe força të tjera që mund të rekrutoibeshin në vend. Për këtë qëllim
-«qeveria» e J. Zoigraifos shpalli menjëherë mo- bilizimin e meshkujve
të besimit ortodoks nga 18 deri në 40 vjeç 100. Mirëpo as kkompanitë e
shenjta» nuk ngfinin ndonjë peshë dhe as fë molbilizuarit nuk mund
të organizoheshin e të hynin shpejt në veprime. Në këto küshte u
përgatit dhe u organizua manovra e fundit të prillit. ‘Një pjesë e
ushtrisë së rregullt greke i(ofioerë e ushtarë) bëri sikur -«dezertoi» së
ba- shku me armatimet, vuri në krah të saj shenjën dalluese të
«autodomisë^ dhe-u bashkua stne viillnetarë të tjerë të arfdhur nga
Greqia e Veriut dhe nga krahina të tjera të Greqisë, deri1 edhe ngn
Kreta. Këto força u bënë mbështetja e armato- sur kryesore e «Epirit
autonome dhe që mbytën në gjak Shqi- përinë e Jugut për muaj të
fërë. Grumbullimi dbe organizimi i këtyrë forcave u lehtësüâ nga
ngadalësimi i zbrazjes së te- riitorëve shqiptare prej forcave të
rregulltd greke, ngadalë- sim i miratuar nga ana e fuqive.
Mosdorëzimi i krahihave shqiptare nga forçât e rregulita greke
ne’doren e organeve shqiptare, pati një rrjedhim tjetër të rëndë.
Filluan ndeshjet e armatosura midis forcave shqiptare që donin të
mermin në dore administrimin e krahinave të Shqipërisë së Jugut,
dhe forcave greke që kishin ndërruar tani emrin në ush'tri
100 K. Skenderis, £. 63-64.
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«autonomiste» në fadhët e së cilës gre- komanët ’ vendes nuk kishin
ndonjë peshë. Luftimet ishin të ashpra e ato u shtrinë në një ’vijë
fronti që nisej nga. Eesko- vi-ku e afririte ne detin Jon, duke kaluar
në Permet, Tepelenë e Kurvelesh.
Gjak nuk derdhëj vetëm në vijën e frontit. Urrejtja na- cionale e
borgjezisë shtetmadhe greke, e shprehur me petkun fétar, po bënte
kërdinë mbi .masat e gjera ,e të pamibrojtura. Objëkt i gjehocidit ishte
zâkonisht popullsia e besimit mysli-
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man, por nuk mbetën jashtë edhe shqiptarët ortodoksë. Me d'hjetëra
mijëra ishin ata që lanë vatrat e tyre e u endën si muhaxhirë poshte e
përpjetë. Këtongjarje rrëqethëse e shpu- në ndonjë përfaqësues të huaj
që ndodhej atëherë në vend, si përtfaqësuesin anglez pranë KNK, H.
Lemp (H. Larnb) t’i kërkonte qeverisë së tij ta tërhiqte nga Shqipëria
për të mos patur, sic shkruante ai në korrik 1914, «një pozitë përgjegjësie ndaj njëpopulli të cilin po e shfarosnin, ndërsa unë nuk jam në
gjendje të bëj gjë tjeter veçse të dës'hmoj vdekjen e tij»101.
Synimi i reaksionit grek ishte fare i qartë. Të ngjalite pa- nik, të
armiqësonte shqiptarët e besimeve të ndryshme dhe të ndryshonte sa
të ishte e mundur gjendjen në Shqipërinë e Jugut në favor të planeve
të Athlnës për nënshtrimin e vendit.
Majnovrimet e mësipërme politike, diploma'tike e ushtara- ke të
reaksionit grek në Shqipërinë e Jugut fuqitë e konside- ruan ashtu
sikundër d^hironte qeveria e Athinës: si çështje «të ibrendshme» të
shtetit shqiptar, që duhej të zgjidheshin nga ai vetë, pavarësisht se
ndërhyrja atje e qeverisë së Athinës ishte e gjithanshme dhe zbrazja
ishte kryer sa për formé. Ishte një qëndrim prej sehirxhiu që i
përshtatej më mirë po- litikës së fuqive ndaj Greqisë. Në kuadrin e
këtij qëndrimi, Berlind dhe Vjena e quajtën fare të papranueshëm një
sù- gjerim për të dërguar në Shqipërinë e Jugut força të arma- tosura
ndërkombëtare102, sikundër kishin -bërë një vit. më pa- rë fuqitë në
.Shqipërinë e Veriut, në Shkodër. Gj'ermania 'dhe Austria e hodhën
atë poshtë sepse donin të fitonin simpatinë e forcave opozitare ndaj
qeverisë së Venizelos me prirje an- •tantoffile. Ndërsa Italia, aleatja
tjetër i Tripalëshit, intereso- hej më tepër të siguronte zbrazjen e
ishullit të Sazanit, ku qysh nga Lufta Ballkanike ishte vendosur një
njësi e ush- trisë greke. Italia kërkonte. ta ruante Sazanin për .vete
për ta pushtuar me t’u krijuar rret'hanat e përshtatshme e të mënjanonte edhe pengesën .që përlbënte ai për pushtimin-;e Vlorës.
Ishte pikërisht diplomacia italiane ajo që mori edhe ini- ciativën
për t’u gjetur një «rrugëdalje» ngjarjeve në Shqipërinë e Jugut pas
shpalljes së «autonomise» dhe e ruajti kë- të ini'ciativë në dorën e vet
deri në shpërthimin e konfliktit botëror, madje edhe më vonë.

101 Shih citimin në: Konferenca Kombëtare e Studimeve për Li- dhjen Shqiptare të
Prizrenit 1878-1881, vëll. I. Tiranë, 1979, f. 408.

102 Propozimin e delegatit të vet në KNK. për të transferuar në
Shqipërinë e Jugut pjesë të garnizonit ndërkombëtar të Shkodrës «për shkak të
ngatërresavë greke në kufirin jugor shqiptar», Berlini e gjen- tè «pa vend dhe as që
do të merrte pjesë në të». Edhe Vjena ishte plotësisht e këtij mendimi. Bile shefi i
shtatmadhorisë austriake, Koh- ratdi, dukë e parasihikuar atë që do të ndodhte, e
njoÆtanite qysh më 6 màns iL. Benhtoldin se pjesëmarrijen' e truipave austroihungareze e quante «krejtësisht të papërshtatshme dhe duhet të këshilloj me vendosmëri që të hiqet • dorë.. .»•. Haus-Hof und Staatsarchiv, Politisches Archiv,
Albanien, Wien (më tej: HHStA, P AA, A fasc. XIV, shkëm- bimi i notave midis
Ambasadës gjermane në Vjenë dhe Bdllplatzit më 29 dhe 30 mars 1914, dhe Ietra e
Konradit — Berhtoldit më 6.3.1914).
.
.
.
.

Menjëherë pas '28 shkurtit San, Xhuliano i deklaronte më 12 mars
ambasadorit austro-hun- garez në Rome, Mereit, se ai ishte «i
patundur në mendimin se do të jetë e vështirë që të sbtypet
kryengritja, në qoftë se nuk, do të ndihmoheshin si qeveria, e. Athinës,
ashtu edhe zoti Zografos nëpërmjet ndonjë lëshimi që do t’i bëhej elementit grek në Sbqipërinë e Jugut 103 . Rak më vonë, më 30 mars,
ambasadori italian në Vjenë, duka Avama, me porosi cë Romës, i
përsëriste Vjenës po ato sugjerime që i ishin shprehur iMereit,. bile në
forme akoma më të gjerë e më të shkoqur. Lëshimet ndaj Greqisë
Roma i quante si të vetmen. rrugëdalje të çështjes. Shqipëria
deklaronte ambasadori italian «nuk është në gjendje të shtypë vetë
lëvizjen kryengri- tëse» në Shqipërinë e Jugut, Fuqitë e tjera të Mëdha
nuk do të pranonin kunrë që të përdornin ait je forçat e tyre, se nga
«një ndërhyrje me foroë e të dy fuqive të Adriatikut kundër Greqisë do
të krijohej një humnerë e pakapërcyesh- me midis të parave dhe.
Greqisë» dhe njëkohësisht një «situa- të jashtëzakonisht e
padëshirueshme». Prandaj Roma dilte përsëri me propozimin që. të
këshillohej qeveria shqiptare «t’ï bënte lëshime të arsyeshme
pikëpamjep greke,, e të krijohet një z;gjid'hje paqësore e
kontradiktës»104.
Duke qenë plotësisht dakort me këtë pik.ëpamje të kolegut të tij
italian, ministri i Jashtëm i Austro-Hungarisë, konti L. Berhtold (L.
Berchtold)., udhëzonte përfaqësuesin e tij diplo- matik në Durrës, t’i
siguronte rishtazi kryeministrit shqiptar, Turhan Pashës që mbante
edhe postin e ministrit të Jashtëm, «të mes lësho'hej nga dora filli i
bisedimeve», pasi vazhdimi i tyre «na duket më i këshillueshëm se sa
ndërmjetësimi i gjas'htë Fuqive të Mëdha» 'dhe se atij «i -dukej akoma
më e urtë që qeveria shqiptare t’i lute-sh Komisionit të Komtrollit për
ndërmjetësimin dhe t’i jepte atij autorizimin e duhur për paqëtim»105.
Këto presione diplomatike të jashtme, të shoqëruara nga
presionet e brendshme ushtarake greke në Shqipërinë e Ju- gut,
shpurnë në kapitullin e Durrësit dhe në nënshkrimin e protokollit të
Korfuzit të 17 majit 1914 midis «qeverisë» së J. Zografos dhe qeverisë
të V. Vidit, e përfaqësuar nga KNK, Në bazë të këtij profcokolli J.
Zografos pranonte të hiqte dorë tiga ^shteti autonome i «iEpirit të
VeriUt», porse të dy krahi- nat jugore të Shqipërisë do të kishin një
administratë gjysmë autonome në kuadrin e shtetit shqiptar.
Komuniteteve orto- dokse në Konçë dhe në Gjirokastër protokolli u
njihte të drej- ta të vegainta; ata mjiheshin si, (pensona juridiikë etj.
Fuqitë e Mëdha do të garantonki zbatimin e tij.106.
Lëshimeve të Italisë në Shqipërinë e Jugut, Greqia iu për- gjigj
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HHStA, PA, A, fasc. XIV (44). Merei-Berh'toldit, 12.3.1914.
Po aty, fasc. XIV (55). Promembrie e datés 30.3.1914, nr. 134?.
Po aty. fasc. XIV (44). Berhtoldi Loventalit, .3.4.1914.
Histôria e Shqipërisë, vëll. III, f. 136-137.

me të njëjtën monedhë në Vlofë. Me që «San Xhuliano, u përpoq
emergjikisht për të përfunduar atëherë një marrë- veshje midis KNK
dhe qeverisë së >zotit Zografos... Venizelo- ja erdhi e më falënderoi
mgrohtësisht, — pohon A. de Bozda- ri, ministri i Italisë në A'thinë',
—- dhe si provë të kënaqësi- së së tij i paraqiti menjëherë Dhomës së
Deputetëve projekt ligjin për cedimin e Sazanit shtëtit shqiptar» 107
Projektligji në fjalë u paraqit më 18 maj, më 22 maj u miratua me 87
vota pro e 26 kundër, ndërsa mbreti Kostandin e bëri atë ligj me
nënshkrimin e tij me 5 qershor 1914.108 Greqia ia hapi kë- shtu Italisë
rrugën për t’u vendosur në këtë ishull dhe në Vlo- rë, kur të
krijoheshin rrethanàt e përshtatshme.
Nga ana tjetër, megjithëse u nënshkrua Protoikolli i 17 majit
1914, çështja e Shqipërisë së Jugut nuk u mJbyll as sipas
parashilkimeve të kë'tij Protokolli, ndonëse ai u miratua pas shumë
hezitimesh nga qeveria shqiptare e V. Vidit më;23 qershor dhe nga
fuqitë më 1 korrik 1914. Gjemdja e krijuar në iShqipërinë e Mesme me
kryemgritjen e armatosur kundër prime Vidit dhe në arenën
ndërkombëtarë me vrasjen e Sa- rajevos. i dharnë dorë «qeverisë» së
J. Zografos ta shtynte miratimin e këtij Protokolli nga koha në kohë
dhe të kun- dërshtonte zbatimm e tij. Kur të gjithë, si nga Durrësi
ashtu edhe nga ana e fuqive, i kërkonin J. Zografos (fuqitë ia kërkonin
këtë nëpërmjet qeverisë greke), ta miratonte Protokù- liin dhe pritej
vënia e tij në jetë, në Shqipërinë e Jugut u organizuan veprime
luftarake në kundërshtim të hapur me të. Në fillim të korrikut 1914,
d.m.th. menjëherë pas atentatit të Sarajevos të 28 qershorit, força të
rregullta grefce të fshehura gjithnjë prapa atyre «autonomiste»,
rifilluan vep- rimet ushtarake ;në shkallë -të gjerë,. që '
përfunduan me ripu- shtimin e-krahinave që ishin detyruar të
zbrazeshin më parë duke ia basihkuar ato «Epirit autonom».
Kështu, atë që J, Zo- grafoja nuk e kishte arritur dot me puçin e Korçës
në fillim të prillit,109 e nealizoi pas tre muajsh.
Veprimet luftarake rifilluan nga krahina të Korçës për ta;
ripushtuar këtë, e u zgjeruan pastaj në tërë vijën e pushti- mit të
zjarrit, që nga Kolonja deri në Himarë. Qyteti i Korçës u rimor më 8
korrik. Në këtë rast u vërtetua edhe një herë se në këto luftime morën
pjesë jo thjesht «vullnetarët» apo «dezertorët» nga ushtria greke, por
drej'tpërdrejtë njësi të.rregullta të kësaj ushtrie.
Forçat qeveritare shqiptare bënë qëndresë të dëshpëruar pa
arritur t’u kundërviheshin me sukses forcave greke. Ato nuk u morën
dot vesh as me fshatarët. kryengritës për t’iu. kundërvënë së bashku
armikut’ të jashtëm. -Ripushtimi i Korçës. dhe në përgjithësi rifillimi
107 A. de Bosdari. Délie guerre balcaniche délia grande guerra e âi alcuni
fatti precedenti ad esse, Milano, 1931, f. 97, 99-100.
108 IIHSIA, PA, A, fasc. XIV... Ch. Vellay. La question de l’Adriatique, Paris,
1915, f. 89;
109 Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 133-13,4.

i luftës së armatosur në jug i shqetësoi shumë udhëheqësit e
Kryengritjes Fshatare, shtrirja e .së cilës në fillim të korrikut kishte
arritur deri në Maliq. Qami.1 Ilaxhifeza me shokë kishin dashur ta
shtinën në dorë Koroën . përpara se 1ë hynln atje forçat
«autonomiste», por nuk mundën 110.
'
Nga ana .e tyre fuqitë, të cilat nuk ishin interesuar për të vënë në
jetë vendimet e tyre as përpara atentatit të Sàraje- vos të 28 qershorit
1914, kurs.e. pas këtij atentati, që çoi në acarimiri më tej të gjendjes
ndërkombëtare, konflikti shqip- taro-grek kaloi në plan, të dytë,, bile
akoma më . tutje. Lutjet e princ Vidit drejtuar fuqive për ta ndihmuar
atë në zgji- dhjen këtij konflikti, i gjetën dyert të mbyllura.. Ai kërkonte të ndihmohej jo vetëm sepse ishin fuqitë ato që e ki- s'hin
caktuar në krye-të shtetit .shqiptar, por edhe se në traj- timin e
çështjes së Shqipërisë së Jugut ai kishte ndjekur kë- shillat e tyre o
kishte miratuar, siç u thoshte vetë ai, edhe Protokollin e Korfuzit, që
i bënte: paies greke plot lëshime 111 . Mirëpo në. planet .politike e
ushtarake të fuqive kishte më te-

110 G. Shpuza. Kryengritjà Fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -19.15, Tiranë,
1986, 1.155-163.
111
«Sipar
këshillave të Fuqive të Mëdha, Shqipëria u bëri lëshime epirotëve duke e lënë
çështjen në duart e Komisionit të Kon- trollit, se ka pranuar Akordin e Korfuzit në
bazë të të. cilit epiro- tët kanë arritur privilegje të mëdha», u deklaronte Vidi
përfaqë- suesvë të fuqive n'ë Durfës'më II korrik 1914. (I Documenti Diplomatiei
Italiani, ser. IV, vëll. XII, dok. 149; Documents diplomatiques; français, Affaires
balkaniques 1912-1914, vëll. 3, dok. 496; Die Grosse Politik der Europaischen kabinete
1871-1914, dok. 14533; W. Wied. Mémorandum përmbi Shqipërinë, /pa vd./, 1917, f. 22-23.
,
.
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për rendësi Greqia më e madhe dhe e Organizuar se Shqipëria xnë
e vogël dhe ende e pakonsoliduar.
Këto rrethana vijoi t’i shfrytëzonte Athina për llogari të saj. Ajo
shfrytëzoi gjithashtu synimet e Italisë, e cila intereso- hej më shumë
për të ardhmen e Vlorës se sa për atë të Shqipërisë së Jugut. Për të
neutralizuar qëndrimin e Italisë ndaj veprimeve që ndërmerrte në
Shqipërinë e Jugut, diplo- macia e Athinës i jepte të kuptonte Romës
se ajo nuk ishte në kundërshtim me realizimin e synimeve italiane në
Vlorë. Rështu, pas miratimit më 5 qershor të ligjit për kalimin ë
'ishullit të Sazanit shtetit shqiptar, qeveria greke u tregua e gatsbme
të tërhiqte nga ky ishull garnizonin e vogël ushta- rak e të plotësonte
kërkesën e vazbduesbme të' Romës për këtë zlbrazje112. Nga ana t jeter
Venizeloja e qetësonte përfa- qësuesdn diplomatifc të Italisë në
Athinë, të shqetësuar se mos forçat «epirote» («autonomiste»)
përparonin aq shumë sa të hynin edhe në Vlorë e të krijonin kështu
«rreziqe të mëdha». Dy ditë pas ripushtimit të Kqrçës, më 10 korrik,
kryeministri grek e siguronte de Bosdarin se «një sülm mbi Vlorë nga
ana e epirotëve nuk do të kryhej' kurrë»113 114. Të njëjtin pohim u 'bënte
përfaqësuesi diplomatik grek në Durrës, K. Varatasis, rretbeve
diplomatike në kryeqytetin shqiptar. Ai i siguronte ata, sic i
telegrafonte Alioti Romës më 18 korrik nga Du- rrësi se «epirotët nuk
do të .sulmonin e të pushtonin kurrë Vlorën».85
'
■
,
,
Lidhur me Vlorën Italia mori pra sigurime të mjafta nga ana e
Greqisë’e ndofta ky sigurim bëri që të refuzohej një pro- pozim i Alioti
t, i 10 korrikut, për të organizuar e dërguar në Vlorë një detashment
vullnetarësh italianë, që do të shër- •bentë për «mbroijtjen» e Vlorës.
e për të kundërballancuar gjithashtu vullnetarët austriakë të dërguar
në Durrës për «mbrojtjen» e Vidit115.
Shpërthimi i Lui'tës 1 e gjeti kështu Shqipërmë e Jugut të
pushtuar nga forçat greke, të. fshehura prapa atyre «autonomiste» të
J. Zografos, kursë Shqipërmë e Mesme në luftime midis forcave
antividiste dhe atyre që mbronin princin. Ajc e gjeti vendin edhe me
një ashpërsim, të marrëdhënieve midis dy fuqive të Adriatikut për
shkak të, rivalitétit të tyre për sundim në Shqipëri dhe me projekte të
qeverisé se Romës per rishikimin e vendimeve te një yi'ti më pare mbi
Shqipërmë.
4. fPROJEKTET ITALIANE PËR XIISHIKIMIX E

112 I Documenti diplomatici italiani (më tej : DDI), ser. IV, vëll.
XII, dok. 64, A28. 290. 307.
'-'VJ,
h
113 Po aty, dok. 137.
.,
'
114 Po aty, dok. 345.
115 Po aty, dok. 136, 485, 489.
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VEND IM EVE TË 1913

Gjatë luftës diplomatike për njohjen nclërkombëiare të s'htetit
shqiptar e për caktimin e kufijve të tij dhe deri në vendosjen në fronin
e Shqipërisë të V. Vidit, Austro-Hungaria me Italinë kishin gjetur pak
a shumë një gjuhë të përbash- kët midis tyre. Mirëpo me ardihjen e
princit rivalifeti erdhi du- ke u shtuar. U bë përsëri ndo'një përpjekje
për të mënja- nuar divergjeneat. Në këtë kuadër hyn takimi i dy
ministra- ve të Punëve të Jashtme, i L. Berhtoldit {për- Austro-Hungarinë) dhè San Xhiulianos (për Italinë), i kryer në Abazia nga 14 deri
më 18 priil 1914. Ata u angazhuan të punonin për të gjetur në Shqipëri
rrugën e «mirëkuptimit» në interes të dy vendeye aleate 116.
Në të vërtetë zhvillimi i ngjarjeve tregoi të kundërtën. Rivaliteti
midis tyre shpërtheu me forcë më 18-19 mai, me arrestimin e E.
Toptanit dhe langimin e tij nga Shqipëria. Me që princi orientohej
politikisht më shumë nga Vjena, Roma u afrua me Esad pashë Top
tanin, i cili «tregobej mik i Ita- lisë»117, ka shkruar kryeministri italian
i atëhershëm, A. Sa- landia. Esad Pasha, i trembur dhe i demaskuar
nga lëvizja patriotike e përparimtare që luftoiite kundër tij dhe për një
shtet shqiptar të fortë e të bashkuar, synonte ta zgjeronte mbështetjen
në reaksionin e jashtëm. Pasi ishte lidhur më parë me monarkitë
ballkanike fqinje, së fundi ai; u lidh edhe me Italinë. Nga ana e saj
Italia po largo'hej gjithnjë e më shumë nga bashkëpunimi në Shqipëri
me Austro-Hungarinë dhe po afrohej me politikën shqiptare të tri
monarkive fqinje për ta parë Shqipërinë një shtet sa më të dobët e të
pa- konsoliduar. Madje Roma donte ta shikonte Esad Pashën, siç do ta
vërtetojnë ngjarjet e mëvonshme, si kryetar të një shteti. të vogël
^mysliman» në Shqipërinë . je Mesme, nën tu- telën e Italisë.
Ngjarjet që ndodhën në Shqipëri me largimin e, E. Toptanit, me
shpërthimin e kryengritjes antividiste dhe me kon- fliktin .shqiptarogrek në Shqipërinë e Jugut, shtruan për Ro- mën dhe Vjenënidisa
çështjë të mprehta që kërkonin zgjidhje. A do të mbahej dhe si do të
mfiahej më tej princ Vidi në
Shqipëri, kur forçat e brëndshme që e mbështesnin atë nuk ishin në
gjendje t’u kundërviheshin me sukses masave fsha- tare? Si dp t’i
imponohej J. Zografos Protokolli i Korfuzit dhe si.do të zgjidhej çështja
e Shqipërisë së Jugut, kur forçat vi- diste nuk ishin në gjendje t’u
kundërviheshin vetë forcave «autonomiste»- dhe po tërhiqeshin
gjitbnjë e më shumë në tbellësi të vendit? Për më tepër kush do t’i
pengonte forçat e Shqipërisë së Mesme, sidomos ato «autonomiste» të

116 Osterreich — XJngarns Aussenpolitik der bosnischen krise 1908 bis zum
Kriegsausbruch 1914 (më tej: OXJP), dok. 9592.
117 A. Salandra. La neutralité italiana 1914-1915, Milano, 1925, f. 42.
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«Vorio- -Epirit» të pushtonin Vlorën, në qoftë se ato do të orvate- shin
të kryenin një veprim të tillë, për mënjânimin e të ci- lit ishte e
interesUar në mënyrë të posaçme 'Italia? Më në fund' si do të mund të
mënjanohej rivaliteti austro-italian në Shqipëri, i cili ishte një nga
shkaqet që po i acaronte marrë- dhëniet midis dy aleatëve, aq sa po e
vinte në pikëpyetje ek- zistencën e mëtejshëm të vetë Italisë në
Aleanoën Tripalëshe ?
Për qëndrimin në Shqipëri të Vidit ishte e interesuar ve- tëm
Austro-Hungaria. Mirëpo disa vullnetarë të ardhur nga Austria e
Gjermania, madje edhe nga Rumania, nuk ishin në gjendje të
ndryshonin situatëh në dobi të princit. Nga ana e tyre Fnqitë e Mëdha
nuk donin të çonin kolektivisht força të tyre të armatoisura për të
mbështetur princin, sikundër kër- konte Vid: më 11 korrik118.
Fuqitë u kufizuan me dërgimin në qershor në portin e Durrësit të
disa anijeve të flotës se tyre lùftarake, për ti dhënë princit strehim në
rast rreziku, por kjo nuk ishte e mjaftueshme. Austro-Hungaria me
Italinë, duke dashur të mënjanonin një ballafaqim të mëtejshëm në
Shqipëri, për- jashtonte gjithnjë njëra-tjetrën nga dërgimi i forcave të
tyre të armatosura në mbështetje të princit. Bile Italisë as i
interesonte një përkrahje e tillë. Sa më shumë. keqësohej gjendja e
Vidit aq më tepër shtohej çështja/e' së ardhmes së tij. Doli kështu
mendimi i tërheqjes me «nder» të princit dhe i kalimit të pushtetit në
dorën e KNK. Këtë zgji- dhje të dëshiruar prej. Romës (që e shihte si
një mjet për të hequr qafe njeriùn e Austro-Hungarisë), nuk ishte i prirur ta pranonte menjëherë partneri tjetër 119 . Vjena donte të pritej
akoma për të përdorur mundësisht Vidin për që- llimet e luftës së saj
kundër Serbisë. Ndërkaq, me fillimin e luftës austro-serbe në fund të
korrikut 1914 dhe me shpërthirnin pas disa ditësh të luftës botërore,
mbështetja e brendshme shoqërore e Vidit u ngùshtüa edhe më. Një
pjesë e përkrahësve të tij, siç ishin emigrantët e armato- sur kosovârë
te udhëhequr nga Bajram Curri, Isa Boleti- ni e Hasan. Pris'htina, e
braktisën atë e u derdhën-në kufijtë shtetërorë shqiptaro-serbë81 për.
të organizuar një qëndresë të re në Kosovë e për ta eliruar atë nga
sundimi serbo-malazez, në rrethanat e reja ndërkomibëtare të
krijuara nga koriflikti i armatosur. Në të. tilla veprime do të shpinte
pangopësia e borgjezisë sérbe me toka të huaja e mungesa e një
aleance midis popujve ballkanike për zgjidhjen e problemeve që i
shqe^ tësonih. .
Athina e siguroi Romën, siç e pamë, se forçat ^autonomiste» nuk
do ta pushtoniii Vlorën. Me qëllim që ajo të mos binte as në dorën e
kryengritësve fshatarë, Austria me Ita- linë u morën vesh dhe dërguan në gjirin e VIorës anije të tyre luftarake për të us'htruar atje

118 Shih shën. nr. 54.
119 DDI. Ser. IV, vëll. XII, dok. 200, 210, 214.
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kontrollin e nevojshëm 120 121 .. Ky veprim nuk u shoqërua nga.
pjesëmarrja e anijeve të £u- qive të tjera, sikundër dëshironte Roma e
sikundër ishte përpjekur disa berë diplomacia italiane, dhe as nga
anije të Gjermanisë, aleates së tyre122. E nisur nga parimi ndërkombëtarizimit të Shqipërisë, të cilin e kishte shumë për zemër, Roma, don
te edhe në këtë rast t’i shmangej këtu një konfronti- mi vetëm për
vetëm me Vjenën.
Pikërisht mënjanimi i këtij ballafaqimi ishte bërë proible- mi .më
shqetësues për të dy fuqitë e Adriatikut, dhe për ale- aten e tyre me të
madhe, për Gjermaninë, sidomos pas ngja- . rjeve të Durrësit të 181*9 majit. Secila paie akuzonte tjetrën për minime reciproke të
pozitave të fituara. «*Në se në Vjenë dyshohët për Italinë, në Itali
dyshohet për Austrinë», në qof » të se «në Austri besohet pa të drejtë
se Italia ka komplotùar dhe po komploton kundër Vidit dhe kundër
Shqipërisë. së pa- varur, në Itali besohet se Austria ka tentuar dhe po
tehton t’i shpëtojë marrëveshj*e*s së paritetit e të vendosë atje predomi- nimin absolut, në mos dominimin austriak...».123 Kaq shkoqur pra
u shkruante në fillim të korrikut kreu i diplomacisë ita- îiane dy
ambasadorëve të tij në dy kryeqytetet e tjerë të Alëancës Tripalëshe.
në Vjenë ë Berlin, të cilëve u kërkon- te edhe mendimë e propozime
për sheshimin kontradiktave që të mos arrihej në konflikte e
nëprishjen e alëancës.
Mendimet, e Konsultas dhe e të dy ambasadorëve për rru- gët e
mënjanimit të rivalitetit âustro-italiah dhe për ruajtjen e alëancës
ishin të ndryshme. M>egjithatë u shtruan dy zgji- dhje kry-esore që
kushtëzoheshin nga qëndrimi që do të m-ba- hej mdaj vendimeve të
1913-ës mhi Shqipërinë. Ndryshe do të ishte zgjidhja. po të ruheshin.
këto :vendime e ndryshe po të rishikoheshin. Për. rastin e parë
etedstanin dy rrugë: ajo e përsosjes së marrëveshjes italo-austriake të
paritetit duke. marrë disa masa të tjera me karakter. administrativ.
për res- pektimin e saj dhe rruga e ndërkomlbëtarizimit sa më të thellë të Shqipërisë për të. evituar një ballafaqim të .mëtejshëm kokë më
kokë-.me Austro-Hungarinë 124 . /Për rastin tjetër, në, ç’drejtim
duheshin rishikuar vendimet- e 1913-ës? A do të ri-N shikoheshin ato
më favor të monarkive fqinje ballkanike me ndarjen e Shqipërisë
midis tyre, apo me ndarjen e saj midis vetë Italisë dhe AustroHungarisë?' Cila nga këto dy rrugë duhej parapëlqyer ? Mendime për
to u shprehën si nga am- basadori italian në Vjenë (më lP.korrik)
ashtu edhe nga vetë. udhëheqësi i Konsulatës; San Xhiuliano. Duka
Avarna mandante si rrugë më të mire copëtimin. e • Shqipërisë midis

120 Po aty, do. 712, 771, 809.
121 Po aty, dok. 107.
122 Po aty, dok. 116, 162, 310, 389;
123 DDI. Ser. IV, vëll. XII. dok. 77.
124 Po aty, dok 120, 154, 225, 370.
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Ser- bisë dhe Greqisë se sa atë midis Italisë dhe AustrcnHungar.isë,
kurse San Xhiuliano mendonte se kishte katër «izgjidhje»:: «Shqipëria
të ndahej ose midis Serbisë - dhe Greqisë, ose midis Italisë e Austrisë,
ose të ndahej midis Austrisë e Greqisë, : ose .një pjesë e saj t’i jepej
Austrisë dhe pjesa tjetër me Vlo- rën të ngrihejnë një shteh .të.
pavarur dhe në. të dyja këto hipoteza - Austria t’i lëshajë Italisë një
pjesë të provincave të saj Italinë» 125 që ishin ende nën AustroHungarinë. I këtij. mendimi ishte udhëheqësi i diplomacisë italiane
më 14 ko- rrik. IJ diskutua mandej se cili prej këtyre katër varianteve
do. të ishte më i përshtatshëm për «ruajtjen e ekuilibrit» në
Adriatik126, me të cilin nënkuptohej ruajtja dhe forcimi i pozi- tës së
Italisë në de tin . Adriatik.
Këto mendime u çuan.mëtej pas .ultimatumit austro-hun- garez •
•dorëzuar Beogradit më 23 korrik. Fillimi i, konfliktit austro-serb më
28 të atij rmuaji, shndërrimi i tij.në luftë bo- tërore më 4 gusht 1914
dhe .qëndrimi përkohësisht neutral i Italisë ndaj këtij konflikti,
shpunë në largimin. e mëtejshëm të saj nga aleatët dhe në luajtjen e
një roli të veçantë ndaj: problemit shqiptar. Pjesa më e madhe e
borgjezisë italiane. e shikonte realizimin e planeve të.saj jo duke
pasuar Gjerma- ninë dhe Austro-Hungarinë. • në luftën e tyre për
rindarjen e Ballkanit e të botes, por në drejtime të tjera. Këto,
rrethana , e bënë qeverinë e Romës të shpallte më 3 gusht asnjanësinë
e Italisë në konfliktin e armatosur. Pretekstet u gjetën. Aleatët e
Italisë nuk u bënë objekt suhni nga të tjerët që ajo t’u
vinte atyre në ndihmë, • sikundër ishte parashikuar në Trak- tatin
e aleancës. Austro-Hungaria nuk u tregua gjithashtu e gatshrne ta
interpretonte pikën VH të traktatit, ashtu siç e parashtroi
qëllirnisht diplomacia italiane. Për pjesëmarrjen e saj në luftë në
anën e aleatëve Roma kërkônte t’i caktohe- shin asaj qysh më parë
kompensimet. Mirëpo këto kompem- sime, me të cilat Italia
nënkuptonte në radhë të parë anek- simin e territoreve italiane nën
Perandorinë-• Dualiste dhe izo- zotërimin e Vlorës, pneknin
tërësinë territotriale të Perandori- së dhe rrezikonin pozitat' e sajpolitike, us'htarake e ekonomi- ke në Ballkan dhë në Adriatik. Disa
përpjekje të Berlinit për ta çuar Vjenën në lëshime të mundshme
nuk' dhanë ndonjë résultat të dukshëm. Për të shpëtuar tërësinë e
PerandoriSë, Vjena-mendoi t’i ofronte Rornës Vlorën,127 por përsëri
u lë- kundë.128 Përveç kesaj, Konsülta i veçoi po qëllimisht planet e
saj në Shqipëri me kërkesat për krahinat italiane të Peratn- dorisë-Në kuadrin e kompensimetve përfshim vetëm këto kra- hina duke
e ditur qysh më parë refuzimin e Ballplatzit.
125 Po aty, dok. 154, 225, 370.
126 Po aty, dok. 370, 575.
68V OVAP, dok. 10459, 11203; F. Conrad. Aus mëiner Dienstzeit 1906-1918,
Band, IV, f. 154-155, 171.
128 A. Salandrà. La iieutralità. . . , f . 100.
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Çështja e përfshirjes ose j o të Shqipërisë në kompensi- met që
kërkonte Italia ishte një manovër e diplomacisë së Bornés, tek e cdla
ia vlen të ndalemi pak, sepse ajo do të ndi- qet deri në prillin e vitit
1915. Në qofië se nuk jemi të si- gurtë se aleatët tanë do të pranojnë
pikëm 7 të traktatit të aleancës «jëmi të detyruar të ndjekim një
politikë në kun- dërshtim me atë të Austrisë në të g;]ithë çështjet
ballkanike me përjashtim të iShqipërisë për të ciiën ekzistojnë
marrë- veshje të veçanta, midis Italisë- dhe Austrisë»129, u telegrafonte San Xhiuliano dy ambasadorëver të tij në Berlin dhe në Vjenë,
të nesërmen e dorëzimit të ultimatumit austro- -'hunigarez në
Beograd. Këtë orientim ai ua përsëriti ■ edhe në ditët që pasuan130.
«I vetmi kompensim territorial i mundshëm për ne është cedimi i një
pjese të provincave italiane të-Austrisë që do t’i pëngjigjei
zmadhimit të saj territorial gjet- kë» 131 , u theksonte ai një ditë
përpara se të fillonte lufta austro-serbe. Në fcëtë ' mënyrë, kreu' i diplomacisë italiane i priste shkurt
përpjekjet e asmbasadorit ' italian në Berlin, R. Bolatit, dhe
ministrit të Jashtëm të Gjermanisë, fon Jagovit (G,- Ja- gow), Bolati
!kisihte biseduar në Berlin për natyrën e dyfishtë të kompëPsimeve.
ndaj pikës 7 të traktatit të aleanoës, se ato
kishin të bënin edhe me Austro-Hungarinë edhe me Shqi- përinë.
Kurse Jagovi e orientante atë nga Shqipëria, se këtu kishte më
shumë mundësi Vjena të bënte lëshime132. Prandaj ditën e zbrazjes
së armëve të Austrisë kundër Serbisë {më 28 korrik) San Xhiuliano
sqaronte Bolatin në forme të prerë dhe njëkohësisiht informonte
ambasadorin italian në Vjenë. «Është gjit'hmonë e dobishme të
kërkojmë më shumë se sa t’i zvogë- ioijmë kërkesat gjatë
negociatave. Në lidhje me Vlorën, për si- gurimin e ekuilibrit. të
Adriatikut mund të ishin të mjaftu- eshme sigurimet që ajo [Vlora]
të mos ishte austriake as gre- ke, por neutrale. Kompensimet. për
një zmadhim eventual të territarit austriak, duhet përkundraizi të
konsistojnë në cedi- min? e një pjese të provincave italiane» 133, nën
Përandorinë.
Pasi Gjermania pranoi në parim mendimin italian për të drejtën
e kompensimit, Vjena e miratoi këtë të drejtë, por në formé të
kusbtëzuar e të papranueshme për Romën. 134 Më 1 gusht shefi i
diplomacisë austriake L. Berhtoldi e pranoi atë me kus'ht që Italia
të mbante mjë qëndrim miqësor ndaj vepri- meve luftarake të
filluara tani nga Austro-Hungaria kundër .Serbisël» dbe të
përmbushte ^detyrimet e aleates në rast se konflikti. i tanishëm do
129 DDL Ser. IV, vëll. XII, dok. 488. Shih edhe dok. 468, 470.
130 Po aty, dok. 672.
131 Po aty, dok 575.
'
132 Po aty, dok. 524.
133 Po aty, dok. 675.
134 Po aty, Sep. Y. vëll. 1, dok. 1.
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të shpinte në një ndeshje të përgjith- shme»135. Mirëpo dy ditë me
vpnë ' Italia ia ktheu përfundimisht shpinën Austro-Hungarisë duke
shpallür neutralitetin, të cilin diplomacia e Romës u përpoq t’ua
shiste sa më shtrenjtë dy alea- tëve të saj tashmë për emër, kurse
fuqive të Antantës t’u shiste me po atë emim daljen nga neutraliteti
dhe pjesëmarrjen në luftë përkrah tyre. Shpenzimet më të mëdha në
këto pa- zarllëqe. i hoqi shteti shqiptar. rne planet e hartuara për
copë- timin e tij e z'hdukjen e pavarësisë.
Nga sa shtjelluam deri tani, duhet të themi-.se në prag të
shpërthimit të konfliktit botëror shteti shqiptar ishte ende i
pakbnsoliduar nga pikëpamja e brendshme, kurse nga pikë- pamja
e jashtme ai ishte pre e lakmive të tri monarkive ball- kanike që e
rrethonin si e dhe p ré e lakmive i dy fuqive të ri- valizùnin për
sundimim e Shqipërisë dhe të défit Adriatik.
Shpërthimi i Luftës I Botërore krijoi kushte. të favorshme që
monarkitë fqinje të vinki/në jetë planet e -tyre lakmitare. Vendiimet
e 19r3Lës mbr'Shqipërinë, të vëna në diskutim për-- para se të
fillonté konflikti botëror, nisën të rishikoheshin, në dobi të këtyre
planeve dhe sipas interesave politike dhe ush- tarake- të fuqive.
'

135Po aty. Ser. IV, vëll. XII, dok.. 848: A. Salandra. La, neutralité, f. 120.
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KREU II

SHQIPËRIA NË PLANET E FUQIVE NË FILLIM
TË LUFTËS .

.1. NË PLAN ET E FUQIVE TË A'NTAiNTËS DHE TË ITALISE

Rivaliteti midis Austrisë dhe Italisë për sundim në Shqipëri e në
Adriatik ndiqej me interesim _ të madh nga fuqitë e An- tantes e
shoqërohej me. përpjekje për ta tërhequr Italine në anën e tyre.
Shpallja e ' neutralitetit italian ndaj konfliktit botëror ishte .xtje rast
i mirë për ;tp,- sikundër ishte gjithas'h- tu për Italinë një rast po aq i
mirë për të realizuar lakmitë e saj.Pozita, e Shqipërisë në rrafsh. ndërkombëtar u keqësua kësbtu edhe më shumë. Në qoîtë se-Roma
dhe Vjena, për ar- sye rivaliteti që shpjeguam, e kishin të. vështirë t’i
rishiko- nin vendimët e 1913-ës në interes të njëra-tjetrës,
Petërsburr- gu, Parisi dhe Londra ishin në kushte të tjera. Fuqitë e
Alitantes duke mos patur vetë synime territoriale të drejtpër- drejta
në vendin tonë e kis'hin të lebtë t’i rishikonin këto aë interes të Italisë
dhe të monarkive fqinje ballkanike, për t’u plotësuar atyre lakmitë
në Shqipëri.

58

Pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë e keqësoi edhe gjendja
politike _që u krijua në Ballkan me ifillimin e luf- tës. Për arsye
kontradiktash territoriale dhe politike, qën- druan përkohësisht
jashtë luftës- jo vetëm Italia, por edhe Greqia, Bullgaria, Rumania
dhe Turqia. Këto kontradikta midis shteteve ballkanike, të krijuara
me paqen e Bukure- shtit të gushtit 1913, fuqitë e Antantës i kishin
llogaritur t’i sheshoinin së.pari në kurriz -të ;territareve të shtetit
shqipt- ar. Me ndarjen e këtyre territoreve midis Serbisë e Greqisë,
ato mendonin e dëshironin, rikrijimin e aleancës ballkanike, për ta
drejtuar atë kundër Austro-Hungarisë dhe aleates së saj,
Gjermanisë. Kjo dëshirë kishte . nxjerrë kokë herë pas here dhe ishte
bërë bile publike pa filluar ende lufta botërore. Po- hirnet e
mëparshme të shtypit borgjez të vendeve të Antan- tës, që e
paraqitnin shtetin shqiptar si «krijesë» të diploma- cisë auistroitaliane, morën karakterin e fushatës, sidomps pas ngjarjeve të 1719 majit 1914 në Durrës, kur u dukën me forcë të madhe rivaliteti
austro-italian për sundim në Shqi- përi dhe kontradiktat e ashpra
klasore dhe politike brenda vendit.
I pari që trumbetoi me të madhe copëtimin del se ishte shtypi
rus, i cili bënte thirrje për rikrijimin e aleancës ballkanike nëpërmjet.
lëshimeve territoriale që Serbia me Greqinë duhej t’i bënin Bullgarisë
në Maqedoni duke i kom- pensuar me tokat e Shqipërisë. ^Shqipëria
nuk e konfirmoi qëllimin e krijimit të saj. Ajo nuk e justifikoi vetveten
as si organizëm shtetëror të pavarur, as i panace* kundër syni- meve
politike që gërshetohen në detin Adriatik dhe, më në fund, as si
kompromis midis asaj që kërkonte të arrinte njëra palë [Antantal dhe
që tjëtra [Alëanc-a Tripalëshe] nuk dëshironte t’ia linte», shkruante
në fillim të qershorit 1914 njëra nga gazetat e mëdha të kryeqytetit
rus, «Birzhevije Vjedomosti». E lidhur. ngushtë me qarqet e
Ministrisë së Luftës të Rusisë, ajo e paraqiste Shqipërinë si një «arnë
të përkohshme» dhe bënin thirrje për rishikimin e vendimeve të
Lbndrë's. «'Kompnsioni Serbinë me një pjesë të Shqipërisë së Veriut,
me daljen e vërtetë në Adriatik.. që ajo të mun- dë kështu t’i kthejë
Bullgarisë pjesën e Maqedonisë që iu shkëput me marrëveshjen e
Bukureshtit. Jepni, Greqisë Epi- rin, — vazhdonte të: shkruante ajo
më poshtë, — ... që Ve- nizeloja... t’u kthejë bullgarëve po atë pjesë të
Maqedonisë: Kavallën, Dramën dhe Seresin»1. Gati tërë shtypi. rus
filloi
___________ 7^
*) Panace — ilaç që shëron çdo sëmundje.
1) «Birshevije vjedomosti», Petërburg, 31 maj — 1 qershor 1914, art.: V çom

vïkod iz albanskogo tupika?

të shkruante haptazi për një copëtim tërësor të shtetit shqiptar 136, sic

136Centralen derzhaven istoriçeski arhiv (më 'tej : CDIA), Sofje f. 176, op. 3,
arh. ed. 9, list. 227, 246.
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ishte parashikuar nga aleatët ballkanikë më 1912.
iPas shtypit diskutimi për rikrijimin e aleancës ballka- nike dhe
për copëtimrn e Shqipërisë kaloi në tryezën e di- plomatëve, që dinin
synimet e palëve dhe rrjedhën e kon- fliktit të armatosur midis
aleatëve ballkanikë më 1913 për ndarjen e Maqedonisë. Beogradi ia
kishte refuzuar Sofjes pje- sën e Maqedonisë, të parashikuar në
marrëvesh jene alean- •cës, me motivimin se nuk kishte marrë në
Shqipëri aq sa ishte menduar më 1912. Mundësinë e rishqyrtimit të
prob- lemit ia thoshte hapur Ministria e Jashtme e Rusisë (nëpërmjet .princit Trubeckoj) përfaqësuesit bullgar pranë oborrit rus,
Dimitrijevit, në fillim të qershorit137. Çështja u bë më e mprehtë pas
shkrepjes më 28 qershor të revoies së Gavri- llo Principit kundër
trashëgimtarit të fronit austro-hunga- rez, Franc Ferdinandit dhe
sidomos me nisjen e luftës bo- tërore. Me fillimin. e konfliktit botëror,
sondazhet e mëpar- shme'-të diplomac:së_ ruse për rikrijimin e
aleancës ballkani- ke u zgjeruan dhe u bashkëretnduan me
diplomacinë e dy fuqive të tjera të Antantës. Këto vepruan në dy
krahë, sa me monarkitë ballkanikë fqinje, aq dhe me Italinë, për ta
tërhequr këtë në amën ë tyre.
Duke u nisur nga pesha e madhe e Italisë, qeveritë e Antantës
filluan midis tyre bisedime, qysh në ditët e para të luftës, për të
kënaqur synimet e saj. Në këtë drejtim inicia- üvën e mori diplomacia
e Parisit. madje e mori përpara se Italia të shpallte më 3 gusbt
asnjanësinë. Më 1 gusht presi- denti i Republikës Franceze R.
Puankaré : (R. Poincaré), ! propozonte përfaqësuesit rus në Francë,
A. Izvolskit, tërhe- qjen e Italisë në. anën e . tyre duke i premtuar
asaj Vlorën dhe dorë të lirë në Shqipëri 138 . Po ky president në
bisedimin e zhvilluar më 22 korrik 1914 me përfaqësuesin italiaii
'dhe àtë austro-hungarez në kryeqytetin rus* e quante të domosdoshëm rishqyrtimin e vendimevc të 1913-ës mbi Shqipërinë nga ana
e fuqive Evroipiane139. Nga mendimi i tij i 22 korrikut për një rishqyrtim kolektiv nga ana. e të gjashtë fuqive, ai kaloi
tant, më 1 gusht, në kushtet e fillimit të .konfliktit botëror, ne
rishqyrtimin e vendrmeve vetëm nga ana e tri fuqive të Antantës më
favor të Italisë.
.
Me propoizimin e Parisit për t’i premtuar Italisë Vlorën u
bashkuan si Peterburgu ashtu edhe Londra. Bile brenda ja- vës së

137 Po aty.
138Mezhdunarodnije otnoshenija v epohu imperializma 1878-1917 (më tej:
MOEI). Ser. III, vëll. V, dok. 411; I documenti diplomatie! italiani (më tej: DDI), ser.
V. vëll. I, dôk. 43 dhe shën. 1, f. 24.
*) Ai ishte atëhere për vizitë te Cari.
139 DDI. Ser, IV, vëll. XII, dok. 404; Ostererich — Vngarns aussen- politik von
der Bosnischen Krize 1908 bis zum Kriegsauslruch 1914 (më tej: OU AP), dok. 10497;
S. Sonnino, Carteggio 1914-1916, a cura di Pietro Pastorelli, Roma — Bari, 1974,
dok. 60, f. 96.
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parë të gushtit të tri fuqitë e Antantës ranë dakort t’i premtonin
Italisë edhe dy krahinat e Perandorisë Austro- -Hungareze,
Trentinon dhe Triesten140, të banuara në shumicë ose pjesërisht prej
italianësh. Diplomacia ruse kërkonte vetëm që këto. lës'hime t’i
bëheshin Italisë me kusht që t’i shpallte luftë m'enjëherë Austrisë 141.
Në të njëjtën kohë edhe qeveria e Romës u!vu në, lëvi— :zje. Ajo
nisi bisedime me f uqitë e Antantës, në fillim me Rü- sinë, për të
mësuar se cili do të- ishte shpërlblimi që këto fu- qi do t’i jepnin Italisë
në rast se do të bashkohej në luftë përkrah tyre 142. Mirëpo qeveria
italiane për një varg arsyesh (për vështirësi ekonomike, për
mospërgatitje të plotë ushta- rake, për s'hkaqe kontradiktash politike
e shoqërore të brend- shme etj.) nuk mund të hynte menjëherë në
luftë kundër Austro-iHungarisë, sikundër i kërkohej143.
Ndërkaq planet e fuqive të Antantës për eopëtimin e Shqipërisë
midis fqinjëve, nuk vinin në kundërshtim me ato të diplomacisë
italiane. Ndryshonin vetëm synimet. Nëse me ridarjen e Shqipërisë
fuqitë e Antantës synonin të rikrijo- nin aleaneën ballkanike me
orïentim austriak e të bë- nin për vete vendet neutrale • si Italinë,
kjo e fundit kishte synimet e veta. Me ndarjen e Shqipërisë me
monarkitë ball- kanike, Italia don te të zgjidhte rivalité tin e saj të
vjetër me Austro-JHungarinë në vendin tonë. Në këtë kuadër edhe
Ro- ma fillod të hartonte planet e veta për rishikimm e vendimeve, të
vitit.1913 mbi Shqipërinë, të nisura në fakt qysh. në korrik.
Projekti i parë i ministrit të Jashtëm italien, San Xhiu- lianos,
për këtë rishikim mban datën 9 gusht 144 . Për hartimin e tij
përfundimtar ai mori edhe miratimin e kryeministrit, të A.
Salandras, dhe të mbretit të Italisë, të Viktor Ema-

140 MO E, Ser. III, vëll. VI, dok. 24. 25: DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 65; R.
Poincaré. Au service de la France, Paris, 1928, f. 30-31.
141MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 24; shih po ashtu DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 65.
142MOEI Ser. III, vëll. V, dok. 529.
143DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 15, 246 dhe 281. S. Xhiuliano-Salan- dras më 9,
14 dhe 16.8.1914.
144 DDI: Ser. V, vëll. 1, dok. 151.
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nuelit III 145 . Nga të 9 pikat e projetait, pika e 4-t lidhej drejtpërsëdrejti me -Shqipërinë.
Sipas kësaj pike Italia, po të merrte krahinat e Trentinos dhe të
Triestes, nuk do- të kundërsh tonte copëtimin e Shqi- përisë midis
shteteve ballkanike fqionje, në qoftë se këtë co- pëtim do ta kërkonin
të tri fuqitë e Antantës. Roma para- shtronte vëtëm një kusht: që i
gjithë bregdeti i Shqipërisë, prej kepit të Stilos në jug e deri në kufirin
malazez në ve- ri, , të neutralizohej, kurse Vlorà bashkë me një
hinderland jo vetëm të. neutralizohej, por të shpallej autonome dite
të ndërkombëtarizohej me kushte të njëllojta si ato të Tanxhe- rit.,
Në administrimin ndërkombëtar të Vlorës do të merrte pjesë Italia
së bashku me -të gjithë fuqitë e, Adriatikut146, me të cilat duket se
nënkuptonte edihe. fqmjët ballkanikë. Pikat e tjera të projetait
lidheshin me ndarjen e ’disa ishujve të Egjeut (me Dodekanezm), të:
bonuara kryesisht nga grekë e të pushtuar nga Italia më 1911, si
edhe më të ardhmen e Perando- risë Turke etj.
. Projetai, i. mësipërm më 11 gusht iu përcoll ambasadorit italian
në Lonidër, G. Imperialit, për ta biseduar me sekre- tarin anglez për
Punët e Jashtme, E. Grein (E. Grey). Meqë Italia nuk kishte vendosur
akoma të dilte nga asnjanësia e të hynte në luiftë kündër AustroiHungarisë, ai mbeti vetëm projeta. E Grei e konsiclei’o: atë në
përgjithësi të pranue- shëm porse për asnjërën prej kërkesave të
parashtruara nuk pranoi të merrte zotime, «<për derisa Italia nuk do
të dek- iarohej përfundimisht e gatshme të 'bashkohej me ne» 147, i
deklaronte ai Imperialit më 15 gusht.
Në. projektin italian të >11 gushtit, ajo që të tërheq vë- mendjen
në mënyrë të veçantë është propozimi i Konsulas për .
ndërkombëtarizimin e Vlorës dhe të krahinës. Ky pro- pozirn i
qeverisë së Romës si edhe gatishmëria e saj për copëtimin tërësor të
pjesës tj'etër të shtetit shqiptar midis Serbisë dhe Greqisë, mund të
shpjegohen, në radhë të pa- rë, me dëshirën që ekzistonte në Romë
;për të shmangur në Shqipëri, pas'luftës, rivalitetin me AustroHungarinë, e ci- la parashikohoj të ekzistonte si Perandori dhe jo të
shpër- bëhej, sikurse ndoidhi në fakt në mbarim të luftës, në vjeshtën e vitit 1918. T’i shpjegosh ato ndxyshe, kryesisht me pikëpamj
en e ministrit të Jashtëm të ■ Italisë, . sikundër është shkruar në
ndonjë rast, nuk na duket bindës. Është shkru- ar se San Xhiuliano
mendonte se popullit shqiptar, i mim- gonte ndërgjegjja- e vet
kombëtare dhe, rrjedhimisiht, ekzis- tenoën e Shqipërisë si një shtet
kômbëtàr ‘ të pavarur në gusht 1®14 e korisiderointe të pamundur 148;

145 Po aty, dok. 193.
146 Po aty, dok. 201.
147 Po aty, dok. 269.
148 P. Pastorelli. L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920, Napoli,
1970, f. 15419.
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Mirëpo materialet e atyrë ditëve të shpien pikërisht në interesimin e
San Xhiu- lianos për gjetjen e rrugëve të përshtatshme për mënjanimin e ballafaqimit me Austro-Hungarinë. Në letrën dërguar mhretit
të Italisëmë 10 gusM,. ai shprebej kështu: «Pr oblemi është me
shqetësime në qoftë se Shqipëria do të jetojë, pro- blemi është me
rreziqe po të mois jetojë»149- Në të dyja rastet çështja kishte të ibënte
me-sbqetësknet e qeverisë së Romës. për zhvilhmiri e marrëdhënieve
të saj të mëtejshme me Gjer- maninë e sidomos me AustroHungarinë. Po në këtë frymë e bëri San Xhiuliano ibisedën e tij me
ambasadorin gjerman në Rome H. Flotov më 11 gusht, kur shtronte
eështjen se si do të shmangej ballatfaqimi me Àustro-Hungarinë në
qotftë se S'hqipëria e pavarur do te jetonte e në ç’mënyrë në qoftë se
ajo nuk do të jetonte?150.
Me ndarjen e Shqipërisë (me përjashtim të Vlorës) midis
monarkive ballfcanike fqinje, , Roma mehdonte se do të shmangte
njëherazi edhe krijimin e rivaliteteve të reja me Serbinë e Greqinë.
Në mbështetje të kësaj teze mund të sje- llim mendimin e vetë San
Xhiulianos të 14 korrikut 1914, kur trajtonte pluset dhe minuset e
ndarjes së Shqipërisë ve- tëm në favor të të dy fuqive të Adriatikut.
«<Copëtimi i Shqipërisë midis Austrisë dhe Italisë që do të merrte
Vlorën do të kishte si rrjedhim të parë sigurimin e ekui- librit të
Adriatikut midis Italisë dhe Austrisë, — i kishte sbkruar ai më 14
korrik amibasadorit të tij në Berlin, — porse do ta vinte Italinë në
gjendje armiqësie, ndoshta pak a shumë latente por të vazhdueshme
me të. gjitha fuqitë ballkanike e më të gjithë ata që pushtojnë
hinterlandin na- tyror të Adriatikut, d'he ne do të na shpinte —
vijonte ai — hë shpenzime dhe në rreziqe të një peshe jo të vogël»151.
Për San Xhiulianon, Shqipëria duhej pra të copëtohej më mirë
midis fqinjëve të saj ballkanikë që krijonte edhe premi- sat e afrimit
të Italisë me këto vende fqinj të Shqipërisë, du- ke i siguruar Italisë
vetëm Vlorën. Në këtë prizëm po e ri- shikonte San Xhiuliano
politikën e tij të mëparshme ndaj çështjes shqiptare, sidomos atë të
ndjekur gjatë iKonfarençës së Ambasadorove (ku kishte shkuar
pothuajse krah për krah me ministrin e Jashtëm të AustroHungarisë, L. Berhtoldin). Ai po u.afrohej kështu rrethevë të veeanta
të borgjezisë iiaiia- ne që kërkonin braktisjen e politikës së
mëparshme, të cilën e dlësonin si një politikë që kishte shpënë ujë
vetëm ose kryesisht në mullirin e Vjenës152.
Të nisur nga këto mendimë anëtarë, të qeverisë é' diplomate,
politikanë e publiciste të ndryshëm -italianë e kansideronin tani

149 DDI, Ser. V. Vol. I. dok. 168.
150 Po aty, dok. 186.
151 Po aty. Ser. IV, vëll. XII, dok. 225.
is) Shih dy art. në: La vita italiana all’estero, Roma, anno II. vëll. IV, f. 1-14.
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Shqipërinë si një. «krijesë» që duhej prishur 153 . Sipas nie- je,
shkruante ministri italian i kolonive, -F. Martini, Italia du- het të
arrijë në marrëveshje me shtetet ballkanikë duke i për- dorur për
këte qëllim tokat e Shqipërisë, të cilat do të shër- benin ^<m-e
përjashtim të Vlorës, për të plotësuar orekset e Serbisë e Greqisë e
kështu me radhë...». Në këto kambiiiime ai i jepte Shqipërisë një
rëndësi' aq të madhe, sa në ditarin 3 tij gjatë shtatorit e tetorit 1914
shkruante: «Shqipëria mund th kënaqë të gjithë, t’i qetësojë të gjithë
e t’i shtjerë të gjithë nën influencën tomë, në mos t’i bëjmë të gjithë
aleatët tanë dhe të Antantës»154. Këto mendime e kishin burimin në
diplo- matët e Ministrisë së Jashtme të Italisë, e gjenin mbështetj e
në rrethe afër saj. 155 , Kështu mendojmë se mnnd të shpjego- het
politika e copëtimit të Shqipërisë e ndjekur nga San Xhiuliano me
fillimin e. Luftës I Botërore. Përpjekja për ta shpjeguar atë me
mëndimin se popullit shqiptar i mungon- te ndjenja kombëtare është
më tepër një orvatje për të ju- stifikuar politikën e San Xhrulianos
ndaj rçështjes shqiptare në fillim të luftës botërore, se sa një sqarim
i pikëpamjeve të tij.
Politika e copëtimit mund të shpjegohet pastaj edhe me pozitën e
vështirë që u krijua për Italinë në Sbqipëri, me rë- nien e ndikimit të
saj poltik në raport me Austro-Hungarinë në prag të luftës botërore.
Burimi i kësaj rënieje gjendet në manovrimet e Italisë me monarkitë
ballkanikë fqinje, sido- mos me Greqinë në dëm të të drejtave
kombëtare-të popullit shqiptar si dhe në mbështetjen e politikës së
saj te elemen- të çifligarë si Esat pashë Toptani. Situata politikë e
vështirë për Italinë në Sbqipëri në prag të kùnfliktit botëror e detyroi qeverinë e 'Romës të organizonte në muajt korrik e gusht 1914
botimin në Itali të dy organeve në gjuhën shqipe, të re- vistës Zana
dhe të gazetës Korieri i Pulies. (Corriere délia Puglie) 156 157 158. .Me
anën e tyre ,aj.o donte të ndikonte në popullin shqiptar në dobi të
propagandes së saj e. t’i kundërvihej. for-, cavet-të 'shëndos'ha
.antiimperialiste,. që-..Mshin • yënë në shë-* njestrën e kritikës së ;
tyre poljtikën e Romës e, veprimtarinë e njerëz-ve të saj në IShqipëri,
Situatën e krijuar për Italinë në kryeqytetin e Shqipërisë një
publicist italian në korrik, 1914 e paraqiste: ,<dSTjë situatë të
yështirë, me përmbajtje dyshimi e, armiqësie». Shqiptarët,, shtqnte
ai, «i shikojnë italianët me dyshim e mosbesim e. besojnë se ne të

153 F. Martini. Diario 1914-1918, Verona, 1966, f. 80, 99.
154 Po aty, f. 172, 176.
155 Po aty, f. 123, 200. 1
156 Gaz. «Cornére delle Pùglie»-. që dilte me dy faqe, faqen e pare të saj prej
fundit të korrikut 1914 filloi ta botonte në shqip.
157 G. Giacomontonio. Il grovoglio albanese osservato da Durazzo, në: rev.
«La vita italiana al estero». Roma, anno II, vol. IV, 25.7.1914, f. 12, 13.
158 C. Galli. Diarii i lettere, Firenze, 1951, f. 221. ,
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gjithë. synojmë të pu- n.ojmë më dëm të vendit të. tyre,. Prej këndej
lind një luftë. e heshtur, por këmbëngulëse cEhe .'e vazhdueshme :
për .gjithçka që është italiane;. prej këndej rrjedh _ një, qëndrim i
pasjell- shëm-dhe një mpsrespektim reyoltues , për bashkëkombësit
tanë dhe. shpesh për atë. ef arë • përfaqëson kombi»2:l.
; Edhe pse në këto pohime mund të ketë gjëra të tepruara dhe autori
i artikullit ka dashur të fryjë mdikimin politik të Austrck-Hungarisë
në : Ehqipëri në, krahasim : me Italinë, pra- pëseprapë në to ka
shumë. gjëra ,të,.yërteta e ato gjënden në mjaft materiale të kohës.
«Po rëndbhet propaganda kundër Italisë.në Durrës, në Vlorë, në,
Shkodër, me përsëritjen e in- cidenteve nga ana e nacionalistëve»2^
shk ruante përfaqë^uesi italian pranë KNK në korrik 1914, K. Galli.
Bisedimet e fuqive të Antantës me Italinë • „ecëiï; ndërkaq
ngadalë e herë-herë edhe u ndërprenë, sipas zhvillimit . të ngjarjeve
në frontet e lultës. Fitoret e përkohshme ushtara- ke të Gjermanisë
në Belgjikë, dhe në Francë nga fundi i gushtit 1914, e shtynë qeverinë
e Romës t’u deklaronte ,për.- faqësuesve të fuqive të Antantës se ajo
ishte e vendosur të vazhdonte qëndrimin e saj asnjanës ndaj
konfliktit ■ bo.tëror, mirëpo përpjekjet e diplomacisë së..Antantës
për ta, tërhequr Italinë në anën e tyre nuk pushuan. Nuk mungoi as
gatish- mëria e Italise për të hyrë në. luftë kundër Austï-o-Hungarisë. Qeveria e Romës'i sbpejtoi përgatitjet ushtarake për pjesëmarrjen në konflikt, pjesëmarrje që do.të varej nga përfun- dimi i
këtyre përgatitjeve dhe nga zhvillimi i luftimeve, në qoftë se ato do
të- ecnin në T!avor të fuqive të Antantës.
Sukseset gjermane në Belgjikë dhe në Francë u pasuan pas pak
ditësh me sukseset- edhe më të mëdha ushtarake të Francës në
iMarnë kundër ushtrisë gjermane ë të Rusisë në
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Galiei kundër forcave austro-hungareze. Këtd rrethana nxitën fuqitë
e Antantës 'të' përsëritnin përpjekjet për ta tërhequr Italinë në luftë.
Një nga përfaqësuesit e tyre, ministri i Jash- tëm' i Rusisë, S.
Sazonovi, i deklaronte më 14 shtator ambasa- dorit italian se
Konferonea e ardhshme e Paqes, në ihelb do të ratifikonte ndarjen e
«plaçkës» sipas planeve të Eartuara qysH-më parë nga ana e fituesve
dhë se në këtë ndarjë avan- tazh «... do të kenë vetëm ato' shtete që
kishin marrë pjesë në luftë» dhe që kishin sakrifikuar 'për fitoren e
përbashkët23. Italia rrezikohej të mbetej pra pa «pjesën» e vet në qoftë
se do të vazhdonte të qëndronte‘neutrale. Në këtë rast kreu i
diplomacisë së ' Petrôgradit kishte parasysh planin e tij të hartuar po
atë ditë për rindarjen e tootës dhe të Ballkanit, ;në të cilin
parashikohej''gjithn-jë copëtimi i Shqipërisë mildis fqi- njëve të saj.
Serbia do të zgjer-ohej me aneksimin e Shiqipërisë së Veriut si edhe
të Bosnjës, Hercegovinës dhe Dalmacisë, që bënin pjesë në
Perandorinë Auistro-Hungareze (pika 9). Bullgaria do të merrte nga
S erbia një kompensim në Maqedoni (pika 10), ndërsa Greqià do të
anék'sonte Shqipërinë e Jugut, me -për- jashtim të Vlorës, që i
rëzervohej Italisë (pika 11), në rast se kjo e fundit do të merrte pjesë
në luftë kundër Austrisë159 160.
Nga ana e saj qeveria italiane krahas përgatitjeve ushta- rake
që parashikohej-të'përfundonin në mars të vitit 1915, kërkonte të
merrte pjesë në luiftë, por pasi të nënshkruante më parë me fuqitë :
e Antantës një traktat për të siguruar pjesën që -“i. takonte» nga
ndarja e «plaçkës». Traktati do të nënshkruhej më 26 prill 1915.
Ndërkaq, me kalimin e ko- hës, 'diplomacia italiane do t’i
rishqyrtonte disa herë edhe projektet e saj të kërkesave duke rritur
pretendimet. Pro- jekti i dytë prej 1-6 qnkash i - hartuar nga qeveria
italiane në 15^diteshin e dytë të shtatorit e tregonte këtë rritje në
krahasim me projektin e parë të 11. gushtit. Përveç aneksi- mit të
tokave italiane nën Austro-Hungarinë, Roma. kërkonte të sigurontè
pozita të rëndësishme në bregdetin. ■ Adriatik, të kishte pjesë në
ndarjen e trashëgimisë të Perandorisë Os- mane dhe në atë të
kolonive të Gjermanisë. Në pikën 6, që lidhej me Shqipërmë, Italia
parashikonte të mos e.. kundër- shtonte1 copëtimin e saj midis Malit
të Zi, Serbisë. dhe Greqi- së. Ajo kërkonte. vetëm nëutralizimin. e
bregdetit shqiptar, si- kundër kishte parashikuar në projektin e 11
gushtit, Vlorën kërkonte ta kalonte tani «nën sovranitetin e plotë ; të
Italisë»-. Vetëm në qoftë se raporti i forcave në mbarim të luftës do të
ishte i tdïlë sa vendosja e sovranitetit italian do të ishte e pamundur,
atëherë Vlora'të ndërkombëtarizohej, siç ishte me- nduar më 11
gusht, porse përsëri më një ndrys’him në favor të Italisë: Vlora të

159
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 674; shih po ashtu MOEI.
Ser. III, vëll. VI, dok. 154, 257.
.
160 MOEI. Ser. III, vëll. VI; pj. 1, dok. 256.
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ishte nën një gamizon italian 161.
Projëktin e mësipërm të 25 sfatatorit në thelb e pranuan të dy
anibasadorët e Italisë, A. Karloti në ORusi dhe ,T.- Tittoni ne Piancë,
të cilëve ’iu dërgua të jepnin sugjerime për për- mbajtjen e tij. jKarloti
përsëriti më 27 shtator dihe të nesër- men më 28 mendimin162 qe
qarkuilonte në Petrograd, ku ki- shte llndur ideja e krijimit "te një
«shteti myisliman» shqiptar, ose e ngushtimit të shteti t ekzistues
shqiptar në kufijtë e Shqipërisë së. Mesme «myslimane» dhe e
yendosjes së tij nën protektoratin e një fuqie të madbe163. :
Në këtë projekt të Petrogradit duket se gërshetohen pla- n.et e
vjetra të diplamaêisë. ruse me synimet e saj të reja. Krijimin e një
shteti shqiptar në kufijtë e Shqipërisë së Mesme e kishin
paras'htruar' diplomatët rusë në Konferencën e Ambasadorëve në
'Londër në fund. të: dhjetorit 1912, kur filloi diskutimi i kufijve të
Shqipërisë 164 . E reja' qëndron në vendos- jen e këtij shteti nën
protektoratin e një fuqie të .madhe si dhe rezervimi i Vlorës për
Italinë. Me protektoratin e një fuqie të madhe dipîomacia ruse do të
kishte parasysh padyshim protektoratin e Italisë. Duket se ajo
synonte ta përdorte atë si një shpëriblim të ri për t’ia ofrûar' Italisë,
përveç Vlorës, në qoftë se ,kjo do të vendoste të hynte në luftë dhe në
shkë- mbirn të Dalimacisë, të cilin Petrogradi 1 ia rezervonte Serbisë165.
Në hartimin e këtij projekti të diplomacisë ruse mendojmë se
duhet të kemi parasysh edhe faktorë të tjerë jo .më pak të
rëndësishëm. Me krijimin e të ashtuquajturit «shtet shqiptar» në
Shqipërinë e Mesme, dipîomacia e Petrogradit mendon- te se do të
kënaqte oreksin e të tré shteteve ballkanike fqi- nje dhe njëkohësisht
të Italisë. Në këtë rast Serbisë i re- zervolhej Shqipëria e Veriut,
iQreqisë ajo e Jugut dhe Italisë Vïorà së bashku me protektoratin mbi
shtetin e ardh- shërn 'shqiptar. Me krijimin e këtij shteti «mysliman»
duket se dipîomacia ruse ndiqte edhe një synim tjeter. Synonte të mos
:è ■ Triste- më tej numrin e popullsisë shqiptare të për- fshirë më
1913 në kufijtë e Senbisë, ç*ka do; të ndodhte po të aneksohëj prej saj
edhe Shqipëria e Mesme.
Kërkesën për krijimin e një shteti «mysliman»- shqiptar qeveria
italiane-do t’u-a paraqiste fuqive të Antantës më vo- në, kurse rië
projektin e sa-j të përcjellë Londrës më 25 shtator nuk e kishte
përfshirë 166 . Prandaj A. Karl-oti i përsëriste Ro- mësmë 27 e 28
shtator i-denë që qarkullonte në kryeqytetin ,rus rreth Shqipërisë së
161 DDI. Ser, V, yëll. I, dok. 803; shih po aty. edhe dok. 703/
162 Po aty, dok. 823 dhe 827.
163 Po aty, 1. 355, shën. 3.
'
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A. Puto. Pavarësia shqiptare dhe dipîomacia e Fuqive të Mëdha, Tiranë, 1978, f. 171-172; Historia e Shqipërisë, vëll. III. Tiranë, 1984. f. 99-100.
165 P. Pastorelli, f. 8-10.
166 Shih DDL Ser. V, vëll. I, ;dok. 803.
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iMesme, për të cilin e kishte inf ormuar më parë. Rurse Tittoni ishte
ploiësis'ht dakord me copëiimin tërësor të Shqipërisë midis Serbisë,
Malit . të Zi dhe .Greqisë, të parashikuar në projektin e 25 .shtatorit,
meqë, sipas.tij, ki- shian të.bënim me një popull «të egër dhe rebel»
dhe me një vend «ekonomikisht ,të vartfër». Me .këtë rast ai bëri edhe
su- gjerimet e veta. «Përsa i takon Serbisë, kjo nuk duhet të ke- të
njëherazi bregdetin dalmat dhe atë shqiptar, porse ose nje- rin, ose
tjetrin».. Për të ardhmen politike të Shqipëirisë së Mesme lindën
kështu mendime të ndryshme. Ndërkaq sugje- rimin më kryesor
Tittoni e bëri përsa i përkiste Vlorës, zotë- rimit të së cilës nga ana e
Italisë i jepte një rëndësi të. ma- dhe. «(Në odo mënyrë ne duhet të
insistojmë të kemi Vlopën nëp, sovranitet të plotë — theksonte ai —
duke refuzuar pfa- rëdo zgjidhje hibride», sikundër ishte parashikuar
në projektin e 25 sfitator.it. «Dp të.them edhe më: për ne, unë yë në
radhë të-parë. zotërimin e Vlorës dhe vetëm pastaj atë të te.rritoreve. irredente italiane . nën Perandorisë AuStro-Hungareze»167, nënvizonte Tittoni.
Nga sa shtjelluam, deri këtu për pozitën e Shqipërisë në planet
e fuqive të Antantës dhe të Italisë në fillimet e Lultës I Botërore,
mund të vijmë në dy përfundime. Së pari, copë- timi i territoreve të
shtetit shqiptar ü parashikua nga fu- qitë e Antantës si mjet. për
rikrijimin e aleancës ballkanike kundër fuqive. të bllokut qendror
dhe për tërheqjen e Italisë në luftë. në anën e tyret Së dyti, copëtimi
i territoreve të shtetit shqiptar midis fqinjëve ballkanikë (përveç
Vlorës)-, u projektua nga diplomacia italiane si një rrugë për përballimm e rivalitetit me Austro-Kungarinë pas luftës, dhe për .afrjmin
e: Italisë me monarkitë ballkanike .fqinje të Shqipërisë. ..
Duke, zhvilluar traktativa -ne, njërin bllok ndërluftues, .qeveria
italiane nuk mund të nios kishte parasysh qëmdrimin e bllokut
tjeter, aq më tepër kur me të e lidhnin maxrëve- shje të v-eçanta në
Shqipëri, siç ishte ajo e paritetit me Au- stro-Hungarinë, dhe kur
Italia nuk kishte vendosur akoma të dilte nga neutralitéti .e t’i
shpalîte luftë Austro-Hungarisë.

167 Po aty, Ser. V, vëil. I, dok. '834.
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2. PRAPASKENAT ITAL0-AUSTRIAKE

Shpallja e neu-tralitetit e largoimë tepër Italinë hga dy aleatët e
saj, në radhë të parë.nga Austro-Hungaria. Në. ku- shtet e r-eja
Austro-Hungarisë i: inieresonte të mos i ashpër- sonte.më tej kontradiktat me Italinë, por t’i 'bënte asaj lëshi-. met e mundshme në
Shqipëri me qëllim që ajo të ruante as- njanësinë. Nga ana e vet,diplomacia italiane donte .-të: jepte përshtypjen (për aq kohë sa .nuk
kishte vendosur të dilte nga asnjanësia) seajo i . përmbâhej
vendimeve të . Londrës dhe marrëveshjes së paritetib me . AmstroHungarinë. iKëto/:..syni- me përcaktuan për një kohë edhe veprimet
ë Vjenës dhe të Romës në Shqipëri dhe - qëndrimim ; e tyre .-ndaj të
ardhmes politike të vendit tonë. ; Në këtë ■ kuadër midis tyre pati
pika ndarjeje e pika takimi, sikundër do ta shikojmë pak më po- shtë.
•■’■ Për qëllimet e luftës së saj të armatosur, diplomacia e Vjenës u
tr-egua ndërkaq e g'atshme t:i rishikonte vendimet e 1913-ës në favor
të Malit të Zi, i cili qëndroi pak ditë jashtë konfliktit. Me shpresë se
do ta -nxiste Gfetinjën ta - mbante as- njanësine, Vjena i ofroi asaj
Shkodrën-dihe Shqipërinë e Ve- riut, përpara se Austro-Hungaria të
fillonte luftën 1 kundër Serbisë, bile përpara se Vjena t’i dërgonte:
Beogradit ultima- tumin e 23 korrikut. Më 22 korrik përfaqësuesi
austro-hunga- rez pranëoborrit malazez-i raportoi qen-drës
bisedimet e zhvi- lluara për këtë çësh-tje me -kryeministrin, J.
Plamenacin, dhe me vetë krajl : Nikollën3^. Përveçf uqive të<
Antantës dhe të Italisë, vendimet e 1913-ës për Shqipërinë u vunë
kështumë diskutim edhe nga Austro-Hungaria. Mirëpo planet
politike të Vjenës në drejtim të Malit të Zi nuk e plotësuan. Shp-resat e saj, që vazhduan deri më 4 gusht 33, u përmbysën dy ditë më
vonë. Më i 6"-gusht Mali i Zi hyri në luftë, kundër Peran- dorisë
Danubiane. Zgjerimin e territorit në drejtim të Shqi- përisë e të
Austro-Hungarisë rrethet drej-tuese malazeze e shi- konin të
mundshëm në aleancë me Rusinë Cariste, «mbrojtë- sen» dhe
«përkrahësen» tradicionale të shteteve sllave, dhe jo ndrysh-e,.
Pazarllëqet Vjenë-Cetinjë. u prenë si f illoi lutta.
Për qëllimet e luftës së saj të armatosur, Austro-Hungaria u
përpoq gjithashtu të shfrytëzonte kontradiktat e thella territoriale
që ekzistonin midis Shqipërisë dhe -dy shteteve 168 169

168 OUAP, dok. 10486; 11143; Operacije crnëgorske vojske u Prvom svetskom
ratu, Beograd, 1954, f. 11; DDL Ser. IV,. vëll. XII, dok. 727
169 F. Conrad von Hoetzendorf. Aus meiner Dienstzeit 1906-1908,
vëll. '5, f. 176.
.
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fqinje sllave. Ajo donte të ngrinte nëluftë kundër Senbisë e Malit të
Zi jo vetëm popullsinë shqiptare, që ishte lënë në kufijtë e këtyre dy
monarkive e që shtypej egërsisht nga sho- vinizmi shtetmadh serb e
malazez, por edhe vetë shtetin shqip- tar. Në rastin e paxë Vjena. iu
drejtua udhëheqësve. kosovarë që ishin detyruar të braktisnin
vendlindjet e: tyre si Hasan Prishtinës, Bajram Currit, Isa Boletinit
e të tjerëve si edhe atyre që kishin mbetur në vendlindje. Në rastin e
dytë ajo iu drejtua princ Vidit, për t’u • vënë;>në krye* të ■
shqiptarëve170.
Nga kjo nxitje e princit del qartë se qëndrimi asnjanës i
Shqipërisë, i përcaktuar në dokumentin e 29 korrikut 1913,
diplomatëve austriakë. nuk u hynte më në punë e aq më te- për
ushtarakëve. Mendimi për ta përdorur Shqipërinë për që- llimet
politike dhe ashtarake të Vjenës nuk ishte i ri, ai klsh- "telindur kohë
më parë. Shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë au- stro-hungareze,
Konrad fon Hëtzendohfi, e kishte shprehur kë- të mendim qysh në
janar 1914, kur nuk i dukej i largët shpër- thimi i një konîlikti të ri
ballkanik .dhe i një lufte evropiane. Sipas tij ishte në «interesin
ominent» të Monarkisë Dypalë- she që të militarizonte Shqipërinë,
e.cila «do të ishte në gjëndje të mbante forçat e armatosura serbomalazeze». yNdih- mat» morale, materiale dhe politike austriake për
Shqipërinë, vazhdonte t’i propozonte ai ministrit a-h. tëpunëye të
Jashtme, Leopold Berhtoldit, duhej të bëheshin «të varura nga
plotësi- mi i kushtit se do'të fillohet menjëherë me krijimin e ushtrisë shqiptare, duke preferuar bashkëpunicmin ë monarkisë»., Për
këtë qëllim ai propozomte të dërgohej në Shqipëri një mi- sion
oficerash austriakë (i njëjtë me misionin ushtarak gjerman me në
krye gjeneralin Liman fon Sandersin, që ishte dërguar në- Turqi në
fund: të 1913-ës për organizimin e ushtrisë turlke). Na- tyrisht
pjesëmarrja e Italisë nuk do të mund të evitohej, perse duhet ’ të
arrihet «patjetër superioriteti ynë në misiortin ushtarak»; kërkonte
Konradi 171 . Ky udhëheqës i militaristëve të Vjenës Shqipërinë
neutralë e shikonte si diçka ■"krejtësisht pa vleftë». Shqipëria duhet
të ishte «në mairëdhënie të ngu- shta ekonomike, politike dhe
kulturoie me monarkinë (dyipa- lëshe), si dhe në aleancë me të»172, do
të shkruante ai më vo~ në në kujtimet e tij.
Propozimët e mësipërme' të shefit të shtatmadhorisë udhëheqësi i Ba'lplatzit, L- Berhtoldi, i kishte : parasysh në bisedi- met
që.ai vetë pati me princ Vidin, kur.ky kaloi në Vjenë. Dy ditë para
ardhjes së princit në Shqipëri,. më 5 mars 1914, ai kishte
transmetuar ato përfaqësuesit, të tij në Durrës, Lëven- talit, me

36 W. Wied. Mémorandum përmbi Shqipërinë, pa vd. 1917.
171 Haus-Hof und Staatsarchiv, Politisches Archiv, Albanien, Wien (më tej:
HHStA, PA, A). Konradi-Berhtoldit më 13 janar dhe 3 mars 1914.
172 Conrad von Hoecendorj, vëll. 3, fr 676-677.
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udhëzimin që në bisedime që do të zhvillonte në kryeqytetin e
Shqipërisë, t’i kushtonte kujdesin e tij «të plotë .çështjes në fjalë» 173.
Këto udhëzime Berhtoldi i jepte pa marre parasysh reagimin që do të
ndeshnin nga ana shqiptare dhe veçanërisht kundërshtimin që do t’u
sillte realizimit të ty- re.Italia dhe fuqitë e tjera nënshtruese të
vendimeve të Londres si edhe monarkitë fqinje ballkanike.
Diplomatët dhe ushtarakët austriakë vazhduàn në mendi- met e
tyre të mëparshme, pavarësisht nga rrethanat tepër të vështira të V.
Vidit në Shqipëri në kohën e : fillim.it të kon- fliktit austro-serb dhe
atij botëror. V. Vidi ishte i mbyllur në Durrës nga ana e fshatarëve
kryengritës dhe, sikundër është vënë tanimë në dukje, ai nuk kishte
as força, as. mjëte, e as të holla, dhe nuk doute të hynte pra në luftë
kundër Serbisë e Màlit të Zi, që do të ishte një. aventure
donkishoteske. Për më tepër ai ishte i lëkundur'dhe kishte frikë për
veten e tij174.
Në këto kushte për Austro-Hungarinë, qëndrimi i mëtej- . shëm i
V. Vidit në Shqipëri ishte i kotë, . bile i dëmshëm. Ai ishte. bërë një
farë pengese për planet ushtarake dhe politike të Vjenës. Edhe Italia
pristë rastin që ai të largohej sa më pare, për të patur liri veprimi në
Shqipëri. «Princi nuk ka di- tur në asnjë mënyrë që të imponohet, ,dhe
kështu. u krijua një përçarje e shqiptarëve, e cila në gjendjen e sotme
të luf- tës e, bën të pamundur shfrytëzimin e këtij populli për, interesat tona dhe prandaj ai duhet të rrëzohet», i shkruante L. Berhtoldi
përfaqësuesit të tij në Durrës në fund të gushtit. Dhe më poshtë: «Ne
nuk kemi pra më asnjë. interes që të mbajmë princin, pa zënë në gojë
edhe orvatjet jo të fshe- hura të Italisë, që nuk e kundërshton
largimin e tij»175. Për të ndjekur secila qëllimet e veta, Vjena dhe
Roma erdhën në një mendim për .dy çështje: Së pari, që Vidi të mos
mbështe- tej më me të holla, për të cilat ai kishte shumë : neyojë për
të mbajtur forçat e tij në lultë kundër kryengritësve fshatarë dhe, së
dyti, që të ruheshin vendimot e Konferencës së Am- basadorëve mbi
Shqipërinë. _
Princ V. Vidi u dëbua nga Shqipëria më .3 shtator, kurse çështja
e qëndrimit ndaj vendimeve të Londrës ishte shtruar mi- ■dis Romës
dhe Vjenës më përpara se ato të binin dakond për largimin e Vidit.
Atë e kishte ngrituir Italia, e ci- la e kishte akuzuar disa herë aleaten
e saj' se me përpjek- ■ jet për • të hedhur. shqiptarët kundër Serbisë
-dhe Malit të Zi, ajo po oënonte..një nga- pikat e' vendimeve të
Londres: atë të neutralitétit të Shqipërisë si dhe marrëveshjen e paritetit midis ïtalisë dhe Austro-Hungarisëi2. Këto akuza e ki- shin

173 HHStA, PA, A. Berhtoldi-Loventalit dhe Konradit më 5 dhi> 6
,mars 1914.
,
174À. Pu'to,. vep. ..'-cit, :.t.. ' 626-627 ; G. Shpuza. Kryengritja fshatarë e
Shqipërisë së Mesme 1914-1915, Tiranë, 1986, f. 188-190.
175 HHStA, PA, A. Berhtoldi — Loventalit . më 28.8.1914, nr. 604.
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detyruar Vjenën. të dredhonte 'dhe të deklaronte po ash- tu disa herë
se ajo u përmbahej angazhimeve të saj dhe të përsëriste këto
deklarata sa herë që Borna e ngrinte këtë çështje 176 177 . Për të
ushtruar presion, qeveria italiane nuk mun- goi të përdorte edhe
mundësinë ë zbarkimit në bre-gdetin ôhqiptar të fl.otës anglofranoeze, e cila vëpronte në detin Adriatik kundër flotës austrohungareze, çka do të shpinte, pohonte ajo, në ndryshimin e ekuilibrit
të Adriatikut në do- bi të këtyre fuqive,. në qoftë se do t’i jëpoj shkak
shkeljes së neutralité tit të Shqipërisë178. Ndërhyrjet è kësaj natyre
du- két .se ishin një arsye me tepër që ndikuan në Vjenë. për të
braktisur princin dhe për të vazhduar punën në interes të luttes së
saj më në fshehtësi ^dhe pa praninë e Vidit.
Largimi i V. Vidit dhe ndryshimet politike që- mund ta pasonin,
i detyruan të dy fuqitë e Adriatikut të përcaktonin qëndrimin e tyre
ndaj këtyre ndryshimeve179. Në fund të gu- shtit ato ranë në ujdi të
ruheshin vendimet e Londres si për- sa i përkiste statusit politik
ndërkombëtar, ashtu edhe tërë- ■sisë territoriale dhe të ruhej edhe
marrëveshja e tyre dypa- lëshe e parité tit në Shqipëri180. Me këtë
rast u fol gjithashtu për nëvojën e pranisë së mëtejshme të Komisionit
Ndërkombëtar të Kontrollit. Ai do të merrte në dorë pushtetin dhe
njëkohësisht do të shërbente si një mjet që mund të mënja- nonte një
ballafaqim midis dy vendeve në Shqipëri. KN1K do të rivendosej në
mbarim të luftës, në qoftë se ai nuk do të qëndronte dot më tej në
vend 181 . (Prania e tij në Shqipëri kundërshtdhej nga Lëvizja
kryengritëse antividiste). Një 'di- : të përpara largimit të princ Vidit
nga Sbqipëria, Vjena lë- shoi edhe një deklaratë publike për
qëndrimin e saj të më- tejshëm ndâj të ardhmes së Shqipërisë. Në
këtë deklaratë, që kishte për qëllim t’i shërbente propûgandës së
Vj>enës e të fshihte të vërtetën për marrëdhëniet italo-austriake,
thuhej midis të tjerash se qeveria austro-hungareze «i mban të pandryshuara te gjitha vendimet e marra nga Konférencâ e
Ambasadorëve lidh’ur me Shqàpëririë, p'avarësisht nga zhvi- llimi i
luftës së tanishme. Ajo është veganerisht e véidosur të mbajë të
pandryshuar neutralitetin e Shqipërisë. Çdo sulm ... i shteteve
ballkahike fqirij i drejtuar kundër territoreve të 'njohura Shqipërisë
me vendimet e Evropës nuk mund të për- bëjnë, pra, në ashjë rast një
posedim të gjatë. Qeveria pe- randorake dhe mbretërore (austrohungareze) édhe në këtë drejtim fatmirësisht ndodhet në harmoni të
plotë me pikë- pamjet e qevérisë italiane»182. '
176 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 270, 340, 350, 511.
177 Po aty, dok. 351, 352, 369, 376, 517, 549, 562, 579.
178 Po aty, dok. 511, 517, 582. .
179 Po ,aty, dok. 407, 423.
180 Po aty, dok. 454,
475, 528, 566, 575.
181 Po aty, dok. 454, 475, 516.
182 Po aty, dok. 544; shih po aty, dok. 454, 475.
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Si vend neutraliu ngarkua Italisë detyra për t’ua nj'oftuar
shteteve të interesuara këtë «qëndrim të përbashkët» të dy fuqive të
Adriatikut ndaj çështjes shqiptare183.
Për problemin shqiptar, qeverisë italiane i takoi kesh- tu të ulej
në të njëjtën kohë në dy karrike. Me fuqitë e Antantës u ul menjëherë
në karrikën e prishjes së ven- dimeve të 1913-ës, ndërsa me fuqitë e
bllokut qendror qëndroi përkohësisht në atë të ruajtjes së këtyre
vendimeve. ÎNdërkohë ajo donte të shtinte diçka në dorë pa dalë
akoma nga neutra- liteti. Një hap të tillë Rocma mund-ta kryente më
lehtë në Vlo- rë/ku nuk pritej ndonjë qëndresë e armatosur nga forçat
shqiptare. Diplomacia e fuqive qendrorè vendosi ta rishikonte në
favor te Italisë qëndrimin e saj të mëparshëm ndaj aleates, duka e
shtyrë këtë në drejtim të Shqipërisë.
Për të nxitur qeverinë ë Romës të vazhdonte të ruante
asnjanësinë, Berlini dhe Vjena bënë një hap tjetër nga ai i fuhdit të
korrikut e i fillimit të gushtit (kur ato kishin pranuar të kompehsonin
Italinë në rast se statukuoja ekzis- tuese në Ballkàn do të prishej në
inter es të aleatëve e në rast se Italia përmbushte detyrimet si aleate).
Gjithnjë për qëllime mânovrimi në fund të gushtit ato pranuan
arsyeti- met e Romës për shpalljeri e asnjanësisë dhe mospasimin e
aleatëve. Mbi këtë bazë ato pranuan në parim edhe të drej- tën e
Italisë për kompensime në; Ballkan 184 . Vetëm përsa i takonte
bisedimeve për- të caktuar në praktikë kompensimet, këto do të
bëheshin ^porsa situata të ishte më e qartë^, u . deklaronin
diplomatët austriakë kolegëve të tyre italiane 185.
Lidhur me këtë gatis'hmëri të Vjeriës të fuhdit të gush- tit për të
kompensuar Italinë, diplomatët italianë bënë mjaft supozime. Në
fillim të shtatorit në Romë kishte mendime se Austria nuk do të
..bënte lëshime për Vlorën, të çilën sekre- tari i përgjithshëm. i
Minis.trisë së Punëve të Jashtme të Italisë, A. de MartinOj në një
raport paraqitur në këtë rast San Xhiulianos më 4 shtator, e quante
«të yetmin .kompensim të përshtatshëm» që dp fi përgjigjej pikës 7-të
të traktatit të Aleancës. «Vlora italiane ■— vijonte ai — është për
Austrinë dëm më i madh se.sa për Italinë Vlora austriake. Njëri bregdet, ai - i kanalit të Otrantos është tanimë itqlian, në qoftë se italian
do të bëbej edhe bregdti tjetër me Viorën,.ne do'të kerni kyeet e
Adriatikut. Prandaj, besoj se Auslria nuk do të na ofrojë .Vlorën si
kompensim dhe yetëm.nëse do të' shtrën- gohet nga rrethanat,
atëhere do të nëpshtrohet»186..
Ky supozim bëhej për te mbështetur. nëvojën .e pushtimit të
183 DDI. Ser. V. vëll. I, dok. 566.
184
Documents diplomatiques concernant les rapports entre
l’Austri che — Hongrie et l’Italie, 20 juillet 1914 — 23 mai 1915, Vienne, 1915, dok.
42; DDI. Ser. V, vëll I, dok. 448, 476.
185 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 448, 476.
186 Po cày, dok. 581.
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ishullit të Sazanit prej Italisë, për ia_shtënë në çdq rast në dorë këtë
pozitë. të rëmdësishme strategjlke në të hyrë të Vlo- rës edhe në qoftë
se Itaiia nuk do të arrinte të meirte pjesë në kpnfliktin, botëror dhe
pavarësisht se në favor të cilit. bllok imperialist do të përfundonte ky
konflikt.
Për qëndrimin e Aus tro-Hungarisë ndaj të ardhmes politi- ke të
Vlorës mendime u shkëmbyen edhe midis dy am’basa- dorëve italianë
në Berlin dhe në Vjenë. Në - Berlin ekzistonte mendimi se «Austria
nuk do të përkulej kurrë të na lejojë të pushtojmë Vlorën», —
shkruante Bolati më 24 shtator. Kurse Avarna kishte mendim tjetër:
«Përsa i takon Vlorës Au- stro-dlungaria nuk do të na lejonte kurrë
ta pushtonim atë përpara se të fillonte lufta.. Por në gjendjen. e
tanislime të gjëraye nuk besoj që ajo të na kundërvihet, përkundrazi
një pushtim të tillë do ta shikonte me kënaqësi, mundet me shpresë
për të na tërhequr në luftë kundër armiqve të saj»187.
Koha i dha të drej-të këtij të fundit, me ndryshimin që AustroHungaria dhe Gjermania e lejuan Italinë të vendosej në Vlorë jp për
ta tërhequr atë në luiftë në anën e lyre, ç’ka ishte e pamundur, por që
ajo të mps hidhej në anën tjetër. Qën'dri- min e , diplomacisë së
Vjenës në, këtë çështje e ka dhënë fare qartë vetë L. Berhtoldi në një
letër dërguar : në atë kohë she- lit të shtatmadhorisë së ushtriisë..
«Meqenëse për ne një aksion i Italisë në Shqipëri është më i volitshëm
nga një realizim tjetër i lakmisë së saj ekspansioniste, ... AustroHungaria nuk ka interes fi kundërvihet Italisë deri sa vazhdon lufta
dhe se ne na mjaftojnë plotësisht frazat e përsëritura shpesh, se ajo
do

187 Po aty, dok. 791, 887.
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t’i përmba'het marrëveshjes Isë paritetitl dhe vendimeve të
Londres për ië ruajtur të drejtat tona për të vardhmeh». • -.Ne- qoftë
se'do.të fillonin traktativat për ta kompensuar atë në bazë të pikës
VIÏ, vazhdonte më tej kreu i diplomacisë vjene- zë, atëherë «detyra
jonë është t’i zgjasim ato sa më shumë dhe një bazë e mjaftueshme
për këtë qëllim do të ishte në- voja e abrogimit ose e ndryshimit të
vendimeve të Londres për të cilat do të duhej pëlqimi i të gjitha
fuqive»188.
Duhet thënë këtu se për vendosjen e saj në Vlorë, Itaii- së nuk i
mjaftonte vetëm miratimi i fuqive qendrore apo ai i fuqive të
Antantës, as vetëm kontrolli i bregdetit sbqiptar nga lutftanijet e saj.
Këtë kontroll ajo e siguroi që në ditët e para të luftës. Nga Durrësi
dhe Vlora u larguan atëhere ani- jet luftarake të të gjitha fuqive
ndërluftuese, duke përfshirë edhe luftanijet austro-hungareze e
qëndruan atje vetëm ato të Italisë neutrale. Me këtë rast kontrolli i
plotë i bregdetit shqip- tar i mbeti flotës ushtarake detare të Œtalisë.
Që të mund të push- tonte Vlorën, ta mbante atë dhe të kishte
mundësi të kontroll onte situatën në S'hqipëri, qeverisë italiane i
duhej të siguronte edhe një mbështetje të brendshme që do t’i
kundërvihej Lë- vizjes Komibëtare dhe antiimperialiste të popullit
shqiptar. Sytë e qeveritarëve italianë u drejtuan përsëri te çifligari i
madh i Shqipërisë së Mesme, Esad pashë: Toptani, si njeriu më i
përshtatshëm për planet e tyre.
Pas largimit nga Shqipëria në maj 1914, E Toptani kishte shkuar
në Itali; prej andej në korrik kaloi në Francë, nga u kthye përsëri në
Itali në mes të gushtit, me synimin për t’u hedhur në Shqipëri. Në
fillim Konsulta mendoi ta mban- te atje. 'Për tani, *na intereson që ai
të qëndrojë këtu Inë Itali]. Në qoftë se do të kemi luftë me Austrinë,
atëherë do të jetë rasti ta përdorim në Shqipëri, por me força
shqiptare dhe jo italiane», e informonte San Xhiulianoja
kryemimistrin e Italisë më 15 gusht 189. Mirëpo qeveritarët italianë,
duke pa- rashikuar largimin e afërt të Vidit nga Shqipëria, ndërruan
mendim. Esat Pasha u nia nga Brindizi për në Shqipëri më 27
gusht190, kurse V. Vidi dhe qeveria e tij e lanë Duixësin pas një jave.
Largimi i V.Vidit ishte një fitore e kundërshtarëve të tij të
brendshëm politikë e shoqërorë. I parë në aspektin e ja- shtëm,
largimi i tij ishte më shumë në interes të Italisë se të AustroHungarisë, përderisa princi ishte me orientim aus- Iro-gjterman.
Përv-eç kësaj, bashkë me të u larguan nga Du- rrësi jashtë vendit
edhe mjaft figura që e Mshin mbështetur atë e të njohur në lëvizjen

188 F. Conrad von Hoetzendorf, vëll. 5, f. 156-157; HHStA, PA, A, raporti i A.
Rapaportit i tetorit 1914.
189 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 260.
190 Po aty, dok. 665; Ministère de Affaires Etrangères de France. Archives
diplomatiques, Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE). Albanie,, vëll. I, fl. 75, 95.
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tonë kombëtare. Midis tyre ishin: Luigj Gurakuqi, Aqif pashë
Elbasani, Mihal Grameno, Sali Butka, Themistokli Gërmenji, Alush
Taka, Qamil Panariti, Epaminonda Koleka. GVtjaft të tjerë u
shpërngulën në Shko- 1 dër e në Shqipërinë e Veriut, si Çereiz Topulli,
Bajram Curri, Sotir Peci, Mustafa Qulli, Sali Nivi'ca, Namik Delvina
etj. Prej tyre disa u larguan. të trembur nga karakteri shoqëror
antifeu^al i kryengritjes së Shqipëirisë së Mesme, të tjerë nga
karakteri politik i parullave e i veprimeve të elementëve tur- komanë
e esadistë, që ishin përzier në lëvizje e që isihin për- pjekur t’u
diktonin fshatarëve flamurih. turk në vend të atij shqiptar e sjelljem
në Shqipëri të një princi turk ose mysli- man.
Gëzimin e Romës për këto ngjarje e shprehte përfaqësu- esi
diplomatik italian në Durrës më 7 shtator. -*Po të duam të bëjmë nga
pikëpamja jonë një bilanc të përmibledhur të këtyre ngjarjeve të
fundit, duhet të pranojmë se ai mbyllet në favorin tanë. Nga Durrësi
dhe nga Vlora u shporrën si për mrekulli të gjithë nacionalistët
italofobë, të gjithë vullne- tarët austro-gjermanë; të gjithë bejlerët,
miq të Austrisë e të paguar nga.ajo; ndërsa princi i cili, për doibësi,
për paaftësi, për vetë kombësinë tij, nuk kishte mbajtur parasysh
detyri- min ndaj influences sonë, u detyrua të linte vendin i urryer
ose i përbuzur nga shumë njerëz, i përvuajtur nga pak, i kuj- tuar me
përmallim nga askush»191.
Krahas këtij gëizimi, për qeveritarët italianë dhe për të gjithë
qeveritë e vendeve të tjera që ishin të interesuar për zhvillimin e
ngjarjeve në Shqipëri, limdi edhe një shqetësim për ecurinë e
mëtejshme të ngjarjeve politike në vend, veça- nërisht në Shqipërinë
e Mesme, ku pas largimit të Vidit fiiloi lufta për pusbtet midis
elementëve esadistë dhe kundërshta- rëve të tyre,- duke përfshirë
këtu edhe elementët turkoma- në192. A do të mbaronte kjo luftë me
fitoren e të parëve si- kundër dëshironte Italia, apo në favor të të
dytëve, sikundër i interesonte Austro-Huingarisë dhe sikundër
përpiqeshin se ci- la për llogari të vet?
Qeveria e Romës e ndoqi nga afër nisjen nga Brindizi të Esad
Toptanit dhe kalimin e tij nëpër Greqi e Serbi, ku shkoi |)ër të
biseduar me qeveritë e këtyre vendeve ballkanike pa- ra se të kthehej
në Shqipëri. Ajo u dërgoi përfaqësuesve të saj diplcfmatikë udhëzime
të posaçme për Esad Pashën, veça- nërisht kur ky arriti në Nish, ku
e kishte çvendosur selinë e vet qeveria serbe, pas fillimit të luftës me
Austrinë. Qeveria italiane kërkonte që kthimi i tij në Shqipëri të
bëbej sa më parë e të shërbente «për të menjanuar ngatërresat.. midis
Shqipërisë *dhe shteteve fqinj». Ky mënjjmim nisej nga një qëllim i
caktuar. Së pari, nga interesimi i veçantë për oështjen e Vlorës, ku
ishte përqendruar vëmendja kryesore e Homës. «Në momieffïtin e
191 DDL Ser. V, vëll, X. dok. 608; shih edhe dok. 607.
192 G. Shpuza, f. 203-210.
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tanishëm, një veprim i moderuar nga ana e Esadit mund. të ishte
shumë i dobishëm për interesat e përba- shkëta të îtalisë dhe
Shqipërisë [sic] sepse, midis të tjerave mund të kontribuonte për të
mënjanuar dhe paralizuar çfa- rëdo përpjekje; të epirbtëve .'dhe të
qeverisë greke për të pu- shtuar Vlorën» 193, udhëzonte San Xhiuliano.
Krahas kësaj, qeveria italiane miratoi veprimtarinë e diplomatëve
italianë në Durrës për t’i përgatitur Esad Toptanit terrenin për kthimin e tij atje194. Sipas kërkesës së Esad Pashës ajo mori edhe një
masë tjetër. U dha urdhër portëve të Barit dhe të Brin- dizit të
ndalonin imbarkimin për në Shqipëri të emisarëve që vinin nga
Stambolli dhe që kishin për qëllim të ndikonin mbi ngjarjet politike
në Shqipëri në kundërshtim me synimet e pashait Toptanas 195'1.
Kë’to veprime të Romës kryheshin fshehurazi nga Vje- na, e cila
nga ana e saj vepronte po në të njëjtën mënyrë kundër kthimit të
Esad Pashës e në favor të kun-dërshta- rëve të tij196. Gjëndrimi i dy
fuqive të Adriatikut ndhj E. Toptanit përkrah dhe kundër tij, po
përsëriste qëndrimin e më- parshëm të ty-re ndaj princ Vidit, vetëm
se pashai i Tiranës mtk e fshihte përpara diplomatëve orientimin e .
tij politik. Ai e paraqiste vetëm partizan të fuqive të Antantës .'dhe
kun- dërshtar të vendosur të fuqive qëndrore 197.
Për të ruajtur. në dukje marrëveshjen e paritetit, Roma dhe Vjena
shkëmbenin shpesh edhe mendime për problème' të ndryshme të
zhvillimit të brendshëm politik të Shqipërisë. Me gjithë aparencat,
hendeku, midis Italisë dhe Austro-Hungarisë në pështjen shqiptare
po thelïohej dhe Italia po i afrohej gjith- një e më shumë e në mjaft
drejtime qëndrimit të shteteve ballkanike fqini.

193 DD1. Ser. V, vëll. I, dok, 665 ; shih po aty, dok. 695.
194 Po aty,- dok. 666, shih po aty, dok. 645, 663.
195 Po aty, dok. 666 dhe shën. 1, f. 386.
82} HHStA, PA, A. Berhtoldi — ambasadorit austro-hungarez në Stamboll më
30.8.1914 dhe konsullit në Sëlanik më 3.5.1914.
197 AMAE, Albanie, vëll. I. fl. 109, 116-117, 146.
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3. QËNDRIMI I MONARKIVE BALLKANIKE FQINJE

Qëndrimi i vendeve fqinje ballkanike oodaj Sbqipërisë u
përcaktua nga plotësimi i synimeve të tyre aneksioniste dbe nga
pozita në lidhjc me konfliktin botëror. Ashtu si për Itali- në e Greqinë,
edhe për Serbinë e Malin e Zi vendimet e 191'3-ës duheshin rishikuar
në interes të planeve të tyre. Por qënia e Serbisë dhe e Malit të Zi në
luftë të armato- sur me AustronHumgarinë i shtynte ato të
interesoheshin në radhë të parë për mbarëyajtjen e frontit të luftës,
nga i cili do të varej realizimi i planeve të tyre ekspansionis- te në
Shqipëri si dhe zgjerimi në territoret e AustroëHu- ngarisë të banuara
nga sllavët e joigut.
Në këto kushte vëmendja kryesore e Beogradit dhe e Cetinjës u
përqehdrua pë kundërshtimin e çdo përpjekjeje të shqiptarëve për t’u
ngritur në luftë të armatosur ku- ndër tyre. Nga ana; tjetër, donin' të
plotësonin, mundë- sisht qysh gjatë luftës, synimet e tyre territoriale
në Shqipëri, të parealizuara më parë. Shpërthimi i luftës e
përsëriti.kështu, ëndërrën e borgjezisë serbe për.të dalë në detin
Adriatik nëpërmjet territorit shqiptar. Pëtr . jfc’ia arritur kësaj,
qeveria serbe dhe propaganda e saj u fry- në shumë përpjekjeve të
Vjenës për të agjituar në Shqipëri dhe në popullin shqiptar (në . këtë.
anë . të kufiriit dhë në arnën tjetër të tij) në favor të luftës së saj. Kjo
zhurmë, që pasqyrohet edhë ndër autorët e soitëm jugosllavë198, kishte për qëllkn t’i jepte mundësinë. kryeministrit të Serbisë, N.
Pashiiçit, të nxirrte pretekstin e ruajtjes së krahëve të ushtri- së
serbe, veçse në këtë drejtim Serbia nuk mund të vepron- te në mënyrë
të pavarur nga fuqitë impérialiste të Antantës, me të. cilat e kishte
lidhur fatin.e luftës së saj. Ndërhyrjet e Pashi'çlt pranë këtyre fuqiye,
veçanërisht pranë Rusisë, të filluara qysh ne ditët e para të gushtit
«për t’i dhënë fund çështjes sbqiptare», gjë që mund të kryhej, sipas
tij, «pa vë- shtirësi të posaçme» me ndihmën e flotës franceze që vepronte në Adriatik dhe me qëndrimin miratues të Italisë 199 200 , nuk
gjetën miratimin që donte ai. N. Pashiçi donte të pushtonte të paktën
disa pozita «strategjike» në kufirin serbo-shqiptar.
Të njëjtën përgjigje négative mori : edhe Mali i Zi, që dë- shironte të
shtinte në dorë Shkodrën06. Nëse Beogradi dhe Ce-

198 M. Ekmexhiç. Ratni çiljevi Srbije 1914, Beograd, 1973, f: 378-388.
199 MOEI. Ser. IIÏ, vëll. VI, dok. 18 dhe shën. në fq. 17 dhe 32. ■
200 Po aty, dok. 36 dhe 158 dhe shënimet përkatëse.
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tinja i jepnin më shumë rëndësi anës politike, d.m,th. push- timit prej
tyre të pjesëve të Shqipërisë, Peterburgu i jepte rnë tepër rëndësi
anës ashtarake — përqëndrimit të forçave serbo-malazeze kundër
Austro-Hungarisë. «Përderisa ushtria austriake nuk do të
shkatërrohet, suksesi që ushtria .serbe mund të arrijë në. Shqipëri
nuk do të kishte asnjë vlerë. Në të kundërt kur fonça ushtarake e
Austrisë do të asgjësohet, të gjitha !çështjet territoriale që i
interesojnë Serbisë do të rre- gullohen lehtësis’ht në favor të saj»201.
Kështu i telegrafonte S. Sazonovi pënfaqësuesit të tij në Nish në
fillim të shtatorit për fia transmetuar këtë. porosi qeverisë serbe {së
bashku me kolegët e tij të Franeës dhe të Anglisë). 'Qëndresa që do
të bénin masat popullore shqiptare për mbrojtjen e vendit të tyre si
edhe komplikirnet e mundshme ndërkombëtare ishin faktorët që i
shtynë fuqitë e Antantës të hezitonin për t’i dhënë Bashi- çit një
përgjigje pozitive. Kishin parasysh të mos dëmtoheshin planet e tyre
me Bullagarinë e Italinë. Ato pranuan më në fund ta lejonin Serbinë
të bënte pushtirnin e pikave «strategjike», në qoftë se. do të ndodhte
një sulm nga ana e Shqipërisë dhe në qoftë se Turqia. db të hynte në
luftë kuodër Rusisë e Gre- qisë202.
Përsa i përket refuzimit ridaj kërkesave të Malit të Zi pu- na
qëndronte pak më ndryshe nga. ajo e Serbisë, Përveç in- teresimit për
. përqëndrimin e forcave malazeze kundër Austro-Hungarisë,
Peterburgu ndiqte édhe qëllime politike- Bush timi i Shkodrës prej
Malit të Zi mund tërriste «prestigjin» e kra.jl Nikollës midis rretheve
sunduese malazeze, në një ko- hë kur : ai, për arsye dinastike ishte
kundër shkrirjes së vendit «te tij«r me -Seribinë pas luftës, sikundër
donte Rusia.dhe vetë Serbia.
Nie këtë mënyrë, në. qoftë se deri- në korrik 1914 ishte AustrotHungaria në radhë të parë ajo që i kishte^detymar Serbinë dhe
Malin e Zi t’i përmfoaheshim pak a shumëven- dimeve të Londrës
lidhur me kufijtë shtetërorë, me f illimin e konfliktit ibotëror, një farë
roli të tillë e luajtën përkohësisht fuqitë e Antantës, më tepër për
qëllimet e tyre të luftës sesa'.' për ato. te pasluftës.
■Në kushtët kur Sërbia dhe'Mali i Zi ë kishin të vështirë «t’i
jepnin fund» çështjes shqiptare me anë pushtimësh, siç do të
dësMronin, atd e gjetën me të përshtatshme të përdor- nin në
Shqipëri për llogaritë e tyre Esad pashë Toptanin. Nga ana e tij Esad
Toptani u ishte ôfruar atyre që në ditët e para të luftës. Qys'h me 6
gusht ai i kishte kërkuar Serbisë ridih- mën e sâj për t’u kthyer në
Shqipëri203, ndihmë të cilën. âjo nuk mungoi t’ia jepte. Në këtë âspekt
Serbia dhë Mali i Zi u gjendëm përsëri, sikurse përpara shpërthimit
të luftës, në të njëjtën hulli të përbashkët me dy shtetet fqinje, me
. 67) MOEI. Ser.. III, vëll VI, dok. 221 e 222;__AMAË. Guerre. 1914-11918,
Albanie, vëll. 1, fl. 133.
202 AMAE. Albanie, vëll. I. fl. 137, 143, 154, 158, 174, 175, 185.
203 MOEI. III, VI, pj. I, dok. 18.
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Ita- linë dhe Greqinë, për të s'hfry tëzuar në Shqipëri e në interes të
tyre forçat më të errëta të shoqërisë shqiptâre.
Në marrdhëniet e saj me Esad Pashën, qeveria serbe ia kaloi,
ndërkaq, edlie qeverisë italiane, edhe asaj greke. Qeveria e Romës u
interesua të përgatiste terrenin për kthimin e pashait toptanas sa më
panë në Durrës, duke vënë në lëviz- je diplomatët italianë, dhe e •
përpunod àtë për qëllimet e saj politike. Nga ana e tij, në takimin me
Esad Toptanin gja- të udhëtimit nëpër Greqi, Yenizeloja u trëgua i
rezervuar 204 . Sipas përfaqësuesit serb në Athinë, kryëministri i
Greqisë tregoi gatishmërinë e tij për të miratuàr gjitbçka që do të
mertrej vesh me N. Pashiçin në Nish205. Nga ana e vet, E: Toptani i
bërkoi kryeministrit grek ndihmë 'dhe i premtoi se nuk do të
ndërmerrte asnjë hap pa pëlqimin e Greqisë206. Pashiçi e angazhoi
Esad Pashën me nënshkrimin e një marrëveshjeje që mban datën 17
shtator 1914. Në të nuk pârashikoheshin vetëm problème të per
iudhës së lutftës, si .ai i qëndrimit «mi-, qësor» midis dy vendeve, por
edhe, problème të pas luftës, që prekhin statusin politik të
Shqipërisë, të vendosur në Konferencën e Amibasadorëve. Sipas
marrëveshjes, ky status do të rishïkohej në favor të Serbisë. Shtèti i.
ardhshëm shqip- tar (në qoftë se mund të flasim për një shtet të tillë)
do të shndërrohej nga një vend nën kontrollin e gjashtë Fuqive të
Mëdha evropiane, siç ishte vendosur më 29 korrik 1913, në një vend
vasal i Serbisë. Midis të dy vendeve parashiko- hej të vendoseshin
dogana të për'bashkëta, një mbrojtje e përlbashkëf, përfaqësi
diplomatike të përbashkëta me vendet e huaja etj. 207.
■ Përmbajtja e kësaj marrëveshjeje tregon për ndjekjen e një
politike aventureske nga qeveria, sèdbe ndaj çështjes shqiptâre, qoftë
në rrafsh të brendshëm, qoftë në atë ndër- kombëtar. Brenda vendit
ajo i vishte E. Toptamit një roi dhe peshë që ai nuk e kishte. Në'rrafsh
ndërkomlbëftar ajo i vishte po ashtu vetes një peshë të madhe.
E. Toptani u përcoll për në Shqiperi xnë 18 shtator, duke pasur
në xhep marrëveshjen, një shumë'të 'niadhe te hollash dhe i
shoqëruar gjithashtu me disa força: të armatosura, nja 4000-5000
vetë, të mobilizuara nga njerëzit e qeverisë serbe në Dibër në shërbim
te tijV
Nënshkrimi i marrëveshjes së 17 shialorit, dërgimi dhe vendes ja
në Shqipëri e Esad Toptanit, të këtij «aleati më të mirë»208 të qeverisë
serbe në vend, sikundër vlerësohet ai edhe në literaturën e sotme
historike serbe, ishin suksese për ’pla- net e N. Pashiçit. Nga ana

204 G. Leon. Greece and the Albanian Question at the Ouibreak of the First World
War, në: «Balkan Studies»-, 1970, nr. 1, f. 69-70.

205 M. Ekmexhiç, f. 378.
206 AMAE. Albanie, vëll. I, fl. 116-117.
207 Sh. Rahimi. Marrëveshjet e qeverisë serbe me Ésgd Pashë Toptanin gjatë viteve
1914-1915, në: -«Gjurmime albanologjiké», séria e shkencave historike», VI/1976, f.
125-127.
7.4) M. Ekmexhic, f. 378. .
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tjetër, qeveria serbe interesohej që në bisedimet midis Italisë dhe
fuqive të Antantës këto të fundit të kishin parasysh planet serbe dhe
të mos i lëshônin Italisë terri tort? të Austro-Hungarisë, që hynin në
synimet e saj, si në Dalmaci. e gjetkë209. Pashiei kërkonte gjithdshtu
të aneksonte sa më sbumë territore shqiptare e të dilte ;në Adri- atik,
pa i bërë lëshime territoriale Bullgarisë në Maqedoni, sikundër
propozonin fuqitë e Antantës për ripërtëritjèn e ale- ancës ballkanike.
Në këtë drejtim N. -Pashiei dhe kryeministri i Greqisë, E. Venizeloja,
qëndroinin në të njëjtat pozila.
' «Grqqia pretendon vetëm Shqipërinë' e Jugut derr në vijën e
véndosür -me.ïttarrëvesh jen esaj të fshehtë me Serbinë, dm.tih. deri
në jug të Shkumbinit...» i deklaronte E. Venizeloja për- faqësuësit rus
në Athihë, K.* Ejemidovit, në' fillim "të luftës. Gjysma tjetër e
Shqipërisë, sipas tij, duhej t’i jepej Serbisë, kurse Italisë
kryeministri- grek i rezervonte vetëm Vlorën210. Midis Pashiçit dhe
Venizelos kishte ndryshime mendimesh vetëm për atë se kush prej
tyre kishte mundësi t’i'bënte lëshime Bullgarisë. Sipas kryeministrit
serb, mundësitë i kishte Venizeloja me që Greqia do të aneksonte
lehtësisht S'hqipë- rinë e Jugut 211: Për Venizëlon àto i kishte Sehbia,
e cila do të merrte jo vetëm një pjësë të .Shqipërisë, por do të zgjerohej
edhe hë territoret e Perandorisë Austro’-Hungareze212. Përveç kësaj,
për të refüzuar lëshimet, kryeministri grek ngriti për para fuqive të :
Antantës faktin se pranimi i lëshimeve do të conte' hë'dQbësimin e
pozitave politike të tij brenda vendit në favor të kündërshtarëve të tij
gjermanôfilë, me mbretin Kos- tandin në krye 213.
Në çështjem e refuzimit të leshimeve, ajo që ka inférés për
studimin tbnë është pikëpamja e N. Pashiçit mbi domos- doshmërinë
e ekzistencës. se një kufiri tokësor të përbashkët midis Serbisë dhe
Greqisë é •. mështet ja e kësaj pikëpamjeje nga ana e E. Venizelos214.
Kufirin e përbashkët serbo-grek ai donte ta përdorte si një argument
më tepër per të kundër- shtuar propozimet e fuqive te Antantës,
veganërisht të Rusi- së, për fi lëshuar Bullgarisë Maqedoninë deri në
Strugë, 5’ka do ta mënjanohte ekzistencën e një kufiri të tille të
vendosur më 1913. Për ne interesi qëndron në faktin se fuqitë e Àntantës, në pazarllëqet e tyre të ardhshme me Italinë, kërkuan që
kufiri i përbashkët serbo-grek në Maqedoni të vendosej me çdo kusht
në Shqipëri, në qotftë se Maqedonia do t’i ka- lonte Bullgarisë.
Në lidhje me lëshimet në Maqedoni, duhet shtuar se dip- lomacisë
greke i erdhi ne ndihmë pikëpamja e Londrës dhe e Parfsit, e cila nuk
përputhej gjithmonë me atë të 'Petrogra- dit, siç nuk përputheshin

209
210
211
212
213
214

MOEI. Sef. III, vëll.. VI, dok,. 35.1, 352.
Po aty, dok. 29; shih po ashtü dok, 51 e 68.
Po aty, dok. 51 dhe shën. .2, ,f. 45.
Po aty. dok. 68.
MOEI. Ser. III. vëll. VI, dok. 71, 144, 195, 225.
Po aty, dok. 387 e 423 me shënimet.
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shpes'h pikëpamjet e tyre edhe për- sa i përkiste rolit që duhej të
loznin vendet , neutrale. Me qëllim, duket, që të . mënjanonte
pjesëmarrjen e Turqisë në luftë përkrah fuqive qendrore, diplomacia
ruse u propozoi aleatëve anglo-franeezë t’i garantonin Portës së Lartë
tërësi- në territoriale të Perandorisë dhe njëkohësisht t’i kthenin
ishullin e madh grek të Lemnosit, që siguronte hyrjen e Ngushticave. Shpërfolimin për Lemnosin, që i ishte njohur Greqi- së në
shku.rt të i 914-ës, ministri i Jashtëm rus S. Sazonovi e gjente përsëri
në Shqipërinë e.. Jugut 215. Mirëpo ndryshe nga Rusia, që donte, t’i
vendoste ’Greqinë e Bullgarinë në luftë përkrah, Serbisë e Malit të
Zi, Ànglia me Francën synonin t’i mtbanin ato si rezervë kundër
Turqisë, në rast se kjo do të dilte nga asnjanësia dhe do të fillonte .
luftën kundër fuqive të Antantës 216 . Në këtë rast Greqia me
Bullgarinë do të shpër- bleheshin që të dyja me disa territore të
Turqisë, ndërsa Greqia edhe me Shqipërinë e Jugut217.
Në të tëra këto kombinime të fuqive të Antantës, Shqi- përia e
Jugut do t’i shërbente, këtyre- fuqive për të realizuar synimin që të
tërhiqnin në luftë,, në anën e tyre, borgjezinë greke antantôfile me
Venizelon në krye, ose për ta shpër- blyer Greqinë për territore që ajo
duhej të lësho-nte gjetkë. Po ashtu ajo do të shërbente për fuqitë e
bllokut qendror si ofertë. ndaj borgjezisë greke gjerpianofile, me
mbretin Kos- tandin në krye, për ruajtjen e asnjanësisë së Greqisë.
.....
Gëndrimi neutral i, Greqisë ndaj koniiiktit botëror dhe përçarja
politike- e borgjezisë grekenë dy pjesë (njëra për- krah Antantës,
tjetra përkrah fuqiye qendrore), i lejoi asaj të' manovronte në rrafshndërkombëtar me çështjen e ndar- -jes së Shqip'ërisë' së Jugut.
IPrania e usbtrisë greke në KOTT .çë e,Gjirokastër, e fshehnr nën
petkun e forcave. të «Epirit aqtqnom», i dha mundësi Greqisë. të
rriste qëndrimin e vet agresiv e të manovronte atje me njerëzit e saj,
gjë që fill.oi me Protokollin. e Korfuzit të rnajit 1914, «Asaimbleja
epiro- te», sikundër u quajt mbledhja e disa grekomanëve në Del- yinë
për ië shqyrtuar këtë prolako.il, pas shumë debatesh midis a’tyre që
dsh'in. të kënaqur nga sa ishte arritur. dhe të ’tje.rëve që donin të
.shkëpusnin më tepër218, e miratoi më ne fund Protokollin e Korfuzit
më 4 gusht.219 Miratimi i tij ishte në fakt krejt formai, sa per të kaluar
rad'hën. Ai ishte më shumë një , dredhi diplomatike, për t’.u
konformuar në dukje me qën-drimin e fuqive, të cilat u kishitt
njoftuar të gjitha paleve të interesuara miratimin nga ana e tyre.
.. Dredhia diplomatike duket nga kushtet me të cilat u sho- qërua
215 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 51, 110.
216 E. Driault et M. L. Héritier. Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos
jours. Paris, 1926, vëll. V, f. 166-168; A. Miller; Oçerki novejshej istorii Turci, M-L,
1948, f. 39-40 ; R. Poincaré. L’Invasion, Paris, 1928, f. 96, 154.
217 MOEI. Ser. III, vëll, VI, dok. 90, 120.
218 «Epirotiqi Amina», Gjirokastër, 25.6.1915 ,e v.
219 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 118, 160, 174.
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.miratimi nga «Asambleja epirota»,. që ishin të parealiizu- eshme për
kohën. Ajo e. miratoi me kusht që në fronin e Sbqi- përisë të
vazhdonte të qëndronte pripci i krishterë, d.m.th. V. 'Vidi, e që vënia
në jetë e Protokollit të bëhej pasi të verido- scj rregulli në vend.220.
Mirëpo J. Zografoja me shokë e dinin se Vidi po ibënte gati valixhet
për të. ikur nga kishte ardhur ;(i përzënë nga Lëvizja Fshatare e
Shqipërisë së Mesme) dhe se situatën në dore po e merrnin gjithnjë e
më shumë kundërshta- rët e tij. Nga ana tjetër, megjithëse koha
punonte për ta, disa përfaqësues në «Asam'blene epirotè», që ishin
kùndër mi- ratimit, vepruan ndryshe. S. . Spiromiloja, p.sh., shpalli
aneksimin e Himarës në shtetin grek dhe ngriti atje fla- 'murin
grek221. U fol madje se i njëjti flarnur u ngrit edhe në Gjirokastër e
gjetkë222. .
Të inkurajuar. nga gjendja e brencLshmo e vendit, kur shqiptarët
të përçarë nga kontradiktat politike e klaisore luftonin midis tyre, .si
edhe nga situata ndërkombëtare, që bëhej gjithnjë e më e favorshme
për Greqinë, forçat «autonomiste» i shtuan qëndrimin e tyre agresiv.
Ato jo vé- tëm shkelën Protokollin e Korfuzit, që sapo u miratua, por
kaluan edhe më tej me pushtimet e tyre. Pas ripushtimit të Korçës
në fillim të korrikut, ato u shtrinë edhe në kra- hina që forçat greke
nuk i kishin pushtuar as në kohën e Luftës I 'Ballkanike, më 19121913. Nga fundi i gushtit, një pjesë e këtyre forcave kaluan Tepelenën
e hynë thellë në krahinën e Salarisë e mgdje në atë të Lopësit223.
Në këto përparime ushtarake e në luftimet e zhvilluara, u
vërtetua përsëri e në formë të qartë s-e morën pjesë jo. vetëm forçat
«vullnetare» andarte të ardhura mga Greqia dhe ushtarë e ofieerë të
«dezertuar» gjoja nga racthët e ushtrisë së rregullt greke, por e3he
njësi të kësaj ushtrie 224 . Përpjekjet e qeverisë së Athinës për ta
fshehur këtë fakt vazhduan si më parë. Për ministrin e Jashtëm grek,
J. Streit, ishte «marrëzi» për Greqinë të ’zhvend'Oste një pjesë të ushtrisë së saj në Epir, d.m.th. në Shqipërmë e Jugut, kur Greqia
rrezikohej nga Bullgaria e Thrqia. 225 Megjithatë, shümë të ■dhëna
flisnin përsëri për të kundërtën. Në luftimet e zhvillu- ara në
krahinën e Tepelenës nga popullsia vendase ndaj agre- sorëve, forçat
shqiptare zunë rob në Dhëmlblan një ushtarak nga Mesolongji i
Greqisë, i cili rezultoi se ishte efektiv i ushtrisë së rregullt greke226.
Në luftimet e Dhëmblanit pati gji- thashtu mjaft. të vrarë 227 . U

220 Po aty, dok. 118, 141, 174.
221 HHStA, P A,A. Berhtoldi-Shilasiitt në Athimë më 17.8.1914, nr. 348; DDI.
Ser. V, vëll. I, dok. 58, 79, 98, 118, 143.
222 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 171, 405, 501, 525.
223 Po aty, dok. 394, 395, 402, 649.
224 Po aty, dok. 238, 394, 395, 405.
225 Po aty, dok. 442; shi'h edhe dok. 649.
92. Po aty, dok. 395; HHStA,PA,A, raport i Majerhauzerit nga Vlo- ra më
26.9.1914, sr. 46/P.
227 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 583.
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vërtetua po ashtu se «dezertimet» prej ushtrisë greke ishin bërë sa
për emër, për të fshehur të vërteten. Edhe francezët, që ishin
mbrojtësit më të zellshëm të qëndrimit «luajal» të qeverisë së Athinës
në lojiën e zhvi- Uuar në Sbqipërinë e Jugut, nuk e mohonin dot
praninë atje të njësive të kësaj ushtrie.228
Zgjerimi i pushtimit grek në iShqipërinë e Jugut çonte ujë sa në
planet e Athinës aq dhe në ato të ■ Romës. Qeve- ria greke ishte
interesuar të merrte miratimin e fuqive për ta shniderruiar
pushtimin de fakto të Shqipërisë së Jugut në një pusbtim de jure.
Ky miratim do të përbënte një hap drejt aneksimit e do të
qetësonte deri në një farë mase ëndërrimtarët e megaliide- së. Nga
ana e vet qeveria italiane ishte e interesuar të gjente pretekste për të
kërkuar vendosjen e ushtrisë së saj në Vlo- rë e të arrinte kështu një
nga synimet e saj kryesore. Me këto manovrime Athina dhe Roma ia
arritën qëllimit të tyre. Greqia «ripushtoi» Shqipërmë e Jugut, Italia
u vendes në të njëjtën kohë në Sazan dhe pak më vonë në Vlorë.

228 Konsulli francez.në Janinë Dusap, nga mesi i tetorit i shkruante Parisit
për një bàtalion grek të ndodhur në Shqipërinë e Jugut. (AMAE. Albanie, vëll. II,
fl. 64).
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KREU III

VENDOSJA E GREQISË NË SHQIPËRINË E JUGUT
DHE E ITALISË NË SAZAN

1. MANOVRIMET ITALO-GREKE

Ndërsa borgjezia shoviniste greke dëshironte realizimin e
synimeve të veta në jug të Shqipërisë, borgjezia impérialiste italiane
donte të realizonte të sajat në Vlorë. Për Italinë Vlora kishte rëndësi
në disa drejtime: ushtarake, poli- tike dhe ekonomike. Duke pasur
një pozitë shumë të rë- ndësishme strategjike, Vlora do t’i shërbente
Italisë për të kontrolluar portât e Àdriatikut. Ajo do t’i vlente flotës
ushtarake detare për strehim dhe për veprime luftarake në det, në
qoftë se Italia do të arrinte të hynte në luftë, sikundër përgatitej.
Pushtimi do të përdorej si mjet politik për të patur në dorë në çdo rast
në' traktativat e mbarimit të luftës, edhe në qoftë- se nuk arrinte të
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merrte pjesë në të. Nga pikëpamja ekonomike, Vlora, si pika më e
afërt gjeografike me bregdetin italian, parashikohej t’i shërbente
borgjezisë së madhe italiane si një kryeurë për depërtimin e prodhimeve të industrisë së saj në Shqipëri e në Ballkan dhe për
tërheqjen prej- këtej të lëndëve të para. Brindizi me Vlorën
parashikohej • : të lidheshin me vaporë të shpejtë në forme trenash
(me traget), kurse Vlora do të lidhej me brendësinë e vendit me
hekurudhë, që do t’i kalonte kufijtë e Shqipërisë për t’u bashkuar në
Manastir me rrjetin he- kurudhor që kalonte atje.
Për të mbështetur në arenën ndërkombëtare vendosjen e
ushtrisë së saj' në Vlorë, qeverisë italiane i duhej një pre- tekst të
cilin ajo é gjeti në fillim te <<mb.rojtja» e Vlorës nga pushtimi
eventual i saj prej forcave «autonomiste» të J.Zografos. Roma e dinte
se prapa J.Zografos qëndronte qeveria greke e E.Venizelos, e cila
ishte e gatshme të luan- te më tej rolin që i interesonte Italisë në
Vlorë, mjaft që nga ana e saj qeveria italiane të miratonte më tej
planet greke në Shqipërinë e Jugut. Mbi këtë bazë interesash të
ndërsjellta, midis Romës- dhe Athinës u arrit gradualisht një ujdi epashkruar që mori formë rië tetor. Ato ndanë edhe rolet që duhej të
luanin më tej.
'
Kështu, ndërsa në prag të konfliktit botëror Roma ia arriti që
ishulli i Sazanit të zbrazej nga forçat greke, me fillimin e këtij
'konflikti, diplomacia italiane, e bashkë me të shtypi borgjez italian,
e shtuan zhurmën kundër veprimeve ; ush- tarake të «Epirit
autonom» në Shqipërinë e Jugut dhe veça- nërisht për rrezikun që
përbënin veprime të tilla për Vlorën. Konsulta ndërhynte sa në
Athinë, për të ndikuar mbi «qe- vérinë» e J.Zografos që forçat e saj të
tregoheshin «të ma- tura» e të mos «rrezikonin» interesat e drejtpërdrejta të Italisë, aq 'edhe në Vjenë, që' kjo, në bazë të
marrëveshjeve me Romën, të vepronte ne të njëjtën mënyrë në
kryeqytetin grek. «Dueli» Romë-Athine nuk vazhdoi gjatë. Në
dhjetëdi- tëshin e fundit të gushtit'ai shpuri në gjetjen 'e një gjuhe të
. përbashkët midis të dy qeverive ; ato ranë në ujdi për nevojën e
bashkërendimit të hapave të tyre në Shqipëri, më mirë se sa kishin
rënë në fakt në prag ..të luftes. ’Mund të themi se ky bashkërendim
filloi me porosinë e San Xhulia- nos bërë Venizelos më 23 gusht 1914
nëpërmjet përfaqë- suesit, italian në Athinë, A. de Bozdarit. Për San
Xhiu- lianon Venizeloja duhej të ndikonte mbi «vorio-epirotët» në
mënyrë që veprimet e tyre të mos shkonin aq larg, sa «t’ia bënin të
vështirë qeverisë mbretërore [italiane] të ndiqte ndaj Greqisë një
politikë e. cila, në fazat ë ndryshme të paparashikuara të luftës
evropianc dhe në situatën që dp të lindte prej saj, të mund të ishin në
harmoni të plotë me atë prpke»229.
Këtë harmonizim veprimesh në. Shqipëri kryetari i qeverisë së
229 I âocumenti diplomatici italiani (Më tej : DDI), Ser. V, vol. I, dok. 402.
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Athinës e kërkonie me ,-kohë. «Venizeloja më përsëriti me
këmbëngulje... se Greqia dëshiron që ngà kriza e tanishme të lindë
një rrethanë. e tillë;. e cila t’i lejojë Italisë të vendpset në Vlorë. .Më
tha se ai bespnte që po të ndodhte. diçka e tillë, çdo mosmarrëveshje
midis Itaiisë dhe Greqisë do të merrte fünd për buküri»230. Kështu i
përgjigje] të nesërmen shefit të tij ministri italian :në Athinë. Ketë ia
përsëriste edhe një muaj më vbnë, në ; përgjigj e të një lajmi sipas të
cilit Greqia po përgati.tej të kryente aneksi- min e Shqipërisë së
Jugut. Për de Bosdarin, Athina nuk dp të guxpnte të bënte ndonjë
hap në Shqipërinë e Jugut pa u marrë vesh më parë me 'Romëti231.
iNga ana e vet, Sian Xhiu- lianoja, edhe atëhere kur udhi'zonte
përfaqësuesin e tij në Athinë që të ndërhynte atje për të frenuar
veprimet greke, e porosiste atë të évitante «gjithçka që në gjendjen .e
tanishme të mund të. përbënte ndonjë pengesë për një marrë- veshje
të mundshme dhe intime midis Italisë dhe Greqisë»232.
Krahas veprimeve në Shqipërinë e Jugut me anën e J.Zografos,
Venizeloja mori përsipër edhe një roi diploma- tik, në të cilin ai nuk
pati sukses. Ishte roli i ndarjes së Shqipërisë me Italinë, që do tëbëhet motoja e kryeminis- trit grek. Më 24 gusht ai u doli .fuqive të
Antantës me propozimin për të miratuar pushtimin e Shqipërisë së
Jugut nga àna e Greqisë dhe të Vlorës nga ana e Italisë, mbi bazën e
një marrëveshjeje dypalëshe midis Romës dhe Athinës 233. Goditjen
më të madhe të këtij hapi ia dha diplomacia ruse, tek e cila ai u
drejtua fillimisht, i nxitur ndofta nga gatish- mëria më e madhe dhe
më. e shprehur e Peterburgut për eopëtimiri e Shqipërisë. Mirëpo per
S.Sazonovin çështja e Shqipërisë së Jugut dhe e Vlorës nuk ishte një
çështje italo- -greke, sikundër donte ta traj tonte Venizeloja. Për
minis- trin e Jashtëm të Rusisë, dhe jo vetëm për të, copëtimi i
Shqipërisë, ashtu edhe pushtimi i saj, dhhej të bëheshin në interes të
planeve të tij pôlitike e ushtarake e hë interes të atyre shtetevë ' që
do të sakrifikonin per luftën. «Kom- pensimet në favqr të Greqisë, —
sqaronte ministri rus rtië 27 gusht në përgjigje të tiapifc të Venizëlos,
—- duhet të kushtëzohen me îëshimet e Greqisë në favor të
Bullgarisë», kurse përsa i tàkonte Itàlisë shpërblimet ndaj saj «do të
varen vetëm nga p'ërcaktimi i pozitës së Italisë ndaj luftës»234.
Me pikëpamjen. e Sazonovit ndaj propozimit grek duket se u
bashkuan edhe' Parisi me Londrën 235 , sepse udhëhiqeshm nga .të
njëjtat synime, Fuqitë e Antantës. synonin ta ruanin Shqipërinë si

230 Po aty, dok. 433; shih po aty, dok. 536.
231 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 761; shih edhe Ministère des Affaires Etrangères
de France, Archives diplomatiques. Guerre 1914-1918 (më tej : AMAE). Albanie, vëll
I, fl. 73, 168.
232 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 438.
233MOEI. Ser. III, vëll. VI, p.l, f.156, shën: 2(; AMAE: Albanie, vëll. 1, fl. 77.
234 MOEl. Ser. III, vëll. VI. dok. 164.
235 AMAE, Albanie, vëll. 1, £1. 77.
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një, môrièdhë në dorën e tyre për ta përdorur në interes të planëve të
tyrë politike e ushtarake dhe nuk donin që ajo të kalôntë në dorën e
vendeve neutrale. Prandaj edhe hapin e Greqisë ato nuk e mirâtuan.
Mossuksesi i. ' hapit diplomatik të Yenizelos për bashkë- rendim
veprimesh . me Italinë ,në eopë.timin e Shqipërisë, e shpuri atë dhe.
qeveritarët italianë të yazhdonin më tej ma- novrimet è, tyre për t’ia
arritur qëilimit. Gjetën dhe pre- tekste të reja,. përsëri nga gjendja
brenda në vend. Roli kryesor u takoi rishtazi qarqeve të Athinës. E.
Venizeloja e J., Zografoja, që e kishin trumbetuar shpalljen e «autonomisé vorio-epirote» si vepër e popullsisë vendase të krish- terë, tani
dolën me një version tjetër, pavarësisht se ai përgënjeshtronte
haptazi atë që kishin pohuar më parë. Për ta, mbajtja e rregullit dhe
e qetësisë në Shqipërinë e Jugut nuk inund të bëhej ' nga forçat
vendase si edhe nga ato «vullnetare» greke. Àjo mund të bëhej vetëm
me anën e një «ripushtimi» të vendit.‘nga forçat e ushtrisë së rregullt
greke.
Për këtë lojë në prapàskenë ata përdorën «interesimin» për
refugjatët, për kthimih e tvre në vendlindje. Të shtyrë nga
patriotizmi dhe per t’i shpëtuar gjenocidit, ata kishin lene Shqipërinë
e Jugut e ishin vendosur në pjesën më të madhe në ullishtet ë Vlorës.
Për kthimin e tyre ishte e interèsüar edhe Roma, ,.e cila donte t’i
largonte nga Vlora për çdo rast. Të dy palët dolën me flamurin e
«humanizmit», që muhaxhirët të mos liheshin të vuanin e të vdisnin
më shumë nga uria e të ftohtët, kur kishte ardhur vjeshta e pritej
dimri. Vendi vetë nuk ishte në gjendje të bënte për te gjithë ndonjë
gjë të madhe. Ishin shumë, disa dhjefëra mijë. Pastaj kudo kishte
varfëri dhe kudo po luftohej. Kthimi i pefügjàtëve në Shqipërinë e
Jugut nibetëj kështu- evet- rnja rrugë më ë përshtatshme për ta
ndjekur, 236 ;Përpjekjet në këte drejtim të Romës he Athinë nuk
rriunguan. 237 238 239 Mirëpo në fillim J,' Zografojd kërkoi «garanci»
që.këta refugjatë të mos shkaktonin «çrregullime» 19, kurse
rtefilgjatët nga ana e tyre kërkonin «garanci» ndërkombëtaré. pqr.‘të
mos pësuar nga bandât <<autonomistë»1:1më shumë , ngà tç’kishin.
hequr. Për «sigurimin» é tyrë J. Zografoja kër’kqi pastaj ose ripushtimin e Shqipërisë së. Jugut nga ushtria ë' rrëgulit greke240, ose
vajtjen atje të trupave ndërkombëtare241:Propozimi'i’fundit i J. Zografos bëhej _.për .qëllime thjes'ht
dëmagogjike. Dërgimi i._ trupave nderkombëtare: nuk ishte menduar
as më parë,- kürse -me filHmin ; e ljjftës kuptoliej që ishte bërë,

236 DDL Ser. V, vëll. I, dok 145, 174, .252.
.9). Po aty,. dok. 384, 432.
. 10) Po atÿ, dok. 544, 559, 603.
239 AMAE, Albanie, vëll. 1, fl. 194; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 559, 584.
240 DDI. Ser...V,. yëll. I, dok. 584.
241 HÏIStA, Pa, A. Berhtoldi — Romës dhe Athinës; DDL Ser. V,
vëll. I, dok. 616.
,. 1
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krejtësisht i pamundur. ,!Mbetej pra vetëm pushtimi nga ana e
Irupave të rregullta greke. Mirëpo një masë e tillë për Romën ishte
âkoma e ' parakohshme. Kon- sulta nuk ë kishte hàpur ende rrugën
ngà pikëpàmjà di- plomatike për të shkuar në Vlorë. Pikërisht në këtë
pe- riudhë' ajo shtroi per herë të parë e me ndrojtje përpara «aleateve»
problemin e ' pushtimit «të përkohshëm» të Sa- zanit, kuptohet si
një:’masë për të kaluar mandej në pushti- min e. Vlorës. Porse në
fiilim as Roma nuk pati sukses.
' Problemin e shtroi së pari në. Berlin për ta biseduar me Vjenën,
që të merrte prej saj, miratdmin për këtë push- tim. Dhe duket se :e
shtroi e nisur, nga fitoret ushtarake të Gjermanisë në fund të gushtit
në. frontin francez dhe nga gatishmëria e Vjenës . në këtë ;kohë për
t’i njohur Italisë të drejtën e kompensimit në Ballkàn,, në bazë të
pikës VII .të Traktatit të Aleancës. E shtroi gjithashtu të nesërmen
e, lar- gimit të princ Vidit nga Shqipëria, më 4 shtator 1914, dukè u
përpjekur ta mbështëste në disâ «argumente». Sipas saj pushtimi i
ishullit të Sazanit do të ishte «L përkqhshëni», do të qetësonte atë
pjesë të opinionit publik italian që , po. e shtynte Italinë të hÿnte ; në:
lüftë kundër Austro-Bungarisë, do të pengonte ndonjë veprim mbi
Vlorën të epirotëve që «janë la longa manus e Athinës», dhe do të
shërbente për «ruajtjen e vendirrieve të Londres»242^ Keto udhëzime
i jepte
San Xhiulianoja ambasadorit të tij në Berlin, për mënyrën e
bisedimeve. Jo vetëm Gjermania, që prirej ta shtynte Italinë pa
rezerva drejt . Shqipërisë, por ëdhe Austro-Hungaria, e cila ruante
me xhèlozi bregdetin shqiptar, nuk paraqiti ndonjë kundërshtim që
■ Jtalia të vendosej «përkohësisht» në Sazan. Për Vjenën mjaftonte
që të mbetej në fuqi në parim, si marrëveshja e . paritetit austroitalian, ashtu edhe vendimet e Londrës. «Aleàtët» shtruan vetëm një
kusht politik të pa- pranueshëm për Romën. Ata kërkuan të njoftohej
publi- kisht se pushtimi po kryhej si «rezultat.i një vendimi të bashkërenduar të . të : tri qeverive» të Aleancës Tripalëshe243.
Ishte kusht : i papranueshëm, : sepse; Italisë, që lëkundej midis
neutralitetit e futjes në luftë, i interesonte të ^sfakonte në Shqipëri
jo vetëm me lejën e fuqivë qendrore, por edhe me miratimin e fùqive
të Antantës, me të cilat kishte filîuar pazarllëqet e njohura. Me
përjashtim të T. Titonit, i cili ishte partizan i. pushtimit me çdokusht të Sazanit244, ' dy ambasadorët e tjerë italianë në kryeqytetet
e fuqive të Antantës, në Londër e në Petrograd**, nuk u pajtuan me
hapin e Konsultas në Berlin245. Në mënyrë më të vendosur reagoi ai i
242 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 576 ; shih po aty edhe dok. 589.
243 HHStA, PÀ, A. Berhtoldi — Berlinit dhe Romës më 6.9.1914 me nr. 536 dhe
1254; DDI. Sér. V, vëll. I, dok. 613; shih po aty edhe dok. 589, 590, 640.
'
244 DDI. Ser. V, vëll. I, dok.-595.
xx) Prej fundit të gushtit Petërburgu u emërtua Petrograd.
245 Po aty, dok. 592, 626.

89

Londrës, G. Imperiali, të cilit i ishte ngarkuar dëtyra e kryerjes së
bisedimeve me E: Grein, për copëtimin e Shqipërisë dhe për futjen e
Italisë në luftë në anën'e fuqive të Antantës. Duke u nisur nga kjo ai
e quante shumë të gabuar, bile «shkatërrimtar» pushtimin e Sazanit
pa lejen e fuqive të Antantës246. Nga ana e tyre këto fuqi, nëpërmjet
rrugëve të ndry- shme të zbulimit, mundënt të merrnin vesh
përçapjet e Italisë në-Berlin e në Vjenë 247 dhe nük munguan të
ndërhynin me anën è ambasadorit britanik :në kryeqytetin italian, R.
Rod, kundër këtij pushtimi248. •

246 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 592.
247 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 219.
248 R. Rod. I dekiaronte mhnistrit italian të T>Unëve të Jashtme se Vlora nuk
ishte përpara ndonjë rreziku dhe Italia nuk kishte pra arsye të shkonte atje për
të «mbrojtur» interesat e saj. Sipas tij yenizeloja u kishte deklaruar të tre
përfaqësuesve të Antantës në Athinë se: «Greqia do të qëndrojë dorëjashtë në
çfarëdo veprim kundër Vlorës, mbasi njîhen interesat e Italisë në atë qytet», se
edhe epirotët do të qëndrojnë po ashtu larg Vlorës pasi mbi ta «qeveria greke ka
tani influencé... dhe kësiiillat e saj dëgjohen prej tyre». (<<DDI. Ser. V, vëll. I, dok.
618,' shih dhé dok. 873).
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Kështu hapi i parë diplomatik i Italisë: për të shkuar në: Sazan
utërhoq më 10,shtator 249. Megjithatë- ai pati rëndësinë e tij. Roma e
mati pulsin e Vjenës në-;lidhje-me ishullin e Sazanit dhe diplomaçia
gjermane, duke idashur ta shihte Ita- linë gjithnjë neutrale, ia hapi
asaj rrugën : për në bregdetin shqiptar. Prandaj nënsekretari
gjerman për. Punët e Jashtme, Cimerman (A. Zimmerman), i shfaqi
amhasadorit italian në Berlin «keqardhjen» për mosshfrytëzimin e
këtij rasti nga ahâ e Romës250. ,
..; ■V
Hapi tjetër i Romës, i hedhur më 17 ‘shtàtor, këtë radhë pranë
iuqive të Antantës, tregoi se për vendosjen e Italisë në bregdetin
shqiptar edhe këto Juqi paraqitnin kushte të papra- nueshme për
Italinë. Duke dàshur të merrte vesh qëndrimin e tyre dhe të largonte
përshtypjen jo të mirë . të hapit të ve- çuar të kryer në Berlin, San
Xhiulianeja i : njoftoi fuqitë e Antantës se çdo ndërmarrie ushtarake
e Italisë në Vlorë do të bëhej po të paraqitej. nevoja dhe në
marrëveshje me këto fuqi, si edhe me fuqitë, e tjera nënshtruese të
vendimeve të Londrës 251 . Londra dhe -Parisi në fillim nuk bënë
ndonjë vërej- tje ndaj këtij hapi, ata morën vetëm njoftim252 (me që
nuk ishte një kërkesë në formë të drejtpërdrejtë për të shkuar në
Vlorë), kurse Petrogradi reagoi ndryshe, gàti njësoj sikur kishte reaguar ndaj hapit -të Venizelos të 24 gushtit. Për S. Sazonovin, Italia
mund ta pushtonte Vlorën atëherë kur t’i shpallte luftë AustroHungarisë dhe si shpërblim për pjesëmarrjen në* luftë në anën e
Antantës. Për më tepër, në rast «se Italia dô: -të shkcmte në Vlorë në
marrëveshje me, Austro-Hungarinë, —- i thoshte ai ambasadorit
italian në krÿeqytetin rus, A. Karlotit, — atëherë premtimi i dhënë
Italisë për Vlorën merrte një karakter krejt të ndryshëm dhe
shtrembëronte vetë idenë nga e cila ishin frymëzuar fuqitë» e
Antantës dhe në rast të tillë këto fuqi mund të detyroheshin t’ia
nënshtronin çështjen një shqyrtimi ex-novo253. Me këtë pikëpamje të
S. Sazonovit duket se u bashkuan mandej si E. Grei ashtu T. Delkase.
Ata lu përmbajtën kushtit «asgjë për asgjë»254, që donte të thoshte se,
pa hyrë në luftë, Italia nuk mund të merrte asgjë nga ana e tyre. Me
këtë donin të nxitnin futjen e Italisë në luftë për- krah tyre.
Megjithatë, Italia arriti të merrte miratimin e fuqive të
Antantës për pushtimin e Vlorës 7; muaj më parë se ajo të hynte nëluftë kuhdër.Austro-Hungarisë. Edhe Greqia arriti ta merrte këtë
për Shqipërinë e Jugut gati tre vjet përpara se të merrte pjesë
nëluftën botërore. Roma manovroi përsëri me «rrezikun» grekotepirot

249 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 642.
’
250 Po aty, dok. 650.
.
251 Po aty, dok. 723.
252 Po aty, i. 424, shën.. 1; R. Poincaré. L’invasion, Paris, 1928, f. 328.
253 MOEI. Sêr. III, vëll. VI, dok. 281? shlh DDI. Ser.; V, vëll. I, dok. 751;
AMÀE. Albanie, vëll. i, fl. 203-204.
254 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 812 e 873.

nga i cili gjoja kërcënohej Vlora, këtë radhë jo nga jugu, por nga
lindja. Në të vërtetë, në fund të shtatorit, forçat «autonomiste» hynë
thellë në tokat e Shqi- përisë dhe më 27 shtator pushtuan edhe
qytetin e Beratit255. TJ: fol se oreksi i tyre ishte aq i madh, sa donin
të zinin Shkumbinin, sikundër parashikohej në protokollin sekret të
aleancës serbo-greke të majit 1913256. Mirëpo ato ndeshën këtu në
qëndresën e. forçave të organizuara të fshatarësisë kryengri- tëse dhe
u detyruan të tërhiqeshin shpejt me humbj'é të ndi- eshme. Ndër të
vrarët pati edhe dy oficerë grekë 257 . Sipas shtypit, agresorët u
detyruan të linin në vend dhe municione e armatime. të shumta,
midis të cilave edhe dy topa258.
Pushtimi i përkohshëm i Beratit nga forçat greke së ba- shku
me pohimet e reja e plot kuptim të Venizelos, i cili vazhdoi të. luante
pjesën «e tij», u dhanë mundësi rretheve të ndryshme italianë të
ngrinin rishtas zërin për «mbrojtjen» e Vlorës.,; .Yenizeloja. tani (në.
fund të shtatorit) nuk jepte që- llimisht asnjë siguri për atë që mund
të ngjiste në Vlorë. Ai pohonte se «Epiri autonom», ndodhet në
«anaorki të plotë», se «ilaçi» për të dalë nga kjo gjëndje ishte
ripushtimi i tij nga ushtria e rregullt greke dhe se ai nuk mund të
ndërmerrte ndonjiê hap diplomatik në këtë drejtim «pa marrë më
parë sigurimin zyrtar se. një hap i tillë nuk do të sprapsej» nga ana e
fuqive259. Ishte një nxitje e qartë që.i bëhej Romës për të vepruar
ushtarakisht e për te marrë iniciativën edhe në pikë- pamje
diplomatike. Ka shumë të ngjarë që edhe pushtimi i Beratit të ndiqte
këtë qëllim të fshehur. Shtypi shqiptar, që bo- tohej jashtë vendit, e
korrespondentët e tij, që ndiqnin lojën e reaksionit të jashtëm në
kurriz të vendit të tyre, e quanin pushtimin e Beratit nga forçat greke
si një «plan të Italisë që të gjejë shkak të dalë në Vlorë dhe në
Durrës» 260 . Kjo nuk ishte një akuzë e vetme e bërë nga njerëz të
veçantë. Akuza
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255 Po aty, dok. 822, 833; 846, 864; AMAE, Albanie, vëll. 1, fl. 242; vëll. II, fl. 33,

256 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 833, 873; AMAE, Albanie, vëll. I, fl. 242.
257 K. Skenderis. O Voriopiritîkos agon (1914), AtHeiïai, 1930, f. 216-2,17;
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 881, 899.
■ 30) «Corriere delle Puglie», 6.10.1914, f. 1; 14-15.XI.1914, f.2.
259 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 844; shih po âty. dok. 873.'
260 «Diëlli», B. l\)Iass, 23.10.1914, korrespondencë dërguar nga DUT
rrësi më 27.9.1914.
■
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për bashkërendim veprimesh midis dy vendeve fqinj në dëm të
Shqipërisë ishte përhapur gjithandëj. Atë e vinin në dukje gjithnjë
e më shpesh edhe njerëzit e Romës në Shqipëri.261 Ma- dje kishin
arritur t’i propozonin Konsultas, sikundër ishte pro- pozimi i
përsëritur i konsullit italian në Vlorë Çesare Lorit, nevojën e
përgënjeshtrimit të saj si të dëmshme për ndikimin ■italian në
Shqipëri.262
• Pas pushtimit të Beratit nga forçat «autonomiste» veprimtaria politike italiane, siç mund të pritej filloi menjëherë. Në ditët e
fundit të shtatorit qeveria italiane mori vendim për të pushtuar
Vlorën, kurse flota ushtarake detare vuri në ga- ■tishmëri një njësit
spécial për të kryer pushtimin263. Ato ditë dhe në ditët e para të
tetorit, shtypi borgjez italian u ra këmbanave të alarmit për
«rrezikun» e Vlorës 264 . Gazeta 'e rre- theve qeveritare Giornale
d’Italia, shkruante më 2 tetor se kush prekte Vlorën, prekte Italinë
dhe se e vetmja zgjidhje ishte ajo e vendosjes në ishullin e Sazanit
dhe në Vlorë e tri- ngjyrëshit italian265. Nga ana tjetër, përfaqësues
të rretheve të ndryshme të borgjezisë ekspansioniste italiane bënin
presion mbi qeverinë e Romës të dërgonte në Vlorë ushtrinë e saj
me çdo kusht. Baroni S. Sonino (S. Sonnino) më 26 shtator i
shkruante kryeministrit: «...pushtimi i Sazanit dhe i gjirit të Vlorës
duhet të bëhet menjëherë, pa i kërkuar më lejën askuji... Pra, guxo
dhe shpejt»266. S. Sonino nuk ishte njeri dosido. Pas dy muajsh, në
nëntor, me vdekjen e San Xhulianos, ai do të yihej në krye të
diplomacisë italiane dhe do të mbante këtë post deri në qershor
1919. Nxitje për të vepruar i erdhën në atë kohë Romës edhe nga
ambasadori italian në Paris T.Titoni267, i cili në qershor 1919 do të
zinte vendin e S.Soninos.
Mirëpo qeveria italiane nuk veproi ashtu sikundër sugje- ronte
S.Sonino, për t’i vënë fuqitë ndërluftuese përpara një fakti të kryer.
Ajo mori menjëherë miratimin e tyre dhe pas saj atë e mori edhe
Greqia.

261 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 388, 573, 602, 611, 881; La Marina italiana nella
grande guerra, vëll. I, Firenze, 1935, f. 216.
262 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 388, 611.
263 L. Cadorna. Altre pagine sulla grande guerra, Milano, 1935, f. 104; La
Marina, vëll. I, f. 216-218.
264La Marina..., vëll. I, f. 217-218; B. Vigezzi. I problemi délia neutralité e délia
guerra nel carteggio Salandra-Sonnino (1914-1917), në -«Nuova Rivista Storica»,

III/1961, f. 414-415.
265 «Rassegha contemporanea», Anno VII, Ser. II, fasc. XXIII, di- cembre
1914, t. 475.
266 A. Salandra. La neutralité italiana 1914-1915, Milano, 1928, f. 396- -397 ; S.
Sonnino. Carteggio, f. 32-34.
267 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 691, f. 404.
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2. MIRATIMI PREJ FUQIVE I PLANEVE ITALIANE E GREKE TË PUSHTIMIT

E interesuar si gjithnjë për ta mbajtur Italinë jashtë kon- fliktit
botëror e, aq më shumë, për të mos e hedhur atë kundër vetes.
diplomacia gjermane hoqi dorë nga kushti i paraqitur në fillim të
shtatorit, dhe mori vetë iniciativën për ta nxitur Italinë të dërgonte
ushtarët e saj në Vlorë. Kur zhurma për «rrezikun» e Vlorës kishte
marrë përpjesëtime të mëdha, am- basadori gjerman në Romë, H.
Flotov, u deklaronte më 2 tetor diplomatëve në Konsulië: -«Perse nuk
shkoni në Vlorë? Kush do t’u ndalojë? Të gjithë pushtojnë: përse ju
jo?»268. Pas Berlinit pëlqimin për të pushtuar «përkohësisht» Vlorën e
dha, po për të njëjtat arsye, edhe Vjena 269.
Nxitja e Berlinit për të pushtuar Vlorën pa asnjë kusht ia shtoi
kurajën Romës për të ndërhyrë përsëri pranë fuqive të Antantës 270
dhe i dha një armë në dorë për t’u kërkuar me insistim miratimin e
tyre për Vlorën. Këtë hap San Xhiuliano e bëri më 3 tetor. Atë ditë ai
i kërkoi E. Greit pëlqimin për të zbarkuar në Vlorë, dhe nëpërmjet tij
edhe pëlqimin e Francës e të Rusisë. Duke shfrytëzuar gjendjen e
brendshme të vendit dhe duke i fryrë sidomos «rrezikut» të rënies së
Vlorës në dorën e for cave «autonomiste^, ai e porosiste ambasadorin
e tij rie Londër të ushtronte atje presion për të lejuar pushtimin eVlorës. Me që është fjala për «një çështje që konsiderohet si jetësore
për Italinë», të vihet në dukje, theksonte ai, se refu- zimi i kërkesës
për pushtimin «e përkohshëm» të saj do të ngjalite në Itali «një lëvizje
serioze dhe me plot rrjedhime, që mund të dëmtonin bisedimet e
fshehta në vazhdim» 271 . Për te përforcuar pohimet e ministrit të
Jashtëm, kryeministri italian, A. Salandra, i dërgonte po atë ditë G.
Imperialit një telegram të vetin me pohime më kategorike, madje gati
sikur kërkesa për miratim bëhej sa për formë. Ai i theksonte
Imperialit se duhej t’i nënvizonte sekretarit anglez për Punët e
Jashtme që :«pushtimi i Vlorës mund të kryhet brenda një kohe

268 A. Salandra. La neutralità..., f. 400; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 866; shih po aty
edhe dok. 872.
269 Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche-Hongrie et
l’Italie, Vienne, 1915, (më tej : DD AU) dok. 59, f. 61. Me këtë rast në Ministrinë e
Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë u har- tua edhe një projekt që mendohej
t’i paraqitej palës italiane për t’i kërkuar disa garanci e kompensime për këtë
pushtim, projekt që me sugjerimin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë, u la pastaj
mënjanë. Konrad ton Hôcendorfi propozonte të pritej fundi i luftës, nga mbarimi i
së cilës do të varej përfundiffiisht qëndrimi ose jo i ïtalisë në Vlorë. (HH StA, PA, A.
Shih materialin e përgatitur në tetor 1914 nga Fon Rapaporti dhe përgjigjen e
Shtabit të Përgjithshëm me nr. 541).
270
S. Sonnino. Carteggio, dok. 29,; f. 36, SalandrarSonninos, me2.10.1914.
271 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 873;.
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shumë të shkurtër»-, që ky pushtim «duhet të konsiderohet si një hap
i parë-i ma- rrëveshjeve të tjera që shpresojmë se do të përfundojmë,
ndër- sa ata do të ishin për ne shumë të vështira në qoftë se vendi ynë
do të kishte përshtypjen se pushtimi po na ndalohet nga fuqitë e
Antantës... Bile mund të shtyhemi ta kryejmë edhe në qoftë se këto
fuqi nuk do të na i këshillonin»272.
Është e qartë se në këtë rast diplomacia italiane nuk pranonte
që pushtimin e Vlorës fuqitë e Antantës ta kushtëzo- nin me futjen e
saj në luftë përkrah tyre, sikundër kishin kërkuar. Ajo linte të
kuptohej se do të hynte në luftë kundër Austro-Hungarisë sapo të
ishte gati.273
Presionet e qeverisë italiane patën rrjedhimet e tyre. I ndikuar
nga E. Grei, i cili dyshonte se refuzimi i kërkesës italiane për të
shkuar në Vlorë mund të «asgjësonte të gjitha shanset për bashkimin
e saj me aleatët (e Antantës) dhe bile mund të bëhej edhe një faktor
vendimtar për të drejtuar opi- nionin publik italian në anën tjetër»,
sic i shkruante ai S.Sazo- novit, edhe ky (S. Sazonovi) hoqi dorë nga
kushti i tij i më- parshëm «asgjë per asgjë»274. Kërkesën për pushtim
e miratoi edhe Franca.275 Kështu më 6 tetor E. Grei i jepte Italisë, në
emër të tri qeverive të Antantës pëlqimin për të pushtuar Vlorën, 276
pa asnjë kusht.
Në këtë mënyrë edhe fuqitë e Antantës po i linin edhe ato dorë
të lirë Italisë në Shqipëri. Vendi ynë filloi të kalonte gradualisht si një
monedhë shkëmbimi në dorë të diplomacisë së Romës.
Pas Italisë, miratimin e fuqive për veprime në Shqipërinë e
Jugut e mori edhe Greqia. Edhe E. Venizeloja u mundua t’i mbulonte
qëllimet e tij duke tundur degën e ullirit. Nëse për pushtimin e Vlorës
Roma nxori pretekstin e «mbrojtjes» së Saj nga bandat «autonomiste»,
Athina ngriti atë të «mbrojtjes» :së popullsisë të Shqipërisë së Jugut,
veçanërisht të-asaj mys- limane, nga masakrat e këtyre bandave,
çkamund të bëhej me dergimin atje të foreave të rregullta greke. Për
t’i nxitur di- plomatët e fuqive në Athinë, që të ndërhynin pranë
qeverive të tyre, yënizeloja deklaroi se këtë veprim do të detyrohej ta
kryente pa i kërkuar le je askujt. Kryeministri grek ka ndërmend të
dërgojë në Shqipërinë e Jugut «një regjiment kundër tru- pave të
Dhulisit** për mbrojtjen e myslimanëve. Po të veprojë kështu, kjo do
te bëhet pa kërkuar autorizimin paraprak të fuqive nga frika e
ndeshjes në një refuzim të tyre. Ai do t’i informojë ato vetëm pasi të
44) A. Salandra. La neutralità..., fl. 401-403.
273 1)1)1. Ser. V, vëll. 1, dok. 873, 880; A. Salanidra. La neutralité..., f. 401-403:
AMAE, Albanie, vcll. 2, fl. 29.
46. MOEI. Ser. III, vëll. VI, ddk; 355; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 892, 903, 908.
!

275 Po aty, Ser. V, vëll. il, dok. 904, 908; AMAE,■ Albanie, vëll. 2,
^é) DDTSer. V, vëll.'"I, dok. 896.

**) Dhulis ishte ministër ï Luftës në «qeverinë» e J. Zografos.
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jetë kryer operacioni... Kështu i shkruante më 14 tetor Parisit
ministri i Francës në Athinë, G. Devilë (G. Deville).
Për «mbrojtjen» e myslimanëve ka shumë të ngjarë që
Venizeloja të ketë shfrytëzuar një .gjakderdhje që ndodhi në ato kohë
në një fshat të Përmetit. Bandat e komanduara nga oficeri famëkeq
grek Papajorgjiu, vranë atje 175 veta, burra, gra e fëmijë.277 278
Për të treguar domosdoshmërinë e ndryshimeve politike në
Shqipërinë e Jugut, ndërhyri edhe shtypi i Athinës. Gazeta
venizeliste Patris kritikonte ashpër anëtarët e «qeverisë» të «Epirit
autonom»;, ajo i cilësonte ata «qesharakë», sepse në mungesë të J.
Zografos i'kishin drejtuar keq punët në Shqipërinë e Jugut 279 . I
tërhequr në Athinë, J. Zografoja ishte zëvendësuar nga A. Karapanos,
ministër i Jashtëm në «qeverinë» e «Vorio- Epirit».
Megjithatë edhe Venizeloja. nuk veproi ashtu siç kishtd hapur
fjalë, se do të shkonte në Shqipërinë e Jugut «pa i kërkuar më leje
askujt». Atë e ndihmoi diplomacia angleze dhe ajo italiane.
I interesuar të kundërpërballonte vendosjen e Italisë në bazën
e rëndësishme strategjike të Vlorës me zotërimin e ka- nalit të
Korfuzit tërësisht nga Greqia, E. Grei u kujdes që kësaj të fundit t’i
njihej pushtimi de fakto i Shqipërisë së Jugut si pushtim de jure. Ishte
pikërisht diplomacia e Londrës ajo që i mori Romës miratimin për
ripushtimin e Shqipërisë së Jugut nga forçat e rregullta greke.
Qeveria italiane parashtroi vetëm një kusht: «që pëlqimi i saj për
pushtimin grek, të xrios shpa- llej publikisht»280. Kjo lidhej, së pari,
me synimin e Romës për t’i fshehur popullit shqiptar komplotet që
vazhdonin të- thurreshin në kurriz të tij e kundër të cilave ai po
protestonte. Së dyti, lidhej edhe me faktorë të jashtëm, me interesin
e Italisë për të ruajtur formalisht marrëveshjen e paritetit me AustroHungarinë. Me këto synime Roma e njoftoi Vjenën dhe Berlinin për
hapin e diplomacisë angleze dhe për miratimin e saj për ripushtimin
e Shqipërisë së Jugut, nga Greqia, meqë- kjo angazhohej 'të
respektohte vendimet e Londrës281 282.
Miratimi i Italisë dhe i Anglisë patën një rëndësi të ve~ çantë
për Greqinë. Pas këtij miratimi Venizeloja veçse i njoftoi fuqitë e tjera
të mëdha për hapin që kishte vendosur të kryente në Shqipërinë e
Jugut, pa u kërkuar atyre miratimin. Materialet greke paraqitur
277 AM A K , Albanie, vëll. 2,'41. ,17 e 62;\MOEL- Ser. III, vël!. VT. f. 406, shën.
‘
278 G. Léon. Greece and the Albanian Question at tha Outbreak of the First World
War, në:. «Balkans^^ Stadiës», tir. -1/51970,-Æ 76, shën, 69.
279 Po aty, f. 78: DDJ. Ser. V, vëll. I, doK.' 906.
280 MOEI. Ser. III, vëll. VI. dok. 393 dhe shën. 3, f. 406; AM AF, Albanie, vëll. 2,
fl. 117.
281 AircMvio Centrale dello Stato, Rosma (më tej: ACS), Carte A.. Salaindna,
busta 1, fàsc. 4, telegram i 22.10.1914, nr. 1135.
282 AMÂE, Albanie, vëll. 2, fl. 126; Ch. Theodoulou. Greece and the Entente,
Thessak»iiki, 1971, f. 59-60, stiën. 39.

96

diplomacisë së Parisit nuk lënë shteg për ndo- një dykuptimësi,
pavarësisht nga shprehjet e stërholluara di- plomatike të përdorura
në këtë rast. «Pas një ndërhyrjeje të ser R. Rod pranë Konsultas,
qeveria italiane pasi deklaroi se nuk do të kishte kundërshtim, E.
Venizelo vendosi të ripushto- jë provincën e Epirit të Veriut, që Greqia
kishte qenë e dety- ruar ta lëshonte. Për këtë po merren masa dhe
ripushtimi do të kryhet pas disa ditësh»-, u deklaronte ministri grek
në Francë më 24 tetor diplomatëve të Ke d’Orsesë.5i Këtë pohim ai epërsëriste pas dy' ditësh, në notën e nënshkruar nga vetë E.
Venizeloja. «Qeveria mbretërore ka vendosur të dërgojë ush- trinë
greke në këto provinca të [Epirit të Veriut]...»283, thuhej në- notën e
kryeministrit grek të 26 tetorit.
Interes paraqesin gjithashtu pretekstet që përdoti diplo- macia
greke për të justifikuar përpara fuqive «ripushtimin». Sipas saj
«ripushtimi» do të shërbente gjoja për «vendosjen e- rendit» në
Shqipërinë e Jugut si dhe për «kthimin» atje të- refugjatëve. Njëherazi
ajo ua paraqiti aktin që do të kryente- si «të përkohshëm», që nuk
synonte rishikimin e vendimeve të Londrës në favor të Greqisë.284 285

283 AMAE. Albanie, vëll. 2, t. 126, 150.
284
Në notën dorëzuar Ke d’Orsesë më 26 itetor pohohej . se ushtria
greke do të shkcmte në Shqipërinë e Jugut «për të siguruar rendinj <ihe- për të
garanituàr jetën dhe pasurdjtë e popullsisë pa dfffilâxn feje e për t’u lejuair
banorëve të larguar e të rënë në imjeriim .të kthëüenj në vatrat e- tyre për të
vazhduar hë paqe punët dhe mieishtëratë e tyre». Aty pohphej gjithashtu se duke
fdpushtuar Shqipërinë e Jugut «Qeverda greke u jép. Fuiqitvie .të Mëdha
sigüriimin formai se përparimi i trupave të saj të arma- tosura nuk ka veçse një
karakter krejt të. .përkohshëm dhe se Greqia... do t’u përmbahet ngushtësisht
vendimer’e' të Konferencës së Ambasado- rëve, të cilat i ’ka pranuar me notën
dërguar Fuqive të- Mëdha më 21 shfcürt’(1914)^. fAMA®,: Albanie, vëlil. 2; fl, .150,
158)-.
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Hapi i Athinës pranë katër Fuqiye të Mëdha (përveç Anglisë
dhe Italisë) ndonëse nuk kishtë për qëllim t’u mirrte atyre miratimin,
por thjesht t’i informonte për veprimin që kishte vendosur të kryente,
megjithatë ato i dhanë këtë mira- tim. Franca ia dha më 27 tetor 57 e
duket se pak a shumë atëherë ia dhanë edhe tri të tjerat286 287.
Për «ndryshimet» në Shqipërinë e Jugut, Venizeloja njoftoi edhe
Esad pashë Top tanin, i cili më 3 tetor kishte mundur të kthehej në
Durrës e të vihej në krye të «qeverisë» shqiptare. Njoftimin ia-bëri më
27 tetor përfaqësuesi diplomatik i Greqisë në Durrës, K. Varatasi.50
Kurse N. Pashiçin e kishte njoftuar qysh më 25 të atij muaji.288
Vendimin e saj për ripushtimin e Shqipërisë së Jugut, qeveria
e Athinës e njoftoi edhe publikisht me një komunikatë të botuar më
26 tetor. Përmbajtja e saj ishte e ngjashme me «argumentimet» e
notës dorëzuar fuqive 289. Po kështu veproi edhe qeveria e Romës me
deklaratën publike që lëshoi po në të njëjtën ditë, më 26'tetor. Në të
flitej për dërgimin e anijeve të fiotës së saj ushtarake në drejtim të
bregdetit shqiptar dhe për vendosjen në Vlorë të një «stacioni
sanitar». Anijet do të «kontrollonin» ujërat gjatë këtij bregdeti për të
ndaluar kon- trabandën e armëve dhe zbarkimin e njerëzve të
armatosur. Kurse «stacioni sanitar» ose «misioni sanitar» do t’u vinte
gjoja në «ndihmë» refugjatëve të larguar nga Shqipëria e Jugut.290
Parulla e «ruajtjes» së vendimeve të Londrës, me të cilën e
shoqëruan Roma dhe Athina kërkesën e tyre pranë fuqive për
miratimin e pushtimit të territoreve të shtetit shqiptar, u shfry- tëzua
për disa qëllime. Italia dhe pas asaj Greqia, nuk niseshin thjesht nga
fakti se rishikimi në interes të tyre i vendimeve të 1913 mbi
Shqipërinë nuk mund të bëhej veçse në mbarim të luftës e nga fituesit
e kësaj lufte. Me anën e parullave të tilla të dy monarkitë fqinje
neutrale, veçanërisht Italia, sy- nonin të mënjanonin qëndresën e
popullit shqiptar dhe të udhëheqësve të tij, të shqetësuar nga
përpjekjet për të pu- shtuar Vlorën dhe të shqetësuar për të ardhmen
e vendit në përgjithësi. Ky ïaktor i brendshëm kishte peshën e vet e
ndërthurej me faktorë të jashtëm. Parulla e «ruajtjes» së vendi- meve
të Londres ishte një mjet të cilin Italia me Greqinë mendonin të
mënjanonin presionet e fuqive ndërluftuese .për t’i tërhequr ato pas
vetes, duke mënjanuar njëkohësisht kushtet që vinin fuqitë për të
kryer apo legalizuar pushtimet. Dhe këto synime ato i arritën.

,57) AMAE: Albanie, vëll. 2, £1. 171; shih po aty dhe fl. 148-150,--158. . 58Y
MOEÏ. Ser. III, vëll! VI, pj. 1, f. 452, shën. 2 dhe f. 453, shën. 1;
L. Miaiccais. Ainsi parla Vénizelos. Paris, 1916,, i. Tl. .
—
287 ACS. Carte A. Salandra b. 6, fasc. 47, K. Aliotl — Romës, më 27J1Ô.19I14, îir.
1013; AMAE, Albanie, vëll. 2, fl. 183.
288 MO El. Ser. III, vëll. VI, pj. 1, f. 405, shën. 3.
289 AMÀE. "-Albanie, 'vëllh'2, fl. 148-150 ;.’«Riâsseg!na Contemporanea**-,
10 novembre 1914. f. 263-264.
';
'
,•
290 «Rasisegna contemparamea»-, 10 novembre 1914,: f. 253, 256-257.

Si fuqi e madhe nënshkruese e këtyre vendimeve, Italia ndiqte
edhe dy synime të veçanta. Ajo u jepte të kuptonin fuqive të Antantës
se rishikimi i vendimeve në favor;__të fqi- njëve ballkanikë duhej bërë
në çdo rast me pjesëmarrjen e saj, si e interesuar drejtpërsëdrejti për
Shqipërinë e Adriatikun. Kurse fuqive qendrore, veçanërisht AustroHungarisë, i kuj- tonte se ajo i përmbahej marrëveshjeve me të, për
të ruajtur vendimet mbi Shqipërinë, pavarësisht nga pushtimet e
ndrysh- me të territoreve të saj. Në lidhje me këtë San Xhuliano u
bëri edhe një sqarim fuqive të Antantës, pasi mori prej tyre miratimin për pushtimin e Vlorës. Ai porositi më 6 tetor ambasadorin
italian në Londër t’i deklaronte E. Greit se «vendimet e Londrës duhet
të konsiderohen në fuqi derisa pjesa më e madhe e fuqive ndërluftuese
nuk do t’i ketë deklaruar ato të rëna nga fuqia». Rrjedhimisht kur të
pushtohej Vlora, sqaronte më tej kreu i diplomacisë italiane, Italia .
do të deklaronte publikisht se me këtë veprim nuk kishte ndërmend
të «anulonte vendimet e Londrës lidhur me Shqipërinë».291
Miratimi i planeve të Italisë dhe Greqisë u pasuan ngà veprimet
brenda.në Shqipëri. E para veproi Greqia.

3. «RIPUSHTIMI» GREK I SHQIPËRISË SË JUGUT

Për Greqinë «ripushtimi»- i Shqipërisë së Jugut ishte një akt
thjesht formai, sepse forçat e armatosura greke ishin gjithmonë të
pranishme në këtë pjesë të vendit. Ato fshiheshin vetëm pas ushtrisë
«autonomiste». Kjo gjendje e konstatuar më parë, vazhdoi edhe me
fillimin e luftës botërore. Konsujt e huaj nga Janina e Korfuzi i kishin
informuar vazhdimisht qe- ndrat e tyre për mostërheqjen në fakt të
forcave greke nga Shqipëria e , Jugut 292 . Madje ndonjëri kishte
theksuar se: «auto- ritetet ushtarake greke ushtronin në fakt të gjitha
pushtetet në Epirin autonom»293. Megjithatë për të dhënë përshtypjen
e një
ripushtimi, qeveria e Athinës bëri atje disa lëvizje trupash e disa
zëvendësime që përfunduan me shkrirjen e forcave «autonomiste»
dhe me kthimin e tyre në ushtri të rregullt. Këto ndryshime në
Shqipërinë e Jugut E. Venizeloja i shpalli botë- risht me fjalimin që
mbajti përpara Parlamentit grek në Athi- në më 27 tetor. Ai vuri në
dukje karakterin e «përkohshëm» të pushtimit dhe theksoi
angazhimet me përmbajtje demago- gjike që ai kishte marrë ndaj
fuqive294.
291
292
293
294

DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 903: shih po aty edhe dok. 917 o 932.
HHStAj P,A, A. Ilorbonstel nga Jantna — Vjenës, më 27.9.1914.
AMAE. Grèce, vëll. T, fl. 39.
. .. ,,
L. MaccAinsi pa^Ja Venizelos, f. 25-29; «Dielli», 25.XI.19i4.
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Bashkë me forçat e armatosura të «Epirit autonom» ■ u
shpërnda edhe «qeveria» e tyre. Këtë e bëri vetë J. Zografoja po nga
Athina me anën e një deklarate që i drejtoi «popullit epirot», të cilin
e njoftonte se misioni i tij kishte marrë fund me «çlirimin e Epirit»295.
Kështu mbaroi së ekzistuari «shteti autonom» i sajuar i «VorioEpirit», që pati pasoja të rënda nje- rëzore dhe materiale për
popullsinë e Shqipërisë së Jugut, që i krijoi shqetësime të mëdha
shtetit të pavarur shqiptar dhe që ishte një nga shkaqet që pengoi
konsolidimin e tij.
Pas hapit të 27 tetorit, kryeministri grek i dërgoi menjë- herë
falënderimet e rastit ministrit italian të Punëve të Jashtme. «Duke
shkuar sot në mëngjes te Venizeloja... ai më shprehu kënaqësinë e
tij të thellë për qëndrimin e Italisë në këto difët e fundit që i lejoi
Greqisë të kryente një hap të quajtur prej saj të nevojshëm»— i
telegrafonte de Bozdari më 30 tetor So- ninos. «Më kërkoi me
kureshti të madhe :— vazhdonte ai më tej — nëse dhe- kur do të
pushtojmë Vlorën, duke më përsëritur atë që më ka thënë shumë
herë, se pushtimi i Vlorës nga ana e Italisë është dëshira e tij më e
gjallë dhe se ai dëshiron që Italia, e vendosur në Ballkan, do të
formonte me Greqinë dhe me Rumaninë një garanci paqeje, lulëzimi
dhe përparimi për këtë rajon të shumëvuajtur».296
Partneri i Greqisë nuk e pushtoi dot menjëherë Vlorën. Në fund
të tetorit Italia u kufizua vetëm me pushtimin e ishullit të Sazanit,
kurse në Vlorë dërgoi një «mision sanitar». Kjo tër- héqje e
përkohshme nga pushtimi i Vlorës kishte arsyet é veta.

295 AMAE. Grèce, vëil. I, fl. 49-50.
, .........
296 ACS. Carte A. Salandra, busta 7, fasc. 51 — de Bosdari — Son- ndinos, më
30.10.1914, nr. 438.
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4. SHTYTJA E PËRKOHSHMË E PUSHTIMIT TË VLORËS .

Tërheqja e përkohshme nga pushtimi i Vlorës ka tërhequr qysh
atëherë vëmendjen e diplomatëve dhe të publicistëve. Janë bërë edhe
përpjekje për të gjetur arsyet. Diplomatët e huaj në Romë e gjetkë
bënin hipoteza, po nuk goditën tamam në shenjë. Për shembull
ambasadori frances në Itali, K. Barer (C. Barrère), tërheqjen e ka
shpjeguar me faktin që qeveria e Romës u sigurua nga Athina se
forçât greke do të qëndronin larg Vlorës.297 Të tjerë e kanë shpjeguar
me kundërshtimin e Austro-Hungarisë 298 , pra me faktorë tëjashtëm. Publiciste bor- gjezë italianë kanë shprehur më shumë
pakënaqësinë për ha~ pin «gjysmak» (siç e kanë konsideruar ata
vendosjen në Vlorë të «misionit sanitar») sesa janë ndalur në
shkaqet299. Me sa dimë as historiografia italiane, e cila, në sajë të
dokumentacionit që disponon, kishte më tepër mundësi të sqaronte
çështjen, nuk është ndalur në të. Çështjen e kanë prekur më tepër
historianët italianë që janë marrë me problemet ushtarake.
Megjithatë edhe këta nuk e kanë çuar atë më tej nga sa ka pohuar
shefi i atëhershëm i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë italiane, gjenerali L. Kadorna (L. Cadorna), në materialet e të cilit ata janë
bazuar.300 L. Kadorna ishte për kufizimin e pushtimit në ishullin e
Sazanit, meqë pushtimi i Vlorës do të kërkonte força të shumta
ushtarake, që do të duheshin për frontin kryesor të luftës, për frontin
me Austro-Hungarinë, i cili mendohej të- hapej në Italinë e Veriut301.
Mirëpo kjo është një paraqitje e thjeshtëzuar e problemit é cila, për
më tepër, nuk shpjegon shkaqet e shtyrjes.
Për t’i shpjeguar ato duhet thënë se qevéritarët e Romës
dëshironin që pushtimi i Vlorës të kryhej pa gjetur ndonjë qëndresë
sado të vogël, që pushtimi të bëhej me pak força e të mbahej po me
força të pakta. Mossigurimi i këtyre kushteve çoi në shtyrjen e
pushtimit. Në Vlorë u dërgua «misioni sanitar» në vend të ushtrisë,
kurse Sazani u pushtua. Shqiptarët nuk mund të bënin dot ndonjë
qëndresë sepse ishulli ishte i pabanuar. Përveç kësaj, ata nuk kishin
flotë ushtarake detare

297 AMAE. Albanie, vëil. 2, f. 192-193.
298 MOEI. Ser. III, vëli. VI, dok. 438.
299 «Rassegna comtemporanea», nënitor e dh-jebor 1914, f. 140-142, 270-271,
487-488.
300 C. Buadlno. Una guerra assurda. La campagna di Grecia, Mila- ruoVarese, 1965, f. 13-17; Le truppe italiane in Albania (Anni 1914-1920 e 1939), a cura
di M. Monlanari, Roma, 1978, f. 36-38.
301 L. Gadoma, f. 101-107.
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të nevojshme për luftë në det. Në Vlorë puna qëndronte më ndryshe.
Për mënjanimin e ndonjë qëndrese në Vlorë, në rast push- timi
të saj, qeveritarët e Romës, kishin menduar që më parë. Qysh më 9
maj 1913 San Xhuliano i shkruante kryeministrit të atëhershëm,
Xh. Xholitit (G. Giolitti) kështu: «Duhet të shkoj- në qysh tani në
Vlorë njerëzit tanë besnikë për të qenë në vend në momentin
oportun. Kemi dërguar atje shqiptarë me influencé, miqtë tanë, me
ekspeditën e njohur të ushqimeve për vendësit e Vlorës. Kuptohet se
këtyre nuk do t’u themi asgjë për ndërlikimet e mundshme politike,
porse ata do të shkojnë atje për të bërë propagandë italiane dhe kur
të ndodhin ndërli- kime të tilla ata do të ndodheshin në vendet e
caktuara për të kryer menjëherë aksionin e nevojshëm politik për të
siimangur çdo mosbesim të popullsisë»302.
Mirëpo në vjeshtën e vitit 1914 kushtet në Vlorë nuk ishin ato
që do të dëshironin qeveritarët italianë. Përveç forcave atdhetare të
krahinës, prej fillimit të shtatorit në Vlorë ishin vendosur forçat
kryengritëse antividiste. Gjithashtu ndodheshin me mijëra refugjatë
nga Shqipëria e Jugut, midis të cilëve kishte mjaft të armatosur. Të
gjitha këto força kishin fituar një përvojë luftarake dhe nuk u
mungonte as nuhatja politike. Ato ndiqnin veprimet e fqinjëve në
vend dhe reagonin kundër tyre deri me përleshje të armatosura. Ato
reagonin edhe kundër pazarllëqeve antishqiptare të fuqive, për aq
sa informo- heshin nga lajmet e komentet e shtypit të huaj.
Mundoheshin gjithashtu që Italisë të mos i krijohej asnjë pretekst
për t’u vendosur në Vlorë. Për këtë arsye I. Qemali në fund të gushtit
1914 i porosiste përfaqësuesit e Vlorës të pranonin hyrjen atje të
kryengritësve antividistë, por me kusht që këta të mos ngrinin në
Vlorë flamurin turk e ' të ulnin flamurin shqiptar303.
Moszbatimi i kësaj porosie nga elementët turkomanë që kishin
depërtuar në lëvizje, i shqetësoi shumë forçat patriotike të
atjeshme.304 Në Vlorë flamui:in turk ata e zëvendësuan disa herë me
flamurin shqiptar. Në këto veprime me karakter politik u dalluan
Sururi Libohova, Musa Hamza Isai e mjaft të tjerë. Në àfërsitë ë
Vlorës vazhdoi gjithashtu të ngrihëj fla- muri kombëtar.305
Gjendja në Vlorë vijoi të ishte e tillë edhe në tetor, kur në

302 AOS. Presidenza del Consiglio, fasc. 9/2, letra e San Xhulianos me
titulO.: Provvedimenti e spese urgenti e transitorie per l’Albania.
303DDI. Ser. V, vëll. I, dofe. 499; shih po aity, dok, 441 dhe shën. 3, f. 275; S..
HaUkokpndi, Historia e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, i. 197-198.
304 F. Mairtinâ. Diario 1914-1918, Verpna,. 1966, f. 75-76. Në Idâlim itë
shlatarüt qeveritarët italianë e .bisednan mundësijnë e pëndorimit të feëtïj
veprimi si pretekst.
305llllStA, PA, A. Majerhauzeri nga Vlona më 9.9.1914, nr. 41/P; «Dielli» 6 dhe
9.10.1914, lajmet e korrespondentit të saj nga Durrësi më 10 dhe 15.9.'1'914;
«Corrdere delle Puglle», 8.9.1914; '24.9.1914, f. 1; 4.10.1914, f.l ; 13.10.1914; S.
Hallkofeondi, i. .201.

.102

Shqipëri u kthye Esad pashë Toptani. Me kthimin e tij qeveritarët
italianë ushqyen shumë shpresa për realizimin e planeve të lyre pa
ndeshur në ndonjë qëndresë. Me pushtimin ■e Beratit nga forçat e
J. Zografos në fund të shtatorit dhe veçanërisht me vendosjen më 3
tetor të E. Toptanit në Durrës, në Romë u mendua se kishte ardhur
koha e përshtatshme për të pushtuar Vlorën. Dhe u veprua njëherazi
në dy plane, në planin e jashtëm diplomatik që pamë, dire në planin
e brend- shëm ushtarak. 306 Për këtë kryeministri italian dërgoi te
gjeneral L. Kadorna ministrin fuqiplotë të Italisë ne Durrës, K.
Aliotin, për t’u marrë vesh më hollësisht për zbarkimin e forcave italiane në Shqipëri307. K. Alioti ishte një nga nxitësit e këtij zbarkimi.
Madje ai kishte kritikuar qendrën e vet për qëndrim të mefshtë ndaj
kësaj çështjeje.308
Detyra kryesore për përgatitjen e terrenit për zbarkim iu
ngarkua po Aliotit.309 Mirëpo K. Alioti dështoi. Ai u nis nga Brindizi
me vapor ushtarak më 1 tetor së bashku me ish-këshilï- tarin italian
pranë oborrit të princ Vidit, F. Kastoldin. Më 2 tetor ata ishin në
Vlorë e të nesërmen në Durrës 310 , ku shkuan për të pritur Esad
Pashën, për «t’u puthur» me të, siç shkruante plot sarkazëm gazeta
«Dielli»311, e për t’u marrë vesh për planet e Italisë.
Në fillim Alioti i mori punët lehtë, sic i kishte paraqitur edhe
në Romë, në Konsultë e në Shtabin e Përgjithshëm të ushtrisë. Më 2
tetor, pas vizitës në Vlorë, ai mendonte se mund të provokohej atje
një «incident», që do të ngjalite, sipas tij, «panik të përgjithshëm» në
popullsinë e atjeshme, e cila rronte me frikën e bandave
«autonomiste» dhe të çrregullimeve të brendshme312. Të nesërmen ai
i bënte Romës thirrje për të kryer urgjentisht pushtimin. «Rasti
është i përshtatshëm në

306 La Marina..., vëll. I, f. 216; S. Sonnino. Garteggio..., dok. 26, 27 e 28; S.
Sonnino. Diario 1914-1916, vëll. 2, f. 20-21.
307 A. Salandra. La neutralità..., 1. 397.
i
308 F. Martini, f. 90-91, 111-112.
309 S. Sonnino. Carteggio, dok. 29, f. 36.
310«Corriere delle Puglie», Bari, 4.10.1914, f.. 1 ; AMAE, Albanie, vëll. 2, fl.
30.
311 «Dielli», 27.10.1914.
312 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 865.
•
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mënyrë të jashtëzakonshme dhe se nuk do të mund të përsëritej
ndoshta lehtësisht». Pikërisht këtë ditë kryeministri dhe rhi- nistri i
Jashtëm.i Italisë ndërhyn me të shpejtë pranë fuqive të Antantës për
t’u marrë pëlqimin për pushtimin e Vlorës. «Do të ndihmoheshim
edhe nga Esadi pa kushte», telegrafonte Alioti po ashtu më 3 tetor.85
Ndërkaq ngjarjet treguan se pohimet e Aliotit ishin pa baza, se
përfytyrimet e tij për mbështetjen dhe influencën politike që Pashai i
Toptanit kishte në vend86, ishin iluzione të krijuara nga dëshira për
të vënë në jetë planet e Italisë pa ndonjë vë- shtirësi, si edhe nga disa
suksese që ai pati në fillim.
Brenda 2-3 ditësh pas kthimit në Durrës, Esadi mundi, të
shfrytëzonte përçarjen që ekzistonte në udhëheqësit e krye- ngritjes,
të shtinte në dorë pushtetin politik, të shpallej krye- ministër dhe
komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Megjithatë ai nuk
e kishte aspak situatën në dorë, përkundrazi kishte shumë
kundërshtarë dhe pak mbështetës 87.
Për të forcuar pozitën e tij të dobët në vend Esadi filloi të
dredhonte. Ai i sugjeroi K. Aliotit mënyrën sesi duhej vepruar për
pushtimin e Vlorës. Për E. Toptanin krahas Vlorës Italia duhej të
zbarkonte edhe.në Durrës, bile me força të shumta, përt’i trembur
kundërshtarët e tij. Ndryshe zbarkimi i trupave italiane vetëm në
Vlorë krijonte rrezikun e goditjes së tyre. Aq më keq do të qe nëse
këto trupa do të ishin të pakta.88 Dhe K. Alioti e aprovoi plotësisht
propozimin e Pashait Toptanas për të mos e kufizuar pushtimin
vetëm në Vlorë, sikundër kishte vendosur qeveria italiane. Në një
letër dërguar Romës më 4 tetor ai propozonte të miratohej kërkesa e
Pashait për pushtimin e Durrësit. Për kryerjen e këtij aksioni do të
mjaftonte një divizion ushtarësh.89 Kështu, i dërguari i saj në
Shqipëri filloi t’i transmetonte Romës mendime të tjera, të ndryshme
nga ato të mëparshmet. I zemëruar nga kjo ministri i Jashtëm italian
arrinte t’i pohonte më 7 tetor kryetarit të qeverisë se Alioti ishté «një
njeri i rrezikshëm» dhe se ai ishte gati ta tërhiqte nga Shqipëria po të
ishin rrethana të tjera.90
Pohime gati të njëjta (se pushtimi i Vlorës dhe mbajtja e saj nuk
mund të arriheshin me pak força), i dërgoi Romës pas pak ditësh edhe
komandanti i anijeve ushtarake italiane që
85) Po aty, dok. 875.
86) Po aty, dok. 871.
87) G. Shpuza. Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mëstrie ÎÙ14-1915. Tiranë,
1986, f. 216-220.
88) DPI. Ser. V, vëll. I, dok. 902.
89) Letra është botuar nga F. Martini. Diario..., f. 173-174; shih po aty dhe f.
169.
90) DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 910.
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patrullonin në ujërat bregdetare të Vlorës, admirali Xh. Patris, dhe
konsulli italian në Vlorë, Ç. Lori. I pari pohonte se «kujdesi kërkon

rritjen e força ve» 313 , i dyti se «nuk është absolutisht e
këshillueshme... të kryhet pushtimi i Vlorës me vetëm dy batâlione»314. Nga njoftimet që i jepnin Romës komandantët e anijeve
italiane në Vlorë, në qytet dhe në rrethe kishte afro 4 mijë burra të
armatosur.315
Kërkesat për rritjen e forçave italiane që do të kryenin
agresionin, dëshmonin për dështimin e projektit fillestar të
qeveritarëve të Romës dhe të diplomatëve të saj në Shqipëri, sipas
të cilëve për pushtimin e Vlorës do të mjaftonin vetëm pak força. Më
27 shtator pushtimi i Vlorës ishte parashikuar të bëhej vetëm nga
3-4 kompani ushtarësh. 316 Mirëpo gjenerali L. Kadorna e kishte
pranuar këtë zbarkim vetëm po qe se forçat italiane priteshin në
Vlorë me flamur të bardhë e si «miq» dhe në qoftë se ato nuk do të
bëheshin objekt sulmi nga krahi- nat përreth. Ndryshe sipas
mendimit të shefit të Shtatmadho- risë së përgjithshme italiane, do
të duheshin força të shumta baraz me një trup armate. Kjo do të
shoqërohej me dërgime forcash të tjera.317
Kështu, misioni i parë i Aliotit për pushtimin e Vlorës duke
provokuar atje një «incident» dhe duke mos dërguar força të shumta,
dështoi plotësisht. Atë e thirrën në Romë318 për konsul- time dhe për
të përgatitur variante të tjera në përshtatje me kushtet e
brendshme dhe ato ndërkombëtare. Më 19 tetor ven- ■dimi i Romës
i fundit të shtatorit për pushtimin e Vlorës u zëvendësua me një
tjetër.319 U vendos të dërgohej në Vlorë një «mision sanitar», gjoja
për t’u ardhur në ndihmë refugjatëve. Do të pushtohej vetëm ishulli
i Sazanit, pa hequr dorë nga plani i pushtimit të Vlorës. Të dyja këto
variante, duket se bashkë- jetuan deri në fund të tetorit.. Vënia në
jeté e njerit ose e tjetrit do të varej nga kushtet që do të krijoheshin.
Po më 19 tetor, qeveria e Romës mori edhe vendimin për të
kontrolluar me vaporët e saj ushtarakë ujërat bregdetare të
Shqipërisë. Ky vendim lidhej me situatën ndërkombëtare dtie

313 ACSs Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, teleg. 13.10.1914, rir. 63 dërguar
nga anij a Agordat.
314 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 943.
315 ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, teleg. 13.10.1914, nr. 63.
316 A Salandra. La neutralité, f. 397-398 (letra e L. Kadornas më 29.9.1914) ;
LÜ Gadorna, f. 104; S. Sonnino. Carteggio, dok. 29, f. 36.
317 L. Cadorna, f. 105-1107; sbih ëdhe S. Sonnino. Carteggio, dok 27, •f 33-34.
" 96) DDI, Ser. V, vëll. I; dok. : 882,v936.
319 AGS .Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47. Alioti Salandras më
27.10.1914, nr. 1013; F. Martini, f. 189, 191,
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më konkretisht me përgatitjet e fundit të Turqisë për të dalë nga
neutraliteti. Më 1 nëntor ajo hyri në luftë kundër fuqive të Antantës.
Afrimi gjithnjë e më shumë i Turqisë me bllokün austro-gjerman, i
shqetësonte si Italinë ashtu edhe Greqinë, pa folur për Serbinë.
Brenda në vend italianët nuk e patën edhe aq të lehtë as pas
vendimit të tyre të 19 tetorit. Nga njoftimet e shtypit, nga. mënyra
sesi reagoi Esad Pasha ndaj lajmeve të përhapura për një agresion
në Vlorë, del se lufta politike e rretheve të gjera patriotike ishte e
fortë, sikundër do ta shohim edhe më tej. Hëpërhë Italia u kufizua
kështu me dërgimin e «misionit sa- nitar» dhe me pushtimin e
Sazanit.

5. DËRGIMI NË VLORË I «MISIONIT SANITAR» ITALIAN. PUSHTIMI I
ISHUL.LIT TË SAZANIT

Përgatitjet për dërgimin e «misionit sanitar» u morën vesh. në
Shqipëri jo vetëm nëpërmjet shtypit italian, por edhe zyr- tarisht. Më
21 tetor konsulli italian në Vlorë vuri në dijeni për këtë kryetarin e
pushtetit lokal të atjeshëm, Osman Haxhiun (Nuriun). Ngritja e
misionit «shëndetësor» argumentohej gjithnjë gjoja me nevojën e
«ndihmës» për refugjatët.320
Ndërkaq edhe laj met e përhapura për dërgimin e «misionit
sanitar» ngjallën shqetësime në rrethet shqiptare dhe kritikat eshtypit shqiptar kundër tij ishin të forta. «Cilido që i di mirë- ngjarjet
e Shqipërisë, e ze të qeshurit kur dëgjon që Judës [Italisë] i vjen keq
për ne»321, shkruhej në faqet e tij në fund të- tetorit, duke u tallur me
«humanizmin» që shtireshin të tregonin rrethet e borgjezisë
ekspansioniste italiane për gjendjen e rëndë të refugjatëve në
ullishtet e Vlorës. Bile dërgimi i këtij «mi- sioni» u konsiderua ne
Shqipëri si «goditje ndaj tërësisë territoriale të Shqipërisë» 322 .
Shqetësime të mëdha krijuan veçanë- risht pohimet e shtypit të
përhapura gjithandej në vend për pushtimin shumë të afërt të
Vlorës.323 Sikundër i shkruante-

320 A CS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, Lori — Romës më 21.10.1914,
nr. 306.:
■
:
321 «Dielli», 27.10.1914, art. Juda e Shqipërisë.
322 La marina..., vëll. I, f. 222-223, informacioni nga Durrësi i komandantit të anijes «Misurata», më 24.10.1914.
323 ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, de Facendis nga Shkodra> —
Romës më 23.10.1914, nr. 459; La marina..., vëll, I, fi 222.
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Romës më 23 tetor i ngarkuari i saj në Durrës, R. Piaçentini, ato
kishin ngjallur «një alarm shumë të madh» 324. «Në çastin e ta- nishëm
një pushtim yni efektiv do të provokonte një kryengritje të re — i
telegrafonte ai të nesërmen Romës — dhe ne [italianët], të ardhur
[në Vlorë] për të sjellë rregullin, do të ndodhemi për- ballë një
popullsie të mësuar në luftë të armatosur mirë dhe të shumtë».325
Përfaqësuesit italianë raportonin edhe për shqetësimet e E.
Toptanit, të cilin lëvizja patriotike e masave e kishte vënë në pozitë
tepër të vështirë. Kështu ai nuk mund të luante plotë- sisht rolin që
i kërkonte Roma, pa vënë në rrezik veten e tij. Në këto kushte Esad
Pasha u përpoq të manovronte, me qëllim që italianët ta pushtonin
Vlorën, por edhe ai të siguronte veten e tij. «Esadi më dha të kuptoj
shumë seriozisht, ashtu sic më kishte lajmëruar tanimë shumë herë,
se një pushtim [i Vlorës] pa një demonstrim force të njëkohshëm në
Durrës, e ve atë në një gjendje shumë të rëndë dhe për të mos e
akuzuar për tradhti, ai do të detyrohej të vihej në mënyrë të
pashmangshme në krye të njerëzve të armatosur, të cilët do të
drejtoheshin në disa mijëra kundër trupave tona» 326, i telegrafonte R.
Piaçentini Romës më 23 tetor. Luftën e madhe politike që i bëhej
pashait Toptanas për çështjen e Vlorës nga kundërshtarët e tij të
shumtë, e vinte në dukje edhe përfaqësuesi i Francës në Durrës, dë
Fontënej. «Ai [Esadi] do të ndodhet pra në zgjedhjen e dy rrugëve:
ose të vihet në krye të shqiptarëve e të mar- shojë në ndihmë të
Vlorës ose të lejë veten të vritet. Kështu ai mendon që nëse italianët
kanë ndërmend të veprojnë, ata duhet ta bëjnë këtë «në gjerësi» e të
paralizojnë qysh në fi- llim çdo qëndresë duke vënë dorë mbi tre
portet shqiptare në të njëjtën kohë», d.m.th. mbi Vlorën, mbi
Durrësin e mbi Shëngj inin. 327
Propozimi i Esad Toptanit që të mos kufizohej pushtimi vetëm
në Vlorë, lidhej siç e thamë, me dëshirën për forcimin e pozitave të
tij. Për këtë forcira, ishte e interesuar Italia si dhe monarkitë fqinje.
Esadi nga ana e tij duhej t’u kundërvihej for- cave patriotike,
antiimperialiste e demokratike, që kundërshtonin planet grabitqare
ndaj Shqipërisë. Si njeri i lidhur me Serbinë e me Malin e Zi dhe në
përgjithësi më fuqitë ndërluftuese të Àntantës, ai duhej të shërbente
gjithashlu për të paralizuar çdo përpjekje të palës tjetër
ndërluftuese, të Austro-Hungarisë ose të Turqisë, që dëshironin t’i
hidhnin forçat shqiptare në luftë kundër Serbisë. Megjithëse
interesoheshin për forcimin e Esad Pashës duke paguar shumë para
për të blerë mercenarë për të, as Italia dhe asnjëra prej vendeve të
324 Po aty. R. Piaçentini — Romës, më 23.10.1914; La Marina:.., vë 11. I, f.
222.

325 La Marina..:, vëll. I, f. 225-226.
326 ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, R. Piaçentini — Romës me
23.10.1914. :
327 AMAE. Albanie, vëll. 2, fL 131-132.

tjera fqinje nuk ishin të gatshme t’i përdornin forçat e tyre për të
mbrojtur Pashën. Për këtë arsye propozimin e tij për të zbarkuar
força italiane jo vetëm në Vlorë, por edhe gjetkë, Roma e hodhi
kategorikisht poshtë, aq më tepër- që ajo nuk kishte bërë në këtë
drejtim asnjë hap diplomatik.
Kishte dhe shkaqe të tjera që e bënin Romën të shpresonte se
pushtimi i Vlorës do të bëhej pa hasur në ndonjë qëndresë. Ajo
mendonte se shqiptarët, të trembur nga «gogoli» i forcave
«autonomiste»; ose greke, do të detyroheshin vetë t’i haptiin Ita- lisë
rrugën për në Vlorë. Por kjo nuk ndodhi. Qeveria italiane u përpoq
të gante në një rrugë tjetër, e cila gjithashtu nuk dh.a rezultat. Me
sa duket ajo iu drejtua qeverisë serbe për të lëvi- zur forçat e saj në
drejtim të vendit tonë. Pavarësia e mëtejshme e Shqipërisë ishte e
pamundur dhe «koha për copëtimin e saj midis shteteve fqinje gati
kishte ardhur»328, i deklaronte për- faqësuesi italian pranë oborrit
serb zëvendësministrit të Jash- tëm të Serbisë, Jovanoviçit, më 26
tetor. Ishte pikërisht dita kur Roma dhe Athina bënë deklaratat e
tyre publike, se po lëviznin e para në drejtim të Vlorës, e dyta në
drejtim të Shqipërisë së Jugut.
■!|
Është e qartë se me këtë nxitje Roma kërkonte një diversion
tjetër në Veri për të zbarkuar vetë në Vlorë pa hasur qëndresë.
Mirëpo qeveria serbe iu përgjigj negativisht kësaj thirr- jeje. Ashtu
si A. Salandra edhe N. Pashiçi nuk donte t’i fuste forçat e veta për të
luftuar në Shqipëri, sepse ishte në pozita shumë të vështira. Ai
kishte. përballé Austro-Hungarinë, kurse shpina e ushtrisë serbe
riuk ndjente ndonjë rrezik të dukshëm nga Shqipëria, me gjithë
dëshirat dhe përpjekjet e Vjenës për ta krijuar një rrezik të tillë. Nga
ana tjetër, kryetari i qeverisë serbe kishte besim se Esad Pasha do të
ishte në gjéndje t’i shtypte ose t’i neutralizonte forçat kundërshtare
të tij, me anën e parave që ai i jepte Esadit për të blerë mercenarë. 329
Përgjigjja négative e Nishit u motivua me nevojën e «shumë forcave»
që do të kërkonte futja në Shqipëri dhe me krijimin e «ndërliki-, meve
të reja» ndërkombëtare.330 Qeveria serbe kishte frikë se mos lëvizja e
saj në Shqipëri'i jepte shkas Bullgarise të bënte të njëjtën gjë kundër
Serbisë. Për këtë arsye N. Pashiçi e pa me shqetësim edhe vetë hapin
e Greqisë në Shqipërinë e Ju- gut.331 332
Mali i Zi gjithashtu nuk vendosi të lëvizte në drejtim të
Shkodrës, ndonëse veprimet e Greqisë në Shqipërinë e Jugut dhé
veçanërisht ato të Italisë në drejtim të Vlorës, e nxitën orëksin e krajl
Nikollës për të marrë edhe ai pjesën që i «ta- konte». Ministri i
Jàshtëm i Cetinjës mendonte se ishte 'më mire të pritej mbarimi i

^

328 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 413; shih po aty, f. 453, shënl 1.
329 B. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beogradi, 1973, f. 378
330 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 413.
331 AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 176. Bopp nga Nishi :—Parisit, më 28.10.ÏÔ14. ‘
110) Po ttly, fl. 172. '
:
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luftës. Atëhere Mali i Zi do të der- dhej patjëtër në Shkodër, për ta
pushtuar atë edhe sikur ush- tri'së malazeze t’i kishin mbetur vetëm
6000 ushtarë, nïr pohonte at '
; '
;
Në këto kushte për Romën mori përparësi zbarkimi i «mi- sionit
sanitar» dhe kufizimi i pushtimit vetëm në ishullin e Sazanit.
«Misioni>v zbarkoi nga luftanija Dandolo, kurse përuri- mi u krye
me pompozitet nga vetë admirali Xh. Patris, në prani të autoriteteve
lokale shqiptare. Fakti që «Misionit sanitar» ko- mandohej nga një
nënkolonel333 dhe zbarkoi nga një luftanije, ra menjëherë në sy dhe
ngjalli shumë dyshime në vend.334
Të nesërmen, më 30 tetor, marinarët italianë zbarkuan në
ishullin e Sazanit, prej të cilit marinarët grekë ishin larguar ka- tër
muaj më parë. Një dite më vonë ambasadorët e Italisë pranë fuqive
ia njoftonin këtë pushtim qeverive përkatëse duke u munduar të
fshihnin karakterin e tij të vërtetë prapa frazave diplomatike. <^Në
vazhdim të masave të marra tanimë dhe me qëllim që të mbrohet
tërësia dhe neutraliteti shqiptar të ven- dosura në Londër nga fuqitë,
qeveria mbretërore [italiane], duke marrë parasysh se Itaha është e
vetmja fuiqi e mbetur neutrale nga ato që vendosën në Londër, dha
urdhër për pushtimin e ishullit të Sazanit, në gjirin e Vlorës^ 335 .
Kështu i shkruante më 31 tëtor Titoni Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Francës. Po kështu pohonte edhe para pushtetit lokal në
Vlorë konsulli ita- liari i atjeshëm.336
Me vendes]en në Sazan, Italia i forcoi më tej pôzitat e saj.
Luftanijeve të veta që kontrollonin bregdetin shqiptar, u sigu- roi
tani një pikëmbështetje të rëndësishme tokësore në të hyrë të gjirit
të Vlorës. Vetëm një hap e ndante tani atë nga Vlora. Nga ana tjetër,
dërgimi atje i «misionit sanitar» kishte qëliim të dyfishtë. Në dukje
ai do të luante rol «humanitar» sikundër ü paraqit në publik, kurse
në thelb do të kontrollonte situatën në Vlorë dhe do të ndihmonte në
përgatitjen e terrenit për pushtim.
Në këtë vështrim, veprimet e Italisë në Vlorë në fund të tetorit
1914 ishin një fitore për të. Porse nga pikëpamja politike ajo pati
edhe humbje. Imperializmi italian e zbuloi hapur fytyrën e vërtetë
agresivë e antishqiptare, kështu që populli shqiptar e ndjeu më nga
afër rrezikun e madh që fshihnin planet e Italisë dhe të Greqisë për
tërësinë territoriale dhe pavarësinë e shtetit shqiptar. Edhe reagimet

333 «Corriere rdelle Buglie»-, 2-3J1I1.1914, £.1, art. Dedikimi i .sërrïdr- tores
italiane të Vlorë/, shih po aty, f. 2 në italisht.
334 ACS. Alioli — Romës, më 31.110.1914, nr. 1026.....................................
335 AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 202.
336 DDAU, dok. 73.
’
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e tij ndaj këtyre planeve dhe vepri- meve u shtuan.

6. REAGIMET ANTIIMPERIALISTE TË MASAVE

Ngritja e flamurit italian në Sazan dhe e atij grek në Shqipërinë e Jugut, ishin ngjarje mjaft tronditëse për masat popu- llore.
Sipas të dhënave të nxjerra nga shtypi ynë, veprimet e
bashkërenduara të Italisë dhe të Greqisë u vlerësuan me të drejtë
nga opinioni publik shqiptar si fillimi i copëtimit të shtetit shqiptar.
Ishte e qartë se veprimet e dy monarkive fqinje do t’i pasonin, sipas
situatave që do të krijoheshin, edhe monarkitë e tjera kufitare, si
Serbia e Mali i Zi. Për rrjedhojë, reagimet ndaj politikës dhe planeve
të Italisë e të Greqisë u rritën.
Siç synonin agresorët, parulla demagogjike e «ruajtjes» së
vendimeve të Londrës, me të cilën i fshihnin Roma dhe Athina
veprimet e tyre në Shqipëri, krijonte në disa rrethe shqiptare edhe
ndonjë iluzion. Megjithatë karakteristikë ishte agjitacioni politik
antiimperialist i shtresave të gjera popullore dhe jo ilu- zionet që u
përhapën në disa rrethe të kufizuara. Reagimet e mëparshme do të
vazhdonin me me forcë pas tetorit. Gjithashtu ishte e natyrshme që
vëmendja e rretheve të gjera patriotike të përqendrohej më shumë te
rreziku i jashtëm që ishte më i afërt e më kërcënues.
Rrezik përbënin të gjithë monarkitë fqinje. Porse më i afërt e
me kërcënues. paraqitej rreziku i Italisë. Ajo kishte pushtuar
Sazanin dhe sjnonte të kalonte në yiofë. Reagimet ndaj politikës
antishqiptare të Italisë po rriteshin gjithnjë e më shumë. Këtë po e
konstatonin dhe po e vinin në dukje edhe
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■vetë përfaqësuesit e Romës në Vlorë, në Durrës apo në
Shkodër, Në Vlorë «po përhapen shumë lajme tendencioze kundër
nesh •[italianëve]» 337, i shkruante Alioti Romës më 1 nëntor. Atje po
zhvillohet «një fushatë e nëndheshme kundër nesh për çështjen e
Sazanit», theksonte ai përsëri më 5 nëntor.338 Për të vënë në gjumë
rrethet e Shqipërisë së Mesme që reagonin kundër pu- shtimit të
Sazanit, ministri fuqiplotë i Italisë në Durrës pohonte me të madhe
se «Italia nuk ka qëllime të bëjë pushtime territoriale në Shqipëri,
porse përkundrazi, do të ndihmojë për ruajtjen e statukuosë sipas
vendimeve të Londrës për një Shqipëri autonome dhe neu traie».339
Konsuhi italian në Shkodër, de Façendis (D. de Facendis), i
kërkonte Romës nga ana e tij dërgimin në ujërat e Bunës dhe të
Shëngjinit të luftanijeve italiane për mbrojtjen e shtetasve italianë
nga zemërimi i masave, ose, siç shkruante ai, nga «in- cidentet» e
mundshme kundër tyre.340
Pas rrezikut të Italisë vinte ai i Greqisë po asnjanëse. Duke e
pushtuar de juré Shqipërinë e Jugut borgjezia ekspansioniste helene
synonte të shtrihej mundësisht deri në Shkumbin. Këtij rreziku
propaganda italiane i frynte qëllimisht shumë, për të fshehur planet
e Romës. Megjithatë ajo nuk ia arriti që zemërimi i popullit shqiptar
të shpërthente vetëm kundër Greqisë, sikurse dëshironte. Rreziku i
Perandorisë Osmane, të cilin qeve- ria e Romës e përdori si pretekst
për pushtimin e Sazanit dhe- për kontrollimin e ujërave bregdetare
shqiptare, për mjaft arsye ishte më shumë imagjinuar se sa real, mbi
të gjitha për shkak të largësisë gjeografike të Turqisë.
Lufta politike kundër reaksionit të jashtëm ka gjetur pas- qyrim
të veçantë në faqet e shtypit shqiptar, si të atij që boto- hej brendâ
vendit, në Shkodër, ashtu edhe jashtë, në kolonitë e mërgimit.
Qeveria e Romës me dinakërinë dhe prapaskenat ë saj ndaj
Shqipërisë, po i bënte «varrin» vendit, thuhej në faqet e tij. Përveç
kësaj shkruheshin pohime të tilla si: «poshtë poli- tika e ndyrë
italianë».341
Lufta kundër reaksionit të jashtëm ishte e pashkëputur nga
lufta kundër reaksionit të brendshëm, në radhë të parë nga lufta
kundër E. Toptanit dhe «qeverisë» së tij, që ishin mbë- shtetja
kryesore e reaksionit të jashtëm më të rrezikshëm. Lufta kundër
reaksionit esadist ishte, në formé të tërthortë një qëndresë edhe kundër realizimit të planeve të Italisë dhe të mo1
narkive ballkanike Iqinje.
■: Pozita prej sehirxhiu ndaj 'veprimeve të Greqisë në Shqi- përinë
337
338
339
340

ACS. Alioti — Romës, më 1.11.1914, nr. 1035.
Po aty, Alipti — Romës, më 5.11.1914, nr. 1051.
Po aty, Alioti — Romës, më 1.11.1914, nr. 1035.
Po aty, de Facendis — Romës, 23.10.1914, nr. 459.
1.19) «Dielli», 9, 13, 16, 27 tétor 1914; «Taraboshi», Shkodër, 27 dhe
31.10.1914.

e Jugut dhe qëndrimi miratues ndaj veprimeve të Italisë në Vlorë, i
dobësuan më tej pozitat politike të E. Toptanit në Shqipëri. Me
Greqinë ai bëri disa manovrime, megjithatë ato nuk e shpëtuan dot
nga demaskimi342. Ai bëri gjithashtu edhe' disa deklarata publike me
karakter propagandistik. 343 Mirëpo ishin të shumtë ata që e
kuptonin se këto bëheshin kryesisht për konsum të brendshëm. Për
më tepër kryetari i «qeverisë» së përkobshme shqiptare deklaroi po
publikisht se e shikonte «me kënaqësi përfundjen e Italisë për të
pushtuar ujdhesën Sazan». 344
Për rrjedhim qysh më 31 tetor 1914 në rrethet e gjera popullore, filluan të qarkullonin zëra se E. Toptani i kishte/ishitur
Greqisë Epirin dhe Italisë Vlorën». Të tilla pohime vazhduan edhe në
ditët e mëpastajme, sikundër theksonin vetë diplomatët italianë.345
Të njëjtat pohime bënte edhe shtypi, kur shkruante për mendimet
politike që ekzistonin në Shqipëri kundër reaksio- nit esadist346.
Në Vlorë reagimi antiesadist dhe ai antiitalian ishte aq i fortë
sa E. Toptani u detyrua të ndërmerrte një ekspedite ushta- rake, në
fillim të nëntorit. Për organizimin e kësaj ekspedite e

342 Nga gjysma e dytë e tetorit ai kishte përhapur fjalë se do të
kundërshtonte me armë përparimin e bandave greko-epirote në Shqipë- rinë e
Jugut në qoftë se do të shkelej vija e armëpushimit e vendosur me Protokollin e
Korfuzit. Pas hapit të Athinës më 27 tetor E. Toptani e pa punën më pisk, dhe u
detyrua të hiqej si «patriot». Në fillim, për të bërë «bujë», ai deshi ta përzinte
përfaqësuesin diplomatik grek K. Varatasin nga Durrësi, por pasi ü këshillua me
përfaqësuesit e Franeës dhe të Italisë hoqi dorë nga një hap i tillë «ekstrem»-. E.
Toptani u kufizua me.një protestë drejtuar fuqive kundër ndryshimeVe të lejuara
prej tyre në Shqipërinë e Jugut. Sipas këshillës së po këtyrë të dyve, E. Toptani «e
zbüti» përmbajtjen e notës. Ajo u formulua gjithsesi me një përmbajtje të tillë «që
të shpëtonte prestigjin: ,e qeverisë lokale»-, infor- monte K. Alioti- Romën më 30
tetor. (AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 181, 183- -184, 195-197, më 29 dhe 30.10.1914; ACS.
Alioti — Romës, 27.10.1914, nr. 1013 dhe 30.10.1914, nr, 1024).
343 Ai deklaroi madje në shtyp se .ishte «i habitur» nga hapi i E. Venizélos
në Shqipërinë e Jugut, sepse kur kishte kaluar; nëpër. Greqi kryeministri grek e
paskish «siguruar»- E. Toptanin se «kjo s’do, të ngjis- te kurrë»*-, d.m.th. se
'kryeministri grek'nuk do t’i shtyntë punët deri në hapin e fundit të tetorit, në
ripushtimin e Shqipërisë së Jugut. («Co- rriere delle Puglie^, 4-5.11.1914, f. 1;
«Dielli»-, 30.11.1914, f. 1. art.: Një intervistë e Esad Pashës.
344 -«Corriere delle Puglie»-, 4-5.11.1914, f. 1.,
-,
345 ACS. Alioti — Homës, 31.10.1914, nr. 1026; po ashtu më 5.11.1914, nr.
1051 dhe 8.11.1914, nr. 2877.
> ' 1 2 4 ) -«Gorriere delle Puglie»-, 11-12.11.1914 dhe 14-15.11.1914, art. Trwbuilime në Shqipërinë ë Mesme.

dërgimin e saj nga Durrësi në Vlorë me'anën e vaporëve italianë
ai pati miratimin dhe ndihmën e ministrit fuqiplotë të Italisë në
Durrës, të K. Aliotit. Qëllimin e vërtetë të ekspeditës Esad Pasha u
përpoq ta mbulonte me parullën e «mbrojtjes» së Vlorës nga një
pushtim italian ose grek, kurse Alioti e miratoi atë për të fshehur
synimet agresive të Italisë. «Esadi më informoi se komi- sioni i Vlorës
i telegrafoi qeverisë shqiptare duke i kërkuar dërgimin në Vlorë të
disa qindra gegëve për të përballuar situatën e rrezikshme të krjjuar
në kazanë e "Vlorës kundër... Esadit si edhe për të kundërshtuar
zbarkimin e italianëve, rreth të cilit qarkullojnë shumë lajme
tendencioze në dëmin tonë». njoftonte Alioti Romën më 1 nëntor. Dhe
vazhdonte: «I thashë Esadit... se kërkesa e komisionit më dukej e
arsyeshme jo për të më- njanuar insinuatat false kundër Italisë, por
për masat mbrojtëse në lidhje me përparimin grek».347
Por dërgimi i ekspeditës esadiste në Vlorë dhe veprimet e saj,
patën rrjedhime të kundërta nga ato që prisnin Esadi me Aliotin.
Forçat e Esad Pashës të komanduara nga Mustafa Ndroqi goditën
shumë veprimtarë të lëvizjes kombëtare, arres- tuan disa dhjetëra
syresh, të cilët u dërguan në burgjet e Durrësit. Midis tyre kisbte
mjaft prej Shqipërisë së Jugut, që kishin gjetur strehë në Vlorë.
Raprezaljet e grabitjet u shtrinë edhe mbi masat e qytetit dhe të
fshatrave në afërsi të Vlorës. Ato u cilësuan prej tyre si «mizori» të
Mustafa Ndroqit dhe të shokëve të tij. Gjendja u acarua më tepër nga
përpjekjet e E. Toptanit. për të rekrutuar në Vlorë üshtarë për një
ekspeditë tjetër, që ai po përgatiste ta. dërgonte në Shkodër, për të
vendosur edhe aitje administratën e vet. Në disa fshatra, si në
Kudhës e në Shkozë, rekrutimi ndeshi në një qëndresë të fortë që
arriti deri në përdorimin e armëve kundër të dërguarve për këtë
rekrutim.348
Në organizimin e kësaj eksoedite dhe në veprimet e kryera prej
saj, masat popullore shihnin jo vetëm mendjen dhe dorën e reaksionit
esadist, por edhe atë të Italisë, që fshihej prapa tij, sepse ishin
vaporët e saj ata që iu vunë Pashait në dispozicion. Kjo «pakujdesi» e
K. Aliotit u shoqërua me një «pakujdesi» tjetër, këtë radhë të M.
Ndroqit. Vala e arestimit përveç patriotëve të shumtë, si Jani
Mingën, Ibrahim Shytin, Haki Mborjen etj., përfshiu edhe ndonjë
njeri të
Italisë, si Gjergj Çakon, Këto veprime ngjallën dyshime në Romë e
cila vuri në pikëpyetje synimet e vërteta të E. Toptan.it dhe të
ekspeditës së tij, pavarësisht nga pohimet e K. Aliotit për besnikëri

347 ACS. Alioti — Romës, 1.11.1914
nr.1035; shih po aty,
Alioti — Romës, 2.11.1914, nr. 1037.
348 S. Hallkokondi, f. 213-214; ^Corriere delle Puglie», 16-17
11.1914, fl. 1, art.: Mizoritë e Mustafa Ndroqit me shokë në Vlorë, dhe 2-3.11.1914,
f. 2 dhe 4.5.11.1914, f. l;':<<Dielli>>, 2, 4 dhë 7.12.1914. Shih edhe La Marina, vëll. I,
f. 409; C. Gàllh Diariï e leitere; Rirenze; 1951, f. 229-230.
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të pafund të pashait ndaj Italisë.349 Roma e pa ekspe4itën më shumë
si një manovrë të Esad Pashës sesa si një marrëveshje midis tij dhe
K. Aliotit. Prania e forcave në Vlorë «na ngjall shqetësim serioz», i
telegrafonte A. Salandra përfaqësuesit të tij në Durrës më 5 nëntor
në formë qortimi dhe i kërkonte tërheqjen e tyre meqë «kishin çuar
për ne [ita- lianët]- në një ulje të prestigjit përballë popullsisë
lokale»350. Madje puna shkoi deri atje sa kryeministri italian kërkoi
të «qortohej» E. Toptani për atë ç’ka ky bënte në Shqipëri, ta- mam
sikur të ishte këtu një guvernator. i thjeshtë i Romës. <<I përsërita
Esadit qortimet sipas udhëzimeve të Shkëlqesisë Suaj» njoftonte
Romën K. Alioti, i cili,. për të justifikuar veprimtarinë e vet dhe të E.
Toptanit, vinte në dukje vështirë- sitë e mëdha të brendshme përpara
të cilave ndodhej pashai dhe vetë ai, si suflër i tij351.
Tërheqja e ekspeditës nga Vlora u krye pas pak ditësh po me
vaporë italianë, me pretekstin e dërgimit të forcave në Shkodër.
Ekspedita mori me vete dhe armët e rënda (topat e mitralozat) që
ndodheshin. në Vlorë352. Ajo u shërbeu që- llimeve agresive të Italisë
në Vlorë dhe rriti zemërimin e popullit.
Politika antikombëtare e Esad Pashës e rriti më tej luftën e
forcave të brendshme antiesadiste. Kjo ishte një luftë që erdhi duke
u acaruar dhe në prag të pushtimit italian të "Vlorës ajo ishte
shndërruar në luftë të armatosur.
K R EU IV

PUSHTIMI ITALIAN I VLORËS

1. GJENDJA POLITIKE E BRENDSHME NË PRAG TË PUSHTIMIT

Pushtimi i Vlorës u krye dy muaj pas pushtimit të Saza- nit dhe
«ripushtimit» të Shqipërisë së Jugut, d.m.th. në fund të dhjetorit.
Ndërkohë në Shqipërinë e Mesme kontradiktat politike e shoqërore
ishin ashpërsuar me tej. Prej mesit të nëntorit atje kishin filluar edhe
ndeshje të armatosura midis forcave - esadiste dhe kundërshtarëve
349 ACS: Lor: — Romës, 3 e 4.11.1914, nr. 1440; po aty, Alioti — rtomës. 2 <;
3.11.1914.
350 ACS. Salandra — Durrësit, 4 dhe 5.11.1914, nr. 6214. 6215
dhe 6239
...... .
351 Po aty, Alioti —f Romës, 5.11.1914, nr. 1051.
352 «Dielli»-, 2.12.1914; korresp. nga Vlora me titull. Ujku plak;
AMAE. Albanie, vëll. III, fl. 67.
r; '
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të tyre.
Forçat antiesadiste dhe antifeudale ishin të shumta dhe të
përhapura gjithandej, madje edhe në Shqipërinë e Jugut e atë të
Veriut. pavarësisht se kryengritja antiesadiste nuk u ■shtri në veri
të lumit Mat. Mosbesimi ndaj E. Toptanit dhe «qeverisë» së tij per
zgjidhjen e problemev<ï politike dhe eko- nomiko-shoqërore të vendit
ishtë i. j^rgjithshëm. Këtu ë ka
llfl
burimin edhe lëvizja antiesadiste. Mund të themi pa mëdyshje se
kundër Esad Pashës u radhitën të gjitha forçat e borgjëzisë
kombëtare antiimperialiste. Shqetësim të madh përbënib li- dhjet
dhe sidomos nënshtrimi i E. Toptanit ndaj monarkive fqinje, sepse
diheshin synimet e tyre aneksioniste ndaj vendit tonë. Mendimi
politik e shoqëror shqiptar i shprehur nëpërmjet organeve të shtypit
vijoi ta mbante E. Toptanit në th^pin e shë- njestrës së tij
demaskuese. Ai cilësohej si «tradhtar», si «vegël» e Serbisë, e Greqisë
dhe e Mabt të Zi dhe si «përfa- qësuesi besnik e i plotfuqishëm i
qeverisë italiane në Shqi- përi».353
Mandej kundër E. Toptanit u radhitën masat më të gjera
popullore, sikurse ishin masat fshatare të_ të gjithë vendit. Ato
reagonin të shtyra nga nevoja e mbrojtjes se atdheut dbe nga urrejtja
klasore antifeudale. Kundër Esad Pashës ishte fsha- farësia e
Shqipërisë së Jugut. Ajo reagonte nëpërmjet dhje- tëra-mijëra
refugjatëve të shpërngulur në pjesët e ndryshme të vendit,
veçanërisht në Vlorë, si edhe po dhjetëra-mijëra emigrantëve
ekonomikë jashtë atdheut, që, siç dihet, ishin me origjinë kryesisht
nga dy krahinat jugore të vendit, nga Korça e Gjirokastra. Të parët
reagonin në Vlorë é gjetkë kundër forcimit atje të pozitave të-Esad
Pashës, të dytët e luftonin politikisht me anën e shtypit që botohej
jashtë vendit. Fsha- tarësia e Shqipërisë së Mesme lëvizte nëpërmjet
përfaqësu- esve të saj. siç ishin Haxhi Qamili e Qemal Haxhi Feza
dhe e luftoi pashën e Toptanit edhe me armë. Ajo e Shqipërisë së
Veriut kundërshtonte shtrirjen atje të administratës së -« qe- verisë^
të Shqipërisë së Mesme.
Kundër Esad Pashës ishin gjithashtu forçat politike që
mendonin se ishte më me leverdi për të ardhmen e vendit fitorja e
fuqive qendrore sesa ajo e fuqive të Antantës, për llogari të të cilave
vepronte E. Toptani. Ato niseshin ngà fakti se rreziku i Perandorisë
Dualiste për tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dihe për
pavarësinë e tij, ishte i largët në kra- hasim me atë të monarkive të
tjera fqinje, të cilat, ose luftonin përkrah fuqive të Antantës, si Serbia
e Mali i Zi. ose do të luftonin në të ardhmen përkrah tyre. si Italia e
Greqià. Këto força niseshin edhe nga mendimi se fitorja' e fuqive
353 «Dielli»-, 4.9.1914, 10.9.1914 dhe 6.10.1914; «Drita e- popullit», Shfcodër,
nr. 1, 25.10.1914, f. 1-4, 16.

qendrore do të thoshte mund je e Serbisë dhe ë Malit të Zi. Kjo
rfëthanë krijonte edhe një farë mundësie për zgjerimin e kufijve të.
shtetit shqiptar me territore shqiptare të përfshira hë kufijtë ser bomalazezè.
Kundër pushtetit politik të E. Toptanit u gjallëruan edhe força
të tjera politike, siç ishin ato turkomane. Pesha e tyre
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ndjehej më shumë në Shqipërinë e Mesme ku një rol të rë- ndësishëm
luante kleri i lartë mysliman, i përfaqësuar nga myftiu i Tiranës,
Musa Qazimi me shokë. Të prira nga ideo- logjia fetare panislamike,
këto força nuk e kuptonin dot Shqi- përinë jashtë skeptrit të Shehul-Islamit dhe të Perandorisë Osmane. Futja e ‘kësaj Perandorie në
Lüftën I Botërore në fillim. të nëntorit 1914 e rriti reagimin e këtyre
forcave kundër E. Toptanit.
Forçat e brendshme që u radhitën kundër Esad pashë Toptanit
dhe politikës së tij ishin pa dyshim shumë më të mëdha nga ato që
ishin rreshtuar më parë kundër princ Vidit. Ky rreshtim ishte një
izolim gjithnjë e më i madh për pashain Toptanas. Përballimi i
rrezikut të jashtëm iahte gjithashtu një promise e rëndësishme për
bashkimin e forcaye antiesadiste në një front të përbashkët. Mirëpo
këto força ishin të përçara pga kontradikta të thella politike si edhe
nga kontradikta kla- sore. Rrethet atdhetare e demokratdke të
borgjezisë mbështe- teshin në platformën politike dhe ideologjike të
Rilindjes sonë, që udhëhiqej nga. bashkimi i popullit shqiptar në luftë
pa dallim feje'. Për këtë arsye ato ishin në kontradiktë • të ashpër si
rne E. Toptanin e pasuesit e tij;,: ashtu dbe me forçat turko- rnane.
Kështu. këto rrethé u detyrüan të luftonin në dy fronte kryesore te
brendshrpe — kundër E. Toptanit,. që ishte reak- sionï me i
rrezikshëm per kohën dhe kundër reaksionit turkoman të Musa
Qazimit me shokë. Përveç këtyre luftuan edhe kundër reaksionit
grekoman. i cili kishte bërë kauzë të përbashkët me reaksionin
esadist, ë mbështëste këtë për të nxjerrë fitimet e rastit, sikundër
vepronte peshkopi ortodoks i Durrësit,; Jakovi.
Për shkak të divergjencave të thella, forçât antiesadiste nuk
arritën një aleancë midis tyre. Ato é luftuan Esad Pashën nga keride.
të ndryshme düke luftuar në të njëjtën kohë edhe midis ivre.
Kontradiktat midis reaksionit turkoman dhe atij esadist ishin
politike. Ne fiUim ato kishin të bënin më tepër me pos- tin e,
kryetarit të shtetit shqiptar. Këtë post e don te për vete E. Toptani.
kursc për reaksionin turkoman ose xhonturk àtÿ duhej të vendosej
një princ turk. Ato u ashpërsuân më tej li- dhur me . qëndrimin ndaj
konfliktit botëror, sidomos ndaj vendeve fqinje. Turkomanët i
kërkuan pashait të radhitej në anën .e .îurqise rrjedhimisht dhë të
aleatëve të saj, fuqive qendrore, dhe t’i shp'allte lüftë Serbisë354. Për
këtë ato u riisën si.nga pjesëmarrja e Turqisë në luftë, ashtu edhe
ngapërka- tësia . fetare myslimane e Er Top.tanit. Fropozimit të tyre
Esad Pasha i- kundërvuri në radhë të parë qëndrimin asnjanës ndaj
konfliktit botëror.355.
354 .........................G. Shpuza. Kryengritja fshàtarë e Shqipërisë së Mesme 1914-1915. Tiranë, 1986, f. 254-256; Historia e Shqipërisë, vëll.. XII., Tiranë, 1984, f. 145146: Archivio Centrale delio Staiô in EUR, Rom a. Carte. 'À. Salandra,. busta 6, fasc.
47 (më tej;: ACS), Alioti —- jEtomes, më
1.11.1914. ....................... ■ ' '
355 Ministère des Affaires Etrangères de France. Archives diplomatiques. Guerre
.
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Në kuadrin e ruajtjes.së asnjanësisë hyn edhe. nota që kryetari
i «qeverisë» shqiptare. u dërgoi më 17 dhjetor .1914, të gjitha fuqive
ndërluftuese. Në të ai theksonte. qëndrimin asnjanës që duhej të
mbante Shqipëria ndaj luftës. botërore. «Duke parë pozitën neutrale
caktuar për Shqipërinë nga Fuqitë ■e Mëdha në Konferencën e
Londrës, unë dua t’i, përmbahen ngushtësisht. vendimit të Fuqive.
Për rrjedhim, këndej e tutje nuk. do të.. lejohet të zhvillohet asnjë
ndikim mbi popullsinë shqiptare nga ana e ndërluftuesve, cilëtdo
qofshin këta^356, theksohej në këtë. notë.* .
S’ka dyshim-se E. Toptani e përdori qëndrimin asnjanës ndaj
konfliktit botëror, jo për t’iu përshtatur vendimit për- katës.të
Konferences së Ambasadorëve në Londër, por si një armë kundër
armiqve të tij politikë, veçanërisht ku- ndër atyre turkomanë, që
donin ta shtynin kundër Serbisë. Të orientuar nga Stambolli dhe
Vjena, ata e nxisnin E. Topta- nin kundër Serbisë që ishte në: luftë
me Austro-Hungarinë dhe Turqinë, dhe nuk e shtynin kumdër
Greiqisë dhe Italisë, të cilat, me pushtimin , e Shqipërisë së Jugut
dhe të Sazanit ki- shin shkelur tërësinë territoriale të . shtetit
sbqiptar duke. shke- lur në. fakt edhe neutralitetin e tij. Studiues të
së drejtës ndër- kombëtare, duke.. shqyrtuar rrethanat, kànë venë në
dukje se kishim të bënim pa asnjë mëdyshje.me një dhunim të. asnjanësisë së. Shqipërisë.357
Nga ana tjetër,. ruajtja e neutralitet.it nuk do fë thoshte
qëndrim pasiv ndaj agresorëve, sic donte ta interprétante E. Toptani
dhe rrethet ekspansioniste fqinje. Problemi i qëndri- mit ndaj
agresorëve ishte rrahur nga rrethet. shqiptare qysh në .fjllim të
luftës botërore e kishte gjetur pasqyrim edhe në shtypïn shqiptar. Ai
doli. përsëri pas veprimeve të Italisë dhe Grèqisë në Shqipëri.
Në'fillîrn të luftës botërore jshtë pohuar se: «Na nuk do të ngusim
kërkënd, por me kenë se ndokush po na bien do të mburohenô deri
me të mramen pika të gja-

1914-1918 (më tej: AMAE), Albanie, vëll. 2, fl. 124; ACE. Alioti — Romës, 1.11.1914.
356 AMAE. Albanie, vëll. 3. fl. 175. shih po aty, fl. 172-173.

*) Pohimi që është bërë në ndonjë botim, sikur E. Toptani me t’u kthyer në
Shqipëri i .Shpàlli luftë Austro-HUngarisë është fare i pa- saktë;-1-1 . ..............
357 A.'.. ‘Shnonard... Essaisur l’indépendance albanaise. Paris, 1942, f. 281 ; A.
Puto; Disa problème juridike të pavarësisë shqiptare, në; «Studime historike», nr.
1/19B5, f. 10.

kut».358 Në furld të tetorit e në fillim :të nëntorit,-' kur -.mbrojtja nga
agresorët kishte dalë . më shumë në rend të ditës,: shtypi përsëriti
tezën e vetëmbrojtjes dhe , polemizoi me organet e huaja, që i
predikonin popullit shqiptar qëndrim pasiv, duke e pritur pushtuesin
me flamur të bardhë.359
•
Qëndrimi ne pozitat e vetëmbrojtjes ishte mendimi që
mbizotëronte në rrethet patriotike. Ishte çështje krejt tjetër zhvillimi
i luftës çlirimtare të popullsisë shqiptare të- lënë brenda kufijve
serbo-mâiazeze. Kjo luftë nuk e implikonte shtetiii shqiptar si të tillë
në luftën botërore.
Edhe vetëmbrojtja shtronte gjithnjë e inë shumë nevojën •e
bastikimit të forcave të shëndoshattë popùllit shqiptar për t’iu
kundërvënë si rrezikut të jashtëm, që ishte i madh, ashtu edhe
reaksionit të brendshëm. Rreziku i jashtëm' ishte i madh për f aktin
se të drejtat kombetare të popüllit shqiptar nuk gjenin mbështetje ne
asnjërën prej të dy grupeve ndërluf- tuese. Puqitë e Antantës po i
përdornin terri toret e Shqipërisë për të kënaqur orekset e Italisë dhe
të monarkive fqinje ballkanike. Edhe blloku i dy fuqive qèndrorëpo
bëntë; të hjëjtën gjë.;
' \
:
Miratimi nga Vjena i planeve të Italise në Sazan e në Vlorë ose
të Greqisë në Shqipërinë e Jugut, nuk ishin të panjohura për rrethet
e gjera të Lëvizjes Kombëtare dhe për opinionin publik shqiptar.
Mosreagimi ndaj këtyre veprimeve ishtë shprehje miratimi. 360
‘Kundërthëniet me Vjenën shtrihë- shin mandej, edhe në plan të
brendshëm. Pas largimit të princ Vidit nga Shqipëria, Vjeha u përpoq
ta mbështeste po- litikën e saj te elementë të ndryshëm, pa
përjashtuar këtu .turkomanët, mbi të cilët donte të ndikonte me
ndihmën e Stambollit. Në këto kushte lufta.politike e rretheve
/atdhetare kunder reaksionit turkoman ishte ë njëjtë me luftën që bënin ato kundër reaksionit esadist.
.
, . Kësh-tu, kontradikta huk kishte yetëm me Italinë e Greqinë (që
shkelën tërësinë terrioriale të shtetit shqiptar) dhe me •dy. Jqinjët e
tgerë, me Serbinë e Malin e Zi (që kishin synime grabitqare ndaj
vendit tonë dhe që’ kishin aneksuàr térritore të gjera shqiptare), por
edhe me fqinjin tjetër më të'Iargët, Âustro-Hungarinë . Në përgjithësi
ekzistonte dëshira që Aùs- tro-Hungaria të fitonte luftën e t’i dilte

6) , Shih letrën e Ded Gjo Lulit në «Taniboshi»-. 8.9.1914, f. .1 -2. Shîli po aty,
25.8.1.914, f. lÿ kryeart.: Në emën të atdheut yieni, ■30.8.14. f. 1, kryeart ;■ Asnjanësia.
■ 7) «Dielli»-. 224.1915, f. 2, art-.: Neve .dhe lufta evropiane; -«Tara-, boshi»
19:11.1914, kryeart.: Lipset të bëhena- gadil, Po aty, 26.li.1914. kryeart. : ,Plotësisht! ■

- : ;i 8): «Tafaboshi»,' 31^104914, f.. ir3j ■ po aty-, 5.11.1914, art. : Ç’thonë. të tjerët.
c- *
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krah çështjes shqiptare ne mbarim të saj. 361 362 Por dëshirat
mbeteshin vetëm dëshira.
Në rrethana të-tilla tepër të vështira, filloi të ndihej gjith- monë
e më shumë nevoja e mbështetjes në .forçât., e popullit shqiptar, të
ndihej domosdoshmëria e bashkLm.it të këtyre for- cave si kusht
kryesor për të përballuar gjendjen. Thirrjet për këtë bashkim ishin
hedhur edhe më parë se të fillonte lufta botërore, kurse me fillimin e
saj ato u bënë gjithhjë e më të shpeshta, ishin të'vazhdueshme. 19
Filluan edhe përpjekjet për t’i shndërruar thirrjet për bashkim në
masa konkrete.
Në kuadrin ,e -këtyre përpjekjeve hyn thirrja e disa rre- theve
patriotike : në Shkodër për të mbajtur atje më 1. nëntor 191.4 një
kongr>es; kombëtar me përfaqësues nga të gjithë: kra- hinat e shtetit:
shqiptàr, edhe nga ato në jug të pushtuara nga Greqia. Iniciativën e
morën Mustafa Quili e Sali Nivica, që kishin filluar të; botondn në
Shkodër gazetën «Drita e popullit», e të tjerë. Thirrja e kongresit
synonte të përeaktohej një program. politik i përbashkët dhe të
krijohej, një qendër e vetme drej— tuese për të gjithë vendin, siç e
kërkonte momenti historik. Thirrja fillonte me pohimin: «Atdheu
është në rrezik!». Në të nuk jepeshin hollësira mbi rendin e ditës të
kongresit. Aty flitej për nevojën -«e. mbarështimit rishtas të vendit
tonë të shkretë» për t’i treguar «gjithë botës se shqiptarët e vërtetëduan të jetojnë të hrë në atdheun e tyre e se për kë'të janë gati të'bëjnë
çdo therori». Pas diskutimeve për rrugët é «mbarë— shtimit»,
kongresi do të zgjidhte një «komitet veprimtar» vendimet e të .cilit do
të ishin të zbatueshme për të gjithë anë- tarët e kongresit 363 dhe
kuptohet për të gjithë vendin.
Si, vend për mbajtjen e këtij kongresi u zgjodh Shkodra sepse
atje ishin gr.umbulluar mjaft eleméntë të shquar patriote nga të
gjitha anët e,.Shqipërisë. Përveç kësaj Shkodra ishte- jashtë
administrâtes esadiste, dhe për këtë arsye lufta politike kundër
elementëve esadistë e turkomanë atje ishte e ashpër dhe .më e hapët
se kudo gjetkë. Por mbledhja e kongresit nuk arriti të vihej në jetë. 'Nga sa na japin materialet e kohës, ndër ata që u për- poqën
për të minuar mbajtjen e tij ishte edhe konsülli austro- -hungarez në
Shkodër, K. Haila. Duke u shtirur si dashamirës i bashkimit të
shqiptarëve, ai i shkruante Vjenës se kongresi rie vend të bashkimit
dq' të. tijellonte , përçarjen, prandaj për të evituar «që kongresi te
krijojë një keqësim të.situatës unë do te vazhdoj të përpiqem edhe në
të ardhmen që të hiqet dorë nga kjo ide, ose të paktën që’të shtyhet

361 Në këtë drejtim u dallua veçanërisht gazeta -«Dielli»-, për te- cilën Austria
ishte -sè vetmja. shpëtimtare ë Shaipërisë dhe kundër- shtàre e grabitësve
italianë» («Dielli», 6.11.1914, f. 2, art.: Vlora dhe italianët). Shih po aty, datat
27.11.1914, f. "2, kryeart. Shieti shqiptar dhe Austria,, 30.11.1914, f. 21; krygart. : Prapë
Austria. Disa shvjegime- te iiëvôjshme, 9.12.1914, f; 2, kryeart. Austria dhe Italia në
Shqiperi..
.10) Me të tilla thirrie është mbushur shtypi shqiptar i asaj kohe.
tll «Drita e populiit», 'Shkodër, 25.10.1914, f. 17; «Taraboshi». 23.10.1914, f. 12 dhe 29.10.1914', 'f. 1.'

thirrja e tij».364
Pas dështimit të mbledhjes së kongresit në Shkodër, dësh- tuan
edhe orvatje të tjera të kësaj natyre dhe Lëvizja Ko- mbëtare
Shqiptare nuk arriti të krijonte as në fillim, as gjatë gjithë Luftës I
Botërore një qendër të vetme drejtuese, si brenda ashtu dhe jashtë
vendit. Kjo ishte një mungesë e madhe që shpjegohet me divergjencat
politike dhe copëzimin politik të vendit, me dobësinë e borgjezisë
.sonë kombëtare që nuk kishte arritur të krijonte as; parti politike .të
veta, me konfuzionin dhe hezitimet që krijoi te ajo Lutta I Botërore si
dhe me ndërhyrjet përçarëse të forcave të. jashtme. Sido- qoftë,
thirrja e kongresit. në Shkodër, po të kemi .piarasysh nu- mrin e
madh, të atyre që ishin ftuar të mermin pjesë në të dhe vendimet që
parashikoheshin prej tij, kishte për synim t’i kundërvihej në rrafsh të
brendshëm, si reaksionit turkoman, ashtu edhe atij esadist. Pozitat e
këtij të fundit vinin duke u dobësuar.
, Rritja e forcave antiesadiste në vend , pas veprimeve të Italisë
në Vlorë dhe të Greqisë në Shqipërinë e Jugut, e shqetësoi E.
Toptanin si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja që e mbështesnin.
Esad Pasha u ra këmbanave të alarmit, kqrse diplomatët e vendeve
të interesuara njoftuan qeveritë e tyre. Të gjithë së bashku .dhe
gjithsecili për llogari të vet e paraqitën këtë rritje si. rezultat i
ndikimit të jashtëm, i futjes së Turqisë në lutté dhe i pranisë në
lëvizjen antiesadiste të . agjentëve xhonturq ose austriakë.
Kësisoj E. Toptani donte të përligjte ndihmën dhe mbësh- tetjen
.e. mëtejshme. po së . jashtmi, kurse përkrahësit e‘;'tij donin, ta
..p.ërligjnin dhënien e kësaj ndihme e të kësâj për- krahjeje.
Megjithëse këto iu dhanë në atë masë që u gjykuan të mundshme, E.
Toptani nuk arriti t’i forconte pozitat e veta. Në prag të pushtimit të
Vlorës nën drejtimin e administrâtes së tij kishin ' mbetur akoma
Durrësi dhë Viora. Në pjesën tjetër. të Shqipërisë së Mesme vepronin
forçat antiesadiste. Shqipëria e Veriut nuk i ishte nënshtruar
«qeverisë» së, Esad Toptanit; atje nuk ishte shtrirë as Lëvizja
fshatare e ..Shqipërisë së Mesme. .Shqipëria e Jugut ndodhej nën
sundimin e Greqisëi kurse Sazani nën atë të Italisë. ,
Pas pushtimit të Sazanit frëziku i pushtimit italian u ndie më
shumë në Vlorë dhe në krahinën e saj. Prandaj lufta kundër
reaksionit të brendshëm esadist lidhej këtu me ' luftën kundër
imperializmit italian. Vetë konsulli italian në Vlorë i përsëriste
Romës më 16 dhjetor 1914 të njëjtat mendime po- litike që i ishin
përcjellë asaj gjatë muajve të mëparshëm. Në Vlorë propaganda
kundër Esad Toptanit «drejitohet. në të njëjtën kohë kundër Italisë
që paraqitet si një me Esadin»*, se Italia ibëfoet <^përgjegjëse për
qëndrimin e këtij ndaj patriotëve më të mirë shqiptarë» dhe që, përveç
kësaj, «akuzohet për moskryerjen e. detyrës në çështj.en e Epirit»-365,

364 Haus — Hof und Stdatsarchiv, Wien, Pol. archiv, Albanien (më tej: HHStAi PA,
A), Halla—:Yjenës, më 23,10.1914, ni-, 188/P,
;>

*) Come facente tut’uno con Essad.
365
—: Romës, 16.12.1914, iir. 1707.
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d.m.th. për moskundërshtimin e ekspansionit grek në Shqipërinë e
Jugut. Sikurse përfaqësuesit e tjerë të Italisë në Shqipëri, edhe Ç.
Lori lëvizjes antiesadiste ne Shqipërinë e Mesm.e . i visht.e petkun e
lëvizjes «proaustriake» e «xhonturkiste» dhe e zhvi- shte nga
karakteri i saj politik kombëlar. Megjithatë, ai ishte i detyruar të
pohonte se në Vlorë lëvizja kundër E. Toptanit paraqitej nën -«një
ngjyrë patriotike»-366.
Edhe gjendja e jashtme e Shqipërisë, në prag të pushtimit
italian të- Vlorës, vazhdonte të ishte kritike. Pazarllëqet antishqiptare të-fuqive kishin vazhduar e ishiii thelluar më tej.:

2. GJENDJA E JASHTME

Futja e Turqisë në luftë në fillim të nëntorit 1914 përkrah fuqive
qendrore, pati rrjedhimet e veta në arenën ndërkombë- tare, duke
përtfshirë edhe vendin tonë., Pjesëmarrja e Perân- dorisë Osmane në
konfliktin botëror e ndryshoi ‘raportin e forcave në Ballkan dhe në
Lindjen e Afërme në dëm të fu- qive të Antantës. Për këto fuqi
qëndrimi i mëtejshëm i Bullgarisë asnjanëse mori tanimë një rëndësi
të veçantë. Prandaj ato i shpeshtuan përpjekjet për ta bërë për vete
Bull- garinë ose për ta shtyrë atë ta ruante asnjanësinë dhe të mos
futej në luftë përkrah Gjermanisë e Austro-Hungarisë, sikundër
kishte bërë Turqia. Antanta ishte tani e lirë t’i ofrori- te Bullgarisë
Trakën turkë, që e pretendonte. 367 Mirëpo joshja kryesore për Sofjen,
mbetej gjithnjë Maqedonia, pjesa e anek-

366 Po aty.
>:
■ ; r ’ î5)r'Mezhdunaro&Mje otnodhénija v epohu imperializma (më téj: MOE1), Ser.
III, vëil. VI, pj. 2, dok.. 466, 479, 483, 493.

suar më 1913 nga Serbia dhe Greqia. Me gjithë vështirësitë qëkishin, fuqitë e Antantës hartuan shumë projekte për t’ia arritur
qëllimit. Në këto projekte trevat e Shqipërisë u -traj- tuan përsëri si
territore që do të kompensonin Serbinë dhe Greqinë për krahinat e
Maqedonisë që mendohej t’i kalonin Bullgarisë. Përpjekje të tilla të
rimarra me ngut më 5 nëntor 1914, vazhduan deri në vjeshtën e vitit
1915, kur Bullgaria 1 shpalli luftë Serbisë, për t’u hakma-rrë për
humbjen që kishte pësuar në Luftën II Ballkanike, në yerën e vitit
1913'
Në hartimin e këtyxe projekteye ;u aktivizua shumë diplo- macia
ruse; inciativat ishin zakonisht të saj. Gjatë nëntorit S. Sazonovi u
propozoi aleatëve ndarjen e shtetit sbqiptar më dysh. Pjesa nga
Shkumbihi e poshtë do t’i jepej Greqisë, pjesa tjetër në veri të këtij
lumi do t’i kalonte Serbisë. Ky copëtim total i vendit do të shërbente
për të ' plotësuar dy qëllime. Së pari, do të shpërblente Beogradin ë
Athinën për- Maqedoninë, së dyti, do të rikrijonte një kufi te
përbashkët tokësor midis Serbisë dhe Greqisë, meqë Maqedonia déri
ne- Ohër dhe Strugë parashikohej të aneksohej nga: Bullgaria 368, çka
do të shpinte në ndërprerj'en e kufirit .greko-serb të- vendosur më
1913. Territoret shqiptare si ato të Shijakut, të- Durrësit, të Kavajës
e të Tiranës, që.do t’i aneksonte Serbia, ministri i Jashtëm rus i
cilësonte, toka të pasura e të begata369,. me shpresë se kështu do të.
joshte Serbinë. Mirëpo S-erbia nuk mendonte t’i bënte lëshime
Bullgarisë, aq më pak Greqia.. N. Pashiçi dhe E. Venizeloja donin ta
ndanin për vete Shqi- përinë pâ dhënë për të asnjë shpërblim.
Nga ana e tyre, të dy . fuqitë aleate të Rusisë vazhdonin të ishin
për rikrijimin e aleancës ballkanike, siç ngulmonte diplomacia e
Petrogradit., dhe nuk kishin as tani ndonjë- kund'ërshtim në parim
për copëtimin e Shqipërisë midis fqi- njëve të saj. Vërejtjet dhe
sugjerimet e Francës dhe të An- glisë lidheshin me . problème të tjera,
me mosbesimin e tyre ndaj Bullgarisë dhe në përgjithësi me
vështirësitë e mëdha. për ta bindur Serbinë të bënte lëshime. Kurse
për Greqinë,. në kushtet e luftës së brendshme, kur luftohej
politikishf midis venizelistëve. antantofilë dhe kostandinistëve
gjermanofilë, ato : e quanin të vështirë t’i kërkoje E. Venizelos t’i
lëshqnte pe Bullgarisë370. Përveç kësaj, Kg d’Orseja dhe Forein Ofisi
i jepnin rëndësi qëndrimit të mëtejshëm të shteteve... .neutpale ,të ;
Ballkanit ndaj konfliktit botëror, por më shumë rëndësi i jepnin
qëndrimit të Italisë asnjëanëse. Donin që kjo të kaIon te në anën e Antantës dhe të mos nënvleftësohej, sikun- dër dilte
nga qëndrimi i diplomacisë ruse. Planet e Petrogra- dit .për ■
copëtimin e Shqipërisë- midis Serbisë dhe Greqisë, duke përjashtuar
Italinë, nuk gjetën sidomos mbështetjen e Londrës. Petrogradi dhe
Londra kishin në këtë rast qëllimet e tyre të veçanta. Duke zgjeruar

368 Mezhdunarodnije otnodhenija v epohu imperializma, dok. ^ 466, 561.
Shih po aty edhe dok. 479, 4S3, 493.
369 Po aty, dok. 561.
.
v..:
370 Po aty, dok. 566, 568, 572, 585, 590, 598/
:
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shtetet sllave në Ballkan, diplomacia ruse mendonte të rriste
ndikimin e Rusisë, ndërsa diplomacia angleze synonte ta afronte
Italinë për ta pasur si kundërpeshë ndaj Rusisë. Prandaj Londra
mendonte se në ndarjen e Shqipërisë Italia duhej të ishte e
pranishme. Të veproje ndryshe, për E. Grein do të thoshte të ngjallje
dyshi- me në Itali, «ta frikësoje këtë se mund të përjashtohej nga
sigurimi i interesave të saj në detin Adriatik» dhe më "në fund «të
hiqje dorë nga ndihma e Italisë».371 372 .
Forein. Ofisi ndërhyri në interes të planeve të Italisë në
Shqipëri edhe në një rast tjetër. Ajo e pranoi menjëherë ; pro- pozimin
rus të 2 dhjetorit . 1914 për t’i premtuar E. Venizelos anéksmun e
Shqipërisë, së Jugut në mbarim. të luftës, në qoftë se ushtria g,reke
do t’i shkonte menjëherë në. ndihmë Serbisë, e cila po përballonte
atëherë.me vështirësi. një sulm të ush- trisë austro-hungareze.2!)
Londra u interesua vetëm që në. këtë hap Vlora të :mos përfshihej në
territorin që, do t’i premtohej Greqisë 373 . Dhe kështu u veprua.
«Kuptohet që .Vlora dhe terri- tori përreth saj do t ëmbet en Jashtë
sferës greke, në përpu- thje me dëshirën e shprehur më parë prej
Italisë» 374 , nënvizohej në notën e. pëi’bashkët që iu paraqit
kryeministrit grek më 5 dhjetor nga përfaqësuesit.e Anglisë, të
Francës dhe të Rusisë. Mirëpo edhe në këtë rast E. Venizeloja nuk
ishte në g i end je ; të pranonte ofertën me kushtet që i paraqiteshin.
Ndërkohë në skenë hyri diplomacia italiane, e cila nuk
interesohej më vetëm për të ardhmen e Vlorës. Duke i rritur kërkesat
e saj, ajo po interesohej tant edhe për të ardhmen e Shqipërisë së
Mesme. Në.projektin e ri të formuluar në tetor (e të plotësuar në,
muajt pasardhës) qeveria italiane kishte vendosur t’u kërkonte
fuqiye të Antantës, si shpërblim, për hyrjen e saj . në luftë përkrah
.tyre,. sovranitetin. e plotë të Italisë mbi Vlorën dhe ishullin, e
Sazanit dhe mbi një terri- tor «të mjaftueshëm» (idoneo) për mbrojtjen
e Vlorës375. Përsa. i: përket Shqipërisë së Mesme ^<myslimane», ajo
kishte projek- tuar krijimin këtu të një, shteti shqiptar, . mbi të cil in
do të

371 Mezhdunarodnije otnodhenija v epohu imperializma, dok. 585 dhe 590. Shih
po aty edhe dok. 572. .
372 Po aty, dok. 583 dhe 605.
211) Po aty, dok. 598. Shih po aty dok. 605.
374A M A E . Guerre' 1914-1918, Grèce, vëlh 1, fl. 80-81 ; Ch. Theo- doulou.
Greece and the Entente, Thessalpnjki; 1971, f. 82-83, shën. 22,
375 S. Sonnino. Carteggio 1914-1916, Roma-Bari, 1974, dok. <42 me
.anekset.
j . - ,, ;. ,
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vendosej protektorati italian 376 . Rrjedhimisht S. Sonnino u rezervonte tani monarkive, fqinje ballkanike vetëm krahinat e veriut
dhe të jugut të Shqipërisë. dhe jo të gjithë territorin e saj me
përjashtim të Vlorës, sikundër kishte menduar më parë San
Xhiuliano.
Roma synonte pra që jo vetëm Vlora, por ed'he Shqipëria e
Mesme të mos ishte një monedhë në dorën e fuqive.të Antantës. Ajo
duhej t’i lihej Italisë.
Duke u nisur nga këto plane diplomacia e Romës ndër- hyri
pranë fuqive të Antantës në fillim të dhjetorit duke u parashtruar
atyre qëndrimin e saj 377 ®. Mirëpo ndaj projektit të ri italian' ato
reaguan negativisht 378 , në mënyrë të veçantë feagoi Rusia. Në
takimin me ambasadorin italian më 12 dhje- tor, ministri i Jashtëm
rus pranonte interesat e veçanta që kishte Italia në Shqipëri (në
Vlorë), por për të bërë presion, sbtontè se, si fuqi asnjanëse Italia
duhej të kishte parasysh édhe interesat e fuqive ndërluftùese të
Antantës; madje këto fuqi, duke parë qëndrimin e pavendosur të
Italisë «rnund të ndtyshonin edhe pikëpam.jen e tyre lidhur me
Vlorën». Vë- rejtjes tjetër të ambasàdorit italian, A. Karlotit, se
copëtimi i Shqipërisë ishté në kundërshtim me vendimet e Londrës,
Sa- zonovi iu përgjigjej se vetë vajtja e Italisë në bregdetin shqip- tar
përbënte një shkelje të këtyre vendimeve. Mandej për të
kundërshtuar planin italian për krijimin e një shteti shqiptar në
Shqipërinë e Mesrhe «myslimane»- dhe për të «mbështetur»
copëtimin tërësor të- vendit, ministri i Jashtëm rus shkoi shu- më
larg. «Eksperienca e, dështuar e krijimit të shtetit shqiptar është një
prbvë edhe më e madhe, — pohonte ai, — se Shqipëria nuk është gjë
tjetër veçse një notion gjeografik»379. Këtë pohim që thuhét se ,e pati
bërë kancelari i Gjermanisë, O. Bismarku, në 'kohën e Kongresit të
Berlinit, e gjejmë të për- sëritur e të dokumentuar tani nga S.
Sazonovi. Po këtë që- ndrim mbaj ti shefi i diplomacisë ruse edhe në
takimin tjetër që pati me ambasadorin italian më 15 dhjetor, gjatë të
cilit biseda u përqendrua tek e ardhmja e Shqipërisë së Mesme.
Pohimit të A. Karlotit se kjo pjesë e vendit anonte nga Vlora, ministri
i Jashtëm rus iu përgjigjetj se në qoftë se Vlora i mbetet Italisë,
«atëhere nuk duhet të pritet që fuqitë [e Antantës] të pranojnë t’i
bashkojnë Vlorës një hinterland të madh. Sidoqoftë Rusia nga ana e
saj, nuk do të pranojë-kurrë një

376 ,Po aty, dok. 53, 60 e 69,
377 Po aty, dok. 55, 69.
'
378 . Po aty, dok. 62 e: 77. Impëriali — Romës më 12 dhe 18.12.1914.
379 MOEI. Ser. XII, vëll. VI, pj. 2, dok. 635 dhe 648; ÀMAE. Albanie,
vëll. 3, fl.. 150 ; SU. Sbnniho.’. Cartegqio, dok. 60, Karloti — Homes' më
1 9 — 175
12.12.1914.
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zotërim të gjerë të Shqipërisë nga ana e Italisë në çfarëdo forme qoftë
ky, qoftë edhe në formën e një protektorati ita- lian»380, nënvizonte
S. Sazonovi.
Është fare e qartë se diplomacia ruse i rezervonte Italisë vetëm
Vlorën dhe një «territor të kufizuar rreth saj», kurse- e gjithë pjesa
tjetër e vendit duhej të ndahej midis fqinjëve ballkanikë, edhe sikur
Maqedonia serbe e greke të mos i jepej Bullgarisë, madje edhe sikur
Serbia të merrte Dalmacinë dhe të siguronte kështu një dalje
territoriale në detin Adriatik.381
Në kushtet e një presiôni të tillë: nga fuqitë e Antantës, sidomos
të Rusisë, diplomacia italiane vendosi të shtinte në dorë plotësisht
Vlorën për pozitën e saj shumë të rëndësishme; në Adriatikun Jugor.
Me këtë hap qeveria e Romës dbnte të theksonte më tej vendin'e
veçantë që zinte' ajo në problemiri shqiptar në krahasim me fuqitë e
Antanës dhe me ato të bllokut qendror. Shprehës i kësaj pikëpamjeje
u bë T. Titoni. Më 11 dhjetor ai kërkonte me këmbëngulje pushtirhin
ë Vlo- rës, sikundër kishte bërë gati dy muaj më parë. Ai shkruante
se: «pushtimi i Vlorës do të ishte tani mënyra më e mirë për të
treguar se në Shqipëri ne jemi më të interesuarit dhe nuk pranojmë
që të kryhet atje asgjë pa dijeninë tonë»382. Krahas hapave pranë
fuqivé të Antantës diplomacia e Romës ndrëhyri edhe në Berlin e në
Vjenë, për t’i njohur Italisë të drejtat e kompensimit. në Ballkan në
bazë të pikës VU të Traktatit të Aleancës.383
Për pushtimin e Vlorës Titoni sugjeronte edhe mënyrën sesi
mund të mënjanoheshin ngurrimet e njohura të komandës. së
ushtrisë, e cila kishte frikë se ky pushtim mund të bëhej shkas për.
dërgimin e forcave të mëdha ushtarake. Pushtimi «duhej të kufizohej
në qytet nën mbrojtjen e topave tërluf- tanijeve*-384,, theksonte ai.
Qeveria italiane vendosi kështu ta shtrinté pushtimin e
ushtrisë së saj edhe mbi qytetin e Vlorës dhe në périferinë e afërt të
7
tij.
~

1 28) MÔEI. Ser. III, vëll. VI, pj. 2, dok. 648.
,
381 S. Sônnino. Carteggio, dok 76; MOEI. Ser. III, vëll. VI, pj. 2,
dok. 648.
i -i
382 S. Sonnino. Carteggio, dok. 57.
>
383 Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche- THongrie et l’Italie, Vienne, 1915 (më tutje: DDAXJ), dok. 74; Docu- menti
diplomatici presentati al Parlamento Italiano, Roma, 1915, dok. 1, 2. . .
126384 S. Sonnino. Carteggio, dok. 57. Shih dhe F. Martmi. Diana 1914-1918,
Verona, 1966, f. 238.

3. KRYERJA E PUSHTIMIT

Për kryerjen e pushtimit agresorëve u desh . të organi- zonin
në Vlorë një «incident», rsikurse ishte menduar që. në tetor. Sipas
procédures së zakonshmè, ai do të shërbente si pretekst për kryerjen
e aktit ose «për të shpjeguar ndërhyr- jen>>, sikundër , porosiste
Roma kbnsullin e saj në Vlorë më 21 dhe 22 dhjetor.385 Incidenti në
ijalë ka hyrë në histori me emrin «Koburja e Çakos». Me të
nënkuptohet ngjarja e shëm- tuar që ndodhi në Vlorë në mëngjesin
e 25 dhjetorit 1914. Atë mëngjes, për të ngjallur panik^ dy-tri veta
të shtyrë nga Gjergj Çakoja sipas porosisë së konsullit italian të
atjeshëm, Ç.. Lorit, zbrazën në qytet disa të shtëna revolesh duke
bër- titur: «Po .vijnë grekërit»!386. Kështu forçat italiane zbriten në
Vlorë për të «qetësuar» gjoja vendin dhe për të «vendosur» rendin. 387
Incidenti arriti të organizohej, por për pushtimin e Vlorës Ç.
Lori nuk ia dol-i të merrte pëlqimin e pushtetit lokal të Vlorës ose.
të krerëve të atjeshëm, sikundër dëshironte Roma dhe sikundër e
kishte udhëzuar ajo. 388 Për mosmarrjen e këtij miratimi ai vintë në
dijeni Romën tri ditë pas kryerjes së pushtimit.389 S’ka asnjë dyshim
se qeveritarëve italianë U du- hej ky pëlqim për t’u siguruar se në
Vlorë nuk do të ndodhte ndonjë qëndresë e armatosur.
Njëkohësisht ata. ishin të interesuar që gjatë pushtimit të
Vlorës të mos shqetësoheshin as nga forçat kryengritëse fsha- tare
të: Shqipërisë së Mesme, që mbanin E. Toptanin gati të rrethuar në
Durrës. Këtë mision Roma ia ngarkoi ministrit të saj fuqiplotë në
Durrës K. Aliotit. Për pushtimin e Vlorës ai duhej të merrte edhe
miratimin e «qeverisë» së Durrësit, prej , nga Vlora varej
administrativisht. K. Alioti mundi t’i kryente këto dy misione duke
plotësuar kështu deri në një

385 ACS. S. Sonnino — Durrësit dhe Vlorës, më 21.12.1914, nr. 5R dhe më
22.12.1914, nr. 6/2.
386 Arkivi Qendror Shtetëror i RPSSh (më tej: AQSh), dok. 76077
12R5.12.1914 më 12/25.12.1914. Komanda ë policisë së Vlorës — Prefek- turës së
atjeshme: ACS. Lori — Romës, më 28.12.1914, nr. 1773; DDAU, dok. 83.
387 ACS. Shih materialin e Ç. Lorit dërguar Romës më 22.12.1914 nr. 1744
dhe të S. Sonninos dërguar Vlorës më 22.12.1914, nr. 8.
388 Po aty. Lori — Romës, më 21, 25 dhe 28.12.1914, nr. 1740, 1762, 1776,
1788 dhe S. Sonnino — Vlorës më 22.12.1914, nr. 8.
389 Ç. Lori i raportonte Romës pas 3 ditësh se nuk kishte gjetur <<mëhyrëh 1
dhe kôhën për te marrë nga autorîtetet ose nga. pàrësia një kërkesë parapràke»
(ACS. Lori — Romës më 28.12.1914, nr. 1773).
'
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f arë mase., atë që . nuk realizoi dot plotësisht konsulli italian në
Vlorë.
,
. I ndihmuar nga Esad,Pasha, K. Alioti më 20 dhjetor mundi të
shkëputë nga Këshilli i SenatU të Durrësit një dokument të
nënshkruar nga disa anëtarë të këtij Këshilli, e të formuluar sipas.
udhëzimeve të. përfaqësuesij; italian. Në. të ata kërkonin
«mbrojtjen» e Italisë, ndërhyrjen, e kësaj për ,të ndaluar derdh- jen e
mëtejshme të gjakutdhe për-t’i dhënë gjoja fund anar- kisë me
zbarkimin e forcave të saj të armatpsura «në çfarëdo pikë të.
Sbqipërisë»390. Esad Pasha pranoi gjithashtu ta ndih- mojLte Jtalinë
për, pushtimin e Vlorës duke organizuar një goditje kundër
kryengritësve, me qëllim që' të . pengonte për- gatitjen e ndonjë
qëndrese kundër agresorëve italianë. Ai nuk kërkonte më që përveç.
Vlorës ushtria italiane të zbai’konie edhe në Durrës e Shëngjin,
sikundër kishte kërkaar në tetor. E. Toptani kërkoi vetëm që në
kohën e zbarkimit -në Vlorë të ishte e. pranishme në Durrës një foreë
e mjaftueshme detare italiane me njësi zbarkimi në bord, për të
ndërhyrë në çdo rast në favor të tij. Esad Pasha sugjeroi gjithashtu
që pushtimi italian i Vlorës, për arsye sigurimi, të rnos kufizohej në
qytet e ,në kodrat.e afërta rreth tij, por të shtrihej deri në Vjosë. 391
Shoqërimin e pushtimit të Vlorës me një demonstrim force të
Italisë në Durrës, duke dërguar atje disa anije luftarake që do të
zbarkonin forçat në rast nevoje, E. Toptani e quante të.
domosdoshëm për disa arsye. Kjo do të ishte jo vetëm ndihmë e
inkurajim për pasuesit. e . tij;... të paktë dhe frikë- sim e tërheqje për
kundërshtarët, që ata -.të mos sulmonin Durrësin, por u shërbente
edhe planéve të Italisë në-Vlorë 392 , që kundërshtarët të mos
drejtoheshin dot atje.393 ,
. Propozimet: e mësipërme të Esad Toptanit të bashkërën- duara
me K. Aliotdn u pëlqyen në Romë. «Plani^ i. .përpunuar

390 ACS. Alioti — Romës, 20.12.1914, nr. 1215 dhe 22.12.1914, nr. 1220.
391 Po nty.
392 Qysh më 24 dhjetor, përpara se të nisëj për Krujë nga do të fillonte
ekspéditën, Esad Pasha i kërkonte Àliotit që pushtimi i Vlorës të pasohej: nga një
komunikatë e qeverisë italiane .drejtuar -«qeverisë» së tij. Në■ .të r.të shënohej se
-«Italia i dërgoi trupat e Saj në Vlorë, si pasojë e anarkisë të shpërthyer atje dhe
në brendësi për të siguruar rendiri dhe në të njëjtën kohë të frikësojë autoritetet
dhe populliri që të qëndrojnë urtë dhe të respektojnë rendin publik dhe të huajt.
Esadi ka qëllim ta përdorë këtë frikësim për ta hedhur përgjegjësi'në -e kësaj
ndërhyrjeje mbi kryengritësit e Tiranës dhe të Elbasanit duke përhapur
gjithashtu fjalë -— shtonte më tej Alioti — se me hapin e saj- në Vlorë,-Italia kishte:
për. synim të parandalojë edhe përparimin e trupave greke. Kjo ido: th shërbejë,
për :të ndaluar deri në një farë •pike,-. përshtyp j en e. madhe që do- të
ngjallteoperacioni ynë ushtarak». (ACS. Alioti — Romës, më 24.12.1914, nr. 1234).
' 41) ACS. Alioti — Romës, 23.12.1914,inr. 1226.
- p;
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nga: Èsadi pas një shqyrtimi'të gjatë të rrethanave e i kërkuar
nga vetë rrethanat duhet të ndiqet.me përpikmëri dhe do të ishtë për
në një gabim shumë i rëndë pio të pengohej ose të interpretohej në
mënyrë 'të gabuai'» e njoftonte K. ' Alioti Ro- rnën rnë 22 dhjetor. Po
të refuzohej ky plan, i shkruante ai pô ato ditë Konsultës, d.m.th.' po
të refuzôhej ndihma që kërkonte, E. Toptani, atëhere' «do të
ndodhemi përpara dilemit, ose do të detÿrohemi të heqim dorë nga
pushtimi i projektuar i Vlorës, ose te përgatitemi... për rijë situatë
me plot të panjo- hura e me sakrifiea të mëdha, të cilat situata jonë
ndërkombë- tare ndoshta nuk do; ; t’i pranonte^. 394 Pas disa
hezitimeve Roma véndosi t’i jepte E. Toptanit ndihmën è kërkuar.
Më 24 dhjetor ajo urdhëroi admiralin Xh. Patris të niste për Durrës
një anije të vogël luftaraké për 'të qenë e pranishme në fortin
durrsak, por pa kryér atje asnjë zbarkim.395
Pd më1 24 dhjetor Esad; Toptani filloi operacionin kündër
forcave kryengritëse gjë që shpinte ujë në mullirin e planëvé tëRomës. ^Lëvizja diversioniste që po krven pashai nga ana e Krujës
kundër Tirahës është i vétmi mjet për të penguar gru- mbullimin e
gegëve kundër Vlorës» 396 , ir telegrafonte Alioti Rdmës ditën e
kryerjes së agresionit në Vlorë1, më ' 25 dhjetor.
■ •;Pushtimi i Vlorës ü bë në fillim nga një batalion marina- rësh,
rreth I mijë veta, që zbarkuan në skelë në mëngjesin e 25-dhjetorit.
Marinarët zbritën nga anijet luftaraké italiane të ardhura që më
parë: në ujërat detare të Vlorës. Bashkë me marinarët zbritën :ëdhe ;
armatimet e tyre te rënda; ato përbë- heshin nga 6 topa dhe 10
mitraloza397.
Pas katër ditësh, më 29 dhe 30 dhjetor, batalionit të marinarëve
iu shtua ,regjimenti i 10-të i bersalierëve (sic qu- hen njësitet e
këmbësorëve të ushtrisë italiane, që dallohen nga puplat që mbajnë
në helmetat e tyre). Regjimenti, rreth 2 mijë veta, arriti ato ditë nga
Italia. U urdhërua gjithashtu përgatitja e një regjimenti tjetër, për
ta dërguar në Vlorë, po të paraqitej nevoja. 398
Zbarkimi i marinarëve dhe pastaj ai i bersalierëve u sho- qërua
nga dy proklamata të pushtuesve drejtuar popullsisë vendase në dy
gjuhë, në shqip dhe italisht, e të nënshkruara nga admirali vXh.
Patris.. Përmbajtja e tyre ishte plot me falsifi- kime dhe me pohime
të fryra demagogjike. «Turbulîirat e mëdha që ndodhin njëra pas
tjetrës e në një kohë të shkurtër në këtë krahinë kanë paralizuar
tregtinë, punët dhe iniciati- vat, duke vënë në rrezik jetën.dhe
pasurinë e banorëve. Qeve- ria eltalisë, ruajtësja vigjilente e fateve
të Shqipërisë, dëshi- ron qëdqetësia e juaj, e yënë në proyë të rëndë,

394 Po aty, më 22.12.1914, nr. 1220 e 1222.
'
Ai) Po aty. Sonnino — Vlorës, më 1442.1914, nr. 11/4.
A4) Po aty, Alioti — Romës, më - 25.12.1914, nr. 1237:
397 La Marina italiana riëlla grande gnerra, vëll. I, Firenze, 1935, f. 240-241.
398 S. Sonnino. Carteggio, dok. 84 e 85.

të.sigurohet. Të thirr.ur nga dëshirat tuaja. marinarët italianë
zbarkojnë sot nga vaporët në mbrojtje të rendit dhe për sigurimin
tuaj».399
Zbarkimi i forcave të regjimentit të 10-të të bersalierëve, u
shoqërua me një akt tjetër propagandistik, prapa të cilit fshihej
gjithnjë synimi për t’i gënjyer masat popullore pa- triptike. Krahas
flamurit italian ngritën edhe atë shqiptar 400 . PP atë ditë për të
«mirëpritur» bersalierët urdhëruan daljen nëpër rrugët e qytetit të
nxënësve të shkpllave dhe të qyte- tarëve.
Ndpnëse një agresien. i Italisë në Vlprë dihej e pritej, agresprët e gjetën vendin fare të papërgatitur për mbrejtje. Nga
pikëpamja ushtarake ata nuk ndeshën në ndpnjë qëndresë. Në Vlorë,
në vendet strategjike të saj, app në rreth, nuk kishte njësi ushtarake
të armatpsura. Atje, kishte vetëm disa força të xhandarmërisë,. dhe
të policisë, për të mbajtür rendin. l’or,, sikundër shkruan një kronist
i kohës. komandanlët e tyre si Ahmet Lepenica dhe Shero Emini, nuk
lëvizën nga vendi 401 . Pushteti lokal i atjeshëm në krye të të cilit
qëndronte Osman Haxhiu (që varej nga Durrësi), u mjaftua me një
protesté me shkrim që i paraqiti konsullit italian për .mënyrën
dinake me të cilën, ishte kryer zbarkimi. Meqë marinarë italianë
kishin zbarkuar për «ruajtjen e qetësisë^, sic u pohua në fillim plot
demagogji, atëhere përfaqësuesit e këtij pushteti zbritjen e
marinarëve e konsideronin «jû si okupacion» 402 , thuhej në këtë
protesté.
Mungesa e një qëndrese të .armatosur kundër agresorëvë rjë
Vlorë tregon për mungesën e organizimit e të drejtimit të forcave.
patriotike të. atjeshme. Në Vlorë, siç e .kemi vënë në dukje më parë,
lëvizja patriotike kishte kryer disa aksione në fushën politike.. Frika
nga pushtimi atje ishte: e madhe po ashtu edhe ùrrejtja kundër
pashait të Toptan.it. Megjithatë ajo nuk kishte çuar deri atje sa
rrethet patriotike të merrnin në dorë pushtetin lokal e të
shkëputeshin nga lidhjet e vartësisë me «qeverinë» e Durrësit duke
e luftuar atë ushtarakisht, siç kishin'bërë disa krahina. të tjera të
vendit. Kontradiktat politike ndërmj et rretheve antiesadiste
mbarëshqiptare duket"
se kishin bërë edhe këtu punën ë vet; ato ishin bërë pengesë për
krijimin e një frontitë bashkuar ântiesadist e antiimpe- rialist.
:
Masat popullore vlonjate, të -mbetura pa udhëheqje, e
shprehën zemërimin e vet kundër atyre që kishin mbajtur qëndrim
antikombëtar dhe ndaj njerëzve të pushtetit lokal, që kishin

399 La Marina..., vëll. I, f. 243, 2451 ",
400 DDAU, dok, 86.,
.
. 1 4 9 ) S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, f. 218.
402 AQSH. dok. 76062, dt. 12/25.12.1914; ACS. Lori — Romës, më
26.12.1914, rir. 1776; S. Hallkokondi, f. ■ 217-218 ; DDAU, dok. 83.
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qëndruar në pozitat e spektatorit, me rreshta të tillë.
Kush mbéti në Vlorë j prami,
Jorgji Çako intrigani,
Osmëni, shallvare brani Dhe
xhandërma komandani403
Qeveritarët italianë e kufizuan pushtimin përkohësisht në
qytetin e yiorës dh<- në kodrat e afërta rreth tij.404 Kufiri fillonte në
Ujë të Ftohtë, ngjitéj lart në Kaninë, kalonte në Qishëbardhë. e në
Qafë të Koçiut për të zbritur në Nartë .dhe në kodrat e Zvernecit në
buzë të detit, përballë Nartës. Pozitat e rëndësishme në kodrat rreth
qytetit i zunë forçat e armatosura të ushtrisë, kurse ato gjatë
bregdetit,. si skelën, Ujine Ftohtë e Zvërnecin, i mbajtën forçat e
marinës.405
Për ta mbrojtur më lehtë zonën e pushtuar nga ndonjë qëndresë
dhe duke përdorur, në rast nevoje, edhe artilerinë e vapbi'ëve
luftarakë që ndodheshin në ujërat detare të Vlorës, autoritetet
italianë nuk e shtrinë më tej pushtimin. Po për të njëjtin qëllim ato
filluan menjëherë edhe nga fortifikimet e kodrave përreth qytetit.
«Edhe vetë nacionalistët më të zjarrtë e bëshillojnë
[qeverinë^italiane] të mos penetrojë më tej në folenë e arëzave
shqiptare»406, — shkrua|ite në fund të dhje- torit ambasadori francez
në Romë. Në fakt të gjithë anëtarët e qeverisë italianë, me A.
Salandrën në krye, ishin njëzëri për kufizimin, - hëpërhë të
pushtimit vetëm në qytetin e Vlorës dhe në afërsitë e tij. 407 Komanda
e ushtrisë ishte po ashtu e këtij mendimi, duke e, quajtur «një marëzi
të vërtetë» të ka- loje kufijtë e parashikuar të pushtimit apo të
vëzhgimit408. Prandaj këmbëngulja e K. Aliotit për ta shtrirë atë deri
në Vjosë, nuk gjeti në Romë asnjë mbështetje.
Piivshtimi i Vlorës u shoqërua menjëherë me vendosjen e
regjimit të pushtimit. Me kalimin e kohës autoritelet pushtuese e
përsosën, më ; tej, atë, sipas nevojave dhe,-rrethanave që u krijuan;
mandej ata e zgjeruan edhe vetë.zonën e pushtuar. Duhet thënë se
në zonën e pushtuar qeveritarët e Romës ven- dosën sundimin e tyre
. të ; plotë,. që. përputhej. me synimet e tyre për sovranitetin e Italisë
mbi Vlorën dhe krahinën e saj, sundim, që vinte në kundërshtim të
hapur me atë që kishin deklaruar botërisht. Pùshtimin e Vlorës
403 A. Agalliu. Kujtime, f, 52 (dorëshkrim në Arkiviri e Institutit të
Histôrisë)'.
404 ACS. Fondi Ugo Brusati, grasc. 11. Letra e F, Kasdoldlt nga Vlora
drejtuar A., de Martinos më 2.1,1915.
405 La Marina..., vëll. I, f. 245.
-,
. 54) AMAE. Albanie, vëll. 3, fl. 187-188.
407 F. Martini, f. 295-296. Shjh edhe A. Salandra. La néùtralità
italïana, Verona, 1935, f. 474.
,.
408 L. Cadorna.- Altre pagine sulla grande guerra, Milano, 1925.
f. 107-108.
;
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diplomacia italiane e paraqiti pranë fuqive,. gjoja.«të përkohshëm»,
siç kishte para- qitur pùshtimin e Sazanit, dhe si një akt që gjoja
kishte për qëllim të ruante vendimet, ë Londrës për Shqipërinë. 409
Ajo shtoi vetëm se e kishte bërë këtë hap të ri «me kërkesën e
autoriteteve lokale» për të «vendosur» atje «rendin» e pri- shur nga
anarkia. Me «autoritete lokale» kuptoheshin ato- të Durrësit.
Dokumentin e tyre të 20 dhjetorit, me anën e të cilit kishin kërkuar
«mbrojtjen»- ë Italisë, Roma e përdori për interesat e saj.410
.
^
Organet e administratës shqiptare që gjetën në Vlorë,. pushtuesit në dukje nuk i prekën. Por kjo ishte krejt formule. Tani ishin
pushtuesit ata që vendosnin për gjithçka. Pranë Prefekturës ' së
Vlorës: ata caktuan dy këshilltarë, njëri për çështjet e përgjithshme
politike, tjëtri për ato. finançiare.411 Kështü prefekti i VIorës; Osman
Haxhiu, kaloi ne plan të dytë. Çështjet e përgjithshme i shqyr.tonte
F. Kastoldi, me gradën major412, njeri ky me përvojë për problemet
shqiptare. C3jatë gjithë ■ Luftës I Botërore dhe në yitët e para pas
mba- rimit të saj, ai do të ishte një figurë e rëndësishme polxtike. e
Italisë në Shqipëri. Kastoldi do të luftonte për t’i detyruar shqiptarët
që t’i nënshtroheshin planeve të .Romës.
Pushtuesit ndërhynë deri në punët e institucioneve të
zgjedhura, siç ishte Bashkia. Ishte këshilltari italian pranë kryetarit
të kësaj bashkie, 413 ai ' që i diktonte këtij kryëtari, Ibrahim
Abdullahut, veprimet dhe jo anasjelltas.
Kuptohet se xhandarmëria dhe policia shqiptare e Vlorës u
vunë nën kontrollin e oficerëve italianë, të cilët morën komandën e
tyre.414 Pushtuesit yunë dorë edhe mbi gjyqet e mbi doganën. Ata
ngritën një gjykatë: ushtarake italianë që gjykonte veprimet penale
mbi ba/ën e kcdii perial ushturak italian. Në krye të gjykatës civile
vendosën Gjergj Çakon e njohur. Administratën e doganës e
mbushën me italianë,415 duke e shtënë krejtësisht në dorën e tyre, së
bashku me të ardhurat e saj prej rreth 100 mijë franga në muaj. 416
Pushtuesit italianë morën dhe një masë tjetër politike
kuptimplbte, që tregonte më së miri synimet e tyre për ta shkëputur
Vlorën nga pikëpamj a administrative dhe politike nga pjesa tjetër e

409 MOEÏ. Ser. III, vëll. VI, pj. 2, dok. 695; DDATJ. dok. 82; AMAE. vëll. 3, fl..
179; S. Sonodno, Carîeggio, .1. 403,,-shëtt. 6. ....
410 DOAXJ, dok. 82.
411 ACS. Lori — Romës, më 28.12.1914, nr, 1788; po aty, Sonnino — Vlorës, më
28,12.1914, nr. 179; po àty,, Lori — Romës, më 2.1.1915; «Dielli», 27.1.1915,
korrespondencë nga Vlora; DDAXJ, dpk. 89, 100, 105.
412 ACS. Fohdi Ugo Bi-usati, fasc. 11. Ijetra e F. Kasloldit nga Vlora me
2.1.1915, — A. de Martinos.
413 ACS. Lori Romës, më 2.1.1915; DD AV, dok. 89.
414 Po aty.
415 HHStA, PA, A. raport i Majerhauzerit — Vjenës, më 11.2.1915; DDAU, dok.
101; «Dielli», 29.3.1915, letër nga korrespondenti i saj prej Vlore.
416 ACS. Alioti — Romës, më 24.1.1915, nr. 8 dhe 6.2.1915, nr. 99.
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vendit! Ata ndaluan çdo lidhje dhe çdo var- tësi të organeve : të
pushtetit lokal shqiptar të atjeshëm me organet shqiptare jashtë
Vlorës.417 Kjo shkëputje do të, vazh- donte deri në gusht 1920, kur
pas Luttes fitimtare të Vlorës, qeveria e Romës u detyrua të hiqte
dorë nga planet e saj, aneksioniste mbi Vlorën dhe krahinën e saj.
Në veridosjen e rëgjimit të pushtimit, qeveritarët e Ro- mës u
treguan të kujdesshëm vetëm në një drejtim. Në administratën e
vendit ata caktuan vetëm oficerë 'efektivë të ushtrisë. Në këtë
mënyrë pushtimit donin t’i jepnin hëpërhë karakter ushtarak.
Përyeç vendosjes së organeve lokale nën kontrollin e tyre të
plotë, autqritetet pushtuese morën edhe masa të tjera me qëllim q[ë
ta kishiii në dorë situatën dhe të goditnin çdo lëvizje që mund të
drejtohej kundër tyre. Në këtë kuadër ato kër- kuan menjëherë nga
popullsia dorëzimin e, armëve418, filluan nga burgosjet, arrestimet
dhe internimet , në Itali (në Siçili e në Fâvignano), të njerëzve të
ndryshëm, që akuzoheshin ose dyshoheshin për veprimtari
antiitaliane 419 . Qarkullimi i njerëzve u vu nën mbikqyrjen e
pushtuesve ;, për ata që vinin nga deti, hyrja në zonën e pushtuar
nuk mund të bëhej pa marrë lejen italianë. 420 U vu gjithashtu
kontrolli mbi qarkullimin e shtypit. Në zonën e pushtuar lejohej ,të
hynin vetëm ato organe, kryésisht të huaja, përmbajtja e të cilave e
justifikonte pushtimin, e zbukuronte atë dhe nuk u sillte. ngatërresa
pu- shtuesve.421
Pushtimi italian i Vlorës pati jehonën e vet dhe ndaj tij.u
mbajtën qëndrime të ndryshme.

4. JEHONA E PUSHTIMIT

Jehona e organizimit të «incidentit» për pushtimin e Vlorës u
përhap menjëherë në qytet dhe në krahinat e Vlorës422 dhe: mandej
në të gjithë vendin dhe jashtë tij. Përpjekjet e push- tuesve për ta
mbuluar atë me pretekste të ndryshme nui mund të gënjenin veçse
naivët 423 . Vetë zbarkimi . i marinarëve dhe pushtimi i Vlorës
417 ACS. Sonino-Vlorës, mp 28.12..1914, nr. 17/9 ; po aty, Sonino — Durrësit
dhe Vlorës, më'" 29.12.1914, nr. 1266; po aty, Alioti — Romës, më 6.2.1915, nr. 99.
418 <<Besa shqyptare», 16.1.1915; «Liri e Shqipërisë», Sofje 9.4.1915, art.;
Letër nga Màllakastra.
419 S. Hallkokondi, f. 230; «Dielli», 27.4.1915, korrespondencë nga
Mallakastra.
.
420 ACS. S. Sonnino — Vlorës, 2.1.1915, nr. 16; DDAU, dok. 105; «Besa
shqyptare»-, 13.1.1915; •«'Dielli»-, 15.2.1915, njoftime të àrdhura nga Shkodra.
421 «Dielli», 27.4.1915, letër e ardhur nga Vlora.
422 ACS. Lori — Romës, më 28.12.1914, nr. 1773.
423 Po aty. Konsulli italian u përpoq të përhapte versionin sikur
Z. Mashkullora u fut në shtëpinë e Çakos për ta mbrojtur këtë si shërbëtor që ishte
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dëshmonin. p'ër gjithçka. Ngjarja u trajtua edhe nga shtypi shqiptar.
Orgahet e ndryshme të këtij shtypi e përdorëh ngjarjen e 25 dhjetorit
në Vlorë si një armë për të goditur e demaskuar plariet e Romës në
Shqipëri. Kjo vazhdqi për vite të tëra, që nga janari 19 1 5424 e deri
në prag të Luftës së Vlorës425, bile edhe më vonë.'
Krahas demaskimit të incidentit për, pushtimin e Vlorës,
rrethet patriotike filluan të stigmatizonin edhe motivimin e këtij
'pushtimi. Sipas deklaratave të Xh. Patris të 25. dhe 29 dhjetorit,
ushtarët e Italisë kishin zbritur gjoja për «vendosjen» dhe «ruajtjen»
e rendit në krahinë. Në fakt krahina e Vlorës ishte atëhere nga më
të qetat e vendit. Këtë të vërtetë patën guximin t’ia thoshnin hapur
admiralit dhe konsullit italian .të Vlorës disa nga parësia e atjeshme,
si p.sh. Ali Asllani, i cili kryente detyrën e zëvendës kryetarit të
Bashkisë etj.426 Në këtë mënyrë ata shprehnin kundërshtimin e tyre
dhe të masave popullore ndaj pushtimit.
Pati mandej njerëz që e cilësuan botërisht motivimin si «një
paturpësi.të rnadhe» të qeverisë së Romës427. Po kështu u cilësua
edhe propaganda që e paraqiti pushtimin ,e Vlorës si të
«përkohshëm». «Paturpësia e këtyre fjalëve dhe zotimeve

ëtj.

!
424Shih «Dielli», 20.1,1915,. f, 1, lajmet e korresp. riga Vlora : «Liri e
Shqipërisë», 7.3.1915.
425 «Albsnia — Shqipëria», Worcester Mass, 12.2.1920; «Studime bistorikëx-,
nr.'3,-1980, f. 200.
426 AQSK dok. 76062, më 12/25.12.1914.
427 «Dielli»-, 28.12.1914, 20.1.1915, korresp. nga Vlora; «Koha»,
1 ■
28.1.1915.
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kapërcen çdo kufi, se ato vetë shkelën Traktatin e Londres** dhe
qëlliniet e tyre të fshehta i dimë shumë bukur» 76, shkru- ante Mihal
Gramenoja me këtë rast.
Pushtimi u pasua nga protesta të ndryshme. Sipas shtypit
kundër tij protestuan Tirana dhe Shkodra — nënkuptohet rrethet
patriotike të atjeshme. Protestât iu dërguan Fuqive të Mëdha
evropiane.77 Nuk mbetën prapa as kolonitë shqiptare të.mërgimit.
Në këtë drejtim u dallua ajo e Bullgarisë,-Në protestën e saj dërguar
po Fuqive të Mëdha ajo e qu.ante pu- shtimin italian të Vlorës një
«dhunim flagrant të të drejtave të njeriut» një «përbuzje» ndaj
traktateve ndërkombëtare, siç ishin vendimet e Konferencës së
Ambasadorëve në Londër, dhenje «Vepër ç’njerëzore»-78. Kolonitë në
vendet ç tjera me sa duket reaguan në forma të tjera, veçanërisht me
anën e shtypit.
Pati edhe raste nënvleftësiml të ifezikut të pushtimib t'e Vlorës,
bile raste zbukurimi të këtij pushtimi. Por këto raste ishin të
veçuara; ato bëheshin me qëllime të caktuara pro- pagandistike nga
elementë ose grupe njerëzish të lidhur në forma të ndryshme me
Italinë e kàpitalin italian. I tillë ishte, p.sh., rasti i Dom -Ndoe 'Nikajt
me flétoren e'tij «Besa shqyp- tare» të botuar në Shkodër, pa folur
pastaj për gazetën «Ko- rrieri i Puglies», të Sotir Gjikës, që botohej
në Bari për t’iu kundërvënë lëvizjes antiimperialiste të popullit tonë.
Në shër- bim të propagandës së tyre ato u përpoqën të shfrytëzonin
ngritjen e flamurit shqiptar në Vlorë nga pushtuesit .dhe deklaratën demagogjike. të diplomacisë italiane, të pushtimit «të
përkohshëm» të Vlorës nga ushtarët e Italisë, gjoja për «mbrojtjen» e
vendimeve të Londres. Për botuesit e këtyre dy gazetave loja
diplomatike e Romës tregonte se' Ifalia nuk kishte «fare mendim me
shti në dorë për vedi Vlonën» dhe prandaj kjo duhej pritur «me
gëzim»79. Bile «Besa shqyptare» shkonte më larg. Që I+alia të mund
«të ruante» vendimet e Londres, pushtimi italian i Vlorës duhej të
merrte përpjesëtime të gjera në Shqipëri 80. Ajo aludonte kështu për
ndërhyrjen e forçave italiane-për të shtypur kryengritjen
antiesadiste të Shqipë- risë së Mesme. Megjithatë, këto zëra
mbyteshin në jehonën e madhe të zërave të rretheve të gjera
patriotike.
**) Është fjala për vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në
Londër.
76) «Koha», 28.1.1915.
77) «Dielli», 3.2.1915, korresp. nga Durrësi, dërguar më 5.1.1915.
78 ) HH St A, PA, A. Protesta i është bashkëngjitur letrës së Ternovskit — Vjenës, 6.1.1915; AMAE. vëll. IV, fl. 84-86; -«Liri e Shqipë- risë»,
23.1.1915;.«L’Echo de Bulgarie», Sofje, 12 janar 1915; «Dielli», 19.2.1915.
•
•
.
79) «Besa shqyptare», 1.1.1915, 6.1
10.1, — 28.1., dho
9,1.
18.3.1915.
■■ ■ ; ■ •
y
80) -«Besa 'Shqyptare», 9 dhe
10.I.1915-.
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Përsa i përket È. Toptanit, pushiimi i Vlorës ë gjeti atë në një
gjendje që bëhej për të gjithnjë e më e rëndë. Ekspe- dita ushtarake
që ai ndërmori më 24. dhjetor rië drejtim të Krujës dhe të Tiranës
nuk i shkoi mbarë. Në fillim të janarit ajo pësoi disfatë të plqtë. Këto
rrethana i frikësuan esadistët dhe inkurajuan kundërshtarët. Nga
ana tjetër, pohimet propa- gandistike se ushtarët italianë kishin
zbritür në Vlorë për «ruajtjen» atje të rendit, apo për -«mbrojtjen» e
saj nga një agresion eventual grek ose për «ruajtjen» è vendimeve të
Londrës, ishin parulla që mund të gënjenin vetëm njerëzit naivë. Në
Durrës këto nuk patën jehonën e dëshiruar nga propagandistët
esadistë dhe përfaqësuesit e Italisë.428 Masat e gjera patriotike po
shikonin qartë se pas Sazanit, E. Toptani për hir të interesave të tij
të ngushta, 429 po ia jepte Vlorën Italisë. Rrethet patriotike
mirëpritën edhe vrasjen (diku fli- tet për plagosje) në Vlofë, në ditët
e para të janarit 1915, të një ushtaraku italian. Nga disa burime del
se ishte goditur me armë kundër kapitenit të marinës, Çianos 430; në
të tjera se ishte vrarë një ushtar italian në Qishëbardhë 431 ; Ky
veprim është «një; salutim nga më të bukurit që i bën ushtrisë
italianë «Valona nostra^ 432 , shprehej plot sarkazëm një gazetë
shqiptare e kôhës. Ajo e shfrytëzoi këtë akt për të hedhür poshtë propagandën e shtypit bor'gjez italian që fliste për pritjen «e ngrohtë» të
pushtuesve italianë nga popullsia e Vlorës. Në të njëjtën kohë gazeta
godiste edhe aspiratën e imperializmit italian për të qëndruar
përfundimisht në Vlorë. Aspirata së «Vlora është e jbna» filloi të
shfaqej gjithnjë e më shpesh në faqet e shtypit borgjez të Gadishullit
Apenin. Gjendja gjithnjë e më kritike e vendit po shqetësonte gjithnjë e
më shumë mjediset shqiptare dhe po bënte të shpër- thënin ndjènjat
patriotike. Italianët deklaruan se erdhën <<për- kbhësisht» porse
këta «nuk kanë mendje dhe qëllim të mi,rë, kjd jprovohët me veprat
e tyre^, sepse «italianët zunë të sillen liksht me ne, zunë të thonë se
\rlora është e tyre, zunë ta shikojnë vetveteh e tyre si zotërit e
vendit» porse nuk besojmë që Italia «ta përtypë dot Vlorën»433. Të :
tilla. konstatime dhe gjykime përmbanin korrespondencat- anonimo
që filiuan . t’i vinin shtypit shqiptar të kolonive nga Shqipëria,
.veçanërisht nga Vlora.

428 ACS. Alioti — Romës, më 28.12.1914, nr. 1248 dhe 1274; po aty, mè 29.12
1914, nr: 1243.
429 Po aty.
.
430 «Dielli», 4.1.1915, f. .1, në lajmet : Çështja e Vlonès.
431 HHStA, PA, A. L/31, 32, Karton XIV, Majerhauzeri — Vjenës,
6.1.1915, nr. 2/P. ■.
432 «Dielli», 4.1.1915, f. 1, në lajmet: Çështja e Vlonës. :
433 «Dielli», 29.1.1915, «Liri é Shqipërisë», 3.2.1915 dhe 9.4.1915.

136

Njerëzit nuk u mjaftuan vetëm me fjalë. Në Vlorë filloi shpejt
një farë lëvizjeje kundër pushtuesve, të .eilët organizuan shtypjen ë
saj. Me pretekstin e plagosjës' së agjentit të tyre, ÀU Beqir Velçës,
në maj. 1915, në shkallën'e Mavrovës, ata ■organizuan një komplot
të madh për të goditur lëvizjen pa- triotlke të atjeshme. Për të
treguar forcën e tyre, autoritetet pushtuese arrestuan dhe nxorën
përparâ gjyqit ushtarak ita- lian më tepër se 50 patriotë, disa prej të
cilëve i varën, të tjerët i dënuan me burgime ose i intemuan në Itali,
disa i liruan.434 ,
*'
**
Vendosja e Italisë në Vlorë pati jehonë edhe jashtë vendit.
Qëndrimet dhe reaginiet ishin të ndryshme,. sipas interesave dhe
pikëpamjeve që shprehnin bartësit e tyre.
Për jehonën.në qarqet demokratike e përparimtare të huaja,- të
dhënat që kemi janë fare të. pjesshme. Ato lidhen vetëm me partitë
marksiste të vendeve ballkanike, si shpre- hëse të interesave të
masave punonjëse të këtyre vendeve. dhe, më konkretisht, me
qëndrimin ë Partisë Punëtore Social-De- mokrate: të Bullgarisë (të
të majtëve). : Deputeti i kësaj. Partie, Georgi Kirkovi, duke
demaskuar qellimet e borgjezisë bull- gare, e cila për qëllimet
shoviniste po e çonte vendin në. luftë të armatosur kundër fqinjëve,
më 2 janar 1915 deklaronte midis të djerave: «Mua më vjen keq për
ata të cilët gëzohen ’kur Austria shkel Serbinë.. dhe - Italia hyn. në
Shqipëri. Unë nuk shikoj në këtë një arsyetim elementar. Në këtë
zemër- ligësi sMazaràke del me ië gjithë-. epërsinë politika e aventurierëve, të cilët masa popullore, e epërsis, i neverit»435. Klasa borgjeze
në fuqi, e etur për ekspansion territorial, po i shpinte "vendet e
Gadishullit në luftë midis tyre në interes kryesisht të imperializmit,
i cili, kërkonte, sikundër shkruante V.I.Lenini, t’i sbtypte dhe t’i
shfrytëzonte popujt e Ballkanit duke i yënë ata njërin kundër
tjetrit.436 .
Qeveritarët e Bomës dhe rrethet' ekspansioniste të borgjezisë
italiane me ■ tendenca intervenciqniste ose. neutraliste, u kënaqën
përkohësisht me atë që amtën në Vlorë. 'Këtë kënaqësi e shprehu
menjëherë shtypi i tyre437. Italia hyri në
Vlorë pavarësisht nga fakti nëse ajo do merrte pjesë në Luftëri
Botërore ose jo. Përfaqësuësit e ekspansionit bërië edhe «prognoza»

434 S. Hallkokondi, f. 229-230. Për arrestimin e 56 vetave flitet dhe
një raport të përfaqësuesit austro-hurigarez në Korfuz. (HHStA, PA, A, rap.
nga Korfuzi më 21.9.1915, nr. 119/P).
:
.
435 «Rabotniçesjd vesnik», Sofje, 21.12.1914 (2.1.1915).
436 V. I. Bénin. Veprat, vëll. 19, f. 21-22.
437
AMAE.' Albanie, vëll. 3, 11. 187-188; Barrere -r- Parisit, më
28.12.1914.
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për të ardhmen, por zhvilhmi historik tregoi të kundërtën. Ata
«parashikuân»- një qëndriiri të «<qetë» dhe «pa telashex- në Vlorë.
Benito Müsolini, si një nga zëdhënësit e rretheve më agresivë të
borgjezisë italiane, do të deklaronte në janar 1915 se: «Italia do të
qëndrojë në Vlorë... se Vlora nuk do të kalojë asnjë rrezik serioz, pasi
shqiptarët kanë pushkë, por s’kanë topa», dhe se ata ishin aq të
përçarë saqë «një lëvizje e organizuar kundër Italisë, mendoj unë,
nuk do të ishte për t’iu trembur» — vazhdonte më tej udhëheqësi i
ardhshëm i fashizmit italian.438
Sikundër pritej, pushtimi i Vlorës pati jehonë edhe në Fuqitë e
Mëdba evropiane të të dy grupevë ndërluftuëse, ve- çanërisht në
Austro-Hungari dhe në Rusi, si dy fuqi të, inte- resuara më nga afër
për sundim në Ballkan. Së bashku me fuqitë e tjera ndërluftuese ato'
i kishin dhënë Italisë miratimin për pushtim qysh në tetor. Prandaj
asnjëra prej tyre nuk e kundërshtoi aspak atë. Në Vjenë, L. Berhtoldi
vetëm mbajti shënim për pushtimin që i komunikoi ambasadori
italian i atjeshëm, Avarna, ashtu edhe për pohimin se Italia u
përmba- hej vendimeve të Londres 439. Ballplatzi shpresoi se do të
për- dorte këtë pushtim si një mjet kompënsimi që do t’i përgji- gjej
pikës 7 të Traktâtit të Aleancës me Itàlinë, siç kishte filluar të
kërkonte Roma.440
Vjena jo vetëm që nuk reagoi, porse shkoi më. ,tej në politikën
e saj për t’i bërë lëshime Italisë në Shqipëri. Qëllimi i Vjenës ishte të
mos e lejonte atë të hidhej përfundimisht në anën e fuqive të
Antantës. Përveç kësaj, ajo nuk dëshi- ronte që as shqiptarët t’u
bënin pushtuesve qëndresë të ar- matosur, prandaj ndërhyri sapo
mori njoftimin ' për kryeijen e pushtimit. Ndërhyri në Vlorë 441 ,
nëpërmjet konsullit austro- -hungarez të atjeshëm, Majerhauzerit,
si.edhe në Shqipërinë e Mesme, duke kërkuar ndihmën e Stambollit.
Ajo u kërkoi kre- ,rëve xhonturq në kryeqytetin osman të bënin
përçapje pranë myslimanëve shqiptarë, që nënkuptohej pranë
turkomanëve, që këta të vepronin sipas porosive të Vjenës. 442
Ashtu si L. Berhtoldi ,në Vjenë, edhe. S. Sazonovi në Pe438 Dall’intervento al fascismo. Scritti e discorsi di Benito Mussolini, vell. I,
Milano, 1934, f. 27-28.
439 DDAU, dok. 82.
440 Po aty, dok. 90, 91, 92, 94.
441 I informuar nga konsulli austro-hungarez në Vlorë për vrasjen atje të një ushtaraku italian, L. Berhtoldi i telegrafonte Majer- hauzërit
kështu: -«Prej telegramit tuaj nr. 305 datë 1 e këtij muàjr nuk rezulton krejtësisht
e qartë nëse lëvizja në fjalë ka eventualisht' edhe ndonjë qëllim kundër okupimit
italian në Vlorë. Në qoftë se, kundër asaj që pritet, kjo është e vërtetë, atëherë kjo
gjë do të ishte për mua tepër e padëshirueshme». Më 7 janar 1915 ai i telegrafonteedhe ambasadorit të Vjenës në Romë se -«ne nuk dëshirojmë dhe as- që
favorizojmë çfarëdo àksioni ose mahifestimi të shqiptareve që_ të- jetë drèjtuar
kundër Italisë»-. (HHStA,^ ' PAT'A.' Tei^ramet e L; Berh- toldit — Vlorës dhe
Romës më 2 dhe 7 janar 1915).
■442 HHStA, PA, A. L. Berhtoldi —Stambollit, më 26.12.1914, nr. 917, po ai —
Shkodrës, më 22.1.1915.
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trograd mori njoftim për pushtimin italian të Vlorës. Por ky i fundit
reagoi më ndryshe ndaj pohimeve verbale të ambasadorit të
atjeshëm italian, të A, Karlotit, që thoshte përsëri se Italia u
qëndronte vendimeve të Londrës mbi Shqipërmë. Për Sazonovin
diplomacia italiane duhej të hiqte dorë nga pohime të tilla boshe dhe
të vazhdonte rishikimin e këtyre vendimeve, ç’ka do t’i lejonte asaj
të realizonte sy- nimet e veta në Vlorë.443 Kjo ishte një thirrje e re e
tij për ta tërhequr qeverinë italiane në anën e Antantës.
Ndaj pushtimit italian të Vlorës nuk reaguan as qeveritë e tre
vendeve fqinje ballkanike, si më të interesuara për ndarjen e
Shqipërisë. Qeveria greke e E. Venizelos «të drej- tën» për të
pushtuar Vlorën ia kishte njohur Italisë qysh në tetor, kur ajo vetë
ripushtoi zyrtarisht Shqipërinë e Jugut. Qeveria serbe ishte e
interesuar më shumë për Shqipërinë e Mesme, kurse ajo malazeze
për Shqipërinë e Veriut. Prandaj të gjitha ato heshtën ndaj pushtimit
italian të Vlorës dhe reaguan vetëm ndaj përpjekjeve të Romës për
t’u zgjeruar sa më shumë në Shqipëri në dëm të planeve të tyre
ekspansioniste. Rivaliteti për ndarjen e Shqipërisë midis Italisë dhe
tri monar- kive ballkanike fqinje gjeti pasqyrim në Traktatin e
fshehtë të Londrës të 26 prillit 1915.

443 MOEI. Ser. III,; vëll. VI, pj. 2, dok. 695.

139

K RE U V

SHQIPËRIA NË TRAKTATIN E FSHEHTË TË LONDRES

1. KONTRADIKTAT MIDIS ITALISË DHE MON ARRIVE FQINJE
BALLKANIKE

Shtjellimi i kontradiktave midis Italisë dhe monarkive
ballkanike fqinje për ndarjen e Shqipënsë pas pushtimit të Vlorës,
shërben për të plotësuar ^ kuadrin e marrëdhënieve ndërkonibëtare
në të cilat u nënshkrua Traktati i fshehtë ,i Londrës.
Përpara pushtimit italian të Vlorës midis Italisë dhe tri
monarkive ballkanike fqinje nuk ekzistonin kontradikta të thella për
Shqipërinë, sikundër ishin, p.sh., ato midis Aus- tro-Hungarisë d'iap
£>erbisë, , ose midis. Perandorisë, Dypal.ëshe dhe ltalisë. Edhe
vendqsja e Italisë në Vlor.ë, e .pare ngà kënd- i ishte një yëprim.' 444

444 — 175

që drejtohej më shumë kundër Perandorisë Austro-Hungareze (në
dëm të interesave të saj politike, ushtarake dhe ekono- mike), sesa
kundër monarkive ballkanike fqinje. Pushtimi i Vlorës ishte
gjithashtu një hap me të cilin shpresohej futja së afërmi e Italisë në
luftë kundër fuqive qendrore. Kjo perspek- tivë pajtohej me planet
ushtarake të Serbisë dhe të Malit të Zi, që luftonin kundër
Perandorisë Danubiane, dhe, përveç kësaj, nuk binte në
kundërshtim as me planet e borgjezisë greke antantofile, me
Venizelon në krye. Në këto kushte këto monarkï nuk mund të mos
ia njihnin Italisë «të drejtën» e pushtimit të Vlorës dhe të zotërimit
të saj, sikundër po vepronin në fakt edhe Anglia, Franca e Rusia.
Nga ana e saj Italia nuk kishte kundërshtim që fqinjëve ballkanikë
t’u jepej Shqipëria e Ve- riut dhe ajo e Jugut. Mirëpo puna
ndryshonte për Shqipërinë e Mesme, për ndarjen e së cilës, sic e
pamë, filluan të lindin kontradikta midis qeverisë së Romës dhe
fuqive të Antantës, sidomos midis Rusisë dhe Italisë. Mandej këto
kontradikta u shtrinë e u thelluan në mes të Italisë dhe Greqisë dhe
midis Serbisë e Italisë.
Shqipërinë e Mesme, atë që shtrihet përafërsisht midis dy
lumenjve, Drinit në veri dhe Vjosës në jug, qeveria e Romës donte ta
kishte si një rezervë në dorën e vet për ta rrethuar - nga ana
tokësore zonën strategjike të Vlorës, që kjo zonë të mos kishte në
kufi shtetet ballkanike, të mos rrethohej tërë- sisht prej tyre. Kurse
monarkitë fqinje ballkanike donin ta copëtonin edhe këtë pjesë midis
tyre.
Kontradiktat. midis Italisë dhe monarkive fqinje ballkanike
lidhur me'i’Shqipërinë nxorën kryë sapo Italia u 'vendos në Vlorë.
Këto të fundit donin të pushtonin pjesët e vendit që gjykonin se «u
takonin», qeveria e Romës ishte kundër. Përveç kësaj,.Italia donte
ta.shikonte E. Toptanin lidhur fort pas vetes è të luante rolin që
i'intefesorite asàj,' kurse pashai Toptanas donte të hante si gjithnjë
në shumë çanakë dhe ta hiqte vallen sipas interesave të të gjithë
pretendentëve.
Për t’u bërë ballë forcave të shumta kundërshtare që e kishin
mbyllur në Durrës, ..E, Toptani. (pozita ushtarake :e të dût në të
hyrë të vitit 1915 ishte dobësuar) iu'drejtua për ndihmë ushtarake
të gjitha vendeve fqinje. Pas -Italisë ai-iu drejtua GreqiSë1 dhe
Serbisë. j.;Në këtë hap pashai. i - Toptanit me sa dukét u shtv nga
mendimi se mund të gjente.ie. ketp dy të fundit, një- ndihmë. më
..të madhe. Qeveria e Romës, i
ri"!’;.j,r?.t,r:ca

■■

,,

<

1) G. Léon, Gfceece and the Albanian question at the qutbrmk. of fhe First
World ipar, në: «Baikàh .studios», nr. 1, 1970, I. 80;. Archivio cèntrale-i-WéÜd'
'siito-.ivr'EDR, Rpmav - Carfe .'À. Saiandra, b. 6>- fasc. 47 (më, tutjes.: ACS)jitA.
de: Bosdaci nga Athina — Romës, më 2.1.1915, nr. 1 dhe 5.1.1915, nr. 56.
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kishte dërguar atij luftanije, armë e municione, por municionet në
pjesën më të madhe të tyre kishin qenë të papërshtatshme për
pushkët e forcave esadiste 445 . Këmbëngulja e Romës për të
moszbarkuar marinarë në ndihmë të Esad Pashës446, duket se ishte
një arsye tjetër që e shqetësonte pashanë Toptanas. Ai mendonte se
mund të kapërcehej ; kjo vështirësi me zbarkimin e marinarëve të një
vendi tjetër asnjanës, siç ishte Greqia, Dhe E. Venizeloja i erdhi atij
menjëherë në ndihmë duke i. dërguar luftanije.
Dërgimi i kryqëzorit «Eli» në fillim të janarit 1915 në Durrës447,
u fsbeh nga qeveria e Athinës me të njëjtën mënyrë sikurse .kishte
fshehur qeveria e Romës praninë e luftanijeve të saj. Për të
«mbrojtur» legatën italiane dhe shtetasit e huaj,. kishte deklaruar
Roma. Kurse Athina deklaroi se «Eli» kishte për qëllim të «mbronte»
koloninë greke në Durrës, e cila, siç vihej atëherë në dukje, nuk
përbëhej më shumë se nga 10' veta 448, ose të «mbronte» shqiptarët e
besimit ortodoks, të cilët. propaganda e Athinës i identifikonte
gjithnjë me grekë.
Në të vërtetë me këtë veprim Athina po tregonte një interesim
më të madh për Esad Pashën, që ai të mund të- qëndronte në Durrës.
Esadi ishte treguar. me orientim antan- tofil dhe i gatshëm për të
sakrifikuar të drejtat kombëtare të vendit në dobi të lakmive
ekspansioniste të borgjezisë shtet- madhe greke.
Interesimi i Athinës u prit në Romë me. xhelozi, kurse' dërgimi
i luftanijes ngjalli reagime. Diplomatët e. Romës e- quajtën këtë si
«një grusht për prestigjin e Italisë» në Shqi- përi449 dhe-në pamundësi
ta ndalonin, kërkuan që ajo të mos shkonte më tej nga sa kishin
shkuar luftanijet italiane në atë port, domethënë që prej saj të mos
zbrisnin në tokë marinarë- grekë450. ,

445 Mezhdunarodnye otnoshenija v epohu imperializfna (më tej : MOEÏ), ser.
III, vëll. VI, pj. 2, dok. 738, 758, f. 359; Ministère des- Affaires Etrangères de France.
Archives diplomatiques. Guerre 1914- -1918 (më tej: AMAE), Albanie, vëll. 3, fl. 206.
po aty, vëll. 4, fl. 3, 13, 2it.
446 Në fillim të janarit 1915 anijet italiane zbrazën edhe bateritë kundër
kryengritësve. Porse qeveria e Romës dha urdhër të'prerë që •prej tyre të mos
bëhej asnjë zbarkim marinarësh në Durrës (AGS. S. Sonnino — adm. Patris, më
31.12.1914 dhe 3 dhe 5.1.1915).
447 G. Leon, f. 80 ; AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 3; A de Bosdari.
Délie 'guerre balcaniche délia grande gùèrra e dicalcùni'fatti pfecedenti ad esse,
2** ed, Milano, 1931, f. 115.
«
448 ACS. Alioti ^ Romës, 3.1-.1915, nr; '31; AMAE,- Albanie, vëll. 4,
fl. 42.
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450 ACS. Alioti — Romës, 3'.1.1915, nr. 10; po aty, Piaçentini
Romës,f 22.1.1915; nr.1 7; :.AMAE,■ Albànié, vëll.«4,': fL ,,24-, 34,; '42; MCEI, IIÏ, VI,
pj. 2, dbk: '737, 742, 761; A de Bosdari; f. 116.
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Të mbështetje E. Toptanin do të thoshte të luftoje në plan të
brendshëm kundërshtarët e tij, duke përfshirë edhe forçât patriotike
e përparimtare shqiptare. .Në këtë kuadër qeveria e E.. Venizelos
ndërniori edhe hjë hap tjetër politik që i godiste këto força nga afër e
në mëhyre të dréjtpërdrejtë. Goditja pati për objektiv refugjatët që
ishin larguar nga Shqi- përia e Jugut e ishin grumbulluar në Shkodër
e më shumë në Vlorë. Kur luftanija gréke ndodhej në ujërat e
Durrësit, në Shkodër u dërgua qëllimisht konsulli grek A. Zivoglu s,
për të rihapur konsullatën greke të atjeshme, e cila ishte mbyllur që
nga koha e Luftës I Ballkanike, Rihapja e saj pas më se dy vjetësh,
lidhej me grumbullimin në Shkodër të shumë atdhetarëve të shquar
nga Shqipëria e Jugut. Të tillq ishin Çerçiz Topulli, Sotir Peci, Sali
Nivica, Mustafa Qulli, Milto Sotir Gurra, Duro Guri, Dine Qallimi,
Alush Taka e shumë të tjerë.
Konsulli gr-ek në Shkodër kishte për detyrë të ndiqte nga afër
luftën e tyre për një shtet shqiptar të pavarur dhe të bashkuar, ta
godiste :këtë veprimtari e mundësisht të or- ganizonte asgjësimin e
tyre fizik.
Qeveria greke donte të dërgonte ,një konsull. edhe në Vlorë, ku
ndodhej ende, pjesa më e madhe e refugjatëve të shpërngulur nga
Shqipëria e Jugut, të cilët ishin me mijëra. ■ Porse kërkesa e Athinës,
nuk u miratua nga Roma9. Me^- gjithatë qeveria greke dërgoi në
Vlorë emisarë të tjerë për të propaganduar kthimin e refugjatëve në
vendlindjet e tyre10.
Nga véprimet ë mësipërme të qeverisë së Athinës, vëmen- djeh
e diplomacisë e tërhoqi më shumë dërgimi në Durrës i luftanijes
«Eli>v.. Ndryshe nga qeveria italiane, që reagoi ne- gativisht për
praninë e saj, qeveria serbe e miratdi atë plo- tësisht11. N. Pashiçi u
ndodh kështu në një front të përbashkët me E. Venizelon.
Por interesimin më të madh të diplomacisë e tërhoqi .dërgimi i, luftanijeve italiane në Durrës.. Qeveria serbe, duke e parë Durrësin
si zonën e shtrirjes së yet, e quajti veprimin ë Italisë si një qëndrim
armiqësor ndaj asaj12, reagoi menjëherë
8) AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 88; Haus-Hof und Statsaschiv Wien Politisches.
Archiv, Albanien (më tej: IIHStA, PA, A), njoftime të .konsullit austrorhungarez në
Shkodër, K. Halla —Vjenës, me 14 dhe ,17.1.1915; «Besa shqyptare»-, Shkodër,
16.1.1915, f. 2.
9) ACS. De Bosdari — Romës, më 30.12.1914, nr. 96.
S 10) «Besa shqyptarë»,16,2.1915 dhe 18.2.1915. Shih lajmet ë dërguara ' asaj nga
Vlora.
1-1), ACS'.- Alioti — Rorhës,‘22:1.1915. Shih raportin mbi bisedimet e ■tij
'rrië'‘përïa'dësüesin, serb në Durrës..

.r l lay WÔBÏ. -m/VI/pj. 2, dokv'738;

Albanie, vëll. 4, fl. 74,

dhe doli me propozime, Ajo nuk mund të
kërkonte tërheqjen e këtyre luftanijeve, çka do të ' shpinte në
acarimin e padëshi- rueshëm të marrëdhënieve me Italinë e do të ngj
alite shqetë- sime për vetë E. Toptanin. Senbia vetë nuk mund të
dërgonte luftanije në Durrës, që të ishin të pranishme krahas atyre
italiane, sepse ajo nuk kishte as dalje në det, as flotën e saj ushtarake
detare. Prandaj N. Pashiçi u propozoi fuqive të Antantës si aleate, që
82-83. '

.....................

këto të dërgonin në Durrës ose në-afër- si të tij disa luftanije të tyre,
për të treguar se problemi shqip- tar nuk i interesonte vetëm Italisë,
por ishte një problem ndër- kombëtar. Madje ka edhe një pohim, i cili
duhet të jetë i saktë. Për dërgimin e kryqëzorit grek në Duirës
ndërhyri qeveria serbe451.
Kërkesën për praninë në Durrës të një skuadre të flotës
luftarake të Antantës (veçanërisht të Francës), qeveria serbe e
paraqiti edhe për një qëllim tjetër. Ajo synonte që nga vaporët e
fuqive të Antantës të zbrisnin në tokë marinarët e tyre, të cilët do të
ishin të pranishëm rië Durrës së bashku me marinarët italianë, në
qoftë se qeveria e Romës do të zbarkonte, si- kundër po flitej atëhere
me të madhe në qarqe diplomatike 452 . Në këtë rast pushtimi i
Durrësit do të merrte karakter ndërko- mbëtar dhe jo thjesht
italian453.
N. Pashiçi kërkesën për dërgimin e flotës së aleatëve e bëri bile
me, insistim e me zhurmë nga frika se mos Italia vepronte në Durrës
h en parullën e «ruajtjes» së vendimeve të Londrës, sikündër kishte
vepruar së fundi në Vlorë. Dhe kishte të drejtë; përfaqëstiesi i Francës
që burimin e kësaj zhurme e gjente te i derguari i Serbisë në
kryeqytetin shqiptar, te P. Gavriloviçi, i cili në rivalitët me Italinë
shprehte syni- met ekspànsioniste të borgjezisë serbe. «Kjo tokë ka
qenë vàditur me gjakun e ushtarëve tanë dhe na përket neve [serbëve] »; përsëriste shpesh ato dite1 Gàvriloviçi, shkruante dë Fontënej
në një raport dërguar Parisit nga Durrësi më 12 janar 454.
. Rreziku i zbarkimit ' italian ne Durrës shprehte vetëm shqetësimet
e rretheve qeveritare serbe për të ardhmen politi- ke të Durrësit dhe
të Shqipërisë së Mesme. Por zbarkimi nuk u krye, siç pohohet në
botimet e disa historianëve455. Në fakt, qeveria ë Romës, siç e thamë,
ishte vendosur të mos bënte asnjë zbarkim në Durrës, prandaj ajo
hodhi poshtë çdo pro- pozim të kësaj natyre të K. Aliotit dhe të E.
Toptanit.
Mëdyshjet e Romës për të zbarkuar në Durrës, bënë që
propozimi i qeverisë serbe për të dërguar luftanije përpara Durrësit
të mos gjente miratimin e fuqive të Antantës 456. Ar- sye tjetër ishte
se prania e flotës së Antantës në portin e Durrësit do të ishte aq e
padëshirueshme për Italinë, sa ç’ishte edhe prania e flotës italiane
për Serbinë. Për bllokun e Antantës të dy vendet kishin peshën dhe

451 Elaborât srpskog ministarstva inostrani delà o pripremama
s-rpske oküpacije severne Albanija 1915 godine, në: «Vjetar-godisnjak»-, II-III,

Prishtinë, 1970, f. 14-15 (përgatitùr nga B. Hrabak); Shih edhe Sh. Rahimi.
Marrëveshiet e qeverisë serbe me Esad pashë Toptanin gjatë viteve 1914-1915, në:
«Gjurmime albanôlogjike»- séria e shkencave historike, VI — 1976, Prishtinë, 1977,
'1. 131.
■
452 Shih: MOET. XII, VI, pj. 2, dok. 730, 737, 742, 761 si edhe AMAE, Albanie,
vëll. 4, fl. 44.
453 MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 738. Shih edhe AMAE, Albanie, vëll. 4, fl. 47.
454 AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 65-66.
455 W. W. Gottlieb. Studies in secret diplomacy during the First world war,
London, 1957 (do të citoj sipas përkthimit në rusisht) : Tajnajg diplomatija vo
vrepija Pervoj mirovoj vojni, Moskva, 1960, f. 442; G .Leon, 80.
456 AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 58, 82-83.

144

rëndësinë e tyre, por në këtë rast peshë më të madhe kishte Italia,
meqë Antanta donte ta tërhiqte. në luftë në anën e saj.
/■
Përveç pranjsë së luftanijeve në Durrës dhe rrezikut të
zbarkimit atje të marinarëve, doli në shesh edhe. një kontra- diktë
tjetër. Kontradikta për shtrirjen'e mëtejshme në Shqi- përi të
pretendentëve. Nëse monarkitë ballkanike fqinje donin që Italia të
kufizohej vetëm në Vlorë, Roma nga ana e saj donte që Greqia të mos
e zgjeronte pushtimin e saj përtej kufijve të Shqipërisë së Jugut, dhe
Serbia të mos fuste ush- trinë e. saj në Shqipëri, për të pushtuar
pjesën që «i takonte».
Athina, e nisur nga synimet e saj ekspansioniste, nuk e quante
të mjaftueshme shtrirjen e ushtrisë greke në Korçë e Gjirokastër. Në
qoftë se Shqipëria do të shpërbëhet, Greqia nuk do të kënaqet me atë
që ka pushtuar, por ka «të drejtë»457 të shtrihet edhe në. Myzeqe e
deri në Shkumbin, i pohonte kryeministri grek në jartar 1915,
përfaqësuesit të Italisë në Athinë, A de Bosdarit. Ky i fundit, sipas
porosive të qeverisë së tij, e kundërshtoi mendimin e Venizelos për ta
zgjeruar pushtimin në Shqipëri edhe me Beratin458. Puna nuk shkoi
më tutje.
Masa përgatitore të shumta për të kaluar në Shqipëri, këtë
radhë ndërmori qeveria. serbe, e cila u shqetësua nga dobësimi i
pozitave të E. Toptariit, nga zgjerimi së tepërmi i lë- vizjes kundër
pashait të Tiranës dhe nga mundësia e zbarkimit të forcave italiane
në Durrës. Lëvizja antiesadiste i shërbente reaksionit të monarkive
fqinje, veçanërisht qarqeve ekspansioniste serbe, si pretokst për t’u
futur në Shqipëri e për t’i ardhur në ndihmë aleatit të tyre, E.
Toptanit. Veshja qëllimisht e kësaj lëvjzjeje me petkun politik
proaustriak e proxhonturk dhe antiserb,, i shërbente këtij preteksti.
Pas humbjevë të hdieshme të E. Toptanit në fund të dhjetorit 1914
dhe pas mbylljes së tij në Durrës në fillim të 'janarit 1915, qeveria
serbe vuri në gatishmëri reparte të ushtrisë. Ajo donte të bën- te nga
toka atë që nuk ishte në gjendje ta bënte nga deti.
Më 28 dhjetor 1914 N. Pashiçi i njoftonte organet vartëse se po
afrontë çasti kur do të pushtohej Elbasani, Mati dhe ndoshta vetë
Durrësi, kurse më 6 janar .1915 njoftonte koman- dën eprore të
forcave të armatosura të përgatiste «gjithçka që ishte e nevbjshme
dhe të urdhëronte të pushtoheshin me- njëherë të gjitha pozicionet e
zëna më parë në Shqipëri, ato të cilat kemi qenë të detyruar t’i
lëshonim ne kohën e vet nën shtytjen e kërcënimeve të Àustrisë. Ky
pushtim do të ishte mirë që të kryhej me sa më pak viktima dhe
gjak»459, udhëzonte më tej kryetari i qeverisë serbe.
Nga ana e vet filloi të lëvizte edhe E. Toptani. Ky shër- bëtor i
shumë zotninjve, i alarmuar nga fitoret e; kundërshta- rëve, iu
457 A de Bosdari, f. 115-116.
20. Po dty, f. 115-116.
“
459 H. Ekmexliiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beograd, 1973, f. 391-392.
Shih. edhe A. Mitrov.iç.. Srbijà u Prvom svetskom ratu, Beograd, 1984, f. 230.

. 'A

145

drejtua për ndihmë jo'.vetem Italisë dhë Greqisë, por edhe Serbisë.
Kësaj të fundit i përsëriti në fillim të janarit 1915 kërkesën që kishte
bërë në fiond të nëntorit, për të pu- shtuar Elbasanin. Kjo do të
shërbente, siç pohonte ai, për ta çliruar nga rrethimi në Durrës dhe
në të njëjtën kohë do të pengonte organizimin e një sulmi kundër
serbëve460.
Vendosmëria e qeverisë serbe për të hyrë këtë radhë në Shqipëri
duket si nga përgatitjet e saj ushtarake, ashtu edhe nga mënyrat e
ndërhyrjes diplomatike pranë fuqive të An- tantës. Ajo më tepër i
njoftoi këto fuqi për hapin që kishte vendosur te ndërmerrte, sesa u
kërkoi pëlqimin paraprak. «Po ju njoftoj për dijeni dhe udhëheqje se
ushtritë tona do të pushtojnë pikat strategjike, të cilat na janë të
nevojshme për mbrojtjen lehtësisht dhe me sukses të kufijve tajnë me
viktima mundësisht sa më të pàkta»,' —- i njoftonte N. Pâshiçi füqitë
e Antantës më 6 janar 1915 (d.m.th po atë ditë. që u kishte dhënë
urdhër reparteve, të ushtrisë të lëviznin). «Qku- pimi i pikave të
njohura strategjike në Shqipëri diktohet vetëm nga domosdoshmëria
e mbrojtjes, siç kemi folur gjith- nje, — pohonte më tej kryetari i
qeverisë serbe, — dhe në asnjë mënyrë nga qëllimi për të sulmuar
Shqipërinë, ekzisten- çën e së cilës ne e pranojmë në përputhje me
vendimet e .-ma- rrëveshjes së Londrës. Ky pushtim ka karakter të
përkoh-

460 Elaborât..., f. 15-16-. Shih edhe -AMAEy -Albanie; vëll. 4, 'fl. 78.
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shëm»-461 — pohonte Pashiçi, i cili po i mbulonte synimet e veta
ekspansioniste në Shqipëri me të njëjtën mënyrë sikurse kishte
vepruar qeveria italiane. Edhe Mali i Zi që përgjëro- hej për
Shkodrën, donte të ndiqte shembullin e të tjerëve462.
Këtë radhë hapi i qeverisë serbe nuk mbeti pa jehonë në
diplomacinë e Antantës, veçanërisht te ajo ruse. E prirë gjith- një për
të përkrahur. pretendimet e monarkive ballkanike fqinje, sidomos të
atyre sllave, diplomacia e Betrogradit u pajtua me kërkesën e
qeverisë serbe për të zënë «pikat stra- tegjike». Sazonovi tërhoqi
vëmendjen vet-ëm në një drejtim: trupat serbe të cilat do të vepronin
në Shqipëri të mos tërhi- qeshin nga fronti i iuftës kundër AustroHungarisë për të mos u dobësuar ky front 463.
Mirëpo ushtria serbe dhe ajo malazeze nuk lëvizën as kësaj
radhe.. Midis vetë anëtarëve të qeverisë dhe oficerëve të komandës
së ushtrisë serbe, kishte mendime të ndryshme. Disa ishin për të hyrë
pa vonesë në Shqipëri, me qëllim që forçât-kryengritëse të viheshin
midis dÿ .zjarreve, midis for- cave esadiste e atyre serbe. Sipas tÿre,
për këtë rveprim do të duheshin 10-20 mijë ushtarë, kurse më vonë
do të duheshin 50-60 mijë. Por të tjerë mendonin se duhej qëndruar
ende në pritje464. Balança anoi nga mendimi i fundit.
Vazhdimi i qëndresës së E. Toptanit ndaj kundërshtarë- ve të
tij dhe moszbarkimi i Italisë në Durrës e qetësuan disi qeverinë serbe.
Nga ana tjet-ër, qëndrimi i ushtrisë serbe në kufi, e qetësoi edhe
qeverinë italiane.
Fuqitë e Antantës ishin gjithashtu tepër të interesuara që
kontradiktat e fqinjëve për ndarjen e Shqipërisë të mos dëmtonin
sadopak perspektivën e pjesëmarrjes së Italisë në luftë përkrah tyre.
Këtu e kanë burimin ndërhyrjet e tyre të përbashkëfa në janar e në
shkurt të vitit 1915 sa në krye- qytetet e vendeve ballkanike aq edhe
ne Romë. Të gjithë kë- shilloheshin t-ë ruanin gjendjen ekzistuese e
të mos bënin pu- shtime të reja në Shqipëri465.
Ndërkohë për Shqipërinë kishte filluar një luftë tjetër
diplomatike, ajo midis dy fuqive rivale të Adriatikut.
2;. LUFTA DIPLOMATIKE MIDIS ITALISË DHE
AUSTRO-HUNGAKISË

Lufta diplomatike midis Austrq-Hungarisë dhë Italisë për
Shqipërinë, ndonëse nuk lidhet në mënyrë të' drejtpërdrejtë me
Traktatin e fshehtë të Londrës, ka të bëjë me të tërthorazi. Ajo
gjithashtu. dëshmon për trajtimin e Shqipërisë si plaçkë tregu nga
461 MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 735. Shih po ashtu: AMAE, Albanie, vëll. 4, fl. 60.
462 MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 751; AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 7.
463 MOEI: III, VI, pj. 2, dok. 729; 753.
\
.1 ..
r36) M. rEkmexhiç, f. 392 ; Operacije crnegorske vojske u Prvom snjetskom ratu,
Beograd, 1954, f. 355-256.
:
';
i:r :
465 MÔÊI, ■ tïï, VI, pj. 1, dok. 80, 127, 195 së bashku me shënimet; Sr- Aonnino.'
Diario 1914-1916,. Bari, 1972,. f, 83; ACS, de . Bosdari — Rorfiës, me 5.2.1915, n. 16.

i52 ■'

fuqitë e dy grupeve ndërluftuese. Kur fuqitë e Antantës donin të
blenin pjesëmarrjen e Italisë në luftë për- krah tyre, ato, të bllokut
qendror mundoheshin të blenin që- ndrimin e saj neutral. Në të dyja
rastet Shqipëria nxirrej në ankand.
-,
Bisedimet. me të dy grupet e füqive ndërluftuese, di- plamacia
e Romës i Mshte ndërprere. në gusM-shtator 1914, sikundër e .kemi
parë në kreun II-. Në këto bisedime të dy fuqitë e bllokut qendror
kishin pranuar, në parim, të drejtën e Italisë për kompensime në bazë
të pikës VII të Traktatit të Aleancës që e lidhte atë me AustroHungarinë. Sipas kësaj. pike çdo ndryshim ose pushtim territorial i
përkohshëm ose i përhershëm që do të bëhej në Ballkan, në, brigjet
ose në ishujt e detit Adriatik e të Egjeut nga Austro-Hungaria ose
nga Italia, «mik do të bëhej veçse mbi bazën e një marrë- veshjeje
paraprake ndërmjet të dy fuqive të lartpërmendura, sipas parimit të
kompensimit reciprok për çdo përfitim territorial, ose tjetër që secila
prej tyre do të siguronte tej sta- tukuosë, së sotme, dhe të tillë që të
kënaqte interesat dhe pretendimet e drejta të të dy palëve»466. Kurse
tard diplomacia e Romës i parashtroi Austro-Hungarisë kërkesat. e
,saj në dy plane; në. planin e kompensimeye në bazë të pikës VII, edhe
në planin e «aspiratave kombëtare» 467 ., Problemi i kompensimit
lidhej me luftën që Austro-Hungaria kishte filluar kundër Serbise, pa
u konsultuar më parë me ,të si aleate.. Me «aspiratat kombëtare>!nënkuptohej shkëpntje nga Perandoria Dypalësbe e territoreve
italiane që bënin pjesë akoma nën këtë Peran- dori, siç ishin krahina
e Trentos, ë Triestes- etj. Merret me mend se Vjena e kishte tepër të
vështirë t’ia plotësonte dëshirat Italisë, kurse fuqitë e Antantës
kishin mundësi më të mëdha. Planet italiane në lidhje me Shqipërinë
preknin në mënyrë të drejtpërdrejtë interesat- e, AustrorHungarisë,
kurse planet e tjera xënonipi tërësinë, territoriale te vetë Perandorisë. Megjrthatë, e vendosur midis këtyre dy të këqijave, Vjena
parapëlqeu të keqen më të vogël. Në fülim ajo bëri lëshime për
Shqipërinë dhe pastaj me rritjen e kërcënimeve nga Italia, kaloi në
lëshime. për vetë krahinat e Peralndorisë.
Lëshime ,në Shqipëri. diplomacia austro-hungareze i kishte
bërë Italisë qysh në fillim të-shtatorit 1914, kur ajo pranoi tërheqjen
e princ Vidit nga; Shqipëria. Lëshim shumë i rë- ndësishëm ishte
mandej vendosja.e Italisë në bregdetin Shqip- tar, : në Sazan dhe në
Vlorë. Prandaj kur Roma kërkpi më 9 dhjetor 1914 të fillonin
diskutimet për problemin e kompensi- meve, Ballplatzi mendoi për
Vlbrën si një bazë të rëndësishme për diskutime. Bazë tjetër për
diskutime Vjena llogariste ishujt e Dodekanezit, të ctlët Italia i kishte
pushtuar më 1911, gjatë Luftës Italo-Turke. për Libinë 468 ..
466 Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së
impertalizmit. Përmbledhje dokumentesh me një vështrim historik, nga A. Puto,
Tiranë, 1984, vëll. I, f. 314.
467 S.-Sonnino; Carteggio
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1914-1916, Bari, 1974, dok. 56; Documents
diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche — Hongrie et l’Italie, Vienne,
1915, (me tej: DD AU), dok./ 76.
468 DDAU, dok. 76, 86.
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Megjithatë Vjena nuk e preku menjëherë këtë çështje. Në fillim, për
të fituar kohë, diplomacia austro-hungareze u mundua ta shtronte
çështjen në parim, të diskutonte rreth interpretimit të pikës VIL Ajo
e paraqiti çështjen mbi bazën e të drejtave dhe detyrave të barabarta
të ■ palëve nënshkruese, sikundër ishte parashikuar në këtë pikë.
Austro-Hungaria e përjashtonte përfshirjen e tokave të Perandorisë
në kategorinë e lëshimeve reciproke. Kështu në fillim të janarit 1915
(d.m.th një muaj pas kërkesës së 9 dhjetorit),. diplomatët e Vjenës
lanë të kuptohej se ishin të gatshëm të hynin në diskutime konkrete,
por me kusht që ato të zhvilloheshin mbi të ardhmen e Shqipërisë
dhe pa hequr dorë nga parimi reciprok do ut des {të jap që të më
japësh)469. Kjo don të thoshte se lëshimeve të Vjenës në Shqipëri, konkretisht në Vlorë, Roma duhej t’u përgjigjej po me lëshime nga anae
saj ponë Shqipëri. «Përpara se të mbyllej bashkëbi- sedimi ynë
tërhoqa vëmendjen. e ambasadorit [italian] për faktin • se pushtimi
i Vlorës prej- italianëve na jepte ne të drejtën të kërkojmë një
kompensim nga ana e Italisë në saje të përkufizimëve të Traktatit
tonë; të Aleancës, gjë që Dukà i Avarnës, nuk i mohoi aspak»470, i
shkruante ministri austro- -hungarez i Punëve të Jashtme, L..
Berhtoldi, ambasadorit të tij në Romë, K. Makios, më 12' janar 1915.
Me fjalë të tjera sipas Vjenës në Shqipëri Roma i ishte asaj borxhli.
Mirëpo për Romën çështja qëndronte krojt ndryshe. Me
pushtimin e Vlorës synimin e saj kryesor në Shqipëri ajo e kishte
arritur, kurse tani donte t’i shkëpuste Vjenës lëshime për territoret
italiane të Perandorisë, sikundër e kishte shtru- ar problemin qysh
në korrik 1914*. Prandaj Roma nuk e pra- noi parimin do ut des që
propozpi Vjena. Për më tepër, në pamundësi. të hidhte poshtë
juridikisht argumentimin e Vje- nës në, çështjen shqiptare,
diplomacia italiane në fillim u hoq sikur Shqiperia dhe bashkë ine të
Vlora nuk kishin për Italinë asnjë rëndësi, se në çështjen shqiptare
ajo u përmbahej gjoja yendimeve të Konferencës së Ambàsadorëve,
sikundër k-ishte deklaruar kur pushtoi Sazanin dhe Vlorën.
Pikërisht nga kjo bazë nis lufta diplomatike për Shqipërinë midis
Italise dhe Austro-Hungarisë, në fillim të vitit 1915, e cila zgjati deri
më 8 prill të atij viti. Shtjellimi i këtsaj lufte, qoftë shkurtimisht, ka
rëndësinë e vet .për të treguar sësa larg mund të shkojë dyfaqësia ë
diplomacisë impérialiste. '
Shumë «argumente^ u përpoq të silltë pala italiane për të
nënvleftësuar. hyrjen e saj në Shqipëri, në Vlorë, dhë po aq pala tjetër
për të treguar se sa në dëm të Anstro-Hungarisë ishte ky hap i Italisë.
Udhëheqësi i diplomacisë italiane i fshihte planet e tij përpara
ambasadorit austro-hungarez në .Romë, me pohime të tilla
qesharake sikur Italia nuk kishte qëllim të vendosej vetë në Shqipëri,
por kishte shkuar atje në rolin e «mbrojtësit^, për të penguar «që të

469 Po aty, dok. 90, 91, 92, 94; S. Sonnino. Diario..., f. 63-64, 67.

470 DDAÜ. dok. 95, f. 95.
*) Shih kap! I.
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tjerët të vendose- .shin në këtë vend», se qeveria e Romës u përmbahej
gjithnjë «vendimeve të mbledhjes së Londres dhe e konsideronte pushtimin e tanishëm [të Vlorës] si të përkohshëm», se ushtria italiane
ishte dërguar në Vlorë -«për të mbrojtur interesat •evropiane dhe për
të ruajtur statukuonë dhe jo për ta ndry- .shuar atë»!471
Përfaqësuesi i imperializmit italian, S. Sonhino, i vishte kështu
ujkut lëkurën e qengjit. Sipas udhëzimeve të tij ve- pronte edhe
ambasadori italian në Vjenë, Duka i Avarnës, në ‘bisedimet me
ministrin austro-hungarez të Punëve të Jashtme, L. Berhtoldin, dhe
pastaj me I. Bùrianin, i cili i zuri vendin të parit në mesin e mnajiitjariar 1915. Ky i fundit theksoi më me forcë parimin e
reciprocitëtit472, që e kishte ngritur me zë të ulët paraardhësi i tij. Për
I. Burianin ishte Austro-Hungaria ajo që kishte të drejtë t’i kërkontë
kompensime Italisë për pushtimin e.Vlorës dhe jo anasjelltas;
Perandoria Danubiane ende nuk kishte pushtuar ndonjë territor në
Ballkan. Ministrin austro-hungarez e ndihmonte edhe fakti se sulmet
e ushtrisë .anstro-^huhgareze në fillim të dhjetorit 1914, që kishin
çuar në pushtimiri e përkohshem të disa krahinave të Serbisë dhe të
•vetë :krÿèqÿtetit, të Beogradit, ë: kishin nxiturL Romën të kër-

471 D'D AU. dok. 90, 94, 106; S. Sonnino. Carteggio..., dok. 167;
15. SOnnino. Diario..:, f. 63, 69-70.
472 Po aty, dok. 95, f. 95.
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konte kompensime.. Mirëpo --ato ishin thyer nga ushtria serbe,
e cila kishte rimarrë edhe Beogradin.
Drejtuesi.i .ri i Ballplatzit ;shfrytëzoi në favor të tij edhe
marrëveshjen dypalëshe austro-italiane të paritetit për Shqi- përinë,
(të fillimit të këtij shekulli, e quajtur marrëveshja e Moncës), në bazë
të së cilës'ishte Perandoria Dualiste ajo që kishte të drejtë të
kompensohej për pushtimin itaMan të Vlorës. :P Buriani ngulte
këmbë se bisedimet midis; dy vendeve në- lidhje me kompensimet :
«do të zhvilloheshin edhe më me dobi» në qoftë se merrnin: parasysh
çështjen e kompensimeve që duhej t’i jepeshin Austro-Hungarisë për:
' pushtimin nga Italia të Dod-ekanezit dhe:të Vlorës, edhe po' q e s e
ky ishte pushtim «i përkohshëm»473. Kurse Avarna si kusht që Italia
të- ruante më tej • neutrahtetin : e saj, kërkonte t’i shkëputeshin toka
Austro-Hungarisë dhe jo të jepeshin komp>ensime.për pushtimin e
Vlorës, Për ta -realizuar këtë kishte. vetëm një mjet — fshehjen e;planeve të‘" Italisë; rië Shqipëri prapa frazeolo- gjisë diplomatike
boshe. «Pushtimi i Vlorës ishte motivuar nga gjendja e.'
përgjithshme. e çrregulhmit që mbretëronte në Shqi.përi dhe kishte
për qëllim të mbronte vendimet e mbledh- jès së Londrës ~ përgjigjej
duka : i Avamës duke qenë- Italia e vetmja fuqi e -papërzier 'në- luftë»474/. •
E 'njëjta' -luftë diplomatike vazhdoi midis Romës dhe- Vjenës
edhe kur kjo e fündit,-pas 3 muàjsh që diskutimet ki- shin mbetur në vend, pranoi më 9 mars 1915 të hynte (rië- parim) hë debate për
t’i bërë lëshime Italisë në tokat e veta. Nga ana tjeter kur S. Son'niho
deklaronte se për pushtimin e Vlorës nuk pranonte «asnjë diskutim
për kompensimet»475,
I. Buriani perpiqej ta mbante të hapur këtë çështje 476 . Kuptohet
qartë se mbyllja nga Itaha bëhej për qëllime taktikë, për t’i mbuluar
qëllimet e saj ekspansibniste ndaj vendit- tonë, - Synimet e vërteta
ndaj Shqipërisë diplomacia e Romës i zbuloi përpara Vjenës dhe ia
paraqiti kësaj në forme të hapür e zyrtare vetëm më 8 prill, si
përgjigje e propozimevë të saj të 27 marsit. Atë ditë, nën prèsionM e
Italisë dhe pas •këshi- llave te vazhdueshme të Gjermanisë për të
bërë '/lëshime477, Austrd-Hungaria parâshtroi lëshimet që mund t’i bënte Italisë- në territoret e Perandorisë ; së ; Habsburgëve • si dhe
. qëndrimin ndaj problemit shqiptar. Mirëpo propozimet e 27 marsit nuk
e kënaqën Romën si për shkak'të Iëshimeve të kufizuara që ajo
pranonte të. bënte në territoret me popullsi italiane të AustroHupgarisë,,ashtu edhe për mënyrën e shtrimit të.. pro- blemit.

473DD AU, dok. 104, aneksi f. 110. Shih po aty, dok. 106, f. 113,. dok. 109, f.
117, dok. 114, f. 124. Shih gjithashtu S. Sonnino. Carteggio...,. dok. 100 dhe 130.
.
36) S.Sonnino. Carteggio..., dok. 125, f. 189. Shih po aty, dok. 100,.
f, 130.
,
475 Po aty, dok. 167.
476 DD AU. dok. 118, aneksi në f. 329-130.
477 Po aty, dok. 130; S. Sonnino. Carteggio..., dok.; 208.

sliqiptar. Italisë i .lëshohej vetëm Tiroli Jugor së ba- shku me qytetin
e Trentos, me kusht që Italia të ruante «neutralitetin dashamirës»
ndaj. Austro-Hungarisë gjatë gjithë kohës së luftës, të pranonte hrinë
e veprimit të Vjenës në Ballkan e të hiqte dorë nga çdo kompensim
tjetër për avan- tazhet territoriale që Perandoria Dualiste do të
merrte even- tualisht në Ballkan. Kjo-liri veprimi nuk do të shtrihej
në Shqipëri. Për Shqipërinë Vjena propozonte të qëndronin në fuqi si
vendimet e Konferencës. së Ambasadorëve, sikundër kishte
deklaruar Eoma me bujë deri ditët e fundit, ashtu edhe marrëveshja
dypalëshe austro-italiane për Shqipërinë. Këto propozime S. Sonnino
i hodhi menjëherë poshtë si të papra- nueshme 478 dhe më 8 prill
parashtroi të vetat-. Pikërisht në këto kundërpropozime dalin
synimet e Romës për ta shtënë Shqipërinë plotësisht në dorë, duke
përjashtuar Austro-Hun- garinë.
.
Në kundërpropozimet e 8 prillit, të përfshira në 11 pika, Roma
i kërkonte Vjenës t’i zgjeronte lëshimet në territoret austrohungareze. Përveç kësaj, kërkonte që ato t’i kalonin me~ njëherë
Italisë. pa pritur mbarimin e luftës. Pikat apo nyjat VI dhe VII të
këtyre kundërpropozimeve lidheshin me Shqipërinë. Sipas pikës. VI
Italia i kërkonte Austrq-Hungarisë të pranonte sovranitetin e pl.otë
italian mbi Vlorën dhe gjirin e saj duke përfshirë ishulline Sazanit si
edhe një hinterland, për «mbrojtjen» e tyre. Në pikën VII, i kërkohej
Vjenës «të rnos interesohej më fare për Shqipërinë» në kufij-të e
caktuar nga Konferenca e. Ambasadorëve. në Londër, Po të pranonte
Vjena kërkesat e .Romës, Italia ,hiqte/dorë nga. çdo «e drejtë» që
rridhte nga dispozitat .e art. VII, kurse Austro-Hungaria duhej të
bënte të njëjtën gjë për «të- drejtat» që lindnin nga pushti- mi italian
i ishujve tëDodekanezit479.
Siç pritej, kërkesat e Romës për. zgjerimin e lëshimeve në
•tokat e Austro-Hungarisë si. dhe kërkesat e saj të drejtpër- drejta
në>'lidhje".:me Shqipërinë, ngjallën diskutime të mëtej- shme. Pas 8
prillit lufta diplomatike për vendin tonë u zhvillua kështu.. haptazi e
në kushtet kur armiqësia ndërmjet Romës dhe Vjenës po thellohej
gjithnjë e më shumë, kur lufta e arma-

'
40) BDAU. dok. 131;- 134;, S. • Sonnino.Càrteggjç, dok 216, .225 ; ■ A.
Salandrà. ■ L’interverito, Verona, 1930, f. 117.
t1

479 ) Docum&nti: diplomatiçi preseptati' al Parlamento- ‘Màlinpp dàl
Mïnïstro dègli Affari Esferi (më tejy DD), Roma, . 1915,‘ dok.,! 64;,HBOAU.
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tosiïr midis atyre ishte. gati të shpërthente e aleanca, e cila
jetonte vetëm në letër, do te denoncohej së shpejti.
Ndonëse ishin tepër të rënda për të, Vjena nuk i refuzoi
kërkesat italiane të 8 prillit,_ po as i pranoi ato në praktikë. Përsëri
ajo donte të fitonte kohë me qëllim që nga lëshimet e saj si gjithnjë të
përfitonin’politikisht forçat neutraliste italiane me në krye ishkryeministrin, Xh. Xholitin. Ato lufto- nin kundër forcave
intervencioniste, të cilat po e çonin Italinë në luftë. Në krahasim me
intervencionistët agresivë, forçat neutraliste ishin të shumta si në
parlament ashtu edhe jashtë tij. Këto mendonin që me anë
bisedimesh t’i Shkëputnin Vje- nës : sa. më shumë lëshime, pa e futur
vendin në luftë të armatosur kundër dy fuqive qendrore aleate 480 481
482 483. Intervencionistët të prirë nga oborri mbretëror dhe qeveria,
ishin për' shkë- putjen e lëshimeve maksimale. Ata donin t’u tregonin
kun- dërshtarëve se Austro-Hungaria nuk ishte e gatshme fi bente
lëshimet që i ^kërkoheshin dhe se për Italinë nuk kishte rrugë tjetër
veç pjesëmarrjes së saj në luftë përkrah fuqive të Antantës 4^.
Nga kërkesat e Romës, diplpmacia austro-hungareze kundërshtoi me forcé vetëm kalimin e menjëhershëm të tokave të saj
Italisë. Ndonëse kërkesat e Romës i q'uajti po ashtu të tepruara
jashtë mase, ajo pranoi t’i vazhdonte bisedimet si për' territobet që
ishin pjesë e Perandorisë, ashtu edhe për të ' ardhmen e Shqipërisë.:
Pretendimeve italiane të 8 prillit në Shqipëri Vjena u kundërvuri
faktin.se çështja shqiptare nuk ishte thjesht një çështje italoaustriake, por një çështje evro- piane, se «situata politike e Shqipërisë
mund të ndryshohej vetëm me vullnetin e përbashkët të fuqive,
mundësi që nuk mund të realizohej gjatë luftë.s»/«/i.
1 Përsa i përkiste marrëveshjes dypalëshe italo-austriake «të
paritetit^ për Shqipërinë, Ballplatzi propozoi rishikimin e saj mbi
bazën e gjëndjes aktuale, d.m.th'. pas pushtimit italiàn të Vlorës.
Vjena e pranonte këtë pushtirh por j'o duke hequr dorë nga' çdo
interesim i mëtejshëm në Shqipëri, si- kundër kërkonte KonsUltai5. .
‘'
Në luftën diplomatike ndërimperialiste për Shqipërinë në mès
të dy fuqive të Adriatikut, të ’njëanshme dhe arrogante janë
motivimet e ministrit italian të Punëvë të Jashtme për «të
argumentuar» vendosjen ë Shqipërisë nën kontrpllin e, plptë të
imperializmit italian duke përjashtüar këndej rivalin e tij më të fortë
■— imperializmin àustro-hungarez. -«Artikujt VI dhe VII, — te
propozimeve të‘Romës të 8 prillit që lidhe- shin me Vlorën dhe
Shqipërinë, — mënjanojnë për të ardh- mën një argument fërkimesh
e grindjesh midis të dy shteteve, duke i dhënë një mbrojtje legjitime

■
'
'42j G. Giolitti. MemoHe délia mia vita, Vol. II, Milàno, 1929,
J.. 421-423.
,
481 A. Salandra. L’Intervento, f. 75 e v.
■
»’!■%£)■'■DBAViid o £ 1 6 2 ; ^ StiSonnino.- Carteggio-..., dok. 263.
483 DDAXJ, dok. 144; 149; S. Sonnino. Carteggio:.:, dok. 263.,
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interesave italiane në Adriatik, pa prekur ato austro-hungareze»! 484
Kështu e udhë- zonte S. Sonnino ambasadorin e tij në Vjenë, kur i
përcillte kundërpropozimet e 8. prillit për' t’i- mbështetur ato pranë
I. BurianU..
Ndërkohë që vazhdonin pazarllëqet, diplomacia e Vje- nës më
22 prill i.doli Romës me një propozim tjetër, i cili do të rimerrej edhe
më vonë. Ai synonte përsëri një rindarje të Shqipërisë dhe të
Ballkanit sipas intëresavë reeiproke të dy fuqive: Pasi të arrihej një
marrëveshje e re italo-austriake për Shqipërinë, Austro-Hungaria
pranonte të mos interesohej më për ndryshimet që Italia do të bënte
me fuqitë e tjera në Shqipëri, me kusht që edhe Italia të mos
interesohej po ashtu për atë që Austro-Hungaria do të arrinte në
Ballkan në mba- rim të .luftës485.
Pikërisht kur. po zhvilloheshin bisedimet- italo-austriake,
qeveria e Romës nënshkroi më 26 prill me fuqitë e Antantës.
Traktatin e .fshehtë të': Londres.

3. BISEDIMET ITALI-ANTANTË. PËRMBAJTJA E ’ TRAKTATIT.

a. Njohja e soyranitetit italian mbi Vlorën

Qeveria - italiane irifilloi bisedimet me fuqitë .e: An tan të§ më
4 mars 1915. kur pazarllëqet e saj me fuqitë e bllokut qe- ndror ishin
në kulmin e tyre. Atë ditë ajo i shfaqi Anglisë (dhe nëpërmjet sâj
Francës dhe .Rusisë), gatishmërihë për të dalë hga neutraliteti e për
të hyrë në luftë kundër fuqive qendrore. Por me nje kusht, në qoftë
se do të pranoheshin kërkesat ose kushtet e paraqitura nga Italia.
Kllimi i traktativave në mars lidhej me përfundimin e
përgatitjeve ushtarake të Italisë si edhe me gjendjen në frontet e
luftës. Gjatë luftimeve forçât ë armatosura të Antantës ishin
dalluar për një veprimtari më të madhe, Së fundi ato kishin hapur
edhe një front të ri lufte në Dardanale, çka i interesonte Italisë. ,
’
Bisedimet Itali-Antantë 'u zhvilluan në Londër dhe përfunduan po atje pas një muaji e gjysmë. Prandaj marrëveshja e
arritur ka hyrë në historiografi me emrin Traktati i Fshehtë i
Londres.
Kërkesat italiane që iù paraqitën fuqive të Antantës më 4 mars
ishin një përpunim e zgjerim i mëtejshëm i kërkesave të. mëparshme,
duke i'illuar nga ato të gushtit 1914. Tani ato rendlteshih. në 16 pika,
prej . të cilave tri (pikat V, VI e VII), lidheshin drejtpërdrejt me
■ ■ ■; 46. S. -Sorinino. Çàrteggïo, dok. 243.
h-t
485 DD AU, dok. 153;1 S. Sonnino. Càrteggio, dok. 274; S. Sonnino. Diario, f.
127-128. •
• .•> .
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Shqipërinë. Italia kërkonte. të si- guronte sovranitetin mbi Vlorën,
ekzistencën e një “shteti shqip- tar në Shqipërinë e Mesme >dhe
neutralizimin e .bregdetit shqiptar, që nuk do të ishte nën
sovranitetin ë Italisë.
Pretendimet e Italisë. në Shqipëri ishin një pjësë e pretendimeve të: imperializmit italian. Përveç përfshirjes në ku- fijtë e
Italisë të krahinave italiane nën Perandorinë austro- -hungareze,
Konsulta pretendonte të vendosej zotërimi i Italisë në detin Adriatik,
të njihej interesimi italian për ruajtjen e «ekuilibrit» në detin
Mesdhe, të merrej pjesa që «i takonte» në ndarjen e Perandorisë
Osmane dhe në ndarjen e kolonive të Gjermanisë në Afrikë48.
Pretendimet e Romës në lidhje me Shqipërinë të paraqitura më
4 mars 1915, u miratuan prej, fuqive të Antantës pa ndeshur në
ndonjë kundërshtim me rëndësi nga ana e tyre. Për të zgjidhur
koritradiktat që lindën gjetiü, ato i bënë diplomacisë italiane' edhe
lëshime të reja në Shqipëri, gjatë rrj'edhës së diskutimeve.
. . ’. .
Le t’i shikojmë këto konkretisht, duke filluar nga sovra- niteti
italian rribi Vlorën, që ishte kërkesa kryesore ë Italisë në lidhje me
Shqipërinë.
Për rëndësinë që kishte për sundimin e Adriatikut, kjo kërkesë
u pranua prej fuqive të Antantës pa asnjë kundërshtim. Prandaj edhe
formulimi i saj në Traktatin e Fshehtë të Londrës mbeti në thelb i
njëjtë me atë të 4 marsit. «Italia do të marrë sovranitetin e plotë mbi
Vldrën, ishullin e Sazanit dhe mbi një territor të gjerë, të
mjaftueshëm për të siguruar mbrojtjen e këtyre pikave», thuhej si në
pikën VI të memo- randumit italian të '4 marsit 1915 ashtu edhe në
pikën VI te Traktatit të 26 prillit 49. .JjTë fakt nuk ndryshoi as shtrirja
e territorit. mbi, të/cilin do të vendosej sovraniteti italian. Në
48)
*
S>'Sonnino. Carteggio, dob. : 13,3'; MÔMI, III, VII; ,pj/’2, dofo 417. . ;N!49)*.I^hasq:
MOEI. III, VII, ,pj. 2, dok. 612, f. 265
jSpnniiiô.
Carteggio, dok. ,183;. f. 209.
•,
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veri dhe në lindje ai do të kishte për kufi lumin Vjosë, në j:ug do të
arrinte deri në Himarë, sikundër kishte kërkuar Italia
më. 4 mars. ........ ...... .... •
■ Në Traktatin e 26 prillit 1915 u saktësua më qartë vetëm
shtrirja jugorë: e këtij hinterlandi. Në memprandumih -e 4 marsit
thuhej-se në jug territori db'të shtrihej «afërsibht deri në Himarë»,
kurse në marrëveshjen e 26 prillit përcaktoliej qartë 'se ai do të
arririte «àfërsisht deri në kufirin verior të. rrethit të Simalës» 80..
Kështu në versidnin e 26 prillit ïrië-' njanohej mëdyshja për. t'ë
ardhmen e Himarës;' në të dëlte;- qartë se Himara përjashtôHej nga
hinterlandi i Vlorës’ (që do t'i kalonte iMlisë).
,s
.;
Ky përcaktim u bë me. ndëthyrjën e përfaqësuesit të Ariglisë.E. Greit,- i cili donte që t’i kalonte Greqisë e tërë Himara,486 487. : .
Sovranitct: italian. mbi Vlorën. dHe mbi një tefritor të. gjerë
.rreth .pozitës strategjike të saj, .bënte p.jesë në kërkesat e
imperializmit italian. për zotërimin e detit Adriatik, zotërim që
kishte atëhef.ë më shumë karakter antiaustriak e antigjërman’.sesa. antisllav.; Prandaj aië nuk e kundërshtoi asnjëra prej tri
fuqive të Antantës, as .vetë. Rusia. Imperializmi rus.- nuk mund t’i
kundërshtonte Italisë zotërimin e detit Adriatik edhe për 'një arsye
tjetër. Në marrëveshje me Anglinë dhe Francën, Rusia, sapo kishte
sigùruampër vete. një thelë shumë të madhe sie ishtë. Stambolli me
Ngushticat 488 . Këtëthelë Rusia e ëndërrdhie prej sheknjsh ka
'nënvizuar V. I. Lenini 489 490. Aq më. pak muad' t’ia mohomin këtë «të.
drejtë» 'Italisë Anglia me Francën,; që ishin dy fuqitë më të mëdha
kbloniale. të : botës e që zotëronin pozita shumë të rëndësishme në
detdn Mesdhe, që nga’, Gjibraltari deri'në Suez. - Për këto; dy fuqi,
sidomos për Anglinë, zptërimd, i detit Adriatik nga Italia nuk yinte
në kündërshtim as me strategj.inë é politikës së saj të gjerë.' Ky
zotërim pas karaktèrit ' antigjerman merrte . karakter antisllav, çka'.
i interesphte Ariglisë. Për Londïën Italia duhej dë shër- bëritë hë
Ballkan' si kühdërpeshë ndaj. Rusisë? 4. ; Sbyraniteti. ' italian' mbi Vlorën. ndonëse u mira tua nga fuqitë
ë A.ntantës pa’ndonjë kündërshtim, prapëseprapë nuk- kaloi pa
vërëjtje ë diskutime. Për qëllime .politike të caktuara: çështja u prek
hga' të' dy pàlët, më kohkretisht ngn Rusia. dhe : nga Italia. Për
Rusine; rhirati]±ii i: kërkesës italiarie përsovra- nitetin mbi Vlorën*
ishte një lëshim ï-madh që i bëhëj qeverisë së Romës me qëllim që kjo
të hiqte dorë ose të kufizdnte pré- tendimet e: tjera territoriale hë
detin .Adriatik; -sidomos në : bregdëtin dalmat, ku këto pretendime'

486 Krâhaso: S. Sonnino. Carteggio^ dok. 133, f. 209 me MQEI,
III; "VII;-: pi 2, dok. 612. f. 256.
'
487 S. Sonnino. Carteggio, dok. 268, f. 412.
■ 1 52) W. Gottlieb, f. 486, 497-502.
489 V. I, Lenin. Veprat, yëll. 23, £.147/
,
'54i':A.' J. Taylor.' The st'rù'ggTe for mastery in Europe 1848-1918, Oxford, 1957.
Citoj sipas përkthimit rusisht: Borbe za gospodstvo v Evrdpè 1848-1918, Moskvà, i958,
f. 546.
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binin ndesh më planet e qevérisë serbe, aleatës së saj të ngushtë.'
'Qeveria .e N. Pashi-- çit 'syndnte : të ’bashkontë të gjithë territoret e
sllavëve të jugut që ndodhésKiri nën! Aùstro-Hüngariinë në njështet- te vetëm jugosllav, nëri hegjeinonlnë ë borgjezisë serbe dhe
;nën dinastinë mbretërore të Karagjeorgjeviçëve.
Për të mbrojtur interesat e Serbisë, S. Sazonovi e quajti të
mjaftueshme që Italia të zotëronte disa pozita të rëndë- sishme
strategjike gjatë bregdetit adriatik, siç ishin Pola në veri dhe Vlora
në jug, por kundërshtoi pretendimet aneksionis- te të Italisë për
pjesën qendrore të detit Adriatik, sidomos për bregdetin dalmat, të
banuar nga sllavët e jugut. Për rrje- dhim, ai ylerësoi rëndësinë e të
parave dhe nënvleftësoi atë në Dalmâoi. «Rreth territorit të Vlorës :
(Sazonovi) nuk bëri vërejtje, ndonëse vuri ne dukje shtrirjen e tij
shumë të ma- dhe»491, mbi të cilën do të shtrihej sovraniteti italian, i
shkru- ante Romës ambasadori italian në Petrograd më 25\iiiars. I
nisur po nga i njëjti qëllim, po atë ditë Sazqnovi njoftdnte kolegët e
tij të Anglisë dhe të Francës: «Sa për argumentet më të cüat Italia
kerkon të justifikojë kërkesat e saj . [në Adriatik], ato nnk duken
aspak bindëse. Në fakt, zotërimi i Istries me Polën si port ushtarak,
dhe ai i Vlorës, që komaïi- don daljeii ë Adriatikut, krijon për Italinë
një situatë kaq mbizotëruese në këtë det, të transformuar në liqen
italian, sa që Serbia nuk mund t’i krijojë Italisë kurrë hije, aq më
shumë kur Serbia nuk ka asnje mundësi për t’u bërë një fuqi
v detare»492:
'
■ '
Çështja e sovranitetit italian mbi Vlorën u prek pikërisht nga S.
Sazonovi dhe nga S. Sonino. Për të mos hequr dorë nga Dalmacia, ky
i fundit-qëllimisht e nënvléftësonte rolin e Vlorës në Adriatik. Jâ sesi
u përpoq ai ta nënvleftësonte këtë rëndësi përpàra aleatëve të '
ardhshëm, sidomos përpara Rusisë. «Nuk duhet pohuàr se Vlora e
mbyll vërtet Adriatikun: Vetëm me ndihmën e fortifikimeve të
fuqishme për të cilat ■ as që mund të flitet, ajo mund të kthehej në
një bazë detare të vër- tetë ose stasion mbrojtës. Italia e pushtoi .
Vlorën vetëm me qëllim që të mos lejojë fuqitë e tjera të:futen atje» 493,
vazh- donte ministri i Jashtëm italian.

491 S. Sonnino. Carteggio, dok. 210. Shih dhe S. Sazonov. Les années fatales,
Paris, 1927, f. 283,
• 56) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 423. Shih édhe S. Sonnino. Carteggio,
dok. 204.
493 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 475. Shih po aty edhe dok. 4SI.
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...Vërehet lehtë . se ,këto pphime nënvleftësuese të përfaqèsuesve të Italisë për rënbësinë e Vlorës gjatë, bisedimeve më .
kolegët e tyre të iuqivo. të Antantës janë krejtësisht të ngjash-. me
me deklaralat e : tyre përpara përfaqësuesve të Austro- -Hungarisëj
siç e vumënë. dukje pak më :sipër, Këto «argumente» na, japin tëy
drejtën/të. yimë në konkluzionin sepër të. përfituar sa më shumë ;
pala ; italiane gjatë luftës diplomatike përpiqej ta suite , vlerën e
lëshimeve që i bëheshin në Shqipëri me qëllim që të ngrinte vlerën e
kërkesave që asaj i refuzo- heshin gjetiu.
.ë.

b. Miràtimi për ekzistcncën c një «shteti shqiptar»

Pas sovranit.et.it mbi Vlorën dhe territorin rreth saj, kërkesa
tjetër e Italisë në Shqipëri lidhëj po me Vlorën,.me sigurimin e kësaj
në radhë të parëi Kjo kërkesë ti pasqyrua në propozimin e Romës për
ekzisteneën e një shteti' shqiptar në Shqipërinë e Mesme. Ajo
përfshihej në pikën V të kërkesave dtaliane të 4 marsit e mbeti edhë
.në Traktatin e 26 prillit 1915, pp në pikën V të tij, më saktë në
shënimin e kësaj pike. Më 4 mars thuhej se: «Porti i Durrësit do t’i
përkiste shtetit mysliman ,të pavarur të Shqipërisë së Mësme»494.
. Për nevojën e ekzistencës së këtij shteti, diplomacia e Romës
përptmoi «argumentet» e veta për t’i përdorur në rast se kundër kësaj
kërkese do të reagonin fuqitë e Antantës,mëa- gim të cilin e
parashikoi ambasadori italian në Lqndër, G. Impérial!, ndonëse me
pak vonesë. Në fillim ai parashikoi se kundërshtime do të ngjallnin
vetërn kërkesat italiane për terri toret e Austro-Hungarisë të
banuara nga sllavë 495 . Rurse më 13 mars ai i kishte telegrafuar
Romës: «Nuk di përse kam përshtypjen se mbi këtë pikë [mbi atë të
ekzistencës së nje shteti shqiptar] mund të gjejmë qëndresë nga ana
e An tan tes, e cila mendoj se.e ka shumë për zemër të kënaqë
aspiratat e njohura serbe mbi Durrësin»496.
«Argumentent që do të paraqiste: ambasadori italian për të
mbështetur kërkesën e Romës ishin tre. Në to ajo që spikat më shumë
është gjithnjë rivaliteti i Italisë për ndarjen e Shqipërisë me fqinjët
ballkanikë, veçanërisht rivaliteti ■ italo- -serb për ndarjene
Shqipërisë së Mesme. Argumenti i- parë ishte ai «iruajtjes» së paqes,
dhë i «mbrojtjes» së elememtëve - myslimanë shqiptarë/ Me
ekzistencën. e këtij shteti, thqhej « aty, do të evitoheshin
«kryengritjet,, tmerret dhe rreziqet e konfliktit të vazhdtieshërn
midis elementëve të krishterë ;sun- d'ues dhe popullsive të shtÿpura
494 S. Sonnino. Carteggio, dok. 133, f. 209.
495 Po aty, dok. 144, 175.
496 Po aty, dok. 180
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myslimane..i Prej vitesh Italia. ka mârrë gjithnjë ndaj Shqipërisë,'
yeçanërisht asaj mysli-: mane, âiiëji ë fnbrojtësit të'pâvarësisë së saj
politike dhe fetare dhe huk mundemi të mos e ndjejmë për detyrë
morale mbroj- tjen e këtyre popullsive». Pastaj kalohej në shqyrtimin,
e pro- :. blêmit nga këndvështrimi i interesave më të ngushta italiane, çka ishte thelbësorja. Prania e këtij shteti «në vështrimin
ushtarak synon të shërbejë si kushinetë midis Vlorës dhe territorëyë përreth, nga njëra ;anë, dhe Serbisë, nga qna "tjetër, ose të
.pengojë që zotërimi ynë [i Vlorës] të rrethohet nga Greqia dhe që,
nga ana ekohomike dhe sociale të qëndrojë e hapët për i'nfluencën,
civile italiane, për vetë tendencen e këtyre popullsive, të mbështeten
tek ne për t’u mbrojtur nga fqinjët». Më në fund kalohé] në
argumentin e tretë i c.ili e konsideronte Durrësin të panevojshëm për
Serbinë për shkak: të ndryshimeve territoriale që do të ndodhnin pas
luftës, kur Serbia do të dilte në disa porte të tjera të detit Adriatik.
«Serbisë do t’i mbeteshin portet e Raguzës dhe të Shëngjinit, përveç
atyre të Kotorrit dhe të Tivarit në qoftë se një ditë ajo do të bàshkohet
(sic është e mundshme) me Malin e Zi» 497 , shtonte më tej kreu i
diplomacisë italiane.
Për qeverinë e Romës shteti shqiptar i redüktuar në kufijtë e
Shqipërisë së Mesme duhej të luante, pra, në radhë të parë rolin e
një «mbrojtësi» për zotërimin italian të Vlorës. Ky ishte thelbi që
kërkonte të arrinte për këtë çështje qeveria italiane.
Mirëpo kërkesa për praninë e një shteti shqiptar në Shqi- përinë
e Mesme pengonie daljen territoriale të Serbisë në detin Adriatik
nëpërmjet Durrësit, çka e kishm ëndërruar prèj kohësh rrethet
ekspansioniste serbe. Mbi të gjitha Fuqitë e Antantës nuk do ta
përdprnin dot më tej këtë pjesë të vendit tonë për të kompensuar
Sérbinë dhè Greqinë për lëshimiet që këto do t’i bënin Bullgarisë në
Maqedoni, për të: rikrijuar kë- shtu ish-aleaiicën ballkanike, të
dëshiruàr aq shumë nga Rus.ia cariste. Prandaj në fillim diplomatët
e fuqive të Antantës dhe sidomos S. Sazonovi u vunë në pozita të
vështira për të gjetur zgjidhjen më të leverdisshme,’ Sapo filloi
shqyrtimi i kërkesave italiane ai u shpreh kundër ekzisteneës së
sbtetit shqiptar të Shqipërisë së Mesme. «Shqipëria duhet të
copëtohet- midis
Greqisë dhe Serbisë»6?,. u. deklaronte ai me këtë rast ambasa- dorëve
të Francës dhe të Anglisë në kryeqytetin rüs më 12 mars.
■;
Megjithatë në kushtef e reja të gatishmërisë së Italisë për të
hyrë në luftë, problemi i rindarjes së Maqedonisë kaloi përkohësisht
në plan te dytë në raport me ndarjen e Dalmacisë midis Italisë dhe
Serbisë, që doli në plan të parë. Duhëj kë- naqur edhe Italia, për ta
tërhequr këtë në luftë, por nuk_duhej dëshpëruar as Serbia, që
luftonte prej disa muajsh përkrah fuqive të Antantës. Po si? Sytë e
diplomatëve të Ahtantës veçanërisht të atyre rusë, u drejtuan përsëri
497 Po aty, dok. 183.
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nga Shqipëria, për ta gjetür këtu zgjidhjen. Territore.t e . Shqipërisë
.do - të shërbenin përsëri si kompensim jo më për rindarjen e Maqedonisë, por për të rregulluar, në radhë të parë konfliktin italo- -serb
për ndarjen e Dalmacisë. Miratimi i kërkesës italiane për ekzistencën
e një shteti shqiptar në Shqipërinë e lesme u përdor kështu si një
mjet që ajo të hiqte dorë tërësisht ose pjesërisht nga Dalmacia në
favor të Serbisë. Prandaj këto dy problème u: lidhën ngushtë gjatë
diskutimeve dhe pazarllë- qeve që zhvilluan të dyja palët derisa më
në fund u. arrit nënshkrimi i Traktatit të 26 prillit.
Lidhja e problemit shqiptar me atë dalmat u duk në për- gjigjen
që E. Grei i dha ambasadorit italian më 20 mars, për kërkesat që
qeveria e Romës kishte parashtruar më 4 mars. Përgjigja iu dha me
shkrim dhe me gojë (sikundër kishte parashikuar në projektin è tij
të 18 marsit). Me shkrim iu dha për: Dalmacrhë, e cila nuk i jepej.
Italisë e tëra, sikundër ajo kishte kërkuar; me gojë dhe e kushtëzuar
iu dha për shtetin e vogël mysliman shqiptar 498 499 500, kushtëzim i
kërkuar nga diploma- cia ruse.
Pas disa kundërshtimeve S. Sazonovi e pranoi më në fund
prôpozimin italîan për ekzistencën e shtetit shqiptar me kusht që
Italia të hiqte dorë fare nga Dalmacia6^ Diplomacia ruse pranoi
mandej t’i linte Italisë vetëm pjesën veriore të Dalmacisë (që
përfshinte portin e ' Zarës në veri dhe- atë të Shibenikut në jug
bâshkë me bfegdetin përkatës), me kusht që Italia të hiqte dorë nga
kërkesa për shtetin mysliman shqiptar. Me një fjalë Italia duhej të
zgjidhte ose Shqipërinë e Mesme ose Dalmacinë Veriorè. Në rast se
zgjidhte - pjesën

498
AMAE. Guerre 1914-1918, Italie, vëll, 558, fl* 197-198. Shih edhe
R. Poincaré.- Les tranchées, Paris, 1930, f. 108-109.
499 S. Sonnino. Carieggio, dok-. 191, f, 306;- MOEI. III, VII, pj. 1,
dok. 402.
.
.
.
.
500
MOEI, III, VII, pj. 1, dok. 393 dhe shën. 3: të këtij dokumenti si
dhe dok. 388. Shih po ashtu: L’intervento dell’ïtalia nei, documenti segreti dell
Intesa, Milano, 1925, dok. 91.
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veriore të Dalmacisë, terri toret :'e shtetit ' shqiptar do të nda- '
hëshin terësisKt. midis, monarkive ballkanike' fqinje, me 'përjashtim te Vlorës .dhe të territorit perretli, që do t’i kalonin Italisë501,
Në rast se qeveria e Romës do’ të zgiidhtë ëkzistencën e shtetit
shqiptar në Shqipërinë ë Mes me. atëherë ;ajo duhej të pranonte edhe
një kusht tjetër:' t’ü linte Sërbisë dhe;Gre- qisë «një'rryp të
mjaftueshëm të territorit shqiptar... në më- nyrë që t’u sigurohej
atyre' një kontakt i drejtpërdrejtë e një kufi i përbashkët»502, kusht
ky që lidhej gjithnjë 'me projektet për riridarjen e Maqedonisë.
•
Këto kushte ministri i Jashtëm i Rusisë ua ■kishte bërë të
qartë përfaqësuesve të Anghsë më 18 dhe 19 mars 503.
Prandaj gjatë diskutimit që E. Grei zhvilloi më 20 mars -me
ambasadorin italian për problemin dalmat, ai e lidhi këitë'problem
me kërkesën e Italisë për një shtet mysllman në Shqipërinë e Mesme,
duke i pohuar me gojë se nga zgjidhja e problemit të parë do të varej
zgjidhja e të dytit: Pasi i për- seriste Imperialit «vështirësitë é
aftësisë për jetesë» të shtetit të pavarür shqiptar, Ë. Grei i theksontë
atij se: «Megjithatë në qoftë se do të arrihej t’i gjendej një zgjidhje e
kënaqshme çështjès së Dalmacisë, këto vështirësi do të mund të
kapërce- heshin»504.
Këto vështirësi u kapërcyen me kompromise e lëshi- me të
hdërsjellta nga të dy palët.
Pas përgjigjes së 20 mârsit diplomacia e Romës nguli këmbë
përsëri për miratimin e kërkesave të veta të 4 marsit në Dalmaci e
gjetkë, në mënyrë tërësore505. Nga ana e saj diplomacia ë Petrogradit
vazhdoi t’i kundërshtonte për disa ditë rresht këto pretendimë, duke
iu përmbajtur lëshimeve të ku- shtëzuara që kishte pranuar t’i bënte
Italisë për pjesën veriore të Dalmacisë; më tej ajo nuk pranonte të
shkonte506. Gjysma tjetër e Dalmacisë, : pjesa jugore e saj duhej t’i
kalonte Serbisë.
■ Diplomacia ruse u tërhoq pastaj. vetëm për sa i përket Shqi- përisë.
Më 25 mars ajo e mira toi më në fund propozimin italian për
ekzistencën e shtetit shqiptar në Shqipërinë e Mesme pa e detyruar
Italinë, të hiqte dorë nga Zara.dhe Shebeniku (Dalma- cia Veriore),
sikundër. kishte kërkuar .më parë507.
'
Miratimi i. Rusisë,.për ekzistencën, e shtetit shqiptar, u sho-

501 MOEl, III, VII, pj, 1, dok. 393 dhe shën. 2 të këtij dokumenti si dhe dok.
394, 396. >
502 Po aty, dok. 393.
503 Po aty, dok. 394 e 396.
504 S- Sonnino. Carteggio, dok. 197; MQEI.. III, VII, pj. 1, dok. 402.
505
MOEl. III, VII, pj. 2, dok. 418, 419,“ 420,
423, 440, 441; S. Sonnino. Carteggio, dok. .199, 200, 204. , ,
■
506 Po. aty, dok.. 212, NjiOEl., III, VII,- pj,' 2; dok, 423. 440;,
507 MOEl. III, VII, pj. 2, dok. 423, 448, 450; S. Sonnino. Carteggio, dok. 210,
221.
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qërua nga miratimi i : Itaiisë, për të hequr dore nga Dalmacia Jugore.
;K]\o pjesë; p ipalmaçisë, që'filloh në vefi me portiri e , rëndësishëm
të.Splitit dhe.tërë bregdeti në jug deri në derdh- jen e lumit . Drin, do
.t’i 508 .kalonin Serbisë dhe Malit të Zi72. Këto «lëshrme»;, pëp
«sbtetin shqiptar» në favor të Itàlisë dhe për .Dalmacmë Jugore në
favor të Serbisë, u miratuan hga pâlët përkatëse.nëJ.und të marsit.
Këto «lëshime» u lidhën pra ngu- shtë me. njëra-tjetrën,.
Për ekzistencën e shtetit shqipjar, në pikën .V te Trakta- tit të
Londrës thuhej: «Porti i Durrësit do t’i p.ërkiste shtetit të pavarur
mysliman të Shqipërisë»7?. Eormulimit të Itaiisë më 4 mars, ku flitej
për. shtetin.shqiptar mysliman «të Shqipërisë së Mesme» 74,, iu. bë
kështu vetëm një ndryshim. Prej tij u mënjanua mbiemri «e Mesme»
që dukej një specifikim apo përcaktim i tepërt e që për përfaqësuesit.
e fuqive duhej hequr. Për më tepër një. specifikim 1, tille mund të
linte të kup- tohej se ato pranonin me gojën e. tyre një të vërtetë: të
vërte- tën e .copëtimit të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar edhe një
herë tjetër, pas dy copëtimeve të para, më 1878 dhe më 1913.
Kërkesës për ekzistencën e një «shteti shqiptar». në Shqipërinë e Mesme Roma i shtoi edhe një tjetër, që nuk e kishte
parashtruar në. memorandumm e saj të 4 marsit. Ajo kërkoi
vendesjen e këtij «shteti» nën kontrollin ose protektoratin italian.
Dhe ia arriti qëllimit pa vështirësi.

c. Vendosja e «shtetit shqiptar» nën protektoratin italian

Këtë kërkesë të re diplomacia italiane e bëri pasi u si- gurua për
miratimin e «shtetit shqiptar» dhe gjatë përpjekjeve për të
mënjanüar kohtradiktat ë tjera që lindën për ndarjen e plaçkës.
■
Pasi kishte pranuar më 27 mars të hiqte dore nga Dalmacia
Jugore në favor të Serbisë, më 14 prill diplomacia e Romës bëri edhe
një «lëshim» tjetër në favor të Serbisë. Kësaj do t’i kalonte edhe
gadishulli i madh i Sabionçelos dhe ishujt dalmatë përballë bregdetit,
për aneksimin ë të cilëve Italià kishte ngulur këmbë deri atëherë509.
Po ashtu. Italia pranoi një kompromis-lidhur me neutralizimin e
bregdetit. . _
Për këto «lëshime» té rëja përfaqësuesit e R.pmës kërkuan si

448.

508 ■•72) S. Sonnino. Cartegÿio, dok. 215, 220, 221; MOEI. VI, Vil, pj. 2, dok.
TA) MOEI. III, VII, pj: 2, dok. 612, f: 256/

74} Krahâso : S. Soîmino. Carteggio, 'dok.' 133, f. 209 me MOEk III, VII, pj.
2, dok. 612, f. 256.
.75) S. Sonnino. Carteggio/dok. 215, 220; MOEI. HT, VII, pj. 2, dok. 448.
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kompensim vendosjen e «shtetit shqiptar» nënkonitrollin apô
protektoratin ë Italisë, në formën e përfaqësimit të tij në bo- tën e
jashtme. «Në shkëmbim të këtyre. lëshimeve kërkojmë për Italinë
vetëm...- përfaqësimin diplomatik. të shtetit të vogël mysliman
shqiptar, i cili nuk do të ketë mjetet e mjaf- tueshme për të mbajtur
përfaqësitë e veta» 510, i .telegrafonte ,S. Sonino ambasadorit të tij në
Londër, Imperialit, më 14 prill.
Sikurse parashikoi ministri i Jashtëm i Italisë511, kjo, kër- kesë
e re e imperializmit italian u miratua nga tre partnerët 512 . Për
qëllimet e saj nuk e krundërshtoi as Rusia. Në pamundësi të
mënjanonte ekspansionin italian nga Ballkani, vëmendja e
diplômacisë ruse ishte përqendruar në largimin e këtij ekspan- sioni
sa-të ishte e mundur vetëm nga tokat sllave. Këtë ajo e arriti
pjesërisht më komperisimin që i bëri Italisë në Shqipëri. Për rrjedhim
kërkesa e- protektôratit, e bërë sipàs parimit «më lësho të të lësboj»,
nuk ü bë aspak. pengesë për ecurinë e mëtejshme të bisedimeve dhe
për përfundimizi e tyre më. 26 prill, me nënshkrimin e Traktatit : të
Fshehtë të Londres.
Në këtë tiraktat kërkesa e Italisë e 14 prillit u formulua kështu: «Italia do të ngarkohet të përfaqësojë shtëtin e Shqipërisë në
marrëdhëniet e tij më "jashtë»- 513 . Ajo ü përfshi në pikëii VII të
Traktatit, ashtu siç kishte propozuar vetë Roma po më 14 prill514 dhe
jo në pikën V (në shënimin e kësaj pike) ku flitej për ngritjen e
«shtetit shqiptar» të Shqipërisë së Mesme. Edhe formulimi është
gjithashtu po ai i propozuar nga diplo- macia italiane515.
Pranimi i kësaj kërkesë ishte një sukses i ri diplomatik për
Romën. Kështu ajo do të zëvendësonte kontrollin ndër- kombëtar të
6 fuqive, të vendosur mbi Shqipërinë më 1913, me .kontrollin e vet.
Imperializmi italian tashmë do të ishte në gjendje të mënjanonte
ndërhyrjet në ««htetin» e ardhshëm shqiptar të forcave të- jashtme,
veçanërisht të monarkive . fqi-

253.

510 S. Sonnino. Carteggio, dok. 250 dhe dok. 253.
511 Po aty.
512 MO El. III, VII, pj. 2, dok. 535, 537; S. Sonnino. Carteggio, dok.

...... .... ' ■■■

513 MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256.
514 S. Sonnino. Carteggio, dok. 250, f: 386.
81.) Krahaso: S. Sonnino. Carteggio, dok. 250, f. 386 me MOEL Ili, VII, pj. 2,
dok. 812, f. 256.
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nje ballkanike, dhe do të mbikqyrte më mirë krerët shqiptarë si
E. Toptaniri me shokë.
:
' Me vendosjen e «shtetit» të ardhshëm shqiptar nën protektoratin italian, Roma realizôi ,me fuqitë e Antantës ate që Vjena i
kishte refuzuar deri atëherë. .Ketë sukses të imperia- lizrnit italian
e vintë në dukjé qysh ato ditë T. Titoni. «Me pranimin prej Sazonovit
të propozimit tonë të fundit për Dal- maeinë dhe të përfaqesimit
diplomatik të Shqipërisë që Sazonovi e përkufizoi. si një protektoràt
të vërtetë italian, mua më.duket se ne kemi arritur një sukses të
vërtetë^, i shkruante ai So- ninos me 17 prill. «Për ne ka më shumë
rëndësi qe shteti i ardhshëm shqiptar të jetë pak më i vogël, porse
ekskluzivisht nën influencën tonë, — vazhdonte më tej Titoni, — se
sa më i madh dhe i ndërkombëtarizuar dhe pra i hapët për të gjitha.
ndikimet e mundshm^»516. .
Sjpas kushteve të përmëndura nga Titoni e të formuluara. në
pikën VII të Traktatit, 'shteti i pavarur dhe sovran shqiptar i 1913ës do të zhdukej si i tillë nga harta politike e Bali- kanit, kurse kombi
shqiptar, i copëtuar në disa pjesë, rreziko- hej nga shkombëtarizimi.
Nga ky shkombëtarizim rrezikohej edhe ajo pjesë e popullit shqiptar
që do të përfshihej në kufijtë e ngush-të të shtetit të ardhshëm
shqiptar. Kÿ mbetej i hapur për t’ü mbushur me kolonë italianë.
Pas miratimit të ^shtëtit shqiptar>>'dhe vendosjes se tïj nën
protektoratin e Italisë, për të dyja palet doli në plan të- parë një
pazarllëk tjetër, ai i përcaktimit të kufijve të tij..

d. Rreth kufijve të «shtetit shqiptar»

Qeveria edRomës ishte e interesuar që'këta kufij të ishin. sa më
të gjerë, për të sunduar mbi një territor sa më të madh. Fuqitë e
Antantës nük pajtoheshin plotësisht me këtë. Me ndarjen e
Shqipërisë ato dëshironin të kënaqnin edhe synimet ekspansioniste
të monarkive ballkanike fqinje dhe sidomos të krijonin mxmdësi që
në territoret'e shtetit shqiptar të 1913-ës të vendosej rië të ardhmen
një kufi tokësor i përbashkët midis Serbisë dhe Greqisë, ne qoftë se
kufiri i vjetër (ai i 1913-ës) do të ndërpritej me hyrjen e Bullgarisë në
luftë përkrah tyre; Bullgarisë ata vazhdonin t’i premtonin
Maqedoninë deri në' Ohër. Krijimin e shtetit shqiptar fuqitë e
Antantës e pranuan me këtp. kushte, -a^i'ipëcsëritën -eçlhe ikyr.
miratuan kontrollin italian;mbi:të, gjë që e pranoi edhe pala
italiane517. ; .......
516 S. Sonnino. Corteggio, dok. 267.
517 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 423, 448, 450, 535; S. Sonnino. Carieggio, dok,
210, 221, 253.

Megjithatë rreth shtrirjes së këtij kufiri, : që do të kiqhte tëbënte- me kufijtë ;,lindorë, të .«shtetit. shqiptar», lindën divergjenea, të ,cilat\;vazhduan ;deri ditëm e nënshkrimit të-.traktatit. Gjithashtu kontradikta dolën për kushtëzimin me të cilin e
lidhte qeveria e Romës ndarjen e Shqipërisë së Veriut dhe . të Jugut
me tri monarkitë ballkanike fqinje. .
Qysh në memorandumin e saj të 4 marsit (në pikën V dhe VII
të tij), qeveria italiane ishte shprehur që shteti i ardhshëm shqiptar
të kufizohêj brenda Shqipërisë së Mesme. kurse me Shqipërinë e
Veriut dhe të Jugut ajo donte të kënaqte sadopak fqinjët ballkanikë
të Shqipërisë e të mënjanonte kështu kon- tradiktat me ta. E nisur
nga. synime të tüla, në pikën VII të këtij memorandumi, Roma kishte
pranuar që Shqipëria e Veriut t’i jepej Malit të-Zi dhe Serbisë, kurse
ajo e, Jugut t’i kalooite Greqisë, në qoftë se këtë copëtim do ta
dëshironin Anglia. Franca dhe Rusia. Porse Italia do ta pranonte këtë
vetëm atëherë kur të kishte siguruar për vete Trentinon dhe Istrien.
Dalmacinë dhe Ishujt si edhe Vlorën së bashku me hinterlandin e saj,
kur pjesa qendrore e Shqipërisë do. të re- zervohej për krijimin e
shtetit të vogël mysliman shqiptar të neutralizuar dhe kur bregdeti,
nga gjiri i Kotorrit e deri në derdhjen e Vjosës së bashku me atë nga
Himara e deri në Ke- pin e Stilos, të neutralizohej518.
Në projektm e saj të 4 marsit ndarjen e ^ Shqipërisë me tri
monarkitë ballkanike ■ fqinje, diplomacia e Romës e kishte
kushtëzuar pra, me realizimin më parë të planeve të saj në detin
Adriatik. Ishte një kusht që mbeti i pandryshuar edhe në Traktatin
e Fshehtë të Londrës, me gjithë përpjekjet e di- plomacisë së
Petrogradit për ta mënjanuar atë. Këto përpjekje u bënë nga fundi i
pazarllëqeve, gati një javë përpara se të nënshikruhej Ti-aktati,
atëherë kur përfaqësuesit e Anglisë dhe të Francës kishin menduar
se ishin sheshuar (të gjitha diver- gjeneat e kishte mbetur vetëmhedhja e firmave. Më 17 prill përfundoi në Londër ëdhe redaktimi në
frëngjisht i tekstit të Traktatit mbi bazën e projektit italian të 4
marsit. me plotësi- met e ndryshimet e: miratuara tanimë prej të dy
palëve, siç ishin përfaqësimi i shtetit të ardhshëm shqiptar nga Italia
në mairëdhëniet e tij nie shtetet e tjera, krijimi i kufiriti të përbashkët greko-serb në perëndim të liqenit të Ohrit e- të : tjera519.
For këtij teksti-të dërgùar telëgrafisht për shqyrtim e miratim,
S. Sazonovi propdzoi më 18 prill t’i bëheshin disa ndryshime të tjera:
Një'ndryshim ishte mënjanimi ikushtit të par âsbtruar 'nga qëveria
italiane për ndarjen e Sfaqipêrisë me monarkitë fqinje, i cili në
tekstin' e 1!7 prillit kishte mbetur po ai i 4 marsif. «Artikulli VII nuk
duhet të ndjekë një f-ormu- lim të kushtëzuar, porse, ashtü si të
gjitha të tjérat, të fiksojë në një mënyrë pozitive fatin që fnqitë e

518 S. Sonnino. Carteggio,dok. 133, f. 209.
519 Po aty, dok. 253, 262, 268; MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 550 me
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tjera-i rezervojnë territoreve shqiptare, aq më tepër kur në këtë
çështje dëshirat italiane janë marrë gjerësisht në konsideratë, aq sa
do të ishte e drejtë të pasqyrohen gjithashtu avantazhet .që.duhet të
marrin në !këto raj-bne popujt e tjerë fqinj»520.
Sazonovi propozonte që pika VII të formulohej kështu: «Porti i
Durrësil, do t’i njihet shtetit të pavarur mysliman e neutral të
Shqipërisë, që do të përmbledhë pjesën qëndrore të Shqipërisë së
tanishme, ndërsà pjesa veiiore (me qytetin e Shkodrës dhe port et e
Shëngjinit dhe të Lezhës) dhe ajo. ju- gore do të ndahen midis Malit
të Zi, Serbisë dhe Greqisë dhe një territor i mjaftueshëm do të lihet
për t’u siguruar Greqisë dhe Serbisë -ekziistencën-e një kufiri të
përbashkët në perëndim të liqenit të Ohrit»521. ,
Ky propozim i ri i diplomacisë ruse nuk tërhoqi vëmendjen e
aleatëve aq sa tërhoqën disa të tjera. Ajo propozonte ; të re- fuzobej
kërkesa e Italisë për neutralizimin e bregdetit ekzis- tues malazez
(ndryshe kjo do të çonte në privimin e - Malit të Zi nga të drejta që ai
kishte fituar më parë me Kongresin e Berlinit) dhe kërkonte që Italia
të hynte në luftë menjëherë pas nënshkrimit të Traktatit dhe jo
brenda një muaji, sikundër këmbëngulte Roma. Kishte edhe
propozime të tjera që binin ndesh me kërkesat e qeverisë italiane.
Propozimet e S. Sazo- novit ishin të tilla sa në Londër dhe në Paris u
krijua përshty- ; pja se diplomacia ruse nuk ishte për hyrjen e Italisë
në luftë, se ajo po nxirrte tani qëllimisht pengesa të reja për çështje
të vogla ê të parëndësishme. Shqetësimet e qeverive të Francës dhe
të Anglisë ishin aq të mëdha sa i detyruan presidentin e Republïkës
Franceze dhe mbretin e Anglisë të ndërhynin pranë carit të Rusisë,
duke kërkuar ndërmjetësimin e tij522. ,,
Puna arriti deri atje sa Londra i kujtoi Petrogradit, me një ton
dipiomatik jo të zakontë për të, se lëshimet që l. ishin bërë Rusisë në
Stamboll ishin aq të mëdha sa i dukeshin «krejt të pakuptueshme»
dhe me pasoja négative kundërpropozimet e reja ndaj Italisë523.
Në rrethànat kur kërkohej të nënshkruhej sa më . parë
Traktati,. propozimi rus për : të shmangur kushtin e qeverisë italiahe
për ndarjen e Shqipërisë me monarkitë ballkanike fqi- nje. nuk gjeti
mbështetjen'e Londrës dhe të Parisit dhe prandaj nuk iu paraqit as
palës italiane. Po për të njëjtat arsye u la mënjanë edhe një.propozim
i Romës i po atyre ditëve, që kishte të bënte me shtrirjen e kufirit të
përbashkët serbo-grek të formuluar nga aleatët. .Në lidhje me këtë
kufi, në tekstin e 17 prillit (i cili iu dërgua për shqyrtim e miratim
edhe Romës) thuhej se «Italia pranon të lerë në çdo rast në lindje të
Shqipërisë një territor të mjaftueshëm për t’u; siguruar .Greqisë dhe

.86) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 550, f. 179.
521 Po aty.
522 MOEI. III, VII, pj. 2, dok.1 267; ; 571, 598, 619; R, Poincaré
Les tranchées, f. 168-167, 171.
■
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523 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 563. :
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Serbisë ekzistencën e një tërritori të përbashkët, në pepëndim të
liqenit të Ohrit»524. S. Sonino kërkoi që ky formulim të zë- vendësohej
me një tjetër, më të përgjithshëm, në tëciiin të mos përcaktohej
shtrirja e tij në perëndim të liqenit të Ohrit, çka mund të shpinte në
ngushtimin së tepërmi të kufijve të shtetit shqiptar, në privimin e tij
prej maleve që dominonin luginën e Shkumbinit, të domosdoshëm
për mbrojtjen e Elba- sanit «që është zëmra e Shqipërisë
myslimane»525 pohonte kreu i diplomacisë së Romës më 20 prill. Për
zëvendësimin e for- mulimit ai u shpreh edhe në ditët që pasuan, 526
prej nga u dety- rua të tërhiqej pas këshillimeve të E. Greit. Për
sekretarin anglez të Punëve të Jashtme -«në qoftë se Italia do të
ngrinte çështjen e Ohrit ai [Sazonovi] do të ngrinte menjëherë hinterlandin dalmat, gjë që do t’i komplikonte gjërât në pambarim»,
prandaj kërkonte të hiqej dore527.
Pazarllëku Shqipëri-Dalmaci u lidh kështu për të tretën herë.
Këtë radhë për të saktësuar kufijtë e shtrirjes së sundi- mit italian
në Shqipëri., Por tani çështja u mbyll pa kompen- sime. Më 25 prill
Sonino autorizoi ambasadorin italian në Lon- dër G; Imperialin, të
nënshkruante Traktatin528.
Për fuqitë e Antantës Traktatin e nënshkruan sekretari anglez
për Punët e Jashtme, E. Grei, kurse për Francën dhe Rusînë
ambasadorët e tyre pranë oborrit anglez, respektivisht P. Kamboni
dhe A. Benkendorfi.
Në Traktatin e Fshehtë të Londrës të 26 prillit formulimi i
kufirit. të përbashkët serbo-grek mbeti ai i prôpozuar më 17 prill pa
i bërë këtij as më të voglin ndrÿshim529. Po ashtu nuk ndryshoi fare
edhe kushti italian i 4 marsit për ndarjen e Shqi- përisë me
monarkitë ballkanike fqinje, sipas të cilit Italia nuk do'ta
kundërshtonte këtë copëtim në qoftë se do të realizonte planet e saj
ekspansioniste në gjithë detin Adriatik 96.
Për rrjedhim në këtë Traktat kufijtë e «shtetit shqiptar» që do
të vihej nën protektoratin e Italisë, mbeteshin të kushtë- zuar nga
rrethanat që do të krijoheshin në m'barim të luftës. Do të kufizohej
ai vetëm në Shqipërinë e Mesme apo do të shtri- hej eventualisht
edhe në atë veriore e jugore? Po ashtu kufijtë lindorë të tij do të
vareshin kryesisht nga e ardhmja politike e Maqedonisë, nëse kjo do
t’i kalonte Bullgarisë apo,, do t’i mbetej Serbisë. Në rastin e dytë
zgjerimi i kufirit ekzistues serbo-grek në krahinat e shteitdt shqiptar
në perëndim të liqenit të Ohrit, linte shteg për diskutime.

.90) S. Sonnino. Carteggio, dok. 268, f. 412.
525 Po aty, dok. 275.
526 Po aty, dok. 286, 288, 292.
527 MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 586. Shih po aty edhe .dok. 581.
528 S. Sonnino. Carteggio, dok. 296,
529 Krahaso S. Sonnino. Carteggio, dok. 268, i- 412 me MOEI,
III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256,
,\
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Vetëm se këtu duhet sqaruar diçka lidhur me të ardhmen
politike të portit shqiptar të Shëngjinit dhe të bregdetit që nga
derdhja e Bunës e deri në derdhjen e Drinit. Ky port së bashku me
bregdetin në bazë të pikës 5 të Traktatit të fshehtë të Lon- drës do t’i
kalonte Serbisë ose Malit të Zi pa iu nënshtruar asnjë kushti. sepse
në propozimet e saj të 4 marsit vetë Italia nuk e kishte lidhur me
ndonjë kusht sikundër kishte bërë për Shqipërinë e Veriut dhe atë të
Jugut97.
Nënshkrimi i Traktatit të fshehtë të Londrës u bë burim i
kontradiktave me karakter të dyllojshëm. Ato ishin, së pari,
kontradifcta midis popujve dhe vendeve impérialiste e shovi- niste,
që po merrnin nëpër këmbë të drejtat kombëtare të këtyre popujve.
Të tillë ishin populli shqiptar, që do të copëtohej midis katër vemdeve
fqinje, populli grek i Dodekanezit, që do të vihej nën sovranitetin e
Italisë (sipas pikës 8 të Traktatit), pjesë- risht ai kroat e slloven gjatë
brigjeve të detit Adriatik, që do të aneksohej nga Italia etj. Lutta e
këtyre popujve kishte karakter çlirimtar e antiimperialist. Së dyti,
kontradiktat kishin karakter ndërimperialist, siç ishin, p.sh., ato
midis Italisë dhe tri monar- kive fqinje ballkanike për ndarjen e
Shqipërisë. Ato luftonin për të siguruar gjithsecila pjesën më të
madhe. Sbqipëria u bë shesh lufte për zgjidhjen e këtyre
kontradiktave.
Pas nënshkrimit të Traktatit të Londrës, kërcënimi i Italisë për
të dalë nga neutraliteti u rrit. Kjo rrethanë ndikoi edhe në qëndrimin
e mëtejshëm të Vjenës ndaj kërkesave ekspansioniste të Romës në
Shqipëri.

96) Po ashtu krahaso MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256 me S; iSonhino.
Carteggio, dok. 133, f. 209.
37) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256.

168

KREU VI

PASOJAT E NËNSHKRIMIT TË TRAKTATTT TË LONDRËS
DHE TË HYRJES SË ITALISË N Ë LUFTË

1. AUSTRO-HUNGARIA TËRHIQET PLOTËSISHT NË FAVOR TË
ITALISË.

Përfundimi i Traktatit të 26 prillit 1915 ishte një dështim i
përpjekjeve të diplomacisë së fuqive qendrore për zgjidhjen e
kontradiktevc me Italinë në rrugën e. bisedimeve e kom- promiseve.
Tani Italia u nda përfundimiaht nga aleatët e vjetër duke u lldhur
me bllokun imperialist të fozqive të Antantes. Megjlthatë, për arsye
politike të brends'hme, ajo nuk i ndërpreu menjëherë ibisedimet me
Austro-Hungarinë. Duke qenë në pakicë në krahasim me
neutralistët, interven- cionistët donin të ndryshonin më parë
raportin e forcave në Parlamentin itaEan. Për vijimin e qëndrimit
neutral ishte një pjesë e përfaqësuesve të iborgjezisë si dhe deputetët
socialiste. Agjitacioni i neutralistëve u, rrit pas denoncimit më 4 maj
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1915 nga qeveria italiane e Traktatit të Aleancës me AustroHungarinë. Më 10 maj ky agjitacion çoi në dorëhe- qjetn e qeverisë
Salamdra-Sommo, por nuk 'bëri dot më tepër. Më 20 maj kabineti i
mëparshëm mbri votëbesimin e parlame- ntit italian me sbumicë
votash. dhe pas tri ditësh Italia hy- ri në Luftën e Parë impérialiste
Botërore. Në fillim ajo i shpalli luftë Austxo-Hungarisë dhe më vonë
Turqisë dhe Gjer- rnanisë. V. I. Lenini e dlësonte atëherë borgjezinë
impérialiste italiane si «një borgjezi brutale, tmerrësisht
reaksionare dhe të ndyrë, së cilës i kullojnë jargë niga kënaqësia se
dhe atë e pranuan në ndarjen e presë»530.
Përpjekjet e diplomacisë së Vjenës për të mos e hodhur usbtrinë
italiane kunidër asaj a-h, vazhduan deri më 23 maj 531 , ditën kur
Italia i shpalli luftë. Lëshimet e Vjenës ndaj kër- kesave itë qeverisë
së Romës erdhën duke u rritur, sidomos pas denoncimit të Traktatit
te Aleancës. Vendin e parë e zunë lëshimet në Shiqipëri, të cilat ishin
një miratim i plotë i kërkesave italiane. __
Prej propozimit të 22 prillit që kemi parë deri më 4 maj,
Perandoria e Habsburgëve u tërhoq gradualisht nga pozitat e saj në
Sbqipëri në favor të Itailisë. Më 28 prili Vjena pro- pozoi të
nënshkruhej një marrëveshje e re dypalëshe italo- -austriake në të
cilën Vlora dhe rrethi i saj të mos viheshin nën sovranitetin e plotë
të Italisë, sikundër kishte kërkuar Roma më 8 prili, por të njibeshm
si zonë e interesit të ve- çânt'ë^ për Italinë. Kjo do të thoshitë se
Anstro-Hungaria hiqte dore nga pari mi i ruajtjes së interesave
reciproke në Shqipëri midis dy fuqive të Adriatikut, sikundër kishte
propozuar më 22 prili. Vjena pranonte të hiqte dorë edhe nga
interesimi për pjesën tjeter të Shqipërisë, me kusht që të garantohej
1 mosndërhyrja'e fuqive të tjera 532. "
Pas denoncimit të Traktatit të Aleancës diplomaeia aus- trohungareze bëri një kthesë të plotë. Ajo u tërhoq menjë- herë nga i
gjithë fronti shqiptar dhe pranoi të hiqte dorë plotësisht nga
interesimi. i. mëtejshëm , oolitik . i .Perandorisë për Shqipërinë,
ashtu sikundër. kishte kërkuar edhe qeveria. italiane me 8 prili, .«Ne jemi gati të heqim dorë nga çdo re- zërve d'he të pr&npjmë
mosinteresimdn tonë âpsolut [në Shqi-

.1) V.I. Lenia. Veprat, vëll. 21, f. 390.

''
"■

'
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531 'Documents diplomatiques concernant les rapports entre VAutriche- Hongrie
. et l’Italie (më te.i: DDAU), Vienne,. 1915, dok.- 202-e 203.
532 S. Soijnino. Çarteggio .1914-1916, Roma-Bari, 1974, dok. 305, f. ,463-464; DDAU, dok. 158, f. 179 dhe dok. 164, 166, 169; S. Sonnino. Diario 1914-1916,
Bari, 1972, f. 132.
■ ■■
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përi]», i telegrafonte ministri i Jashtëm autro-hungarez, I. Bu- riani,
ambasadorit të tij në Romë më 5 maj4. Po akhtu Vjëoa pranoi
SQvranitetin italian mbi Vlorën dhe krahinën e saj 5, siç kishte
kërkuar Roma më 8 prill. Por as këto lëshime, as ato që pasuan në
tokat e Perandorisë dhe as garancitë që iu dhanë qeverise së Rbmës
nga Gjermania për sigurimin e këtyre leshimeve në mbarim të
luftës, nuk ndikuan mbi forçat intervencioniste italiane.
Me 'shpalljen e luftës së armatosur më 23 maj, zgji- dhja e
kontradiktave midis Italisë dhe Austro-Hunigarisë do të varej nga
zhvillimi i konfliktit me armë dhe në favor të asaj fuqie nga do të
anonte fitorja e lufitës impérialiste. Me të d.y monarkitë fqinje
ballkanike, me Serbinë dhe me Malin e Zi, me të cilat prej 23 majit
Italia u ndodh në të njëjtin front lutte kundër Austro-Hungarisë,
çështja qën- dronte ndryshe. Këto menduan se kishte ardhur koha
për të realizuar në Shqipëri synimet e tyre ekspansioniste. Për
Serbinë si nxitje shërbeu nënshkrimi i marrëveshjes midis Italisë e
fuqive të Antantës dhe futja e Italisë në luftë.

2. INVADIMI X VENDIT NGA USHTRIA SERBE

a. Synimet e Serbisë dhe qëndrimi i fuqive

Siç dihet përmbajtja e Traktatit_ të. Londres u mbajt .e fshehtë
nga: ftuqitë nënshkruese. të tij. Ajo doli në dritë vetëm në fund të
nëntorit 1917, kur u botua Traktati nga qeveria sovjetike.
Megjithatë qeveria serbe mundi ta nuha- së këtë. përmbajtje6,
ndonëse në mënyrë jo të plotë. Për shkak të këtij Traktati që ibinte
ndesh me planet e aeve- ri-së serbe si për ndarjen e tokave slilave
nën Austro-Hun- garinë, asbtu edhe për: ndarjen e Shqipërisë së
Mesffle, kon- tradiktat midis Serbisë dhe Italisë u ashpërsuan
shumë.
E nxituar nga rivaliteti dhe nga etja për pushtime, qeveria
serbe filloi agresionin kimdër Shqipërisë, nga i cili kishte hequr dorë
pas këshillimeve të vazhdueshme të fù41 DDAU, dok. 172.
■. '5) Po aty, dok. 178, 185, 188; A. Salandra L’Intervento, Verona, 1930. f. 138,
;
258; S. Sonnino. Diario, f. 140.
«V Mezhdnnaradnie otndshenia v epohu imperializma (më tëj; MOED, Ser. III,
vëll. VIII, pj. 1, dok. 95; A. Salandra. L’Inièrvento, f. 181; V.E. Orlando. Memorie
(1915-1919), Milano, 1960, f. 340.
12 — 175
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qive të Antantës., Mq këtë agresion qeveria e N. Pashiçit , synonte t’i
vinte në .ndihmë Es.ad pashë Toptanit, duke go- ditur kundërshtarët
e tij_dhe lëvizjen patriotike që luf tonte për mbrojtjen e të drejtave
komibëtare. Mbi të gjftha ajo synonte ta vendosteShqipërinë e Mesme
nën pushtimin e Serbisë e të dilte mundësisht në Durrës, për t’i pasur
këto në dorë, pavarësisht nga rrethanat e zhvillimit të luftës dhe
përi'undimi i saj.
; Agresioni nnk kishte të bënte pra aspak me «sigurimin» e
krahëve të Serbisë, sikundër ngrihet me të madhe në do- kumentet e
qeverisë serbe533 të asaj kohe dhe sikundër është paraqitur nga disa
autorë sllavë534., Një version i tillë fsheh synimet e vërteta shtypëse
e pushtuese të qeverisë së N. Pashiçit.
‘X
Shpina e ushtrisë serbe rrezikohej nga Builgaria e forte
ushtarakisht dhe jo nga Shqipëria e dobët, e paorgani- zuar nga
pikëpamja shtetërore, pa ushtri të sajën, për më . tepër me një
përçarje të thellë politike.e shoqërore të brend-' shme dhe me
krahina të pushtuara nga Italia dhe Greqia.
Zhurma e propagandes së qeverisë serbe për «rrezikun» nga
Shqipëria ishte e vazhdueshme 535. Ajo kishte për që- llim të
justifikonte kryerjen e agresionit dhe pushtimin e. vendit në një
situatë. ndërkombëtare të përshtatshme.
Përgatitjet seriqze për invadimin ushtarak serb nisën nga fillimi
i majit 1915, menjëherë sapo Italia denoncoi Tra- ktatin e Aleancës
me Austro-Hungarinë dhe u konstatua hy- rja e saj e afërme ne lutftë.
Atëherë ushtria serbe u përfor- cua shurnë në kutfijtë serboshqiptarë 536 . Po në aitë kohë, di- plomacia Serbe ndërhyri përsëri
pranë tri fuqive të Antan- ntës për, të.marrë prej tyre miratimin për
kryerjen e pu- • shtimit, gjoja për të shtypur veprimtarinë e
agjenturas së huaj austro-turke e bullgare në Shqipëri, siç e quante
propagande e Beagradit lëvizjen antiesadiste. Por, përgjigja .,e
fuqive. të Antantës ishte përsëri négative. Ato. i kërkomn qeverisë
serbe, t’i përqendronte gjitbnjë forçat e saj kundër Austro-Hungarisë,
sepse pas disfatës ushtarake të Vjenës do të ishte e lehtë të shtypje
«komisarët e saj» në Shqipëri, se mandej gjendja nuk ishte «aq e
rreziksbme për Esad Pa- shën, siç e besonte qeveria serbe» dhe, më
në fund, se. një hap i Serbisë në Shqipëri «kishte rrezik të nxirrte
533 Ministère de Affaires Etrangères de France, Archives Diplomatiques,
Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE), Albanie, vëll. 5j fl. 157, 208- -210; I documenti
diplomatici italiani (më tei: DDI), Ser. V, vëll. IV, dok., 72, 156; Elaborât srpskog
Ministrarstva inbstranïh delà o pripre- mama srpske okupacije severne Albanije
1915 godine; në: «Vjetar»- (go- disnjak) i Arkivit të Kosoyës, II-III, Prishtinë, 1970,
f. 20-23., (Përga- titur për botim nga. B. Hrabakj.
534 Ùperacije crnegorske vojske u Prvom svjetskom raiu. Beograd, 1954, f. 254;
N. Skeroviç. Crna g or a za vrijeme Prvog svjetskog rata. Titograd, 1963, f. 50.
535 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 466; AMAE. Albanie, vëll. 5. fi. 78,
109.
536 Operacije, f. 256; SU: Rahimi, Marrëveshjet e qeverisë serbe me Esad pashë
Toptanin gjatë vitëve 1914-1915, në: Gjuirirnime albaiiolo- gjike»,-séria ë Sbk.
historike, VI, Prishtinë,' 1977, f. 131-133; AMAE. vëll. 5, fl. 78.
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çështje të natyrës së jashtme, veçanërisht nga ana e Italisë»537.
Deri nga mesi i muajit. maj përfaqësuesit e fuqive të Antantës i
foënë qeverisë serbe deklarata të tilla duke e po- rositur që t’.u
përmbahej atyre538. Megjithatë qeveria serbe e kreu. agresionin në
kundërshtim me udhëzimet e iuqive. Agresioni. ifilloi : në fund të
nruajit maj 1915, d.m.tb. një ja- vë pasi Italia kishte nisur luftën
kundër ish-aleates së saj dhe kur pozitat e E.. Toptanit nuk ishin
keqësuar më- tej, por vazhdonin të ishin si në fillim të vitit.
«Ekspedita shqiptare», , siç u quaj t pjesa. e ushtrisë serbe që n
ngarkua për të krver invadimin. numëronte 10 deri 20 mijë veta539.
Ajo komandohej nga gjeneral Damian Po- poviçi, anëtar i . njohur, i
prganizatës, ultrashoviniste serbe «Dora e Zezë», dhe përbëhej nga tri
reparte në rang regji- menti, nga ai i Prizrenit, i Drinit dhe i Ohrit.
Këto reparte sulmuan. kufijtë sbqiptarë në tri _pika të ndryshme.
Njëri suimoi nga Prizreni në drejtim të Shqipërisë së Veriut dy të
tjerëi mësynë në drejtim të Shqipërisë . së Mesme, njëri nga Dibra,
tjetri nga Ôhii 540. Si pretekst për invadimin shërbeu një provokim
kufitar në Qafë Thanë e në Shën Na- um541, i organizuar qëllimisht
më 28 maj nga autoritetet ku- fitare serbe. Përlçapjet e anës
shqiptare me notât e 29 dhe 30 rriàjit dërguar komandës së ushtrisë
serbe në Ohër për të ndaluar agresionin, nuk patën përgjigje pozitive.
Notât u dërguan nga udhëheqja ekryengritjes fshatare
antiesadiste542.
Agresorët sedbë vepruan si veprojnë zakonisht të gjithë
pushtuësit. Ata e sboqëruan : invadimin me një proklamatë me

537 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 683; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 109^-114; S.
Sonnino. Diario, f. 136; Elaborai, f. 20-23.
538 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 128, 130, 132, 134.
131 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 118. AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 109, 168, 202.
540 Operacije. f. 256; «Pormlli». Sbkodër, 7 e 8.6.1915. f. 1.
,15) DDL V, IV, dok, .67: AMAE. Albanie, vëll. 5. fl. 150; Elaborât f. 23-24;- :Sh,.
Rahimi, Marrëveshjet, f. 3i4.
16) ' G. Shpuza. Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -1915. Tiranë,
1986, f. 384-385.
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shkrim drejtuaf shqiptarëve, e eila ishte hartuar nga Mini- stria 'e
Punëve tëJashtme të Serbisë17 në tri gjuhë: në shqip, në serbisht e
në turqisht. Ajo nënsHkruhej veças mga koman- dantët e njësive 'të
ushtrisë serbe që do të futeshin në Shqi- përinë e Mesme, nga
kolonelët Peter Mishie i njësitit të Oh- rit dhe Milutin Mishkoviç 1
njësitit te Drinit, dhe mbante datën 2 qershor 1915 (20 maj me stilin
e vjetër)18. (Nuk dimë nëse një të tillë e kishte nënshkruar
komandanti i kolonës që veprotyte në drejtim te Shqipërisë së
Veriut, kolbneli V. Kataniç. Sidoqoftë përmbâjtja e saj ishte e njëjtë).
Në proklamatë dukeshin qartë përmasat e gjera të agre- sionit
dhe të pushtimit që qeveria e. Beogradit .synonte të arrinte në
Shqipëri. Në të nuk flitej si më parë për kufizi- min e këtij pushtimi
në «pikat strategjike», por ' ibëheshin përpjekje për ta justifikuar
pushtimin me sbqetësimet që
sillnin në kufi shqiptarët, «të nxitur» nga Au.stria dhe Tur- qia. 'Në
të dukej njëkohësisht kërcënimi, demagQgjia e dre- dhitë e
agresorëve me qëllim që të mos u ’b'ëhej ndonjë qëndresë. ^Neve
nuk .vimë kundër Shqipërisë, sèpse fati i saj është në dorë të
Bvropës», Shkruhej në të, se ata vi- nin kundër atyre që luftonin
Esad Pashën, «i cili_ dëshiron të ruajë Shqipërinë për shqiptarët».
Dhe më tej «Si t’i zemë e t’i dënojmë kryengritësdt, neve do të
kthehemi prapë, edhe qeverinë e vendit tuaj dq ta lemë ndë dorë te
birit të Shqi- përiS'ë Esad Pashës, i cili dëshiron të rrojë ndë paqtim
me kombin fqinj... Atij që është bashkë me nepo i sjellim paqtim dhë
dashuri, po atij që ë.shtë kundër nesh [po i sjellim] kordhë. Bëhuni
të urtë edhe ruani vendin edhe kombin tuaj ed-he mos dëgjoni
intrigantët e Stambollit e të Vjenës» 543 544 545 , përfundonte
proklamata.
■ Forçat shqip tare nuk ishin të hasihkuara e të organi- zuara
për t’i bërë ushtrisë së. rregullt serbe që mësynte me força të
shumta, një rezistenoë të armatosur, të qëndrue- shme e të gjatë.
Força më të përgatitura ishin fshatarët kryengritës, që luftonin me
armë : kundër reaksionit esadist. Ishin pikërisht këto força që
organizuan kundër invadimit ‘ serb qëndresën me armë. Kjo
qëndresë u bë në pozicione të ndryshme, në fillim në kufi 546, pastaj
në Qukës e së fundi në

543 Sh. Rahimi; Marrëveshjet, f. 134.
544 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 168; «Biblioteka zëri i Shqipërisë», Sofje, nr.
6, 1915, f. 22-24: «L’Echo de Bulgarie», Sofje,. 9.6.19i5.
545 «Dokumenta histarike për t’i shërbye historisë torië kombë- , tare», Elbasan,
1924-1925, f. 17-18; «Populli», 15.6.1915; B'esa shqiptare», Shkodër. 19.6.1915.
546 «Populli», 7.6.1915, f. 1.
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Qafën e Krrabës 547. Megjithatë brenda dy javëve pushtue- sit s.erbë
u shtrinë gati në gjithë. Shqipërinë e Mesme duke arritur deri'. afër
bregdetin të . Adriatikut, në. Kavajë. Ata u shtrinë edhe-në një pjesë
të Shqipërisë së Veriut.
. Qëndresa e fshatarëve, të • Shqipërisë së Mesme u shoqë- rua
me protestën e tyre pranë Fuqive të Mëdha nëpërmjet konsujve që
këto kishin në Shkodër548. Protesta kundër agre- sionit serlb drejtuar
po fuqive pati edhe nga rrethe të ndrysh- me brenda vendit 549 , e
persona politikë të veçantë, si B. Cu- rri, H. Prishtina etj 550 .
Protestuan edhe kolonitë shqiptare ja- shtë vendit551. Në to Serbija
akuzohej për shkeljen e «asnja- nësisë» së Si3iqlperisë; ushtria senbe
akuzohej se nuk ki- shte asnjë arsye të Anvadonte vendiin, se veprimi
i saj ishte në kundërshtim me të drejtat e njeriut. Në to kërkohej
ndër- hyrja ë fuqive për të respektuar vendimet e Londres si për- sa
u përkiste neutralitetit ashtu edhe integritetit territorial të vendit.
Këto akuza 'dhe kërkesa i hasim shpesh edhe në shtypin
shqiptar në kohës. Gazeta ^Populli», p.sh., e prekte shumë çështjen e
dhunimit të asnjanësisë së Shqipërisë nga Ser- bia 552 , sepse ky
idhunim ishte arma diplomatike që rrethet e Lëvizjet Komibëtare
Shqiptare mendonin se e kishin me vete. Mirëpo ishte njësoj sikur të
flisje me shurdhin. Ser- bia ishte monarkia e tretë fqinje që e
dhunonte kë’të asnja- nësi dhe shkelte tërësinë territoriale të vendit,
pas Italisë dhe Greqisë. Veprimi i tyre nuk ndryshonte në thelb.
Ndër- sa Italia dhe Greqia e kishin shkelur këtë asnjanësi me miratimin e Fuqive të Mëdha evropiane të të dy blloqeve ndër- luftuese,
Serbia po e shkelte atë në kundërshtim me dëshirat e katër fuqive
aleate të Antantës. Por ajo q<ë ka rëndësi në këto protesta është
’bedhja poshtë e pretekstit të qeverisë serbe për të ndërhyrë
ushtarakisht në Shqipëri, gjoja për të shtypur kryengritësit
ant'iesadistë. Lufta kundër reaksio- nit esadist nuk ishte luftë kundër
Serbisë, por një punë e brendshmë e shqiptarëve. thuhej ne këto
protesta. «Shqipia- rët ruajnë . neutraldtetin e tÿre të mundshëm dhe
luftojnë kundër armikut të brendshëm, ...siç iështë personi i Esad
Pashës»'-7. theksohej në to.
Me agresionin e saj në Shqipëri, qeveria serbe "i vuri fuqitë
aleate në Antantës përpara îaktit të kryer. Ajo i njcxf- toi ato për
hapin e saj të vetëm më 3 qershoç dhe vetëm sa per t’i vënë në dijeni 553

547 G. Shpuza, f. 392-395.
548 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 165-166; Historia e Shqipërisë, Ti- ranë. 1984.
III. f. 152.
549 «Populli», 8 e 15.6.1915; «La Nazione Albanese», nr. 11. 1915, f. 3-4.
14) «Populli», 7 e 10.6.1915.
551AQSH. Fpndi: K.L. Kombëtare, dok. 4; AMAS.. Albanie, vëll. 5 fl. 318. 320:
«Bibliot.eka Zëri i Shciipërisë». nr. 6, 19i 5. f. 24-28; Po aty, nr. 7, 1915, f. 23; «Coriere
delle Puglie» 17-18.9.1915, f. 1. art. Protesti i shqiptarëve të Rumanisë; «Rabotniçeski
Vestnik», Sofjé, 4/
17.6.1915.
552 «Populli», 5.6.1915, f. 1, art. Një ngjarje e papritshme.
553 AQSH. Fond! K.L. Komfoëtare, d. 4; «Biblioteka Zëri i Shqipë- risë», ,nr.
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Mirëpo preteksti i diplomacisë serbe per të justifikuar invadimin
me «sigurimin» e kra- hëve nuk bindi asnjeri. Kjo nuk i bindi as
përfaqësuesit e Perandorisë cariste, që ishin përkrahësit më të
zellshëmtë ekspansionit stllav. Arnibasadori TÜS në Hoirie, M. Giers,
p.sh., argumentet serbe i shihte brejt pa bazë, ai i quante "ato «si •një
pretekst i thjeshtë»555, kurse /përfaqësuesi ushiarak rus pranë shtabit
të përgjithshëm të ushtrisë serbe, gjenerali Artamanov, invadimin
serb të Shqipërisë e eilësonte «një vepër ekskluzive të Pashieit, e
diktuar nga synimet politike dhe jo nga qëllime .ushtarake»556. Po
asbtu pohonle edhe për- faqësuesi francez pranë shtabit të ushtrisë
serbe, koloneli Furnie (Fournier). Shefi i zyrës së operaciqneve
ushtarake serbe më tha se «shtatmadhoria e përgjithshme nuk ka
eisht në drejtim të këtyre veprimeve dhe nuk i ka këshilluar ato»557,i shkruante ai Parisit më 8 qershor.
Mumgesa e një rezisjjenee të f ortë me armë në Shqiipëri ishte:
një fakt tjetër që hidhte poshtë pretekstin e qeverisë serbe për
«rrezikun» që i kërcënohej nga Shqipëria. Mande) pohimet e
propagandës së saj se shqipëtarët i pritën forçat serbe gjoja
«miqësisht»- ishin po . ashtu një demaskim për të 558 . Gazeta e
partdisë radilkale serbe në fuqi Samouprava, shkruante pa pikë.
ngurrimi se ushtria serbe ishte prifur «shu- më mirë dlhe me
përzemërsi» nga skqiptarët, se «gëzimi ishte aq i madh sa në pritjen
e ushtri’së sonë, knahas qytetarëve, morën pjesë edhe fëmijët»559. Kjo
propagandë trashanike nuk mbulonte dot pretekstet «e holla» të
qeverisë serbe për in- vadimin e iShqipërilsë.
Zgierimi i invadimdt tregonte qartë synimet politike të qeverisë
serbe. Nga fuqitë aleate më e pakënaqura ishte Italia; Shqetësimi 1
■ qeverisë së Komës kishte arsye të dyfi- shta: ushtarake dhe politike.
Me fillimin e operacioneve të . saj luftarake kundër AustroHungarisë, qeveria italiane ish- te e interesuar më shumë se aleatët.
e tjerë që ushtria serbe të pënqen-dronte forçat e saj në të. njëjtin
drejtim dhe jo kundër Shqipërisë, ndryshe veprimet e Serbisë
merrnin ku- • ptimin e një diversioni. Nga pikëpamja politike,
shtrirja . e pushtimit serb në Shqipërinë e Mesme vinte në pikëpy- :
etje zbatimin e asaj që ishte parashikuar për këtë pjesë . të vendit në
Traktatin e fshehtë’ të Londres 560 . Për ta qetë- suar disi Romën,
qeveria serbe njotftoi se pushtimi i saj në Sbqipëri nuk do të shtrihej
deri në Durrës dhe se ajo nuk do të kundërshtonte zbrazjen e një
pjeise të territorit të pu- shtuar, kur këtë do ta kërkonin fuqitë «për

6,, 1915, f, 24-28; po aty, nr. 7, 1915, f. 23.
554 Élaborât, f. 23-24.
555 Po aty, f. 26, 28-29.
556 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 96.
557 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 178.
558 Elaborât, f. 27.
559 Samouprava, 2/15.6.1915.
560
«Përparimi serb në ShqiDëri — shkruante S. Sonnino — ësh- të
në kundërshtim me marrëveshîet e Londrës dhe e bën të vështirë vërrnen në jetë
të nijë pjese të tyre në qoftë se Serbiia muk ndryshon. veprimtarmië e saj të
taniEhme»- (DDI, V, IV, dok. 105).
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të proceduar në një rregullim përfunidimtar të çështjes shqiptare në
mba- rim. të luftës së tandshme evropiane»561. .
U kuptua lehtë se prapa aventurés serbe në Shqipëri qëndronin
në radhë të parë kontradiktat italo-seube per nda- rjen «e plaçkës»-..
Kështu diplomatëve të. tri fuqive të An- tantës u lindi mendimi se si
mjet i muncMiëm për ta. nxi- tur qeverinë serbe që t’i përqendronte
forçat e saj në luf- të kundër Austro-Hungarisë, siikundër ato
kërkonin me in- sistim, ishte njohja zyrtarisht me përmbajtjen e
marrëve- shjes së arritur me Italinë më 26 prill 1915, për të parë ç’ka
. i rezervohej Serbisë dhe ç’ka Itaiisë562. Mirëpo propozimi i tri fuqive
të Antantës _për t’i njoftuar Serbisë përmbajtjen e Traktatit të
fshehtë të Londrës, nuk u miratua nga kreu i diplomacisë italiane563.
Ai nuk ishte as për zlbarkimin e for- cave itailiane në Durrës,
sikundër i sugjeruan ato dite diplo- . matët e tij, për ta pushtuar këtë
port të rë:ndë_sishëm shqip- tar më parë se serbët të vinin dorë mbi
të564. S. Sonnino u kërkoi aleatëve që të ndërhynin kolektivisht pranë
qeverisë serbe, që kjo të merrte parasysh udhëzimet dhe porositë e
tyre dhe të respektonte marrëveshjen e Londrës për Shqipërinë565.
Nga materialet dokumentare të konsultuara rezulton se një
ndërhyrje e tillë kolektive as që arriti të bëhej. Të katër fuqitë
vepruan veçmas sipas mënyrës që secilës i përshtatej më mirë 566 ,
sepse nuk arritën të mcrreshin vesh për për- mbajtjen e notés që do
të shoqëronte këtë ndërhyrje.
Për të tri fuiqitë aleate të Italisë, ndërhyr ja e përba- shkët në
Nish kishte rëndësi dhe diplomacia angleze har- toi edhe projektin e
notës kolektive567. Roma në parim nuk e kundërshtoi
përmbajtjen
e , notes, e
cila synonte
ta
nxiste
qeverinë e
N. Pashiçit të mësynte
me ushtrinë e saj në
drejtim të
frontit austro-hungarez. Italia ishte
e interesuar shumë për këtë mësymje, por nuk donte që të njoftohej qeveria
e Beogradit për portet në detin Adriatik që i njihe- shin Serbisë,
Kroacisë e Malit të Zi me Traktatin e fshehtë të Londres568.
Përveç interesimit për ta nxitur qeverinë serbe që t’i rimerrte
veprimet luftarake kundër Austro-Hungarisë, u bënë edhe propozime
të tjera, sikundër ishte ai i T. Titonit. Ti- toni i doli Romës me idenë
që t’i bëheshin lëshime Serbisë në Shqipërinë e Mesme duke hequr
dorë nga prania 'bëtu e të ashtuquajturit «shtet shqiptar», të
parashikuar në Trak- tâtin e 26 prillit 569 . Mirëpo S. Sonino e

561 DDI. V. IV, dok. 1T7.
562 MO EL III, VIII, pj. 1, dok. 93; DDL V, IV, dok. 112; S. Sonnino. Carteggio,
dok. 337.
563 DDL V, IV, dok. 118.
564 Po aty. dok. 130, 133; S. Sonnino. Carteggio, dok. 338, 340. 391 DDL V,
IV, dok. 118, 133, 135. Shih po aty edhe dok 105,
115, 191.
566 Po aty dok 177; Elaborât, f. 28.
567 DDI, V, IV, dok. 189.
568 Po aty.
569 Po aty, dok. 395; S. Sonniino. Carteggio, dok.. 364.
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kundërshtoi ikate- gorikisht mendimin si të paleverdisshëm për
planet italiane570.
Një proiblem tjetër që pengoi ndërhyrjen kolektive të të katër
fuqive _ në Nish, lidhej me lëshimet që Serbia duhej t’i bënte
Bullgarisë në Maqedoni, sikundër kërkondn fuqitë e Antantës. Me
qëllim^ që qeveria serbe t’i miraton- te këto lëshime, kreu i
diplomacisë italiane pranoi t’i fli- tej asaj për zgjerimin që do të kishte
Serbia gjetiu — në Bos- një e në Hereegdvinë, në Dalmaci e në daijen
e saj në det me anën e Raguzës, por kërkoi që të mos thuhej asgjë për
ato që piarashikoheshin në Traktatin e fshehtë të' Lon- drës në faver
të Serbisë në Shqipëri meqë «nuk është thë- në se çfarë do t’i takonte
me saktësi Serbisë dhe çfarë Malit të Zi»571, theksonte ai.
Për këto arsye invadimi serb i Shqipërisë nga pikë- pamja
ndërkombëtare kaloi pa ndonjë pasojë për agresorët. Mund të themi
se ai përfundoi me komunikatën e qeverisë serbe më 10'qershor, pas
pushtimit të Tiranës. Pas pushtimit të Tiranës (më 9 qershor) u
ndërpre avancimi i mëtejshëm

570 Po aty, dok. 395; Po aty, dofc. 367.
571 S. Sonnino. Carteggio, dok. 349.
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i.
ushtrisë serbe. Në notën e saj . të 10 ; qershorit qeveria e.
Beogradit përpiqej . të përligjte pushtimin me . të njëjtat «argumente»
që kishte përdorur edhe më parë, gjoja me «si- gurimin» e kufijve të
Serbisë e të shpinës së ushtrisë serbe nga inkursionet, e popullsisë
shqiptare, e cila cilësohej si «e egër» dhe e shndërruar në «një vegël të
verbër në duart e Aus¥ro«Hungarisë dhe të Turqisë»572.
Përveç preteksteve të zakonshme asgjë të re nuk kishte në këtë
komunikatë.
Kontradiktat e mëdha që u dukën midis Italisë dhe Senbisë pas
nënshkrimit të Traktatit të Londrës, menduan t’i . shfrytëzonin dy
fuqitë qenidrore për llogari të tyre. Austro- Hungaria e pranoi
propozimin e Gjermanisë për t’i premtuar Serbisë Shqipërinë e Veriut
me qëllim që të tërhiqej mga lufta dhe të nënshkruante një paqe
separate. Si shpëribiim për Shqipërinë e Veriut, Senbia duhej t’i jepte
Bullgarisë Ma- qedoninë573. Por kuptohet se këto rnbetën vetëm plane
në kancelaritë e Berlinit dhe të Vjenës.
’ Pushtimi serb u shtri në veri të Shkumbinit dhe nuk ka- loi në
jug të tij. Me sa duket qeveria serbe iu përmbajt ma- rrëvjeshjes . me
Greqinë të majit 1913, në bazë të së cilës vija e kufirit që ato kishin
caktuar në Shqipëri, ishte pikë- risht lurni Shkumibin.
Me pushtimin e shumë territoreve të shietit shqiptar, borgjezia
ekspansioniste serbe i tregoi edhe një herë symi- met e saj graibitqarè
ndaj vendit tonë.. Serlbia ibënte një luf- të mbrojtëse ndaj agresionit
austro-hungarez dhe V.I. Lenini e konsideronte këtë një luiftë të
drejtë574, kurse agresiqni sedb ndaj _ Shqipërisë i përngjante atij të
Perandorisë së Habs- burgëve ndaj Serbisë. Këtë karakter e kanë
vënë në duEje edhe autorë tië tjere, kur kanë pohuar se gjatë Luftës
I Botërore Serbia «pas luftës mbrojtëse, zhvillonte edhe luftë
pushtuese», ose kur politikën e saj ndaj Shqipërisë e kanë krahasuar
me atë të «një imperialisti të vogël» 575 . Përfaqësu- esit e klasës
punëtore serbe, si klasa më përparimtare e Serbisë, po ashtu kanë
vënë në dukje karakterin grabitqar të kësaj politike e të këtij
invadimi, qysh në kohën e kryerjes së tij, në verën e vitit'1915 576.
.•K:ëtë karakter e përforcon marrëveshja e, arritur po në atë
kohë midis qeverisë serbe dhe E. Toptanit.

572 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 208-210. Shih po ashtü në DDI. V, IV. doit. 177.
573B. Hrabak. Shqipëria në pla.net austro-gjermane mbi ndryshi- min e gjendjes
politike në Ballkan (1914-1918), në: «Përparimi», nr. 4, 1969, f. 262-264.
574 V.I. Lenin. Veprat, vëll. 21, f. 14. 249, 480.
575 Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 140; Elaborât, f. 9.
576
«Radnicke Novine», 10/23.6.1915, kryeart. : Grabezh! dhe 21/3.7.
1915, art.: Shala i sprdijd.
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b. Marrëveshja Jovanoviç — Esad

'Në invadimin e Shqipërisë nga Serbia në verën e vitit 191'5 një
rdl shumë negativ luajti Esad pashë Toptani. Në pamundësi t’u bënte
balle ' forcave të fshatarësisë kryengri- tëse, t’i shtypte ato me forçat
e tij të brendshme e - të çli- rohej nga rrethimi në Durrës,..ai iu
drejtua përsëri për ndih- më ushtarake Serbisë 577 . Nga ana e saj,
qeveria e N. Pashi- çit e përdori këtë kërkesë si një «argument» për të
justifi- kuar pranë f uqive të Alitantes pushtimin, sidomos të Elbasanit dhe të Tiranës578.
Ftesa e Esad Pashës, drejtuar ushtrisë së N. Pashiçit nuk
kishte për qellim. interesat e çastit, sbtypjen e kundër- shtarëve të tij
politikë e klasorë. Për t’i mbajtur në fre forçat patriotike dhe
revolucionare të vendit, E. Pasha ishte i detyruar të kërkonte ndihmë
ushtarake e financiare. Kjo e çoi atë në arritjen ë një marrëveshjeje
të ne antikombëtare me qeverinë serbe, në vazhdim të asaj të 17
shtatorit 1914. Nga lana tjetër arritja e kësaj marrëveshjeje tregon se
qeveria e Beogradit nuk u mjaftua me pushtimin ushtarak të vendit.
Ajo nuk priti mSbarimin e luiftës, kur do të traj- ' tohej e do të
vendosej nga fuqitë fituese e ardhmja poli- tike e Shqipërisë, por kaloi
vetë në trajtimin e një eështjeje të tillë me É. Toptanin, megj'ithëse
në deklaraten e saj të 10 qershorit kishte pohuar se «Serbia e di që
çështja e Shqipërisë do të zgjidhet përfundimisht nga Ëvropa»579
Marrëveshja e re që doli në dritë vitet e fundit nga his- torianët
shqiptarë në Jugosllavi, u arrit gjatë bisedimeve midis ministrit të
Punëve të Brendshme të Serbisë, Ljuba Jur vanoviçit dhe Esad
Pashës. Ato u zhvilluan në Tiranë në fund të qershorit 1915. Në
marrëvèshje prekeshin problème të rërdësishme të së ardhmes
politikë dhe territoriale të Shqipërisë. Në të formalisht pranohej
ekzistenca e një shte- ti shqiptar, por me orientim politik proserb. Ky
do të
ishie i nënshtruar plotësisht n-daj: Serbisë si nga pikëpamja politike,
ashtu edhe nga ajo ekonomike. Nënshtrimi nuk do të bëhej
menjëherë, por shkallë-shkallë. Ai do të f j- llonte me vendes km në
administratën qeve-ritare të E. Top- tanit të njerëzve të Serbisë, me
organizimin e ushtrisë dhe të xhandarmërisë shqiptare- nga
instruktorë serbë, - për të àrritur në një stad tjetër, përsëri kalimtar,
në thirrjen e një kuvendi, të pënbërë nga deputetë të zgjedjiur nga
radhët e pasuesve të Es-ad P-ashës -dhe kuptohet të Serbisë. Kuvendi
do të shndërço-hej pastaj në asamble kushtetuese, e cila do të zgjidhte
për kryetar të shtetit shqiptar Esa-d P-ashën me tituül prin-c. Ky
veprim d-o të pasohéj nga përgatitja e ku- shtetutës të Shqipërisë, e
cila do të hartohej në-marrëveshje me iqeverinë serbe -dhe, nga

577 Sh. Rahimi. Marrëveshjet, f. 133; Elaborât, f. 23-24.
578 MO El. III, VIII, pj. 1, dok. 118; DDL V, IV, dok. 177; AMAE. Albanie, vëll.
5, fl. 175, 179.
579 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 208-210.
,
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formimi d qeverisë «shqiptare», me njerëz që të përkrahnm idenë e
bashkimit serbo-shqip- - tar.
'Me -bashkimin serbo-shqiptar kuptohej, -krijimi i ushtrisë së
përibashkët, i institucioneve të përbash'këta të tregtisë, të komunika-cionit dhe të financaive, i bashkimit doganor dhe i krijimit jashtë
vendit të përfaqësive -diplomatike të përba- shkëta. Ekspertët serbe
do të ishin të pranishëm n-ë organizimin e administrâtes dhe të
institacioneve të mdryshme të shtetit shqiptar580.
Kuptohet tare qartë se me këto projette shteti i ardh- shëm
shqiptar do të ekzistonte sa për em-ër, se ai do të shndë- . rrohej në
një vasal të thjeshtë të Serbisë, për të mos thënë se -do. të bëhej një
guvemë e saj. Statusi i mëparshëm politik î shtetit sh-qip-tar, si një
shtet nën kontrollin e përbashkët të të.gjashtë Fuqive të Mëdha
evropiane, site kishin venidosur ,ato më 1913, do të ndryshohej
kështu në favor të planeve skllavëruese të borgjezisë serbe. Në favor
të saj do të ndry- shonte e-d-he statusi tjetër politik, ai i vendosjes së
vendit nën protektoratin e Italisë. i parashikuar në Traktatin ItaliAn- tantë të 26 pr,illit 1915.
Ne marrëveshjen e fun-dit të qershorit 1915 me Ser-binë E.
Toptani Dranonte të shkelej në favor të Serbisë,. jo vetëm pa-varësia
politike e shtetit shqiptar, por edhe tërë- sia e tij territoriale. Kufijtë
politikë shtetërorë të vendosur më 1913 nga ..të gjasht-ë fuqitë, Serbia: i konsideronte si të diktu- ara nga Austria prandaj në bazë të
marrëveshjes me E. Toptani ato do të ndryshoheshin në favor të
Serbisë. Poera- deci, krahina e Gollobërdës, Malësia e Dibrës, Luma
e Hasi deri në Spaç të Mirditës, -do t’i kalonin asaj581.

580 Për këtë shih Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 137-140.
581 Sh. Rahimi, po aty, f. 137-.
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. Në marrëveshjen Jovanoviç-Esad të 28 qershorit i915,
parashikoheshin edhe tri ‘çështje të tjera. Financimel që ishin
derdhuf ngà Serbia në dobi të E. Toptariit ose ato që do të derdhëshin
në të ardhmen për të, do të shkonin për llogari të Shqipërisë; ushtria
serbe do të qëndronte në Elfoa- san 'dlhe hë Tiranë për aq kohë sa do
ta sbihnin të arsye- sbme të dy palët. Përveç kësaj në rast se do të
rrezikohej Durrësi nga ushtria italiane.. Esad Pasba do të thërriste
me- njëherë në ndihmë ushtrinë serbe, për ta. pushtuar atë më
parë582.
Me këtë marrëveshje të fshebtë zëvendësohej dhe dekta- rata
publike bërë nga komandantët e ushtrisë serbe më 2 qer- shor, për
tërheqjen ë kësaj ushtrie.
Marrëveshja Jovanoviç-Esad është një rabështetje tjetër e
faktit se invadimi i Shqipërisë riga ushtria serbe k-ishte karakter
thjesht politik dhe nuk kishte për. qëllim «siguri- min» e për'kohshëm
të krahëve. Gjithashtu qeveria serbe nuk kishte qëllim ta përdorte
Sbqipërinë për të siguruar tërhëqjen e forcave të saj, sikurse ndodhi
në fund të vitit 1915 e në filim të 1916-ës. Diçka e tillë nuk
.parashilkohej në maj-qershor 1915. Edhe më vonë, kur ajo u godit
njëberazi nga ushtria anstro-himgareze, gjermane e bullgare,
tërheqjà e saj në fillim u parashikua të bëhej nëpërmjet Maqedo- nisë,
për të dalë në Selanik dhe jo nëpërmjet Shqipërisë.
Pushtimi serb dhe marrëveshja. e 28 qershorit u sbo- qëruan me
shtypjen e forcaye patriotike e antiesadiste dhe me vendosjen e
regjimit të pushtimit. Në luftimet me serbët ose .nga gjyqet e;
ngritura ngà E. Toplani u vranë me dhje- tëra udhëheqës të
Kryengritjes Pshatare, midis të cilëve edhe Haxhi Qamili583; në Orosh
të Mirditës serbët vranë barba- risht Ded Gjo Lulin584 e .patriotë të
tjerë.
Regjimi i pushtimit serb ishte i dyllojshëm, civil dhe ushtarak.
Regjimi civil u vendos në krahinat që marrëveshja ■ Seribi-Esad ia
njihte Senbisë. Në këto krahina po sipas ma- rrëveshjes, qeveria
serbe do të yendoste. pushtetin e saj eks'kluziv585. Regjimi ushtarak
serb u vendos në pjesët e tjera të vendit,, krahas pushtetit esadist.
Kjo gjendje e ka shpënë ndonjë autor jugosllav të flasë për
ëkzistencën këtu të dy pushteteve 586. Pushtetin e vet E. Toptani e
shtriu edhe
:në Mirditë pasi kjo u pushtua rnë parë nga ushtria serbe 587 .
Qeveritarët serbë' i bënë thirrje kapidanit të Mirditës Prenk
Bibdcdës,_të kthehej nga Shkodra, ku ndodhej, e të merrte në dorë
administratën e vendit588. Ata u lidhënedhe me një çifligar tjetër, me
582 Po aty, î: 139-140.
583 G. Shpuza, f. 398-403.
■58) N. Ivanaj. Historia e Shqipërisë së re, Tiranë, 1943, î. 62-63.
585 Shih Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 137.
586 M. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Serbije 1914, Beograd, 1973, f. 394.
161) ÂMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 39-40.
588 Po aty, vëll. 5, fl. 240.
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Ahmet bej, Zogun e Matit 589 . Madje autorë jugbsllavë pohojnë se
lidhjet me A. Zogun i vendosën ofice- rët serbë të organizatës «Dora e
Zezë» në kohën e pushtimit, pa dijeninë e qeverisë së tyre 590; Këtu
rëndësi ka synimi-i ka- hershëm i. pushtuesve per të gjetur mbështetje te krerë. të vendit, për t’i manipuluar ata sipas nevojës, në dobi
të planeve antishqiptare të Serbisë e për të shtypur lëvrzjen
çlirimtare të masave.
.
Xnteres te veçantë e të vazhdueshëm autoritetet pushtu- ese
serbe treguan për çarmatimin e popullsisë591. Për interesat e tij këtë
earmàtim e nxiste edhe vetë E. Tpptani. Në mble- dhje të veeànta me
përfaqësues te krahinave të ndryshme, ai deklaronte : se largimi i
serbëve nga krahinat e tyre, va- rej nga dorëzimi sa më shpejt i
armëve592.
Invadimin e një pjese të Shqipërisë nga ushtria serbe e pasoi
invadimi i Shqipërisë së Veriut nga ushtria mala- zeze.

3. PUSHTIMI MALAZEZ I SHQIPËRISË SË VERIUT

a. Fillimi i agresionit dhe manovrimet diplomatike të Cetinjës

Pushtimi dhe aneksimi i Shkodrës dhe i Shiqipërisë së Veriut
kishin qenë dhe mbetën synimet kryesore për mbretin malazez,
Nikollë Petroviç-'Njegoshin 75-vjeçar, i cili përfaqë- sonte synimet
ekspansioniste të qarqeve sunduese malazeze. Kral Nikolla. priste
vetëm ras-tin e. volftshëm për ta shtënë në dorë këtë zonë. Dhe rasti
erdhi me invadimin e Shqipërisë së Mesme nga ushtria serbe.
Qarqeve sunduese të Malit të Zi nuk u bënte ndbnjë përshtypje .nëse në kufijtë e shtetit , të .zgjeruar malazez që ato
ëndërronin, do të kishte më shu.më shqiptarë sesa malazezë.
Aneksimi i Shkodrës dhe i Shqipërsë së Yeriut do të conte patjetër
këtu. Ai do t’:i shtohej aneksimit te krahinave bregdetare shqiptare
të Tivarit dhe të Ulqinit, të aneksuara nga Mali i Zi më 1878 dhe.
1880, dhe krahinave të tjera shqiptare akoma më të gjera, siç ishin
Gjakoya, Peja, Ho- ti, Gruda të përfshira në shtetin malazez më 1913.
Në një kohë kur Mali i Zi më 1913 kishte rreth 350-370. mijë lbanorë 593 , kuptohet. se sa do të arrinte . përqindja e popullsisë.

589 N. Ivanai, f. 63-68.
590
A. Mitroviç. Serbija u Pnom svetskom ratu, Beograd, 1984, f.
196, 231.
592 G. Shpuza. f. 397. Archivio Centrale délia Stato in EUR, Ro- ma-Carte A.
Salandra, Busta 6, fas. 47 (me tej: ACS). Alioti —. Ro- mës më 12.17. 23 dhe 26 aershor
1915 si edhe 12 e 31.7.1915.
66) ACS. Alioti — Romës, ' 12.7.1915, nr. 403.
593 Enciklopedia Jugoslavije, vol. 2, Zagreb, 1956, f. 413 ; I, Bpziç etj. Istorija
J.ugoslavije, Beograd, 1973, f. 350.
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shqiptare në shtetin malazez, në qoftë se Mali d Zi do të aneksonte
edhe rreth 150 mijë shqiptarë të tjerë, që bano- nin në qytetin e madh
të Shkodrës dhe në Shqipërinë e Ve- rint.
"
Për invad'imin. e Shqipërisë midis qeverisë serbe dhe malazeze
nuk kishte ndonjë bashkërendim veprimesh. Seci- la punoi. për
llogari të vet duke treguar. mos'besim ndaj tje- trës. Megjit'hatë. në
vija të përgjithshme agresorët malazezë vepruan njëllqj -si iserbët.
Nëse qeveria serbe u përpoq ta motiyonte invadimin me «sigurimin»
e krahëve, qeveria - e Cetinjës u orvat ta mibulonte këtë përpara
fuqive të Antan- tës dhe opinionit publik ndërkom-bëtar me
pretefcstin e <<si- gurimit» të furnizimit për Malin e Zi nëpërmjet
Shëngjinit dhe lumit Bunë-, të «rrezikuar» nga shqiptarët594.
Gjetja ,e një preteksti nuk ishte e, vështirë, sidomos në kushtet
e atëhershme të S,hkodrës dhe të Shqipërisë, kur nuk. kishte .një
shtet shqiptar të konsoliduar me një qeveri që të shtrinte kontrollin
e saj administrativ në tërë vendin. Për rrjedhim nuk mund të mos
ndodhnin veprime spontané ' e të veçuara në kufirin shqiptaromalazez. Në këto: veprime gërshetoheshin faktorë eikonomikë. dhe
pqlitikë. Faktbrët eko- nomiikë lidheshin me. varfërinë e .rnalësqrëye
e me ndër- prerjen e . lidhjeye me tregjet, tradiçionalë të Pejës, o të
Gjakovës, pas vendosjes së. kufijive. shtetërorë më 1913. Faktorët
politikë kishin të bënin me komtradiktat e thella territoriale midis dy
vendeve dhe me përpjekjet e dy gru- peve të fuqive impérialiste
n'dërluftuese për t’i shfrytëzuar këto kontradikta në interes të tyre.
Si një nyje e rëndësishme ndërthurjeje e këtyre kontra- diktave,
administrimi i Shkodrës më 1913 (pas tërheqjes që andej të nshtrisë
malazeze) ishte vënë nga të 6 Fuqitë e
Mëdha evropiane, nën . një garnizon ushtarak të tyre.. Ky karakter
nclërkombëtar ruhej edhe në kahiën e agresionit, në qershor 1915.
Pas tërheqjes së këtij garnizoni nga Shkodra në fillim të lîuifftës .1
Botërore,-atje'Vepronte Këshilli'- i kon- sujve po i këtyre fuqive.
Komisioni administratif ose qe- veritar, siç quhej administrata lokale
shqiptare, vendimet më të rëndësishme ia nënshtronte për ■ miratim
këtij Këshilli, i cili' përbëhej nga përfaqësues të fuqive të të dy
blloqeve impérialiste, pavarësisht se aio is’nin në luftë me njërat]ëtrën. Në maj 1915 në këtë Këshill merrnin pjesë konsùjt e Aus- troHungarisë, të Italisë, të Francës dhe të Eusisë595.'Këshilli i konsujve shqyrtonte edhe ankesat e qeverisë malazeze
për pengesat në. transportimin e mallrave etj.596". Kup- toihet se për
arsye rivalijjeti e armiqësie Këshilli prishte më shumë punë sesa
ndreqte. Përveç kësaj, për shkak të anar- kisë së atëhershme, ishte e
vështirë 'të dalloje se kush i nxiste dhe i kryente këto veprime. Nga
ana e isaj pala. shqiptare akuzonte'shpes'h Malin e Zi dhe njerëzit e

. 68) MOEI. III, VIII. pj. 1, dok. 198, shën. 3. f. 239; DDI. V, IV, dok. 184; AMAE.
Albanie! vëll. 5,11. 219-221, 234-238.
595 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl.' 24-39, 45, 69.
.70) Po aty, fl. 43; MOEI. III. VII, pj. 1, dok. 743 dhe shën. 3 ne f. 419-420; HHStA,
PA, A. K. Halla nga Shkodra — Vlenës. më 17.4. 1915 nir. 97/P; 1.5.19(15, nr. ll'l/P;
5.5.1915, nr. 116/P së basŒü 'me- anekset. :
..
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tij.597 ■
- Për t’i krijuàr shqetësime Malit të Zi Vjena ishte e in- teresuar
të existe veprime në kufi. Me këtë punë mc-rrej konsuHi i saj / àtje,
K. Halla. Edhe Cetinja nnk ishte • më pak e interesuar për të nxitur
konflikte kufitare. Ajo donte të krijonte pnetekste .e rrethana të
përishta:tshme për pu- shtim. Këtë dëtyrë Cetinja duket ia kishte
ngarkuar kon- sullit të sai në Shkodër, A. Martinoviçit, i cüi sîpas
thë- nieve-të nënkonsullit rus të Shkodrës, G.' Ferhmin, jo ve- tëm .që,vi!hej në opozitë me vendimet e Këshillit të fconsuj'- ve dhe të
Komisionit admini'strativ (qeveritar) por «me sje- 11]en e tlj të ashpër
dhe provokuese ndaj popullsisë së vendit përpiqej, me ndërgjegje, t’i
acaronte marrëdhëniet shqiptaro-malazeze edhe ashtu të
tendosnra»598. Kishte pasur raste aë Komisioni qevëritar i Shkodrës
kishte protestuar pra- në . Këshillit të koinsujve për «gjuhën brutale»
te A. Marti- novieh ndai këtii Komisioni dhe i kishte kërkuar atij ta
këshil'lonte. konsullin malazez «për urtësi e mafuri»599. .

597 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 24-25, 68: ACS, de Facendis -nga Shkodra —
Romës më 20.6.1915, nr. 287; HHStA, PA, A. K. Halla: nga Shkodra — Vjeriës më
8.5.1915, nr. 117/P, sé bashku me anekset. :
598 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 237, f. 289.
,
599 HHStA, PA, A. nota e komisionit qeveritar të Shkodrës më 30.4.1915
drejtuar Kryetarit të Këshillit të Konsujve. (Lidhje në' ra- portin e K. Hallës;
dërguar Vjenës më 8.5.1915, nr. 117/P).
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Konfliktet e armatosura kufitare shqiptaro-malazeze dhe
pengesat për transportimin e mallarave malazeze në Shëngjdn dbe
në lumin B'unë, ishte shqetësuese si për palën malazë- ze, por akoma
më shumë për ainën shqiptare. Shqiptarët ki- shin friikë ;së mos
qevëria e Cetinjës i përdorte ato për që- llimet e saj agresive e
pushtuese kundër një vendi gati të pamlbrojtur, kurse Mali i Zi
mbante në gatishmëri në kuifijtë me S'hqipërinë rreth 6-7 mijë
ushtarë600. Kjo ishte dhe një nga arsyet që fuqitë e Antantës nuk e
kishin pra- nuar kërkesën e përisëritur të qerverisë së Cetinjës për t’i
kaluar kufijtë shtetërorë dhe për ta sHtyrë ushtrinë e saj téj këtyre
kufijve. Ato ishin të interesuara që, ashtu si forçat e Sërbisë, edihe
ato të Malit ;të Zi të përqeiadiroheshdn në frontin_e lüftës me AustroHühgarinë dhe jo në' drej- tim të Shqipërisë..
Përgjigje négative i dhanë fuiqitë e Antantës edhe kër- kesës së
fundit të qeverisë malazezë për të pushtuar disa «pilka strategjike»,
paraqitur atyre në ditët e para, të majit 1915, d.m.th. menjëherë sapo
Serbia kishte paraqitur të sajën. Diplomatët e Antantës i dmin fare
mire synimet e Cetinjës dhe të gjithë mendonin se ajo do të përpiqej
të gjente râstin për. të vepruar ushtarakisht601. Aventura e Mal-it të
Zi në Shkodër në vitin 1913 ishte për ta shumë e freskët. Nikoha i
Malit të Zi «dëshiron të përfitojë nga turbüHimi i përgjithshëm për të
pushtuar disa pika të- Shqipërisë, veçânërislat Shkodrën» 602 ,
shkruante në ditarin e tij të atyre di'tëvè madje edhe presidenti i
Republikës Franeeze.
Përveç fuqive të Antantës, edhe qeveria serbe e shkëshi- 11 oi
Cetinjën nga ndërmarrja e një hapi ushtarak në drej- tim të Shkodrës
dhe të Shqipërisë së Veriut. Për N. Pa- shiçin dubej pritur hyrja e
Italisë në'luftë 603 . Mirëpo s.Kemibu- llin e Serbisë që veproi
ushtarakisht në Shqipëri (pasi hÿ- ri Italia në luftë), e ndoqi edhe
Mali i Zi. Ai gjithashtu nuk kërkoi më miratimin e fuqive të Antantës.
Veprimet në Shqipëri iu ngarkuan reparteve të koman- duara
nga gjenerali R, Veshoviçi. Ushtria malazeze e nisi agïesionin në
drejtim të Shqipërisë më 8 qershor604. Atë ditë
ajo i godit'i kufijtë në dy kolona në drejtim të Gashit e të Bytyçit. Të
fiesërmen dy kolona të tjera goditën kufijtë shqi- ptarë, njëra në
drejtim të Kelmendit, tjetra në drejtim të Malit të Taraboshit605.
Qëndresa e armatosur e shqiptarëve ishte diku më e fortë e diku
më e dobët. Në Cash e në Krasniqe shqiptarët rrokën armët, u
grumbulluan vullnetarisbt dhe rezistuan, por u thyen pas tri dite
luftimesh të ashpra. Këtu malazeztë, sipas pohimeve’ të tyre, patën
• 74) N, Shkeroviç, f. 48-49: N. Rakoçevic. Crna Gora u Prvorii svjetskom, ratu 19141918. Cetinje, 1969, f. 71; J. Kqstiç. Operaçije crnegorske vojske 1914 godine, në:
«Istoriski zapisi». 3/1964. f. 416.'
601 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 680; AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 7, 14, 116, 133.
602 R. Poincaré. Les tranchés f. 20.
603 N. Shkeiwiç, f. 48, 57, 58; N. Rakoçevic, f. 71.
604 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 198, Bijekok nga Shkodra — Pari- sit; Operaçije,
f. 250.
605 Operacije, f. 258-260, 272-273; «Populli», 11.6.1915, f. 2.
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rreth 30 të vrarë e 50 të pla- gosur 606. Kolona tjetër nuk ndeshi në
ndonjë qëndresë të madhe, kurse ajo që goditi në drejtim të
Kelmendit e arriti objektivin më 13 qershor duike pushtuar edhe
Kastratin. Pjesa shqiptare e Malit të Taraboshit u mor më 10
qershor^607. Kështu ushtria malazeze arriti deri tek dyert e qytetit të
Shkodrës, te ura e Bunës. Megjithëse ishte shumë afër, Ushtria
maiazeze nuk hyri menjëherë në qytet. Ditët e tjera ajo vazhdoi më
tej rrethimin e Shkodrës, kaloi në krahun tjetër të Bunës, pushtoi
rnandej kodrat e Bardhanjorit e bri- gjet e Kirit dhe pastaj
Shëngjinin608.
Agresionin e Malit të Zi e parapriu një orvatje e qeveri- së
malazeze (e njëjtë me atë të qeverisë serbe) që synonte t’ua ngarkonte
shqiptarëve përgjegjësinë. Më 5 qershor minis- tri é Luftës i Malit të
Zi, Risto Popoviçi, njoftonte komandan- tin malazez të kalonte kufijtë,
: kurs-e nga ana tjetër e udhë- zonte àtë që «komanda eprore të
njoftohet siikur e sulmuan shqiptarët»609. Nga ana tjetër konsulli i
Malit të Zi në Shko- dër, tri ditë rresht, në datat 6, 7 dhe 8 qershor, i
dërgoi Këshillit të konsujve të fuqive në Shkodër, çdo ditë nga një
notë, sigurisht me nrdhër të qeverisë së tii, për «grabitjet» e majlrave
ushqimore të shkarkuara në Shëngjin nga ma- lësorët610.
Agresioni serb dhe pas tij ai malazez i 8-9 qershorit, ngjalli
shqetësime të médita në vend; rrethimi graduai i Shko- drës lindi
nevoiën për. mbrojtjen e qytetit, ndonëse situata ishte tepër ë.
veshtirë. Shkodra kishte qenë e vazhdonte të ishte qendra e luftës
politike kundër reaksionit të brend- shëm esadist e turkoman. Në
maj-qershor 1915 në Sihkodër botoheshin katër gazeta, pa folur për
pesë revissait e vjeta-

606 Po aty, l 259. Shih «Populli», 26.6.1915, f. 2.
607 Po aty, 1. 259-260, 262; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200; «Popu- lli», 11.6.1915,
f. 2; 12.6.1915, f. 1-2; 15.6.1915.
608 «Populli», nga data 14.6 deri 26.6.1915; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 276.
609 N. Rakoçeviç, 1. 73.
610 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 194-197.
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rët e klerit katolik83.: Personalitetet e shumta politike që ishin
grumbulluar atje nga i gjithë vendi, kishin krijuar edhe një komitet
të fshehtë. Në të bënin pjesë Eshrei. Frashëri, Sotir Peci, Hoxha
Kadriu, Ali Shefqet Shkupi etj. Në Shkodër ve- pronte gjithashtu
klubi «Lidhja Kombëtare» me kryetar Ni- kolla Ivananë dhe me
amëtarë nga i gjithë vendi. Agjita- cioni politiik kundër manovrave
të reaksionit të jashtëm ishte po ashtu i fortë. Megjithatë edhe në,
rrethet e atjesh- me kishte përçarje politibe. për gjetjen e rrugës rnë
të për- shtatshme. për mbrojtjen e vendit dhe të të drejtave të . tij
kombëtare. Për më tepër, në atë kohë borgjezia shkodrane nuk
kishte mundur të vendoste në krye . të Komdsionit. qeveritar mdonjë
patriot të sprovuar e të vendosur. Në kryeptë këtij pushteti ajo kishte
vënë kapedanin e Mirditës, Prenk, Bib- dodën, i cili me manovrirnei
e tij pplitike e qëndrimet an- tikombëtare, nuk ndryshonte nga
përfaqësuesi tjetër i klasës së vet çifligare, nga Esad pashë Toptami.
Kleri i lartë i të tre ibesimeve gjithashtu sillte përçarje.. Ajo që
pohonte N. Ivanaj ato ditë në gazetën e klubit që kryesonte, tregonte
një të vërtetë. Ai shkruante se populli shqiptar kishte nge- lur «porsi
zogu në leqe» se ishte . «shpëmda. eetash e hutue» dhe se rmk kishte
«kurrkund mik e dashamir.»611 612. ;
Kështu gjatë agresionit malazez masat popullore patrioti- ke
shkodrane u ndodhën të paorganizuara, pa udhëheqje, bile të
përçara. Sapo forçat malazeze kaluan kufirin përfaqë- suesit e
borgjezisë shkodrane më shumë u çorientuan613, sesa u mobilizuan
për të organizuar qëndresën e mundshme. Mo- menti dramaiik i
shtyu . ata të bënin: shumë mbledhje për të gjykuar e vendosur se
çfarë fnund të ndërmerrej në ato kushte shumë të vësbtira. Por
përsëri ata nuk arritën në një umitet mendimi e veprimi. Në këto
mbledhje «shpëtimi» i 'Shkodrës u gjykua i mund&hëm nëpërmjet
manovrimeve politike. Disa menduan t’i nënshtrojieshin Esad
Pashës, të hyniin në administratën e «qeverisë» të tij, të tjerët
menduan t’u bënin thirrje fuqivé për ndërhyrje e «mbrojtje»614.
Në të Vërtetë të pranoje E. Toptanin ishte njëlloj sikur të ’ fut
je Kaîin e Trojës brenda. Dorëzimi i Shkodrës Malit
të Zi.në prill të vitit 1913 nga pashai shqiptai', ishte i fres- kët dhe
ekzistonte frika se ai do .të , përsëriste të njejtin, veprim
antikombëtar. Dihe ka të dhëna se E. Toptani e kishte ftuar Malin e
Zi të pushtonte Shkodrëm. Pët këtë hap, ndonëse nuk kemi ndeshur

611 P. Daka. Bibliografi retr.ospektive é shtypit . periodik shqiptar
dhe mbi Shqipërinë 1909-1919, në «Studime historike»-, nr. 4, 1971, f. 211-214. ...
■
612 «Lidhja korabëtiare»-, Shkodër; 14.6.1915, £. 2, vjersha: «Shqypoja
e Shcypnisë". ■ ■ ■ ■ . ■
'
■
613 «Populli^, 11.6.1915; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200, 276.
614 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200, 241, 257; «Populli>>. nga data
12.6.1915 e v.
:;
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■

deri tani në dokumente, autemtike të E. Toptanit, flasin materialet
e huaja: malazeze, serbe e ruse.615.
Për këto arsye propozimi për t’iu' nënshtruar E. Top- tanit nuk
u pranua nga një pjesë - e Komisionit qeveritar të ’Shkodrës dhe nga
shumë përsonalitete politike shqiptare, që ndodheshin atje 616. Këta
iu drejtuan fuqive për ta ndihmuar Shqipërmë «neutrale» dhe
veçanërisht Shko>drën undërko- mbëtare». Këtu e ka bUrirnin
thirrja e gazetës «Populli» që botohej në Shkodër nën drejtimin e M.
Qullit dhe S. Nivi- cës. Më 11 qershor 1915 ajo shkruante: «Sbkodra
me Ingli- zin», me të cilën kërkante «mbrojtjen» e Britanisë së
Madhe 617 , që kishte kryesuar Konferencën e Ambasadorëve në
Londër. Atje e ka burimin po ashtu kërkesa e B. Currit dbe é H.
Prishtinës drejtuar atëherë po Fuqive të Mëdha 618 dhe thirrjet e
Komisionit qeveritar të Shkodrës të 17 dhe 20 qershorit, drejtuar po
fuqive, nëpërmjet anëtarit të këtij Komisioni, L. Gurakuqit. Në to
kërkohej që të respektohej asnjanësia e Shqipërisë e vendosur nga
Kontferenca e Ambasadorëve si dhe parimi i kombësisë619.
■:
Fuqitë e Antantës reaguan ndaj agresionit malazez në
Shqipërinë é Veriut. Çdo njera prej tyre i kërkoi qevefisë së Cetinjës
të inos avanconte më tej rië territoret shqiptare dhe të hiqte dore nga
pushtimi i Shkodrës620. Më shumë ndër- hyri Italia dhe Anglia. E
para kishte arsye politike. Roma e konsideronte tanimë Shqipërmë
duke përfshirë edhe atë të Veriut, si të vetën dhe donte ta kishte
situatën politike në dore për të thurur kombinime të mundshme pas
luftës, në përputhje me klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915. Përsa
i përket Londres, në luftën politike për ndarjen e Shqipërisë, ajo
anonte më shumë nga Italia, sesa nga fqinjët veriorë.

615 J. Plamenatz, Le Monténégro devant la Conférence de la Paix Paris, 1919,
III, f. 15; Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., ï. 140; N. Shkeroviç, f. 61; MOEI, III, VIII, pj.
1, dok. 298. f. 385.
616 DDI. V, IV, dok. 171, 190; «Populli», 11.6.1915, f. 1 art.: Një çéshtje me
rëndësi; po aty, 12.6:1915, f. 1, art.: Rrotull kërkimeve të Italisë; po aty. 14.6.1915, f, 23; po aty, 16.6.1915, f. 3, art. Ndodhia e sodshme:
617 «Populli», 11.6.1915, f. 1, kryeart. : Shkodra me Inglizin. ■
618 Po aty, 10.6.1915, f; 2-3.
:
619 AMAE; Albanie, vëll. 5, fl. 265, .267, 277-278.
;
620 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 106, 118.
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Përveç kësaj,. përfaqësuesit e Anglisë,në Shkodër e në Ce- tinjë .
.gjatë,. konfliktit shqiptaro-malazez anonin më shumë nga an-a.
shqiptare dhe kritikonin prapasfceoat e qeverisë malazeze.
Nënkonsulli franoez në Shkodër B. Bijekok (B. Bille- oocq), i cili,
mbante . një qëndrixn tjetër, ia vinte shpesh në dukje këtë fakt
qendrës së vet. Ai i kërkonte bile ndërhyrjen në Londër për të
dërguar në Shkodër konsulline vet e për të mos e lënë konsullatën
në dorën e një zëvendësi, për më te- për.me origjinë sbqiptare e të
besimit katolik, të N. Sumës 621 . Këtë qëndrim të Angiisë ndonjë
autor jugosllav e ka shpje- guar me gjoja «albanofilinë e madhe» të
përfaqësuesit an- glez pranë sbtabit të ush.trisë maiazeze, të kolonel
Filipsit (F.G. Phillips), i cili më parë kishte qenë në garnizonin ndërkombëtar të Shkodrës si komandant j tij, dhe të ministrit anglez në
Cetinjë, të Zh. Salis622.
Për arsye të ndërhyrjeve të fuqive, qeveria malazeze :nuk e
pushtoi menjeherë Shkodrën; ajo e shtyu pushtimin gati tri javë që
nga koha kur zuri urën e Bunës. Gjatë kësaj kohe .(nga 10 qershori
e deri më 26) Cetinja u pohonte vazhdimisht .fuqive se ajo nuk do ta
pushtonte qytetin e. Shkpdrës 623. Në të njëjtën kohë ajo u përpoq ta
justifikonte agresionin jo vetëm me pretekstet e zakonshme, gjoja
për «të siguruar»- transportin e mallrave dhe kufijtë, por edhe me
shembullin e tre fqinjëve të tjerë, të Greqisë, Italisë dhie tani së
fundit të Serbisë, që kishin kryer agresione ndaj Shqiuë- risë dhe
kishin pushtuar territore të shtetit shqiptar. Kështu thuhej në notën
që Cetinja u dërgoi kâtër fuqive të Antantës më 12 qershor, në të
cilën d'eklaronte se po merrte edhe ajo të niëjtat «zotime» sikuudër
kishin déklaruar më parë Athi- na, Roma dhe Beagradi. «Qeveria
malazeze nuk ka për qëllim zaptimin. Ajo u shty, — thuhej në notën
e 12 qershorit, — nga të njëjtat motive që kanë shtyrë këto kohët e
fundit disa vende të Evropës të kalojinë në pushtimin e disa krahinave të Shqipërisë autonome», se «ajo do t’ü përmbahet si ata
vullnetit të Fuqive të Mëdha dhe ky pushtim do të pushojë së qën:i
sapo të pushojnë edhe arsyet që e provokuan atë» 624.
Mie gjithë zotimet e vazhdueshme të qeverisë malazeze se ajo
nuk do të arrinte deri atje sa të pushtonte Shkodrën, dy- shimet e
fuqive. të Antantës erdhën duke u rritur. Jo vetëm që rrethimi i
Shfcodrës nga trupat malazeze po ngushtohej gjithnjë e më shumë
por u përhapën fjalë për një marrëve- shje të fshehtë midis Malit. të
Zi dhe Austro-Hungàrisë, sipas së cilës kjo e f undit i ofronte. Malit
të Zi Shkodrën në shkë- mbim të.një armëpushimi dhe të një paqeje
621 AMAE Albanie, vëll. 5, fl. 85, 161.
622 N. Rakoçeviç, f. 71-72.
623 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 205, 235-238; DD1, V, IV, dok. 163 175, 201, 227,
233, 271.
624 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 235-238. Shih po aty, fl. 212, 219- -221, 234; Shih
edhe MOEI, III. VIII, pj. 1, f. 239, shën. 3.
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separate me të",
Të gjitha këto rrethana nxitën mendimin për nj'ë' dërhy- rje
kolektive të të katër fuqive të Àntantës në Cetinjë, për ta këshilluar
bashkërisht që të mos pushtonte Shkodrën. Nga mesi i qershorit
diplomacia angleze hartoi edhe notën e nevojsbme për këtë përçapje
të përbashkët625 626, përmbajtjen e së cilës e miratuan menjëherë si
Roma627, ashtu edhe Petrogradi: Ky: i fundit vuri madje në dukje
kohën e përshtatshme për të ndërmarrë këtë hap meqë «konsulli i
Austro-iHungarisë në Shkodër zhvillon një aktivitet të ethshëm për
ta shpënë rnbre- tin Nikollë të verë dorë mbi Shkodrën dhe të
dobësojë kështu. kontributin që mund t’i japin: trupat e tij aleatëve
kundër Austrisë»628.
Mirëpo këtë hap Paris! e quajti të panevojshëm në dy plane. Në
njërën anë Ke d’Orsejakislhte besim se qeveria malazeze do ta
mibante zotimin e dhënë për të mos e pushtuar Shkodrën, kurse në
anën tjetër nga autorftetet lokale shqip- tare nuk rnund të pritej
ndonjë rezullat rea! 629 630 , siç kërkbhej në note. Në të fuqitë e
Antantës angazhoheshin të ndërhynin në Shkodër, pnanë
autoriteteve shqiptare të' aljeshme (me anën e Këshillit të konsujve)
që të bënin «çdo përpjekje për të mos i dhënë Malit të Zi një pretekst
çfarëdolloji për të kryer një veprim ushtarak».. Pariisi autorizoi
përfaqëtsuesin e tij diplo- rnatik në Cetinjë të bashfcohej nie kolegët
e vet vetëm më 25 qershor, pas insistimeve të Forejn Ofisitm. Dhe
ndryshe nga sa ndodhi me Serbinë, ndaj së cilës nuk u bë ndonjë
ndërhyrje kolektive, në Cetinjë u bë, par pasi Mali i Zi e kisihlte
kryer pushtimin. Pushtimi i Shkodrës u krye më 27 qershor, ndërsa
ndërhyrja kolektive u bë më 28, d.m.th. post factum, sikundër vërente me të dnejtë përfaqësuesi italian pranë oborrit mala- zez. 631
•

625 Operacije, f. 264-266, 289-290; N. Shkeroviç, f. 62-64; N. Rakoçeviç, f. 68-69, 74-75.
"
'
626 DDL V, IV, dok, 193; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 252-253. Shih edhe MOEI.
III, VIII, pj. 1, dok. 121.
627 . DDL V. IV, dok 193.
,102) .AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 251; DDI. V, IV, dok. 109. Shih edhe. MOEI, III.
VIII, pj. 1, dok. 121.
629 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 263-264, 301.
630 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. . 301; MOEI. III, VIII, pj. 1, t 239, shën. 4, dok.
298, fi 385.
631 DDI. V, IV, dok. 300; MOEI. III,. VIII, pj. I, dok. 200; AMAE,
1
Albanie, vëll. 5, fl. 322, 324.

b. Pushtirnl i Shkodrës

Vendimin për pushtimin e Shkodrës, qeveria malazeze uâ
njoftoi përfaqësuesve^ të'të 4 fuqive më 26 qershor 632, megjithë- se
kjo vinte. në kundërshtim te hapur me atë që vetë mbreti malazez u
kishte deklaruar atyre një ditë më parë633.
Marrja e një vendimi të tillë nuk ishte e lehtë për qar- qet
qeveritare të Cetinjës. Mali i Z:i varej shurnë nga fuqitë é' Aüitaiïtës
si për furnizime ushtarake, ashtu edhe për ushqi- me e kredî. Në
këto kushte mbreti dhe qeveria e Cetinjës u munduan të dredhonin
duke kurdisur një lojë të re. Vendimin për pushtimin e Shkodrës e
paraqitën jo si dëshirë për të realizuar ëndrrën e tyre të vjetër, por
si një kërkesë të vetë shkodranëve për të vend os ur atje «autoritetin
dhe ren- din». Lidhur me të ardhmen politike të Shlkodrës dhe të
Shqi- përisë së Veriut, qeveria malazeze «do t’i përmbahet vendimit
të Fuqive të Mëdha mike aleate»634, thuhej më tej në njofti- min e
Oetiniës të 26 qershorit.
Agresorët malazezë hynë në qytetin e rrethuar të Shkodrës të
nesërmen, më 27 qershor, pa ndeshur në ndonjë qën- dresë të
armatosur. Ata shfrytëzuan gjendjen e rëndë të qytetit dhe mund'ën
të organizojnë me ndihmën e klerit, si- domos të atij ortodoks' dhe
të disave nga paria, një pritje «miqësore», e cila i përshtatej
deklaratës së tyre të ibërë një dite më parë. Kështu më 27 qershor
1915 në Shkodër ndodhi e njëjta skenë si ajo e 28 'dhjetorit 1914 në
Vlorë, e organizuar nga pushtuesit italianë.' Propoganda e Cetinjës
nuk rnbeti orapa nga ajo e zaptuesve të tjerë të Shqipërisë. Ushtria
malazeze thuhej në të u prit gjoja në të hyrë të qytetit <<mjaft
solem- nisht», populli i të tre besimeve, shpejtoi ^<të përqafonte çlirimtarët e tij dhe lajmëtarët e paqës» ngà «dritaret u hidhe- shin
Iule ushtarëve dhe oficerëve [malazezë]»-635.
Është plotësisht e fcuptueshme se kështu do të paraqitej hyrja
e ushtrisë pushtuese ne Shkodër nga propaganda e

632 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 306, 313-317; MOE1, III, VIII, pj.
I. f. 239, sbën. 4.
/
633 Ministri i Jashtëm i Malit të Zi, J: Plameniac, i njoftonite për- faqësuesit
e katër fuqive se jo vetëm nuk do të pushtonte Shkodrën porse do të tërhiqej
edhe ngà territoret e pushtüara. Kurse mbreti- malazez më 25 qershor e
siguronte përfaqësuesin italian në Cetinë se trupat e gieneralit Veçhoviç «do të
tërhiqeshin dhe se malazeztë nuk do të. hvnin në Shkodër, veçse në rast
provokimi» (AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 256, 285, 288; DDL V, IV. dok. 201, 233, 271.)
634
AMAE. Albanie, vëll. - 5, fl. . 317, .
635
«Samouprava»-, 20/2.7.1915, art.: Crnogorci u Skandru.
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atëhershme malazeze dhe-kështu do të . pasqyrohej në doku- mentet
e qeverisë së Oetinjës. Por ajo që të çuditt është se paraqitet po
kështu ©cLhe sot nga disa autorë malazezë. Pa folur për rrethanat
dhe demagogjinë e përdorur nga; agresorët malazezë, këta autorë
shkruajnë se ushtria e Malit të Zi «u prit solemnisht nga banorët [e
Shkodrës]»636. E vërteta ka qenë ndryshe. Ajo ka gjetur pasqyrim jo
vetëm në shtypin shqip- tar që botohej në Shkodër, por edhe në
njoftimet ë kon- sujve të huaj. <d?aniku ka arritur kulmin te
shkodranët. Pje- sa më e madbe e komibëtarëve kanë marre
arratinë...» 637 , shkruante më 21 qershor nënkonsulli franeez i
Shkodrës, Po të njëjtat pohime bënte edhe kolegu i tij italian638. Pushtimi i afërm i Shkodrës «ka shkaktuar këtu një trondi- tje të thellë.
Sot qyteti është i shkretë dhë pazari është i mbyllur», shkruante më
26 qershor po nënkonsulli francëz639.
Për çështjen e qëndresës së armatosur, per zhvillimet .e saj, apo
për hezitimet për një qëndtesë të tillë, janë dhënë deri taini mendime
të .ndryshme. Antikleriku i njohur shko- dran Nikolla Ivanaj,
mungesën e organizimit të qëndresës së armatosur në Shkodër e ka
shpjeguar me ndikimin e Vjenës- mbi borgjezinë shkodrane dhe mbi
kler:in katolik, që ndiqte sugjerimet politike të Vjenës640. Ky version
bazohet në.zërat; e përhapura atëherë, por të pàvërtetuara deri më,
sot, për veprimtarinë e kansullit a-h K. Hallës në Shkodër, për përpjekjet e tij për të mos e kundërshtuar pushtimin641. Ai është i njëjtë
me zërat e përhapura po në atë ko:hë për një marrë- veshje të fshehtë
midis Cetinjës dhe Vjenës për pushtimin e Shkodrës. «Malësorët
shqiptarë i Jbënë një kundërshtim të madh sulmit malazez por
Shkodra kishte qenë e çarmatosur nga kontralli ndërkombëtar dhe
u muar fare lehtë» 642, ka shkruar studiuesja anglezë, E, Dërham.
(Edith Üürham). Ky mendim i fundit na duket më i saktë dhe akoma
më • i saktë e më :i plotë është ai që jepte atë ditë S. JNTiviea në
fletoren «Populli». Populli shqiptar nuk i qëndroi dot invazorit me
pushkë «...pse një popull i'.pa'krye, i pa rregull e organizim, i pa top
e mitraloz, i pa droje e mbështetje, i ngatërruem me propaganda
gjithfarësh, s’mund t’i qëndronte një ushtrie. Megjithëkëtë, luftë s’ka
e s’don me pasë me kërkend, porse [populli shqiptar] asht në luftë

r 110)

N. RaifeavAç, f. 75; N. Shkerwiç,. f. 61..
.
637 AMAE. Albanie, vëll. 5,. fl. 276., Shih po aty edhe £1. 265.
638 DDI. V, IV, dok. 228.
639 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 310.
■ 114)"N; ■ Ivanaj. Historïa e Shqipërïsë së re, vëll. I, Tiranë, 1943, f. 61-6.2.
641 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 241, 286, 310; MOEI. III, VIII, cj. 1, dok. 198, 237,
f. 286; DDI. V, IV, dok, 253; Le vicende _dell’ Alba- nia é i.gesuiti itaïiàni dï Scutari
1915-1916, ne: «La civilltâ cattoliea», 1917, vol. I. f. 636-637. ::;
; ’ 116) E. Durham. Njëzet vjet ngat'érresash ballkanike., Tiranë, 194-1, f. 281.
(Përkth. nga angl'istitja; 'Twènty -yeàrs of Balkah Tangle. London, ■ 1920)..,
; ë
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me të gjithë ! Asht në luftë me grekun, asht në luftë me serfoin, asht
në luftë me Malin
e.
-Zi, asht në luftë edhe me Austrinë e me Italinë, asht në. luftë
edhe me Turkinë!...»643,
Me këto poh'ime S. Nivica dente të vinte në. dukje gjen- djen
tepër të vështirë të Shkodrës dhe të Shqipërisë në për- gjithësi. Ai
donte.të theksonte gjithashtu se masat patriotike shqiptare
megjithëse nuk ishin <në gjendje të organizonin një luftë të
armatosur në plan të gjerë kundër invazorëve të shumtë të vendit,
ato dhe përfaqësuesit e tyre. luftonin me mjete të tjera: me armën. e
politikës, e të diplomacisë, Por edihe kjo luftë nuk dha e nuk mund
të jepte ndonjë re- zultat.
Megjithëse Shqipëria e Veriut dhe Shkodra u pushtuan, lufta
politike kundër këtij pushtimi vazhdoi. Korusujt e huaj vinin në
dukje menjëherë se «ndjenja që dominon nga hyrja e malazezëve
është tmerri», se «popullsia, që nuk besonte se malazeztë do : të
guxonin të pushtonin Shkodrën pa mirati- min e fuqive... shpreson
se ky pushtim do të jetë i shkur-1 tër»644. Dhe këto pohime i bënte
nënkonsulli franoez B. Bi- jëkok, i cili kishte qenë ndër konsujt e huaj
që kishin marrë anën e Cetinjës.
Lufta politike kundër pushtuesve malazezë në disa raste u
shndërrua në një qëndresë të armatosur duke i shkaktuar humbje të
mëdha pushtuesit. Një varr i vërtetë ù. bë veçanë- risht Malësia e
Shalës. Pasi kishin kaluar nja 2-3 javë nga pushtimi, shaljanet u
ngritën kundër pushtuesve, rrethuan në fillim pdstëkomandat dhe i
asigjësuan ato. Në korrik 1915 konflikti u zgjerua me tej. Në një
luftim në Qafën e Kol- çit nga të 150 malazeztë mezi shpëtuan rreth
40 prej tyre. Sukseset i nxitën shaljanët t’i shtynin pushtuesit deri
te urat e Valbonës. Ndihrna e parë ushtarake që u erdhi mala- zezye
nga Shkodra nuk pati sukses. U desh të dërgohej një kontigjent i dytë
që të shpëtonin ushtarët malazezë nga rrethimi 645.
Qëndresa ë armatosur kundër pushtuesve malazezë vazhdoi edhe më vonë me goditje të vogla spontané. Ajo u ndër- pre derisa
në vendin e tyre në janar 1916 e zunë pushtue- sit e rinj austrohungarezë646.
,
’.
Qëndresa në Shalë bëri jehonë të madhe. Kjo e detyroi. qeverinë
e Cetinjës të lëshonte një komunikatë zÿrtare, , për, ta paraqitur
qëndresën si të nxitur nga Aiustro-Hungaria dhe nga agjentët e saj
në Shqipëri647. Kështu i interesonte - propagandes së saj në veçanti
e asaj antishqiptare në përgjithë^- si. Këtë ngjyrë politike i kanë
dhënë asaj dhe historianë te. sotëm jugosllavë648, sikundër të mois
643 . .«Populli»-,.; 22.6,1915;' f. 2, art.;: Mbi notën e Cetinjës.
644
AMAE. Albanie, vëll. 5. fl. 327. Shih po aty. vëll. 6. fl. 27.
. - • r 11.9) Operacije. f. 260-261. Shih edhe DDI. V, IV, dôk. 454; AMAE. Albanie, vëll.
6, fl. 53, 5,5-56. 78, 80, 83-84, 102, 111; Elaborât, f. 33; «Kalendari kombiar», 1916,
Sofje, 1916, f. 69.
646 Operaeije, f. 380, 407, 409, 457.
647 DDI. V, IV, dok... 454;. «Samouprava», 5/18.7.1915.
648 Operaeije, î. 261.
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ishte f jala për një pushtim të huaj dhe për një qëndresë kundër tij.
Historiografia e sotme malazeze ka shkuar madje edhe më tej, duke
marrë tërësisht në mbrojtje hapin e knjaz Nikollës dhe të qeverisë së
tij. Pushtimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë së Veriut ajo e ka
vlerësuar nga pikëpamja ushtarake, si një veprim të do- mosdoshëm
për «mbrojtjen» e krahëve të ushtrisë malazeze dhe për «sigurimin»
e furnizimit të Malit të Zi. Rrjedhdmisht, ai është vlerësuar si një
hap plotësisht i drejtë649. Apologjinë e saj ndaj veprimit të Cetinjës
në Shqipërinë e Veriut, historiografia malazeze e ka shtrirë edhe për
ndërhyrjen e fu- qive. Autorë të veçantë i kanë kritikuar këto fuqi
sepse në invadimin e Shqipërisë së Veriut nga Mali i Zi, ato shihnin
vetëm anën politike, synimet pushtuese të oborrit mala- zez dhe jo
anën ushtarake, atë «të mbrojtjes» dhe të «sigu- rimit»650.
Pushtimrn malazez të Shkodrës dhe të Shqipërisë së Verrat, të
katër fuqitë e Antantës nuk e njohën. Mosnjohja U shtrua qysb. të
nesërmen e pushtimit të Shkodrës651. Porse u desh një muaj i tërë
për t’i paraqitur qeverisë së Ceti- njës notën 1 përkatëse, mfoasi
duhej gjetur formulimi i për- shtatshëm për «të evituar që Mali i Z;i
të shtyhej në ka- mpin kundërshtar», shprehej S. Sonino652.
Nolën e re kolektive e hartoi diplomacia e Petrogra- dit, e cila
duket besonte për një marrëveshje të fshehtë Ce- tinjë-Vjenë.
Mirëpo.këtë herë ishte diplomacia e Romës ajo që e quaj'ti
përmbajtjen e notes ruse «të fortë dbe të ashpër në formë» dhe kërkoi
«të ^buten disa shprehje»653. Sigurisht diplomacia italiane donte të
mo:s «lëndonte» obo- rrin malazez, donte të ruante disi prestigjin e
kral Nikollës, që ishte vjehrri i Viktor. Emanuelit III, mlbretit të

649 «Qeveria malazeze dhe komanda eprore u detyruan të merr- nin disa
masa për sigurimin e ushqimeve për popullin dhe për ush- trinë» (Operaeije..., f.
258, 290. Shih edhe J. Kostiç. Operaeije erne- gorke vojske 1914 godine, në: Istorijski
zaïpisi», 3, 1964, f. 426). «Pu- shtimi i Shkodrës ishte i drejtë, pavarësisht nga
motivet nga të ci- lat U udhëhoqën mbreti Nikolla dhe qeveria malazeze.
Zhvillimet e mëvonshme do t’i vërtetonin këto» (N. Rakoçeviç, 1. 76. Shih edhe S.
Ratkoviç, f. 121). «Për të siguruar lundrimin mbi lumin Bunë dhe.për t’u mbrojtur
nga inkursionet e shqiptarëve, në muajin qershor 1915 Mali i Zi pushtoi Shkodrën,
Shëngjinin dhe Lezhën». (J. Bojoviç. La France et le Monténégro en décember 1915janvier 1916, në: «Istorijski zapisi», 1-2 1984, 1 150). «Italia dhe Greqia e dhunuan
asnjanësi- në e Shqipërisë pa arsye, kurse Serbia këtë e bëri me motivin për ta
mbrojtur kufirin e saj dhe të sigurohet nga ana e sulmeve të shqiptarëve, Arsyet
për pushtimin e një pjese të Shqipërisë së Veriut nga ana e trupave malazeze, nga
pikëpamja e gjendjes së tyre ushtarake, ishin të përligjura në krahasim me arsyet
e fq-intjëve të tjerë të Shqipërisë». ( Operaeije, f. 290). Pushtimi i Shqipërisë së
Veriut nga Mali i Zi «nga pikëpamja ushtarake ishte plotësisht i drejtë, shumë më
i drejtë nga sa ishin veprimet e tilla të Serbisë, të Greqisë dhe të Italisë dhe
paraqiste jo dobësim për përpjekjet luftarake të Malit të Zi» (D. Vujoviç. Odnosi
izemxhu Crne Gore i Franc'uske za vri- jeme prvog svjetskog rata, në: «Istorijski
zapisi», 3, '1964, f. 513-514).
650 Operacije..., 290, D. Vujoviç. Odnosi.... f. 513-514.
'
651 DDI. V, IV, dok. 308 dhe shën. 3, f. 184..
652 Po aty, dok. 330.
653 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 225; DDL V. IV; dbk. 340. Shih po ashtu AMAE.
Albanie, vëll. 6, fl. ,22.
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Italisë. (Dhe atë ditë që pushtoi Sbkodrën vjehrri i kërkoi nd’ihmë
dHen- dërrit654). Përmbajtjen e projektit rus edhe Londra e konsideroi «shumë të ifortë ëlhe të ashpër»655 . Në të Malit të Zi nuk i
kërkohej zibrazja e territore<ve të pushtuara në Shqi- përi, veçse
nuk i njihej ky pushtim i kryer «në kundër- shtim të drejtpërdrejtë
me këshillimet e dhëna qetverisë së mbretit Nikolië nga fuqitë»;
tfuqitë merrnin shënim për «ka- rakterin e përkobshëm» të pushtimit
siç Icishie pohur qeve- ria malazeze, dhe theksonin se vendimi
përfundimtar për të ard'hmen politike të territoreve të pushtuara u
takonte atyre. Nga ana e tyre fuqitë premtonin se. do 'të tregoheshin
«më pak të ashpra» për t’ia dhënë Shkodrën Malit të Zi, në qoftë se
malazeztë «drejtonin forçat e tyre kundër armikut të përbashkët»656.
. Thel'bin e notës .e përbënte kështu interesimi i fuqi- ve për ta
hedhur ushtrinë malazeze kundër Austro-Hunga- risë. E tillë mbeti
ajo edhe pas redaktimit që i bëri asaj diplomacia italiane657. Nota iu
dorëzua qeverisë malazeze më 29-korrik658/ pasi Parisi e dha përsëri
me vonesë miratimin e vet659.
Mosnjohja e pushtimit malazez nga të'katër fuqitë e An- tantës
u duk më konkretisht në marrëdhëniet e konsujve të kë'tyre fuqive
në Shkodër me autoritetet pushtue.se malazeze. Ato u konsideruan
si marrëdhënie të karakterit «jo zyr- tar»660.
Pohimet formale për karakterin e «përkohshëm» të pushtimit
dhe mosnjohja e tij nga ana e katër fuqive, nuk e penguan qeverinë
e Malit të Zi të ndërmerrte në territoret e pushtuara të shtetit
shqiptar veprime politike që vinin në kundërshtim me pohimet e saj
të zakonshme e që përputhe- shin me synimet aneksuese të Cetinjës.
Me të hyrë në Shkodër komandanti i ushtrisë pushtu- ese, R.
Veshoviç, u deklaronte banorëve se ushtria malazeze kishte hyrë në
qytet «për me sigurue qetësinë e vendit»661, kurse zyra e shtypit të
Cetinjës shpërndante lajmin se kjo ushtri kishte hyrë atje «në emër
të drejtësisë dhe të li- risë, në emër të rregullit dhe të ligjshmërisë,
në emër të qy- tetërimit evropian»662. Flamuri kombëtar shqiptar u
zëvendësua menjëberë me tlamurin malazez663. Madje administrâtes
së vendit pushtuesit i dhanë karakter civil. :Në krye të kësaj
administrate vendosën Bozho Petrpviçin, si guvernator 664 , i cili
654 S. Ratkov-iç. f. 110-112.
655 MOEI. III. VIII, pj. 1, dok.,225; DDL V, IV, dok. 374:
656 DDL V, IV, dok. .340.
657 DDI. V, IV, krahaso dok. 340 me 391. Shih edhe AMAE. Albanie, vëll. 6,
fl. 85-67; MOEL III. VIII, pj. 1, riok: 323.
658 AMAE, Albanie, vëll. 6, fl. 99-100; DDL V, IV, dok. 504; MOEI. III. VIII, Dj.
1, dok. 412.
659 DDI. V, IV, dak. 445, 466, 504; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 99-100
660 DDI. V, IV, dok. 504.
- 135) «Populli», 29.6.1915, f. 1:
•
/
662 «Samouprava», 20/6.7.1915.
663 AMAE. Albanie, vëll. 6. fl. 326-327; DDI, V, IV, dok. 290.
664 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 78-79; DDI, V, IV, dok. 461; MOEI, III, VIII, Dj.
1, dok. 298. f. 387.
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kishte qenë dikur kryeministër. Regjimi ndërkombëtar i Shkodrës, i
përfaqësuar nga Këshilli i konsujve, pushoi së ekzistuari 665 .
Autoritetet pushtuese e detyruan konsullin aus- tro-hungarez të lin
te Shkodrën, me gjithë kundërshtimet e tij se ndodbej në një vend
asnjanës 666 . Regjimi doganor ek- zrstues u suprimua. Po ashtu
konsulli malazez u tërhoq nga Shkodra me motivime të ndryshme 667. ..
Krahas masave të tilla me karakter.aneksimi, Cetinja mori
edhe një varg masash të tjera me karakter shtypës. Ashtu si të gjithë
pushtuesit edhe organet malazeze' u interesuan për çarmatosjen e
popiillsisë 668 si një; mjet për të mënjanuar qëndresën me armë.
Madje çarmatimin komandantët ushtarakë e filluan menjëherë sapa
kaluan kufijtë, Për rrjedhim në ndonjë botim jugosllarv ësihitë folur
për një hap të-kryer me iniciativën e vetë këtyre komandantëve 669.
Mosdorëzimi i ar- mëve dhe fsheTija e tyre çoi në zgjatjen e afateve
të dorë- zimit e në kërcënime për marrjen e masave të rënda ndaj kundravajtësve 670.
Forçat e pakta të xhandarmërisë dhe të policisë në pje- sën më
të madhe ata i shpërndanë dhe i zëvenidësuan me força malazeze.
Komandën e tyre e morën në dorë oficerët malazezë. Pushtuesit'
vunë gjithashtu nën kontroliin e vet të gjitha degët e administratës
civile, që nga kapiteneria e portit e deri te shënbdjmet shëndetësore,
postëtelegrafën e finançât, duke caktuar në krye të tyre njerëz të
ardhur nga Mali i Zi. Edhe në krye të gjykatave vendosën malaizezë
të ardhur nga Cetinja. Autoritetet pushtuese ndërruan deri edhe
anëtarët e Këshillit të Bashkisë671.
Ditët e para të një qetësie relative i pasuan arrestimet,
burgosjet dhe internimet në masë. Ato u kryen nën petkun e luf-tës
kundër agjentëve të pasuesve të Austro-Hungarisë ose të Turqisë672.
Qëllimi ishte' të luftohej Lëvizja Kombëtare Shqiptare. Midis të
arrestuarve dhe të internuarve ishin: Luigj Gurakuqi, Sotir Peci,
Aqif pashë Elbasani, Eshref Frashëri e shumë të tjerë. Pas pak
pushtuesit kaluan në as- gjësimin fizik të personaliteteve të pushkës
dhe të penës. Ata vranë rilindësit tanë të shquar si Çerçiz Topullin,
Mehmet Shpendin, Mustafa Qullin, Isa Boletinin etj.
Gjatë mrethimit të Shkodrës nga ushtria ma'lazeze, përveç Isa
Boletinit atje ndodheshin edhe udhëheqës të tjerë koso- varë, si
Bajram Curri, e Hasan PrisMina. Dy të furudit çanë rrethimin dhe
u larguan prej andej duke marrë arratinë, kurse I, Boletini, i sëmurë,

1.39) DDL V. IV, dok. 359. 401.
666 HHStA, PA, A. Raport i K. Halles i 6.7.1915 me lidhjet për- katëse. •
667 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 80; «Besa shqyptare», 10.7.1915, f. 3.
668 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 257, 276. 286; po aty, vëll. 6, fl. 55-56; «Populli»,
9.14, 17, 18 qershor 1915 dhe 1.7.1915; Operacije, f. 259-261.
669 Operacijë..., f. 259.
670 AMAE. Albanie, vëll. 6, f. 55-57.
671 «Populli», 29.6.1915, f. 2-3; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 116- -117, 168-169.
. 146) AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 72, 78, 80, 83 ; Le vicende... f. 639-640. ’

197

i kërkoi strehim konsullatës franceze' në Shkodër, e cila ia, dorëzoi
pastaj me dredhi pushtuesve malazezë. Në Shkodër u kapën edhe Ç.
Topnlli e M. Qulli. Ky i fundit vazfodoi të nxirrte gazetën «Populli»
edhe nja 10 ditë pas pushtknit.
v Nga katër gazetatqë botoheshmmë-parë u lejua të bo- tohej
vetëmvnjëra,. ajo e drejtuar nga Dom Ndoc Nikaj, së cilës iu ndërrua
titulli nga «Besa shqyptare» në «Zani i Shkodrës» 673. Balja e saj u
lejua meqë bptuesi ishte njeri me njëqind f’amurë.
,
Pushtimi 1 vendit. u nd’ie menjëherë edhe në treg, në
shkëmbimin e mallrave dhe në qarkullimin e monedhës. Kartëmonedha mialazeze që u vu në qarkullim, pasi pushtuesit eaktuan
kursin. e saj mM vlerën reale, i dha s'hkas rritjes së menjëhershme
të çmimeve që ishin edhe më pare të larta. Brenda 5 ditëve
shkruante, p.sh., gazeta «Populli>^ e 2 ko- rrikut 1915, çmimi i
sheqerit kishte hypur dyfishin, kurse buka «sa vien e shtrenjtohet sa
e ma zi»674.
Pushtimi serb dhe malazez, vuri në lëvizje edhe qeverinë grebe,
porse kjo nuk arriti ta zgjeronte më tej pushtimin e të shtrihej deri
në Berat e në Shkumbin. Megjithatë edhe ajo nuk qëndroi pa vepruar
në Shqipërinë e Jugut.

4. VEPRIMET E GREQISË NË SHQIPËRINË E JUGUT

Në kohën e invadimit të. Shqipërisë nga dy monarkitë fqinje të
veriut, Greqia ishte ende neu traie, por e brejtur nga një luftë
politifce e brendshme gjithnjë në rritje në li- dhje me qënidrimin që
duhej të mbante ndaj konfliktit bo- tëror, për të përfituar sa më
shumë prej tij. Në kuadrin e kësaj lutte në mars të vitit 1915 qeveria
me orientim antan- tofil e kryesuar nga E. Venizeloja u detyrua të
jepte dorëhe- qjen. Largimi nga pushteti ishte rezultat, i dështimit
të për- pjëkjeve të tij për ta futur Greqinë në luftë përkrah Antantës
e për pjesëmarrjen e ushtrisë grebe në operacionet e Darda- neleve.
Venizeloja donte që ushtria greke të ishte e prani- shme në marrjen
e kryeqytetit të ish-Perandorisë Bizantine mesjetare e të selisë së
Patrikanës, të Stambollit. Shtënia në dorë e Stambollit ëndërrohej jo
vetëm nga borgjezia ruse, por edhe nga ajo greke, e cila e quante
veten trashëgimtare të Perandorisë Bizantine.
Edhe qeveria e re me ministër të Jashtëm J. Zografon (ishkryeministër në «qeverinë» e «Vorio-Epirit autonom»), formalisht
nuk e kundërshtoi pjesëmarrjen e Greqisë në lu- ftë në anen e fuqive
të Antantës, por e lidhi me disa ku- shte. Ndër të tjera ajo kërkonte
prej këtyre ruajtjen e të- rësisë territoriale të Greqisë, dhe njohjen e
. 147) P. Daka, f. 213.
674 «Populli», 2.7.1915, f. 2; «Besa shqypfcare», 3, 6, 8, 10 korrik 1915; DDJ. V.
IV, dok. 341; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 53, 55-56. 87-89.
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pjesës që i <<ta- konte» në ndarjen e Perandorisë Osimane e të
Shqipërisë675.
'Mirëpo ngjarjet u zhvilluan në një mëcnyrë të tillë që nuk i
dhanë mundësi borgjezisë greke të dilte nga neutrali- teti. Kështii
ajo mbeti prapa borgjezisë impérialiste italiane (që hyri në luftë), e
eila me Traktatm e fshehtë të Londres siguroi jo vetëm soivranitetin
mbi Vlorën dhe protektoratin mbi «shtetin shqiptar» të Sbqipërisë së
Mesme por edhe so- vranitetin mbi ishujt grekë të Dodekanezit në
detin Egje. Bile edhe e ardhmja politike e Shqipërisë së Jugut do të
përcaktohej sa nga dëshira e fuqive të Antantës aq edhe nga ajo e
Italisë. Prandaj kon.tradiktat midis Italisë e . Greqisë që ishin disi
fashitur më parë me manipulimet në prapaskenë midis tyre për
Shqipërinë e Jugut dhe Vlorën, erdhën duke u ashpërsuar jo më pak
nga ato midis Italisë e Seribisë. Për rrjedhim shtypi borgjez grek
filloi të theksonte se: «Ita- lia është më i madhi armik i Greqisë»676.
Ndërkaq qeveria e D. Gunarisit kishte filluar të merrte në
Shqipërinë e Juigut- disa masa me karakter politik, sikur kjo të ishte
shndërruar në pjesë përbërëse të shtetit grek. Pushtimit të
përkohshëm ushtarak të Shqipërisë së Jugut, Athina po i jepte
karakterin e një administrimi civil grek.. Së lundi ajo vendo;si atje
gjyqet civile nën vartësinë e vet 677 dhe u përpoq të thërriste nën armë
të rinjtë e atjeshëm678, edhe pse ata ishin shtetas shqiptarë.
Këto masa rritën së tepërmi emigracionin nga kjo pje^ së e
vendit, i cili u vendes kryesisht në Shtetet e Bashku- ara të
Amerikës. Kështu radhët e kolonisë shqiptarë të atje- shme u shtuan
së tepërmi. Ky emigrim i kryer gjatë luÆtës kishte më shumë
karakter politik sesa ekonomik. .
Një hap tjetër akoma më flagrant i qeverisë helene në
Shqipërinë e Jugut ishin zgjedhjet parlamente që ajo u përpoq të
zhvillonte në Korçë dhe në Gjirokastër, në

675
MOEI. III, VII, Pi. 2, dok. 531 dhe shën. 2, f. 150; DDL V, IV, dok.
489. Shih po ashtu në MOEI, III VII, pj. 2, dok. 432, 569.
676 «Biblioteka Zëri i Shqipërisë», nr. 6, 1915, -f. 7-10.
677 HH St A, PA, A. Horbonstel nga Janina — Vjanës, më 12.4. 1915;
^Biblioteka Zëri i Shqipërisë», nr. 2, 1915, f. 20; nr. 3, 1915 f. 20; nr. 4, 1915, f. 29;
Ch. Vellay La question de l’Adriatique, Paris, 1915, f. 106-107.
678 ACS. Nuvolari nga Janina — Romës më 4.5.1915, nr. 52; -«Biblioteka Zëri
i : Shqipërisë», nr. 2, JJ)15- f- 20; «Kofta», L4.1915; f. 1, art.: Korrespondencë nga
Korça; «Dielli», 2.4.1915, 3.9.1915.
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cilat protestuan pra-në fuqive15?. Nga ana e tyre reaguan edhe fuqitë
për llogari të vet. Ndar jem përf undimtare të Ball- kanit dhe atë të
-botës ato donin ta rezervonin si një «të 'drej- të» që u takonte vetëm
atyre. .Në këtë vështrim Greqia duhej t’i përmbahej deri në mibarim
të luftës deklaratave të saj të tetorit 1914, e cila e konsideronte
pusbtlmin ,grek të Shqipërisë së Juigut, ,<<të përkohshëm» derisa
Konferenca e ardhshme e Paqes (që do të vemdoste për^ të ardhmen
po- litike të botës pas luftës) të vendoste edhe për të ardhmen politike
të Shqipërisë dhe të territoreve të saj.

Në këto kushtë ndërkombëtare • qeveria • e Athinës u
mundua të manovronte, duke deklaruar se nuk do të orga- nizonte
atje zgjedhje parlamentare, porsé «do t’i toleronte» ato pa ndryshuar
gjoja statusin ndërkombëtar të <Æpirit të Veriut»679. Këto përojekje
të reaksionit grek në Shqipërinë e Jugut, gjetën mbështetje.n e klerit
të làrtë ortodoks, një pje-

679 ACS. de Bosdari —Romës, më 15.4.1915, nr. 163, me të cilën i ipërcjelL
notën e qeverisë greke.
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kuadrin e zgjedhjeve që u zhviiluan në verën e vitit 1915 në tërë
Greqinë. Në këtë mënyrë .deputetët e Shqipërisë s'ë Jugut do të
uleshm' në bankat e Parlamentit të Athinës.
Ky hap i qeverisë greke hë Shqipërinë e Jugut ndeshi . në
kundërshtiniin e fortë të rretheve të gjer.a shqiptare, të
Ndër fuqitë që kërkuan të mes zhvilloheshin atje zgje- dhjet
parlamentare ishin jo vetëm ato që kishin interesa të veeanta në
Shqipëri, sikundër ishte Italia 680 681 ,. por edhe të tjera si Rusia.
Diplomacia e Petrogradit ishte prekur thellë nga ky hap i qeverisë
greke i cili ishte i njëjtë me hapin e saj në isbujt e mëdhenj të Ibros
e Tenedos, ç’ka cënonte drejtpërdrejt interesat e carizmit rus*. Përsa
i përkiste Shqipërisë së Jugut, e ardhmja e saj do të zgjidhej sipas
«dë- shirave të Greqisë në qoftë se qeveria helenike do t’i për-■
mbahej një politike më të sinqertë në marrëdhëniet e saj me shtetet
e Antantës»682, — nënvizonte S. Sazonovi në fund të rnarsit e, në
fillim të prillit 1915.
.

680 «Kohà», 1.4.1915, f. 1, art.: Korrespondencë nga Korça; «Co- rriere delle
Puglie», Bari, 10-11.5.1915.
681 ACS. Sonino — de Bosdarit. më 3.4.1915, nr 1082; A de Bos-^ dari, f. 119;
S. Sonnino; Diario, f. 120.
*) Këta: ishuj . ishin zënë nga ushtria greke gjatë luftërave • ball- kanike,
porse për shkak se kishin rëndësi strafcegji'ke, fuqiitë nuk ia kishin njohur
Greqisë, por ia kishin. lënë përsëri Turqisë. Ata li- dheshin me Ngushticat,
siguronin «mbrojtjen» e tyre. Rrjedhimisht këta ishuj duhet t’i përkisnin vendit
që do të merrte Ngushticat d.m.üh. Rusisë. (MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 457 dhe shën.
1, f. 173).
682 MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 457 dhe shënimet e këtij . doku- menti. ■ •
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sëemirë e te cilit ishte me origjinë greke. Për zhvillimin e këtyre
zgjedhjeve në maj të vitit 1915 u thirr edhe një «kongres» në Permet.
Në onganizimin dhe në mibledhjen e tij rolin kryesor e luajtën tre
peshkopët, ai i Korçës, i Gjiro- kastrës, dhe i Konicës, duke përsëritur
kështu, me një për- mbajtje tjetër, «kongresin» e Gjirokastrës të
shkurtit 1914 ku ishte shpallur autonomia e <<Vorio«Ep:iriM 57.
Kisha si shtab drejtues dhe organizues i reaksionit të
brendshëm në Shqipërinë e Jugut, me masa të tilla politi- ke, po
përpiqej të shfrytëzonte përsëri kushtet e favorshme të pushtimit
grek, për t’u vesbur disa elementëve greko- manë të mbledhur në
Permet, vellon- é përfaqësuesve të mba- rë popullsisë. Ajo vazhdonte
kështu rrugën e përçarjes së popullsisë shqiptare të dy besimeve të
ndryshme fetare, duke iu kundërvënë haptazi aspira ta vë patriotike
të masës së gjerë të popullsisë, si asaj myslimane ashtu edhe masës
or~ todokse.
Kontradiktat për zgjedhjet parlamentare u mënjanuan
përkohësisht sepse qeveria greke hoqi dorë nga zhvil'limi i tyre në
Shqipërinë e Jugut, Përveç kësaj, ajo nuk lejpi as pjesëmarrjen në
parlamentin grek683 684 të «deputetëve» të zgjedhur sipas vendimit të
mibledhjes së Përmetit685.
Ndërkaq, pas pushtimit serbo-malazez në Shqipëri lindi një
problem tjetër për t’u zgjidhur. Territore të pashkelura ende nga të
huaj mbetëm vetëm ato në jug të Shkumbinit, ose një pjesë e
Toskërisë dhe një pjesë e vogël e Gegëri- së, në qoftë se shprehemi
me këto terma, të përdorura shu- më në atë kohë. Mbi Shkumbin
mbeti Durrësi, ku ndodhej. E. Toptani, poshtë tij si qytet kryesor dhe
i 'rëndësishëm' mbeti Berati, me të eilin nënkuptohej e tërë
Myzeqeja. Çë- shtja se kush do ta plotësonte këtë «boshllëk» vuri në
lë- vizje të gjitha forçat e inter esuara, si të brendshmet, sic ishte
popullsia e kësaj zone në radihë të parë dhe pastaj Esad pashë
Toptanin ashtu edhe të jashtmet, siç ishin Italia me Greqinë, të cilat
riyalizonin për ndarjen e Shqipërisë në jug të Shkumbinit.
E. Toptani donte ta shtrinte pushtetin e vet edhe në këtë pjesë
të vendit. Dhe ia arriti qëUimit. Pas shtypjes së Kryengritjes
Fshatare nga ushtria serbe, forçat esadiste nuk gjetën ndonjë
rezistencë për t’u shtrirë në Myzeqe e në Berat. Ato shfrytëzuan
pështjeUimin e madh, ,e gjendjen e rëndë të krijuar nga pushtimi
serb .dihe. fjalët e përha- purâ për një agresioh të forcave grekë në
Berat686.
Për shtrirjen e pushtetit të Esad Pashës në Berat ishte e
interesuar edhe qeveria e Romës687. Ajo e shihte këtë si një mjet për
të penguar vendosjen atje të forcave greke.
683 Gaz. «Korytza»-, Korçë, 29.4.1915 (kalend. i vjetër), f. 3-4.
684 A. de Bosdari. f. 119: S. Sonnimo, Diario, f. 120. shën. 120.
685 DDL V, IV, dok. 605, 753; «Korytza», 20.8.1915, f. 1; rev. «L’Albanie»-,
Lausanne, nr. 3, 1915, f. 22-23
686 DDL V, XV, dok. 128, 140, 174; ACS. Lori — Romës, më 9.6. 1915, nr. 711.
687 Po aty, dok. 160. si edhe dok. 128, 140 dhe shën. 2, f. 182, si edhe ACS.
Alioti — Romës, 6.9.1915. nr. 53g.
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, ' Shqetësimi i' qeverisë italiane se mos ushtria greke zi- nte
Beratin e kalonte më në veri, ishte i madh688. Bile mund të themi se
ky shqetësim ishte më i madh nga ai që shkaktoi hapi i Serbisë dhe
i Malit të Zi në Shqipërinë e Mesme dhe në atë të Verrut, sepse dihej
rëndësia e madhe që kishte Berati ose Fieri për Vlorën, si një
prapavijë e rëndësishme për «sigurimin» e pozitës së rëndësishme
strategjike të Gji- braltarit» të Adriatikut. -«Berati është një qytet që
i për- ket Vlorës»689, — theksonte me të madhe sbtypi borgjez italian në atë kohë. Pushtimi nga Greqia e kësaj pjese të Shqipërisë do
ta rëndonte disfatën politike që kishte pësuar Italia nga invadimi
serb dhe malazez i Shqipërisë. Prandaj qeveria e Romës u ra
kamibanave. të alarmit për rrezikun e pushtimit të Beratit nga
Greqia. Për shmangien e tij ajo thirri në ndihmë ed'he tri fuqitë e
Antantës, që ishin alea- te dhe nënshkruese të Traktatit të fshehtë
të Londrës. U kërkoi të ndërhynin kolektivisht në Athinë 690.
Nga ana e saj Roma e njoftonte Athinën se nuk kishte
ndërmend të dërgonte ushtrinë e vet në këtë qytet dhe se Greqia
duhej të vepronte njësoj, ndryshe «një përparim grek mbi Beratin dotë shkaktonte shpërthimin e një pakënaqë- sie të rrezikshme që do
ta vinte qeverinë mibretërore [italiane] në pozitë shnmë : të vështirë
dhe, për rrjedhim, cdo lëvizje të tillë do ta konsiderojmë si një akt
pak miqësor»691.
Në këtë kohë ushtria greke e zgjeroi pushtimin e saj vetëm në
disa fshatra 692 , por nuk arriti në Berat. Çështja u m'byll
përkohësisiht me një deklaratë të qeverisë së Athi- nës sipas së cilës
«Greqia nuk kishte ndërmend të zinte

688 DDI. V, IV, dok. 130, 133, 167, 188; MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 115.
689 Shih materialet në AIH, A, "IV, 72. f. 31.
690 DDI. V, IV, dok. 280. 313. 338,. 358; MOEI. III. VIII, pj. 1, dok. 246 me
shënimet: AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 10, 22, 43, 50; &. Sonnino. Diario, f. 165-166.
170-171.
691 DDI. V, IV. dok. 338. Shih dhe MOEI. III. VTTI, ni. 1, dok. 228.
692 «Popullir, 2.7.1915. f. 2, art..: Greku në. Shkymbin; DDI. V, IV, dok. 150,
332; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 70.
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Beratin», porsekjo «nuk don të thoshte se Greqia hiqte dorë së
interesnari për fatin e banorëve të Beratrt»693, u pohonin diplomatët
e Athinës pënfaqësuesve të fuqive të Antantës.
Kjo gjendje politike e Shqipërisë do të vazhdonte për pak kohë.
Së shpejti territoret e saj do të bëheshin shesh i luftës impérialiste
dhe do të përfshiheshin në frontin e Ballkanit. Pushtuesit serbë,
malazezë e grekë do të zëvendë- soheshin nga të tjerë.
K R E U VII

SHNDERRIMI I SHQIPËRISË NË SHESH TË LUFTËS
IMPERIALISTE
1. PROPOZIMI ANGLEZ PËR «PAVARËSINË» E SHTETIT
SHQIPTAR

Gjendja e- brendshme politike e Shqipërisë deri aty nga fundi i
vitit 1915 vazhdoi të ishte pothuajse e njëjtë me atë të verës së atij
viti. Organet e «qeverisë» së E. Toptanit kishin gjithnjë një shtrirje
të kufizuar. Ato vepronin në Le- zhë, në Durrës dhe në Berat. Pjesa
tjetër e Shqipërisë vijon- te të ishte e pushtuar nga forçat e
armatosura të Italisë, të Serhisë e të Malit të Zi, që luftonin në anën
e Antantës, si edhe të Greqisë neutrale. Kjo gjendje politike ndryshoi
nga fundi i vitit 1915 dhe veçanërisht nga fillimi i 1916-ës, pas
ndryshimeve të mëdha që ndodhën në frontin e luftimeve në Ballkan
me hyrjen e Bullgarisë në luftë, me thyerjen e plotë të ushtrisë serbe,
me tërheqjen e kësaj nëpërmjet Shqipërisë dhe me kapitullimin e
ushtrisë malaizeze. Në Shqi- përi disa pushtues u zëvendësuan me
të tjerë derisa ajo u shndërrua gradualisht në shesh të luf tës
impérialiste. Ndry- shime të tilla vazhduan deri aty nga fundi i vitit
1916 e fi- llmi i 1917-ës, me shtrirjen në Shqipërinë e Jugut të pushtuesve italianë e franoezë, që zëvendësuan atje puahtuesit grekë.
Gjendja e krijuar në Ballkan në tetor të vitit 1915 ishte tepër e
vështirë dhe shqetësuese për fuqitë e Antantës, sido- mos me
thyerjen e ushtrisë serbe. Ndër masat që u men- duan për të
përballuar këtë gjendje, hyn edhe propozimi amglez për «pavarësinë»
e shtetit shqiptar, paraqitun aleatë- ve të saj në nëntor 1915.
Thyerja e ushtrisë serbe erdhi si rezultat i sulmit të for- cave të
mëdha austro-hungareze e gjermane të filluar më 6 tetor dhe i luftës
që nisi ushtria bullgare një javë më vonë, më 13-14 tëtor 1915.
Hyrja e Bullgarisë në luftë kundër Serbisë iShte një fitore
diplomatike e njëherazi ushtarake për Berlinin e Vje- nën dhe një
693 MOE1. III, VIII, pj. 1, shën. 1, f, 315 dhe dok. 297.
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dështim po i dyfishtë për füqitë ë Antahtës. Shpresat e këtyre te
fundit për të ndikuar mbi shtetet neu- trale të Ballkanit pas hyrjes
së Italisë në luftë, nuk u vër- tetuan në rastin e Bullgarisë, me gjithë
përpjekjet për të paj- tuar Sofjen me Beogradin duke rindarë
Maqedoninë. An- tanta: u tregua e pafuqishme të ndryshonte :
qëndrimin e borgjezisë shtetmadhe bullgare. Qeveria e Sofjes zg
jerimin e Bullgarisë në Maqedorii e në përgjithësi në Ballkan e shikonte vetëm në aleancë me fuqitë qendrore, me fitoren e armëve të
tyre dhe me disfatën ushtarake të Serbisë.
Nga ana e tyre, fuqitë e Antantës bënë përpjekje për t’i ardhur
në ndihmë ushtarakisht Serbisë. Megjithatë nuk e shpëtuan dot
usbtrinë e saj. nga thyerja e plotë. Në fi- llim të tetorit 1915 ato
zibarkuan një kontigjent të vogël të trupave të tyre që filloi të
vepronte në Ballkan, në frontin e Selanikut, e që mori emrin
«Armata. e Lindjes». Kjo armatë përbëhej në fillim nga trupa
franceze e angleze, të ardhura në Selanik nga fronti i Derdaneleve.
Me këtë rast E.Venizeloja (që .ishte kthyer në krye të qeverisë pas
zg'ie- dhjeve të qershorit, 1915) mendoi që Greqia.të hynte. në luftë
përkrah fuqive të Antantës e t’i vinte në ndihmë ushtrisë serbe,; në
bazë të marrëveshjes greko-serbe të qershorit të vi- tit 1913. Po
përsëri: nuk amti dot të mposhtë kundërshtarët e brendshëm
gjermanofilë. As «Armata e Liiidjes^ nuk mun- di të përparonte aq
sa të lidhej me forçat serbe në .Maqe- doni, për të krijuar këtu një
front të perbashkët me ushtri- në . serbe ose\për të.ndihmuar
.tërheqjen e.kësaj të fundit nëpërmjet Maqedonisë. Në këto kushte të
rënda, e vetmja rrugë fumizimi dhe tërheqjeje për ushtrinë . serbe
mbeti Shqipëria me portet e saj të Shëngjinit, të Durrësit dhe të
Vlorës.
Situata e vështirë ushtarake në Ballkan shtroi përpara fu- qive
të Antantës nevojën e krijimit në Shqipëri të një situ- ate të
favorshme për to, me qëllim që populli shqiptàr të mbante qëndrim
dashamirës ndaj tyre dhe ndaj ushtrisë serbe, Kështu furniziimi e
tërheqja e kësaj ushtrie mëpër Shqipëri do të bëhej pa pengesa. Nga
kjo hndi edhe mendkni për t’i premtuar popullit shqiptàr
«pavarësinë» e Shqipërisë, si mjet politik për ta bërë atë mundësisht
për vete.
Kjo çështje u shtrua në radhë të parë nga Anglia dhe jo
rastësisht. Dihej ndikimi. politik më i madh mbi borgje- zinë
shqiptare i fuqve qendrore, kryesisht i Austro-Hünga- risë në
krahasim me fuqitë e Antantës. Fuqitë e Antantës ki- shin mbajtur
qëndrim të hapur armiiqësor ndaj problemit shqi- ptar, veçanërisht
që nga koha e Konferencës së Amibasadorëve e viteve 1912-1913 e
këndej. Gjithashtu diheshin kontradiktat e theila që ekzis.tonin
midis popullit shqiptàr dhe monarki- ve. serbe e malazeze; ato e,
kishin burimin në politikën gra- bitqare të dy fqinjëve veriorë ndaj
treyave shqiptare dhe në qëndrimin shtypës ndaj Lëvizjes.
Kombëtare të popullit shqiptàr. Pushtimi i Shqipërisë së Mesime dhe
asaj Veriore në qershor 1915 nga ushtria serbe e malazeze, ishte një
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ar- sye tjetër.që ki'shte thelluar më tej këto. kontradikta. Qeve- ria e
Beogradit nuk i tërhoqi forçat e saj , pushtuese nga Shqipëria e
Mesme, me gjithë premtimin e 2 qershorit të yi- tit 1915, të shpallur
publikisht nga komandantët e ushtrisë.
Kontradikta të tilla ekzistonin. edhe me aleatët e rinj te fuqive
të Antantës, me pushtuesit italianë, që kishin zaptuar Vlorën.
Synimet ekspansioniste të qeverisë së Romës në Shqipëri,
veçanërisht në Vlorë, njiheshin botërisht. Këto synime i kishte bërë
të njohura si shtypi i Gadishullit Apenin, ash- tu ©dhe qeveria
italianë e austro-hungareze me botimet do- kumentare të vëna në
qarkullim për qëllime politike të brendshme. Me këto botime Roma
donte të përligjte fu- tjen e Italisë në luftë kundër AustroHungarisë694, kurse Vje- na të justifikonte qëndrimin e saj ndaj ishaleates, për lëshi- met që i kishte bërë në Shqipëri dhe në vetë
krahinat e Perandorisë695.
Synime aneksioniste ndaj tokave shqiptare kishin edhe
invaduesit e rinj austro-hungarezë, por ato nuk njibeshin ende
publikisht. Për më tepër asokohe Austro-Hungaria shi- kohej nga
rrethe të ndryshme të borgjezisë shqiptare, si fuqia që mund të
përkrahte bashkimin me shtetin shqijjtar të krahinave të gjera të
veriut 'dhe të verilindjas, të lëna jashtë kufijve të vitit 1913. Duhet
shtuar se borgjezia shqiptare në përgjithësi zgjidhjen e çështjes
nationale nuk e shikonte të mundshme veçse nëpërmjet shfrytëzimit
të kon- tradiktave ndërimperialiste, sic ishin ato midis dy grupeve të
fuqive ndërluftuese, veçanërisht kontradiktat midis Vje- nës, nga
njëra anë, dhe Romës, Beogradit dhe Cetiriës, nga ana tjetër.
iMibështetja nga Italia dhe nga tri vendet fqinje ballka- nike e.
«qeverisë» së Esad pashë Toptanit, i cili njihej ta- nirnë nga masa të
gjera popuUore për qëndrimin e tij an- tikombëtar, ishte një rrethanë
tjetër që ndikonte në dëm të fuqive të Antantës e në favor të
kundërshtarëve të tyre.
Pikërisht këto rrethana kishin parasysh fuqitë e Àn- tantës në
vjeshtën e vitit 1915, kur u detyrüan të disku- tonin për faktorin
shqiptar e si ndikonin mbi të. Mirëpo ato nuk u morën dot vesh për
masat që duheshin përdorur ndaj shqiptarëve. Disa ishin për masa
me karakter politik, të tjerat per shtypjen me armë.
Për marrjen e masave me karakter politik në fillim mendoi
qeveria e Londrës, e cila mori edhe iniciativën. Më 15 nëntor 1915
Anglia 'i parashtroi aleatëve të saj, në fillim Italisë, propozimin për
t’u premtuar shqiptarëve se «aleatët [e Antantës] do të favorizojnë në
të ardhmen, me të gj'itha mjetet që kanë në dispozicion të tyre,
krijimin e një shteti shqiptar të pavarur».696 ,

694 Është fjala për botimin dokumentar: Documenti divlomntici ita- liahi
prèsentati dl Parlamento italiano ddl ministro degli Affàri Ester! Roma, 1915.

21 Kemi narasysh botimin e uasur me dokumente të Ministrisë së jashtme të
Vjenës : Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche — Hongrie
et i’Italie (20 juillet 1914-23 maj 1915), Vienne. 1915.
696 Archivio Centrale dello Stato in FUR. Rama, Carte A. Salandra, Buste 6.
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Mandej në propozimin anglez jepeshin mendime për administrimin e brendshëm të këtij shteti shqiptar «të pa- varur», për
statu,sin e tij politik ndërkombëtar, për shtri- rjen e kufijve të tij, dhe
për mënyrën e vënies në dije- ni të shqiptaxëve me përmbajtjen e
propozimi t .-«në shkëm- bim të ruajtjes nga ana e tyre të një
qëndrimi ngushtësisht miqësor ndaj aleatëve»697 të Antantës.
Në fillim propozimi i Londres iu paraqit për - miratim Italisë si
fuqia aleate e interesuar drejtpërsëdrejti në Shqi- përi e cila kishte
nënshkruar edhe Traktatin e 26 prillit 1915. Propozimin e Anglisë
Italia e miratoi menjëberë, sepse ai nuk vinté aspak në kundërshtim
me dy synimet kryesore të saj në Sbqipëri të parashikuara në
Traktatin e fsbehtë të Londres. Në propozim nuk vibej në pikëpyetje
vendo- sja e sovranitetit italian mlbi Vlorën dhe krahdnën e saj, as
edhe vendosja e shtetit «të pavarur» sbqiptar nën protek- toratin e
Italisë. Propozimi anglez ngacmonte bile dëshirën e qeverisë së
Romës për ta zgjeruar shtrirjen e shtetit të ardhshëm sbqiptar tej
Shqipërisë së Mesme «myslimane», të parashikuar në Traktatin e 26
prillit 1915. Në lidhje me kë- të çështje në propozimin e qe^erisé së
Londrës të 15 nëntorit 1915 thuhej : «Një shtet i tillë [sbqiptar], sado
që i vendosur nën mibrojtjen e Italisë, do të organizohej mbi bazën e
kan- toneve, që ësbtë bërë tashmë familjare për sbqiptarët. Kjo dô ta
zgjeronte protektoratin e parashikuar në marrëveshjen e fsbehtë të
26 prillit mbi një shtet të vogël mysliman shqiptar në një protektorat
që do të kishte pak a shumë kufi nga venu kufirin e Malit të Zi dhe
në jug një linjë që, e hequr nga skaji jugor i liqenit të Obrit, do të
arrinte në derdhjen e lumit Vjosë dhe do të përfshinte fdset katolike
dhe mys- limane... Lidhur me kufijtë jugorë sër E. Grei shikon një
rnezik... të provokojë armiqësinë e Greqisë në qoftë se linja do të
shtrihej më në jug nga ajo e tanishmja*. Kjo mund të bëbej e
mundshme më vonë, porse për momientin e ta- nishëm ai mendon se
do të ishte mire të respektohej ndje- shmôrià greke. Ai mendon
gjithashtu të mos u bëjë shqi- ptarëve ndonjë premtim lidhur me
Sbkodrên, ndonëse ai parashikon se do të detyrohet ta bëjë këtë më
vonë»698, — thuhej në propozimin anglez.
fase.. 47 (më tei : ACSV S. Sanino — ambasadorëve. më 15 XI..1915; Ministère des
Àffires Etrangères de France. Archives diplomatiques. Guerre 1914-1918 (më tei
AMAE1. Albanie, vëll. 6, fl. 227- -231; S. Sonnino, Diario 1914-1916. Bari, 1972. f.
270-272.
697«Në qoftë se ky propozim është në përshtatje me pikëpamjet e qeverisë
italiane dhe do të miratohei nga aleatët, sër E. Grei propo- zon të autorizbjë
misionin që është dërguar në Shkodër e cilindo agjent tjetër që mund të dërgohei
në niesë të ti°rs të vendit t’u ofrojë shqip- tarëve këtë zgjiidhje në shikëmbim të
ruajtjes nga ana e tyre të një qënidïiiimi. ngushtësisht miqësor ndaj aleatëve»,.—
thuhej më tej në këtë propozim. (ACS. Sonino — amibasadorëve, më 15.XI.1915;
AMAE, Albanie, vëllA6, fl. 227-231; S. Sonnino. Diario, f. 270-272).
*) Është fjala për linjën, e push.tuar atëherë nga ushtria greke dhe . jo për
kufijtë shtetërorë të vendosur më 1913.
698ACS. Sonino — ambasadorëve. 15.XI.1915; AMAE. Albanie, vëlî. 6, fl. 227231; S. Sonnino. Diario 1914-1916, f. 270-272.
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Propoizimi i Londres, pajtohej gjithashtu edhe me dë- shirat e
qeverisë së Romës për - të ndikuar politikisht mbi shqiptarët, për të
mënjanuar mundësisht qëndresën e tyre, dhe për të neutrahzuar
ndikimin e Vjenës. Prandaj kreu i di- plomacisë italiane propozimin
anglez e pranoi menjëherë. 699 S. Sonino bëri vetëm një sugjerim, që
«për tratatdvat dhe kon- taktet me shqiptarët të kihej parasysh në
radhë të parë Esa- di», si «personaliteti më i forte i atyre anëve dhe
si njeriu më i dispozuar në favor të Antantës», kurse përsa i përkiste ndërtimit të brendsbëm të shtetit shqiptar mfoi bazën e
kantoneve, ai mendonte të lihej hëpërhë mënjainë. 700 701 702
Propozimin e vet qeveria angleze e shoqëroi edhe me veprime të
tjera. Ajo u bëri thirrje disa personaliteteve angleze që njiheshin në
rrethe shqiptare, sikundër ishte /publi- cistja , E. Dërham, të
përgatiteshin për . të shkuar në Shqi- përi, për t’u premtuar e
siguruar «shqiptarëve pavarësinë e tyre»s. E. Dërhami isbte një. nga
ato figura të huaja që ki- shin demaskuar me foreë qëndrimin
shoyinist të vendeve fqi- nje. ndaj të drejtave kombëtare të popullit
shq.iptar dhe për këtë arsye kishte fituar simpati në vend.
Mirëpo propozimri Londres u hodh poshtë në mënyrë të prerë
nga Parisi dhe sidomos nga Petrogradi, kur iu para- qit a-tyre për
miratim më 20 nëntor. Diplomacia ruse dhe ajo franoeze e panë
propozimin e E. Greit si përpjekje për t’i bërë ; Italisë lëshime të tjera
në Shqipëri përveç atyre që i ishin bërë me Traktatin e 2.6 prillit
1915. Ato nuk e panë pro- pozimdn nga këndvështrimi tjetër se me
premtime të tilla nuk do t’i afronin dot shqiptarët me anën e
Antantës, sikundër ishte qëllimi i këtii premtimi. Në fakt ai ishte një
premtim që. nuk siguronte as tërësinë territoriale të shtetit shqiptar,
që ishte ■ programi minimal i Lëvizjes Komibëtare Shqiptare.
Petrogradi dhe Parisi e kundërshtuan propozimin me pohimét
se krijimi i një Shqipërie me kufij më të gjerë nga ato.të parashikuar
më 26 prill 1915 «përfaqëson rreziqe të rën-da për të : ardhmen krejt
në dëm të aleatëve» dhe se për- fshirja e «fiseve të krishtera në
Shqipërinë e vogël mysli- mane, që është krijuar nga Traktati, do të
japë në të ardhmen shkaqe për një gjakderdhje të re dhe. të komplikimeve ndërkombëtare»9 Nuk i duhej lënë Ita'lisë më shumë në
Shqipëri, përgjigjeshin Parisi dhe Petrogradi, sepse i ishin njohur
699 Në ditarin e tij të datës 15 nëntor S. Sonino ka shkruar se
ai iu përgjigj përfaqësuesit anglez në Romë se «në vija të përgjith- shme ne
pajtohemi me mendimet e parashikuara nga sër E. Grei në lidhje me të ardhmen
politike të Shqipërisë. Dëshira ë jonë .është të ngremë, nën drejtimin e Italisë, një
Shqipëri autonome dhe të pavarur .brenda kufijve të përafërt të shënuara në
promèmorien fE. Greit]». (S. Sonino, Diario 1914-1916, f. 272; ACS. Sonino —
ambasadorëve, më 15.X 1.1915. nr. 1523), ;
. . ..
..
700 ACS. Sonino — ambasadorëve më 15.XI.1915, nr. 1523 dhe 21. XI.1915, nr.
1579; S. Sondno. Diario 1914-1916, f. 272, 275-276. Shih edhe Mezhdunarodnie
Otnoshenia v epohu imperializma - (më tej: MOEI), séria IIL vëll. IX, dok. 326.
701 E. Durham. Twenty years of Balkàn Tangle, London, 1920. Ci- toi. siipas
.përkthimit shqip. Njëzet vj.et ngatërresash ballkanike/ Tiranë,
1944, f. 281.
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«përfitime shumë të mëdha dhe ndofta të tepëruara». Për më tepër
kjo «do të ngj alite në Serbi, në Mal të Zi dhe në Greqi protestime të
përgjithshme»703, — thuhej më tej në replikat e diplomacisë ruse dhe
franceze.
Rusia dhe Franca donin kështu që çështja shqiptare të mos
vihej më në diskutixn, por të mbetej ashtu sikundër ishte vendosur
më 26 prill 1915. Mirëpo qëndrimi i po- pullit shqiptar i shqëtësonte
fuqitë e Antantës. Kështu lindi kundërpropozimi i Rusisë dhe i
Francës për mënyrën e nën- shtrimit të popullit . shqiptar.
Petrogradi, dhe Parisi . ishin për përdoriimin e dhunës, për shtypjen
e tij me mjete ushta- ra'ke, duke zbarkuar trupa të fuqive të
Antantës, sidomos të Italisë.
Për ta mbështetur këtë rrugë atyre u duheshin edhe -«argumente» . të cilat i nxorën nga arsenali i propagandës anti- shqiptare.
Këto-, ishin; primitivizimi i jetës ekonomike-sho- qërore të pqpullit
shqiptar, fryrja e dasive fetare dhe mohi- mi i fo-rmimit të tij si komb.
Për diplomatët rusë dhe fran- cezë nuk ekzistonte një komb.
shqiptar. i formuar por ek- z; st on in <^grupe» ose «fise». shqiptare,
se territo-ret e tyre «mund t’i përshkoje kollaj duke u paguar kalimin
krerëve të tyre».. Ata pohonin gjithashtu se qëllimet e fuqive të
Antantës për të siguruar rrugët e furnizimit e të tërheqjes së ushtrisë
serbe mund të arriheshin me praninë në Shqipëri të foreave italiane,
të cilat do. t’i detyronin «shqiptarët të sillen me respekt» 704. ...
Me të .tilla pikëpamje e qëndrime diplomatët rusë e franoezë.
tregoheshin më ekstremistë sesa ata angle.zë e- ita- lianë. Megjithatë
edhe vetë propozimi i E, .-Greit, dëshmonte - se ishte shumë larg
asniratave. kombëtare, të popullit shqiptar; ai shkelte rëndë parimin
e kombësisë dhe atë të vetëvendosjes së popujve. Propozimi anglez
mund të kënaqte vetëm ambi- ciet vetjake të Esad pas'hë Toptanit, i
ci£Li kënaqej me sun- dimin në Shqipërinë e Mesme nën i «mibrojtjen» e njerës apo tjetrës fuqi të huaj, dhe jo aspiratat e
Lëvizjes Koimbë- tare Shqiptare. Megjithatë dhe kv propo/.im u hodh
në shpor- të nga aleatët rusë e francezë, pavarësisht nga gjendja , tepër e rëndë për -forçat e Antantës në Ballkari dhe tragjike për
ushtrinë serbe.
Aspiratat kombëtare të popullit, shqiptar dhe qëndrimin e tij
politik i shprehu atëherë shtypi kombëtar shqiptar që botohej jashtë.
vendit, nga organizatat e emigracionit eko- nomik e politik të
atjeshëm 705 . Aspiratat kombëtare u shpr.e- hën gjithashtu nga

9) : MOEI. III, IX, dok, 299, 301; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 234, 238-239.
10) AMAE... Albanie,. vëll, 6, fl. 235, 239; R. Poincaré, VII, f. 277.
704 MOEI. III, IX, dok. 29.9, shën. 3 dhe dok. 333; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl.
235 e 240.
705 Në Shqipëri nuk kishte në atë kohë një shtyp të tillë. Ai ishte ndaluar
nga pushtuesit e ndryshëm.
12) Citoj sipas gaz. «Dielii», B. Mass, 1.12.1915-, f. 2 dhe gaz «Ko- zytza»,
Korçë, 10.12.1915.
;
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personalitete të ndryshme shqiptare po në mërgim.. Ndër ta u dallua
Ismail Qemal'i, i cili në vjeshtën e vitit 1915 ndodhej në Paris. 'Në
një deklaratë dhënë në nëntor 1915, gazetës pariziane Le Matin, I.
Qeimald ishte shpre- hur se pop-ulli shqiptar kisht-e vuaj-tur shnmë
nga mpnarkitë fqinje, sidomos nga Serbia, ndaj së cilës pohonte ai,
«e pre- dispozoi atë keqas lufta e fundit ballkanike». Megjithatë,
popuilli shqiptar do ta harronte të kaluarën -dhe nuk do të mendonte «veçse për të ardhmen, po ta ndihmonin të re- alizojë
aspiratat e veta dhe t’i garantojnë pavarësinë», se pop-ulli shqiptar,
vazhdonte ai më tej, «nuk do të ngurronte t’i përgjigjej thdrrjes së
Francës dhe të atyre që luftojnë ba- shkë me të për lirinë e
kombësive». Prandaj ato le «t’i drej- tohen ndjenjës së fuqishme
kombëtare të shqiptarëve dhe ka- në për të gjetur te ata një kontribut
nshtarak shumë të çmuar»12 — pohonte I. Qemali. Me sa duket, ai
donte të ma- ste pulsin e fuqive te Antantës.
■Këto mendime të I. Qemalit ishin shqyrtuar në Ministrinë e
Jashtme te Francës. Madje ishin shqyrtuar pak ditë përpa- ra se ajo
të merrte propozimin anglez. Mirëpo diplomatet francezë që
mibaheshin për njohës të problemit shqiptar. si L. Kraievski dhe Li
dë.Font-ënej,706 e kishin shtruar proble- min nga pozita të tjera,
Nga ato se kush nga dy shqiotarët e njohur do të ishte më i
përshtatshëm, për fuaitë e .Antan- tantës, I. Qemali apo .E. Toptani?
Dhe ata ishin shprehur venidosmërisht për pashain e Tiranës, sepse
ky, sipas tyre, e kishte forcuar sundimin e .vet në Shqipërinë è
Mesme paç> pushtimit serb dhe se pas shtypjes atje të . Kryengritjes
Fsha- tare. Gjithashtu ai gëzonte mbështetjen e qeverisë serbe dhe
të asaj italiane dhe kishte dhënë prova si njeri i fuqivetë Antantës.707
Për L. Krajevskin I; Qemali; «nuk kishte asnjë autoritet në Shqipëri»,
«influença e pakët që ai ushtronte diikur nuk e kalonte krahinën e
Vlorës» dhe I; Qemali «nuk jepte asnjë garanci» për Antantën.708
Përsa i përket diploanacisë ruse, më- 25-26 nëntor ajo pranoi më
në furid shtrirjen e protektoratit italian mbi «një Shqipëri të
zmadhuar», nga ajo e parashdkuar më 26 prill 1915, në qoftë se do të
ishin të këtij mendimi Franca me Anglinë709. Por tani ishte tepër
vonë -dhe asgjë nuk lëvizi. Madje edhe vetë propozimi anglez ishte i
vonuar. Më 25 nëntor qeveria dhe komanda eprore e ushtrisë serbe
urdhëru- an tërheqjen e usbtrisë nëpërmjet Shqipërisë710, pasi ishte
e pamundur tërheqja e saj nëpërmjet Maqedonisë. Ajo që U vu disi
në lëvizje ishte qeveria italiane, e cila lëshai një deklaratë

706 L. Krajevski kishte aenë përfaqësues i Francës në Komisionin
Ndërkombëtar të kontrollit (K(N-.K), kurse dë Fomiënej përfaqësues i saj
dïplomatik në Dufrës, në rangun e të dërguarit të jashtëzakonshëm e të ministrit
fuqinlotë.
707 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 216-217, dt. 10.XI.1915.
708 Po aty, fl. 216-219, dt. 10.XI.1915.
709 MOEJ. III, IX, dok. 352: R. Poincaré. VIT. E. 282.
710 Velïki rat Srbije 1914-1918. Priredili Mihailo . Vojvotdiç-Drago- Ijub
Zhivotinoviç Beograd,. 1970, f. 168: A. Mitroviç,. Srbija u Prvom svetskom ratu.
Beograd, 1984, f. 252-257.
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propagandistike.

2. DEKLARATA ITALIANE PËR «PAVARËSINË» E POPULLIT
SHQIPTAR

Për ndryshimet ushtarake dhe politike që po ndodhnin atëherë
në Ballkan dhe në Shqipëri ishin të shqetësuara të. gji- tha qeveritë
e fuqive të Antantës, por Okoma më shumë ishin të shqetësuara
Serbia, Italia si edhe E. Toptani, me pasuesit e tij të paktë. Qeveria
serbe donte që ushtria e saj të tër- hiqej me rregull për të pasur sa
më pak viktima. Qeveria italiane ishte e preokupuar për të mbajtur
pozitën stra- tegjike të Vlorës, që. kjo të mos -binte në dorën e
invadue.s- ve të rinj të Shqipërisë, të austro-hunjgare'zëve dhe të
bull- garëve. Pastaj zgjerimi i pushtimit italian edhe në Durrës ishte
një dëshirë dhe niëherazi nië shqetësim tjetër i qeverisë së Romës.
Kurse E. Toptani shaetësohej për fatin e tij. I luf- tuar si gjithnjë nga
forçat e shumta të brendshme, ai për-
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piqej të siguronte tani . sa më shumë mbështetjen ushtarake të
qeverisë së Romës, meqë qeveria e Beogradit dhe forçat serbe ishin
për vete në gjendje tqpër të vëshiirë.
Qeveria serbe nuk donte ta ndryshonte aspak , qëndrimin e vet
të egër e shtypës ndaj popullit shqiptar dhe ndaj aspiratave
kombëtare të tij. Edhe N. Pashiçi gjithashtu nuk donte që
shqiptajëve t!u bëheshin premtime politike, por ishte për përdorimin
e dhunës, ashtu sikundër kisliin men- duar qeverite e Pëtrogradit
dhe të Parisit. Përveç kësaj, ai kërkonte që të mbështetej
ushtarakisht Esad Pasha, me të cilin qeveria e Beogradit kishte
nënshikruar së fundi ma- rrëveshjen e fshehtë të qershorit 1915, sic
e kemi parë më sipër.
Me qëllim që E. Toptani të luante si gjithnjë rolin që i përshtatej
qeverisë së Beogradit, N. Pashiçi gjatë tërhe- qjes masive të .ushtrisë
serbe u. kërkonte më 24 .riëntor fu- qive të .Antantes të dërgonin «në
Durrës dhe në Shëngjin nga një ose më shumë kryqëzorë, të cilët të
mbroaiin breg- detin dhe qytetet e Shqipërisë dhe të ndihmonin Esad
Pa- shën të dalë nga neutraliteti dhe të vihet hapur në anën e
shteteve të a'leancës katërpalëshe. Në qoftë se kjo nuk do të ndod'hë,
Esad Pasha dhe shqiptarët mund të na. sjellin vështirësi...»711 •—■
nënvizonte kryetari i qeverisë serbe.
Esad Pasha doli nga ai i ashtuquajtur neutralitet. Pas disâ."
hezitimeve, në dhjetar 1915, ai përzuri nga Durrësi përfaqësuesit
diplomatikë të Austro-Hungarisê dhe të Bullga- risë,712 dhe u shpalli
luftë. Por me këtë akt ai nuk mund.të ndryshonte qëndrimin e
masave të gjera të popullit shqiptar. . të shuante urrejtjen
antiesadiste dhe qëndrimin anti- serb. të tyre, sikurse e mendonte
qeveria e Beogradit, e cila è nibivkrrësonte rolin e Esad Pashës.
. Nga vendet e Antantës ajo që bëri atëherë një de-t klarâtë
politike, me terma’ shumë të përg.iithshme për Shqi- përinë dhe
popullin shqiptar ishte Italia. Këtë e bëri publi- kishit ministri i
Jashtëm italian, i cili më 1 dhjetor 1915 de- klaronte në Parlamentin
e Ro.mës se: K<prania e flamurit tonë në bregun tjetër të Adriatikut
do. të shërbejë për të ripo- huar politikën tradicionale të Italisë ndaj
Shqipërisë, e cila përfaqëson tani ashtu si në të kaluarën n.ië interes
të ra- dhës së narë për ne [italiânëtl, përderisa fati i Shaipërisë' është
i lidhur ngushtë me rregullimin e Adriatikut. Për Ita- line ka rëndësi
shumë të madhe ruajtja e pavarësisë së po- püllit shqiptar, kombësia
e shquar dhe e vjetër e të eilit, ka qerië më kot diskutuar dhe
mohuar».11’
Deklarata e mësipërme dëshmonte se pesha e faklorit të
breneLshëm po rritej, se qëndrimi politik i popullit shqiptar në ato
momente kishte rëndësinë e vet. Me deklaratën e 1 dhjetorit qevria
711 MOEI. III, IX, dok. 343 me shënimet.
712 ACS. Alioti — Romës. 6.XII.1915, nr. 14; La Marina italiana nella grande
guerrct. vëll. II, Firenze, 1936, f. 413 shën. 1; Veliki rat..., f. 238; S. Sonnino. Diario
1914-1916, î. 288.
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italiane donte të plotesbnte deri-diku atë hap politik të cilin fuqitë e
An tantes nuk ranë dakord ta bënin bashkërisht. Kështu ajo donte të
distancOhej politikisht nga këto fuqi dhe nga Serbia. me shpresë Se
do të mund të ; neutbalizonte. propagandën ë austro-hungarezëve. të
cilët do të invadonin së afërmi 'Shqipërinë. Ata, po përpiqeshin të
sbfrytëz'onin «kapitalin politik» të inyestuar në Shqipëri nga Vjena
gjatë disa dhjetëvjeçarëve, sidomos vitet e fundit..
‘ 'Mdrëpo në formulimin é deklaratës italiane ndërthurej
demagôgjia me lakmitë : implerialiste. Në déklaratë nuk fli- tej për .
tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dhe as për pàyarësihë . e tij
pblitike, për të cilët ishin të shqetësuara shumë masat popullore
shqiptàre 'dhé üdhëheqësit .e tyre. Në këtë déklaratë 1 bëheshin
vetëm përpjekje për të fshe- hùr synimet e Italisë’në Shqipëri nie
pohimih. e «pavarësisë ;së popullit shqiptar» dhe me atë se «fati i
.Shqipërisë ësh- të i lidhur nigushtësisht me rregullimin e
Adriatikut». Aty vëreheshin edhe kontradiktat e njohura tanimë të
Italisë per ndarjen e vendit tonë me fqinjët e tjere. Këtë kuptim
kishte pohimi për kombësinë «e shquar dhe të vjetër» të popullit
shqiptar, kombësi që kishte qenë «më kot diskutuar dhe mohuar».
Deklarata italiane e 1 dhjetorit 19Î5 me përmbajtje të
pakonkretizuar, nuk mund të ndikonte mbi popullin shqiptar dhe
përfaqësuesit e tij, ashtu siç, dëshironte propogan- dâ e Romës; Për
më tepër tani diheshin mire planet e Italisë'në Vlorë e lidhjet e saj
me E. Toptanin, Këtë e vërej- më nga pohimet e shtypit shqiptar te
atyrë ditëve. «Fjalë të mira por nuna është aë në Vlorë ianë italianët
dhe në Du- rrës Esadi»713 714, •—• shkruante jijëra nga organet e
këtij shtv- pi. «Shenja gazmore». e cilës'onte atë gazeta «Kohâ»’e Mihal Gramenos. i cili shorehte në te njëjtën kohë shpresën se italianët
do t’i rishikdnin «gabimet» e kryera në të kalu- arën në kurrizin e
Shqipërisë dhe se «për së shpejti do të ndërrojnë politdcën dhe
dashurinë që ushqenin mbi Esat tradhtarin edhe shokët e tij» 715 .
KurseSotir Kolea dhe Pande- li Cale e të tjerëtqë boipnin në Zvicër
revistën L’Albanie, në fjalët e Soninos shikonin një kontradiktë të^
thellë/ Ata e përshëndesnin pohimin e ministrit të Jashtëm italian
për njohjen e kombit shqiptar dhe të pavarësisë së tij, porse pra- ninë
e flamurit- italian në territorin shqiptar ata e qua- nin në
kundërshtini «me ruajtjen e pavarësisë së popullit shqiptar»; kjo
pavarësi mund të pajtohej vetëm me «çliri- min e tokës që i 'përket
këtij populli».716
Sidoqoftë ishte-'hera e parë pas 'shpërthimit të konflik- tit
botëror që kreu i diplomaioisë italiane u detyrua të dil- te publikisht

713
Attl varlamentari; Tornata del 1 décembre 1915,. f. 7928;
S. Sotinino. Viscnrsi per la guerra, Fold'gno. 1922 f. 29.
714 «Flamuri i Sbqipërisë». Constainza (Rumani), 20.12.1915.
715 «Kohà», Jâmestown (ShBA), '9.12.1915, f. 2, art: Për pritmen e
Shqipërisë.
716 -«L'Albanie», Lausanne (Zvicër), 15.12.1915, f. 52-53.

213

me një deklaratë të tiltë politike si ajo e 1 dhjetorit. S. Soninos ia
detyroi këtë zbvillimi i ngjarjeve, gje- ndja e re e krijuar në frontin e
lüftimeve në Ballkan dhe ka- limi graduai i këtij fronti në territoret
e shtetit ■ shqiptar/ Ba- lla-faqimi. i mëparshëm në frontin politik
midis Vjenës dhe Romës në Shqipëri do të shndërrohej së afërmi në
një balla- faqim në frontin ushtarak, në radhë të parë për Durrë- sin
dhe pastaj për Vlorën. Kështu Shqipëria do të bëhej shesh i operacioneve ushtarake të luftës impérialiste. Që-n- drimi i popullit
shqiptar ndaj këtij ballafaqimi të ri kishte peshën e vet e nuk mund
të injorohej.

3. SHQIPËRIA SHESH I LUFTËS. IMPERIALISTE

Disa ditë përpara deklaratës së 1 dhjetorit 1915, qeveria
italiane kishte vendosur të dërgonte në Durrës një konti- gjent' të
forcave të saj të armatosura. Ai u nis nga Italia më 2. dhjeter për në
Vldrë, kurse pas dy ditësh, më 4 dhje- tor,' mori. rru-gën për në
Durrës, me anën e tokës.
Pushtimi i Durrësit nga Italia u bë më shumë për shfea- qe
politike se sa për nevoja. ushtarake. Roma donte të ruante në Durrës
(ku së afërmi do të dyndeshin força serbe), pozitàt.e veta. Ajo donte
të ishte e pranishme atje me ushtrinë e saj për të ndihmuar edhe
tërheqjen e ushtrisë serbe prej lande j e për te ngritur moralin e
forcave esa- diste, që kishte rënë për tokë. Bile dërgimi i forcave italiane në Durrës u vendos nga qeveria e Romës pas një 3e- bati të gjatë
me shefin e shtabit të përgjdthshëm. të ushtrisë, me gjeneral L.
Kadornën,. i cili kishte pasur mendim tjetër. Ai ishte për fordmin e
kontigjentit italian në Vlorë dhe jo për zgjerimin e pushtimit deri në
Durrës. Sipas tij
kontigjenti i trupave italiane duhej të dërgohej në frontin e
Selanikut, të hapur.së fundi me kërkesën e aleatëve.717 L. Kadoma
kishte parapëlqyer Sclanikun dhe jo Durrësin për arsye të terrenit.
Shqipëria pohonte ai . ■ ishte. vend i var- fër, pa rrugë të
përshtatshme për lëvizjen e trupave e si- domos të mjeteve të tyre, e,
për më tepër,- ishte vend malor, ku pak força armike mund të
paralizonin força të shu- mta dtaliane. Mandej L. Kadorna nuk
ki.shle besim nëqën- drimin - e popullsisë shqiptare. Prandaj -fcëbë;
popullsi ai arri- nte ta cilësonte si «të pabesë>!- por «lnftarake dhe
mjeshtre për luftën guerrile». Për të gjitha këto ,arsye ai i tremibej
dërgimit në Shqipërinë e Mesme të një ekspeddte italiane, e cila ose
kishte rrezik të përfundonte me një -«katastrofë» ose do. të kënkonte

717I documenti diplomaiici itàliani, ser. V, vëll. IV,. dok. 934, 941, 947;, L.
Oadoma. Altre pagine nella grande guerra, Milano, 1926, f. 110-117; AMAE.
Albanie, vëll. 6. fl. 196. 199, 201.
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dërgimin e forcave të. shumta718, që detyrimisht do të tërhiqeshdn.
nga fronti kryesor i luftime- ve në Italinë e Veriut. , , , .
'
■
Gjenerali italian . përsëriste kështu mendimin e shprehur më
se një vit më parë (në. prag të pushtimit italian. të Vlo- rës, në shtator
e tetor 19.14), se futja në thellësi të territo- rit shqiptar mund tëkërkonte përdorimin e forcave të shumta dhe pa dobi në krahasim
me sasinë e madhe të for- cave.
Më në fund L. Kadoma u pajtua me pikëpamjen e qe- verisë së
vet për dërgimin e një ekspedite trupash në Shqi- përi, të ei.lën e vuri
hën komandën e gjeneral Emilio Ber- tottit. Ajo do të kishte për
detyrë të ruante me çdo kusht Vlorën dhe hinterlandin e saj dhe. të
pushtonte Durxësin, për ta shtënë edhe këtë në dore ushtria
italiane.719
Trupat e kësaj ekspedite (të nisura nga Vlora më 4 dhje- tor
1915 dufce ndjekur rrugën tokësore), arritën në Durrës më 19 të këtij
rnuaji. Por ato u detyruan të tërhiqeshin préj andej nga fundi i
shkurtit 1916 me anën e detit duke pësuar humbje të rënda në
njerèz'dhe sidomos në materia- le. Për këto arsye historianë
ushtaràkë italianë . dërgimin e trupave në Durrës é kanë quajtur bile
një aventure720; '
Nga ana tjetër Ésad Pasha nuk ishte në gjendje ta mba- nte
prëmtimin që u kishte dhënë italianëve në prag të ar- dhjes së forcave
të tyre në Durrës. Ai kishte kërkuar ndi- hmën ushtarake të Romës
se. gjoja kështu do të ngrihej mo- rali i esadistëvë dhe ai do të ishte
në gjendje tô çonte në kërnbë 50 mijë shqiptarë të armatosur.721
Në të vërtetë ndodhi e kundërta. Numri i njerëzve të armatosur
të E. Toptanit erdhi duke u zvogëluar. Shumë prej' tyre dezertuan
nga frika e afrimit të forcave austriake e bull- gare dhe nga izolimi
politik gjithnjë e më i madh i padronit të tyre. Përkundrazi ato që u
shtuan në këtë rast ishin forçat antiesadiste dhe njëkohësisht
antiserbe e antiitaliane.
. Ndodhi kështu për faktin se rrethe të gjera patriotike e
demokratike shqiptare dëshironin largimin sa më parë nga trualli
shqiptar të ushtrive të atyre vendëve të huaja, që në gjykimin e tyre
paraqiteahin si armiqtë e jashtëm më të rrezikshëm për lirinë, për
pavarësinë dhe për të drejtat komlbëtare të rendit si edhe për
progresin e tij ekdnomik e shoqëror. Dhe si të tillë në atë kohë
konsideroheshin mo- narkitë ballkanike fqinje dhe Ita-lia. Këto
rrethe dëshironin gjithashtu të hiquin qâfe Esad pashë Toptanin.
Masat po- pullore luftanin kundër tij për arsye ^konomike-

718 Le truppe italiane in Albania- (anni 1914-1920 e 1939), Stato Màggiore
’dël ësercito. Ufficio storico. Rôma. . 1978, 381-42.

719 Le truppe italiane..., f. 42-49.
r
720 Po aty, t. 49.
-■
721ÀCS. -njoftimet e K. Aliotit — Romës, më 21, 22 dhe 28 tetor- 1915 si edhe
në 24 e 25 nëntor 1915: Le truppe italiane... f. 39. 62.
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shoqërore, si çifligar i madh që ishte, por më 'shumë luftohej kundër
tij për.arsye politike, për shkak se mbante qëndrim ne dëm të.
interesave kombëtare e në dobi të synimeve grabitqare të shteteve
fqinje.
Këtë gjendje politike u përpoqën ta shfrytëzojnë (dhe e
shfrytëzuan ■■ deri në një farë mase) invaduesit e rinj aus- trohungareze me proklamatat e tyre demagogjike që bënë sapo kaluan
kufijtë shtetërore. Ata deklaruan se vinin në Shqipëri si «miq të
shqiptarëve» për të përzënë «armiqtë e përbashkët^ serbë dhe
italianë722. Këto deklarata, edhe pse nuk përmbanin asnjë premtim
për të ardhmen politike dhe territoriale të vendit, patën në fillim një
farë jehone sepse pushtuesit e rinj konsideroheshin si më pak të
rrezikshëm dhe, për më tepër, si të përkohshëm.
Prandaj në luftën për Durrësin midis forcave austro- hungarèze dhe italiane morën pjesë dhe força shqiptare; ato luftuan
për largiimin nga Durrësi të forcave italiane dhe të atyre të E.
Toptanit. Ja sesi ia përshkruanin këtë qëndrim Romës përfaqësuesit
e saj në Durrës në mes të shkurtit 1916. «Lufta italo-austriake lidhet
pra, në Shqipëri me luftën e vjetër 'dhe të ashpër të shqiptarëve
kundër Esad Pashës,/ duke rënë kështu mbi ne e tërë pesha e luftës
kundër shqiptarëve të armatosur, mbasi Esadi kà mbetur i izoluar
dhe nuk
mund të na sjehë asnjë kontribut seriez ,në mbrojtjen»-29 e Duirësit
kundër austro-hungarezëve ..........................
Po e njëjta dukuri si në Durrës u vu re edhe kur hynë. në tokat
shqiptare forçat austro-hungareze, duke zëvendë- suar ushtritë
malazeze dhe serbe. Pushtuesit e rinj nuk nde- shën në ndonjë
qëndresë të armatosur të fqrcave të brend- shme. Përkundrazi pati
mjait raste kur ato u prinë nga força shqiptare qe dëshironin
largimin sa më parë nga Shqi- përia të pushtuesve të mëparshëm
serbë e malazezë.
Për këtë qëndrim jo «dashamërisë>>ose «armiqësor» ndaj
ushtrisë serbe në tërheqje nuk mund të bëhet përgjegjës populli
shqiptar, siç janë prirur ta paraqesin disa autorë ju- gosllavë, të
periudhës midis dy luftërave botërore dhe të periudhës së pas Luftes
së Dytë30. Ky qëndrim ishte pasojë e politikës thellësisht armiqësore
që ndoqi ’borgjezia ekspa- nsioniste serbe dhe qeveritë e Beogradit
dhe të Cetinjës ndaj popullit shqiptar dhe çështjes së tij çlirimtare
dhe njëkohësisht pasojë e marrjes brutalisht nëpër këornbë të të
drejtave kombë- tare më legjitime të populMt shqiptar nga fuqitë e
Antantës dhe nga aleatja e tyre e re, Italia31.
Aspiratat politike të masave popullore dhe gjendjen e tyre
shpirtërore u përpoqën t’i shfrytëzonin jo vetëm inva- duesit e rinj te
. Shqipërisë, por edhe kleri katolik i cili u bë mbështetësi kryesor i
pushtuesve a-h në Shqipëri. Pushtuesit i mbështetën edhe disa krerë
sbqiptarë, në radhë të parë të malësive të veriut, influença e të cilëve
722 ^Dokumente historike për t’i shërbyer historisë sonë kombëtare».
Elbasan, 1924-19.25, f. 46.
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kishte një farë peshe për arsye të gjendjes ekonomdfce-shoqërore të
prapambetur të këtyre malësive. Ishin zakonisht fcëta krerë,, ndër
të cilët edhe Ahmet bej Zogolli, që u vunë në krye të forcave shqiptare
dhe bashkëvepruan me pushtuesit e rinj a-h, të cilët për qëllime
oropagandistike, u lejuan njësi- teve shqiptare ngritjen e flamurit
komibëtar.32
Zëvendësimi i pushtuesve malazezë nga pushtuesit a-h, u krye
gjatë janarit 1916. Më 23 janar ushtria e Vjenës hy- ri me pompozitet
në Shkodër, kurse pararoja e kësaj ushtrie kishte hyrë një ditë më
parë. Pastaj ajo pushtoi gjithë Shqi- përinë e Veriut e përparoi në
drejtim të Shqipërisë së Mesme.
29) S. Sonnino. Carteggio 1914-1916, a cura di Pietro Pastorelli, Roma-Bari,
1975, dak. 503, f. 685-686.
30) M. Nediç. Srpska vojska na albanskoj golgati. Beagrad, 1937; Veliki rat...,
f. 246, si dhe f. 228; A. Mitrovie. Srbija..., f. 257-263.
31) Më gjerë M. Çami. Shqipëria në marrëdhëniet midis vendeve të Antantës
më 1915-1916, në "St, hlstorike», nr. 3, 1986.
32) Shih më gjerë M.. Çami. Hyrja në Shqipëri e pushtuesve a-h dhe qëndrimi
i Lëvizjes Korhbëtare Shqiptare, në: «St. hdstorike» nr. 2, 1976.
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Shqipëria e Mesme u pushtua pjesërisht nga forçat e Pe- randorisë
Danufoiane, që zbritën nga veriu duke ndjekur ush- trinë serbe, dhe
pjesëfisht nga forçat ë BUllgarise, të cilat përparuan drejt . perëndimit
duke ndjekur gjithashtu forçat serbe. Ushtria bullgare në fillim zuri vend
nga Dibra e Po~ gradeci e deri në Elbasan për gjatë luginës së
Shkumbinit.'
Forçat austro-hungareze hynë në Durrës në fund të shkurtit, pas
tërheqjes së ushtrisë italiane. Nga Durrësi u largua edhe Esad Pasha me
«qeverinë» e tij si edhe një numër i kufizuar të arxnatosurisb që e ndoqën
pas, gjithsejt nja 400 veta 723, kurse të burgosurifc politikë që E. Toptani
i kishte zhvendosur pak më parë nga burgjet e Durrësit për në Itali ishin
274 veta724.
X
Pas zbrazjes së Durrësit, forçat ita'liane u përqendruan në Vlorë,
rüajtja e së cilës në dorën e tyre kishte një rëndë- si të veçantë. Prandaj
komanda italiaine e forcoi më tej këtë pbzitë të rëndësishme strategjike
në Adriatik dbe e zgje- roi vazhdimisht zonën e pushtimit rreth Vlorës.
Italianët so~ lleri aty força të shùmta ushtarake dhe bënë fortifikime të
tjera. Brenda tre muajve, nga janari deri në mars 1918, në Vlorë ü
përqendruan xnbi trè divizione e u dyndën rreth 100 mijë ushtarë
italiatië.725
Nga porti i Vloirës u. largua ëdhe pjesa e fundit e ush- ïrise serbe,
që nuk' kishte mùndur të imbarkohej më parë nga 'skelat e Shëngjinit
dhe të Durrësit. Njësitet e fundit të ushtrisë serbe u tërhoqën nga Vlora
aty nga fundi i ihar- sit 1916’. Kurse qëveria e Cetinjës nuk ndoqi
shembullin e qeverisë së Beqgradit. Ajo nuk ë tërhoqi ushtrinë e saj, por
e la të nënshkruanto me invaduesit a-h aktin e ka- pitullimit.
Kështu fronti i luftimeve midis ushtrive të . dy fuqive impérialiste,
Austro-Hungarisë dhe Italisë, .abrifi më në jug të Shqipërisë (pas
.tërheqjes së forcave italiane nga. Durrësi). Ne mars ai kalonte në veri të
Vlorës .duke u shtrire përgja- ■të lumit Vjosë.
Ushtria a-h kaloi në jug të Beratit dhe në prill 1916 u ndal në
kufirin e zonës së pushtuar nga Greqia kostandi- niste, që si gjithnjë
ishte neutraie. Po kështu veproi edhe/ ushtria bullgare, aleate me fuqitë
e bMoikut qendror. Ajo u ndal po ashtü përballë pushtuesve grekë, të
cilët në kra- hinën e Korçës shtriheshin deri në afërsi të liqenit të Maliqit.
Pushtuesit a-h sollën në Shqipëri po aq força sa ki- shin pasur
italianët. Jo më pak se tre divdzione, të për- fshirë në një korpus, në të
XIX726, të komanduar nga gje- nerali I. Trolman (Ignaz Trollmann).
Kjo gjendje politike e vendosur në Shqipëri në mars- -prill të vitit
.33) ACS. Presidenza del Coosiglio. Guerra 1915-1918, Busta .38-39, fasc. 19/3, AliotiSoninos, më 29.2.1916; Po aty, bus,ta 6, fasc. 47, Ali- oti-Soninos, 13.12.1915, nr... 771. .
. ..
724 Po aty, busta 6, fasc. 47. Pramemoria e 29.3.1918.
725 La Marina italiana..., vëll. II, f. 392, shën. 1, f. 508, dhe shën. 1, f. 515.
726 Haus-Hof und Staoftsarchiv, Wien, Politisches archiv, Albanien, Raporti nr.
32120, më 9.XI.1916.
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1916 vazhdoi për disa muaj. Ajo filloi të ndry- shomte aty nga vjesbta e
atij viti. Pushtuesit grekë të Shqi- përisë së Jugut u zëvendësuan
dalngadalë nga pushtuesit italianë dhe nga ata francezë. Francezët u
shtrinë gati në ku- fijtë e sotëm administrativë të rrethit të Korçës, kurse
ata italianë kaluan në trevën e Gjirokastrës e në fillim të vitit 1917
arritën deri në Kolonjë (Ersekë). Kështu fronti i mëparshëm i luftimeve
në Shqipëri midis forcave të dy bllo- qeve impérialiste ndërluftuese u
zgjerua më tej. Ky front e përshkonte tani vendin tonë gati mes për, mes.
Në perën- dim fronti fillonte nga derdhja e lurnit Vjosë, vazhdonte gjatë rrjedhës së këtij lumi për të kaluar në jug të Beratit e për të arritur në
lindje, në jug të Pogradecit. Me disa ndryshime të vogla në favor të fuqive
të Antantës, ky front nuk lëvizi deri në mbarim të luftës, në tetor 1918,
pra për dy vjet rresht. Në njërën anë qëndronin forçat e dy shteteve të
bllokut qendror, të Austro-Hungarisë dhe të Bullgarisë, kurse në tjetrën
forçat e dy fuqive të Antantës, të Italisë dhe të Franeës.
Krahas luf tës së armatosur midis tyre, pushtuesit e ndrÿ- shëm
zhvilluan edhe një luftë politi'ke, qëllimi kryesor i së' cilës ishte mposbtja
e qëndresës së popullit shqiptar dhe hedhja e tij në luftë kundër forcave
kundërshtare. Në këtë kuadër ata u detyruan t’i bënin Lëvizjes
Kombëtare të popullit shqiptar edhe disa «lëshime» e të dilnin edhe me
deklarata për të ardhmen politike të Shqipërisë.
«Lëshime» u detyruan të bënin autoritetet ushtarake franceze, të
cilat nënshkruan me përfaqësuesit e Korçes edhe një protokoll.
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K R EU VIII

PROTOKOLLI SHQIPTARO-FRANCEZ I DHJETORIT 1916

1. NËNSH-KRIMI I PROTOKOLRIT

Protokolli shqiptaro-francez u nënshkrua pas pak kohe si
trupat franeeze, që bënin pjesë në «Armatën e Lindjes», u ehtrinë në
trevën e Korçës. Të nisura nga Follorina ato ka- luan kufijtë
shqiptaro-grekë në tetor 1916 dhé përparuan në drejtim të
Shqipërisë me qëllime të caktuara ushtarake e po- litike. Komanda
e -«Aiimatës së Lindjes»- me në krye gjene- ralin franœz M. Saraj
(Maurice Sarrail) doute ta zgjeronte zonën e saj të pushtimit, të
godiste forçat kundërshtare aus- triake e bulgare që kishte përbalië,
të siguronte krahun e majtë të kësaj arnaate dhe të paralizonte
forçat e Greqisë -«neutrale»-, ato kostandiniste gjeimamofile, që
ndodheshin në Korçë, të cilat kishin vendosur lidlhje të ndryshme
me forçat austriake të pushtimit në Shqipëri. Përveç kësaj, kontigjenti francez i Korçës duhej të siguronte edhe një pjesë të rruigës
që fuqitë e Antantës do ta krijonin së afërmi (kra- has rrugës së
Selanikut) për furnizimin e ushtrisë së tyre, që luftonte në frontin e
Ballkanit. Si shtrirje tokësore, kjo rrugë do të fillonte nga porti i
Sarandës për të kaluar në- për Shqipërinë <> Jugut, iië Kalibaq të
Greqisë, që andej në Leskovik e pastaj në Konçë, e për të vazhduar
më tej në Eindje, hëpërmjet Follorinës. Në pcxrtin e Sarandës do të
shkarkonin furnizimet që do të vinin me det nga Italia.
Ndërkaq, me të ardhur në Korçë trupat franceze u ndo- dhën
përballë një lëvizjeje të gjerë politike dhe të arma- tosur të popullsisë
vendase, që luftonte për të drejtat e saj kombëtare kundër
pushtuesve grekë. Ajo luftonte kundër politi'kës së shtypjes së egër
nacionale dhe kundër perpje- kjeve të hapta aneksuese ndaj
Shqipërisë së Jugut. Forçat e arimatosura shiqiptare ishin të
shuimta. Numri i tyre u vlerësua nga komanda franceze baras me
disa batalione 727 . Drejtuesit më në zë të tyre ishin Themistokli
Gërmenji e Sali Butka. Të dy këta udhëheqës ishin përpjekur e po
përpiqeshin t’i shfrytëzonin komtradiktat e fuqive për Shqipërinë në
interes të çështjes - kombëtare. Rëndësi të veçan- të kishte fakti që
727
Gen. Descoins' " Six mois d’histoire d’Albanie (Novembre 1916-m;>i 1917), Paris:' 1930. (. 13.
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Shqipëria e Jugut të mos mbetej në dorën e pushtuesve grekë e të
mos aneksohej nga Greqia.
Th. Gërmenji kishte disa muaj që ishte kthyer nga So- fja dhe
ishte vendosur me forçat e tij në afërsi të Korçës, ai e kishte rritur
numrin e këtyre forcave. Themistokliu, që ishte larguar nga vendi
në shtator 1914, u kthye në J fillim të vitit 1916, kur në Shqipëri hynë
ushtritë austriake e bull- gare me shpresë se fuqitë qendrore do ta
përkrahnin veprim- tarinë e tij politike. Porse zhvillimi i ngjarjeve
vërtetoi të kundërtën. Veprimtaria e Th. Gërmenjit për largimin e
forcave greke kostandiniste nga Korça ndeshi në pengesa. Dhe
arsyeja nuk vonoi të dilte në shesh. Berlini, Vjena dhe Sofja donin të
forcondn, lidhjet me Greqinë monarkiste dhe të mos dëmtonin
pozitat e mbretit Kostandin në të mirë të kundër- shtarit të tij
politik, "Venizelos. . Fuqitë qendrore donin pra që forçat
kostandiniste të; vazhdonin ta mbanin të pushtuar Shqipërinë e
Jugut. IluziO'net e Themistqkliut pësuan kështu një zhgënjim të
thellë. 728 Përveç kësaj doli se Th. Gërmenji ki- shte nënvleftësuar
edhe rrezikun, bullgar për Shqipërinë, çka

728 Më gjerë shih -M. ÇamL^jPikëpamjet- politike e shoqërore të Themistokli
Gërménjit në .vitet 1915-1916. në: «Stüdimè histôrike», nr. 4, 1966.
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u vërtetua me pushtimin e krahinave shqiptare nga ushtria
bullgare,
;
P o küshtu ndodhi edhe me Sali Butkën. Edhe ky ishte larguar
nga. Shqipëria pothuajse në të njëjtën kohë me Th. ■.Gërmenjdn,
vetëm se ishte kthyer në, vend më shpejt se The- mistokliu.729 Edhe
veprimtaria e S. Butkës dhe e forcave të •tij të armatosura kundër
pushtuesve grekë po pengohej nga autoritetet a-h'. të pushtimit.
Vjeina kishte lejuar ekzisten- cën dhe veprimtarinë e çetave, të . S,
Butkës në zonën e pu- shtdmit të saj për, të manipuluar sipas
rasteve e në për- shtatje me planet e, veta politike dhe ushtarake.
Të ndodhur përlballë zhgënjimit, të dy udhëheqësit kry- esorë
të lëvizjes së armatosur në trevën e Koreës, .e. në radhë të parë Th.
Gërmenjd, vendosën fia arrinin qëllimeve të tyre patriotike, duke
shfrytëzuar rastin e shtrir jes në këtë trevë të ushtrisë franceze,
kundërshtare e fortë e kostandinlstëve.
Për arsye te kontradiktave që kishin me ta^ pushtuesit francezë
i larguan menjëherë nga Korea forçat greke kos- tandiniste dhe.
administratën e tyre. Perse kërkesën e patrio- tëve Korçarë për të
ngritur atje një administratë shqiptare, ko- mandanti francez i
zones, koloneli dë Burnazel (De Bour- nasel), nuk e mori
parasysh.730. Francezët shkuan edhe më tej'. Armiqtë kostandinistë
i zëvendësuan me miqtë e tyre veni- zelistë, kryetari . i të cilëve, E.
Venizeloja, në shtator 1916 ishte larguar demonstrativisht nga
Athina dhe kishte ngritur një qeveri të dyfë greke në. Selanik,, nën
mhrojtjen dhe për- krahjen e fuqive të Antantës.. Ai, dërgoi në Korçe
si pre- fekt një pasues të tij, Argjiropulin,/të shoqëruar nga disa força
venizeliste, 731 Në këto kushte .patriotëve. shqiptarë nuk u mbetej
tjetër rrùgë veçse të drejtonin armët si . kundëf francezëve ashtu
edhe kundër grekëve venizelistë. , ;
. Gjatë përpjekjeve të armatosura që u zhvilluan në fund të fetorit
e sidomos . në fillim :të nëntorit .1916, autoritetet ushtarake
franceze konstâtuan se kishin të bënin jo vetëm me força të shumta
shqiptare të armatosura, por se këto kishin mbështetjen e masës së
gjerë të , popullsisë, të . fshatit dhe të qytetit, .dhe. se ato i kishin
marrë armët për fi shër- byer atdheut të tyre dho jo fuqivë të bllokut
qendror 732. S. Butka i drejtoi bile një letër sqaruese komandantit
francez të Korçës me përmbajtje kuptimplote. Në të. ai i pohontte
729
S. Godo. Plaku i Butkës, Tiranë, 1964,
730
P. Harizi. Istori kronografike è qarkut të Korçës që në Luftën e
Bdllkanit gjer më sot, Boston, Mass, .1919, f. 117-118; -«Gazefca e Korçës», 20
nëntor dhe 4. dhjetor 1920.
731
Ministère des Affaires Etrangères de France. . Archives diplo
matiques. Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE),. Albanie, vëll. 9, fl. 235- -254, 260-264,
letrat e L. dë .Fontënejt të, nëntorit 1916 .dërguar nga,.Kpc- ça komandanrtiit të
.«Armâtes së Lindjes» dhe Pairisiib
.
'
732 Gen. Descodns. Six moiss..., f. 18-19; M. Sarrail. Mon commandement en
Orient (1916-1918), Paris, 1920, f. 22,1-222.

midis të tjerave se: «Neve s’jemi as bullgarë, as austriakë, luftojmë
vetëm për lirimin e kombit [të] vet... Byke ditur se Korça i është
dhënë Shqipërisë që në Konferencë të Lon- drës... u nisëm me qëllim
të formojmë një qeveri kombë- tare, kur ç’të shohirn? Në vend të
qeverisë [së] parë na polli një tjetër, qeveria e Venizëlos, nën. të
:,dlën qeveri dy vjet e gjysëtm më parë na u prish qeverimi i Shqipërisë dhe me. anëm e andartëve dogjnë tërë Shqipërinë...»733
Komandantët franeezë konstatuan gjithashtu se në Korçë
grekët ishin të huaj, se popullsia atje ishte shqiptare (pa dallim
besimi, si ajo myslimane ashtu edhe ajo ortodokse) dhe se
propaganda e Athinës për karakterin grek të Kor- çës dhe të «Epirit
të ' Veriut» isbte e rrerne. Bile, pushtimi i huaj kishte ibërë punën e
vet. Ai kishte forcuar më tej ndje- njën kombëtare të shqiptarëve dhe
bashkimin e tyre pa da'Him feje, ç’ka e vërejtën edhe vëzhgues
ushtarakë fran- cezë.. Ata raportonin . menjëherë se: «Shqipëria, në.
kundër- shtim me legjendën nuk është një vend hajdutësh, kusarësh
dhe vrasësish...», përkundrazi shqiptarët kane një pikëpa- mje të
përbashkët dhe kjo është pavarësia e vendit «e ndezur edhe nga
shtypja turke . dhe nga , tirania e mërzitshme e grekëve... Përvoja e
katër vjetëve të regjimit grek, si ushta- rak dhe civil, si zyrtar ashtu
dhe gjysëm zyrtar, ka mjaf- tuar për të hedhur në patriotizëm më të
vendosur edhe shqiptarët më grekofilë»734 735. Në . raportimet- e tyre
ata nënvi- zonin po ashtu se: «Dhuna dhe intolerimi që kanë treguar
grekët [pushtues] ndaj shqiptarëve i kanë bashkuar këta të gjithë,
myslimanë dhe të krishterë, në nje urrejtje të përbashkët».?
Nga aha tjetër francezët që u vendosën në Korçë u bin- dën se
mund të neutralizonin qëndresën e forcave shqiptare po të pranonin
kërkesat e tyre kombëtare. Këto kërkesa rre- thet patriotike korçare
ia paraqitën jo vetëm ushtarakëve por edhe përfaqësuesit diplomatik
të Francës pranë «qeverisë» së E. Toptanit, L. dë Fontënejit. Ato
shfrytëzuan rastin kur ai erdhi në Korçë, në fiiUim të nëntorit 1916,
i dërguar me mision nga komanda e «Armatës së Lindjes».
Kundërshtimi ndaj vemzelistëve grekë në Korçë është shumë i forte,
i shkruante L. dë Fontënej kësaj komande më 10 nëntor, dhe se <<ky
kundërshtim vjen 30 vetëm nga myslimanët, por nga vetë popullsia
e krishterë; aty është fôrmuar një Iloj ba- shkiimi i shenjtë midis feve
të ndryshme vazhdonte ai- më tej — për të kundërshtuar pushtimin
e kësaj pjese të Shqipërisë nga ana e grekëve dhe për të kërkuar një
qeveri shqiptare»-736.'. Dhe 4 ditë më vonë ai i shkruante Pari- sit se

T) Arkivi Qendror Shtetëror i RPSSh (më tej AQSH), Fondi Th. Gërinenji, dok.
V/56, letra e S. Butkës e 5.11.1916, dërguar komandantit francez të zones së Korçës.
734
AQSh. Fondi Pr. e Korçës. (Pushtimi'francez 1916-1920), dos." 4.
Raporti i P. Tuibèrit, d datës 21.12.1916, nr. 1.
735
Po aty, Raporti i P. Tuberit i 1 m&redt 1917, nr. 2.
736 AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 260-262, raiporti i L, dë Fontëae- jit — M.
Sarajit, më 10,11.1916.

225

udhëheqësit e forcave të armatosura shqiptare rreth Korçës, si Sali
Butka, Thémistokli Gërmenji, Kajo Babiem. Qani Dishnica etj., i
kishin kërkuar atij të bynin në bisedime mbi këtë bazë: «që ne
[fr^ncezët] të respektonim vendimet e Kontërencës së Londrës të
korrikut 1913 lidhur me Shqi- përinë dhe që ne të mos i ndryshonim
ato aspak tani për- para mbledhjes të një kongresi të ri; në këto
kushte ata e gjykojnë luftën e tyrè kundër nesh [trancezëve] të kotë
dhe në kundërshtim. me vetë interesat e Shqipërisë për të ciilën ata
kanë marrë armët për ta mbrojtur-kundër pretendimeve të Greqisë,
qoftë asaj të: Venizelos».737
Në këto kushte, komanda e «Armatës Së Lindjes» u de- tyrua të
largonte nga Korça edhe grekët venizelistë dhe të vazhdonte
ibisedimet me rrethet shqiptare për të pranuar kërkesat e tjera të
parashtruara prej tyre. Venizelistët me Argjiropulin në krye u
dëbuan nga Korça një muaj pas ar- dhjes atje, më 23 nëntor.
Përzënia- e tyre krijoi premisën kryesore për të arri- tur në një
marrëveshje e për të nënshkruar protokollin. Dy ditë pas përzënies
të venizelistëve nga. krahina e Korçës, Th. Gërmenji i drejtohej (më
25 nëntor) popullsisë së Korçës dhe të rrethit të saj me një thirrje ku
duket qartë rëndësia e dëbimit të tyre. Në këtë midis të tjeravë
thühej: ^France- zët i përzuhë qeveritarët e Grëqisë megjithësej nga
Korça dhe qeverimin e mori në duart e tij Komandanti i ush- trisë
franceze, kështu që tashi Korça dhe kaza e saj quhet si vend i shkelur
prej Francës dhe jo prej Greqisë.
Komandari dhe qeveritari francez në Korçë, e njeh Kor- çën për
vent të Shqipërisë, i njeh të gjitha të 'drejtat e ko- mbit shqiptar dhe
u zotua që tashi e tut je të punojë së bash- ku e me marrëveshje me
shqiptarët e Korçës dhe të kazasë [së] saj, për qeverimin, qetësimin
dhe sigurimin e këtij vendi».
Dhe Th. Gërmen ji kërkonte mandej të ndërpritej lufta e mëtejshme
e armatosur kundër francezëve, të. shndërruar ta- ni, sipas tij në
«miq»738.
,
Në përfundim të bisedimeve të zhvilluara -midis përfaqësuesvetë të dy palëve u nënshkrua më 10 dhjetor 1916 protokoiii
përkatës, sipas të cilit në qytetin e Korçës me rrethet ku ishin shtrirë
. asokohe forçat franceze (me Bili- shtin, Kolonjën, me Gorën dhe
Oparin) do të formohej një administratë shqiptare, që do të gëzonte
disa të drejta me karakter autonom. Në krahinën «autonome» të
Korçës do të ngrihej flamuri kombëtar shqiptar e do të përdorej në
administratë gjuha shqipe, do të hapeshih shkollat në gjuhën e
vendit e do të mbylleshin ato në gjuhë të huaj greke etj.739 Pushtuesit
737 Po aty, Albanie, vëll. 9, fl. 257. L. dë Fontënej .— A. Briandît, më
14.11.1916.
ïty AQSh. -Foradi- i Kornitefiit. «Liidhjia Kombëtaire», dos. 12. Thï- rrja e Th.
Gërmenjilt e df, 12/25.11.1916 drejtuar popullit të Korçës dhe të kazasë së saj.
739 Gan. Descoims. Six mois..., t 25-26; P. HartM. Istori Tcronogra-
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francezë njihnin kësbtu karakterin etnik, shqiptar të krahinës, të
mohuar nga propaganda e borgjezisë shovinis- te greke, duke njohur
në fakt edhe kufijtë shtetërorë shqip- taro-grekë të vendosura nga
fuqitë më 1913.
Në protokoll detyrimet e palës franceze ndaj asaj shqiptare
shpreheshin kështu: «Në përputhje me vullnetin e po- pullit shqiptar,
të shprehur nëpërmjet përfaqësuesve të tij, Kazaja e Korçës me
rrethet e Bilishtit, Kolonjës, Opa- rit dhe Gorës, u ngrit si një krahinë
autonome të administru- ar nga autoritetet shqiptare nën mbrojtjen
(proteksionin) e autqriteteve ushtarake franoezë». Në krye të
administrâtes shqiptare do të qëndronte një këshill, Këshilli
qeveritar, i cili do të drejtonte e kontrollonte punën e kësaj administrate. Ai përbëhej nga 14 anëtarë pa dallime fetare, sa të krishterë
aq edhe myslimanë (7—f—7)740.
Nga ana e vet pala shqiptare merrte zotimin për të kri- juar
xhandarmërinë, si edhe, reparte lëvizëse të saj për të ru- ajtur
«pavarësinë e territorit dhe lirinë e banorëve të tij». Këto força në
rast nevoje do të . vihesbin nën urdhrat e ko- mandës franceze e do
të përdoreshin prej saj.741
Për palën shqiptare, protokolli u nënshkrua nga 14 përfaqësues të krahinës, (nga 7 myslimanë e 7 ortodoksë), nga Qani
Dishnica, Rafail Avrarni, Dr. Haki Mborja, Nikolla Eva- ngjeli, Sali
Babani, Kostandin Noçka etj. Për palën fran- eeze firmën c hodhi
komandanti i kontigjentit francez të zones së Korçës, kolonel Dekoan
(Descoins) që eridhi në Korçë pas dë Burnazelit. Dekoani u tregua
mjaft realist në vlerë- simin e situatës në vend dhe kontribuoi në
arritjen e kom- promisit të 10 dhjetorit. Në lidhje me intenesat dhe
dety- rimet e ndërs jella të palëve nënshkruese Dekoani, si ushtarak, do të shkruante kështu më vonë: «Për të shpëtuar nga rreziku
i kompromentimit të gjendjes sonë në Korçë,... ne duhej të bënim për
popullsinë e vendit diçka më shumë nga sa kishim bërë deri
atëherë... Po të shpailej pavarësia e Korçës, shteti i ri do të merrte
pjesë përkrah nesh, gjë që do të lejonte të rnbahej një hapësirë e gjerë
e .^vendit me : një minimum ushtarësh francezë».742
Nga ana e tyre rrelhet patriotike niseshin nga qëllime politike të
caktuara. ' Ata gjykonin me të drejtë se-pushtu- esit francezë ' do të .
ishin në Korçë të përkohshëm; pusEti- mi i tyre do; të zgjastè deri ne
mbarim të luftës, meqë Franca nuk kishte synime të drejtpërdrejta
aneksioniste në SEqipëri. Ndryshe qëndronte puna me pushtuesit
grekë, që kishin synime të tilla. Prania e tyre në SEqipëri kuptohet
se.. ishte me rreziqe1 .tepër të mëdEa, sidomos po ta gje- nte usEtrinë
fike..., f. 126.
.
'
740 AQSh Foradi i Prefekturës së Korçës, dos. 14; Géra. Descoins. Six mois...,
f: 25-26. ■
741 Po aty.
742 Gen. Descions. Six mois..., f. 19.

227

greke ,në Korçë mbarimi i luiftës botërore. Dëbimi i saj ' niga . Korça
do të bëhej atëherë 1 vështi- rë, kürse largimi qysh tani do ta
leEtësonte luftën ku- ndër pretendimeye aneksioniste greke mbi
Korçën dhe mbi gjithë Shqipërinë e Jugut. Pikërisht nga qëllime të
tilla politike u nisën rrethet patriotike, kur pranuan të merreshin
vesh me autoritetet ushtarake franceze për të nënshkruar Protokollin
e 10 dhjetorit.
Nënshkrimi i këtij Protokolli dhe ngritja e Krahinës «autonome»
të Korçës që e pasoi, patën jehonë të madhe dhe rrjedhime të
rëndësishme me karakter lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Nga
pikëpamja lokale rëndësi të dores së pare pati ngritja e administrâtes
shqiptare, civile e ushtarake, rëndësi që rridhte nga fakti se ajo ishte
një adiminis- tratë e përbërë dhe .e drejtuar nga vendes. Për më tepër
ajo u ngrit jo mbi bazën e ndarjes fetare të popullsisë, por mbi atë të
bashkimit kombëtar të saj. Élementët antikombëtarë të atje- shëm,
sikundër ishin në këtë kohë grekomanët pësuan një goditje aq të fortë
sa nuk do të ishin më në gjendje të ngrinin kokën e të luanin ndonje
roi të veçantë, me gjï- thë përpjekjet' që bënë dhe.. përkrahjen qëpatën nga reaksïo- . ni grek-i përtej kufirit. Goditje të rëndë pësoi vetë
Mitropolia e atjeshme, si shtabi drejtues dhe frymëzues i këtvre
elementëve. Atëherë mitropoliti i Korçës, Germanosi, u de- tyrua të
largohej prej andej së bashku me pasuesit e. afërt të tij. Rritja e
unitetit të forcave korçare për mbroj- tjen e të drejtave të vendit u
bë një mjet-.i fuqishëm .për të goditur politikën antishqiptare dhe
përçarëse të reaksio- nit të jashtëm. '
Nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit dhe zbatimi i tij në
trevën e Korçës, ishin suksese të dukshme për mbarë Lëvizjen
Komjbëtare Shqiptare. Si të tilla ato patën jebo- në pozitive në tërë
vendin dhe gjetën mbështetjen e masës së gjerë të popullit shqiptar,
si dhe përkrahjen e kolonive shqiptare jashtë. Këto suksese nxitën
rrethet patriotike në zonat e tjera të pushtimit për të rritur kërkesat
e tyre ko- mbëtare, për të demaskuar e goditur politikën antishqiptare të pushtuesve italianë e austro-hungarezë.
Në plan ndërkombëtar rrjedhimet ishin po ashtu të duk- shme.
Veprimet patriotike në Korçë me arritjet e tyre për- bënin një
aktakuzë ndaj propagandës së huaj tendendo- ze, që e ndante
popullin shqiptar sipas besimeve fetare dhe që i mohonte atij
ndjenjat kombëtare ose pjekurinë e tij politike. Ato ishin mandej një
evokim i vemdimeve të 1913-ës mbi Shqipërinë dhe një kundërvënie
ndaj asaj që ishte para- shikuar për të ardhmen e vendit tonë në
Traktatin e 26 prillit 1915.
Prandaj Protokolli i 10 dhjetorit u kundërshtua nga shu- më
força armiqësore.
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2. KUNDËRSHTIMET NDAJ PROTOKOLLIT

Fitoret e 10 dhjetorit ndeshën në reagimet e menjëher- shme të
Italisë dhe të Greqisë, si dy vendet më të interesuar për ndarjen e
Shqipërisë së Jngut, dhe në reagimin e vetë diplomadsë franceze.
Diplomacia e Parisit reagoi sepse komanda e «Armâtes së
Lindjes» pranoi të nënshkruhej Protokolli i 10 dhjetorij; me
iniciativën e saj', pa marrë më parë mendimin e mirati- min e
qeverisë franceze dhe të dikasterft të saj të jashtëm, të Ke d’Orsesë,
i cili përgidgjej drejtpërdrejt për çështje politike ndërkombëtare të
tilla, siç ishte edhe protokolli në fja- lë. Komanda e kësaj armate,
sikundër ka shkruar vetë ko- mandanti i saj, gjenerali M. Saraj,
pranoi të nënshkruhej protokolli, duke u nisur thjesht nga dobia
ushtarake që pati
krahu i majtë i ushtrisë, 743 pa u ndalur në anën diplpmatike të
problemit.
Vënien e saj nga ana e komandës së ushtrisë përpara një fakti
të kryer, Ministria franceze e Punëve të Jashtme e përdori madje si
një justifikim përpara diplomacisë italia- ne, e cila qysh më 12 dhjetor
1916 bëri ankesën e pare në adresë të Protokollit. Në fillim ajo iu
përgjigj Romës se do të informohej «nëse komanda ushtarake kishte
kryer aktin që i ngarkohej». 744?
Protokolli shqiptaro-francez i 10 dhjetorit ishte një akt politik
që e implikoi diplomacinë franceze . për të dytën herë e në mënyrë
të drejtpërdrej!të në pro'blemin shqiptar, dhe që çoi në rritjen e
fërkimeve dhe të divergjencave me diplo- maeinë.e Romës. Pak müaj
më parë qeveria e Parisit kishte marrë nën tutelë <^qeverinë»
shqiptare të Esad pashë To- ptanit, në kundërshtim me dëshirën e
qeverisë italiane. Në gusht 1916 e kishte dërguar atë dhe
mercenarët esadistë në Selanik për të luftuar në frontin e «Armatës
së Lindjes». Qeveria e Parisit i. kishte hedhur dorën «qeverisë» së
çifligarit të madh Toptanas jo rastësisht, jo vetëm pse ai pasi u
largua nga Durrësi në shkurt 1916, u -brakitis nga Italia së cilës i
kishte shërbyer deri atëherë, por sepse ushqente tek ai disa shpresa,
mbi .të gjitha të karakterit ushtarak. Njerëzit e saj kishin menduar
se shqiptarët do të bashkoheshin i-reth tij, kur trupat e «Armâtes së
Lindjes» do t’u afroheshin ose do të hynin në tokat e Shqipërisë, se
ata do të hidhe- shin atëherë në luftë kundër ushtrisë austrohungareze745. Për rëndësinë që i jepte pashait shqiptar, Parisi kishte

248.

743 - M. Sarrail. Mon Commandement..., î, 221; AMAE. Albanie, vëll. 9, ffl. 247-

744 AMAE. Albanie, vëll. .9, fl. 303; S. Sonnino, Carteggio 1916-1922, a cura di Pietro Pastorelli, Roma—Bard, 1975, dok. 75, f. 109-110 dhe shën.
nir. 1 ne f. 110.
.•
745 AMAE. Albanie, vëll. 8, fl. 58-60, 117-118, 132.
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mbajtur pranë «qeverisë» së tij edhe një përfaqësues diplomatik, bile
po atë që ishte më parë në Durrës, dë Fontënejin, kur- se Roma e
kishte tërhequr të vetin me bujë. Veprimin e Parisit ndaj Esad
Pashës Roma e kishte parë si një qëndrim të drejtuar kundër saj dhe
në kundërshtim me frymën e Traktatit të 26 prillit 1915 746. Në këto
kushte, nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit nga komanda
franceze e «Armâtes së Lindjes», e vuri diplomacinë e Parisit përpara
një fër- kimi të ri me diplomacinë e Romës.
Nuk ka asnjë dyshim se "Roma reagoi ndaj Protokollit
të 10 dhjetorit e mbështetur kryesisht në. klauzolat e JTrak--. tatit të
Fshehtë të Londres. <dNTë bazë të marrëveshjeve ek- zistuese Italia
duhej të konsultohej për çdo masë që ka lidhje me Shqlpërinë» 747,
deklaronin përfaqësuesit e saj në Paris. Roma reagonte sepse në
protokoll thuhej se krahina «autonome» e Korçës vihej «nën mbrojtjen
e autoriteteve ush- tarake franceze»748. Kuptohet se po të ishte. puna
për «nrbroj- tje», siç thuhej në Protokollin e 10 dhjetorit, qoftë edhe
mbi një pjesë të Shqipërisë, një e drejtë e tillë i ishte njohur Italisë
më 26 prill 1915 dhe jo Francës.
Është me interes të theksojmë gjithashtu se kundërsh- timi i
Romës nuk drejtohej aq kundër përmibajtjes themelo- re të
Protokollit të 10 dhjetorit, sikundër ishte pranimi nga autoritetet
pushtuese franceze i karakterit etnik shqiptar të trevës së Korçës
dhe i kufijve të 1913-ës. Kjo' përmbajtje nuk i prekte në mënyrë të
drejtpërdrejtë interesat ose sy- nimet e Italisë në Shqipëri.
Përkundrazi, duke u mbështetur pikërisht në karakterin shqiptar të
të dy trevave të Shqipërisë së Jugut, Roma synonte të luftonte, ashtu
siç kishte bërë më parë, më; 1912-1913, ekspansionin grek në Shqipërinë e Jugut. Natyrisht në atë masë që t’i leverdiste asaj dhe aq sa
e lejonin kushtet e Traktatit të Londrës.
Reagiani italian drejtohej' pra më tepër kundër shke- ljes nga
Iranoezët të së drejtës politike që qeveria e Romës i njihte vetes në
Shqipëri sipas Traktatit të fshehtë të Londrës. E vënë në pozita të
vështira, Ke d’Orseja përpiqej të qetësonte diplomacinë italiane sa
herë që kjo ngrinte çështjen e Protokollit.Në këto raste
Parisi
mundohej
t’i
shpjegonte Romës se veprimet e Francës në Shqipëri nuk ndiqnin
asnjë qëllim politik antiitalian, se Franca i përmba- hej detyrimeve
që kishte marrë ndaj aleates së saj në prill 1915, se Protokollin e10
dhjetorit ekonsideronte si
një
«incident» që kishte rrjedhur nga një
mosmarrëveshje mi
dis Parisit dhe komandës së «Armâtes së Lindjes».
746 S; Sonnino. Carteggio 1916-1922, dok. 45, f. 62-63; AMAE, Albanie, vëll. 9, fi.
106.
747 AMAE. Ailbanie, vëll. 9, fl. 303; S. Sannimo. Carteggio 1918- -1922, dok. 75, f.
109-110.
748 G en. Deseoins. Sia; mois..., f. 25.
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Këtë pohim ua përsëritnin diplomatët e Parisit atyre të Romës
edhe në mars 1917. Në këtë kohë doli më e qartë madje dhe
publikisht
se nënshkruesi i Protokollit të
10
dhjetorit ishte koloneli francez Dekoan dhe Roma rifilloi nga reagimet
e saj749. Me këtë rast ambasadori francez në/ Romë e qetësonte S.
Soninon me pohimin se «incidenti i Korçës», siç vijonte ta quante
Parisi Protokollin e 10 dhje-

749 AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 109, 134.
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torit, «nuk kishte àsnjë' rëndësi dhe se ai nuk mund të vinte veçse nga
një keqkuptim», mbasi «ne [francezët] nuk kemi asnjë interes për të
mbrojtur në Shqipëri, se ne u qëndrojmë besnikë dispozitave . të,
Traktatit të Londres të prillit 1915.. .»750.
Me nënshkrimin e Protokollit - dhe ngritjen e adminis- tratës
shqiptare në Krahinën «autonome» të Korçës, ato që u goditën në
mënyrë të drejtpërdrejtë ishin synimet e qar- qeve ekspansioniste
greke, ishte propaganda e tyre me për- pjekjet për t’i mohuar
popuUsisë së kësaj treve karakterin etnik shqiptar dhe ndërgjegjen
kombëtare shqiptare. Pran- daj' edhe reagimi i tyre ishte më i madh.
Kësaj i ka bërë e vazhdon t’i bëjë jehonë edhe historiografia e vet.
Rrahi- na «autonome» të Korçës është paraqitur si «krijesë» e autoriteteve ushtarake franceze, ose si «një komédi», kurse udhëheqësi
kryesor të lëvizjes patriotike, Th. Germenji. është cilësuar herë si
«aventurier politik» e herë si «spi- un austriak»751.
Reagimi i reaksionit grek, për nga roli e pesha e tij, nuk ishte i
njëllojtë gjatë gjithë periudhës deri në shkurt 1918, kur pushtuesit
franœzë’ e abroguan Protokollin e 10 dhjetorit 1916. Roli i reaksionit
grek u rrit pas ndryshime- ve që i inïponuan Greqisë dy fuqitë e
Antantës, Franca me Anglinë. Në qershor të vitit 1917 ato e detyruan
mbretin filogjerman Kostandin të abdikonte duke përdorur për këtë
qëllim dhe forçat e armatosura, veçanërisht ato të Francës.
, Gjatë periudhës së parë, siç mund ta quajmë atë deri në verën e
vitit 1917, reagimi i qeverisë së Venizelos nuk kishte forcë të tillë sa
të mund të impononte ndryshime për atë që kishte ndodhur më 10
dhjetor 1916. Deri në verën e vitit 1917 interesimi i Venizelos (dhe ai
i qeverisë së Parisit) ishte përqendruar te kthimi i tij në Athinë 'dhe
marrja e pushtetit në të gjithë Greqinë. Nga kjo do të varej zgji- dhja
e çështjeve të tjera. Prandaj në fillim, kur qeveria e tij e përkohshme
ndodhej në Selanik, Venizeloja u dety- rua të pranonte gjendjen e
krijuar në Korçë pas 10 dhjetorit. Megjithatë ai nuk hoqi dorë nga
planet e pretendi- met e tij.752.
Edhe në këtë periudhë reaksioni grek veproi ndaj Kra- hinës
«autonome» të Korçës. Ai luftoi në dy drejtime. Së pari, për të
ngushtuar zgjerimin e administrâtes shqiptare të krahinës, që ajo të
mos shtrihej në të gjithë rrethin e Korçës të pushtuar nga framcezët.
Autoritetet vezineliste kundërshtuan vendosjen e kësaj administrate
në disa fsha- tra në afërsi të kufirit greko-shqiptar, në zonën e
liqeneve të Prespës.. Numri i ' tyre kalonte të njëzetët. Duke shfrytë750 Po aty, vëli. 10, fl. 160, Shih po aty, edhe fl. 134.
751 B.G. Papadakis. Histoire diplomatique de la question Nord Ëpirote,
Atlièrues. 19518, f.49; A.I.Korahte. Diplomatike istoria tis Èvro- pas (1919-1955),
Thessaloniki, 1968, vëll. I, f. 200; N. Petsâlis-Diomodis. Greecé at the Paris Peace
Conférence (1919), Thessialanlki, 1978, f. 205.
752 AMAE. Albanie, vëll. 15; fl. 173-174, raporfci i komandës së «Armâtes së
Lindjes»,i dt. 25.3.1918, dërguar Ministrisë së Luftës.
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zuàr disa paqartësi të vendimeve të mëparshme, ato pre- tendonin se
këto fshatra hynin në kufirin e shtetit grek. Për ta mbyllur këtë
çështje, pushtuesit franeezë zgjodhën një rrugë të mesme. Në mars
1917 ata ngritën me këto fshatra një zonë «neutrale», që u quajt
shpesh. «zonaxneutrale greko-shqiptare», me një administratë thjesht
ushtarake fra- neeze 753 . Zona ishte në küfi midis dy shteteve, për
ndarjen e së cilës konflikti midis Shqipërisë dhe .Greqisë vazh- doi
deri në fünd të vitit 1924, kur u zgjidh ’me ndërhyrjen e Lidhjes së
Kombeve.
Drejtimi i dytë ku u duk reaksioni i qeverisë së Sela- nikut ishte
përpjekja per të përkrahur me anë subvencio- nesh, personelin e ishshkollave në gjuhën greke që ekzis- tonin në Korçë përpara dhjetorit
1916, por që u mbyllën me ngritjen e Krahinës «autonome».
Subvencioni dërgohej nga Selaniku me anë të grekomanit, Efrem
Gjinit, i cili si ish-inspektor i këtyre shkollave, ishte larguar në
dhjetor 1916 nga frika e lëvizjes patriotike dhe kishte gjetur atje
strehim. Kundër këtyre financimeve kishte raste që me- rreshin masa
nga organet administrative , shqiptare përkatë- se me Th. Gërmenjin
në krye, kur këto organe viheshin në dijeni.754
.'''
' Protokolli i 10 dhjetorit dhe vënia e tij në jetë ishin një goditje jo
vetëm ndaj reaksionit të jashtëm italian e grek dhe reaksionit të
brendshëm, grekoman, por në të njëjtën kohë ishin , edhe . një
shuplakë ndaj reaksionit : esa- dist. Zëdhënësi i reaksionit esadist u
bë veçanërisht përfa- qësuesi i Francës pranë «qeverisë» së E.
Toptanit, dë Fqntënej, me reagimet e tij. Dë Fontënej e kishte parë^
vetë gjendjen politike në trevën e Korçës në prag të Protokollit të 10
dhjetorit. Sikundër e pamë, në nëntor 1916 ai kishte
shkuar. atje dhe kishte raportuar për aspiratat dhe luftën e rretheve
patriotike : në Korçë, për dëshirat dhe përpjekjet e saj të largonte që
andej sa më parë pushtuesit grekë, me qëllim që mibarimi ,i luftës
botërore dhe Konferenca e Pa- qes që do të hapej në mbârim të saj,
ta gjente vendin pa këta pushtues. 755 Sali Butka dhe Themistokli
Gërmenji kishte shkruàr gjithashtu ai më 11 nëntor 1916, «duke
marrë vësh praninë time në Korçë më njoftuan, me anën e të
dërguarve, se do të ktheheshin në qytet... ditën kur veni- zelistët do
të langoheshin nga krahina» 756. Këto pohime fla- sin edhe një herë
për rrethanat në të cilat u nënshkrua Protokolli. ;Mirëpo menjëherë
sapo u nënshkrua ai nga auto- ritetet ushtarake, dë Fontënej ia

753 Ministère de la Guerre de France. Archives historiques (1914- -1918) (Më
tujte do të citohot M. Guerre, AH). Carton 20 n. 530, d. 10; AMAE. Albanie, vëll. 15,
fl.173-174.
.;
754 AQSh. Fonda Prefefctura e Korçës, viiti 1916-1917, dos. 38. Le- tër. e Th.
Gëmimjit e dt. 12i.3.1917 dërguar Këshillit qeveratar të Korçës dhe procasi hetimor
i dt. 18.3.1917 i drejtorisë së policisë.
2®y AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 253-254, : 257-258.
756 Po aty, fl. 253.
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paraqiti këtë Ke d’Orsesë si diçka alarmante, në dëm të interesave
të Francës. Lëvi- zjen patriotike në trevën e Korçës dhe sukseset e
saj ai i pa nga pozita anmiqësore. Ai e quajti: atë si një lëvizje me
orientim politik pro austro-hungarez dhe udhëheqësit e saj si.
pasues të Vjenës. Nigjarjet e zhvilluara në Korçë ai i vle- rësoi
kështu nga pozitat e reaksionit të brendshëm greko- man e esadist
dhe të reaksionit të jashtëm grek dhe atij serb.
Kështu, flamurhi' kombëtar të ngritur në Koreë më 10 dhjetor
dë Fontënej e paraqiti në Paris jo si simbolin kombëtar të,
shqiptarëve, por ashtu sifcundër e paraqiste atë E. Toptani, si një
flamur që i ishte diktuar Shqipërisë nga të huajt, mbi të gjitha-nga
armiqtë e Francës, nga Austro- -Hungaria, dhe nga njeriu i saj, nga
princi gjerman V.. Vidi. Lëvizja e zhvilluar në vitet 1914-1915 në
Shqipërinë e Mesme, ku Esad Pasha kishte, sipas tij, mbështetje,
ishte. ngritur për të luftuar pikërisht këtë flamur!757. Në qoftë se
mdodheshin në Korçë flamurë kuq e zi, ata. «ose ishin ako- ma që
nga koha e regjimit të Vidit, ose ishin furnizuar nga Austria... me
qëllim që të përkrahë në sytë e shqiptarëve re- gjimin e vjetër të
princ Vidit në dëm të qeverisë shqiptare [të Esad pashë Toptanit]
aleate të Antantës,. ushtarët e së cilës po luftojnë përkrah nesh» 758,
nënvizonte dë Fontënej në fund të dhjetorit 1916.
Për dë Fontënejin të kundërshtoje Esad Pashën dhe ta luftoje
atë, sikundër vepronin rrethet atdhetare,. do të tho- shte të ishte
armiku i Francës dhe mik i fuqive qendrore. Dhe forçat patriotike e
përparimtare që vepronin në Kor-

757 AMAÈ. "Albanie, Vëll. 10; fl. 1-4.’
758 Po aty, vëll. .9, fl. 319-320.

234

çë kishin qenë dhe mbetën armiq të vendosur të E. Top- tanit.
Menjëherë pas nënshkrimit të Protokallit të 10 dhje- torit ato erdhën
edhe në konflikt të hapur me të dhe go- ditën 'sakaq orvatjet e
«qeverisë» së tij të mbeshtetura nga përfaqësuesi i Francës pranë
kësaj «qeverie», për të futur në administratën e krâhinës elementë
esadistë, për të lojtur atje lojën e pashës. «Sarni Gurakuqi dhe
[Maliq] Gjyli, persona esadistë të Durrësit, me rekomandim të dë
Fontënejit m’u. vunë në dispoziciori për administratën e vendit», i
telegra- fonte koloneli Dekoam më '20 dhjetor komandës se «Afmatës së Lindjes», dhe kërkonte thirrjen e tyre759, Ata ishin dërguar në
Korçë nga Selaniku. Dëbimi i tyre pa ceremoni nga Korça dhe i të
tjerëve që do t’i pasondn, ishte n j ë go- dit je e drejtpërdrejtë për
planët e pashait dhe të dë/Fontë- nejt.
■
\
E. Toptani ndërhyri edhe vetë pranë ministrit të Ja- shtëm të .
Framcës, A. Briandit, si edhe pranë mikui të tij të ngushtë, N.
Pashiçit, të cilët e kishin dërguar në Se- lanik për të «luftuar» në
frontin e Ballkanit. Të parit . ai i ankohej për veprimin që komanda
é «Armatës së Lindjes» kishte lejuar të kryhej në Korçë duke i zënë
besë një' njeriu që i kishte shërbyer .«içësMjes austriake», sikundër
e paraqiste ai Th. Gërmenjin. Ky veprim kishte çuar në ngri- tjen në
Krahinën «autonome» të flamürit të princ Vidit, sic e quante E.
Toptani flamurin kombëtar shqiptar, dhe në përdhunosjen. e
flamürit të tij. Përveç kësaj, komanda në fjalë ’ kishte dëbuar prej
andej funksionarët që kishte dërguar ai. Këto veprime kishin
shipënë «në një goditjë të rëndëndaj' aùtoritetit të qeverisë sime»,
nënvizonte pashai i ’ Toptanrt760. N. Pashiçit ai i shkrüante të njëjtat
ânkesa. Përveç kësaj u kërkonte të dyye ta ndihmonin për të ; dàlë
nga izolimi dhe për te kryer «detyrën» për të cilën ishte dërguar në.
frontin e Selaniküt.761
Dë.Fqntënej bëhej zëdhënës. sa i dëshiraye të E- Top- tanit, aq
edhe i atyre të E. Venizelos ose të N. Pashiçit. Duke pasur parasÿsh
oriëntimain e pëpgjithshëm politik të Parisit në. favor, të .
pretendimëve. greke. mbi Korçën,, ai e quante. gabim. të rëndë
pranimin nga autoritetet ushtarake tq. Protokollit të. 10 dhjetorit
dhe në fillim të ’ janarit 1917
i dilte qendrës së vet me propozimin për abrogimin e tij. Ai shkruante
: «Qëkurse ne [francezët] e hoqëm. flamurin g'rek nga krahina e
Korçës,, domethënë nga pjesa e Shqipë- risë së Jugut. që thirret Epiri
i. Veriut, të cilën e. kishin pushtuar grekët në kundërshtim me
vendimet e marra nga Fuqitë e Mëdha në Konferencën e Londrës të
759 M. Guerre A.H. Carton 20 N 845, K. 3, dos.9. Shih edhe AMAE. Albanie, vëll.
10, fl. 3-4 dhe 42-43.
760 AMAE. Albanie!, vëll. 10, fl. 3-4, letra e E. Pàéhës — A. Brian- diit e.
2.1.1917.
' 35) P'o aty, fl. 41-43, ’kopjà è lëtrës ‘ së E. Totptoniit — N: Pa»hi- çit, e fundit të
janariit 1917.
'•
•
.■

vitit 1913, më duket — shkruante ai më tej —se do të ishte e preferueshme që Franca të merrte plotësisht edhe në mënyrë të qartë në dorë
administrimin e kësaj krahine . në kontestim, deri në fund të luftës,
derisa Kongresi i ardhshëm i Paqes të jepte një vendim të ri,, dhe për
të mënjanuar çdo kon- testim,. Franca të ngrinte atÿ vetëpn flamurin
e saj».762
Vierësimi poiitik i dë Fonitënejit për .: Protokollin e 10 dhjetorit
dhe. për ngritjen e Kraihinës ^autonome» të Korçës, pënkonte me atë
të Ke d’Orsesë, me qëndràmin e saj ndaj problemit s'hqiptar. Ke
d’Orseja vazhdonte ta shihte Shqi- përinë si një objekt të synimeve
impérialiste e shoviniste dhe si një mjet për të zgjidhur kontradiktat
midis vendeve fqinje. Kursesi ajo nuk e shihte atë si një suibjekt që
kër- konte zgjidhje .më vete në. bazë të të drejtave kombëtare të
popullit shqiptar.. Mirëpo njoftimet që i vinin qeverisë së Parisit nga
terreni konkret nëpërmjet komandës së «Armâtes së Lindjes» nuk i
jepnin asaj mundësi të urdhëronte abrogimin e menjëhershëm të
Protokollit të 10 dhjetorit në përshtatje me interesat politike të
Francës. Komanda e «Ar- matës së.Lindjes», aktin poiitik të 10
dhjetorit e vlerësonte nga një anë tjetër, nga : ajo ushtarake. Ajo e
ndjente veten të kënaqur me gjendjen e «qetë» që, ishte krijuar në
Korçë pas 10 dhjetorit dhe jepte mendime krejt të ndryshme nga ato
të përfaqësuesit. diplomatik të Francës , pranë «qeverisë» së E.
Toptanit. ; ; i:
Komanda franceze e «Armatës së Lindjes» qëndroi .për një kohë
të gjatë në pozitat- e. ruajtjes së. protokollit dhe sa herë që Parisi,
ndërhynte dhe kërkonte sqarime për atë që kishte ndodhur më, 10
dhjetor, ajo përsëriste vlerësimin po- zitiv që, kishte - bërë në fillim
.në dhjetor 1916. Kështu, më 21 mars gjenerali. , Saraj. i telegraïonte
Ministrisë së Luf- tës: «Korca deshj të bëhej e pavarur dhe e tillë u bë.
Qysh atëherë -në këtë ..krahinë mbretëronte qetësia... Nga pikëpamja ushtarake, që ' është e vetmja për të cilën intereso- hem, nuk
mund yeçse të përgëzohem për -këtë gjendje».763
1 Ky qëndrim i komandës së «Armatës së Lindjes» neutra- lizonte
deri në një farë mase goditjet ndaj Protokollit të 10 dhjetorit dhe
Krahinës «Autonome» të Korçës.
Mbrojtja që i bënte komanda e ushtrisë se Selanikut dhe
veçanërisht komanda ushtarake e qarkut të Korçës (në krye të së
cilës vazhdonte të ishte deri në maj 1917 koloneli Dekoan), asaj që
ishte vendosur më 10 dhjetor, kishte neutralizuar edhe akuzat e
gënjeshtra të siguri- mit ushtarak francez. Ky i fundit, duke synuar
të asgjësonte fizikisht aktivistët kryesorë të Krahinës «Autonome»-,
762 AMAE. Alblamié, vëll. 10, fl.' 1-2, L. dë Foiiitënej — MF J,
.
.
763 AMAE. Albanie, vëll. 11, fl. 247-248, 'gjenerali Saraj — M.
Luftës, nr. 1598/3, ;dt, 21.111,1917,lidhur - dokumentit të Ministrisë ' së Luftës të dt.
26.VI. 1917.
-,
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siç ishte në radhë të parë Th. Gërmenji, ishte përpjekur ta akuzonte
atë sikur gjoja vazhdonte të bashkëpunonte fshe- hurazi me armiqtë
e Francës, me austro-hungarezët 764.
Në muajt e parë pas nëmhkrimit të Protokollit, kun- dërshtimet
ndaj tij jo vetëm u neutralizuan porse pozitat e Krahinës
«autonome^ të Korçës erdhën duke u forcuar në disa drejtime. U
ngrit dhe u konsolidua administrata shqiptare, u hapën shkolla në
gjuhën shqipe dhe u mby- llën ato në gjuhën e huaj greke, u ngrit një
forcë e armât os ur vendase, u emetuan kartëmonedha të krahinës
etj. Pozita e saj u forcua si pasojë e përkrahjes që pati Krahi- na
«autonome» nga mbarë Lëvizja Kombëtare Shqiptare, brenda dhe
jashtë vendit.
Për rrjedhim patriotët e krahinës bënë edhe një emër- tim të ri,
i ciii do t’i binte menjëherë në sy reaksionit ~ttë huaj. Duke filluar
nga muaji prill i vitit 1917 ata vunë mbi dokumentet zyrtare të
Krahinës «autonome», mbi pulla, kartëmonedha, vendime zyrtare
etj., emërtimin: Republika shqiptare ■— Korçë.
Dalja në dtitë e këtij emërtimi të ri (gjë që u pasqy- rua edhe në
shtypim e vendit e në atë të huaj, dhe' me gërma të mëdha) u
konsiderua si një akt tjetër politik që autoritetet ùshtarake francezie
kishin lejuar të kryhej në Korçë, pas atij të 10 dhjetorit pa pyetur
Parisin dhe pa marrë miratimin e tij. Për pasojë ai i shërbeu
diplomacisë fran- ceze si shkak për t’i dërguar Ministrisë së Luftës
në fund të prillit 1917, dy udhëzime. Në njërin, porosiste që Komanda e «Armatës së Lindjes» për çdo akt politik që do të bënte duhej të
konsultohej më parë me Ministrinë e Punëye të Jashtme të Francës
dhe të merrte miratimin e saj. Në të dytin ajo kërkonte largimin nga
Korça të kolonelit De- koan, veprimtarinë e të cilit e konsideronte të
dëmshme, sepse kishte lejuar, shkruànte ajo «krijimin e një regjimi

764 Shih art.: Vrasja e dëshmorit kombëtar Themistokli Gërmenjit, nië :
«Gazeta e Korçës », duke filluar nga dt. 6.2.1930.
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politik lokal të tillë,i cili kishte bërë t’i drejtoheshin asaj ankime
të njëkohshme nga grekët, nga italianët, nga serbët dhe nga shefi
shqiptar [Esad Pasha].„» 765 . Koloneli Dekoan u zëvendësua
menjëherë nga gjenerali Sal (Salle), ,i cili mo- ri komandën e forcave
të Korçës më 13 maj 1917.766
Ky zëvendësim është një tregues që dëshmon se iniciativa në
çështjen e Korçës po kalonte nga komanda ushtarake e «Armatës së
Lindjes» në dorën e diplonsacisë franceze. Iniciativa e Ke d’Orsesë do
të rritej më shumë nga vera e vi- tit 1917, pas proklamatës italiane
të «unitetit dhe të pavarësi- së së Shqipërisë^ të shpallur në
Gjirokastër më 3 qershor 1917, e cila do të ngjallte një réagira të
fortë të Parisit. Në këtë rritje shëribyen sidomos ndryshimet politike
që ndodhën gati në të njëjtën kohë në Greqi, me sjelljen në fuqi të
qeverisë antantofile të E. Venizelos.
Këto rrethana do të çonin gradnalisht në abrogimin e
Protokollit.

3. ABROGIMI

Aibrogdmi filloi në fakt me arrestimin dhe zhdukjen Ji- zike të
Th. Gërmenjit, që ishte figura kryesore e lëvi- zjes patriotike në
Korçë e që gëzonte atje e në mbarë vendin një popullaritet të madh.
Kur dë Fontënej i rapor- tonte Parisit tërë ato mendime négative
përsa kishin le- juar në Korçë ushtarakët francezë, një diplomat
tjetër fran- cez i karrierës, Barzhëton (Bargeton), që ndodhej në atë
kohë në Korçë, në radhët e ushtrisë, i jepte Parisit men- dimë krejt
të kundërta. Ai e informonte Ke d’Orsenë se «në Korçë njerëzit kanë
ruajtur flamurin e vjetër të Skën- derbeut» dhe se një flamur i tillë
tradicional nuk mund të ndalothej. Sa për Esad Pashën ai
përfaqësonte «një re- gjim feudal, oriental», kurse në Korçë,
nënvizonte ai më tej, lëvizja udhëhiqej nga «një ndjënjë demokratike
shumë e theksuar», se Th. Gërmenji ishte atje -«udhëheqësi shqiptar
më popullor»767.
Th. Gërmenji1 u arrestua e u dënua në nëntor 1917. Nga
ridryshimet politîfcë të verës së ’vitit 1917 që përmeri- dëm do të
kalonin kështu disa muaj derisa të; arrihëj në aktin e arrestimit dhe
në organizimin e seancave të gjy- qit ushtarak në Selanik. që i dha

765 AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 256, MPJ — Mindstrit të Luftës, nr. 1537. dt.
30.IV.1917.
766 M.Guerre, AH. Carton 20 N 845, dos. 4, 3084. S; AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 246.
Ministria e Luftës — MPJ, nr. 3190, dt. 28.VI.
767 AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 35-39, 40.

Themistokliut dënimin ka- pital.: Ai u akuzua qëllimisht nga organet
e sigurimit fran- cëz të -«Armâtes së Lindjes», si njeri në «shërbim» të
âus- tro-hüngarezëvë.768 Deri në abrogimin e Protokollit të 10 dhjetorit, në shkurt të vitit 1918, do të kalonin po ashtu disa muaj të tjerë.
•
Këto shtyrje shpjegohen me faktin se vetë komanda e «Armatës
së. .Lindjes» . nuk u besonte akuzave të tri- lluarà në adresë të Th.
Germenjit dhe se ,ajo nuk e^kishte të lehtë të kthëhej prapa e ta
rishikonte Protokollin e 10 dhjetorit, sikundër kërkônte Parisi, kur
nuk kishte argumente ta bënte këtë. Të tilla ajo nuk pati jo votëm përpara kthimit të E. Venizelos në fuqi në verën e 1917-ës, por edhe më
pas.
Prandaj sa herë që Parisi ndërhynte pranë komandës së
«Armatës së Lindjes» për të abroguar Protokollin e 10 dhjetorit dhe
për të tërhequr detyrimet që ajo kishte ma- rrë ndaj Lëvizjes
Kombëtare të atjeshme, kjo komandë e mbronte aktin e saj si
gjithmonë me faktorë ushtarake dhe i pëngjigjej. se ishte e kënaqur
nga gjendja që ishte yendosur në .Korçë në marrëv'eshje me
shqiptarët, pas 10 dhjetorit ,1916. «Situata e tanishme në Korçë është
e njëj- të me atë të prqklamimit të autonomisé së kazasë më 10 dhjetor
1916... Administrata [lokale] bën atë që do... au- toriteti. ushtarak
mlbikqyr dhe drejton; çështja është sigu- rimi i„ ushtrisë... Korça,
mbështet krahun e majtë të ushtri- së dhe siguron. prapavijat e
trupave që luftojnë midis liqe- neve [të Pogradecit dhe të Prespës]769»,
1 telegrafonte kjo komandë Parisit në korrik 1917. Për këtë komandë
faktori shqiptar nuk mund pra të injorohej, se angazhimet e marra
ndaj tij nuk- duheshin prekur pa arsye, se përkun- drazi duhej ruajtur
statukuoja polilike ekzistuese.
.Megjithatë komanda e «Armâtes së L^djes» œdoi më në fund në
dëm të' Th. Gërmenjit. Ajo pranoi arrestimin •e tij më 1 nëntor 1917,
nën akuzat e. rreme që i bëhe- shin atij nga organet e sigurimit,
megjithëse e kishte de- koruar atë një javë më parë me një dekoratë
të lartë, (me «Kryqin e Luftës»), motivacioni i së cil.ës ishte krejt në
;kundërshtim me , akuzat 770. I dënuar me pushkatim, Th, Gërmenji
u,. ekzekutua më 7 nëntor 1917 në Selanik.
Ajo cedoi mandej edhe ndaj kërkesavetë përsëritura . te
qeverisësë Parisit për rishikimin e Protokollit të 10 dhjetorit dhe për
abrogimin e . tij, megjithëse ishte e mendimit të mos cenohej ai
sikurse u shpreh edhe pas vrasjes së The- mistokliut. Ja sesi rodhën
së fundi ngjarjet., Më 17 tetor 1917 Ke d’Orseja kërkoi që t;i jepej fund
statusit të Krahi- nës «autonome», që emërtimi «Republika

768 Më g.ierë shih M. Çami. Rreth dënimit.. të. Themistokli Gërme- ■njit dhe
ekzekutimit të tij, në: «St. Msitorike», nir. 4, 1977, f. 95-122.
769 AMAE. Albanie, vëll. 12, fl. 119-120.
770 Shih tekstin në: «Gazeta e Korçës. më 30J10.1917.
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shqiptare» (që ajo kishte marrë përpara disa muajve) të zëvendësohej
me një emërtim të ri me karakter thjesht adininistrativ, si «kaza apo
provineë e Korçës» 771 . Porse i pyetur nga Ministria e Luftës për
oportunitetin e këtij ndryshimi, gjenerali Sa- raj përgjigjej përsëri
negativisht. «Kërkoj me ngulmim që në këtë zonë shumë delikate nga
pikëpamja ushtarake statu- kuoja që kam mbajtur dhe që do të mbaj
të mos disku- tohet: aty ka shumë apetite [politike] dhe nevojat ushtarake kërkojnë që gjithçka që mund të vlejë për pas luftës te kalojë
në plan të fundit, për të mos thënë në hije të plotë»772. Po për të njëjtat
. shkaqe ushtarake një përgji- gje të tillë négative i kishte dhënë
komandanti i «Armatës së Lindjes» edhe kërkesës së . Ministrisë së
Punëve të Ja- rshtme të Parisit për. rihapjen e shkollave në gjuhën
greke. Ajo e quante «jo oportune» të ndërhyje në «aktet e administratës që, qysh prej asaj kohe [prej 10 dhjetorit 1916] ka bërë që
në vend të mbretërojë rendi».773
Mirëpo divergjencat midis politikanëve dhe ushtarakëve për
Krahinën «autonome» té Korçës u zgjidhën në favor të të parëve e në
dëm të fitoreve që kishte arritur Lëvizja Ko- mbëtare Shqiptare më.
10 dhjetor të vitit 1916. Angazhi- met e komandës së «Armatës së
Lindjes» ndaj kësaj lëvizje- je nuk mund të .viheshin në; balancé me
interesat politike që kishte qeveria franceze ndaj qeverisë së
Venizelos, të oilin ajo e kishte - kthyer në fuqi. Venizeloja e kishte
futur Greqinë në luftë kundër fuqive qendrore. Në këto kushte për
qeverinë e Parisit faktori shqiptar, i cili i kundër- vihej politikës
ekspansioniste greke ne Shqipëri, jo vetëm duhej injoruar, por edhe
duhej luftuar brenda mundësive.
Autoritetet ushtarake franceze e abroguan Protokollin më 16
shkurl 1918, duke vënë kështu në jetë porosité e Parisit. Ky ishte një
abroigim i njëanshëm dhe arbitrar,
çka duket qartë edhe hga frazat demagogjike me të cilat kishin
formUluar këto autorité tc shkakun e abrogimit: «Që të mundet të
mbretërojë dashuria në këtë vend, që të bëhet një çap i ri në
qeverimin dhe që të ketë populli shurnë më tepër ndihmën e qeverisë
ushtarake franceze, gjene- rali që komandon grupin e Maliqit, duke
u marrë vesh edhe me kryekomandantin, vendosi që të marrë
përsipër ai vetë dr.ejtimin e lartë të tërë shërbimeve civile» 774 .
Kështu gje- nerali H. Sal abrogonte Protokollin. Të gjdtha të drejtat
e ‘fituara/ më 10 dhjetor 1916, përfshirë dhe të drejtat e Këshillit
qeveritar, kalonin në dorën e komandës franceze. Një këshillë do të
ekzistonte edhe në të ardhmen, i përbë- rë përsëri nga myslimanë e
ortodoksë në numër të baraihar- të dbe i. zvogëluar në 12 veta nga
771 AMAE, Albanie, vëll. .13-14, fl. 43-44.
772 Po aty, fl. 49, 105.
.
773 Po aty, il. 97.
774 AQSh. Fondi i preÆ. së Korçës, dos. 6. Shpallja e abrogiinit të Protokollit
në shqip e frëngjisht.
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14 që ishte më parë. Por roli 1 tij nuk do të ishte më drejtimi dhe
kontrolli i administrâtes civile të vendit dhe i fôrcave -të armatosurâ
shqip- tare të krahinës, por do të reduktohej në atë të këshilltarit të
komandës franceze. Ai do të quhej Këshilli i parësisë dhe anëtarët.e
tij do të caktoheshin nga kjo komandë 775.
Me këtë veprim komanda franceze e pushtimit i dha vetes «të
drejtën» të vepronte më lirisht ne interes të ale- atëve venizelistë, të
pranontë kërkesat e tyre dhe të gre- komanëve për rihapjen e
shkollave në gjuhën greke etj. Megjithatë pushtuesit francezë nuk
mundën t’i zhduknin të tëra fitoret e arritura pas 10 dhjetorit. Ata
nuk prekën dot administratën shqiptare si të tillë; ajo u mbajt
përsëri në dorë . nga rrethet patriotike. Nuk hoqën nga ndërtesat
zyrtare dhe civile, flamurin komibëtar shqiptar. Kështu abro- gimi
preku më tepër formën sesa përmbajtjen e Protokollit të 10 dhjetorit.
Kjo shpjegohet me përpjekjet e autori- teteve ushtarake franceze për
të evituar sa të ishte e mundur ashpërsimin e kontradiktave politike
me popullsi- në dhe për të mos arritur deri në àtë shkallë sa ato të
shndërroheshin, në një konflikt të armatosur776.
Për këto përpjekje do të flasë- vetë- komandanti fran- cez i zonës
së Korçës-në mars të vitit 1919, pra gati një vit pas abrogimit, kur
kishte- mbaruar lufta botërore dhe fi- tuesit i saj kishin , dymuaj që
kishin filluar Konferencën e Paqes në Paris. Ai u shkruante eprorëve
të tij se sipas vendimit të 16 shkurtit 1918 për abrogimin e
Protokollit «ve- tëm flamuri francez duhej të valonte mbi ndërtesat
zyrta- re të këtij territori. Por as gjenerali Sal, as gjenerali dë Lobit
nuk e gjetën atëherë të arsyeshnae zbatimin e hëtij vendimi, mibasi
patën parasysh pasojat që mund të kishte një veprim i tillë mibi
njerëzit»777, — theksonte ai.
Nga argumentet që sapo shtjelluam mund të themi se deri në
verën e vitit 1917, reaksioni i huaj, me gjithë ndërhy- rjet e sbumta,
rmk arriti të bënte në KraMnën «autonome» të Korçës ndryshdme në
favor të tij. Kjo tregon se inte- resi redprok mbi të cilin bazohej
konapromisi i 10 dhje- torit ekzistomte përsëri për të dy palët
nënshkruese. Për païen shqiptare ai kisbte karakter politik, kurse për
atë franceze, karakter ushtarak.
Ndërsa në zonën e pushtimit francez zhvilloheshin ngja- rjet
politike që shtjelluam, në zonën e pushtimit ausitro- -hungarez
zhvilloheshin të tjera. Pushtuesit a-h. dolën me një shpallje në të cilën
i premtehej popullit shqiptar «au- tonomia» e Shqipërisë në një kohë
të ardhme, kur ai të ishte «pjekur» politikisht.

775 Po aty.
776 Më gjerë shih M. Çami. Lëvizja patriotike në trevën e Korçës në vitet 19161920, në: «St. historike», nr. 1, 1977, f. 79-82.
777 M. Guerre AH. Carton 20 N 924, letër e R. Lespinasse drej- tuar komandanüt
të trupave franceze të Maqedomisë, me nr. 7/1258. dt. 29.3.1919.
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K R EU IX

SHPALLJA AUSTRO-HUNGAREZE PËR
«AUTONOMINË» E VENDIT

1.. SHQIPËRIA NE PLANET E VJENËS

Premtimin për «autonominë» e ardhshme të Shqipë- risë, Vjena
e shpalli publikisht më 23 jamar 1917, d.m.th. pak kohë pas
nënshkrimit të Protokollit të 10 dhjetorit 1916. Kjo rrethanë ka
krijuar përshtypjen se në harti- rain e shpalljes të 23 janarit
pushtuesit a-h u ndikuan nga Protokolli shqiptaro-francez, i cili u bë
një muaj e gjysmë më parë. Kôshtu është pasqyruar deri më sot edhë
në historiografi, të vendit dhe në atë të huaj. Në të vërtetë çështja
qëndron ndryshe. Nga hulumtimet e fundit rezulton se përmbajtjen
e proklamatës së tyre pushtuesit a-h e ski- shin hartuar më parë së
Protokolli i 10 dhjetorit (sikundër
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do ta shikojmë më poshtë, kur të'kalojmë në shtjehimin e
ngjarjeve që shpunë në formulimin e saj). Ajo ishte iiar- tuar me
qëllim që të ndikonte në Lëvizjen Kombëtare të popullit shqiptar, të
neutralizonte qëndresën e tij politike në rritje kundër pushtuesve ah. Vetëm për sa i përket qëllimit që kërkonin të arrinin të dy fuqitë
pushtuese, shpallja e Vjenës ka lidkije me Protokollin e 10 dhjetorit.
Megjithatë përmbajtja e saj . ishte krejt e kundërt me atë të
Protokollit. Prandaj në masat popullore shqiptare shpallja a-h pati
jehonë krejt të kuradërt nga sa pritnin hartuesit e saj. Në të
pasqyroheshin planet impérialiste të Perando- risë Austro-Hungar
eze për të ardhmen politike dhe territoriale të iShqipërisë paslufte,
çka vinte në kundërshtim të hapët me aspiratat kombëtare të
shqiptarëve. Le të- nji- hemi në fillim me këto plane për të kapur më
mire fillin e ngjarjeve.
Në planet e Vjenës Shqipëria- e pasluftës duhej te lu- ante një
roi krejt të ndryshëm nga ajo e paraluftës, vaça- nërisht në lidhje me
Italinë. Nëse në vitet 1912-1914 Shqipëria u sbndërrua në një mollë
sherri midis dy aleatëve, ajo e pasluftës duhej të vihej nën sundimin
e plotë të Pe- randorisë Danubiane dhe të bëhej një barrierë e fortë
kundër depërtimit të - Italisë. Këto plane lidheshin me zgjerimin territorial të Perandorisë në Ballkan, me shtypjen prej saj të lëvizjeve
revolueionare e nacionalçlirimtare të popujve të nënshtruar dhe për
të vendosur hegjemoninë e vet në Gadishull pas luftës.
Për rolin që do të luante Shqipëria për të penguar de- përtimin
e Italisë, konvergonin - pikëpamjet e të1 gjitha qar- qeve sdnduese të
Vjenës, si të atyre politike ashtu edhe të qarqeve ushtarake, të cilat
kishin, siç dihet, peshë të ma- dhe në politikën e Perandorisë
Dualiste. Pikëpamjet : e tyre ndryshonin vetëm për rrugët sesi do t’i
vihej kufi ndërhy- rjes së imperializmit italian në. Shqipërinë e
pasluftës në favor të atij austro-hungarez. Rrjedhimisht në radhët, e
tjo-e ekzistonin pikëpamje. të. ndryshme edhe për të ardhmen
politike të Shqipërisë së pasluftës.
Minisiria e Punëve të Jashtme e Vjenës, si përgjegjëse kryesore
për çështjet e politikës së jashtme, ishte për ek- zistencën e shtetit
shqiptar, por jo si një shtet plolësisht i pavarur. Ai duhej të kishte
statusin e një shteti nën pro- tektoratin e Austro-Hungarisë, i cili do
t’i përngjante pak a shumë statusit të parashikuar në Traktatin e
fshehtë të Londres në favor të Italisë. Kurse qarqet ushtarake me në
krye shefin e shtab.it të përgjithshëm, feldmareshalin Konrad fon
Hëntcendorf, ishin për një «zgjidhje» tjetër,. më aritishqiptare. 'Ata
nuk kishin asnjë besim se ekzistenca ë shtetit shqiptar, mund th
shërbente planeve të Vjenës, pa- varësisht nga forma që do t’i jepej
statusit politik ndërko- mbëtar të tij. Prandaj Konradi ishte për
zhdukjen e shtetit shqiptar nga harta politike e Ballkamit dhe për
copëtimin e territoreve të tij midis Perahdorisë së Habsburgëve e
Gre- qisë, në radhë të parë, e po të ishte nevoja, edhe midis Bullgarisë, për t’i lidhur këto; dy vende ballkanike më fort' pas Vjenës.
Pikëpamjet e ndryshme që ekzistonm në rrethet qe- veritare të
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Vjenës për të ardhmen poiitike të Shqipërisë, i nxori në dritë fare
qartë mbledhja e.përbashkët e Këshillit të Ministrlve te Perandorisë,
e organizuar më 7 janar 191-6. Ishte koha kur ushtria serbe. ishte
th-yer keqas, kur ajo ma- lazeze ishte në prag të kapitullirn.it d-he
kur trupat fitimtare a-h do të kalonin . së afërmi kufijtë e Shqipërisë
e do të hynin në të. Të dehur nga sukseset e përkohshme ushta- rake
të fuqive qendrore në Ballkan, pënfaqësuesit e Perandorisë Dualiste
shtruan atë ditë për shqyrtim e diskutim se cilat ishir. qëllimet e.
tyre ■lidhur me të ardhmen e Ball- kainit. Me këtë kuptohej e
ardhmja e Senbisë dhe e Malif të Zi,-. që ishin në luftë me
Perandorinë, si .edhe e ardhmja e Shqipërisë.
Ministri i Punëve të Jashtme, I. Buriani, shprehu me- ndimin
se protektorati- efektiv mbi shtetin e ardhshëm shqiptar do të ishte
i mjaftueshëm për ta pasur atë nën kontro- llin e plotë të Vjenës e
,për të penguar ndërhyrjen e Italisë, rivales së saj më të madhe.në
Adriatik. Ekzistenca e shtetit shqiptar do të pengonte mandej
zgjerimin e tepruar të Bull- ■garisë në Ballkan. e nuk do ta lejonte
daljen e saj në detin Adriatik, sikundër aspirohej nga ekspansioni
bullgar.
Me protefctoratin efektiv të Austro-Hunigarisë mbi shtetin
shqiptar të pasluftës I; Buriani nënkuptonte mJbajtjen e forcave
ushtarake a-h në disa pika të territorit shqiptar dhe e kra- hasonte
me protektoratim që kishte pasur dikur Rusia mbi Bull- garinë1-, në
'kohën e fitores së au'tonomisë, -më 1878.
Përsa i përket -shefit të shtabit të ushtrisë, gjysnaa e territoreve
të shtetit shqiptar duhej t’i aneksohej Austro- -Btmgarisë, kurse
gjysma tjetër jugore duhej t’i lihej Gre- qiisë konstandiniste. Kështu,
me anën e oopëtimit, mund, të pengohej më mirë ndërhyrja e Italisë
në Shqipëri, mendo- ------ ——

X) Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Qsterreichich —
Vngarischen Monarchie (1914-1918), Budapest,1 Akademiai Kiado, 1966,, f. 358-360,
372.

nte ai; dhe jo me vendosjen e protektoratit a-h mibi shte- tin shqiptar,
edhe sikur të ishte një protektorat ef ektiv778.
Për të mbështetur pikëpamjen e vet, secili nga dy protagonistët 'kryesorë të këtyre planeve ü përpoq të sillte «argumente»,
pro e kundër pranisë së një shteti. shqiptar dhe rolit që mund të
iuante ai; kundër depërtimit italian në Shqi- përi, sikundër kërkonte
Vjena. «Po të udhëhiqet drejt imrnd të zhviltlohet fare mirë një shtet
autonom. Këtë : duhet ta bëjmë ne [austro-hungarezët] duke
ushtruar një protektorat efektiv mbi Shqipërinë», pohonte I. Buriani.
Le të bëjmë një provë «me një autonomi shqiptare nën protektoratin
e Au- stro-Hungarisë. .ÎNë qoftë se ,.jkjo provë dësbton, atëhere nuk_
humbasim gjë dbe mund të marrim prapë masa të tjera. Në këtë rast,
778 Protokolle des aemeinsamen Ministerrates der Osterreichieh —
Unqarischen Monarchie (19Î4-1918). Budapest, Akademiai Kiado, 1968, f. 371-372,
.376-381.
■’
.
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do të-ishte , më e. favorshme ta ndajmë Shqipërinë vetëm me
Greqinë», pohonte më tej ministri i Jashtëm a-h779.
Kurse K. fon Hënteendorfi ishte kategorik në qëndri- min e tij
e pë mohimin e çdo vlere, të popuilit shqiptar, «Nuk mund të flasim
për një, homogjenitet , të elementit shqiptar, as përsa i përket gjuhës,
as origjinës, as edhe.fesë. Prandaj një shtet i tillë do të bëhej fushë
ndikimesh të shteteve të interesuara, sikundër u bë në kohën e
principatës [së Vidit], para së gjithash të Itaüdsë, të eilën nuk mund
ta lejojmë që të vendoset përgjithmonë në Ibregun. lindor të
Adriatikut»780 781, — pohonte feldmareshalli. «Vendi është vet- vetiu
shumë i përçarë dhe ndarja e popuilit në toskë e gegë e bën. të
mundur ndarjen e Shqipërisë», — pohonte më tej shofi i shtabit”’.
Me ekzistenicën ë shtetit shqiptar dhe vendosjen e tij nën
protektoratin austro-hungareiz I. Buriani mendonte se do të zgjidhte
edhe një problem tjeter. Do të mënjanonte qëndresën e shqiptarëve,
bile shpresonte se do t’i afronte ata me. Peràndorinë dhe do të
neutralizonte propagandën e fuqive armike të Antantës. Ne këtë
mënyrë Italia nuk do të luante me ta «kartën e autonomise
shqiptare», pohonte ai po më 7 janàr. Dhe po aty shtonte se «një pjesë
e madhe e popuilit shqiptar gjendet " në anën torië. Këto simpati të
përpiqemi t’i shtojmë dhe të 'bëjmë emos për t’i bindur shqi- ptarët
që ne duam te marrim në dorë organizimin e vendit dhe t’i
ndihmojmë Për pavarësinë e tyre, pa kurrfarë intere- si»782 . Këtij
aspekti të brendshëm të problèmit komanda. e ushtrisë nuk 'i jepte ndonjë rëndësi, madje ajo e nënvleftësonte atë jashtë
.mase.
■
■:
Nga diskutuesit e tjerë që e morën fjalën në mbledhjen e 7
janarit 1916, më të shumtët ânuan nga mendimi i mi- nistrit të
Punë've të Jashtme për të‘ bërë «provën» ë një shteti shqiptar nën
protektoratin austro-hungarez783.
'
Mirëpo proiblemi mbeti i hapur, sepse mbrojtësit e dy
pikëpamjeve vazhduan të qëndronin në pozitat e tyre,- çka u
pasqyrua edhe në shpalljen e 23 janarit 1917.
,
Krahas statusit politik ndërkomibëtar të : këtij ©h'teti, në
mbledhjen e 7 janarit 1916 u diskutua edhe shtrirja e tij territoriale.
Nga shteti i ardhshëm do të shkëputej Shqipëria e Jugut; kjo do t’i
kalonte Greqisë. Këtë shkëputje I. Bu- riani mendqnte ta
kompensonte me trevat shqiptare të ane- ksuara me 1913 nga Senbia
dhe Mali i 'ZL Cedimet territoriale Greqisë «muk lozin ndonjë ro'l të
madh» në dëm të ek- zitenoës dhe të vitalitetit të shtetit shqiptar

S) Po aty, 1. 35i9.
780 Po aty, i. 380.
781 Po aty, f. 372.
782 Po aty, f. 359-360.
783 Protokolle des gemensamen Mihistefrates der Osterreichich —
Ungarischen Monarchie (1914-1918), Budapest, Akademiai Kiado. 1966, f 362-363.
Shih edhe I. 367. 370-371. ..................................................... •
■
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v<në qoftë se mund 1.ë bashkohen përsëri me Shqipërinë krahinat
shqiptare të Serbisë dhe të Malit të zi»784, pohonte ministri i Jashtëm
i Vjenës.
Perandoria Dualiste^ e dëshironte bashkimin e këtyre
krahinave me shtetin shqiptar për t’i ngushtuar sa më shu- më dy
shtetet sllavë, për t’i bërë ato, veçanërisht Serbinë, sa më pak të
dëmshëmpër Perandorinë. Kurse fcalimi i Shqi- oërisë së Jugut
Greqisë ndiqtë një qëllhn tjetër; atë të'mibaj- tjes së Greqisë
kostandiniste të lidhur me fuqitë qendrore.
Shqipërinë e Jugut diplomacia e Vjenës ia kishte. ofruar në f
akt Athinës menjëherë sapo Italia : fiiloi. luitën ■ kundër ish-aleates
së saj, më 23 maj 1915, ku Austro-Hungaria u çlirua nga detyrimet e
veta në Shqipëri ndaj Italisë. Vjena.nuk k.ishte. marrë ndonjë zotim
për te . ardhmen e. Shqipërisë. as ndaj Gjermanisë, .aleatës së saj
të,madhe. e të. vjetër, e as ndaj aleatëve të rinj, Turqisë. e .
Buillgarisë. Prandaj ajo e ndjente tani veten. të lire të vepronte me
Shqipërinë nga pikëpamja ddplomatike si të donte. Duke u nisur
pikërisiht prej. këndej, • unie .23. maj 1915 Battplatzi ,kishte
njoÆtuar. përtfaqësuesin e vet. diplomatik në Athinë, SiMshin., ..tëi
..vi'- nte .në dijeni qeverinë greke.,se Yjena i -Unie «dorë të lire
Greqisë në .. Shqipëri deri atje feu- të shtrdhet , sfemae,. in-,
teresaive të saj, në qoftë se ajo qëndron neutrale në këtë

784
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luftë»785. Vetëm per" këtë çështje :(për kalirndin e Shqipërisë së
Jugut Greqisë) rrethet drejtuese të Vjenës dhe të Bü- d&pestit
kisihte mendiai të njëjte. Ky unitet pikëpairnjesh doli edihe në
mbiedhjon e 7 janarit 1916. Si I. Butriani ashtu edihe K. fou
Hëntcendorf i ' poihuan se në jug • të Shqipërisë «duhet t’i japim
Greqisë disa toka, të dlat ia komi pnemtuar që të qëndrojë
neutrale» 786 .. Asnjeri nga të pranishmit nuk palti ndonjë
kundërshtim evërejtje për këtë çështje.
Përsa u përkét - qarqeve sunduese të Athinës, aito donin t’i
shtrinin kufijtë e shtetit grek derd në Shkumbin. Këtë aspiratë për
ekspansion kaq të madh 'ia parashtruan disa her# përfaqësuesit të
Vjenës në kryeqybetin grek 787 788,.
Planet e mësipërme të Vjenës për të ardhmen politike të
Shqipërisë : dihe pdkëpamjet e ndryshme për këtë të ar- dhme,
mfoetën gati të piandryshuacna deri aty nga mbarimi i luîtes. Ato u
pasqyruan edhe në politikën që ndoqën pu- stotuesit a-h, të cilët
kundërshtuan çdo lëvüzje politike e patriotike të shqiptarëve që nuk
pajtohej. me planet e tyre.
2. LËVIZ JET POLITIKE • : TË RRETHEVE • SHQIPTARE DHE
. KUNDËRSHTIMI . I PUSHTUESVE A-H. ;

Në muajt e. pare pas pushtimit austro-hungarez, forçat e
brendshme borgjeze e çifligare u vunë në lëvizje duke pasur dy
pikësynime politike. Së .pari, u përpoqën të ngri- nin një qeveri
shqiptare, dhe, së dyti, përgatitën thirrjen e një kongresi komibëtar.
Rolin kryesor për formimin e' qeverisë e luajti Aqif pasfaë
Elbasani (Biçaku), i cili në fillim u interesua për kri- jirnin e një
adininistrate vendase. Veprimtaria e tij nisi në shjfcurt 1916 sapo u
kthyo nga Cetinja, ku ishte internuar. Për këtë hap ai u nxit edhe
nga një komision i mbledhur atëhërë në ■ Elibasan e që përbëhej nga
Ahlrhet Haxhisinani, Sava , Papajani, Shefqet Daiu, Simon
Shuteriqi, Ymer Stri- nga etj.1* ;
Sikunder i shkrüantë më 3 mars 1916 përfaqësuesit të
Mindstrisë Së Punëve ' të Jashttne të Vjenës në Shqipëri, Augoist
Kralit, iniciativën e vet Aqif Elbasani e mbësiiteste në îunksionet e
tij si ministër i Punëve të Brendshme të
istuqeverisë shqiptare dite si i autorizuar nga «Madhëria e tij mbreti
i shqiptarëve»789 d.m.th. nga. V. Vidi. Duke u ni- sur nga këto pozita

B) Hcms-Hof unâ Staatsarchiv, Politisches Archiv, Albanlen, Wien më tej:
HHStA PA, A), Vjena — fon Silashit, më 23. 5.1915, inr. 153.
.

10) Pratokolle...., f. 358, 371-372
787 -HHStA, PA, A. — Silashi — Vjenës, më 19.2.1916, rnr. 366; Vjena —
Siiashît, më 24. 2.1916, nr. 107 dhe më !'4.3. i9il6, mr. 140. '

788
«Dokumenta historike për t’i shërbye hîstôrisë
sonekombë- tare». Elbasan, 1924-1925, f. 183.

789 HHStÂ, PA, À. 'Letër e À. Elbasanit dërguar A. Kralit, më 3. 3.1916.
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e mendirne, ai emëroi disa nëpunës të lartë, si prefektë, nënprefektë,
kryetarë komunash, të cilët e shtrinë aktivitetin e tyre kryesisht në
Shqipërinë e Me- sme, në prefekturat e.Durrësit, të Elbasamit dhe të
Beratit, ,të pushtuar nga a-h. Ata paguheshin nga fondet e vendit, që
krijoheshin si zakonisht nga vjelja. e taksave 790.
Emërtimi i këtyre nëpunësve dhe formimi me ta i një
administra te ■ civile shqiptare, mendohej të ishte bapi i parë që do
të. pasohej. nga ngritja e një qeverie shqiptare. Për të ngritur këtë
qeveri,. A. Elbasani mendonte të thërriste në përibërjen e saj
ministrat e mëparshëhi të: qeverisë së Y. Vi- dit, të asaj qeverie që
kishte qenë në fuqi përpara se «mbre- ti» të largohej nga Durrësi (në
fillim të shtatorit 1914) 791.
A. Elbasani emëroi nëpunësa edhe në krahinat e shtetit
shqiptar të pusbtuara nga forçat bullgare, si në Qukës, në Starovë
(Pogradec) e në Di'bër, por këta nuk u lejuan nga komanda bullgare,
e cila veproi atje për llogari të vet.
Pothüajse në të njëjtën kobë me ngritjen e administra- tës,
nisën edhë ' përpjekjet për thirrjen në Elbasan të një ko- ngresi, si
forumi më i lartë që do të merrte vendimet për- katëse. Në të - u
vendos të merrnin pjesë përfaqësues nga krahinat e ndryshme '.i'
vendit, U shpërndanë edhe ftesat. Në kongres u ftüan përfaqësues
nga krahinat e pusihtuara nga austro-hungare-zët dhe buligarët, dhe
u bënë përpjekje që të vinin edhe nga krahinat e tjera të shtetit
shqiptar, të pushtuara atëhere nga forçat greke dhe italianë (d.m.th.
nga Shqipëria e J'ügut dhe nga Vlora). Madje u ftüan të vinin të
deleguâr edhe nga Kosbva dhe nga disa qëndra ■të afërtâ të
shqiptarëve të mërguar, si nga Bullgaria, nga Rulmania dhe nga
Sviera (Lozaha)792.
■ Si pas programït të miratuar 'në mbledhjën e organizuar
per thirr jen e tij, -kongresi kishte për qëllim t’i kërkonté^ Y. Vidit të
vinte <<sa ïhë shpejt në atdhë», të ■ bisedontë . për mënyrën e
qeverimit të, Shqipërisë sa të vinte '--«sdvrani» dhe te falënderonte
fuqitë që kishin njohür të drej’tën e ngri-

790 Pô aty, A. Krali.,—•. Vjenës më 22.3.1916, nr. 67; Po aty,. letra e Zitkovskit dërguar nga Elbasani A. Kralit . në Shkodër më 25,. 3.1916.,
•
i
791 Po aty) letra e À. Elbasanit — A. Kralit, më 3. 3.1916.
792 ^Dokumenta historike...”-, f. 184-185, 187.
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tjes së flamurit kombëtar dhe popullit shqiptar të drejtën të «qeyerisë
vetë veten , e tij»793.
..
Përpjekjet për ngidtjen e një admmistrate civile dhe të një
qeverie shqiptare së bashku me ato për t’i dhënë kë- saj qeverie
pamjen se do të vepronte në emër të «mbretit», d.m.th. të kryetarit të
shtetit, dëshmojnë për disa qëllime dhe gjykime që efczistonin tek
përfaqësuesit e rretheve të borgjezisë dhe të çifligarëve shqiptarë, që
i ndërmorën këto veprime. Së pari, ato tregojnë që këta përfaqësues
men- donin se kish'te ardhur koha të rugrinin një qeveri, qoftë edhe
nën - pushtuesit austro-hungarezë, për të shtënë në dorë pushtetin
politik. Ata mendonin pastaj se. dube ve- pruar në emër të V. Vidit,
të njohur, nga fuqitë si kryetar i shtetitahqiptar,. do të .ngrinin një
qeveri, «legalep së cilës, sipas mendimit të lyre, nuk do t’i mungonte
as për- krahja e qeyerisë së Vjenës. Së fumdi, të gjitha këto do të
shërbenin për ripërtëritjen, sipas tyre, të shtetit të pa- varur dhe.
sovran. shqiptar pas. luftës. Në këtë kuadër hynë dhe përpjekjet për
të përkujtuar ditën e 7 marsit 1914, përvjetorin .e ardhjes së
«mbretit» në Shqipër'i*794.
Mirëpo përpjekjet e, shkurtit dhe marsit 1916 për for- mimin _e
një qeverie dhe. për mlbajtjen e një kongresi, vi- nin në ;kundërshtim
të , hapur me. planet e ■ Vjenës për të ardhmen. politike të ■
Shqipërisë që pamë, dhe në fakt për- bënin një kundërvënie ndaj
këtyre planeve... Ishte kjo ar- syeja. që autoritetei a-h të pushtimit
këtë veprhntari poli- tike e_Ïçïlësuan . si «të rrezikshme» për
programin. e tyre 795. Për. ’rrjedhdjë përpjekje ‘ të tilla nuk gjetën
mbështetjen e Vjenës, sikunder shpresuan në filhm dhe sic u orvatën
ini- eiatorët e tyre, përkundrazi ato u goditën.
, Këto brvatje invaduesit a-h nuk i ndaluan qysh, në fi- llim.
Asokohe ata po, avanconin në teritoret e shtetit shqiptar dhe
regjknin e tyre ushtarak të pushtimit nuk e kishin vendosur ende
përfundimisht. Ky ishte një faktor që ua leh- tësoi deri diku punën
iniciatorëve të lëvizjes politike që për- mendëm. Në; 3-4 muajt e. parë
të’ invadimit ekzistonte dhe një faktor tjetër i rëndësishëm që e shtyri
komandën e for- cave a-h të mos e kundërshtonte hapur veprimtàrinë
për ngritjen e një administrate shqiptare nën drejtimin e A. El-,
basanit. Ky faktor ishte rivaliteti midis Vjenës dhe Sofjes për ndarjen
e. Shqipërisë 'dhe sidomos për sundimin.e Shqi- përisë së Mesme. Në
këtë pjesë të vendit forçat a-h ava- ncuan më vonë në krahasim me
aleatët e tyre bullgarë. Jo , vetëm kaq. Në pjesën e pushtuar prej saj
(nga Elhasani e në lindje të tij) ushtria bullgare u përpoq të nigrinte
bile një administratë civile, që t’u përgjigjej synimeve ekspansioniste të qeverisë së 'Sofjes, të cilat vinin në kundërshtim me ato te
793 Po aty, f, 184. ,
■
794 Po aty, f. 182.
795 HHStA, 'PA. A. Njoftime të Zitkovskit të 12.3.1916 dërgüar nga Elbasani
në Shkodër.
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Vjenës.
Nëse Ballplatzi ishte për ekzistemieën e një slhibetd shqiptar
dhe për vendosjen e tij në protêktoratin e Austro-Hungarisë,. Sof ja
donte t’i aneksomte shtetit bullgar një pjesë të Shqi- përisë së 1913ëis për të dalë nëpërmjet sa,] në dëtin Adria- tik. Në rast se kjo nuk
do të arrihej, ajo ishte për efczis'- tencën e një shteti shqiptar me një
princ bullgar në krye, me Kirillin (të birin e Ferdinandit)796.. Ky do
të ishte hapi i parë drejt aneksimit.
;
Për të vënë në jetë planet e saj, qeveiria bullgare vuri në lëvizje
jo vetëm ushtrinë por edhe n jë aventurier - politik, Hasan Basri
beun, i vetëquiajtur Dukagjini, të cildin e dërgoi në Shqipëri.-Në fakt
ai nuk kishte asnjë lidhje më-'Shqipërinë dihe.me Lëvizjen e saij
Kombëtare. H. Basriu ishite: vetëm. mjë mysliman bullgar. Pa.si u
vendes me «selitoë» e tij • në Dar- dhë. të Dibrës së . Poshtme
(Peshkopi), ai filloi-.ta pairaqesë <reten si kryetar r qeveriisë së
përkohshme të «shtetit shqiptar» dhe u përpoq të mblidhte rreth
vetes krerë- sihlqiptarë797.
Manovrimet politike të Sofjes me Hasan Basrilnë dhe fu- tja e
ushtrisë bullgare thellë në Shqîpëri duke arritur deri në Elbasan,
ngjallën shqetësime më Vjenë dhe àjo reagoi. Për Viemën Sofja nuk
,po i përmbahej Traktatit të aleancës të •nrnshkruar me aleatët e
saj, me Gjermaninë dhe Austro-Hu- ngarinë, në prag të futjes së saj
në duftë, me 6 shtator 1915. Në. bazë të tij Bullgaria do të aneksonlte
të gjitfhë Maqedo- ninë të përfshirë më 1913 në kufijtë e Serbisë 798.
Kufijtë bull- garë do të arrdhin kështu deri në Qhër e -Strugë e jo më
këndej. .
.
•. ' • .■
■
Rivaliteti Vjenë-Sofje ishte aq 1 theksuar saqë në Elbasan
ishte1 vendosur edhe një gairhizon ushtairak a-h: Srahas atij bullgar,
të ngritur atje më parë.- Përveç kësaj, ushtria bullgare në kohën, e
avaheimiit e të ndjekjes së ushtrisë ’ ser-

796 ITHStA. PA A. Relacioni' i komandës së - Korpusit XIX, më 10.4.19.16, nr.
1043; B. Hrabak, Shqipëria në planet austro-gjermane mbi ndryshimin e gjendjes
politike në Ballkan (1914-1918), në: «Për- parimi», Prishtinë, nr. 4, .1969, f. 273.
797 HHStA, PA A. Shih materialin dërguar Vjenës më 11.2.1916, nga
Komanda e ushtrisë, nr. 8934.
798 V. Radoslai^off/ ' Bulgariéà und die Welt-Krize. Berlin, 1923, f. 188-189.
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be ishte futur shuiruë thellë edhe në Kosovë. Ajo kishte
pus'htuar atje jo vetëm territoret që «r përkitnin»- në bazë të
Traktatit të alëanicës së 6 shtatorit''1915, por edhe treva të tjera
shumë të gjera, të cilat nuk benin pjesë ’.idër ato ,që -Bullgaria duihej
të aneksonte. Të tillia iëhin, p.sh., kra- hinat e qytetet e Ferizajt, të
Gjaikovës, të Priarenit dhe të Prishtinës.
Pushtimi i fhàpësirave kaq të gjera niga ushtria bullgare dhe
synimet politike të Sofjes ndaj tyne, u bënë burimë kon- tradiktash
të mprehta midis dy alealëve.
E nlsur nga përmbajtja e Traktatit të . 6 shtatorit 1915, pàla ah i kërkonte asaj builgare zbrazjen e, Elbàsanit . si dhe të qytetëvë
të, mëisipërme sbqiptame në Kosovë. Kurse pala bullgahe e
kundërshtonte këtë zbrazje ; vazhdimin e pu- shtimit ajo përpiqej ta
përligjte me .marrjen e këtyre kra- hinave ine luftë nga ushtria
bullgare. Bile, ana buïlgare , i kërkontë asaj ausfcriake tëriheqjen e
garnizonit të saj nga Elbasani,. për të qëndruar atje vetëm buhgarët,
që e kishin puslhtuar të parët .këtë qytet, dhe jo. anasjelltas799.
Po ndodhte kështu gati i njëjti ko-nflikt si ai që kishte ndodhur
më 1913 midis. Serbisë dhe Bullgarisë për.ndarjen e «plaçkësA ,Bor
këtë. . herë puna nuk arriti dëri në luftë të armatosur midis dy
aleatëve, Kontradiktat midis Vjenës dhe ‘Sofjes u zgjidhën me
nënshkrimin më 1 prill 1916 të' një marrëvesihjeje . austro-bullgare.
e ciia ishte mjë kompromis për ndarjen .midis type të zonave të,
pushfdimit në kontes- tim800. ... ................
,
Në rretlhianait e këtij rivaliteti të ashpër ■ austro-bullgar, u
zhvilluan përpjekjet për .formimin e. një «administrate ■ shqip- tare»
e mbajtjen e kongresit. Këto rrethanamdikuan që austro- hungarezët. të mos i pengonin në fillim përpjekjet e Aqif pashtë
Elbasanit dhe-të të tjerëve për • ngritjen e një adrni- nistrate
shqiptare. Në këtë mënyrë austrdakët metnduan t’i neutrallzonin
përpjekjet e bullgairëve për të mos rënë vetë në fënkime të hapta me
aleatët e tyre të luftës801. ■
Dhe në veprimtarinë e vet A Elbasani, si figurë.e njohur në
Lëvizjen Kombëtare.. Shqiptare, si n/jeaû, ndër përkrahësit
e’vendosur të I. Qemàlit dihe të qeverisë .së iirj komibëtarey arriti
disa subsese, kürse H. Basriu dështoi, Prej tij. u largua edhe ndonjë
. elemenl._që, në : fillim u gënjye, Këtë izolim të tij e konstaitoi vete

799 Voenen Istoriçeski Arhic. Sofia, f. XXI, 61, gjenerali Zhe- kov —
perfaqësuesit ushtarak bullgar pranë komandës së armatës IIIa-h, Cekmexhiëvit,
më 13.2.1916, nr. 2212 dhe të gjeneral Zhp- -stovit po Çekmexhiévit më 4.2.1916; nr.
2139 (datat janë të ■ stilit të vjetër).
’ 24) Zh. Avrabiovski, Konflikti amtro-hungarez-bullgar rreth Kosovës dhe
synimet bullgare për të dalë në detin Adriatik përmes Shqi- përisë (1915-1916), në:
<<Gjurmime albanologjike», séria e shkencave hislorike. III. 1973, f. 112-114.
801 HHStA, P A A. Njoftim i Zitkovskit dërguar nga Elbasani A. Kralit më
12. 3.1916.

sihtaibi i usihtnisë ' buUgare. Në mars 1916 ai e njoftonte Sofjen se
ndikimi i Hasan Basriut në Shqipëri ishte «shuimë i vogël, pothuaj
hiç»:, se «Të gjithë kretrët 'shqiptarë janë.inatosiur keq dhe në
personiu e trjsho^ hin njeriun e paguar nga ana jonë» 802 803.
Mirëpo zhgënjimet që proyuan Th. Gërmenji dhe S. Butka për
qëndrimin e fuqive qendrare ndaj veprimtarisë së tyre kundër
pushtuesve grekë në jug të vendit, i pcsium A. Elbasani me të tjerë
për veprimet e tyre në Sbqipërinë e Me- snae. iPasi u shtrinë mirë në
Sihqipëri, pushtuesiLt a-h nuk é lejuan më tej veprimtarinë e
administrâtes shqiptare të ngri- tur nga A. Elbasani dhe r.uk lejuan
as mbajtjen e kongresit të Elbasar.it. 1 '
Për ta ndaluar kongresin e Elbasandt, aetoritetet austro- hungareze nxorrën pretekstin se «asamblëtë që kanë një që- llim
politik janë të ndalueme në viset e shlketura ' pre j ush- trisë
peranidore e mbretnore» dhe se në kohe' lufte mble- dhje të tilla isihin të': ndaluaira edhë në vetë ' Austro-hun-' gari.27 1 ■
Edhe puishtuesit bullgarë i ndihmuan adstrd-bungarezët për ta
penguar mibledhjen e kongresit. Nga ana e saj' koma- nda e
garnizonit bullgar të Elbasanit nxorri pretekstin e sëmundjes së
kolerës, përhapja e së cilës ishte dukur atë- iherë në. Shqipëri. Për:
sbkak të kësaj sëmundjeje ngjitëse ajo< e .ndaloi mbledhjen e
Kongresit804.'
Përsa i pëbket admi'nistratës' së ngritur nga A. Elbasani,
m.osnjohjen apo shpërndarjen e : saj pushtuosit a-h e moti- vuan me
pretekstin se çdo gjë në Shlqipëri 'do ; të vendosej nga . regjimi i.tyre
ushltarak i pushtimit .dhe : do të varej ve- tëm prej tij : «Çdo
funksionar vendes mandatin e tij é merr e vetëm e vetëm prej
administratës sonë ushtarake dhe jo nga një anë tjetër», porosiste
Vjena- përfaqësuesit e saj në Shqipéri. «Si popullsia asflïtu- edhe funksionarët vendas dubet të jenë të
bimîdur plotësisht për origjinën e mamdatit itë këtyre të fundiit»,theksonte ajo2y. .
■
Në këto kushte A. Elbasani u detyrua të hiqte dore nga
veprimtaria. e tij e mëtejshme ' dhe ■ në fund të prillit ai u drejtolhej
prefektuirave me këitë njoftim. «Nga shkaku i veprimeve ushtârake,
të qeverisunit e Shqipënisë përko- hësisbt do të bahet prej ushtirisë
së mibretënisë së madhe.të: Austro-H ungarisë |dhe| qysh prej kësaj

?.G) Ceniralen Dërzhavan Istoriçeski Arkiv, Sofja. F. 176, op. 3, ark. jed. 197,
dt. 1 1 4 . 3.1916, nr. ,2358.
803 «Dokumenta historike...,», £ 187-188.
Këtë pretekst e gjeti dhe e formuloi përfaqësuesi i Ministrisë së Pttnëve të
Jashtme te -Vjienës në' Shqipëii, August Krali, dhe ai iu njaf-tua • orgamdziiésve
të konigresit pasi për këtë pretékst kishdm dhënë miiratimin e ‘yre organet
eprore, polidike dhq ushtarake, në kryeqytetin e pemndorisë (HHStA, PA, A. A. .
Kràïi— ‘ Vjenës . më 16: 3.1916. nr. 50 dhë përgjiigja p Vjeras dt. 17. 3,1916).
804 Po aty, A. Krali — Vjenës, më 16. 3.1916, nr. 50.
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minute po largo- hem nga detyra» 805 806.
Është e qartë se komanda austro-hungareze e pushtimit në
Shqipëri vuri dorë mibi administratën e ngritur nga organet
shqiptare pas marrëveshjes së arritur me 1 prilL-1916 me ■ bullgarët.
Në baizë të kësaj marrëveshjeje trupat bullgare u tërhoqën ngâ qyteti
i Elbajsanit, por nuk dolën. jashtë ku- fijve të shtetit shqiptar. Kujfiri
i zonës së tyre të pushti- mdt shtribej bile thellë në Shlqipëri; ai niste
që nga, Muri- qatni, në: afërsi të Ellbasanit, e shkonte déni tej në
lindje të tij807. Ushtria buUgane u tèrhoq gjiithashtu vetëm nga Gjakova, porse • mbajti nën pushtetin e saj Prishtinën, Pirizremin dhe
Ferizajin. Sipas marrëveshjes, kjo ndarje e zonave të pushtimit do të
ishte e përkohishme, ajo do të zgjaste deri në mbarim të luitës dhe
nuk do të prekte marrëveshjet e arri- tura më patrë midis të dy
vendeve808.
Mosnjohja e administratës shqiptare të kryesuar nga A.
Elbasani dhe ndalimi i kongresit, i zhgënjÿen ato rrethe që ushqenin
iluzione ndaj politikës së Vjenës. Iluzionet e tyre u kthyen në
deziluzione e në dyshime, në ftohje e në pa- kënaqësi. Madje pati edhe
reagime të ashpra politike e lu- ftime të armatosura, sikundër ishte
rasti i patriotit revolu- cionar Th. Gërmenji dhe i shokëve të tij. Edhe
për njerëzit që kishrn sadopak sens politik doli qartë falsiteti i propagandes së pushtuesve a-h, se gjoja kishin ardhur në Shqipëri si
«elirimtarë^ për të përzënë prej këndej «armiqtë e për- bashkët»
serbe 'dhe italianë. Vendosja e një regjimi të egër coi në ashpërsimin
e marrëdhënieve midis masave puno- njëse dhe pushtuesve austrohungarezë. Kio lindi nevo.iën e gjetjes së mjeteve për «zfoutjen»- e
kontradiktave. Këtë që-, llim kishte edhe premtimi i janar 1917 për
«autonominë» e, Shqipërisë.

805 Po aty. Viens — A. Kxalit, më 26.3.1916, nr. 56.
806 «Dokumenta histoiike...»-, f. 188-189.
807 HHStA, PA, A. Komanda eprore e ushtrisë a-h — komandës
së korpusit XIX, më 16.4.1916, nr.., 40. 726.
.. ,
808 Zh. Avramoviski, Konflikti..., f. 112-114, .
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Në zonën e pusbtuar prej tyre, a-h vendosën një re- gjim
plotësisht ushtarak. Të gjithë pushtetin civil e ushtarak e mbajti në
dorën e vet komanda e Korparmatës XIX që veprontenë Shqipëri.
Zonën e pushtuar prej saj ajo e ndau në d’isa rrethe administrative
ushtarake. .
Për të ndjekur çështjet politike në Shqipëri u angazhua edhe
Ministria e Punëve të Jashtme të Vjenës. Ajo dërgoi këtu një
përfaqësues. të vetin, August Kralin, i cili. u vendes në Shkodër, ku
e kishte qendrën e saj edhe komanda e Korpusit XIX, A. Krali kishte
qenë edhe më parë në Shqipëri dhe ishte ndër ata përfaqësues të
Perandorisë Dauliste që e kishin ndjekur nga afër problemin
shqiptar. Atij iu ngarkua detyra e komisarit civil dhe kishte një
vartësi të dyfishtë. A. Krali varej ëdhe nga Ministria . e Jashtme, të
cilën e informonte për ngjarjet që zhvilloheshin në Shqipëri dhe
merrte udhëzime prej saj, varej edhe nga komanda e korpusit.
Ndërkohë divergjencat që u vërejtën në 7 janar 1916 në Vjenë midis
I. Burianit dhe K. fon Hëntce- ndorfit, u pasqyruan në një farë
mënyre edhe midis përfa- qësuesve të tyre, midis komisar A. Kralit
dhe gjeneral I. Trolmanit.
.
iSTë ndihmë të regjimit të pu.sMim.it austro-hungarezët
ngritën dhe një lloj administrate civile, të përbërë nga shqip- tarë.
Ajo nuk varej nga A. Krali, sikundër është vshkruar disa herë
gabimisht809. Administrata civile shqiptare ishte nën vartësinë dhe
kontrollin e plotë ushtarak të komandës së Korpusit XIX.. Komisari
civil, si, «ekspert» për çështjet shqiptare, luante rolin e këshilltarit të
Degës: së korparmatës, që mlbulonte në mënyrë të dtejtpërdrejtë
administratën civile shqiptare.
Kjo administratë përbëhej nga tri drejtori, nga ajo , për çështjet
e arsimit, të financave dhe të drejtësisë, në krye të të cilave u caktuan
respektivisht Luigj Gurakuqi, Fejzi Ali- zoti dhe Avni Dabulla. Në
krye te dokumenteve të këtyre drejtorive nuk u lejuâ të vihej ndonjë
titull i veçantë, si p.sh. shteti shqiptar. Në to shënohej vetëm emri i
drejtorisë përkatëse.
Regjimi ushtarak a-h mori një varg masash, të cilat ki-

33) . I., Vernon Storia dei Balcani, Firenze (pa dt.) f. 370-371, J. Swiire.
Albania, the rise of a Kinqdom, London, 1:929, f. 261; A., Simomard Essai sur
i’Indépendance albanaise, Paris, 1942, f. 313.
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shin për qëllim që gjithçka t’u nënshtrohej nevojave të ush- trisë së
pushtuesve dhe frontit të luftës.- Nuk u përfillën as veçoritë
karakteristike të popullit sbqiptar, si doke e zakone të tij, as interesat
ekonomike më elementare të masave të gjera punonjëse. Gjithashtu
pushtuesit a - h u përpoqën t’i përdomin bijtë e populht shqipter si
mish për top për interesat e luftës gralbitqare të Perandorisë Danubiane.
Si të gjithë pushtuesit e mëparshëm edhe austro-hu-. ngarezët
kërkuan menjëherë dorëzimin e armëve dhe çar- matimin e
popullsisë civile. Për këtë 1 veprim morën mandej në fund të prillit
1916 një vendim të veçantë, që e shoqë- ruan me një shpallje
demagogjike me anën e së : cilës për- piqeshin t’i mbushnin mendjen
popullit sbqiptar se -aiVnuk kishte më nevojë për armë, as për arsye
: politike, 'meqë Austro-Hungaria kishte mendUar t’i dilte zot e të,
siguronte «të drejtat kombëtare» të tij; as për arsye «sigurimi»-■ të ■
nderit dhe të pasurisë, sepse këto i -kishte marrë në dorë po komanda
austro-hungareze 810. U ndalua qarkullimi i lirë i njerëzve nga një
krabinë në tjetrën. -Ai mund të bëhej vetëm me lejen e autoriteteve
të pushtimit? 811 . Për të izoluar sa më shumë figurât e njohüra
patriotike shqiptare, që këta. të mos vinin në kontakt me botën e
jashtme e të luf-: tonin për çështjen kombëtare, Vjena porositi të mos
lejo- hej ose të kufizo-hej lëviz ja e tyre jasbtë Shqipërisë?812.
Një masë tjetër me pasoja të rënda për masat e gjera punonjëse
të vendit, sidomos për fshatarësinë, ishte politika e rekuizimit në
shkallë të gjerë, e vazhdueshme dhe me foroë, e gjësë së gjallë dhe e
prodhimeve të pabta bujqë- sore që ndodheshin në qytet apo në fshat,:
prodhime që ishin të pamjaftueshme - për vetë popullsinë e vendit.
Ishin të shpeshta rastet kur usbtria pushtuese u merrte fshata- rëve
me mënyra të ndryshme edhe kaun e parmendës, u grabiste atyre
edhe farën e grurit ose të misrit të ruajtur për mbjellje, ose u rrëmbeu
usbqimin e bagëtive, për < të mbajtur me të kafshët e shumta të
ushtrisë. ' Ushtrial pushtuese arriti të priste edhe ullinjtë për t’i
përdorur për dru zjarri, sidomos në kohën e invadimit, në dimrin e
1915- -1616-ës 813. Regjimi i pushtimit a-b ndoqi gjitbashtu një politikë ekonomike, finaneiare e tatimore grabitqare që e ke- qësoi edbe
■ më shumë jetesën - e masave punon jëse.
Rekrutimi, i mjaft njerëzve.për të kryer punimetëshu- mta. me
karakter ushtarak pa përfillur interesat e tyre eko- nomike, duke i
shtrënguar të braktisnin frontin e punëve në bujqësi, si dhe
përpjekjet. për mobilizimin e., të rinjve në njësitë ushtarake, duke i

810 ..«Dokumenta histordk-e...», f. 21-22; «Vllaznià»-, Vjenë, 20.5.1916.
811 HHStA, PA, A. Krali — V.jenës, më 12.3.1916, nr. 12/P.
361 Po aty, Vjena — A. Kralit, më 12. 4.1916. nr. 85 dhe 8.5.1916, nr. 114,, ■ .
813 Po. aty, Raporti i Komamdës eprore të. ushtrive a-h, më 9. 11.1916. nr. 32.
120.
.
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detyruar që , të vinin jetën e tyre në rrezik ; për planet grabitqare,, e
shtypëse të Pera- ndorisë së Hasburgëve ,(që ishin krejt të huaja për
Shqi- përinë, ; për të ardhmen e saj dhe për popullin shqiptar),
përbënin veprime të tjera që ngjallën zemërimin e . masave të gjera
popullore dhe ndeshën në kundërshtimim e vendo- sur të tyre. .
Ky kundërshtim. u shfaq . në forma të ndryshme. Në prill 1918
në Shkodër shpërtheu një revoltë e gjerë popullore. Për ta shlypui:
alë dhe për t’u dhëmë shqiptarëve të pabindur «një mësiim të minë»,
pushtuesit e shpërndanë atë me ndërhyrjen e ushtrisë dhe arrestuan
brenda një dite qi- ndra shkodranë 814. Në vende të tjera pati goditje
të veçuara e spontané me armë kundër ushtrisë austro-hungareze, e
cila, : për raprezalje, ndërmori disa ekspédita ndëshkimore, të eilat
p'ër nga egërsia nuk ndryshonin, nga ato të push- tuesve të tjerë të ,
mëparshëm osmanë, serbë, malazeze ose grekë. Raprezalja më , e
madhe gjatë vitit 1916 ishte ajo kundër : popullsisë së Lurës, në
korrik të atij viti, kur pushtuesit vranë pa asnjë gjyq me dhjetëra e
dhjetëra fshatarë815.
. Rekrutimi, qoftë në. forme të detyruar qoftë. në formë
«vullnetare», nuk pati sukses. Shumë të rinj arratiseshin dhe nuk
shkonin nën arme. Si pasojë u;rrit shumë numri i kaçakëve dhe
veprimet e tyre të armatosura u shtuan. Përpjekjet e klerit katolik,
si mbështetësi ; kryesor i Perando- risë apostolike a-h, ose, përkrahja
që gjenin pushtuesit te disa krerë shqiptarë, nuk qenë në.gjendjë të
ndryshonin gjendjen e të shuanin zemërimin e masave. Ngritja e flamurit kombëtar. shqiptar në zonën e pushtimit a-h, hapja e një
nutrnri sbkollash në gjuhën shqipe, mgritja e një ko- misie letrare
për përpunimin e kësaj gjuhe dhe ndjekja në përgjithësi . e një
politike pro autonomisë kulturore nacio- nale, nuk mund- t’i
qetësonin rrethet e gjera politike shqiptare.
Mosnënshtrimi i masave popullore, paikënaqësda. e tyre dhe e
metheve të gijera shqiptare, u bënë shqetësuese për

814 Xh. Hepisbti, Révolta e masave të Shkodrës në pranver.ën é vitit 1916
kundër pushtuesve austro-hungarezë, në: «Studime historl- ke>>, nr. 1, 1973, f. 7374.
815 Historia e Shqipërisë, vëll. III, Tinaraë, 1084, f. 177,
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pushtuesit austro-hungarezë, veçanërisht për qarqet poli- tike
të Vjeriës, e aq më . shuimë u-bë shqetësuese'zëmërimi ityre. Ndikimi
politik i mëparshëm i Vjenës në Shqipëri «që ishte caktuar për
krijimin e një 'kapitali të çmuar 'për të ar- dhmen, sot pjesërisht ka
hambur dhe sipas lajmeve është në rrezik që të zhduket fare»,
vërente me shqetësim më 25 gusht 1916 Ministria e Punëve të
Jashtme. Kjo gjëridje, va- zhdonte. iajo, «është ■ shumë e dëmshme
jo vetëm nga pikë- pamja e politikës së jashtme, por sigurisht është
'me rëridësi edhe ' ushtarakisht, mbasi në bazë të informatave - të
shumta zemërimi ndër shqiptarët po merr përpjesëtime kaq të
mëdha ..në qoftë se nuk merren masa të shpejtâ ■— sa që duhet
llogaritor edhe- eventualiiteti që shqiptarët 'inë një rast të favorshëm
të marrin anën kundër nesh dihe në dobi të armiqve tanë» 816 (të
fuqive të Antantës).
Ku qëndronte ishfcaku i këtij zemërimi e pakënaqësie, e kujt
ishte përgjegjësia që «miqësia» e mëp'arshme ndaj Pe- randorisë së
Haibsburgëve po shndërrohej në armiqësi dhe më kryesorjia: — Si do
të dilej nga kjo gjiendje e vajtueshme— sikundër e konsideronte aitë
BallplatzA. Për këto problème fi- lloi të diskutohej në- Shkodër, nga
autoritetet pushtuese a-h, e më shiumë aikoima më Vjenë, nga qarqet
drejtuese përka- tëse e kompetente të Perandorisë. Porse përgjigjet
që u dhanë për këto problème dbe rirugët që u propozuan për
«zgjidhje» ishin të ndryshme. Për komandën e ushtrisë shkaku
qëndronllte gjoja te shkalla «primitive» e zhvi'llimit të ipopullit
shqiptar. te karakteri «turbullues» e «kryengri- tës» i tij, dhe se për
ta nënshtruar atë duhej përdorur ako- ma më shumë !«dora e fortë».
... «Sikundër odo balllkanas, edbe sbqdptari butësinë e mfoan për
dobësi, edhe ai kërkon kërbacin dhe trikëmbëshin» — nën/vizonite
Konrad foin Hëntcendorfi817. Përsa i përket afri- mit të shqiptarëve
duke iu premtuar një zgjidhje poli- tike të problemit. shqiptar në
përputhje me aspiratat e tyre kombëtare, për ushtarakët kjo çështje
as që mund të shtrohej fare.
Për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Vjenës dhe përfaqësuesin e saj në Shqipëri, shkaku kryesor që simpatitë e
sihaiiptarëve ndaj Momarkisë Dualiste po shndënrohen në an- tipati
dhe në urrejtje kundër saj, aëndronte në politlkën e shtypjes brutale
të ndjekur nga. ushtarakët. Këta bëheshin
përgjegjësit : fcryesorë që i kishin vënë minât «kapitalit poli-, tik» të
i-nvestuair. nga Vjeina në Shqipëri : gjatë disa dhjetë- vjeçarëve.
Sipas komis-arit civil, A. Kralit, ushtarakët nisen «nga pariimi se
shqdptarët jainë- një racë inferio-re, e poshtër, të cilën . -mund ta
mundojmë dhe ta torturojmë pa e dë- nuar ose- ,mimd ta shtypim irue
këmbë si një krymib» ! Po si- pas tij, shefit të shtabit të Korpusit XIX,

816HHStA,' PA, A, Miinistria e Punëve të Jashtme përfaqësu- esit e saj
prialië kryekomandës së ushtrisë. më 25.8.1916,. nr. 4143.
817 Po aty, Kryekomanda e ushtrisë a~h — Miniistrisë së Punëve të'
Jashtme, trié 28.5.1916, hr. 25492 dhe lidhja nr. 1. 1

kolonel fon Lus- tigut, «i- detyrohen të gjitha ato urdhëra. që flasin
për «rreptësi, pa asnjë -konsideratë» për <<veprime energjike të
menjëhershme në bazë të ligjeve ushtarake».../ dhe që syno- nin më
fort në. pushkatime dhe në varje. Ekzekutilmet e shu^ mta në kobën
e furudit, ekzekutimi i tre ofioerëve ma Fier*, masatora në Lurë dh!e
ekspeditalt e tjera gjakataire banë ar- dhiur më fort tniga ai drejtim,
të cilin Lustigu ia përcaktoi pushtimit tonë që aie shikonte si
plotësisht të qëndrueshëm, bile ed'he si një aneksim»818 819, theksonte
A- Kra'li në një raport dërguar Vjenës në gusht 1916. ,
■
Drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme menduan se për
të dalë nga kjo gjendje kishte dy rrugë. Rruga e ri- shikimit të
pushtim.it, e «zbutjes» së tij, dhe rruga e daljes përpara popullit
shqiptar me një premtim politik për të ar- dlrrnen e vendit.
Një premtim të tillë, e nxisnin ;edhe pakënaqësia -ë
përgjithshme e masave popullore dhe lëvizjet patrio.tibe që vazhduan
nga rrethet e ndryshme shqiptare pas masave të pushtuesve a-h të
marsit e të prillit 1916. Pas 1 ndalimit të kongresit të Elbasanit dhe
të shkrirjes së administratës shqiptare të ngritur nga A. Elbasani,
lëvizjet nuk u ndërprenë, veçse morën një karakter tjetër, atë të
ndërhyrjeve e të presioneve mbi Vjenën për të mësuar qëndrimin e
saj në lidhje me të ardhmen politike të vendit; në forma të ndryshme
ato shprehnin pakënaqësinë ndaj- politikës së sàf antï- shqiptare.
Letrat e meimorandumet dërguar Vjenës për këto problème nga
rrethet shqiptare nuk ishin të pakta 820. U dër- guan deri edhe letra
anonime. Informatat që i vinin asaj nga Shqipëria ishin po ashtu të
shumta821.
Pakënaqësia cl he shqetësimet politike brenda vendit ndikonin
edhe në emigradonin ekonomik dhe politik shqip- tar jashtë. Bile kÿ
emigracion me anën e.shtypit të.tij dhe të veprimtarisë tjetër
politike, kishte me tepër nlundësi të shprehte lirisht,. hapur dhe
qartë aspiratat kombëtare të populiit shqiptar. Nga një raport nga
Berna informoliemi se «në qarqet shqiptare të botës së jashtme
konstatohet një ftôhje e madhe kundrej t Monarkisë, e ci'.a është një
-jehonë e opinion it në Shqipëri....»'r>, — theksohej ne një raport të
Ballplatzit të shtatorit 1916. Një.muaj. më parë gazeta «Di- elli» e
organizatës «Vatra» vinte në ciukje se në. diskutimet e në mibledhjet
e zhvilluara në Shqipëri, shqiptarët kishin kërkuar të diniin
pikëpamjen e Vjenës nidaj të ardhmes së vendit të tyre. ^Politika e
Austrisë për. Shqipërinë,' sidomos për Shqipërinë e Jugut, është

*) Është fjala për ata që kundërshtuan grabitjen e monumen- teve rue
Apolloni.
819 Po aty, A. Krali — Vjenës-, më 2.8.1916, nr. 804/res.
820 Po aty. Zitkovski nga Elbasani — Shkodrës, më 14 e 15.3.1916;
A. iKirali — Vjenës më 20.5.1916, n-r. 92/P së bashku me iidhjet; po ashtu A. Krali
.— Vjenës më 21.5.1916, nr. 150 dhe Vjena — A Kraïàt më 17.5.1916, nr. 129; À.
Rapaporti nga Vjena — A. Kralit më 23. 9. 191,6."rir. 225.
;
821 Po aty, À. Krali — Vjerïës, më 29.9.1916 së bashku me Iidhjet..
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shumë në të errëtë»822 823,.— nën- vizonte ajo.
Faikti se gjenrija në Shqipëri ishte e vajtueshme, i kaloi kufijtë
e vendit tenë dhe të vetë Peramdoirisë së Habsbur- gëve. Për këtë
gjendje filluan të interesoheshin edhe dy ale- atët e saj, Turqia dhe
Gjermania. Qeveritarët osmamë, duke ndjekur politikën
panislatmike, • po «interesoheshin» për fatin e myslimanëve
shqiptarë, të sihtypur nga Austro-Hungaria, kurse Gjermania, si
aleatja më e madhe dhe me peshë ndër fuqitë qëndrore, interesohej,
mëshumë për fatin e fronteve të luftës dhe të prapavijave te tyre. Me
këtë rast Stambolli i ofroi Vjenës. «ndihmën» e vet politike dhle
nshtarake. Ai i shfaqi asaj gatishmërinë për të dënguar në Shqipëri
disa persona «të besaieshëm», që, do të , zhvillonin propagande në
favor të fnqive qendrore, si dhe disa força, të, armatosura për të
evituar një kryengritje nga shqiptarët myslimanë. Ky propozim i
,pales, turke u mbështet mepjëherë nga pala gjermane,. e. .çila .luajti
edhe . rolin e ndërmjetësit 824 825, por u hodh poshtë në më.nyrë të
prerë nga ana anstro-hungareze. nga autoritetet civile dhe ushtarake
njëkohësisht. Në këtë «ndïh- më» Vjena shikonte me të drejtë një
orvatje të , Turqisë. për të ndërljyrë , politikisht në punët e
Shqipërisë4?.
Pafcënaqësinë dhe qënidresën e shqiptarëve ndaj pnsh- tuesve
,a-h i, shfrytëzoi për interes të saj ■ edhe .propaganda

822 Po aty, Ministria é P. të Jashtme — përfaqësuëèit të saj pra- në
kryekomandës së ushtrisë, kontit Turn, më 29. 9.1916, hr.' '4799.
823 «Dielli», Boston, Mass, 8. 8.1916 dhe 18. 8.1916.
824 HHStA, PA, A. Përfaïqësuesi gjermiam pranë kamandës eprore të
ushtrisë a-h, gjenerali fan Kramen — më 10.10.1916. . '
825 Po aty. Ministria e P. të Jashime — përfaqësuësh të sa'i në kç- mandën
eprore të ushtrisë, kontit Turn, më 16. T0.191:6, rir. ' 5061' dhe Konrad ' Ion
Hëntcendorfi — fan Kramènit, më 8.Tl. 1916, nr. '33731.

259

e vendeve të Antantës. Ajo fliste bile për kryengritje në Shqipëri
kundër pushtuesve a-h 826 . Kështu po bëhej një kthesë .gati 180
gradëshè në krafoasiim. me âtë që kishte propa- gamduar ky shityp
në vjeshtën e vitit 1915. Ai i kishte ci- lësuar shqiptarët si pasues të
Vjenës.
Të gjitha këto fakte i pëndori Ballplatzi për të «ndre- qur»1
punët ' në Shqipëri. Ajo filloi: të ndërhynte në këtë drejtim pranë
komahdës eprore të. ushtrisë me qendër në- Te- shen (sot në
Çekosllovaki) me anën e përtfaqësuesit • të siaj pranë kësaj
komande, kontit Turn (Thurn).
■ Kështu nisi të merrte rtrugë shpallja a-ih.e janarit 1917 për
«autonominë» e. ardhshime të Shqipërisë, e cila përfa- qëson një
kompromis’’midis dy pdkëpaimjeve që vijonin të «kzistonin për këtë
të ardhme në qarqet sunduese të Pera- ndorisë, në mes të
politikanëve dhe ’ushtarakëve.

: 4. KOMPROMISI I TESHEtNIT

Indciativa ■ e parë e Ballplatzit nisi: në fund të gushitit 1916.
Megjithatë do të kalonin më se tre muaj derisa të arrihej kompromisi
për të . ardhmen politike të Shqipërisë dhe mbi këtë bazë të f
ormulohej shpallja a-h, !
I. Buriani ngrinte pëxipara K. fon Hëntoendorfit dy problème,
që duheslhin rnegulluar. Njeri kishte të bënte me 'të ardhmen
politike ' të Shqipërisë, kurse tjetri me politikën e shtypjes së egër të
ndjekur.në ’ vend nga komanda e Kor- pusit XIX e që bënin pjesë në
shkaqet e zemërimit të shqip- -tarëve ndaj Vjenës. «Gjuha jooportune
e shumë oficerëvë, të cilët u thonë shqiptarëve haptazi se është'
projektuar gjoja copëtimi i Shqipërisë dhe bashkiimi i veriut me Monarkinë», • ishte sihkaku i parë që rëndiste I. Bùriani si bu- rim i
zemërimit. Një gjuhë e tillë ishte jo vetëm. në «kun- dërshtim,
flagrant» me pifcëpamjen e qeverisë së' ’Vjenës mdaj të ardhmes
politike të Shqipërisë porse riuk është, po- honte ai, as «politike dhe
oportune mbasi jo vetëm e lar- gon prej nesih pjesën e popullsisë me
ndjenja komibëtare», porse nxiste edhe përçarjen fetare në vend.
Ministria e Jashtme i parashtronte komandës' ëprore a-h edhe
nevojën e pëirmirësimit të gjendjes, duke i dalë âsaj me disa
propozimie konkrete. Propozimet kryesore iishih dy: komanda e
korpU'sit në Shqipëri të meurej ve.lëm me çësh- tjet ushtarake dhe j

49) . «Le; Temps'»-, 3.8.1916, art.: La révolté en Albanie; «La Suis- -se» 1.8.1916;
Ministiëre des Affgires Etrangères de France. Archives -diplomatiques. Guerre
1914-1918 (më tej r AMAE), Albanie, vëli. 8. .
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o me ato politike, dhe kompetencat e përfaqësuesit të saj (të A. Kralit)
të zgjeroheshin 827 . Bile në fillim I. Buriani kisbte menduar të
propozointë tërheqjën nga Shqipëria të kotmandantiit të Koirpusît,
të - feldmarëshalit ’ I. Trolman, dhe të shefit të shtabit, të kolonëlit
fori Lustig, si përgjegjës kryesor për gjendjen e keqe në Shqipëri, por
mandej hoqi dorë - mga mjë propoizim i tillë «i pamatir»828. Ndërkaq
komanda e ushtriisë kishte vendoBur vetë ta tra- nsferonte fon
Lustigun, të cilin e zëvendësoi me G. Mir- daçin (Gustav Myndatz) 829.
1
■
Mirëpo komanda • eprore e ushtrisë i hodhi poshtë pro- pozimet
e Ministrisë së Punëve të Jashtme,' mori rië mbroj- tje veprimtairinë
e komiaindës së Korpusit XIX dbe nuk pra- noi të bëhej asinjë
ndryshim në regjiimin e pushtimiti Për K. fon Hëntcenriorfin në
Shqipëri, me pëirjashtim të disa «incidenteve», mbreteronite reiidi
dhe qetësià830.
Në lidh j e me të ardhmen po’.itike të Shqilpërisë, shefi i shtabit
të pëtgjithshëm, i cili kishte gjithnjë pikëpamje të kundërta me
Ballplatzin, ishte i yendosür. për aneksi- min e një pjese të . madlhe
të Shqipërisë në kufijtë e Pe- rainidorisë. Ai .mottionte gjithashtu
ndjenjat komibëtare të masaviè të gjëra të popullit shqiptar. Sipas tij
këtyre ma- save nuk u bénin ndohjë përisbtypje shprehjet e
ushtarakëye për copëtimâin e Shqipërisë. Për këtë _ çështje .ai
shkruamte , këshitu:' «Përsa i përket ndikimit që usbtrojnë të tilia
shpre- hje mbi qëndrimin e shqiptarëye, duihet theksuar se me idera
politike merren vetëm ië ashtuquajtarit n jerez të kul- turuàr paria
dhe kieri. Masa e madhe e . popullit intere- sbhet mië pak për këto»
831. ' Për g jonerali n austriak pëircak- timi i së ârdhmés politifee të
Shqipërisë duhej bërë jo. aq për të mënjahuar qëndresën e popullit
sihlqiptar,. sesa për të ngrituir moralin e uisihtarit
Jaustro^mmgarez. që .ai te - dinte perse luftonie. përse derdhte
gjakun. «Oficeri bullgar e di sê nga ato territore që janë pushtuar nuk
do të dorëzohet asgjë», kurse .,<4ek neye mjerisht mumgon, kjo
direktivë»832 833,. ankohej shefi i shtaibit. të përgjithshëm,
Kështu K. fon Hënteendorfi pranomte ■ të .diskutohej , e
ardhmja politike e iShiqipërdsë', porse mga. këndi i sihikimit të tij.
Atë që. kiskite thënë më 7 .japar 1916 ia ki'shte përsë- ritur
.Ministrisë së Jashtme edhe nga.fundi i prillit. «Unë disa ihecë, kam
marrë qëndirim kutndër . themelimit të një shteti shqiplar autonom,
madje edhe sikur kjo të bëhej nën protekioratin e^ Monarkisë, dhe
jam i detyruar të këshi- lloj përsëri që të haqet dorë preij këtij
827HHStA,. PA, A. MP J — .përtaqësueisit; të saj ipnanë komandës eprore të
ushtrisë, Vizner, me 25. 8.1916, nr.. 4143, dhe Turniit, më29. 9.1916, nr. 4799,
828 Po aty A Rapaporti — Vizmerit, më 30. 8.1916.
829 Po aty. A. Krali— Vjenës, më 2.8.1916, nr. 804 rt\s.
830-Po aty. Komanda eproire e ushtrisë — MPJ, 9.11.1916, iir. 3212Q.
:
1
831 Po aty..
'
e''
832 Fo aty.
833 Po, aty. Konradi :— I, .Burianit, më 18. 4.1916, nr. 24070.
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plani»,— pahonte Konradi. Pu.shtimi i Shqipërisë nga força të
armatosura të disa fuqive të , huaja, aiç ishin atëherë forçat a-h,
buhgarë, greke dhe italiane, i shërbente ati'j për të «<mbësihtetur».
pi- këpamjen e tij. «Jam i bindur se as italianët, as. grekët, as
bullgarët nuk do të heqin dorë vu.Cneiuri.sht ngu ato që kanë
pushtuarsot në Shqipëri. Veçanërisht bullgarët — në qoftë se atyre u
Jejon disi gjendja ushtarake pranë Selanikut —- me siguri do të
pushtojnë edhe. toka të tjera në Shqipëri,, për të fituar daijen hë
Adrialik që ata e aspirojnë, Praodaj këto shtëte :nuk do ta kvjojno
kurrë kiijirnin e nj.ë Shqi- përie autonome, për'më tepër ato do të
bashkëpunojnë më këtë çësihtje. Për këtë arsye zgjidihja é çështjes
shqipfcure në formë të një Shqipërie autonome pëb iMonarkinë nuk
do të ishte e muhdur të arrihej pa nijë luftë të . re, dhe një luïtë të re
për Shqipërinë neve. as që miuind ta shpë'rthe- nim, as që do ta
shpërthejmë. Bile edhe sikur shkëlqesia. juaj t’ia arrinte qëllimit dhe
të krijojshit një sihtet autotnom shqiptar, unë mendoj se ai huk do '
të.,jetë në; gjendje ,të rrojë... Prandaj — përfundonte shefiV i shtaibit
’ të pergjith- shëm —: një zgjidhje të dobishmë të, çështjes shqiptqre
që fuan Monarkinë nga! deziluzionet ' dhe fatkeqësitë sikundër . e^
kam theksuar disa herë, bile edhe dje përsërime gojë ku- ndregt
shkëqesisë suaj, ujnë münid ta 'shoh yetenl në anek- simih e tokave
të Shiqipërisë Veriore e të. . Mësme,, të pu- shtuara pro.j nosh»r'f!.
Përs'a u pënket ndryshimeve . të propoziuara në , lidhje me
administrimin e vendit, komanda eprore e ushtrisë i hodhi po asihtu
iposhfë ' me motiiV-imin se Shqipëria. ishte, hjë vend operacionesh
luïtaràke dhe sé të dy anët e pushtetit (civil e ushtarak) ^du'het të
mbeten të bashkuara ,në dorë të kd- mandantit më të lartë në
Shqipëri^834.
Pas këmbënguljes së I. Burianit, K. Hëntcendorfi pranoi më në fund që dy çëEihrtjet në diskutim të mos ndiqnin më tej
rrugën e gjatë të shknesave,, por të shqyrtoheshin - në bisedime kokë
më kokë midis pëffaqësuesve të Ministrisë së Punëve. të Jashtme
dihe atyre të Komamdës eprore të ush- trisë. Kështu do t’i jepej
çështjes një zgjidhje cila.të ishtë «e pramueshme për të dy palët»,
pohonte ministri i Jashitëm a-h më 27 nërator 19 1 6 835.
.
Bisedimet u zhvillunn në dhjetbor në selinë e Komiandës së
Përgjithshjme, në Tëeiheni, dhe pikërisht aty u arrit ko mpromâsi që'
çoi në hartimin e shpalljes së 23 jaruâifit 1917. Në këto bisedime
Ministria e Punëve të Jashtme u përfaqësua nga përgjegjësi i zÿrës
për Shqipërinë në këtë ministri, nga A.-fon Rapaporti (Alfred von
Rappaport), kurse Komanda e ushtrisë nga feiMmaresih&li. Meger
(Mecger). Në bisedimet morën pjesë edhe përfaqësuesit e Miniistrisë
së Jasihtme prarië kësaj komande dhe disa oficerëve madhorë.
Kompro- misi u arriit më 9 dhjetor 19 1 6 836. Ai përfaqësomte një

834 Po atÿ. Komanda eprore e ushtrisë — MPJ, 9.11.1916, nr. 32120.
835 Po aty. MPJ — kontiit Turn. 27.11.1916, nr. 5731.
836 Po aty, Raporti i A. Rapaiportit i dt. 15.12.1916, mbi zhvillimin e
bisedimeve, nr. 5994.
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amalgamé të pikëpaimjeve të ndryshane , të të dy palëve për dy
çështje në disfcuitim: për .të ardihmen politike të Shqipërisë dhe për
regjijmin, e pushtiimit ose më saktë për pozitën e përfaqësuesdt të
Mi’nistirisë së Pumëve të Jashtmë në raport me komandën e
Korpusit XIX. Pastaj kompromisih e mi- ratuan dy protagoniste!
1
kryesorë:. I. Ëuriani dhe K. :fon Hëtcendorfi 837. .

5. PËRMBAJTJA E ' SH'PALLJES, PUBLIKIMI I SAJ

Në kompromisiin. apo marrëveshjen e 9 dhjetorit, përsa i përket
së ardhmes politikei të Shqipërisë. thuhej : «Ministria e Punëve të
Jàâhtme. i jep rënldësd, asaj që në. mo- mentin e tanishëm qëllimet
e qeverisë perandorake dhe mbretërore mbi forrnën që do t’i jepet
Shqipërisë në kc~ hën. e ardhshme të përhapen në rrethe më të gjera
të popull- sisë sihqiptarë,; sepse Antanita po bën përp-jekje , që idemë
e autonomisë së Shqipërisë,. të përkrahur gjithmbnë prej qeverisë
perandorake dhe mbretërore ta paraqesi në planin e saj dhe ta
shfrytëzojë..

6Q) Po aty. Kapja e marrë.veshjes së arrltur në Tesshen-, dërguar À. kralit
rië Shkddër, nr. 5994.
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Për këtë qëliim, por edihe e bindur se një slipaUje gjy- smë
zyrtaro e qëHimeve tona politike në lidhje me Shqipërinë do të bënte
në popull një oiëkt shumë të maidih në fayo- rin: tonë, Ministria-e
Punëve të Jashitme i jep shumë rëndësi shpalljes në formë kgjysëm
zyrtare në një ràst te përshta- tsihëm... dhe që‘ direktivat. e politiJkës
sonë shqipitaire të nji- hen dhe të kuptohen prej banorëve nëpërmjet
marrëdhëni- eve zyrtare dhe p rivale».
Cilat ishin këto qëlirne dhe ciia do të isihte përmbajtja ë
shpalljes? Për këtoy çështje thelbësore në kompromisin e 9 dhjetorit
shkruihej këshitu: '-«Në‘--këtë mënyrë të për- hapet në vend, se
Monarkia 'a-h kttjdeset që popuPi skqip- tar..'; të edukohet qysh tani
hap pas hapi prej administratës ush- tarake për autonomMë dhe se
më vomë, kur të jenë kri- juar premisat për këtë, do të ndërtohet
shteti shqiptar i pa- varur nën protektoratim efektiv të AustroHungarisë»838 839.
Kuptohet se në hartimin e kompromisit isihte I. Bu- riani/ai
q ë i h ë r i më shiumë lësihime pikëpamjes së K. fon liëtcc.ndorfit
meqë ideja e një shteti «auto nom» shqiptar pranohej në ■parim,
kurse dihënia në prafctikë e kësaj, «autonomie» libej e pakufizuar në
kohë. Kështu deri sa të. càktcfhej ajo, cila do të ishte pozita e
Shiqipërisë? Siigurisht përfshirja e një pjese të madhe të saj në:
kufijtë e Perando- risë. iSikundër shihet «më në fund u arrit të
kandiset udhë- heqja e ushtrisë — relafonte më 11 dhjetor 1916 A.
Ra- paporti — që ta frenojë kundërshtimin e saj të njohur ku- ndër
politikës të qeverisë perandoraike dihe mforetërore ndaj Shqipërisë,
së paku deri at je sa të urd'hërojë komandën_ më të lartë të forcave
të armatosura në Shqipëri që ajo t’i thôtë popullit të vendit se është
për një autonomli në të ardfo- men»,i2.
Konceptii «papjekurisë» politikë të popullit shqiptar dhe
mohomi i ridjenjave të tij kombëtare. me të. çilat Ballplatzi o
Komanda epxrorë e ushtrisë a-h ishin përpiekur ië përli- gjnin
komprbmisin "e; tyre' të 9 dhjetorit, u hodhën poshtë në' mënyrë të
hapur me nënshkrimin ‘ e Protokollit shqip- taro-france-7 të 10
dhjetorit cië trajtuam e që .’ndodhi në një' kohë kur në. tekstin e
kompromisit të Teshenit nuk ishte tbarë ' akoma boja. Kÿ' protokoll
vërtetoi gjitbashtu dyshimet dhe shqetësimet e Ministrisë së Punëve
' të Jashtme të Vjenës për veprimet politike që fuqitë e Antan-

838 Po aty. Marrëveshia mbi kompromistn e Teshenit të 9.12; 1918,
hashikëriaiitur raroortit të A. Raipaportiit të 15.12. i 916. hr. 5994.
621 Po - àtÿ.' Reteciohi i A. Rapaoertit- i 15 12. 1916 mbi zhviilimin e
bisedimeve në komandën eprore të ÜBbtrisëj në iTeshén, ur. 5994.
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tes mund të ndërmerrnin në Shqipëri. Megjithatë gjithçka mbeti
ashtu sdkundër ish'.e vendoBur më parë. Përimbajtja e kompromisit
të 9 dhjetorit për të ardhmen politike të Shqi- përisë u pasqyrua në
shpalljen. e 23 janiardt pa asnjë ndry- shim. Dhe nuk miund të
ndodhte nJdryishe përderisa ai shprehte planet politike impérialiste
të Perandorisë. Dualiste ndaj vendit tonë.
Koiha për të bërë të njohur publifcisht qëndrimin e Vje- nës ndaj
së ardhmes politike të Shqipërisë u caktua në ma- rrëveshje me
komahdëm e Korpiusit XIX dlhe u g jet me vend të ishte dita e
përvjetorit të pare të hyrjes së trupave a-h në Shkodër, që binte më
23 janar 1917. Ndërkaq, në pri- tje të kësaj dite, organet e pushtimit,
sipas udhëzimeve të Vjenës dhe të Teshenit, organizuan në Shqipëri
disq^takime me parinë e vendit, të. cilat u vunë në dijeni për atë që
do të sihpallej840. Nga ana e saj, gazeta Posta e Shqypnis, që sapo
klshte fillnar të botohej në Shkodër, ni'si (nga java e parë e janarit)
fushJatën për të propaganduar idetë e shpall- jes së ardbshme. Për
ta ruajtur kombin shqiptar «prej mi- krobesh» të ndryshëm
shknuaote gazeta «iduhet qi Shqipë- ninë ta ketë nën mbrojtje një
shtet i madh i qytetnuem, i cili të. ket interes me ruejtë e me e majtë
më kambë kombin shqiptar...» e ky shtet i madh ishlte, sipas. Postes
së Shqypnis, Austro-Hungaria841. Edhe gazeta Vllaznia, e cila botohej
në Vjenë qysh nga fillimi i janarit 1916 (pra në prag të kalimit të
kufijve të Shqipërisë nga invaduesit austri- akë) nisi t’i bënte jehonë
përmbajtjes së shpaljës së 23 janarit para se kjo t’i servirej opinionit
publik shqiptar842.
Shpallja u hartua nga komanda e Korpusit a-h të pu- shtiimit
mbi ibazën e kompromisit të Teshenit, u redak- tua pastaj në Vjenë
dhe iu kthye për zbatim po komandës së Korpusit XIX 843. Shpallja
fillonte me një hyrje të gjatë e të zakonshmë propagandistike, se
austro-hungarezët nuk ki- shin ardhur gjoja në Shqipëri si
«pushtues» por si «miq» për të përzënë armiqtë e Perandorisë që ishin
njëkohësisht edhe «armiqtë» e Shqipërisë. Gjithashtu kishte pohime
demago- gjike për politikën «e drejtë» të Vjenës të ndjekur më parë
dhe tani. Mirëpo përsa i përket thelbit të çështjes, qëndri- mit të
Vjenës ndaj të ardhmes politike të Shqipërisë, ajo i premtonte vendit
autonominë, por në një të ardhme, kur ta shihte të arsyeshme Vjena,
sikundër ishte parashikuar në ko- mpromisin e 9 dhjetorit. Në
shpallje thuhej : «Populli shqip- tar, që fatkeqësisht prej
840 Po aty. A. Knali — VjerÆs, më 28.12.1916, nr. 203/Pol, dhe ko- manda
eprore e ushtrisë — MPJ, më 31,12.1918, nr. 50869.
841 «Posta e Shqypnis», Shkodër, 6.1.1917, feryetart.,:. Shqypnia, 10.1.1917
etj.
842 «VllaznSai», V.ienë, 16,1.1917.
843 HHStA, PA A. Komanda eprore e ushtrisë — MPJ, më 31.12. 1916, nr. 50869; A. Kraii — Vjenës, më 18.1.1917, nr. 524 dhe MPJ — A. Kralit, më 21.1.1917,
nr. 8 së ibashku me iidhjen. '
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ngatërresave të gjata ishte disi i pen- guar në zhvillimin e tij kulturor
dhe ekonomik, me anën e këtij administrimi [ushtarak a-h], duhet të
përgatitet dhe të edukohet në mënyrë që duke evituar gabimet e së
kaluarës të përdorë sa më shpejt dhe efektivisht të drejtën e vetadministrimit ■ që i takon. Kur të jenë krijuar premisat për autonominë
e vendit, Austro-Hungaria do të kalojë pa humbur kohë në
themelimin e vetadministrimit .të Shqipërisë dhe vendit autonom
nuk do t’i kursejë mbrojtjen e saj efektive edhe në të ardhmen» 844.
Më 23 janar kjo shpallje u afishua dhe u lexua gjerma- nisht
dhe shqip në fillim në Shkodër në një miting të or- ganizuar nga
pushtuesit.. Gjermanisht e lexoi komandanti i Korpusit XIX,
gjenerali Trolman (i cili e kishte nënshkruar), kurse shqip komisari
civil, A. Krali. Në krahinat e tjera të Vendit u shpall të nesërmen845.
Në këtë shpallje e ardhmja politike e Shqipërisë, autono- niia
ose pavarësia e saj, mbeteshin pra të kushtëzuara nga «krijimi i
premisave». Derisa të krijoheshin këto përshenja, Shqipëria do të
mbetej në kuadrin e Perandorisë si pjesë e saj. Jo vetërn kaq. iNë çdo
rast shteti i ardhshëm shqiptar, do të qëndronte nën «mbrojtjen
efektive» d.m.th. nën protekto- ratin efektiv të Austro-Hungarisë.
Në shpalljen e 23 janarit u shkrinë kështu, e përsërisim edhe
njëherë, dy pikëpamjet që ekzistonin në rrethet zyrtare të Monarkisë
Dualiste për të ardhmen politike të Shqipërisë. Ato u shprehën
përsëri edhe në, mbledhjen e Këshillit të Mi- nistrave të Perandorisë
më 12 janar 1917, ku ishte i prani- shëm vetë perandori i ri, Karli I;
mbledhja u kryesua prej tij (Franc Josefi plak kishte vdekur në
nëntor 1918). Në këtë mbledhje për të ardhmen politike të Shqipërisë
u pasqyruan po dy pikëpamje të ndryshme sikurse një vit më parë846,
(të mbledhjes së 7 janarit 1916, që i kemi shtjelluar).
Përsa i përket problemit të së ardhmes territoriale të vendit, në
shpalljen e 23 janarit mbahej heshtje e plotë, sikurse në kompromisin
e 9 dhjetorit. Vjena qëndronte në pozitat e mëparshme lidhur me
Shqipërinë e Jugut, e cila parashikohej t’i kalonte Grëqisë «neutrale».
Ky problem u diskutua e u miratua edhe në mbledhjen e 12 janarit
1917847.
Kuptohet se pasojat e shpalljes së 23 janarit ishin krejt të
kundërta nga sa dëshironte Vjena. Përmbajtja e saj u hiqte vizë
fitoreve të arritura më 1912-1913 si në rrafsh të brend- shëm ashtu
edhe në atë ndërkombëtar. Prandaj ajo e the- lloi më tepër
armiqësinë e luftën politike ndërmjet popullit shqiptar dhe
pushtuesve a-h. Shpallja ishte një goditje ako- ma më e fortë në
kràhasim me ndalimin e kongresit të El- basanit, me shpërndarjen e
administratës shqiptare të ngri- tur nga A. Elbasani, me vendosjen .

844 «Posta e Shqypnds», 24.1.1917; «Dokumenta historike...», f. 45- -46; HHStA,
PA, A. Teksti i proklamatës dërguar A. Kraliit n,ga Vje- na më 21.1.1917, nr. 8.
845 HHStA, PA, A. A. Krali — Vjemës, më 23.1.1917, nr. 710 dhe
26.1.1915, nr. 813.
•
846 Protokolle..., f. 447-458.
847 Po aty. . '
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e regjimit të egër ush- tarak etj. Për rrjedhim jehona që ngjalli ajo
ishte shumë négative për Vjenën. Ajo ngjalli reagime si brenda në'
Shqi- përi, ashtu edhe në kolonitë shqiptare jashtë vendit'
Jehonën négative që ngjalli kjo proklamatë e konstatu- an
menjëherë vetë organet a-h të pushtimit dhe ia rapor- tuan pa vonesë
Vjenës. «Proklamata e shpallur më 23 janar nuk e ndryshoi aspak
opinionin që ekzistonte më parë, për- kundrazi thelloi
pakënaqësinë... Kur konsulli i përgjithshëm Kral e përktheu fjalimin
[e I. Trolmanit], ndëgjuesit filluan të kritikojnë në mënyrë më ,të
rreptë... mbasi ata të gjithë shpresonin të ndëgjqnin fjalën
«autonomie848 ■—■ thuhet në një raport të dërguar në àto dite nga
Shkodra.
Një i pranishëm në mitingun e 23 janarit 1917 në Shko- dër ka
shkruar kështu në ditarin e tqh Përpara se të dëgjo- hej përmbajtja
e shpalljes dikush nga të pranishmit «tho- shte se do të bëhej shpallja
e payarësisë shqiptare, dikush i autonomise, dikush se do të shpallej
vetëm administrimi i brendshëm. Në të vërtetë nuk ishte tjetër veçse
premtimi i kësaj të iundit. Në themel të gjithë mbetën të ftohët db.e
indiferentë; nuk pati aty as shfaqjen më të vogël të gëzimit»849. Dhe
këto fjalë i shkruante një përfaqësues i klerit katolik, që ishte
mbështetësi kryesor i pushtuesve a-h dhe i Pera- ndorisë apostolike
në Shqipëri.
Me shpalljen a-h të 23 janarit populli shqiptar dhe udhëqësit e
tij u bindën edhe një herë për një të vërtetë: Për karakterin
imperialist e grabitqar të Luftës I Botërore. Dhe këtë radhë fytyrën
e vërtetë e tregoi pikërisht Austro-Hungaria, për politikën e së cilës shumë rrethe të borgje- zisë
shqiptare kishin ushqyer mjaft shpresa. .
.'
Të ardhmen që Austro-Hungaria i përcaktoi Shqipërisë më 23
janar e përsëriti vetë perandori, Karl I, më 18 prill 1917 kur një
délégation i madh shqiptarësh prej 34 vetash shkoi në Vjenë, për t’i
uruar atij hypjen në fron. Pasi i thu- rri plot lavdërime regjimit të
egër ushtarak të vendosur në Shqipëri që i kishte dhënë, pohonte ai,
«Shqypnisë një ad- ministracion të . rregulluem tue i sajdisë
plotësisht fenat, fi- set, gjuhën, shenjat kombiare e të drëjtat e
moçme të po- pullit shqiptar», e mbylli fjalën e tij të shkurtër me një
«vendim»- për të ardhmen e Shqipërisë, i cili ishte më i prerë se rai
që ishté bërë tre muaj më parë në Shkodër. Pèrândori pohoi: «Po ia
sigurôj rishtas kombit arbnuer mi- rësinë t’ime ashtu edhe urimet e
thjeshta të mijat për zhdri- villimin e lumë të kohës së ardhshme, e
me ndihmë të zotit, kur të jetë vu paqi në mes të popujve, kam me u
përkuj- desë edhe mbas sodit, për kombin shqyptar tuj e mprojt e tuj
ia dhanë ndihmën t’ime për me mujtë kësodore me e pasë dikur

848 HHStA, PA, A. A. K rail — Vjenës, më 11.3.1917, w. 34/pol së, basnku mo
aneksin nr. 2.
849 AQSH. F. P. Dodaj, d. 1, ditari i dt. 23.1.1917, i mbajtur në italisht.
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vetëqeverimin kombiar»850.
Në këtë mënyrë ai iu drejtua anëtarëve të delegacionit duke i
konsideruar ata jo si përfaqësues të një kombi që kishte fituar tanimë
pavàrësinë kombëtaré, për të cilën ishin marrë edhe vendimet
përkatësè hga ana e fuqive, por si përfaqësues të një kombi,
pavarësia e të cilit kishte qenë e pa- rakohshme. Kjo pavarësi i
takonte së ardhmës, do varej nga «zhvillimi» i popullit shqiptar.
Disa autorë kanë pOihuar se delegacioni shkoi te perandori për
t’i kërkuar atij «autonominë e menj ëhershme»851 d.m.th. pavarësinë,
porse u kthye duàrbosh; kuptohet se zhgë- njimi që pësuan ishte i
madh. Gjithashtu të bën përshtypje zgjedhja e anëtarëve të
delegacionit nga pikëpàmja e shtri- rjes gjeografike. Me përjashtim
të Hasân Prishtinës që je- pej si përfaqësues i Kosovës, të 33 të tjerët
ishin nga ato krahina të shtetit shqiptar që ishin pushtuar nga
üshtria a-h. Nuk kishte përfaqësues të zonave të pushtüara nga ushtria bullgare, franceze apo italiane852.
Edhe në bisedimet e zhvilluara më 17-18 maj 1917 në Krojznah
(Kreuznach) midis përfaqësuesve të qeverisë gjer- mane dhe asaj
austro-hungareze 853, e ardhmja e Shqipërisë u diskutua përsëri nga
pozita të njejta.
Ndërkaq këto plane impérialiste të Perandorisë Austro- Hungareze ishin përpjekjet e saj të fundit. 'Si rezultat i mungesës së
burimeve njerëzore e materiale dhe i luftës së masave popullore, ajo
po dobësohej vazhdimisht. Vështirësit për të vazhduar më tej luftën
po rriteshin gjithnjë e më shumë. Kjo gjendje i kishte shtyrë qarqet
sunduese në Vje- në të gjenin mënyrën për të nënshkruar me fuqitë
e Ant'an- tës një paqe separate. Kështu mendonin se do të shpëtonin
ç’ka mund të shpëtohej dhe të ruanin perandorinë.
Thellimin e kontradiktave midis masave të gjera popullore
shqiptare dhe pushtuesve a-h u munduan ta shfrytë- zonin
pushtuesit italianë në interes të tyre. Për këtë qëllim edhe Roma
vendosi më në fund të dilte me një proklamatë publike për të
ardhmen e Shqipërisë, për «pavarësinë» e saj.
KREU X

850«Vllazniija», Vjenë, 28.4.1917. Shih edhe HHStA, PA, A. Kon- eepti i
fjalës i hartuar nga Ballplatzi, më 10.4.1917, nr. 1754..
851 J. Bourcart. L’Albanie et les Albanais. Paris, 1921, f. 142; J,
Saire, vep. përm;, f. 265.
.
852Shih lïstën në : -«Vilaznija», 28. 4. 1917 si edhe në HHStA, PA A., dërguar
nga A. Krali — Vjenës. më 10.4.1917. nr. 58/Pol.
853 M. Larcher, La Grande giterre dans les Balkans. Paris, 1929, i. 276-278.
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PROKLAMATA ITALIANE E «PAVARËSISË» SË
SHQIPËRISË
1. PËRPJEKJET E ROMËS PËR TË VËNË NË JETË
TRAKTATIN E FSHEHTË TË LONDRËS

Proklamata italiane e «pavarësisë» së Shqipërisë u shpall gati
pesë muaj pas shpalljes a-h të 23 janarit e akoma më pas nga
nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit. Këto dy ngjarje i nxitën
pushtuesit italianë për të dalë me prokla- matën e tyre të 3 qershorit
1917. Megjithatë, përpjekjet për hartimin e saj kanë nisur, sikundër
do ta shikojmë pak më poshtë, shumë më herët. Më herët nga
nënshkrimi i Protokollit shqiptaro-francez të 10 dhjetorit e
vetëkuptohet edhe nga shpallja e proklamatës austro-hungareze.
Diplomacia italiane hezitoi për muaj të tërë derisa pranoi më në fund
propozimet e komandës së ushtrisë italiane për të dalë me
proklamatën e 3 qershorit, në të cilën flitej për të ardhmen e
Shqipërisë.
Për qeverinë italiane e ardhmja politike dhe territoriale e
Shqipërisë do të ishte në radhë të parë ajo që pa- rashikohej në
klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915, si për Vlorën ashtu edhe për
protektoratin mbi shtetin shqip- tar. Madje Roma u përpoq të vinte
diçka në jetë nga ky Traktat, pa pritur mbarimin e luftës.
Orvatje të kësaj natyre u bënë si në aspektin e statusit politik
ashtu edhe të atij, territorial. Në aspektin e statusit politik d.m.th.
të protektoratit, Roma u orvat që «qeveria» e E. Toptanit në
marrëdhëniet e saj me botën e jashtme të lidhej vetëm me qeverinë
italiane dhe të drejtohej vetëm prej saj, sikundër parashikohej në
pikën e 7 të Traktatit. Në aspektin territorial, përpjekjet kanë të
bëjnë me Vlorën, me vendosjen e sovranitetit mbi të dhe krahinën e
saj, sic parashikohej në pikën 6 të tijl
Në çështjen e parë qeveria e Romës nuk pati sukses. Ajo dështoi
sepse prapa E. Toptanit qëndronte Serbia, ri- valja e Italisë për
Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut. Dë- shira e N. Pashiçit ishte që
pashanë e Toptanit ta mbante të lidhur pas vetes. Por shkaku
kryesor i këtij dështimi janë manovrimet e qeverisë së Parisit, e cila
nën shtytjen e qe- verisë serbe i dha dorën E. Toptanit.
Këtë veprim politik Parisi e mbështeti në interpretimin që i
bënte ai Traktatit të fshéhtë të .Londres, i . râli ndry- shonte nga
interpretimi i Romës. Për qeverinë franceze Trak- tati i 26 prillit
1915. duhej të vihej në jetë në fund të luftës, në kohën e traktateve
të paqes, dhe j.o qysh gjatë kon- fliktit botëror, sikundër përpiqej të
vepronte Italia. Gjer në atë kohë për Shqip'ërinë qëndronin pra në
fuqi venidi- met e marra për të nga Konferenca e Ambasadorëve në
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Londër më 1913, pohonin diplomatët e Ke d’Orsesë854. Duke pasur
mbështetjen. e qeverisë së Pârisit dhe të Beograclit (kjo e fundit me
seli të përkohshme ne Korfuz), E. Toptani nuk i pranoi kushtet e
qeverisë së Romës. Së pari, ajo i kër- koi atij që të qëndronte në Itali
e të mos lëvizte që andej së bashku nie ushtarët e vet dhe, së dyti, që
pranë tij të qëndronte vetëm përfaqësuesi diplomatik italian .«në
vend të përfaqësuesve të të gjithë fuqive dhe të korrespondonte me
fuqitë e tjera nëpërmjet atij» (nëpërmjet përfaqësuesit italian)855.
Frarica e mbështeti deri në atë masë E. Toptanin sa vuri në
dispozicion mjetet e transporta për ta kaluar atë dhe pasuësit e tij,
në gusht 1916, nga Italia në Selanik. Përveç kësaj atë e priti
kryeministri dhe vetë kryetari i Republikës Franceze. 856 Kurse
qeveria italiane e braktisi pashain si një kârtë të djegur, me shpresë
se do të lidhej me krerë të tjerë shqiptarë që do të pranonin
protektoratin italian mbi Shqi- përinë, ' qoftë në formën e
përfaqësimit në botën e jashtme prej Italisë.
Përsa i përket aspektit territorial, qeveria e Romës ia arriti
qëllimit si për pushtimin e tërë krahinës së Vlorës, ashtu edhe për
vendosjen e regjimit të pushtimit. Në gusht- -shtator 1916 ushtria
italiane e zgjeroi pushtimin e mëpar- shëm të krahinës së Vlorës,
duke marrë edhe Tepelenën 857, që ndodhej në duart e püshtüesve
grekë. Zona e pushtimit italian shtrihej tani përgjatë lumit Vjosë, që
nga derdhja e tij ne détin Adriatik e deri në Tepelenë, kalonte gjatë
Kurveleshit e dilte në Himarë. Kështu, pushtimi italian në Shqipëri
përfshinte në këtë kohë gjithë àtë territor i cili si- pas Traktatit të 26
prillit 1915 i njihej Italisë nën sovrani- tetin e saj të plotë, madje edhe
Himarën.
Shtrirja territoriale përbën njërën anë të përpjekjeve të
qeverisë italiane për të vënë në jetë pikën 6 të Traktatit të fshehtë të
Londrës qysh gjatë lüftës. Anën tjetër, atë me kryesoren, e përbën
veprimtaria politike që krÿen ne Vlorë e në krahinën e saj autoritetet

854 «Sipas së drejtës, gjendja e Shqiipërisë rregutilohet gji'thngë si- pas vendimeve të
KonÆeirènicës rabajtur ; ,në Loinidër gjatë Tuftëraive ball- kanJiJke: Shqipëria u rigiùt. në
një shtet autoniocm dhe Füqitë i.a be- suan autoritetini suprem Princit Vïd. Sipas së drejtës
asgjë nuk ka ndryshuar nga -kjo gjendje. Akordi i nënish'kmajr më 26 prill 1915 midis Italisë
dhe Fuqive jaleate ka, parashdkuar, ..gjatë rivendosjes së paqes, organizimin e Shqipërisë në
provincë, mysUimane të vendosur nën suzerendtetin é Italisë. Kjo . gjendje nuk cëraoin, tant
për tani situatën e mëparshme të Shqipërisë. që nuk do të ndryshohet veçse ,gjatë, trakita- titpëriundirnitar të paqes»; i raportontie drejtori politik i ,Ke d’Orsesë, P. de Margërie,
tâtullardit të tij, më 30 qérshor 1916. (Ministère des Affaires Etrangères de France,
Archives diplomatiques. Guerre .1914- -1918. (Më Aëj : AMAE, . Albanie, vëll. 8, f.. 5860).
,,
‘2) Archivio Centrale dello Stato in EUR, Borna (Më tej: ACS), Carte A.
Salaridiia, buste 6, faisë. 48. Sonino — ambasadorëve, me 9.6. 1916; po aty.
Prësidenza dél Consdiglio. Guerra 1915-1918, buste 38-39, fasc, 19/3. A. Salandra —
Sondnos, më' 8.4.1916 së bashkü me lidhjet AMAE. Albanie, vëll. 8, fl. 58-60.
856
AMAE, Albanie, vell. 8, fl. 117118,
126-127, 128, 132. R. Po
incaré. Vendun 1916, Paris, 1921, f. 177, 315: S. Sonnino. Diario 19Ï6- -1922 Bari,
1972, f. 27.
857 Historïa e Shqipërisë. vëll. III. Tiranë, 1984, f. 168^169.
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italiane të pushtimit. Pikë- risht në kohën e zgjerimit të pushtimit
(në gusht 1916), pu- shtuesit italianë nuk lejuan të ngrihej ne Vlorë
flamuri shqip- tar, sikundër kishte ndodhur më parë, që nga koha e
pu- shtimit e këndej, por ngritën flamurin e tyre858. Ky veprim kishte
domethënien e tij. Ngritja m ë t e j e flamurit shqiptar nuk përputhej
me sovranitetin italian mbi këtë krahinë. Vlora dhe krahina e saj
konsiderohej tanimë prej qeverisë italiane si «territor nacional
italian», sikundër pohonte S. Sonnino. Pra ajo nuk db të bënte pjesë
në kufijtë e shtetit të ardhshëm shqiptar. Pothuajse në të njëjtën
kohë mini- stri i Jashtëm italian deklaronte hapur në Parlamentin e
Romës se : «Me zotërimin e. Vlorës interesat adriatike të Ita- lisë i
konsiderojmë të mbrojtura në këtë pjesë të bregdetit përballë».859 860
Tregues tjetër që dëshmon për këto përpjekje janë kufijtë e reja
administrative që vendosën pushtuesit ita-lianë menjëherë pas
zgjerimit të pushtimit. Ata e përfshinë kra- hinën apo kazanë e
Tepelenë's në trevën apo prefekturën e Vlorës, që synonin ta
aneksonin.7 Kazaja e Tepelenës më parë nuk kishte bërë pjesë në
prefekturën e Vlorës si Hima- ra*, por në atë të Gjirokastrës.
Shtrirja e pushtimit italian mbi tërë krahinën e Vlorës do të
pasohej nga pushtimi i pjesës më të madhe të Shqi- përisë së Jugut.
Nga fillimi i tetorit 1916 forçat italiane u shtrinë më në jug, pushtuan
të gjithë trevën e Gjirokastrës dhe arritën gradualisht në kufijtë
shtetërorë shqiptaro-grekë të vendosur më 1913 duke përzënë prej
andej po ashtu pushtuesit e mëparshëm grekë.
Pushtimi i Shqipërisë së Jugut nga forçat italiane nuk kishte
thjesht karakter ushtarak., Ai nuk bëhej për «të si- guruar»
prapavijën e ushtrisë italiane, që vepronte në zo- nën e Vlorës, dhe
për të ndërprerë lidhjet e Greqisë kos- tandiniste me forçat e fuqive
qendrore në Shqipëri, sikundër u përpoq ta paraqiste qeveria
italiane. Zëvendësimi i push- tuesve grekë në Shqipërinë e Jugut me
ata italiane kishte më shumë karakter politik. Roma donte ta kishte
këtë pjesë të Shqipërisë në çdo rast në dorën e vet për të zhvilluar më
me sukses luftën diplomatike ‘(në mbarim të konfliktit botëror) me
âleatet ose me rivalët e saj, për ndarjen e kë- saj pjese të vendit midis
Greqisë, që e pretendonte, dhe

858 S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, f. 239-240.
859 S. Somnino, Discorsi per la guerra, Foligno, 1922, f. 29.
860 La gestione dei servizi civili. Relaziône e documenti fino al 30 giugno
1918. Albanla, 1918, dok. 19, f. 26-28. (Bottai i: Comandotrup- pe occupazione.
Albania. Segretariato per gli affari civili).
*) Në kufijtë e rinj administrajtivë të prefekturës së Vlorës pushtuesit italiiainë përfshdnë edhe Himarën. Në këtë rast .kufijtë nuk për- putheshin më me
ato të parashikuara në pikën 6 të Traktatit,
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shtetit të ardhshëm shqiptar, i cili sipas pikës 7 të Traktatit të
26 prillit 1915, do të'vihej nën : protektoratm italian. Duke pasur
parasysh kompromiset që mund të arriheshin në të ardhmen,
Ministria e Jashtme e Romës i paraqiste komandës eprore të ushtrisë
dobitë që do të kishin nga zgjerimi i pu- shtimit italian në Shqipërinë
e Jugut. Një zgjerim i tillë i shkruante S. Sonino gjeneralit L.
Kadornas më 24 shtator 1916 «mund të paraqiste avantazhe të
rëndësishme: "1) në interes të kauzës së përbashkët të aleatëve për
të ndaluar apo për të pakësuar kontrabandën që bëbet nëpërmjet
Gre- qisë e Shqipërisë në dobi të armikut; 2) për të ndaluar do të
thoja gati parashkrimin që do. të vinte nga pushtimi grek i atyre
territoreve për efekt të caktimit të tyre përfundi- mtar; 3) për të
ruajtur dhe për të shtuar të drejtat tona mbi krahinat shqiptare; .4)
për të parandaluar ose kontro- lluar ndikimin ose veprimtarinë e
Esadit të dëmshme për ne; 5) për të lehtësuar organizimin e
komisioneve dhe të autoriteteve lokale shqiptare që janë në favor të
ndikimit italian; 6) për të organizuar dhe paguar çeta shqiptare kundër armikut; 7) për të pasur, në rast se rrethanat nuk do sillen
kundër nesh, një peng në dorë, i cili mund të mbahet ose mund të
kthehet kundrejt shpërblimesh»861.
Popullsia patriote e Shqipërisë së Jugut nuk u bëri pu- shtuesve
të rinj italianë ndonjë qëndresë, sepse dëshironte më parë largimin e
pushtuesve grekë, kundër të cilëve luf- tonte. Në Gjirokastër ndodhi
kështu po ajo dukuri që ishte vënë re disa muaj më parë në
Shqipërinë e Veriut, ku popullsia riuk u bëri pushtuesve të rinj
austro-hungarezë ndonjë qëndresë, sepse ishte e interesuar në radhë
të parë për largimin e pushtuesve serbë e malazezë. ,
Shtrirja e italianëve në Shqipërinë e Jugut në rrethanat që
përmendëm, pa konflikte të hapura me populisme patriote vendase,
krijoi madje iluzionin se kjo popullsi mund të manipulohej pa shumë.
vështirësi. Duhet thënë gjitha- shtu se në Gjirokastër pushtuesit
italianë nuk u përpoqën të zëvendësonin kostandinistët grekë me
venizelistët, sikundër vepruan francezët në Korçë. Kjo ishte një
rrethanë që nuk çoi në ashpërsimin e menjëhershëm të
marrëdhnieve ndër- mjet popullsisë së Gjirokastrës dhe pushtuesit e
rinj italianë, sikundër ndodhi në Korçë me pushtuesit francezë përpara nënshkrimit të Protokollit, në tetor-nëntor 1916.
Pushtuesit. italianë. vepruan në. Gjirokastër, ndryshe nga
francezët ne Korçe për shkak se mbanin qëndrim tjetër ndaj
përçarjes ' politikë në Greqi. I’ër arsye rivaliteti për ndarjen «e
plaçkës» pas luftës, qeveria e'- Romës kishte më shumë kontradikta
me venizelistët grekë, sesa me kbstandinistët, Më konkretisht Roma
nuk ishte e interesuar për pjesëma- rrjen e Greqisë në luftë përkrah

861 S. Sonniino. Carteggio 1916-1922, Bari. 1975, dok. 45. f 82-83, dt. 4. 9.1916;
Le truppe italianë in Albania (Anni L914-20 e 1939), Ro- ma, 1978, dok. 28, f. 311312:.
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fuqive të Antantës, siku- ndër përpiqeshin venizelistët dhe prapa
tyre Londra e, në mënyrë të veçantë Parisi, por për qëndrimin e saj
neutral, sikundër donin konstandinistët. Duke u nisur nga pozita
poli- tike të tilla862 863, autoritetet italiane në zonën e tyre të pushtimit, në Gjirokastër, zëvendësuan autoritetet qeveritare greke'
kostandiniste me administratën e tyre ushtarake, pa kryen atje
ndonjë veprim tjetër politik. Krahas regjimit të tyre ushtarak ata
nuk vendosën, p.sh., një administratë civile shqiptare, për të dhënë
të kuptohej se kishim të bërnm me një territor shqiptar, aq më tepër
me një territor që me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve të
1913-ës, ishte përfshirë në kufijtë e Shqipërisë.
Përkundrazi, në fillim të shtrirjes në Shqipërinë e Ju- gut,
italiânët mbajtën si të thuash një qëndrim politik «ne- /Utrak>, bile
një qëndrim që përputhej me pretendimet e Athi- nës për Shqipërinë
e Jugut.- Për këtë dëshmon shpallja pu- blike që ata bënë në kohën
e. pushtimit, dhe pastaj veprimi i ngritjes së : flamurit. Një. ditë . pas
pushtimit të qytetit të Gjir.okastrës, më 3 tetor 1916, .komandanti
italian, gjenerali O. Bandini, i drejtohej popuhsisë së pushtuar
rishtas me një shpallje të formuluar në këtë mënyrë: «Banorë të Epirit të Vefiut» <<Për arsye madhore ushtarake kam urdhëruàr
pushtimin e kësaj krahine, porse .trupat e mia nuk i shtyn- asnjë
armiqësi kundër jush dhe ju, nën mbrojtjen e tyre, mund të vazhdoni
të kryeni-qetësisht punët tuaja..;» 864.
Ai, i drejtohej pra popullsisë me cilësimin banorë të Epirit të
Veriut (sikundër i quan te ata propaganda greke) dhe jo të Shqipërisë
së Jugut. Përve'e kësaj, pushtuesit italianë ngritën atje vetëm
flamurin e tyre dhe nuk ngritën krahas tij edhe flamUrin shqiptar. :
1

Këto veprime filluan të ngjallnin shqetësime në rrethet
patriotike të.atjeshme dhe ndeshen në reagimin e tyre. Dhe nuk
mund të ndodhte ndryshe. Por si mund ,të mënjanohe- shin këto
shqetësime e reagime, aq më tepër kur ato mund të thelloheshin me
tej e të çonin në ashpërsimin e marrë- dhënieve ndërmjet pushtuesve
. italianë e rretheve patriotike. Këta pushtu’es e dinin se mund t’i
manipulonin rre- thet e borgjezisë shqiptare dhe krerë të veçantë të
Shqi- përisë së Jugut, në qoftë se këta do t’u kundërviheshin seriozisht planeve ekspansioniste greke në Shqipëri, duke re- spektuar
të paktën kufijtë e 1913-ës. Këtu e ka burimin proklamata italiane,
projektet e së cilës janë më të hershme se Protokolli shqiptaro-

862 Qeveria i taliane nuk e n.johiu zyrtârïsht qeverinë e pëpkashme. te E.
Venizelos dhe nuk dërg-oi prarië saj n'donjë përfaqësues diipilorhatik.
(I documenti diplomatici- italiani ■ (më tej : DDI), ser. V. vëll. VII. dok. 32, f.
21).
,
:
.
864 La gestione..., dok. 23, f. 40; Archivio di Stato Meggiore dsl’Es- erçito.
Ufficio Storico, Roma, Diario storico del XVI Corpo d’Arma- ta (Albania) (më tie.i :
ASME, DS), allegato nr. 7 Diario stariço dal 1° ottobre 1916 al 30 novembre 1916.
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francez i 10 dhjetorit 1916.

2. PROJEKTET FIÛLLESTARE TË PROKLAMATËS

Për të sqaruar këto projekte është me interes të vihet në dukje
se qeveria e Romës, komanda eprore e ushtrisë italiane me qendër
në Udine (Itali e Veriut) dhe komanda e trupave italiane të pushtimit
në Shqipëri me qendër në Vlorë, ishin ndeshur vazhdimisht me
problemin shqiptar gjatë kontradiktave që kishin pasur me
armiqtë'austro-hun- garezë me aleâtët e tyre. francezë, ose me
qeveritë greke kostandiniste e venizeliste, të cilat ishin të
interesuara drejt- përsëdrejti për S'hqipërinë e .Jugut. Ato ishin
marrë njëko- hësisht me qëndrimin politik' që. duhej mbajtur ndaj
shqip- tarëve, me rrugët që duheshin ndjekur për t’i afruar ata me
italianët, mbi bazën e një platforme politike e cila duhej përcaktuar
për t’iu kundërvënë pushtuesve të tjerë.
Me shqyrtimin e çështj.eve që sapo përmendëm, merrej në
mënyrë të veçantë kryetari i zyrës politike pranë koma- ndës së
Korpusit XVI në Shqipëri, F. Kastoldi. Prej vitesh ai e kishte ndjekur
nga afër problemin shqiptar e do ta ndiqte edhe në vitet e Luftës I
Botërore dhe në mbarim të saj. F. Kastoldi luante gati po atë roi që
luante A. Krali në zonën a-h të pushtimit e kishte lidhje e vartësi të
dyfi- shtëi ai lidhej edhe me Ministrinë e Jashtme në Romë.
Qysh më parë se italianët të vendoseshin në Shqipërinë e Jugut,
F. Kastoldi u kishte propozuar eprorëve të vet ne- vojën e veprimeve
politike që duhej të ndërmerreshin në Shqipëri,865 me qëllim që Italia
të ndikonte në vend, që t’i tërhiqte shqiptarët në orbitën e saj. Këto
propozime u shtu- an nga vjeshta e vitit 1916, me shtrirjen në
Shqipërinë e Jugut. Më 17 nëntor ai i sugjeronte Romës që kësaj pjese
të Shqipërisë të pushtuar së fundi nga italianët, t’i jepej një pamje
politike të tillë që të «pajtonte», shkruante F. Kastoldi, dëshirat e
personaliteteve politike shqiptare me «interesat tona [italiane]
ushtarake e politike, të tanishme dhe të ardhshme»866.
Me personalitete politike shqiptare ai kishte parasysh në radhë
të parë ato me origjinë nga Shqipëria e Jugut, të cilat ishin të shumta
e të shpërndara gjithandej në vend dhe jashtë tij, në emigracion. Në
kohën e zëvendësimit të pushtuesve grekë me ata italianë u kthyen
në Shqipërinë e Jugut me mijëra refugjatë, që kishin braktisur
vendli- ndjet e tyre qysh nga vera e vitit 1914 e endeshin në pje- sët
e tjera të Shqipërisë, kryesisht në Vlorë. Ndërmjet tyre kishte edhe
shumë figura të shquara politike e ushtarake si patrioti e demokrati

865 ASME, DS. allegato nr. 97-, al dïariô d-el 23. 11. 1916, nr. 1.3594.
866 Po aty. Shi.h rapoïtin e F. Kastoldit të dt. 17. XI. 1916 përcje- ilë Ministrisë
së Jashtme me nr. 13594, dt. 23.XI.1916. si dhe raportet e tij të datave 3.9.1916 dhe
21.XI.1916.
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revolucionar Avni Rustemi, udhë- heqësi i luftës popullore Selam
Musai etj., të cilët do të shquheshin edhe në të ardhmen, për luftën e
tyre kundër pushtuesve italianë. Në zonën a-h të pushtimit kishte po
ashtu shumë personalitete që kishin edhe pozita të rëndë- sishme në
administratën civile të ngritur atje nga Vjena. Përveç këtyre F.
Kastoldi kishte parasysh personalitetet shqiptare në mërgim,
veçanërisht ata në vendet e Perëndi- mit, që ishin kryesisht nga
Shqipëria e Jugut e që vepronin gjallërisht për mbrojtjen e të
drejtave kombëtare të atdheut të tyre.- Të tillë ishin ata të •
Federatës së madhe «Vatra» me në krye Fan Nolin dhe të kolonive e
të qendrave të tjera shqiptare.
Me propozimet e tij F. Kastoldi synonte ta paraqiste Italinë si
kundërshtare të ekspansionit grek në Shqipërinë e Jugut me qëllim
që të tërhiqte në orbitën e Romës sa më shumë krerë shqiptarë. Në
këtë drejtim ai mendonte se i jepte dorë edhe qëndrimi i fuqive
qendrore ndaj të ardh- mes të kësâj pjese të > vendit. Dihej se ato ia
kishin prem- tuar Shqipërinë e Jugut Greqisë neutrale. Ky premtim
ishte «ana më e dobët» e propagandës së pushtuesve austro-hungarezë, vërente shefi i zyrës politike pranë komandës italiane të
pushtimit. Të gjithë shqiptarët ishin të bindur, pô- honte ai me plot
të drejtë, se po të fitonin luftën këto fuqî për ta Shqipëria e Jugut do
të ishte e humbur pa çka se mund të merrnin diçka nga territoret
shqiptare të anek- suara nga Serbia e Mali i Zi.867
Në propozimin e F. Kastoldit më 17 nëntor (të mira- tuar
plotësisht nga komanda italiane e pushtimit në Shqi- përi) 868 ,
shtrohej vetëm ideja e «pajtimit» të dëshirave të personaliteteve
shqiptare me interesat italiane për Shqipë- rinë e Jugut, kurse për
mënyrën sesi do të konkretizohej kjo nuk jepej ndonjë mendim i
përcaktuar- qartë. Nuk di- het gjithashtu nëse kishim të bënim me
ndërhyrje konkrete të këtyre personaliteteve dhe me propozimet e
tyre. Sido- qoftë interesimi kryesor i rretheve shqiptare ishte rüajtja
në jug e kufijve shtetërorë të vendosur më 1913.
Pikërisht në këtë kohë ndodhi nënshkrimi i Protokollit
shqiptaro-francez të 10 dhjetorit 19-16, i cili i detyroi itali- anët të
viheshin më shumë në lëvizje dhe të mendonin më seriozisht sesi
duhej vepruar për t’i bërë ballë sfidës që ndodhi në Korçë.
«Ngritja e flamurit shqiptar në Korçë është një ngjarje politike
e një rëndësie shumë të. madhe. Franca po braktis Esadin dhe
shokët... dhe po vihet në të vetmen rrugë që të japë rezultate pozitive,
d.m.th. të favorizojë nacionaliz- min shqiptar, pa marrë tare
parasysh Esadin dhe Venizelon. Nevoja e ndjekjes së një- politike të
tillë ka qenë sinjali- zuar prej meje disa herëV, i shkruante F.
Kastoldi Romës më 17 dhjetor. Dhe m ë - t e j theksonte: «Në qoftë se
867 Po aty.
868 Sh-i-h po aty, letrën përcjellëse dt, 23.11.1916, nr. 13594, që u bëri kjo
komandë rapoir'teve të F. Kastoldit të 17.11.1916 dhe 21.11. 1916.
*) Nënviziimi është yni.
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edhe tani* nuk ndërmerret veprimi i kërkuar në këtë dr-ejtim, politika shqiptare do të kalojë e gjitha në duart e qeverisë franceze.
Është urgjente të ngrihet flamuri shqiptar në Gji- rokastër dhe të
ngrihet një administratë lokale autonome nën mbrojtjen italiane». 869
Po i këtij mendimi ishte edhe komandanti i trupave italiane që
kishin pushtuar trevën e Gjirokastrës, koloneli Brussi. Disa ditë pas
F. Kastoldit ai propozonte «Francezët kanë ngritur flamurin
shqiptar... Kjo ka kompromentuar seriozisht gjendjen tonë politike
me të cilën është lidhur ngu- shtësisht ajo ushtarake. E* quaj akoma
të mundshme të ndré- qet gjendja jonë e pafat duke marrë shpejt
masat e më- poshtme:
A) Të zëvendësohet prefekti ‘ i tânishëm i Gjirokastrës me një
shqiptar nën kontrollin e një funksionari italian. :
B) Të ngrihet flamuri shqiptar.
C) Të ndërmerret menjëherë ngritja e milicisë [shqiptare] sipas
projektit të dërguar, ngritje që mund të arrihet po të pranohen dy
dispozitat e mëparshme. Në kushte të tilla si- tüata ushtarake do të
lejonte të. qëndrojmë në garnizonet ■e tanishme me sigurim të plotë,
sep, se ndryshe ka frikë dhe mundësi të një qëndrimi të hapur
armiqësor [të popullsisë] në qoftë se në drejtim të Manastirit do të
ndodhnin ngjarje kundër Antantës».870
Edhe komandanti i ri italian i trupave të pushtimit në Shqiperi,
gjenerali Xh. Ferero (Giacinto Ferrero), mbështe- ste pak : a shumë
propozimet e mësipërme. «Më dukét se ngritja e flamurit shqiptar
përkrah atij italian mund të shërbente si një pushtet tashmë i
vendosur kundër ripush- timit grek në qoftë se do të detyroheshim ta
braktisnim Shqipërinë Jugore për t’u tërhequr në kampin. e
fortifikuar [të Vlorës]» (kuptohet për t’i bërë ballë ndonjë sulmi eventual a-h mbi Vlorën), i telegrafonte ai qendrës më 17 dhje- tor.871
Mirëpo iniciativat e ushtarakëve italianë t mendimet dhe
propozimet e tyre për të ndërmarrë veprime politike, nuk kishin
gjetur dhe nuk do të gjenin për një kohë të gjatë miratimin e
diplomacisë së Rômës. Lëkundjet dhe kundër- vëniet e kësaj të fundit
do të vazhdonin deri në prag të proklamatës, nga fundi i majit 1917.
Në zonën italiane të pushtimit po ndodhte kështu një fenomen i
ndryshëm nga zona a-h. Ndërsa në zonën a. h. ishte diplomacia e
Vjenës ajo që po merrte iniciativa. për «ndreqjen^ e punëve në
Shqipëri, në atë italiane ishin ushtarakët. _

3. LËKUNDJET E DIPLOMACISË ITAIJAXE

869 ASME, DS, aliegatO' nr. 18 al ddiario- storico del 17.12.1916.
870 Po aty, allegato nr. 30, 26.1?,. 1916, rir. 1729.
1.7) Po aty, allegato, nr 18, 17. 12 1916, nr. 14608.

276

Lëkundjet dhe kundërvëniet e diplomacisë së Romës ndaj
propozimeve të ushtarakëve, mund të shpjegohen me dy fak- torë
kryesorë, në të cilat të çon përgjithësimi i materialeve dokumentare
të konsultuara. Në radhë të parë Konsulta donte t’i përmbahej Traktalit të njohur të 26 prillit 1915 dhe të'mos
kryente në Shqipërinë e Jugut ndonjë veprim që do ta cenonte
sadopak' atë.. Së dyti, ajo,; ndryshe nga komanda e ushtrisë
pushtuese italiane, i jepte me shümë rëndësi zhvi- llimit të ngjarjeve
politike në Greqi (eçurisë së luftës midis dy fraksioneve të borgjezisë
së madhe greke, midis kos- tandinistëve dhe venizelistëve), sesa
atyre. në Shqipërd. E ni- sur nga këto pozita, Ministria italiane e
Punëve të Jasht- me iu përgjigj negativisht edhe propozimeve të
komandës së Korpusit XVI në Shqipëri të dhjetorit 1916. «Në këto
ditë traktativash delikate në Athinë, që mund të përcak- tojnë. ose jo
një çarmatim të rëndësishëm në mos tërësor të ushtrisë greke,* nuk.
është e përshtatshme — njotftonte ajo — të komplikojmë gjendjen
tonë duke ngritur në Epir një çështje si atë të flamurit shqiptar.
Situata në Athinë do të qartësohet, shpejt dhe atëherë mund të
vendoset më mirë»18. Për diplomatët, italianë, duhej pritur pra
zhvillimi i mëtej- shëm i ngjarjeve politike në Greqi. Ndërkohë në
Shqipërinë e Jugut nuk duhej ndërmarrë ndonjë veprim politik i
natyrës që propozohej.
Konsulta nuk e pranoi edhe një propozim që paraqiti gjenerali
Ferrero në fillim të janarit 1917, për të bërë disa ndryshime në
regjimin e pushtimit, të vendosur menjëherë pas okupimit italian.
Gjenerali kishte menduar të vinte në krye të prefekturës së
Gjirokastrës një italofil të njohur, Myfit bej Libohovën, i cili do të
vepronte nën kontrollin e një fünksionari italian, ose të vendoste një
figure tjetër shqiptare me orientim të njëjtë politik.872 Këtë propozim
ajo e kundërshtoi me motivin se po të mbështetemi «në elementin
shqiptar, kjo do të shpinte në pakënaqësinë e pjesës kundërshtare
greke ose të greqizuar me rrjedhime të paevitueshme qoftë lokale,
qoftë në Greqi». Në momentin e tanishëm, vazhdonte më tej Roma,
«dhë në pasiguri për të ardhmen përfundimtare të territorit të
përfshirë midis Aspri Rugës [në veri të Palasës] dhe Kepit Stilo, ne
nuk ke- mi interes të ngjallim pakënaqësinë e Greqisë, e cila i braktisi këto likalitete nën presionin e nevojave madhore...» 20.

*) Është fjala për kushtet politike dhe ushtarake që fuqitë e Amtantës,
veçanëri®ht Franca me Aniglinë, kërkonm t’i diktondn qevè- rieë mbretërore të
Athinës.
18). ASME. DS, âllegato nr. 39, dt. 29.12.1916.
.19) Po aty, nr. 59, dt. 13.1.1917; nr. 611;,DDI. ser. V. vëll. VII, dok. 177, f. 1.23.
20) DDI. V, VII, dok. 177, f. 123; ASME, DS, allegato mr. 1, dt; 1. 2.1917, nr. 2011.
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Kështu, kujdesi për t’iu përmbajtur frymës së Traktatit të
fshehtë të Londres (pikës 7 të tij), dhe interesimi per të mos i
ashpërsuar. marrëdhëniet me Greqinë kostandiniste, e shtynin
diplomacinë, italiane të hezitonte e të preferonte një qëndrim pritës.
Çështja ndërkaq nuk u mbyll as përkohësisht sepse edhe shefi i
shtatmadhorisë së përgjithshme të ushtrisë e përkrahu propozimin e
komandës së Korpusit XVI. Gjenerali Kadorna, duke e iiiformuar këtë
komandë për pikëpamjen e kundërt të Sonirios, i shkruante asaj se
«nga ana ime e quaj me vend që ne kusbtet e tanishme për ne është 'më
e nevojshme të’ favorizojmë veprimterinë tonë të tanishme üshtarake
sesa ve- primtarinë e ardhshme politike dhe prandaj na ; intereson të
shfrytëzojmë di'spozitat e favorshme për- ne të elementiLshqip- tar, i
cili mùnd të arrihet me zgjidhjet e propozuara nga ana e zotërisë
suaj».873
Çështja mbëti e hapur, bile u bënë edhe hapa politike në
Shqipërinë e Jugut, pavarësisht nga ngurrimet e diplo- macisë
italiane. ' Ato i bënë ushtarakët, të cilët, të shtyrë nga zhvillimi i
ngjarjeve e lëvizja politike dhe të interesuar për mbarëvajtjen e
frontit të luftës së armatosur, nuk mund të qëndronin në pritje. Tri
ditë pas proklamatës a-h të Shko- drës, më 26 janar, komandanti i
trupave italiane të pushti- mit, gjenerali Ferrero, deklaronte me anën
e një shpalljeje publiké se territoret e pushtuara nga trupat italiane,
me përjashtim të atyre të Vlqrës, të Tepelenës, të Kurveleshit dhe të
Himarës, do të hynin në provincën e Gjirokastnës, se ato dd të
quheshin Shqipëri e Jugut dhe se «çfarëdo emër- tim tjetër 'nuk
njihet>>874. Në. këtë mënyrë nuk njihej më emër- timi «Epir i Veriut»,
sikundër e quanin grekët dhe sikundër e kishin quajtur atë italianët
me deklaratën e 3 tetorit. Gati një muaj më vonë do të organizohej në
Gjirokastër edhë një këshill për administrimin e përkqhshëm të
provineës ose pre- fekturës'së atjëshme i përbërë nga 6 vendës, prej
të cilëve tre mÿslimanë e tre ortodoksë. Vendimet e tij do të vihe- shin
rië jetë pàsi të miratoheshin nga komanda italiane në Shqipëri 875.
Këto' dy ngjarje u pasuan nga një tjetër, akoma më e rëndësishme.
Më 1 mars u lejua të ngrihej me cere- moni flamuri shqiptar në
Gjirokastër, në Delvinë, në Lesko- vik e në qytete të tjera të
Shqipërisë së Jugut të pushtuar nga italianët876, por jo në Vlorë.
Këto veprime politike, me gjithë rëhdësinë e tyre, nuk mund t’i
qetësonin rréthet patriotike shqiptare, sidomOs atc që ishin
tejpamëse, të' cilat ishin foë gjeiidje t’i peshonin drejt manovrimet
politike të, ' auto'riteteve italiane të pu- shtimit.

873 ASME, DS, altegato, nr.' 1. dt. 1.2. nr. 2011..
874 La gestione..., dok. 46, f. 70; ASME, DS, lidhja e dt. 26. 1.1917.
875 La .gestione..., dok. .51 dhe 53, d.t. 24 dhe 25.2.1917, f. 74 e 76.
876 AMAE, ; Alhanie, vëll. 10, .f-1. 108. Shih gjithashtu J. Swire, vep.
!:
përm., f. 272.
"
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Ngritja e flamurit shqiptar. në ttrevën e Gjirokastrës ishte
padyshim një sukses për shqiptarët, që rridhte nga lufta e tyre për të
. shfrytëzuar në interes të kauzës së tyre kontradiktat
ndërimperialiste. Porse fâkti që flamuri shqiptar nuk u ngrit në
Vlorë, çka dëshmonte për .planet impérialiste italiane ndaj saj,
përbënte në të njëjtën. kohë një shqe- tësim të’ madh877. Vëzhgues të
huaj, sidomos francezë, duke folur për gjendjen politike në zonën e
pushtuar nga itali- anët kanë vënë në dukje se «pushtimi italian duke
marrë gjithnjë ë më shumë ‘ formën e një protektorati të fshehur
keqas dhe adiministrata [shqiptare] duke qenë mjaft e ku- fizuar, një
lëvizje pakënaqësie po duket në këtë trevë».'878 Madje edhe një njeri i
tillë si M. L. Libohova i cili e priste ^shpëtimin» e Shqipërisë vetëm
nga Italia, i kishte paraqitur gjeneralit Xh. Ferrëro disa propozime.që
mund të shërbenin për t’i qetësuar shqip-tarët ë për t’i larguar ata
nga ndikimet e të tjerëve. Nga propozimet e tij, tre na duken më
kryeso- fët. Në radhë të parë M. Libohova u tërhiqte vëmendjen
italianëve për të pasur kujdes që midis «Shqipërisë së Jugut dhe
provineës së Vlorës të mos kishte dilërencime shumë të forta në
sistemin administrativ, për t’u hequr kështu fri- kën ' njerëzve që
dyshonin se, në drejtim politik, qeveria mbretërore [italiane] përballë
preteridimeve eventuale të hu- aja e konsideron çështjen e Vlorës
ndryshe nga ajo/e pje- sës tjetër të Shqipërisë...». Pastaj duhej të
ngrihej flamuri shqiptar krahas atij italian dhe, së' treti, në fushën
administrative e politike italianët duhej të bënin «diçka më shumë
dhe më mirë nga sa ishte bërë deri tani nga të. tjerët...»879
Pakënaqësinë ndaj politikës së pushtuesve italianë e dë- shmon
edhe një fakt tjetër. Nga fundi i shkurtit 1917, pre- fekti i mëparshëm
i Vlorës dhe një nga organizatorët e ar- dhshëm të Luftës së Vlorës,
Osman Haxhiu (Nuriu), i ndo- dhur në konflikt me italianët, u hoq
nga detyra dhe u zë- vendësua me Seit Qemalin.23
" Presionet e ndryshmé mbi komandën italiane në Shqi- përi duket
se ishin të forta sa e detyronin këtë të reago- nte e të mos pajtohej me
ngurrimet e Romës dhe të kër- konte me insistim që të viheshin në
jetë propozimet për administrimin e Shqipërisë së Jugut, të
paraqitura nga kjo komandë. «Austria dhe Franca në zonën e
pushtimit [të tyre] bazohen kundër nesh në aspiratën kombëtare
shqiptare. Ba- norët nën pushtimin tonë brenda kufijve të Londrës,
janë shqiptarë dhe në shumiçë myslimanë. Prandaj e quaj të dobishme dhe oportune që qeverimi administrativ të kryesohet nga një

877 S. H'allkokomdi, f. 239-240.
878 . AQSH. F. Prefektura e Korçës (Pushtiimi francez 19.16-1920), d.
4, rap. i P. Tuberit' i dt. 21.12:1916, nr. 1 dhe raporti i tij i dt. 1. 3.1917, nr. 2.
'
879ASME, DS allegato nr. 59, dl. 1.3.1.1917, nr. (il R. Shih edhe M. Libohova.
Politika ime ndë Shqipëri (1916-1920), Gjirdkastër, 1921, f. 1-2.
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përfaqësues vendës, nën drejtimin e drejtpërdrejtë të komandës
sime...»880 881, theksonte gjenerali Férrero, ' i' cili i kërkonte me këtë
rast qeverisë së tij të përcaktonte qartë qëllimet politike që donte të
arrinte në Shqipëri dhe t’i je- pte orientimet e duhura për
veprimtarinë e tij politike në vend.882
Më 20 mars 1917 Roma dërgoi udhëzime të reja për veprimtarinë politike të autoriteteve italiane të pushtimit : në Shqipëri.
Me këtë filloi nje fazë tjetër divergjencash midis diplomatëve dhe
ushtarakëve ' italianë. Ajo përfundoi pas dy muajsh ne favor të
ushtarakëve. Kështu u hartua më në fund proklamata italiane për
«pavarësinë» e Shqipërisë. ' r

.4. FORMULIMI, PËRMBAJÏJA DHE SHPALLJA

Për qéverinë italiane, qëllimet e luftës që ndiqte në Shqipëri
ishin përcaktuar tanimë në Traktatin e 26 prillit 1915. Këto qëllime
ajo ia1
njoftoi në formë të rrumbullakosur
komandës në
Vlorë. :<<Nga pikëpamja e së drejtës,
Evropa
duhet të vendosë fate-t. e të gjithë Shqipërisë, me përjashtim të asaj
që i
përket
Vlorës dhe hinterlandit, për
të cilat
tashmë kemi
pohuar solemnisht të drejtën tonë
përballë
aleatëve. Po ashtu mbështesim në mënyrë të qartë dhe ap- solute të
drejtën tonë të protektoratit ose të përfaqësisë së
Shqipërisë së Mesme ose myslimane [mc botën e jashtme]» 883 ,
shkruante ministri i Jashtëm italian më . 20 mars. Pra Evropa ose
më saktë fuqitë ;e . Antantës kishin të, drejtë.të vendos- min vetëm
për të, ardhmen territoriale të. .Shqipërisë së Ve~ riut dlhe të Jugut,
nëse ■ 'këto pjesë në traktativat ; e paqes do 't’u kalonin raonarkive
fqinje bahkanifce apo do të mbe- teshia në kui’ijtë e slitetit shqiptar,
i cili do të vihej nën protektoratin italian884.
Duke u nisur nga këto -plaine, qeveria e Romës muk miund të
përcafctonte një platforinë të tillë që të né-utnalizonte që- ndresën
politiike . të popullit shqiptar e të përîaqësuesve te tij, Akoma më të1
vështirë e kisihte ajo ta bënte atë për vête, sikùndër. doute komanda

880 ASME, DS, allegàto.. nr. 3.0, dt. 22.2.1917, nr. 715.
881 Po aty, allegato, nir. 21/ 18: 2.1917, nr. 2535.
882 Po atiji allègato, nr. 28, 20. 2. 1917, nr. 2038 R.
883DDL V, VII, dok. 508, 18. 3.1917. Shih edhe në: S. Sonnino, Diario 19161922, f. 111-112.
884 Po aty.
'‘
'■
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italiane në Viorë. Për qëllime manipulimi, vendosjen ë „sihteti-t të
ardih’shëim shqiptar nën protektoratin italian, Roma donte t:ia
fshilhte popullit slhqip- tar .me formulime spekulative. Kurse Vlorën
dhe krahinën e saj, mbi të cilat do të vendosej sovraniteti italian,.
Roma, kërkonte haptazi, që shqiptarët t’i sakrifikonin ato në interes
të Italisë . për : «sigurimin» e imperializmit italian në detin Adriatik;
Në këtë konkluzion të prerë të, çon for- mulimi që i dërgonte S. Sonino
komandës ,së Vlorës po më 20 mars, në përgjigje të kërkeses së saj
për të . për- caktuar orientimet e propagandës italiane. «Si - direktivë
politike të veprimtarisë së propagandës. shqiptare, jam për- kujdesur
të ve në dufcje se Italia është.për pa-varësinë e Shqipërisë (si
kundërvënie ndaj te-zës austriake të autonomisé): përsa i përfcet
Vlorës, ajo përbën një çësbtje adria- tike dhe jo shqiptare, dlhe
prandaj ajo i është rezervuar Italisë» 885 , pohonte qartë ministri i
Jashtëm italian.
Divergjencat midis gjeneralit italian, i cili komandonte truipat
në Shqipëri dhe i gjykpnte. punët nga gjendja në vend, dhe
diplomatëve italianë që i gjykonin piunët hga Roma va~ zhduan.
Shkaku ishin masat politdke për të ndifcuar, mibi shqi- ptarët, të
phopozuar nga Roma më 20 mars. Për gjeneralin Ferreno ato' ishin
krejt të pamjaftueshme. Edhe po të kemi parasysh kalimih’ e
Shqipërisë së Jugut më fcufijtë' e Greqisë

885 ASME, DS, allegato nr. 23, 20,’3.1917. Le tr'wppe' italiane... f.
314-315.
.
'
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në mbarim të luftës, prapëseprapë «më duket me vend : ve- primtaria
politike e ndjekur nga gjenerali Fenrero në Shqi- përi me fayorizimin
é ridjenjav.e kombëtare shqiptare. Naty- risht në 'ahvillimin e kësaj
direktive duhet të kiihet parasysh oportuniteti për te mos ngjallur
oështje të ashpra dhe të vë- shtira me qeverinë greke»886 të Athinës,
yiinte përsëri në du- kje S. Sionino më 20 mars 1917.
Kështu Konsulta :pranonte ato veprime që ishin kryer në fakt
rië Gjjrofoastër, por nuk donte të shkohte më tej. Ky qendrim u bë.
,më i qartë' më 30 prill, kuruhartua në . Romë plàni i masave
propagandistike. Ai shërbente për. të plotësuar e detajuar udhëzimet
e 20 marsit dërguar në Vlorë.
. Masat që propozoheshin aty ishin katër, ndër të çilal' tri
lidheshin' me Shqipërinë e Jugut. Administrâtes së saj civile
propozohej t’i jepej «një pamje shqiptare më e dukshme», duke e
formuar atë me vendes, «du!ke patur në krah .komi- sarë italianë»;
shkollave të ngritura rishtas t’u jepej «kara- kter italo-shqiptar», dhe,
së treti, të ngrihej atje flamuri shqi- ptar, krahais atij italian. Masa e
ikatërt kishte të bënte me ngritjen në Rornë të një komiteti të përbërë
nga shqiptarë «të njohur dhe me emër», i cili do të vepronte si një qendër e propagandës: proitaliane e do të lidhej si me grupet politike
shqiptare jashtë vendit ashtu: dhe me populisme brenda në
Shqipëri.887
Masat që propozoheshin për Shqipërinë: e Jugut, gjenerali
Ferrero me të drejtë i quante tamimë të kapërcyera, edhe flamuri
ishte ngritur tanimë qysh me 1 mars. Prandaj në replikën e tij të 10
majit shkruante Se: «Flamuri kombëtar shqiptar është' ngritur me
solemnitet në qendrat kryesore krahas flamurit tome, me përjashtim
të Vlorës, ku valon vetëm flamuri italian» 888. Ai kërkonte të shkohej
më tej. me- që edhe veprimi i fundit nuk kishte pasur ndonjë ndikim
në opinionin e gjerë publik shqiptar si brenda : vendit, ashtu edhe
jashtë tij.
Mungesën e ndikimit e dëshmojnë vetë autoritetet. itali- ame
të. pushtimit; ato reaguan.ndaj planit të imisava i"- hnr- tuar më , 30
prill dhe i kërkuan Romës me insistim të ;har- tonte një, prokLamatë
fou : Italia të përcaktonte publikisht aë^- ndrimin e saj për të
ardhmen e Shqipërisë. Siipas tyre, kv do të ishte i vetmi mjet politik.
aë round të ndikonte mbi popullin shqiptar. Për gjeneral Xh. Ferreron
nuk ishin të

886 Po aty.
36) DDL ASME,
V, .VIII.DS,
doit.
69, f. 49-50;
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92, 10.
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85, më 30.
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4960
; Le5.1917,
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mjaftu.eshme as tri masat që propozohcshia (sipas Romës ato jepnin
te kuptonin se Itaiia mbështëste pavarësinë e Shqi- përisë), as
pohimet me go je që do të. bënte ai për këtë «pa- varësi» në raste.
festash e në : rrethe të ngushta. Asgjë i shkruahte ai Romës më 10;
maj «nuk 889 890do të münd t’i shër- bejë këtu më mirë pohtikës sonë
ndaj shqiptarëve përveçse një shpallje zyrtare dhe e qartë e asaj që
duarn, një shpallje e haipët (eksplicite), për mungesën e së cilës
ankohen pikëris'ht të gjithë krerët shqiptarë, të. cilët e shilkojnë të
ardhmen me shqetësim, të dëkunidur ne: mes të prepotencës
austriake, turke, greke e serbe, që shfaqët hapur në mënyrë
elokuente dhe heshtjes sonë të druajtur që nuk i jep siguri asnjeriut».
Dhe përsëriste se asgjë «nuk mund të vlente për t’i afruar të igjithë
shqiptarët me ne [italianët] », përveç har- timit dhe shpàlijes së një
«proklamate me zë të lartë e në mënyrë solemne të pavarësisë
shqiptarë.:. proklamatë që do të bëhej në rast të përshtatshëm, midis
Clamurësh italianë e shqiptarë, p.sh. me rastin e pushtimit e von tuai
të Bera- tit»37, theksonte gjenerali italian.
Kreu i diplomacisë italianë e miratoi .më në fund pro- pozimdn
e 10 rnajit të komandës së korpusit italian në Shqi- përi, kur iu
paraqit pas 15 ditësh.' S. Sonino autorizoi bile këtë komandë të
formulonte' permbajtjen e proklamatës (shpall- jes) në dorë të parë,
ne të cilën të sbprehej hapur, udhë- zontë ai, «pavarësia e shtetit
shqiptar nën mbrojtjen (pro- teksibnin) dhe miqësinë e Italisë»38.
Ky miratim apo kjo jkthesë e Soomos shpjegohet, në radihë të
parë, me faiktorët e brandshëm që përmendte vetë gjenerali italian,
me lëviizjen politike kombëtare të :rretheve të ndryshme shqiptarë si
brenda vendit ashtu edhe jashtë tij, me dështimin. e përpjëkjeve të
italianëve për,. .të. ndikuar mbi keto .rrethesi dhe me dëshirën. e
Romës . për: .t’u diktuar atyre platformën politike, sikursé
propozohej, në proklamatë,
Ishte së-. pari ky faktor i brendshëm ai që i detÿroi di- plomatë.t
italianë, ;të kalonin në: pozitat e ushtarakëve. Për- pjekjet që kishte
bërë vetë Konsulta dhè organet e propagandes italianë për të ndikuar
mbi rrethet e ndryshme shqip- tare, nuk kishin dhënë ndonjë
rezultat. Si zakonisht ato e zbukuronin politikën e Romës ndaj
Shqipërisë dhe e nxinin atë të. pushtuesve- të tjerë e të monarkive
fqinje ballkamke. Përpjekje të tiila ishin bërë jo vetëm në zonën e
pushtimit italian në Shqipëri,. por edhe në atë të pusibtuar niga
frtan- cezët e mandej edhe në kolonitë s'hqiptare jashtë. Italiamët
kisbin dërguar në Korçë edhe redaktorin e pjesës shqdpe të gazetës

'

37) Po aty.
'
890 Propozimr iu paraqit atij më '24 ma], kürse miratirhiiu dha të
1
1
nesërmen, më - 25.
..
- -y
38) ASME, ‘DS, Allegâto nr. 153, 27.5.1917, nr. 10428; DDI, V, VIII, dok. 175;
S. Sonnino, Diario 1916-1922 i. 148.
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Korieri i Puljes, Sotir Gjikën. «Siç ju thashë e ashtu siç miund të
.merrej me mend, •—. i shkruante ai Th. Gër- mrnjit më 11 maj 1917
pas kthimit nga Korça, — zoti Kas- toldi asht përkrahës i nxehtë për
gjithçka që mundet me kenë për të mirën e çështjes sonë kombëtare,
Edhe qeveria ita- liane, më tha zoti Kastoldi, bashkohet me kryepikat
që shi- kojnë oështjen tonë kombëtare e mvehtësinë (indipenden- cën)
shqiptare»891.
Po kështu kishdn vepruar në Svicër, ku ishte një grup
veprimtarësh e politikanësh shqiptarë si. Pandeld Calia, dr. Mihal
Tuitulii, iSo'tir Kolea, Jovan Godeja, Turhan pashë Për- meti,
Visarion Dodani, Hilmi Këlcyra etj. 892 Dhe më shumë akorna
italianët kis’nin punuar në SHBA, në koloninë e ma- dhe shqiptare
të, atjeshme, të organizuar në Federatën «Va- tra» 893 . Shqetësimi
i.madh i udhëheqësve të kësaj organizate, si i Fan Nolit me shokë për
fatet e vendit, vlerësimi i drejtë i planeve antishqiptare të Italisë, të
Austro-iHungarisë e të monarkive fqinje ballkanike, i kishte shtyrë
ata t’u kundër- viheshin këtyre planeve në forma të mdryshme, herë
të ha- pur e herë të tërthortë. Nuk. ishte rastësi që «Vatra»- kishte
dërguar : në Londër qysh më 1916 një përfaqësuos të saj, Mehimet
Konicëm, për t’u interesuar në rrethet e atjeshme, diplotmatike dhe
jodiplomatike, për çështjen shqiptare. Ve- primtarinë e pavarur ,te
këtyre qendrave jashtë vendit, qeveria e Romës e mdiqte me
shqetësim; ajo arrinte deri atje sa t’u vinte udhëheqësve të tillë si Fan
Nolit nofkën e «aus- triakantit»,894 ose i konsideronte shqiptarët e
atjeshëm si të «paaftë në politikë», sikundër pohonin njerëzit e
Ambasadës italiane në Uashington 895.
Përveç faktorit të brendshëm, miratimi i Konsultas për hartimin
e profklamatës lidhet edhe me faktorë të jashtëm.
Dy aleatët perëndimorë të Italisë, Anglia d!he veçanërisht Franca,
ndërhynë shumë thellë në çështjet e brendshme gréke aq sa arritën
të përdorniin ed'he forcën e arrnëve për ta detyruar mbretin
Kostandin tëabdikonte në favor të tëbirit. Me ndihmën e tyre u kthye
në Athinë E. Venizeloja. Këto ve- priime vinin në kundërshtim me
planet e qeverisë së Romës. Kundërshtimi iï Italisë shkoi deri atje sa
në prill 1917 ush- tria e saj i kaloi edhe kufijtë e Shqipërisë Jugore
duke pu- shtuar një pjesë të Greqisë, deri në lumin Kalamas e në
malet e Pindit. Në fund të màjit e në fillim. të qershorit shkoi më në
jug, dulke zënëedhe Janinën.

891 AQSH. Fondi Th. Gërmenji, d. 10, letër e S Gjikës e dt 10.5.1917.
892 AQSH. Fonidi K. Dozanës.
893 Për këtë shih A. Bemardy e V. Falorsi, La questiene adriatica vista d’oltro
Atlantico (1917-1919). Ricordi e documenti Bologna, 1923, f. 90 e v; Justus V. Macchi di
Cellere ail.’Ambasciata di Washington. Memordé e testimonianze; Firenze, 1920, f. 94100.

894 DDL V, VII, ddk. 18; ASME, DS. Altegato nr. 175,31. 5.1917
895 A. Bematrdy V. Falorsi, f. 90.
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Ndër fatotdifët e jashtëm hym edhe fitorja e Revolu- cionit të
Shkurt:! në Rusi me idëtë e tij përparimtare, edhe pse mjaft të
kufizuara, dhe sidomos pjesëmarrja e SHBA në luftë në prill 1917,
përkrah fuqive të Antantës. Meqenëse ishte një fuqi e largët, e cila
për më tepër nuk kishte nën- shkruar Traktatin e fshehtë të
Loindrës, rrethe të ndryshme borgjeze sbqiptare ushqyen sihumë
shpresa për qëndrimin e S'hBA. Ata; menduan se Shtëpia e Bardhë
do të pëxpiqej për vendosjen e një paqeje të drejtë, për respëktimin e
pari- meve demokratike në zgjidhjeri e proiblemât nacional, ashtu
sikundër kishte deklaruar me bujë e plot demagogji presi- denti
âmérikan V. Vilsoni (Woodrow Wilson)896.
Në këto kushte të brendshme e të jasbitme u lejua dhe u
formulua proklamata italiane. ‘ Âjo nuk u shpall në Berat sikundër u
mendua në fillim (pasi italianët hoqën dorë nga sulmi i tyre mbi
Mailakastrën. e me këtë rast kishin para- shikuar të merrnin edhe
qytetin e. Beratit). por në Gjiro- kastër, si qendra kryesore e një treve
të pretenduar nga rretihet ekspansioniste greke. Nuk u shpall në
Vlorë, që ishte qyteti tjetër i pushtuar niga Italianët, rneqë Vlora do
të vi- hej nëh so^ranitetin e Italisë.
Për ta shpallur proklamatën u caktua data 3 qershor që lidhej
me një festë italiane, me përvjetorin e kushtetutës së mbretërisë së
Italisë.
Proklamata, e formuluar në fillim nga komanda e Kor- pusit XVI
italian, në- vijat e saj themelore u miratua nga diplomacia italiane.
Konsulta i bëri asaj vetëm- disa ndry- shime jo thelbësore897. Ishte
versioni i miratuar në Romë ai që u lexua në kështjellën e
Gjirokastrës 3 qershor 1917 në prami të një mitingu të organizuar
qëfflmisht nga push- tuesit; pastaj u botua si shpallje dhe u shpërnda
në publik.
Alë e lexoi veto komandanti i Korpusit XVI italian të pu- shtimit
gjenerali Xh. Ferrero. Kështu kishte vepruar gati 6 muaj më parë në
Shfcodër, komandanti i Korpusit XIX a-h të pushtimit. Edlhe
proklamata italiane nënshkruhej nga gje- nerald italian, as'htu siç
isbte.. nëmshlkruar ajo a-h nga gjenerali I. Trolman dhe po ashtu u
drejtohej shqiptarëve. Proklamata italiane ndryshonte vetëm nga.
përmbajtja. Në të komandanti i Korpusit italian «me urdhër.. të
mbretit Viktor Emanuelit III» shpallte «solemnisiht unitetin dhe
pavarësinë e të gjithë Shqipërisë nën tiijen dhe mibrojtjen e
Mbretërisë së Ita.lisë» dbe u bënte thirrje " shqiptarëve k-udo që
ndodhe- shin, brenda ose jashtë vendit, të vraponin «që të gjithë në
hijen e flamujve italianë e slhqiptarë për t’i dihënë hesën e
përjetshme kësaj që-po shpallet sot në emër të qeverisë italiane, për

896 Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 179.
897 Krahàso: DDI, V. VIII, ddk. 165 me dok 174.
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një Shqipëri të pavarur, me miqësinë dhe me mbrojtjen e Italisë»898.
Për të bërë edhe më shumë bujë, le- xiani i proklamatês u shoqërua
nga 21 të shtëna artilerde 899 , si edhe njga një fjalim i gjeneralit
Ferrero, fjalim i mbushur plot me fraza demagogjike e me thirrje për
të pasur besim në premtimin solemn të qeverisë italiane900.
Në përmlbajtjen e. .proklamatês,, protektqrati italian mbi
shtetin e ard'h&hëm shqiptàr fshiihej qëllimisht prapa fja- lëve «hije»
dhe «mbrojtje» nga ana e Itàlisë. Kjo ka lënë shteg për ta zbukuruar
në ndonjë rast në1 historiogrâfi po- litikën e S. Sonninos ndaj të
ardhmes politike të Shqipërisë. Proklamata. është vlerësuar në këtë
rast «si një anim i dufcshëm në favor, të pavarësisë shqiptare» dhe jo
si dhu- nim i kësaj pavarësie mieqë termi «mbrojtje» (proteksion) nuk
. është i barazvlefshëm me protektoratin901. Kurse për so- vranitetin
italian mbi Vlorën dhe krahinën e saj ne prokla- matë qëllimisht nuk
flitej fare. Me . sa duket kjo bëhej më shumë për të mashtruar
popullin shqiptàr dhe rretbet udhë- heqëse të tij, sesa për ndonjë
qëilim tjetër.
«Uniteti'dhe pavarësxa e të gjithë Shqipërisë», (sikundër
pobdhej në proklamatën, e hartuar nga komanda italiane e pushtimit
dhe e miratuar nga Roma), vetëikuptohet se e për- jashtonte.
sovranitetin italian mbi Vlorën dhe krahinat e saj dhe njëkohësisht.
e përjashtonte copëtimin e Khqipërisë së Jugut dhe të Veriut me
monarkitë fqinje ballkanike’. E pahë

898 DDI, V, VIII, dok. 174; ASME, DS. Allegato nr. 14, 3.6.1917.
899 G. A. Colloraa di Cesarô. L’Italia nella Albania Méridionale Note e
documenti (1917-1918). Foligno, 1922, f. 21.
900 ASME, DS, allegato nr. 15,3.6.1917.
901 P. Pastorelli. L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920, Napoli,
1970, f. 58-61.
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nga ky këndvështrim, prok-lamata muk përputhej me dispo- zitat ,
territoriale të parashikuara në ' Traktatin e 26 priliit 1915. Kjo
tregon për presionet e mëdha të Lëvizjes Kombë- tare Sbqiptare
mibi pushtuesdt italianë.
,
Ndaj përmbajtjes së proklamatës - italiane të 3 qershorit 1917
reagimet ishin të shumta. Kundër saj reaguan të huaj dhe sbqiptarë. Ato u bënë, pra, me qëllime të veçanta e:nga pozita politike të
ndryshme. Disa të hoaj kritikiuan mënvrën e kryerjes së.
proklamatës, sikuindër ishte rasti i disa anë- tarëvé të qeverdsë
italiane.- Këta dhanë përkohësisht dorëhe- qjen, «të fyer» nga kolegu
i tyre i Punëve të Jashtme sëpse ky nuk . i kishte pyetur fare për
një akt të tillë politik.50 Qeveria greke, serbe, angleze, franceze e
ruse e deri qeveria austro-bungareze e kushedi se kush tjetër, iu
kundërvunë asaj duke u nisur nga pozita impérialiste e shoviniste
e ndar- jes «së. plaçkës», S'ikundër ishte përmbajtja e vetë
proklamatës.
Ne nuk do të ndalemi në këtë aspekt të reagimit, i cili është
prekur së fundi nga një autor italian, ndonëse pjesë- risht.51 Do të
themi vetëm se pas reagimit të të tri qeve- rive të tjera
nënahkriuese të Traktatit (të Londres, të Parisit dbe të
Petrogradit), të cilat e quajtën proklamatën si shke- ljq të
njëanshme të marrëveshjes, ,S. Sonnino u detyrua t’u jepte atyre
sqarimet e nevojsbme e të bënte- madje edhe një deklaratë publike
në parlamentin italian më 20 qei-shor 1917. Në këtë deklaratë ai e
interpretoi proklamatën plotë- sis'ht nga pozitat e T-raktaitit si
përsa u përkist-e përfitimeve të Italisë (politike dhe territoriale) të
parasihikuara në të, ashtu edhe atyre të monarkive fqinje
ballkandke. Bile nga dy fjalimet e para ku ai kishte prekur gjatë
luftës proble- min shqiptar, ky i 20 qershorit ishte më i plotë dhe më
i qartë, S. Sonnino foli hapur oër «zotërimin e • drejtpërdrejtë dhe'
të sigurtë të Vlorës e të territorit të sai» nga Italia, pastaj përmendi
atë që banorët e shtetit të ardhshëm shqiptar do. të kishin «liri të
plotë brenda vendit» ose të drejtë të vendosnin «lirisht mbi
rregullimet e veta të brendshme», kurse për marrëdhëniet e
jashtme të këtij shteti kuptohej se <<e drejta»- i takonte Italisë. Së
fundi foli për shtrirjen gieo- grafike të , këtij shteti. oër- tërcilën
interesoheshin më shu- më monarkitë fqinje ballkanike dhe, ato
fuqi të Antahtës që qëndronin prapa tyre. Ministri i Jashtëm italian
pohoi se ^fu- qitë e mbledhura për traktatin e përgjithshëm të naqes
do t’u bjerë detyra të. përcaktojnë kufijtë e saktë të shtetit shqipr>0) Po n1 y. f. 48-51, 57-58.
51) Po aty, f. 51-61.
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tar përballë kufdjve të 'fqinjëve»-,902 d.m.th. të vendosnin për të
ardhmen politike të Shqipërisë së Veriut : dlhe të Jugut.
Do të prekim këtu më shumë rëagimin e forcave shqip^ tare,
të cilat m kundëuvunë përmbajtjes së proklamatës nga pazitàt e
mbrojtjes së të dnejtave ' konibëtare dhë të luftës së tyre • politike
antiimperialiste. Ata iu ' kundërvunë prokla- matës në aspéktin
territorial dhe njëkohësisht në atë politik. Dhe mund të themi se
pushtuesit italianë u ziunë ‘ ngushtë, ata nuk mund ta mbulonin
diellin me shoshë, pavarësisht nga ilmionet e kornandantit të
ushtrisë pushtuese italiane në Shqipëri për rolin po-zitiv të
proklamatës dhe nga ndo- një itoformacdon me autolëvdata që ai u
dërgoi eprorëve m.e- njëherë pas léximit 'të saj.903
Nga mërayra sesi reaguan rrethet e ndryshme sbqiptare, doli
qartë se përmibaj tja ' e shpalljes italiane u kiuptua drejt prej tyre.
Populli shqiptar nuk mund të sakrifikonte pava.- rësinë pqlitike të
shtetit shqiptar dhe aq më pa:k tërë- sinë e tij territoriale kundrejt
së ashtuquajturës ,<<mbrojtje» të Italisë, sikundër kërfconin
rrethet ëkspansioniste të Romës.
Siburse na sugjerojnë materialet, ; ajo pati jehosnë të ma- dhe,
veçanërisht në Vliorë dhe në krahinën e saj. Tant doli edhe mëqartë dallimi që bënin pushtuesit italianë midis trêves së
Gjirokastrës dlhe asaj të Vlorës. Ndërsa në të gjitha qemdrat e
mëdha të banuara të prefekturës së Gjiro'kastrës, italianët
shpallën gjoja «unitetin e pavarësinë»- e Shqipërisë duke ngritur
përsëri flamurin kombëtar shqiptar, një veprim të .tillë nuk e bënë
në prefëkturën e Vlorës, Kjo heshtje e ky diferenoim i r.xitën
përfaqësuesit e popullsisë së qytetit e të ûfcrahinës të véprpnin më
aktivisht. Ata. u kërkuan pu- shtuesve të, lejpnin ngritjën e
flamurit komibëtar shqiptar etdhe në Vlorë. Përveç kësa'j, ata i
shtynë nëpunësit shqip- tarë të vépronin në këtë drejtkn.
<iPrefekti i Vlorës më njof- toi tani ,se ngritjà në Vlorë e flamurit
shqiptar krahas atij italiam dëshirohet gjallërisht nga vionjatët...»
çka «do; t’u hi- qte dashakeqasye, të paktë arsyen për të
kompromentuar efek- tin e m'irë: të kryer de. shqiptarët nga ,
proklamata» 904 , njof- torite gjenerali Ferrero më 10 qershor
Rohiën.Përgjigjja négative e S. Sonninos ndaj kësaj kërkëse,' coi në
rritjen e pakënaqësisë dhe të luftes politike1 dhe shjndërrimin e saj
tre vjet më yonë në luf'të të armatosur. -kNuk është e përshtatshme të ngremë në Vlorë . flamurin .shqiptar kralhas atij
italian»,5'5. pëngjigjej menjëberë Sonnino.
; Zëdihënës të qëndrimit të masave të gjera patriotike rudaj
902 Tekstiri e pldtë të këtif fjaliimi shi-he në’ S. Sonnino. Dis- corsi..., f. 8081 dhe në .shqiip në: Lufta' e popullit shqiptar për çli- lirim kombëtar 1918-1920
(Përmbledhje dokumentesh), vëll. I, .Tiranë, 1975, shën. 1, f. 18-19.
903 DDL V, VIII, dok. 193.
904 ASME. DS. Alfegata -nr. 56, 10.6.1917,' nr. 9983; DDI, V, VIII, dok. 296.
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shpalljes italiane të 3 qershorit u bënë rrethet shqiptare. ja- shtë
vendit; ato kishin mundësi t’i shprehnin më lirisht pi- këpaimjet. e
tyre . politike. U dallua veçanërisht emigracioni në SHBA • dhe në
Zvieër. Këto rrethe jo vetëm që nuk e miratuan slhpaUjen italiane
të 3 qershorit, por iu kundërvunë asaj me anë protestash që iu
dërguan. qoftë fuqive, siku- ndër veproi onganizata «Vatra» në
korrik 19 1 7905 906, qoftë .péril aqësuesve të Italisë. që merreshin
me probiemin shqiptar, sikundër veproi Dr. M. TurtuUi nga
Lozana,* vetëm pak ditë pas proklamatës907.
Ôrganizata «Vatra» në: kuvesndin e saj vjetar të korri- kut
1917 shpalli edhe programin e saj politik, që ishte një- kohësisht
programi i Lëvizjes Kotmbëtare Shqiptare në për- gjithësi. Në të
problemi trajtohej si' nga pikëpamja e statusit politik
ndërkomibëtar të Shqipërisë ashtu edhe nga ajo e shtrirjes
territoriale të saj. VTë stgurojmë me çfarëdo më- nyre legjitime nga
Fuiqitë e Mëdha dhe nga Kongresi i_ Pa- qes një Shqipëri me
kufijtë e saj etnografifcë, me indipen- dencën mbretërore të plotë
një Shqipëri për shqiptarët politikisht edhe ekonomibisht...» 908 . Ky program ishte një kundërvënie e hapët si ndaj shpalljes italiane të 3 qershorit 1917,
ashtu.edhe ndaj asaj a-h të janarit 1917. Këtë fakt e . përforccm. më
tepër thirrja që kuvendi u drejtoi shqiptarë- ve, në të cilën midis të
tjerave thuhej: «Shqipëria është e rre- thuar prej armiqsh që duan
ta copëtojnë... Asnjë i huaj s’mund të na e japë lirinë dhe
indipendencën, të cilat duhet t’i fi- tojmë me duart tona, me djersën
tonë, me gjakun tonë». 909’ Pozita ndërkombëtare e Shqipërisë nuk
ndryshoi më vo- në, pavapësisht nga ngjarjet e mëdha që ndodhën

905 ASMEi DS. Allegato, nr. 77 fois, .13.6.1917,
906 Në prétestën e -«Vatrës^ ■ dërguar fuqiive thuhej : «Kuvetndi i
Federatës «Vaitna» .protestoh kundër pratektoratit ibaliian. mibi Shqipë- rinë.
Kjo zgjidhje e çështjes shqiptare është nië kimdërs'hitiim me deklaraiën. fisnike
të aleatëve në lidhje me popujt e vegjël dhe në kundërshtdm me Traktaitim
ndërkomibëtar të KonÆ'arencës së Amibasa- dorëve në Londër... As shqiptarët,
as edhe bombât e tjerë të Ball- karnt nuk do ta pranojnë një zgjidhje të tillë. Ne
jemi, të sigurtë që Franca do të ngulë këmbë për një zgjidhje të drejtë, për pavarësinë dhe sovraniitetin e plotë të Shqipërisë». (AMAE, Albanie, vëll. 13, 1. 90).
*) Dr. M. Turtul’i kishte qenë më 1914 miinlistër në qeverinë e V. Vidât e do
të dilte po ashtu miinistër nga Konigresi i Durrësit i dhjetorit 1918. Kongrasd i
Lushrujës i jainiardt 1920 do ta zgjidhte atë anëtar të Këshillit të Lartë.
907 Në këtë letër që ai i dërgonte më 9 qershor 1917 F. Kastol- dit midis të
tjerave thuhej : -«Përshtypja që pata duke lexuar dhe rile- xuar proklamatën
është se, sipas meje, këtu është puna për një pu- shtim të vazhdueshëm të vendit
tim nga ana e Italisë. Më duket gjitha- shtu se autonomia që u jepet shqiptarëve
është shumë e kufizuar. Sektorët më seriozë të administratës... [dhe] punët e
jashtme mbeten në duart e mikut mbrojtës... Ka të ngjarë po ashtu që në
proklamatë të mos jete përshïirë i gjithë mendimi i qeverisë mbretërore italiane...» (AQSH, F. i K. Lozanës, d. 7, dok. 50755. Letra qrigjinale në trëngjisht).
908 Kalendari i Vairës i motit 1918, Boston, , Mass,, 19Î8, f. 60.
50) Po oty. i'. 68.
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në botë* sikundër ishte fitorja e Revolucionit Socialist të Tetorit
"1917,, i cüi përmibysi Rusinë cariste dhe botoi traktatet e fshehta,
sikurse ishte edhe Traktati i fshëhtë i Londrës. Ajo hodhi parullën
për një paqe të drejtë, pa aneksime dhe pa ^kontri- bucione.
Megjithatë të dy blloqet e fuqive ndërluftüese që- ndruan në pozitat
e tyre impérialiste e grabitqare. Ato ve- tëm shtuan propagandën e
tyre demagogjike për t’iu kundër- vënë jehonës së Revolucianit të
Tetorit. Në këtë propagandëu dalluan fuqitë e Antantës,
veçanërisht SHRA, aleatja e tyre. Të «14 pikat» e njohura të
presidentit V. Vilson, të shpallura në janar 1918, nuk parashikonin
ndonjë të ardhme më tëmirë- për Shqipërinë nga sa kishih
parashi'kuar gjatë lutftës Fuqitë e Mëdha evropiane910.
-'
Për Shqipërinë ajo- që ndryshoi aty nga mbarimi i luftës, në
kohën e armëpusihimit, ishte gjemdja politike e bre- ndsbme.
Ushtritë e vendeve të mundura u zëvendësuan nga ato të vendeve
fituese të Antântës. Në gjirin e tyrë u shtuan kontradiktat sekujt
«i tafconte» të pushtonte :me' shumë..

910 Histori e Shqipërisë, vëll III, f. 185.
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K R E U XI

KONTRADIKTAT E FITUESVE TË LUFTËS PËK
SHQIPËRINË NË KOHËN E ARMËPUSHIMIT

1. MBI SHTRIRJEN E ZONËS FRANCEZE TË PUSHTIMIT

Kontradikta për Shqipërinë në gjirin e fuqive fituese te
Antantës, sidomos midis Francës dhe Italisë, ekzistonin edhe më
parë. Të tilla ekzistonin edhe midis tre vendeve rivale, midis Italisë
dhe dy monarkive fqinje, Serhisë e Greqisë, që dolën po ashtu
fituese nga lufta. Këto kontradikta u shfa- qën më shumë në prag
të armëpushimit, veçanërisht- për shtrirjen e zonave të pushtimit
në Shqipëri.
Kontradiktat midis Italisë dhe Francës u shfaqën në përpjekjet e seoilës për të pushtuar sa më shumë territore të shtetit
shqiptar, duke plotësuar kështu synimet e qeverive të Romës dhe
të Parisit..
Qeveria italiane kishte në Shqipëri synime politike dhe
territoriale të drejLpërdrejta. . të miratuara tanimë në Trak- tatin
e 26 prillit 1915. Kurse qeveria fraruceze synonte që . nga ndarja e
Shqipërisë të përfitonte jo vetëm Italia, por edhe fqinjët e tjérë,
Serbia me Greqinë. E nisur nga ob- jektivat e saj, Roma donte ta
shtinte në dorë mundësisht të tërë territorin e shtetit shqiptar, për
të manovruar gjatë pazarllëqeve në Konferencën e Paqes, kurse
Parisi synonte që shtrirja e pushtim.it italian të mos i kalonte
kufijtë e parashikuar në Traktatin e fshehtë të Londres. Kuptohet
se fjala ishte në radhë. të. parë për territoret që do të pushtoheshin. pas tërheqjes së pushtuesve austro-hungarezë e
bullgarë. Tërheqja filloi në prag të armëpushimit, në^ verën e vitit
1918, e përfundoi nga fundi i tetorit i këtij Adti. Po në këtë kohë
pushtuesit a-h u tërhoqën edhe nga Shkodra. Armëpushimin
Perandoria Austeo-Hungareze e nënshkroi pas disa ditësh, më 4
nëntor, Bullgaria e kishte nënshkruar në tetor.
Deri në prag të armëpushimit, forçat franceze mbanin të
pushtuar krahinën e Korçës dhe atë të Pogradecit. Në këtë të fundit
kishin hyrë ne shtator të vitit 1917. Në korrik- — gusht 1918 ato
hynë edhe në krahinat e Gramshit dhe të Skraparit, pa ndeshur në
ndonjë pengesë të aleatëve të tyre italianë. Kontradiiktat midis
Parisit dhe Romës u shfaqën hapur më vonë, sidomos nga fillimi i
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tetorit, kur trupat fra- nceze të «Armâtes së Lindjes» hynë në
Shqiipërinë e Mesme, pushtuan një pjesë të saj e arritën deri në
dyert e Elbasanit. Por ato nuk muiidën të përparoniin më tej, bile
u tërhoqën në pozicionet e mëparshme, në ato të verës së vitit 1918,
d'u- ke ua lënë vendin. italianëve.
Përparimi i forcave franceze në Shqipërinë e Mesme u bë për
arsye ushtarake, kurse tërheqia prei andej u krve për arsye politike
Zanafilla e tyre nis në verën e vitit 1918. Operacionet ushtarake që
u kryen në verën e këtij viti, ko- manda e foreave .franceze të
«Armâtes së Limdjes» u mundua t’i kombinonte me ato te
truparmatës i Liliane që vepronte në Shqipëri. Shqipëria e Mesme
dhe Elibasani si piesë e sa], ishte caktuar ai zonë ku do të vepronin
trupat italiane.911 Por

911
Archivio di Stato Maggiore dell Esercito.
Ufficio Storico Koma. Diario storico del XVI C. . d’Armata, Albania (më tej :
ASMÈ, DS) allegato, nr, 226, 14. 7.1918.
... - , - .
. ..
Më 14 korrik 1918, gjenerali Ferrero e . falënderonte komandantin e «Armatës së Lindjes» që e përfshinte Elbâsanin «në zonën e ve- pri«-eve
ushtarake të. trupave italiane në Shqipëri»- dhe shprësontè se gjendja do ta
lejonte të avanconte krah per krah me forçat e kësaj armai e.
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këto tirupa nuk i qëndruan 'dot kundërsulmit a-Ji dhe në gusht të
1918-ës u detyruan'të tërhiqeshin pothuajse në ato pozicione ngâ
ku ishin hisur 912 . Tërheqjd krijoi vështirësi për «Armatëri e
Lindjes», veçânërisht për veprimet e krahut të majtë të saj. Për
francezët tërheqja e trupave italiane ishte ë pâjustifiküeshme913,
madjo kryëministri i Frahcës pohonte atëherë plot zemërim se
italianët «tallen me ne... ata nuk lüftojnë dhe nuk duhet te kenë,
pra, të drejtë për asgjë».914
Pas tërheqjes së gushtit qeveria e Romës u detyrua të silltë në
Shqipëri força të reja, numri i të cilave u rrit shu- më e arriti deri
në 120’ mijë veta 915 . Megjithatë po vinte fundi i shtatorit dhe
komanda italiane nuk po merrte gu- xim të sulmonte kundër for
cave a-h, kurse forçat fran- ceze të «Armatës së Lindjes», pas
ofensivës që kishin ndër- marrë nga mesi i. shtatorit, po lëviznin
drejt Veriut. Për pla- nèt e italianëve u krijua një gjendje e vështirë
aq sa filloi t’i shqetësonte së tepërmi qeveritarët e Romës. Më 1
tetor ministri italian 1 Punëve të Jashtme e quante «një humbje
shumë të rëndë mosveprimin tônë në Shqipëri, mosveprim i cili
mund të dëmtojë në mënyrë të pandreqshme dhe mund të anulojë
sâkrificat që këmi bërë gjatë. viteve të luftës»916. Po këtë shqetësim
i shfaqte atij edhe komandanti i forcave italiane në Shqipëri',
gjeneral Ferrero. «Mé trupat dhe mje- tet që kam në dispozicion do
të bëj sa të mundem, por me keqardhjen time të thellë do të më jetë
mbase e pamundur t’u ndaloj franoezëve, esadistëve dhe serbëve të
arriinë më pare se ne në Elbasan dhe ndoshta edhe në Durrës».917
Kështu, trupat frànceze avancuan në Shqipërinë e Me- sme
duke shfrytëzuar jo vetëm tatepjetën e forcave a-h, por edhe
ngathtësinë me të cilën lëyiznin trupat italiane që ve-

912
'Oesterrëich-XJngàrns Letzer K rien 1914-1918. Cituar si pas botimit !të Ministrisë italiane te Luîtës: Riassunto délia^relazione Ufi- ciale
austriaca sulla guerra 1914-1918, Rôma, Tip. Régionale, 1946, f. 509-512; Gaz,
«Rosta , e, Shqypnis». Shkodër, 28. 8.1918, art. Berati e Fïeri û more ' prap.
913
Ministère de la Guerre de France. Etat-Major de l’Armée. Archives historiques (më tej : M. Guerre, AH), Karton 6. N. 177, teleg, i . Barrère nga
Rama me .n. 1655 sekret.. dt. 1.9.1918.
914
R. Poincaré. Victoire et armistice 1918. Paris, 1933, f. 318. ,Shih
edhe f. 329-330.
915
L’Eserctio italiano tra la 1& e la 2a Guerra Mondiale, Novembre
1918 — Giugno 1940. Ronui. 1954. f. 8,10; La marina italiana ne- lla grande
.guerra, vol. I. Firenzo. 1935, f. 235.
916
S., Sonnino,' Garteggià 1916-1922, Romà-Bari, 1975, dok. . 349, f.,
490.
.
917
ÀSME, DS. Allegato n. 8. 1X. 1918.
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pronin në Shqipëri. Megjithatë, forçat italiane hynë në: El- basan
më parë se francezët., Kjo ndodhi në 7 tetor 918 . Për shkak të
kundërshtimit të italianëve forçat franceze nuk hynë dot në qytet
por qëndruan jashtë tij.919
, Trupat franceze që kaluan në Shqipërinë e Mesme deri në afërsi
të Elbasanit u tërhoqën prej andej pas ndërhyrjes diplomatike të
qeverisë së Romës pranë qeverisë së Parisit dhe sidomos pas
diskutimit të këtij problemi nga Këshilli i Lartë i luftës i fuqive
aleate të Antantës, i cili u mblodh në Versajë në fund të 10-ditëshit
të parë të tetorit.
Me ndërhyrjen e tyre diplomatike, qeveritarët italianë
synonin jo vetëm të ndalonin përparimin e mëtejshëm të trupave
franceze dhe të forcave të shteteve të tjerë në ,Shqipëri, pôr të
siguronin edhe tërheqjen e tyre prej andëj. Kjo përbënte edhe
platformën me të cilën përfaqësuesit italianë shkuan në mbledhjen
e Këshillit të Lartë. Sipas ditarit të E. Sonninos ajo konsistonte në
atë që të evitohej pushti- mi i Shqipërisë nga forçat franceze dhe
serbe «në çdo formé ose pretekst» që ai të paraqitej dhe të bëheshin
gjitha- shtu përpjekje që «çdo pushtim që ishte kryer tanimë nga
ana e tyre të zëvendësohej nga trupat italiane» 920 . Me këtë
nënkuptohej që francezët duhet të tërhiqeshin jo vetëm nga pjesa
e pushtuar në Shqipërinë e Mesme, por edhe nga Korça e
Pogradeci. Këtij qëllimi diplomatët italianë ia arri- tën vetëm
pjesërisht. Erancezët u tërhoqën vetëm nga Shqi- përia e Mesme.
Atë ditë që trupat franceze u takuan me ato italiane në Elbasan,
më 7 tetor, kryeministri i Francës Klemensoi (G. Clemanceau), i
telegrafonte «Armâtes së Li- ndjes» se: «...te dy divizionet franceze
që përparojnë në drej- tim të Lezhës dhe të Shkodrës, do të
zhvendosen pa i zë- veridësuar me të tjerë. Trupat italiane mund
të vazhdojnë lëvizjet e tyre në kët'o drejtime».921
Udhëzimi i mësipërm ishte një ndarje e zonave të vepri- meve
ushtarake në Shqipëri. Kjo ndarje bëhej për qëllime politike dhe
bazohej në klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915. Në'bazë
të'pikave 5 e 7 të tij. Shqipëria e Mesme i ishte njohur shprehimisht
Italisë si zonë nën influencën e saj të plotë. Këtë fakt francezët nuk
kishin si ta kundërshtonin. Àty ishte parashikuar të ngrihej i
ashtuquajturi «shtet shqiptar», i cili do të vihej nën protektoratin

918Po aty, Allegato n. 48, bis, 8. X. 1918; P. Bondioli, Albania qui- nïa
sponda d’Italia. Milano, 1939, î 104.
919
P. Chanlaine, Les combats en Albanie en 1918, në: «Revue historique de l'Armée», nr. 1, 1969, f. 72.
920 S. Sonnino, Diario/1916-1922, Bari, 1972,1.304-305 ..........................
921 Ministère des Affaires Etrangères de France. Archives .Diplomatiques
(më tej : AMAE), ' Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, 'fl. 43. Shih edhe vëll. 28, fl.
68-70. ..
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italian. Prandaj më 8 te- tor, kur trupat franceze ishin në portât e
Elbasanit dhe kur, për rrjedhim, doli çështja se ku do të vendosej
kufiri i zo- nave të operacioneve, diplomatët e Ke d’Orsesë iu
përgjigjën menjëherë kësaj kërkese duke hartuar materiahn
përkatës. Në këtë material thuhej se përsa i takon S'hqipërisë, «...
përveç krahinës së Vlorës, pushtimi i së cilës i është njohur
shprehimisht Italisë. Traktati i Londrës i prillit 1915, ka
parashikuar krijimin e një shteti mysliman shqiptar, të vendosur
nën protektoratin italian dhe që përfshin pjesën e Shqipërisë së
Me- sme me portin e Durrësit».922
Kështu francezët u tërhoqën nga krahina e Elbasanit, por
mbajtën nën pushtimin e tyre jo vetëm Korçën e Po- gradecin por
edhe një pjesë të fshatrave që hynin në var- tësinë e Skraparit dhe
të Gramshit923.
Shkaku që francezët nuk i lëshuan Korçën dhe Pograde- cin
është 1 thjeshtë vetëm se duhet parë veç për Korçën dhe veç për
Pogradecin. Pushtuesit francezë dëshironin që në Korçë të vinin
përsëri forçat e armatosura greke, mirëpo italianët donin të
shtriheshin forçat e tyre, me qëllim që ta shtinin në dorë të gjithë
Shqipërinë e Jugut. Për këtë arsye francezët mënjanuan si njerin
rast ashtu edhe tjetrin duke pritur zhvillimin e ngjarjeve në
Konferencën e ardhshme të Paqesi
Edhe ruajtja e Pogradecit nën pushtimin francez.. ki- shte
arsye politike. Nëse Korça hynte në kuadrin e prete- ndimeve
aneksioniste greke, Pogradeci hynte në ato të bor- gjezisë
shtetmadhe serbe. Në kohën e pushtimit të Pogradecit nga forçat
franceze, në shtator 1917, qeveria. serbe i kër- koi Parisit të
vendoste atje administratën e vet, që «Pogradeci t’u kthehej
autoriteteve serbe» si një qytet i ceduar Serbisë nga «qeveria» e E.
Toptanit.924
Në Traktatin e fshehtë të Londrës për krahinën e Pogradecit
nuk thuhej ndonjë gjë e përcaktuar. Atje ishte parashikuar që
territoret në pjesën lindore të shtetit shqiptar të shërbenin për të
lidhur shtetin serb me atë grek. Natyrisht këtu hynte edhe
Pogradeci. Por ky parashikim ishte bërë në
rast se Bullgaria do të hynte ne luftë perkrah fuqive të An- tantës.
Në këtë mënyrê asaj do t’i jepej, si shpërblim Maqe- donia deri në
Ofcër, çka do të sillte një shkëputjé territoriale midis Serbisë dhe
Greqisë. Megjithëse kjo nuk ndodhi dhe kufiri serbo-grek i vitit
1913 nuk u prek, pretendimet e qeverisë serbe për krahinën e
922 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 50-51.
923 Arkivi Qendror Shtetëror i RPS të Shqipërisë (më tej: AQSH) Fond i
Deleg. P. Brendshme, viti 1919, d, 175, 11,56-57.
924 AMAE. Guerre 1914-1918, Albanie, vëll. 13-14, fl. 58, kërkesa e Legatës
serbe në Paris, më 20.10.1917.
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Pogradecit mbetën. Këto pre- tendime ishin tamimë të njohura.
Dhe shefi i shtatmadhorisë .së ushtrisë serbe i shprehu ato hapur
në memorandumin që hartoi në mbarim të luftës, kopjen e të cilit
ia dorëzoi edhe Komandës së lartë franceze 925 . «Pogradeci nuk
mund te mbetet në anën shqiptare, mbasi baseni i Liqenit të Ohrit
lidhet në mënyrë të ndryshme me Ohrin e Strugën, që janë në anën
tonë»926, pohonte ai midis të tjerave. Kjo ishte arsyejm krye- sore që
ndikoi mbi pushtuesit francezë ta ruanin në dorën e tyre edhe këtë
krahinë.

• 2. LUFTA DIPLOMATIKE PËR SHTRXRJEN E PUSHTIMIT
ITALIAN NË SHQIPËRINË E VERtUT

Pushtuesit italianë e ruajtën krejtësisht pjesën e Shqipë- risë
së Jugut që e kishin pushtuar më 19,16-17. Madje ata ruajtën
përkohësisht (deri nga fundi i vitit 1919) edhe pushti- min mbi një
pjesë të tokës greke, atë mbi trekëndëshin Ka- kavije-KalibaqPerat, për të siguruar rrugën automobilistike Sarandë-Koreë*.
Me përcaktimin e Shqipërisë së Mesme si zonë operacioni për
trupat italiane dhe me tërheqjen e francezëve nga Elba- sani,
kontradiktat' : italo'-frànceze, që lindën në tetor 1918 për këtë
çështje, ü sheshuan. Pushtimi i Shqipërisë së Mesme nga trupat
italiane u krye brenda 20 tetorit. Një kontradiktë tje- tër lindi
ndërkaq midis dy fuqive nënshkruese të Traktatit të fshehtë të
Londres, midis Italisë dhe France s. Pushtimi i, ita- lianëve do të
shtrihej vetëm në Shqipërinë e Mesme, sikun- dër mendonte pala,
franceze, apo do të pënfshinte edhe Shqi- përinë • e Veriut, sic
kënkonin italianët?
Me udhëzimet që dha Këshilli i Lartë më 7 tetor u duk sikur
kjo kontradiktë u zgjidh në dobi të italianëve. Në këto udhëzime,
pasi kërkohej që trupat franceze të mos vazhdo- nin përparimin e
tyre në veri te Shqipërisë dhe konkretisht në drejtim të Lezhës dhe
të Shkodrës, nënvizohej: «trupat italiane mund të vazhdojnë
përparimin e tyre në këto drej- time»927 (nënkuptohet, në drejtim të

925 Zapisnici sa sednica delegacije kraljevine SHS na Mirovnoi Konferencii û
Parïzu 1919-1920, Beograd, 1960, f. 20, shën. 4
926 Po aty, f. 3^3.

*) Italianët u detyruan të tërhiqeshin nga territoret e Greqisë në gushtshtator 1917,-d.m.th. pas hyrjes së',- Greqisë ; venizeliste në luftë
përkrahVEuqive të Antantës, me piërjasbtim të trekëndëshit Kakavije- -Kulibaq
-Peral.
.. 17) 'AMAE'.
1918-1929,
10, fl. 48 ;
Diario 1916-Î922,
f. 308-309. ;
■ '
'
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Albanie, vëll.

S. Sonnino.

Lezhës dhe të Shkodrës). Këto udhëzime italianët i quajtën si
sukses diplomatik. Por ato nuk përputheshin aspak me synimet e
diplomacisë frënge, e cila reagoi menjëherë. Në këtë rast Ke
d’Orseja iu drejtua shpej't klauzolave të Traktatit të . 26 prillit 1915
dhe i kërkoi Romës që .në Shqipërinë e Veriut të shtriheshin forçat
serbe dhe jo italiane. Kufiri verior i Shqipërisë së Mesme, deri ku
k.ishin të drejtë të përparonin italianët,. ishte lùmi i Matit mbasi,
sipas diplomatëve francezë, aty duhej të ishte kufiri i shtetit
«mysliman shqiptar», i parashikuar në pazarllëkun e prillit 1915.
«Në veri të këtij lumi e gjithë pjesa katolike e shtetit shqiptar që
shtrihet deri në kufijtë e Malit të Zi, nga njëra anë, dhe Serbisë nga
ana tjetër, duhet të konsiderohet jashtë'zonës''së. veprimit italian.
Nuk ka, pra, asnjë pengesë që senbët të lihen të lirë të hyjnë në
këtë pjesë...»928, — thu- hej në materialin e përpunuar në Ke d’Orse
më 8 tetor.
Edhe qeveritarët e Romës planet e tyre në Shqipëri i bazonin
në klauzolat e të njëjtit Traktat. Madje dihet se ishte udhëheqësi i
diplomacisë italiane, S. Sonnino, ai që kërkonte ta ruante atë si
gjënë më të shtrenjtë që kishte arritur gjatë luftës për qëllimet e
pasluftës. Ve’tëm se zJbatimin e tij çdo palë donte ta bënte tani
sipas interesave të veta, duke e in- terpretuar atë në mënyra të
ndryshme. Përfaqësuesit e Fra- ncës kërkonin që pushtimi i
Shqipërisë së Veriut nga serbët (si një ; masë e parë aneksimi), të
vihej në jetë që tani pa pritur hapjen e Konferencës së Paqes dhe
shqyrtimin e çë- shtjes në këtë konferencë. Kurse përfaqësuesit e
Italisë men- donin ndryshe. Sipas tyre e drejta për ndarjen e
Shqipërisë në bazë të këtij Traktati, i takonte vetëm, Konferencës,
Për- veç kësaj, ve-të zbatimi i klauzolave të veçanta të Traktatit
lidhej sic; e kemi parë, me disa kushte. E tillë ishte pika VII. Sipas
kësaj pike Italia detyrohej të pranonte dëshirën e nën- shkruesve
të tjerë të këtij Traktati për ndarjen e Shqipërisë me fqinjët
ballkânikë, vetëm atëhere kur të siguronte më parë për vete ato .
territore në Adriatikun Verior dhe Lindor që
Traktati në fjalë i jepte Italisë. Ky ishte një kusht që i ndih- monte
diplomatët italianë të manovronin për ndarjeh e Shqi- përisë me dy
fqinjët ballkanikë. Prandaj qeveritarët e Ro- mës kërkonin ta
shtrinin pushtimin e forcave italiane në tërë Shqipërinë e Veriut,
për ta patur këtë, gjatë traktati- vave të paqes, në dorën e tyre.
Vendimi i Këshillit të Lartë të luftës më 7 tetor u erdhi atyre pak
a shumë në ndihmë.
Megjithâtë dy komandave të ushtrive të fuqive të Antan'tës.që vepronin në Ballkan iu dërguan dy udhëzime të ndry- shme.
Komandës së trupave italiane në Shqipëri iu përcoll më 8 tetor

928

‘ AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 50-51.
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udhëzimi i Këshillit të Luftës i 7 tetorit, sipas të cilit trupat italiane
do të vepronin edhe në veri të Shqipëri- së929, kurse ihë 10 'tetor
Pariisi i përcillte komandës së «Armâtes së Lindjes» udhëzimin e
vet, që bazohej në platfôrmën e përpunuar në Ke d’Orse më 8 tetor,
sipas së cilës kufiri ve- rior i trupave italiane do të ishte lumi i
Matit, në veri të të cilit do të vepronin trupat serbe.930
Mirëpo me tërheqjen e trupave franceze nga Shqipëria e
Mesmev iniciativën e veprimeve ushtarake do ta mermin në dorë
italianët, jo vetëm në këtë pjesë të vendit tonë, por edhe më në veri.
Autoritetet franceze nuk u erdhën dot në ndihmë trupave serbe, një
kontigjent i të cilave depërtoi me të shpejtë në Shqipërinë e Mesme
(për të kaluar në veri të Matit) .dhe me 10 tétor ë puslhtoi Tiranën
më pënpara sesa të arrinin këtu forçat italiane. Parisi nuk mund
të kërkonte që forçat serbe të qëndronin në Shqipërinë e Mesme, e
cila u ishte njohur forcave italiane, por kërkoi që kolona e avancuar. e ushtrisë serbe, që kishte hyrë në Tiranë, të lejohej për të
kaluar në veri të lumit Mat në drejtim të Lezhës, për të përzënë që
andej forçat a-h. Me gjithë ndërhyrjet e.përsë-, ritura të
diplomacisë frënge pranë asaj italiane për këtë çë- shtje, ata
përfünduan pa rezultat.931 Serbët,. nuk u. lejuan të
kalonin më në veri dihe u detyruan të tërhiqeshin nga Shqi- përia
e Mesme në drejtim të Dibrës,
Megjithatë qeveria franceze dhe komanda e «Armatës së
Lindjes» u munduan të gjenin mënyra të tjera politike dhe
ttshtarake për ta penguar shtrirjen e forcave italiane në veri të
Shqipërisë dhe për t’u ardhur në ndihmë forcave serbe. Italianët
kundërshtuan përsëri. Në fund të 10 ditëshit të dytë të tetorit (kur
trupat italiane kaluan në veri të lumit Mat), francezët dolën me dy
propozime. Së pari, ata kërkuan që pu- shtimi i Shqipërisë në veri
të Matit të bëhej me força të për- bashkëta italiane dhe të aleatëve
të tjerë. Ky pushtim i për- zierë diktohej, sipas francezëve, .nga
faktorë ushtarakë, nga zhvillimi me sukses e i shpejtë i luftës
kundër forcave të shu- mta a-h. Me 'përfundimin e këtij operacioni
të përbashkët forçat italiane nnk do të qëndronin më në Shqipërinë
929 Në këtë dokument midis të tjerave thuhej se komanda e «Armâtes
së Lindjes» ishte udhëzuar «të ndaionte përparimin e forcave franceze dhe
të komhësive të tjera në drejtim të Elbasanit dhe të Du- rrësit si edhè në
drejtim të Lezhës dhe të Shkodrës duke deklàruar njëkohësisht që > këto
territore i janë rezervuar në të gjitha drejtimet përparimit të trupave
italiane të Shqipërisë». (ASME, DS, allegato n. 66, 9 . X . 1918).
930 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 90-91, teleg. G.
Klemansoit — Komandës së «Armatës së Lindjes», me n. 13042, BS/3, dt. 10.
X. 1918.
931 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10. fl. 85, teleg, i F.
D’Esperej', — M. . së Luftës, dt. 19.X.1918; po ,.aty. fl. 86-87 si. dhe vëll, 28, fl..
68-70, teleg.. i S. Pichon,— Barrère . në; Romë,. më 19. X. 1918. S. Sonnino.
Diario 1916-1922. f. 308.
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e Ve- riut, por duhéj të tërhiqeshin përsëri në jug të lumit Mat. «Ne
nuk do ta pengoj-më përparimin e trupave italiane në veri të
Matit».i telegrâfonte më 19 tetor udhëheqësi i diplomacisë
franceze, S. Pishoni, ambasadorit të tij në Romë. Porse duhet t’i
bëhet e' qartë qeverisë italiane, nënvizonte ai më tej, se «menjëherë
pasi operacionet ushtarake nuk do ta justifi- kojnë këtë avancim,
këto trupa duhet të tërhiqen prapa në jug të Matit, në mënyrë që
të lihen të lira ato pjesë të terri- torit dhe të bregdetit slhqiiptar, të
cilat, sipas Traktatit të Lo- ndrës, janë rezervuar shpréhimisht
qoftë për Serbinë, qoftë për Malin e Zi». 932
Ky propozim, që iu paraqit Romës më 21 tetor, nuk u miràtua
nga qeveritarët italiane. Për ministrin e Jashtëm ita- lian çështja
e kthimit prapa as që mund të shtrohej. Përkun- drazi. sipas
udhëzimeve të 7 tetorit të Këshillit te Lartë aleat pushtimi i gjithë
Shqipërisë së Veriut u ishte rezervuar ve- tëm italidnëve dhe,
prandàj ishin serbët, mendonte ai, ata që nhk duhej të hÿnin dhe
as të qëndronin në Shqipërinë e Veri-ut dhe jo italianët. Së fundi
në këtë çesht'je, sipas tij, Traktati i 26 prillit 1915 as që hynte fare
në mes, mibasi Tra- ktati në fjalë «kishte lidhje me çështjet që do
të rregullohe- shin në mbarirn të luftës, me traktatin e paqes».933
Pas refuzimit .të nropozimit të parë, Parisi doli me të dy- tin,
sipas të ci lit kontigjentet e trupave italiane që do të kalonin në veri
të Matit, nuk duhet të vepronin në mënyrë të

70.

932 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 86-87; vël-1. 28, fi. R8-

933 S. Sonnind, ' Diario 1916-1922, f. 308-309, AMAE. Europe 1918- -1929,
Albanie, vëll. 10, fl. 105-106, teleg. i Barrère — M. së Jashtme në Paris, më
21. X. 1918.

299

pavarur, por duhet të viheshin nën komandën e~ «Armâtes së
Lindjes». Kështu ato do të shkëputeshin, pra, nga komahdâ eprore
e ushtrisë italiane, prej së cilës varesihin trupat italiane në
Shqipëri. Po të mos veprohet kështu, atëherë: «Askush nuk mund të
ndalë përparimin e gjeneral Ferreros kur ai nuk ka më armiq
përpara tij. Duhet të parashikohet arritja e tij e afërrne në Shkodër,
mibasi austriakët po tërhiqen .përpara kërcënimeve që unë po
ushtroj në krahun. e majtë të ty- re»934, i telegrafonte komandanti i
«Armâtes së Lindjes», gje- nerali F. d’Espertej (Frandhet d’Esperey),
Parisit më 22 teco*.
Vendosjen e të gjitha trupavo aleate që do të operonin në veri
të Shqipërisë nën vartësinë e saj, komanda franceze e «Armatës së
Lindjes», e cilâ e bëri këtë. propozim, dhe pa- staj Ministria e Punëve
të Jashtme e Franpës e eila. e niiratoi, e paraqitën si kusht të
domosdoshëm si për bashkërendimin e veprimeve luftarake, ashtu
edhe për mënjanimin e konflik- teve të mundshme midis dy
rivalëv.e: italianëve dhe serbëve 935 . Por qëllimi i vërtetë’ i këtij
propozimi nuk mund të dshihej dot. Ai synonte të frenonte 'veprimet
e ushtrisë italiane në këtë pjesë të Shqipërisë dhe ta kufizonte
kështu sa më shu- më shtrirjen e tyre. Prandaj.edhe këtë propozim
përfaqësuesit e Romës e hodhën poshtë 936. Madje qeveria. italiane
po për- gatitej t’i zgjeronte pushtimet e saj edhe në pjesë të tjera të
Ballkanit të cilat do të liroheshin së shpejti niga trupat e.fuqi- ve
qendrore, sidomos në ato pjesë që shtriheshin më shumë synimet
dhe interesat e saj. Për këtë arsye Roma ngriti odhe një komandë të
veçantë, Komandën eprore të trupave italiane në Ballkan, niga e
cila varej edhe truparmata italiane në Shqipëri. Në krye të kësaj
komande, e cila u vendos në Vlorë, u vu gjeneral S. Piaçentini.
Kështu, lufta' diplomatike midis Parisit dhe Romës nuk e
ndali dot përparimin e ushtrisë italiane drèjt Veriut të Shqipërisë.;
Ajo kaloi Matin dhe më 27 tetor hyri në Lézfhë, ku zëvendësoi
austro- humgarezët që sapo ishin tërhequr 937 . Tani, kur forçat
italiane ishin në dyert e Shkodrës, diplomacia e Parisit doli me një
propùzim të ri, të trëtin. Ajo caktoi një kufi tjetër, më të avaneuar,
deri ku mund të shtriheshin forçat italiane; ky kufi ishte lurni Drin.
Këtë lumë italianët mund ta kaloriin vetëm në një vend, gjatë
bregdetit, sa për të shkuâr në Shkodër, dhe lejohej të, kalonte vetëm
një njësit i vogël,
ai që do të bënte pjesë në garnizonin ndëraleat të Shkodrës 938 .

934 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 107.
935 Po aty, fl. 112, teleg. S. Pishonit — Romës, më 23. X. 1918.
936 S.. Sonnino, Diario 1916-1922, î. 310-311.
937 ÂQSH. F.P. Dodaj (shih ditarin e tij.)
938 S. Pishoni i telegrafonte për këtë ambasadorit të tij në Romë (pasi
i f liste rië fillim per nevojën e formimit të garnizonit ndëraleat të
Shkodrës) se: «Për të evituar çdo vështirësi, është e domosdoshme që

Këtë- propozim të- tretë, qeveria franceze e bëri më 26 tetor duket
me. që'llim që ta shtynte. qeverinë italiane të pranonte një
propozim t jeter të.saj. Propozimi për të eilin do të fia,sim pak më
poshte kishte për qëllim vendosjen e Shkodrës nënnjë garnizon
aleat.
... ■'Në keto rrethana politike u krye pushtimii Shqipërisë së
Mesme dhe i një pjese të Shqipërisë së Veriut nga ushtria italiane,
e cila më 1 nëntor 1918 hyri edhe në Shkodër. Përveç kësaj ajo
pushtoi edhe disa territore të tjera në veri të lumit Drin. Me
shtrirjen edhe në këtë pjesë të vendit, italianët shti- në në dorë
pjesën më të madhe të territorit. të shtetit shqip- tar.
-,
Tërheqja e trupave franceze dhe serbe nga Shqipëria e Mesme
dhe pushtimi i saj prej ushtrisë italiane shtroi për zgjidhje^ edhe
një kontradiktë të vjetër midis Romës dhe Pa- risit. Éshtë f jala.
për përkrahjen që, diplomacia franceze i kishte dhënë dhe .
vazhdonte t?i jepte Esad pashë Toptanit që nga gushti, r vitit 1916,
në kundërshtim me vullnetin e di- plomacisë italiane.
Pushtuesit italianëi shikonin te Pashai toptanas një vegël të
Frances dhe të dy rivalëve të tyre ballkanikë, që luftonin për :
ndarjen e : Shqipërisë. Prandaj Parisi ishte përpjekur ta fshihte
anën politike të çëslhtjes (aq më tepër që Traktati i fshehte i
Londrës i njihte Italisë përparësi në problemin shqip- tar), dhé
ishte munduar të kapej pas «doibisë» ushtarake që gjoja do të
kishin nga pasuesit e këtij çifligari, të cilët do të luftonin kundër
forcave të fuqive qendrore, austro-hungarezëve e bûllgarëve. Kjo
«dobi», sipas përfaqësuesve framcezë, do të rritej kur trupat aleate
do të hynin në Shqipërinë e Mesme, ku, po sipas tyre, Pashài, ky
shtypës i masave popullore, ve- çanërisht i fshatarësisë shqiptare,
na paskish shumë influence !939
Pas vendosjes së pushtuesve italianë në Shqipërinë e Mesme,
për francezët doli problemi i qëndrimit zyrtar që du- hej të mibandn
ndaj mercenarëve të Esad Pashës, sepse forçat e pashait nuk mund
t’u shërbenin më tej francezëve. Ata i ki- shin pasur këto força si
udhërrëfyes dhe si pararojë deri në Shqipërinë e Mesme, derisa u
tërhoqën prej andej. Në këto rrethana komanda e «Armatës së
Lindjes» në tetor urdhëroi shpëmdarjen e forcave të, armatosura të
Qeveria italiane të, udhëzojë gjeneral Ferreron të mos e kalojë Drinin në
drejtim të Veriut, më përtej Lezhës, me përjashtim të njësitit të destinuar
për' të marrë pjesë në formimin e garnizonit ndërkombëtar të Shkodrës...
Trupat italiane do të ngarkoheshin kë- shtu të siguronin pushtimin e të
gjithë Shqipërisë, me përjashtim të një rripi toke që përfshihet rridis
Drinit dhe kufirit malazez... Ju kërkoj të ndërhyni me urgjencë pranë
Qeverisë italiane në mënyrë që të miratojë propozimin tonë». (AMAE.
Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 19, fl. 122).
939 AMAE. Guerre 1914-1918, Albanie, vëll. 8, fl. 58-60,117-118,
126-127.
'
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Esad Pashës. Ato u porositën. të shkonin në fshatrat e tyre me «leje»
për një kohë të pacaktuar.940
Në këto kushte duhej rishikuar edhe qëndrimi i Francës ndaj
«qeverisë» së Esad Pashës, pranë së cilës ajo vazhdonte të mbante
një ministër fuqiplotë, së fundi L. Krajevskin. Ai që e shtroi i pari
këtë problem ishte ambasadori frahcez në Romë, K. Barer, i cili ishte
nën presionin e vazîhdueshëm të diplomacisë italianë dhe, përveç
kësaj, qysh në fillim nuk i^hte pajtuar me këtë veprim politik të
qendrës. Aty nga me- si i tetorit, ai i vinte në dukje Parisit se
«qeveria italianë nuk dëshiron që Esad Pasha të.shkojë në Shqipëri
dhe nuk e autorizon atë të kalojë nëpërmjet Italisë...»941
Dhë K. Barer ishte i prerë për të mos i dhënë më E. To- ptanit
asnjë përkrahje. Ai ia. parashtronte Ke d’Orsesë çësh- tjen kështu:
«Qeveria italianë na e ka thënë në formé shumë të qartë se ajo e
mban Esadin për një kundërshtar të saj dhe se nuk do ta shohë atë
në asnjë mënyrë në Shqipëri. Çë- shtja këtu nuk është nëse ajo ka
apo jo të drejtë. Traktati i Londrës i 26 prillit 1915 parashikon
krijimin në Shqipërinë e Mesme të një shteti ballkanik, përfaqësia
diplomatike e të cilit do të sigurohët nga ana e italianëve. Ky është
një privilegj që përbën nyjën kryesore të protektoratit. Ne i kemi
njohur, pra, Italisë në Shqipërinë e Mesme në formë implicite një
situatë të privilegjuar e barazvlefshme me atë të fuqisë mbroj- tëse«, Prandaj pohonte më tej K. Barer «rrethanat na kë- shillojnë dhe
angazhimet tona na imponojnë... t’i japim fund një patronakhi,
dëmin e të cilit e kam vënë në dukje qysh kur ky patronazh u
akordua prej nesh dhe zhvillimi i ngjar- jeve provoi kotësinë e tij të
plotë...»942.
Tërheqjen e përfaqësuesit të saj diplomatik pranë , «qeverisë»
së E. ■-Toptanit dhe thirrjen e tij në Paris, ministria franceze e
Punëve të Jashtme e vendosi në fund të tetorit, kurse veprimet u
kryën gjatë müajit nëntor. Ja sesi e argumentante këtë akt shefi i
Ke d’Orsesë në telegramin që i dër- gonte L. Krajevskit: «Për shkak
të dispozitave që e përfshijnë të gjithë Shqipërinë e Mësme në z-onën
italiane të operacio- neve dhe që rrjedhin nga angazhimet tona
kundrejt Italisë, ekziston frika se qeveriù italiane do të ngrejë
përsërr vështi- rësi përsa i takon pranisë suaj pranë Esadit dhe
qëllimeve të këtij.
Nga ana tjetër, duke qenë se ne nuk kemi intéres t’i japim
Konsultas një pretekst për të Shkelur angazhimet që ajo ka marrë
ndaj nesh, ju lutemi t’i njoftoni Esad Pashës që ju kam thirrur të
940 V. Vinaver. Italianska akcija protiv Jugoslavije na albansko
jugoslavenskoj granici 1918-1920 god., në «Istorijski zapisi», 1966, nr. 3, f. 479.
941 M. Guerre. AH. Karton 6 N 177, teleg. i Barrère — M. P. të

.Jashtme, me nr. 2338.
942
M. Guerre, AH. Karton 6 N 182, teleg. i Barrère — MP të
Jashtme, n. 2497, dt. 26. X. 1918.
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ktheheni në Francë^ 943 944.
Eshtë tare e qartë se angazhimet e Italisë ndaj Francës dhe
aleatëve të tjerë të saj për të cilat fliste S. Pishoni nuk is'hin veçse
ato që lidheshin me Traktatin e fshehtë të Lo- ndrës. Prandaj S.
Pishoni porosiste që t’i thuhej Pashait top- tanas të hiqte dorë nga
orvatjet për t’u kthyer në Shqipëri derisa «luftimet të mos kishin
mbaruar dhe kushtet e paqes të mos ishin përcaktuar, të paktën në
vijat e tyre të përgjith- shme»3/‘.
Kështu më kohën e armëpushimit qeveria franeeze u de- tyrua
të distanoohej nga Esad Pasha, në kuptimin zyrtar të fjalës, sepse
ajo nuk ia kurseu edhe paskëtaj si përkrahjen morale ashtu edihe
atë materiale: (me dhënien e ndonjë sub- vencioni nën dorë).
Në këtë ko'hë doli në skenë’ edhe një kontradiktë tjetër, ajo për
pushtimin e Shkodrës. Kjo çështje u zgjidh me ven- dosjeh atje të një
garnizoni ndëraleat, i cili do të ishte i për- kohshëm, derisa të
vendosej përfundimisht për të ardhmen politike të saj.

3, NDËRKOMBËTARIZIMI I SHKODRËS .

Ideja e vendosjes së Shkodrës nën një: garnizon ndëraleat nis
në fillim të tetorit 1918, kur u shtrua çështja. e ndar- jes së zonës ah .të pushtimit në. Shqipëri midis forcave të fu- •qive aleate të
Antantës. Kjo ide lindi në Ke d’Orse dhe ishte pp diplomacia françeze
ajo që nguli këmfoë .për ndërkoimbë- tarizimin e Shkodrës. Edhe në
këtë çështje Parisi ndiqte që- 11 in-.et e vêla. :
Për çudi sipas diplomacisë françeze trajtimi i Shkodrës
duhejveçuar nga trajtimi i pjesës tjetër të Shqipërisë (!). Për qytetin
e Shkodrës nuk duhéj marrë parasys'h Traktati i fshehtë i Londres
i vitit 1915, por gjendja e vitit 1913-14, kur qyteti i Shkodrës u
vendos, sic dihet, nën një garnizon ndërkombëtar në të cilin merrnin
pjesë forçat e 5 Fuqive të Mëdha evropiane (të Anglisë, të Francës,
të Austro-Hungarisë, të Gjermanisë dhe të Italisë). .
- Nga kjo bazë shtrohej problemi i Shkodrës edhe në ma- terialin.
që K. d'Orseja hartoi më 7 dhe 8 tetor 1918. Sipas saj, e drejta për
të kryer një, pushtim ndërkombëtar fë Shkodrës ishte pra «e
paprekur»945.
Propozimin për vendosjen e Shkodrës nën një garnizon
ndëraleat diplomatët francezë e motivuan me nevojën për të
mënjanuar pushtimin e këtij qyteti nga forçat malazeze të kraL
943 Po aty, 6 N. 290, teleg. i S. Pishonit i 29 tetorit dhe i 5 nëntorit 1918 dërguar D. Krajevskit.
.
■
944 Po aty.
945 AMAE. Éuroo© 1918-1929,.
10..
46. 50-51.

Albanie,, vëll.
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Nikollës946. Këtu gjendet një pjese e së vërtetës, por jo thelbësprja,
Kral Ni'kolîà. ishte larguar nga vendi i, tij në fi- llim të vitit 1916,
(në. kohën ë pushtimit të Malit të Zi nga forçat a-h). Ai do të,
dëshironte të, kthehej, në Mal të- Zi dhe partizanët e . tij të
vendoseshin në Shkodër. Por në fund të vitit 1918 ishte vështirë të
bëhej një veprim i tillë nga forçat ,e armatosura te mbre’tit mialazez.
Me kapitullimin e Malit të Zi në. fillim të vitit 1916,.força, të tilla .
nuk . ekzistonin, ato ishin shpëmdarë. Më 1918 pasues të tij kishte
ende, madje kishte edhe çeta të armatosura, por lëvizja nga lart për
bashkimin e jngosllaveve në nj'ë shtet te vetëm ishte më. e fortë. Për
më tepër kjo lëyizje kishte mbë- shtetjen e Francës. Për rrjedhim
pasuesit e Nikollë Petroyiç- -Njegoshit nuk arritën të shtinin në dorë
asnjë qytet të Malit të Zi, jo mandej Shkodrën. Kështu, më shumë
shans.. për tapu- shtuar atë. kishin forçat e armatosura serbe 'dhe
ato ,italiane; më shqmë këto të f un dit. Këtë , mundësi e krijuan
udhezi- met e 7 tetqrit 1918 të Këshülit të Lartë aleat të luftës. Dhe
pikërisht më.7 tetor diplomatët. francezë, duket si réagirai ndaj
këtyre udhëzimevé, hodhën idenë e . ndërkombëtarizimit tëShkodrës947 dhe të. nesërmen,. më,-8 tetor, kërkuan që pushtimi i
trupave., italiane të përqendrohej.. vetëm. në, Shqipërinë e Mesme
dhe l-;'- mos kalonte në veri të lumit, Mat.
Prandaj hiund të.vimë në konkluzionin se propozimi fra-

946 Po aty,
947 Po aty,
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ncez për vendosjen e Shkodrës nën një garnizon ndëraleat sy~
nonte,: në radhë të parë, 'të evitpntë pushtiimin e këtij . qy- teti
nga forçat italiane. Edhe sikur të pranojmë atë që pas- qyrohet në
dokumentet e diplomadsë franceze, dihet se pra- pa forcave të
mbretit malazez qëndronin trupat italiane: (Kjo ndodbte për faktin
se qeveria italiane ishte mbështetjà e ja- shtme kryesore në mos e
vetmja e kral Niikollës dhe e pa- suesve të tij si edhe e forcave të
tjera séparatiste jugosilave që luftonin kundër bashkimit të tyre në
një shtet të vetëm nên hegjemoninë e borgjezisë serbe). .Përveç.
kësaj, me ngri- tjen e këtij garnizoni ndëraleat, Franca siguronte
praninë e për- kohshme, të forcave të saj të .armatosura e-dhe në
këtë qytet të rëndësishëm në veri të Shqipërisë, pasi kishte
siguruar ta- nimë praninë e forcave të veta në një pjesë të
S'hqipërisë së Jugut, në Korçë. Në këtë mënyrë qeveria e Parisit
syno- nte të ndiikonte në «zgjidhjen»'e problemit shqiptar jo vetëm
me anë të diplomacisë, por edhe me'praninë e saj ushtarake.
Kështu, Parisi e udhëzonte më 10 tetor gjeneral F. d’Es- perej
që të fillonte punen për ngritjen e garnizonit ndëraleat nie
pjésëmarrjen e trupave franceze, angleze 'dhe italiane, garnizon në
të cilin nuk do të .merrnin pjesë as 'forçat serbe, as atb malazeze. 948
Kuptohet se për ngritjen e . këtij garnizoni duhej marrë më
pare pëlqimi i dy fuqive të tjera, në radhë të parë i Ita- lisë e pastaj.
edhe i Anglisë. Propozimin francez qeveria italiane në filhm e
hodhi pos'htë, dnke nguÿar këmbë se e drej ta për të pushtuar të
giithë Shqipërinë e Veriut, dùke për- fshirë edhe qytetin e
Shkodrës, u takonte, në bazë të udhë- zimit të 7 tetorit të Këshillit
të Lartë aléat të 'luftës, vetëm forcave italiane. 949 Megjithatë, ajo
deklarôi më vonë, më 26 tetor, se do ta pranonte këtë pushtim
ndëraleat vetëm me disa kuishte, renditja é të cilave tregpn se
çfarë donte të arrinte, në këtë rast, diplomaçia italiane. Katër ishin
këto ku- shfe: Së pari, në përbërjen e garnizonit ndëraleat të mos
përfshiheshin ushtarë serbe, por vetëm força franceze, an- gleze e
italiane. Së dyti, sasia e'këtyre forcave. të armatosura për çdo vend
të ishte e barabartë për nga numri. Së treti, në pushtimin ëventual
të Malit të Zi të merrnin pjesë edhe trupat italiane. Së.katërti,
pushtimi i Lezhës dhe i portit të Shëngjinit si edhe i tërë pjesës
tjetër të Shqjpërisë së Veriut t’u rezervohej italianëve. 950
Gjithashtu ministri i Jashtëm
i Italisë pranoi që komandën e këtij garnizoni ta merrte në dorë e ta
organizonte komanda e «Armâtes së Lindjes»951, siku- ndër kishte
kërkuar pala franceze. .

311.

948 Po aty, fl. 90-91
949 Po aty, fl. 100-102,105-106; S. Sonnino. Diario 1916-1922. f. 308, 310-

950 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 118-121', 136; .S Sonnino.
Diario 1916-1922, f. 310-311.
951 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 127.
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Në këto kushte del. fare qartë se lëshimm që u bënin
francezëve në Shkodër, italianët kërkonin ta kompensonin në dy
drejtime. Nga njëra anë donin të merrnin miratimin që trupat
italiane të kalonin në Mal të Zi dhe të merrnin pjesë në pushtimin e
tij së bashku me forçat e tjera të Antantës, çka ëdhe ndodhi. Nga ana
tjeter, të arrinin që Parisi të ri- konfirmonte udhëzimin e 7 tetorit të
Këshillit të Lartë atelat, i cili, sipas diplomatëve të Konsultas, u
rezervonte trupave italiane pushtimin e gjithë Shqipërisë së Veriut
duke përja- shtuar prej këndej forçat serbe, të cilat po i afroheshin
ndër- kaq Shkodrës dhe mund ta pushtonin atë më përpara se trupat
italiane. Kjo do të :thoshte, gjithashtu, se pala italiane nuk e
pranonte propozimin francez të 26 tetorit, sipas ,-të cilit kufiri verior
deri ku mund te shtriheshin trupat italiane ishte lumi Drin.
'Përsa i përket qëndrimit të: Londrës, qeveria angleze, e cila
kishte qëndruar deri tani në prapaskenë, e miratoi propozimin
francez për Shkodrën. Këtë e themi duke ; u. nisur - nga fakti se një
kontigjent anglez mori pjesë në garnizonin ndëraleat të Shikodrës.
Vetëm rrethanat e këtij miratimi, për mungesë materiali
dokumentar, nuk jemi në gjendje t’i shtje- llojmë. Ajo që mund të
thu'het është se pas miratimit të Italisë, Anglia, e cila përpiqej të
luante rolin e «arbitrit», nük kisbte arsye pse ta kundërshtonte
propozimin francez, aq më tepër që edhe asaj i interesonte të kishte
një pikë vrojtimi brenda në Shqipëri, e cila do t’i shërbente për t’u
lidhur edhe me rrethe të borgjezisë shqiptare.
Megjithatë garnizoni hdëraleat nuk u vendos në Shkodër
menjëherë pasi u larguan prej andej trupat austro-hun- gareze.
Lakmia për tokat e Shqipërisë i shtynte qeveritë serbe e italiane t’i
vinin ushtritë e tyre në garë për të push- tuar sa më shumë nga këto
toka. Shqipëria e Veriut dhe Shkodra si qendra e saj kryesore, ishte
terreni ku ' u duk më shumë kjo’ garë e shfrenuar.
Projektet e: ■ qeverisë serbe për të ripushtuar Shqipërinë e
Veriut nisin me marsin e vitit 1917952. Por mundësia për t’i vënë ato
në jetë, u krijua aty ng'a mbarimi i luftës, kur' u tërhoqën austrohungarezët. Beogradi veproi tani jo vetëm
në fushën ushtarake, por edhe në atë politike e diplomatike. Komanda e ushtrisë serbe formoi edhe një njësi të veçantë, që, i vuri
emrin «Trupa e Shkodrës», kurse qeveria serbe i kër- koi
përfaqësuesit të saj ne Paris që të ndërhynte pranë qe- verisë
franceze për t’i siguruar sa më shumë liri veprimi në këtë ' çështje
e cila, sipas saj, kishte <mië shumë karakter po- litik sesa
ushtarak».953
1 Urdhri për të marshuar në drejtim të Shkodrës iu dha trupave serbe

!

952 D. Vujoviç. Oslobodjene Skàdra 1918 godine i stanje na crnogorsko — albanskoj granici, në:
«Istorijski zapisi», 1960, n. 1, f.
93-94.
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953 Po aty, f. 94.

më .21 tetor (8 tetor me stilin e vjetër), kur këto trupa’ndodheshin në
Kosovë (Pejëj. Për mungesë mate-, ‘ riaiesh rmk jemi në gjendje ië
themi nëse veprimi i kësaj kolone të ushtrisë serbe u ndërmor pasi
dështoi veprimi për të kaluar në Shqipërinë e Veriut, nëpërmjet
Shqipërisë së Mesme. Sidoqoftë, në urdhrin e komandës eprore serbe
të 21 tetorit drejtuar forcave të saj vartëse midis të tjerave’ thu- hej :
«Do të ishte me shumë inferes që të arrini në Shkodër përpara trupave
italiane, të cilat mund të vijnë nga jugu, megjithëse dubet të qëndrojnë,
sipas marrëveshjeve të .arri- tura, në jug të Matit. Në qofte se trupat
italiane do të për- piqen t’u mënjanojnë nga Shkodra, përpjekjet e tyre
t’i hidh- ni kategorikisht poshtë dhe të kërkoni udhëzime nga komanda e lartë»954. Në të njëjtën kohë edhe një kolonë e ushtrisë franceze
që ndodhej në Kosovë, do të nisej në drejtim të Shkodrës për të hyrë
atje mundësisht në të njëjtën kohë me. trupat serbe.
Trupat serbe hynë në Shkodër më 30 tetor; ato zëven- dësuan
aty të parat pushtuesit austro-bungarezë955, kurse trupat italiane
erdhën më vonë.
'
Rreziku i pushtimit të Shkodrës nga trupat serbe e shtytt
qeverinë italiane ta pranonte propozimin francez.për ndërkombëtarizimin e Shkodrës, por duke e lidhur këtë pranim me
kushtet. që përmendëm. Këto. kushte synonin të mënja- hqnjn ,
praninë . e. truppve serbe.. jo vetëm . në Shkodër, por edhe në
pjesën tjetër të Shqipërisë,. së.. Veriut. ...
- Garnizoni ndëraleat -u formua me ardhjen e kontigjentit.
francez më 5 nëntor 956. dPërsa, i përket kontigjentit anglez, ai erdhi
në, dbjetor 1918. Në' këtë kohë -mbëmti në Shkodër gjenerali
anglez Filips, që kisbte-qenë këtu -edhe. më 1913- -1914, si
komandant garnizoni..
.......
Me pushtimin e Shkodrës nga forçat e armatosura- të
Alitantes dihe të aleatëve te tyre ' sorbe, dolëm dy problème
kiyesore për t’U zgjidhür, Së pari, jargimi, i trupave serbe nga
Shkodra. Së dyti,. përcaktimi i kufijrve deri ku do gtë shtri- hej
garnizoni ndëraleat i qytetit. Për problemin e paiyymidis
ïtalianëve dhe francezëve nu'k ekzistonin divergjenca .pari- more.
Ato ishin zgjidhür kur ishte. caktuar përbërja; e ; këtij garnizoni,në të cilin trupat sei’be nuk duhej , të -bënin pjesë. Bile itaiianët
kishin theksùar se trupa sorbe nuk :do të kishtë edhe sikur këto.
,,
;të ishin shkrirë në njësitin .franeez të garni zo ni t.47
...

;

■ : Z/’

Përsa u , përket kufijve të këtij garnizoni, pati mëshu- më
divergjenca. Francezët kërkonin që kufijtë e garnizonit të

954 Po aty, f. 95-96.
955 «Besa shqyptarë». Shkodër, 5. XI. 1918; I ûocùmenti - diplo- matici italiani
(më tej: DDI), séria VI, vëll. 1, dok. 14.
956 «Bësa sbqvptare», 7. XI. 1918.

shtriheshin edhe në periferi të. qytetit, madje; ©dhe : më larg;
itaiianët synonin që këta kufij. të përqendrohèshm ve-, tëm në
qytetiaa e Shkodrës. Itaiianët pramuan më në, fuhd që nën
garnizonin ndëraleat të.kalanin edhe Bahçallëku, edhe pje- sa .
shqiptare e mai.it të Taraiboshit, 957 958 kurse paia francezc vazhdoi të kërkonte për ..një kohë të gjatë atë 1 .shtrirje që ki- shte
garnizoni më, 1913, d.m.th, një rreze prej 10, km rreth qytetit959
Në dhjeton : 1918 senbët - u detyruan të largoheshin nga
Shkodra, por .qeveria ,e Beogradit arriti të pushtonte një pjesë të
territorit të shtetit shqiptar.
:

4, KRIJIMI .1 ZONËS SERBE; TË BUSHTIMIT

Përpara se të trajtojmë kriiimin e kësai zone. le të, ndale- mi
pak te orvatjet e qeverisë serbe për nushtimin e Shqinë- risë
së.Mesme, pavarësisiht se këto orvatje dështuan me tër- heqjen e
forcàve serbe nga Tirana. Shtrirja e ushtrisë serbe në Shqiipërinë
e Mesme përveç që do të shënbentei .si', urë për të kaluar në veri
te Shqiporisë, kishte edhe, një qëllim tjetër, të cilin Beogradi
përsëri nuk e arriti; Qëveriaserbe (e cila në kohën e armëpushimit
ndodhej emde në emigracioh, në, Korf uz) synonte t’i hapte rruigën
reaksionit të brenidshëm

957
, S. Sonnino. Diario 1916-1922, f. 310-311.
958 DDL VI, vëll. 1, d. 579, 602.
959 ASME. DS. Comando superiore forze italiane nei Balcani, Biario, dt.
24.1.1919 dhe 1. 2. 1919.
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esadist për t’.u vendosur në Shqipërinë e Mësme, ku Pashai
toptanas kishte disa pasues’nga klasa e çifli/garëve. Në këtë :
mënyrë rrnmd të krijohej. ràsti për të vërië në. jetë edhe marre
veshj en e nënshkruar në Tiranë; ,në qershor 1915, midis «qeverisë
shqiptare» të . Esad , Pashëts dhe qeverisë serbe . të N. Pashiçit, e'
përfaqësuar nga ministri i saj i Punëve të Brendshme, Ljuba
Jovanoviçi.
Në fillixn të tetorit, kur për shkak të ngathtësisë së ita- lianëve
u duk sikur diçka po lëvizté në të mirë të saj,qe- qeria serbe vendosi
t’i shkruante Esad Pashës të kt'hehej nga Parisi «mibasi rruga për
në Elbasan ishte hapur» 960 . Kjo' rruigë u mbyll, por vëtëm për
zonën e pushtuar nga italia- nët; këtu pasuesit e Esad Pashës
murid të vepronin ilega- lisht. Rruga mbeii e hapur për zonën ku
ushtria serbe mu- : ndi të shtrihej në mbarim të luftës.
.Kufijtë e zonës serbe të pushtimit mund të jepen vetëm në vija
të përgjithshme sepse më kalimin e kohës ato kanë lëvizur, ka
pasur herë tërheqje dhe herë zgjerim. Us'htria serbe mundi të
shtrihej, siç është dhënë tanimë nga histo- riografia jonë,. në
krahinat lindore dhe verilindore të sbtetit shqiptar. Këto is'hin:
krahina e Dibrës së Poshtme (Pesh- koDia), Hasi, Luma, Maïësia e
Gjakovës, Krasniqja, Kelme- ndi. (Në shkurt 1920 ajo pushtoi bile
edhe pjesën shaiptare të malit të Taraboshit, duke zbritur deri tek
ura ë Bunës, në të hyrë të- qytetit të Shkodrës).
Megjithëse serbët pushtuan këtë pjesë të shtetit shqip- tar
mund të thêmi se në kohën e armëpushimit asnjë nga të dy rivalët,
as serbët dhe as italianëb . nuk ia arritën plo- tësisht oëllimit të
tyre. Këta të fundit nuk arritën në veri dhe në lindje të Shqipërisë
kufijtë e 1913-ës, siç dëshironin. Ja se si i telëgrafonte qèverisë së
vet gjeneral S. Piaçentini në nëntor 1918: «Pushtimi ynë ushtarak
në veri të Vjosës;Shtri- het gjatë një rripi bregdetar, i ; cili në piesën
jugore. të tii arrin në një theilësi. prej nja 60 km, ndërsa në drejtim
të veriut vjen gradualisht duke u ngushl uar derisa në afërsi të
Lezhës arrin vetëm nja 10 km... Mungesë forcash, vësh- tirësi
fumizkni dhe komunikaicioni, veçanërisht në këtë stinë [dimri],
bëjnë që gjyisma .lindore dhe verilindore e Shqipërisë të lidhet në
fatin e sâj. Në këto kushte ajo është. e desti- nuar të bëhet
lehtësisht teatër i veprimeve të ambicjeve esadiste dhe i grabites
serbe».961 Ndërsa për diplomacinë. ita- liane përgjegjësia për këtë
gjendje binte mbi komandën ush- târake, e cila riuk diti t’i...
shfrytëzonte rrethanat e për- shtatshme diplomatike që i. krijoi ajo,
; po.r e !a veien të vi- hej përpara një fakfi të kryer.962 . . .....

960 B. Hrabak. Reokupacija oblasti..., në: «Gjurmime albanolo- gjike», 1969,
nr. 1, f. 256.
961 ASME, DS. Allegato n, 296 bis, 35: XI. 1.918; DPI, VI, 1, dok. 339.
962 Më 8 gusht 1919, Tiitoni i shkruante F. Nitit kështù: «Pushtimi serb i
territoreve [të Shqipërisë] që përfshihen në kuïijtë e 1913- -ës është një telash i
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Më vonë pushtuesit italianë bënë përpjekje ' për t’i nxje- rrë
forçat serbe, jashtë kufijve të vitit 1913 dhe :për t’u zëiië atyre
vendin. por pa sukses. Rruga .diplomatike, së cilës’ ata iu drejtuan
përsëri,. nuk i plotësoi dot boshllëqet ushtarake që u krijuan në
kohën e armëpushimit. Në qoftë se gjatë tërheqjes së Ushtrisë
serbe nga Shqipëria e Mesme dhe nga qyteti. i Sbkodrës
pushtuesve italianë u erdhi në ndihmë që- ndrimi i qeverisë së
Parisit, më vonë atyre u mungoi një ndihmë e tillë. ' Kështu
pushtimi serb i territorit shqiptar u bë një burim tjetër
kundërthëniesh midis Romës dhe Boe- gradit. I përkrahur nga ;
Franca, Shteti Serbo-JKroato-Slloven që u krijua në mibarim të
luftës, mundi ta ruante zonën e tij të pushtiimit në Shqipëri, madje
edhe. ta zgjeronie atë.
. Për t’i nxjerre forçat serbe jashtë territorit të shtetit shqiptar
diplomatët e Romës ndërhymë shpesh në Paris, për faktin se me
ndarjen e zonave të pushtimit në Shqipëri u morën kryèsisht Parisi
dhe Roma dhe se prapa forcave ju- gosHaye në Shqipëri qëndronite
komanda e ^Armâtes së Li- ndjes». Por qeveritarët e Parisit nuk e
pranuan asnjëhèrë versionin që ngrinin, vazihdimisht partnerët e
tyré italianë. Sipas italianëve udhëzimet e Këshillit aleat më 7
tetor 1918, vetë'm atyre. u jepnin ,të drejtë të pushtonin tokat e
Shqi- përisë se Veriut me përjashtim të Shkodrës, prandaj forçat
jugosllave qëndronin në territorin e s'htetit shqiptar në mënyrë:
arbitrare 963 . Diplomatët francezë. shfaqnin p-ikëpamjen e tyre,
sipas së cilës . forçat italianë kishin -«të drejtë» të shtriheshin deri
te luirai Drin, ndërsa në weri të këti.i lumi ata që e kishin këtë «të
drejtë» ishin serbët dhe jo ita- lianët964.
Këtu nuk duam aspak të vemë në balance gjykimin e
përfaqësuesve të dy fuqive, përderisa pushtimi jugosllav i një pjese
të territorevé të shtetit shqiptar ishte po aq ar- bitrar sa pushtimi
italian i pjésës tjetër. Duam të theksojraë vetëm faktin se
diplomatët francezë muk : . kishin .aspak të vështirë t’i gjenin
pushtimit serb një «foazë -mibështëtëse». Si bazë e tillë shënbente
gjithnjë Traktati i fshebtë i Lo- ndrës. Kështu, udhëzimin e 7 tetorit
të Këshillit të Lartë ale- at, Parisi në fillim e • interpret'oi sipas
pikëpamjes së vet, se sipas tij udhëzimi në fjalë nuk përfaqësonte
«aspak një an- gazhim të heqjes dorë piotësisht nga Shqipëria», ai
u lintë italianëve «një liri të madhe» veprimi në Shqipëri, porse «qeveria franceze nuk pranon aspak që trüpat e saj ose ato të ale- atëve
të. tjerë të mos hyjnë aty»°3.
madh që ka rrjedhur nga javashllëku i trû- pave tona në kohën e tërheqies
austriake. Komanda e Vlorës, edhe pse iu kërkua, nuk diti të shfrytëzonte. atë
të drejtë që u arrit në tetor në Versajë për t’u rezervuar vetëm trupave italianë
pushtimi i të gjithë Shqipërisë, me përjashtim të Shkodrës» (P. Pastorelli.
L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920. Napoli, 1970, f. 147 shën. 55).
’ 53) AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 11, fl. 213-214.
964 Po aty, vëll. 12, fl. 61-62.
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Si rrjedhim, për diplomatët francezë isMn italianët ata që
duhej të tërhiqeshin nga pjesa që kishin pushtuar në veri të lumit
Drin dhe jo forçat jugosliave. Këtij versioni iu për- mbajtën
vazhdimisht diplomatët e Ke d’Orsesë, sa herë që italianët ngrinin
të tyren. Më në fund puna arriti deri atjé sa t’u thuhej haptazi
italianëve: «Asnjë nga marrëveshjet e për- kohshme që kanë dalë
nga kushtet e operacioneve ushtaraketë vjeshtës 1918 ose nga
veprimet e përikohsfame... nuk mund të qëndrojnë mibi
përmbajtjen e traktateve» dhe prandaj «Baza e të drejtave
respektive të fuqive në Shqipëri qën- dron-në. Traktatin e Londres
të vitit 1913 dhe të'vitit 1915,. që përcakitojnë 'kushtet e pushtimit
ndërkombëtar të Shko- drës, zonën e rezervuar Italisë, të drejtat e
saj të protek- sionit mbi një sbtet shqiptar mysliman në Shqipërinë
e' Me- sme si dhe të drejtat e grekëve në jug, të serbëve e të malazezëve në veri»965 966.
■Nga ana e saj pala serbe për -të mbeshtetur pushtimin e
territoreve të shitetit- shqiptar, nuk mund t’i drejtohej as Traktatit
të fshehtë të Londrës, as bisedimeve të füqive hë kohën e
armëpushimit. Me Traktatin e 26 prillit 1915 ajo ishte vënë në'
poizita të disfavorshme në krahasim me riva- len e saj Italinë.
Beogradi mund të merrte një pjesë të te- rritorit shqiptar vetëm
atëhere kur t’i lëshonte Italisë disa territore të ish-Perandor:isë
Austro-Hungareze në brigjet e Adriatikut Lindor dhe Verior, që i
kërkonte për vete.
Me mbarimin e luftës dhe me hapjen e Konferencës së Paqes
filloi një fazë e re pazarllëqesh plot me rreziqe për të ardhmen
pohtike -dhe territoriale të shtetit shqiptar. Për mënjanimin e
këtyre rreziqeve rolin vendimtar e luajtën ma- sat popullore
shqiptare me luftën e tyre të vendosur poh- tike dhe të armatosur.

965 AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 108-109, dt. 22 tetor 1918,
Pishoni — K. Barer,
966 Po aty, vëll. 12, fl. 61-62, teleg. i S. Pishonit dërguar amba- sadorit
francez në Romë, më 8.7.1919.
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MBYLLJE

Nga shtjeUimi i gjendjes ndërkombëtare të Shqipërisë gjatë
Luftës I Botërore, doli tare qartë se që nga fillimi i kësaj lufte e deri
në mbarirn të saj, vendi ynë u trajtua. niga të dy grupet antagoniste
të fuqive impérialiste si «pla- çkë tregu». Si e tillë u trajtua si
pavarësia politike e shte- tit shqiptar, ashtu edhe tërësia e tij
territoriale. Parimi i ko- mbësisë dhe ai i vetëvendosjes së popujve u
'shkelën kështu për të tretën herë e akoma më brutalisht nga sa i
kishkt shkelur ato fuqitë gjatë dy krizavë të mëparshme politike
ndërkombëtare të periudhës së imperialiizmit. Gjatë krizës Lindore
të viteve 1878-1881 dhe asaj ballkanike të viteve 1912-1913. Në këto
dy raste parimet demokratike për zgji- dhjen e drejtë të çësihitjes
nacionale, u shkelën në favor të së «drejtës» së fitimtarit në luftën e
zbvilluar kundër Pera- ndorisë Osmane (pjesë e së. cilës ishte atëherë
Shqipëria). Ato n shkelën gjithashtu për të mos i . ashpërsuar më tej
kontradiiktat ndërmjet fuqive impérialiste evropiane dhe për të
mëiijanuar kështu 'një luftë botërore. Rur kjo shpërthert parimet e
kombësisë dhe të vetëvendosjes si dbe vendimet e vitit 1913, n
shkelën për të kënaqnr pretendimet ekspan- sioniste të
imiperializimit italian dhe të atij.f austro^-hungarez në Ballkan, me
pretekstin «e sigurim.it» të tyre në detin Adriatik. Këto pretendime
janë të njëjta me ato të ngritura herë pas here nga Fuqitë e Mëdha,
të cilat, duke u nisur nga pozita e më të: fortit, përpiqen t’u. diktojnë
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popujve të vegjël e të doibët, ligjim e tyre të ekspansionit.
Shovinizmi ballkanik ka luajtur gjithashtu rolin e vet në
trajtimin e të drejtave kombëtare të popullit shqiptar si ^plaçkë
tregu».‘ Këtë.rol e ka luajtur si gjatë krizave të maparshme, ashtu
edhe gjatë konfliktit të parë botëror.
Pushtimi i vendit gjatë këtij konflikti ishte një aspekt tjetër i
planeve antisbqiptare të imperializmit dhe. të shovi- nizmit.
Shkelja e vendimeve të 1913-ës dhe pushtimi i vendit gjatë
Luftës I Botërore, krijuan për Shqipërinë një gjen- dje të jashtme dhe
të brendshme shumë kritike dhe tepër të rëndë. Në fakt kjo gjendje
mbeti e pandpyshviar edhe në mbarim të kësaj lufte. Ajo që ndryshoi
ishte zëvendësi- mi i forcave të armatosura të bllokut të mundur
imperia- list me ato që fituan luftën, me forçat e vendeve të Antantës. Gjithashtu këto vende fituan «të drejtën» ■ të vendos- nin për të
ardhmen politike dhe territoriale të Shqipërisë, sipas interesave të
tyre.
Gjendja e jashtme e Shqipërisë përeaktohej pra nga Traktati i
Fshehtë i Londrës, kurse e brendshmja nga pushtimi i huaj. Prej
këndej lindën edhe dy rreziqe të mëdha që krijoi• për Shqipërinë
shpërthimi i Luftës I dhe mbarimi i sâj. Njeri kislhte karakter të
jashtëm, diplomatik, dhe buro- nte nga përpjekjet e fuiqive fituese
për t’i zëvendësuar ve- ndimet e vitit 1913 me klauzolat e Traktatit
të tyre të 26 prillit 1915. Rreziku tjetër ishte i brendshëm, ushtarak,
dhe hurohte nga pushtimi i vendit nga forçat e hüaja. Prandaj populli
shqiptar dhe përfaqësuesit e tij duhej të luftonin në dy froute. Duhej
te luftonin edhe në frontin e jashtëm, për të hedhur poshtë Traktatin
e Fshehtë të Londrës, ka- rakterin e pathemeltë të tij në krahasim
me vendimet e fuqive të 1913-ës, si dhe çdo plan- tjetër në dëm të
pava- rësisë politike dhe të tërësisë territoriale të shtetit shqiptar.
Po ashtu duhej të luftohej edhe në frontin e brendshëm kundër
pushtuesve të huaj, për çlirimin e vendit.
Kjo luftë në dy. fronte, që filloi- dhe u zhvillua qysh gjatë
konfliktit botëror, do të' merrte përpjesëtime të gjera në mbarim të
këtij konfliikti, kur duheshin hedhur poshtë me çido mjet planet që
reaksioni i jashtëni u orvat t’i vinte në jétë gjatë traktativave të
paqes. ■
L'■
'Gjâte konfliktit 'botëror lufta ë popullit shqiptar për hibrojtjeri
e të drejtave kombëtare, u zhvillua në küs'htet po- litike të veçanta.
Në këtë ko'hë vendi u pushtua gradualisht nga ushtritë c katër
shteteve. fqinje dhe pastaj u shndërrua në zonë operacionesh . nndis
ushtrive të të dy grupeve impérialiste ndër luftuese. Kjo luiftë, herë
politike e herë e ar- matosur, u drejtua sa kundër forcave të
monankive ' ballka- nike fqinje, aq edhe kundër dy fuqive të
Adriatikut dhe të Francës. Rezultat i luftës kundër këtyre tri të
fundit ishin deklaratat e pushtuesve austro-hungarezë dhe italianë
të vi- teve 1916-1917 si edhe. nënshkrimi i Protoko'lüit shqiptaro- francez të 10 dhjetorit 1916. Vlerësimi pozitiv i këtij 'Pro- tokolli nga
Lëvizja Komlbëtare Shqiptârë dhe reagimet e saj ndaj deklaratave të
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"Vjenës dhe të Romës për të ardhmen e Shqipërisë, ishin tregues që
dëshmonin se reaksioni i huaj, i odo vendi që të ishte, do ta kishte të
vështirë të vinte në jetë planet e tij antishqiptare,, sepse do të
ndeshte në qëndresën e brendshme popullore.
Evokimi i parimit. të kombësisë dhe të vetëvendosjes nga
rrethet patriotike shqiptare budo që ndodheshin, brenda dhe jashtë
vendit, mbështetja e tyre në këto parime, pastaj në. fitoret e arritura
më 1912-1913 (me njohjen e statusit të Shqipërisë si shteti pavarur
e sovran si dhe me caktimin e kufijve të saj), ishin armë me peshë të
madhe për luften e drejtë të popullit shqiptar në mibrojtje të çështjes
për të : cilën ai kishte luftuar dhe do të luftonte. Armë tjetër në dorën
e tij ishte qëndrimi nèutral i .Shqipërisë ndaj kon- f likt.it botëror.
Shqipëria dhe populli, shqiptar nuk kishin pse të.paguanln për një
luftë të1 huaj, të cilën as e kishin nde- zur dhe as kishin marrë pjesë
në të. :
Në rrëthana të tilla, lufta në planin diplomatik për të hedhur
pos'htë karâkterin e pathemeltë të Traktatit.. të Rshe- htë të
Londrës, ishte .e lëhtë për tu zhviliüar nga pikëpamja e së diejtës
nderkombëtare. Mé Traktatin. e Fshehtë të Londres, vendimet e vitit
' 1913 mbi Shqipërinë, të . marra ko- legjialisht nga Füqitë e Mëdha
evropiane, u shkelën. Megji- thatë ato nuk mund. të anulloheshin e
të humbnin fuqinë, aq më téper që shteti shqiptar nuk. ishte përzier
në konfli- ktin botëror; ai nuk merrte pjfeSe në asnjerin .prej. të dy
grupeve impérialiste ndorluftuo.se...
if„
Për përfaqësuesit è . Shqipërisë vendimet' e vitit 1913 dhe
parime t e kombësive dhe të vetëvendosjes, të cilat kishin shër- byer
gjatë , luftës. bptërore, si bazë për . të hedhur poshtë planet
antishqiptare të fuqive dhe të monarkive balïkanike fqinje,
ekzistonin edhe në mbarim- të 'saj.; Ato, i patën paras7/sh: edhe
delegatët shqiptârë' të mblédhûr në Kongresin e 1 Dürrësït të
dhjetorit 1918 dhe pastaj përfaqësuesit shqiptârë .që shkuan në
Konferencën e Paqes, e cïla u hap -në Paris në janar-191'9 nga fuqitë
fituese të luftës.
Mbi 50 delegatët e mbledhur në Kongresin <: Durrësit nga e
gjithë Sbqdpëria dhe pjesërisht nga ' kolonitë jashtë vendit, hodhën
poshtë jo 'vetëm porosinë e qeverisë së Romës për të ngritur një
komitet dhe jo një qeveri967, por goditën edhe Traktatin eFshehtëtëLondres nëdy pikat themelore të ,tij, që kishin të bënin me
Shqipërinë, në plaatiin' politik dhe në atë territorial. Me ngritjen e
qeverisë dhe jo të një' komi- teti, veçanërisht me ngritjen e dikasterit
të Punëve të Ja- shtme 968 hidhej poshtë, në praktibë, protektorati
italian mbi- shtetin Shqiptar, në formën e përfaqësimit të këtij shteti
nga Italîa në marrëdhëniet ' e/ tij me. botën. e jashtme, sikundër
ishte parashikuar në pikën VU të Traktatit. Ai u godit edhe në parim.
967 Historia e Shciipërisë, vëll. III, Tiranë, 1984, f. 192,
968 Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-19Z0 (Përmbledhje dokumentesh), vëll. I, Tiranë, 1975, dok. 42, f. 75.
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Delegatët i konsideruan vendimet e 1913 mbi Shqipërinë të
paprekura969 dhe pavarësinë e plotë të shtetit shqiptar tashrnë të
fituar970. .
Në Kongresin e Durrësit u goditën më shurnë ato pika të
Traktatit të Fshehtë të Londres që cenonin tërësinë territoriale të
Shqipërisë. Aty u goditën si pika VI e Traktatit, që i. njihte Italisë
sovranitetin mbi Vlorën dhe kra- hinën e saj, ashtu edhe pika VII ë
tij, sipas së cilës Italia nuk do të kundërshtonte • kalimin e
Shqipërisë së Jugüt Gre- qisë dhe atë të Verilrt Serbisë e Malit të Zi,
në qoftë se këtë do ta kërkonin nënshkruesit e tjerë të Traktatit,
konkretisht Franca me Anglinë (mèqë Rusia cariste nuk ekzistonte
më): Aty u godit edhe pika V, ku flitet për efczistencën e nië shteti
shqiptar «mysliman» në -Shqipërinë e Mesme. Në Kon- gres u
demaskua gjithashtu -qëndrimi 1 pushtuesve italianë, të cilët, të
nisur nga qëllimet e tyre aneksioniste mbi Vlorën e krahinën e saj,
nuk i lejuan përfaqësuesit e Vlorës të merr- nin pjesë në Kongresin e
Durrësit. Delegatët e konsideruan Vlorën si «pjesë të pandarë» të
shtetit shqiptar. Po ashtu i konsideruan edhe krahinat e tjera të
përfshira më 1913 bre- nda kufijve të këtij shteti971. Këto krahina,
për shkak të pu- shtimit serb e francez, nuk kishin mundur të
dërgonin delegatët e tyre në këtë Kongres.
■
;,
Në Kongresin e. Durrësit mjaft nga delegatët ngritën qëllimisht
edhe nevojën e respektimit të parimit të kombë- sisë dhe atë të
vetëvendosjes, për të cilët kishin propaga-: nduar shumë fuqitë
fituese të Antantës, veçanërisht SHBA,; me presidentin e tyre, V.
Vilsondn. Mbi bazën e këtyre pa-' rimevé delegatët kërkuan
rishikimin e kufijve-të shtetit shqiptar të caktuar më 1913, 972 në
drejtim të zgjerimit : të tyre.
Shembullin e delegatëvc: të mblodhur në Durrës, e ndo- qën në
thelb edhe përfaqësuesit shqiptarë. që shkuan në Konferencën e
Paqes në Paris. Edhe ata kërkuan të respek- toheshin vendirnet e
1913-ës si dhe parimet e kombësisë dhe të vetëvendosjes dhe të
hidhej kështu poshtë Traktati i 26 prillit 1915. Mirëpo sipas fituesve
të luftës impérialiste, të drejtat e popullit shqiptar duhej t’u
nënshtroheshin planeve grabitqare dhe interesave të tyre
ekspansioniste : Të vëna përballë njëra-tjetrës, në Paris gjetën
mbështetje lakmitë e Italisë dhe të dy monarkive ballkanike fqinje
dhe jo kërke- sat; e drejta kombëtare të. popullit shqiptar.:.
Lutta në frontin ë jashtëm diplomatik, nuk pati dhe nuk mund
të kishte asnjë sukses. Karaktéri i luftës pati shkruar në ato vite V.
I. Lenini, përcakton edhe atë të paqes. Nga lutta impérialiste nuk

969 Lufta e popullit..., vëll. I, shënimï 1, î. 69-70.
970 Po aty, dok. 42, f. 75.
971 Dokumenta historike për t’i shërbye historisë tonë kombëtarey
Elbasan, 1924-1925, f. 32. 53.
972 «Dokumemta histori'ke...,» f. 55-61; Lufta e popullit..., vell. I, f. 69-70,.
shënimi. 1 dhe dok. 42, f. ,75.
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mund të dilte veçse një «paqe impérialiste»973 pohonte ai.
Të tria fuqitë kryesore fituese të luftës si Anglia dhe Franca, që
kishin nënshkruar Traktatin e 26 prillit 1915, ashtu edhe SHBA që
nuk e kishin nënshkruar atë, e vunë popullin. .shqiptar të
ballafaqohej me të tri fqinjët lakmi- tarë : me . Italinë,. Jugosllavinë
dhe Gr.eqinë... SHBA, që e hiq- nin veten si fuqi shoqe me fuqitë e
Antantës, u pajtuan me fuqitë nënshkruese. të: Traktatit të Fshehtë
të Londres për dy çështjet themelore të tij, të cilat preknin të
ardhmen e Shqipërisë.. Si për çështjen. pohtike ashtu edhe. për atë
territoriale. Për Uashingtonin pavarësia politike e shtetit shqiptar
duhej sakrifikuar në interes të Italisë, sikundër ishte sakrifikuar më
26 pri.1.1 nga Londra, Parisi dhe Petrogradi, duke. e vënë këtë .shtet
nën protektoratin âpo mandatin ita- lian. Dhe duhej sakrifikuar gjoja
me pretekstin e : «papjekurisë» pohtike të popullit. shqiptar. për të
pasur një shtet të tij plo- tësisht të pavarur. Përfaqësuesit amerikanë
u bashkuan gji- thashtu me të ashtuquajturin «parim» të sigurimit
të Italisë në Detin Adriatik, sikundër kishin pranuar pë'rfaqësu- esit
anglezë, francezë dhe rusë në prill 1915, kur e tërho- qën Italinë në
luftë në anën e tyre, pavarësisht nga ndry- shimet që .solli mibarimi:
i. kësaj lufte, .Perandoria Austro- -Hungareze,.. nga prania e. së cilës
trembej qeveria e Romës, ishte shemibur tanimë dhe raporti i forcave
në Adriatik kishte anuar plotësisht në favor të Italisë. Megjithatë
populli shqiptar për hir të «sigurimit» të Italisë në Adriatikun jugor
duhej të sakrifikonte tërësinë territoriale të shtetit shqiptar duke
vendosur Vlorën dhe krahinën nën sovranitetin italian, (kështu ishte
parashiikuar në pikën VI të Traktatit).
Popullit shqiptar nuk i erdhi në ndihmë as e drejta që ishte
plotësisht në anën e tij, dhe , as kontradiktat ndërimpe- rialiste që
ekzistonin midis fuqive kryesore fituese për nda- rjen e Shqipërisë.
Në qoftë se përfaqësuesit e SHBA për- krahnin më shumë lakmitë e
borgjezisë ekspansioniste ita- liane në Vlorë dhe ishin për vendosjen
e protektoratit apo mandatit italian mbi shtetin e ardhshëm shqiptar
të cunguar nga pikëpamje territoriale, përfaqësuesit e Francës dhe
të An- glisë prireshiri për një cungim më të madh të këtij shfeti në
favor të borgjezisë ekspansioniste greke e serbe. Nga ana tjetër,
qeveria e Romës ua mbylli shtegun disa propozimeve që i paraqitën
asaj përfaqësuesit e qëverisë shqiptare që doli nga Kongresi, për të
gjetur një ujdi dypalëshe italo- -shqiptare sipas së cilës Itaha duhej
të hiqte dorë nga pre- tendimet që shkelnin pavarësinë politike dhe
tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dhe të mjaftohej me disa
privilegje që do t’i njihte asaj pala shqiptare.
U zhdukën kështu gradualisht shpresat që ekzistonin te
përfaqësuesit e borgjezisë kombëtare shqiptare, se duke pa- sur të
drejtën me vete do të mund të ruhej e pacenuar pavarësia politike e
shtetit shqiptar dhe tërësia e tij territoriale të njohura më 1913.
Gjithashtu u z'hdukën edhe shpresat që ekzistonin te këta
973V.I. Lenin; Veprat,. vëll. 23, f. 229.
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përfaqësues qysh gjatë luftës, në mbarim të saj dhe në kohën e hapjes
së Konferencës së Pa- qes, se do të mund të sbfrytëzonin kontradiktat
ndërimpe- rialiste në favor të çështjes, kombëtare shqiptare. Në rrethana të tilla, kur lufta diplomatike në frontin e j.ashtëm nuk po
jepte asnjë shenjë pozitive, lufta në frontin e brendshëm mori
përparësi 'dhe u bë faktori vendimtar për rifitimin e pavarësisë dhe
për ruajtjen e tërësisë territoriale të shtetit shqiptar.
Kontradiktat ndërimperialiste që ekzistonin për ndarjen e
Shqipërisë luajtën rolin e tyre vetëm për sa i përket fi- timit. të kohës
së nevojsibme për organizimin e luftës në fro- ntin e. brendshëm..
Zhvitlimi i suksesshëm i kësaj lufte nuk i lejoi,përfaqësuesit e fuqive
të mbledhura në Paris, t’i shndë- rronin planet e tyre antishqiptare
në vendime.
Pushtuesit italianë nuk arritën të ndalonin lëvizjen antiimperialiste në rritje të masave popullore.. Kjo lëvizje, që mori hov
në gjysmën e dytë. të vitit .1919 jvuri, në: radhë të parë, në,
shënjestër pushtuesit italianë për shkak. të rrezifcut të madh 'që
'paraqitnin pretendimet e tyre impérialiste për
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të ardhmen e vendit. Me gjithë përpjekjet e shumta që bënë ata,
nuk ia do'lën të.pengonin mbledhjen e Kongresit Kom- bëtar të
Lushnjës në janar. të 1920. Gjërat ishin bërë aq të qarta sa nuk
vlenin më as demagogjia e pushtuesve, as frika dhe as kërcënimet e
tyre.
N;ga Kongresi i Durrësit i dhjetorit 1918, ku u theksua
paprëkshmëria e vendimeve të vitit 1913 dhe mbi këtë tbazë u
goditën pazarllëqet e kryera gjatë Luftës I, u kalua në Kongresin e
Lushnjes. Në këtë Kongres u hodhen poshtë me forcé: planet e
hartuara në Konferencën e 'Paqes në dëm të pavarësisë politike dhe
të tërësisë territoriale të shtetit shqiptar. Aty u godit njëkohësisht
qëndrimi kapitullues i qeverisë që kishte dalë nga Kongresi i
.dhjetorit 1918 duke e zëvéndësuar atë me një tjetër, që veproi nga
pozita luf- tarake. Pushteti politik i dalë nga Kongresi :i Lushnjës, i
mbështetur nga masat e gjera popullore, veproi në mënyrë të payarur
si brenda. vendit, ashtu edhe jas'htë tij. Delega- tët e këtij Kongresi
ripohuan pavarësinë e plotë të Shqipë- risë, sikundër ishte vendosur
në Kuvendin e Vlorës më 28 Nëntor 1918, duke hedhur poshtë jo
vetëm protektoratin apo mandatin italian, por ed'he Komisionin
Ndërkomibëtar të Kontrollit, të vendosur mbi shtetin shqiptar nga
fuqitë më 1913. Kështu, me mbajtjen e Kongresit historik të
Lushnjes dhe • me vendimet që dolën prej tij, u rifitua në fafet pavarësia politike e vendit.
Vendimet e Kongresit të Lushnjes për të mbrojtur me çdo kusht
pavarësinë dhe tërësinë territoriale të vendit, i vuri në jetë Lufta e
armatosur e Vlorës. Pushtuesit itah- anë, të cilët nuk arritën të
ndalonin mbajtjen e këtij Kongresi, aq më pak ishin në gjendje të
pengonin vrullin pa- triotik e revolucionar të masave, që shpërtheu
akoma më ■shumë pas Kongresit. Përpjekjet e tyre qenë të shumta
por përfunduan pa sukses. Ata vunë në lëvizje e'dhe reaksionin e
brends'hëm, i cili u shtyp pa shumë vështirësi. Të tre ve- ndet fqinje,
nu!k arritën të merreshin vesh për një veprim të përibashkët brenda
në Shqipëri dhe të pengonin kështu rritjen e lëviizjes çlirimtare
antiimperialiste, që shpërtheu me luftën e armatosur, që nisi në
Vlorë në qershor 1920.
Fitorja e kësai lufte, në rrethanat që dihen tanimë, e de- tyroi
qeverinë e Romës të nënshkruante Protokollin e Tira- nës të 2 gushtit
1920, me anën e të cilit ajo nji'hte pavarësinë politike dhe. tërësinë
territoriale të Shqipërisë. Për rrjedhim humfoën çdo vlerë si Traktati
i Fshehlë i-Londrës, ashtu edhe pazarllëqet e Konferencës së Paqes
në Paris. Pas mënjanimit të pretendimeve të qeverisë së Romës, lufta
për të mënjanuar pretendimet e dy monarkive ballkanike fqinje, u bë
më e lehtë. Megjithatë u desh përsëri një luftë e ashpër politike d'he
e armatosur.
Kështu mori fund një nga periudhat më të vështira të Historisë
së Shqipërisë, siç ishte ajo gjatë Luftës I Botërore, kur vendi u trajtua
nga fuqitë impérialiste si «plaçkë tregu» dhe u pushtua prej forcave
të huaja të àrmatosura. Për të rifituar lirinë dhe pavarësinë atij u
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desh të derdhte përsëri shumë mund dhe gjak.
Kështu imperiali2mi dhe shovinizmi e treguan edhe një herë
fytyrën e tyre të vërtetë, kurse populli shqiptar tregoi akoma më me
forcë patriotizmin e vet, unitetin e radhëve të tij për të luftuar
rrezikun e jashtëm imperialist e sho- vinist. Me aftësitë që ai tregoi
në fushën e luftës politike dhe të armatosur, hodhi edhe një herë
poshtë propagandën e huaj armiqësore e cila, për qëllime nënshtrimi
e copëtimi, e paraqiste atë si «primitiv», «të përçarë» dhe «të
papjekur» për një jetë shtetërore të pavarur.
Këtë patriotizëm dhe këto aftësi ai i tregoi përsëri gjatë Luftës
II Botërore kundër pushtuesve fashistë italianë e gjer- manë,. bile në
një shkallë akoma më të lartë. Gjatë Luftës II lëvizjen çlirimtare të
popullit shqiptar e udhëhiqte klasa punëtore me Partinë e saj në
krye, khrse gjatë Luftës së Parë dhe në mbarim të ; saj atë , e
udhëhoqi borgjezia ko- mbëtare shqiptare. Për rrjedhim më 1920 u:
ripërtërih shteti borgjezo-çifligar shqiptar, kurse më 1944 filloi .jetën
shteti i demokracisë popullore.
R E S U M E
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Les années de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 constituent l’une des
périodes historiques les moins étudiées et en même temps des plus difficiles et
des plus complexes de l’histoire de l’Albanie. C’est une période chargée
d’événements politiques
intérieurs et
internationaux. A Cette époque la petite Albanie a été envahie par les armées des
sept Etats étrangers. L’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Etat
albanais sont devenues également- l’objet de marchandages des plus divers et des
plus typiques visant à piétiner les droits des pays et des petits peuples. Les
principes de- la nationalité et de l’autodétermination ont été foulés aux pieds par
les Grandes Puissances européennes encore plus brutalement qu’en 1912-1913, à
l’époque de la proclamation de l’indépendance et de la création de l’Etat albanais
indépendant.
L’Albanie servit de monnaie d’échange par les puissances des deux camps
belligérants, par celles de l’Entente et par les puissan-' ces du bloc central. Dans
le cadre de leurs plans de guerre impérialiste, les deux camps se sont mis en
compétition pour satisfaire les convoitises de la burgeoisie expansionniste des
pays voisins à l’égard de l’Etat albanais.
L’étude en question, de par son caractère, en tant qu’étude de l’histoire
diplomatique de l’Albanie des années 1914-1918, vise à analyser en premier lieu
les transactions des puissances impérialistes et des pays voisins chauvins,
effectuées au cours de la Première Guerre Mondiale au détriment des victoires
acquises par le peuple albanais durant 1912-1913. Elle vise également à traiter la
réaction politique des milieux patriotiques contre les plans anti-albanais de la
réaction extérieure et la résistance armée des masses populaires albanaises
contre les envahisseurs.
Le fait de traiter l’Albanie
conformément aux plans et aux
intérêts des puissances et son occupation par les forces étrangères, sont parmi
les témoignages les plus évidents du caractère impérialiste de la Première
Guerre Mondiale, caractère qui a été défini claire-
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ment et analysé profondément par. V.I.Lénine. Il a mis également en évidence que
le . caractère de la guerre détermine aussi celui de la paix, que de la guerre
impérialiste on ne pouvait aboutir -qu’à une paix impérialiste.
.L’étude: l’Albanie dans les relations internationales durant 1 les années 19141918, .est composée de 11 chapitres accompagnés d’introduction et de conclusion.
Dans l’introduction on expose les problèmes fondamentaux du sujet, on donne. les
acquisitions de l’historiographie sous un aspect critique, on parle des sources et
de leur exploitation.
L’historiographie albanaise n’a traité jusqu’à maintenant que des aspects
particuliers de ce sujet. Des problèmes spéciaux des relations internationales de
l’Albanie durant la Première Guerre Mondiale ont été traités ou abordés également
par l’historiographie étrangère, et principalement par les historiens des pays
voisins, italiens, yougoslaves et grecs. A de rares exceptions, ces auteurs ont tenté
et tentent d’enjoliver l’activité hostile de l’impérialisme italien à l’égard de
l’Albanie et prennent la défense du chauvinisme serbo-monténégrin et grec. Pour
parer l’impérialisme et prendre la défense du chauvinisme, ils présentent la vie
économique et sociale du peuple albanais de cette époque-là, comme primitive
quand l’Albanie était un pays agraire arriére et ne tiennent nullement compte du
fait qu les rapports capitalistes avaient déjà pénétré dans tout le pays, à la ville et
à la campagne. En outre, ils spéculent énormément sur la division du peuple
albanais en trois religions différentes, sur le rôle antinational de l’église catholique
R E S U M E
et de l’islam, sur le rôle des propriétaires fonciers dans la vie politique et
économique du pays et sur l’attitude négative de certains d’entre eux et ils
minimisent ce qui était caractéristique pour le pays. Ils dévalorisent la lutte pour
la liberté nationale et pour la démocratie des massés populaires surmontant les
divisions religieuses. Et même dans les cas où l’on reconnaît cette lutte, elle
n’apparaît pas comme le résultat du développement objectif économique, social et
politique du pays, mais elle est présentée comme «aiguillonnée» de l’extérieur, par
les états qui rivalisent entre eux pour la domination en Albanie.
: , De telles déformations et d’autres de cette nature ne sont que le reflet vulgaire
du contenu de nombreux matériaux et documents de l’époque émanant des
chancelleries des Grandes Puissances européennes et des états voisins et de leur
propagande aussi. Il est compréhensible qu’à ces documents et matériaux
manquent l’analyse critique et indispensable de l’historien et en outre, le
développement historique a confirmé le contraire de leur contenu. Le peuple
albanais guidé par les forces patriotiques et progressistes, a montré, comme
d’ailleurs par le passé, sa grande vitalité. Au terme du conflit mondial 1919-1920,
par sa lutte politique et armée, le peuple albanais a remporté de grandes victoires,
a défendu l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Etat albanais et
l’a rénové.
Dans l’introduction, après cette analyse générale de l’historiographie des
trois pays voisins, on passe aux points de vue particuliers qui ressortent des
publications des auteurs de ces pays pris séparément. On analyse les efforts qu’ils
déploient pour prendre la défense des plans antialbanais et d te l’activité agressive
à l’encontre de l’Albanie par les gouvernements de Rome, de Bélgrade, de Cettigné
et d’Athènes. Les auteurs de la période succédant là Seconde Guerre Mondiale et
en particulier ceux des dix dernières.. années sont l’objet de notre analyse. En
général Tes auteurs italiéns non seulement dépouillent l’Italie de ses visées
d’occupation à l’égard de l’Albanie, mais ils lui accordent le rôle de la puissance
qui s’intéressait prétendument à la
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«sauvegarde» de l’indépendance de l’Etat albanais et de son intégrité
territoriale pour les «défendre» de la violation des monarchies balkaniques,
voisinantes. Les historiens serbes et-monténégrins ont reconnu l’agression de la
Serbie et du Monténégro de 1915 sous le prétexte de la «défense» des ailes de
l’armée agressive par l'Albanie «proautrichienne». Les auteurs grecs soutiennent
la; politique d’occupation et annexionniste d’Athènes partant des positions qui
considèrent l’Albanie du Sud (Korça et -Gjirokastra) comme un territoire grec,
indépendem- ment de la composition ethnique de la population, dans sa majorité
écrasante albanaise,
. La réduction . de ' l’Albanie, en. une, monnaie ; d’échange au cours de la Première
Guerre Mondiale et. son occupation par les armées de quelques pays étrangers,
n’étaient pas un. cas fortuit, mais la continuation de la même politique poursuivie
précédemment par les Grandes Puissances et par les monarchies des pays
balkaniques voisins à, l’égard,, de l’Albanie. C’est pourquoi pour mieux
comprendre, et suivre de près ce qui s’est passé durant le conflit mondial, dans le
premier chapitre est brossé un tableau général de la position internationale de
l’Albanie au seuil de ce conflit .
, , Même lors de la Renaissance Nationale Albanaise, les territoires de l’Albanie
étaient convoités par. tous: les états voisins. Ils étaient l’objet de. convoitise tant
par les puissances de l’Adriatique, l’Autriche- Hongrie et l’Italie,' que. par les trois
monarchies balkaniques voisines, la ; Serbie, la Grèce et, le Monténégro. Ainsi bien
avant la proclamation de l’Indépendance le 28 novembre ; 1912 et la rupture des
liens avec l’Empire Ottoman, le pays servait de monnaie d’échange à la merci des
Grandes Puissances européennes de l’époque, lesquelles, divisées en deux parties
antagonistes, rivalisaient entre elles pour la domination dans les Balkans et dans
le monde. Telle est restée l’Albanie même après la proclamation de l’Indépendance
et durant la courte période de l’Etat indépendant albanais de 1912 à 1914. Cet état
de fait a persisté même au cours de la .Première Guerre Mondiale. La reconnaissance de l’indépendance de l’Albanie par les Grandes Puissances en 1913
et la fixation par elles des frontières de l’Etat albanais, n’ont pas servi et ne
pouvaient d’ailleurs servir ni à éviter les contradictions entre les prétendants ni à
apaiser leurs convoitises à l’égard des territoires de l’Etat albanais et de sa position
, importante . géographique.
Les décisions des six puissances concernant l’Albanie n’ont satisfait que
partiellement les parties intéressées. Par ces décisions l’Autriche- Hongrie et
l’Italie ne se sont pas implantées militairement en Albanie. "Vienne et Rome se sont
intéressées en premier lieu à ce que les territoires albanais ne soient pas partagés
entièrement entre les monarchies balkaniques voisines. Et elles y sont parvenues.
Les, puissances balkaniques ont pu - annexer presque la moitié des territoires et
de la population albanaise, mais, elles ne sont pas arrivées à se les partager
entièrement entre elles, comme elles l’auraient désiré. .La Serbie a annexé la plus
grande partie du Kosovo, le Monténégro l’autre partie (Pêja et Gjakova), la Grèce
a annexé la plus grande partie dé Tchamerie. La première n’a pu s’emparer de
l’Albanie centrale et de. là passer à la mer Adriatique, conformément à ses ,
intentions; la cour monténégrine n’est pas parvenue à annexer la ville de. Shkodra
et l’Albanie septentrionale; la Grèce n’a pu inclure dans les frontières de l’Etat grec
l’Albanie du Sud (Korça et Gjirokastra). Le nouvel Etat albanais, s’ést trouvé ainsi
assiégé par les paÿs qui adoptaient à son égard une attitude foncièrement hostile
et au moment ■ opportun voulaient le. démembrer..
En outre, la : solution arbitraire de la question nationale albanaise
par les décisions des Grandes; Puissances, a déclenché parmi les larges masses du
pays un • mécontentement profond, a causé une aggravation dans les relations
entre l’Etat albanais et les. monarchies balkaniques voisines, ce qui a conduit à
l'approfondissement des contradictions avec ces dernières.
.
Les décisions de juillet 1913 sont devenus l’objet de critique , provenant de
deux côtés et partant de - deux positions entièrement diverses. Elles ont été
critiquées par le peuple albanais d’avoir foulé aux prieds de façon brutale le
principe de la nationalité et celui de l’autodétermination des peuples et aussi par
la bourgeoisie serbo- monténégrine- et grecque pour n’avoir pas partagé entre elles
toute l’Albanie.
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Parallèlement aux contradictions extérieures, le nouvel. Etat albanais est né
au milieu de contradictions intérieures ayant un caractère économique, social et
politique. Les contradictions économiques' et sociales étaient nombreuses et
profondes. En premier lieu elles étaient des contradictions entre ; les. larges
masses * dû peuple albanais, telle que la paysannerie avec ses couches pauvres et
moyennes, et les propriétaires fonciers qui étaient les partisans principaux du
maintien de l’ordre ancien. En opposition avec les aspirations de la paysannerie
ils voulaient sauvegarder les survivances des rapports féodaux dans la production,
la division existante et entièrement injuste de la terre et le système des impôts
écrasants, hérité de l’Empire Ottoman. Au sein de la société albanaise il y avait
nombre d’éléments antiféodaux et progressistes qui sentaient la nécessité de la
démocratisation de la vie du pays, tels que I. Qemali, F. Noli etc. Mais la
bourgeoisie albanaise en tant que classe était faible et ne s’est pas présentée avec
un programme démocratique antiféodal dans lequel il serait envisagé la solution
dans un avenir de la question de la terre et de l’allégement du système fiscal dans
l’intérêt de la masse de la paysannerie.
La rédaction d’un programme démocratique antiféodal consti- turait une
arme puissante aux mains des forces patriotiques et progressistes de la
bourgeoisie pour rattacher étroitement à elle la paysannerie dans la lutte sur les
deux fronts. Cette lutte serait menée aussi bien contre les ennemis étrangers que
contre les forces intérieures réactionnaires, même antinationales, divisées du
reste par des contradictions politiques profondes. Notons les contradictions qui
sont nées entre ces forces patriotiques et la réaction la plus noire des latifundias,
tel que le propriétaire esadiste, ainsi que l’église et la mosquée, avec leur haut
clergé à la tête, qui gardaient une attitude hostile à l’égard du nouvel Etat. Cette i
lutte des forces internes a conduit au torpillage de la réaction esadiste et à
l’expulsion en mai de 1914 de Esat Pacha hors du pays. Dans le même temps en mai
de 1914 dans l’Albanie’ centrale a éclaté l’Insurrection paysanne qui a dirigé ses
armes contre le prince étranger Guillaume de Wied, d’origine allemande. Désigné
à la tête de l’Etat albanais par les Grandes Puissances eurpoéennes, il avait
débarqué en Albanie en mars de 1914.
Les contradictions des forces intérieures sont arrivées à leur apogée par
l’explosion de l’insurrection et par l’attitude à son égard des larges milieux de la
bourgeoisie. Ces milieux de la bourgeoisie qui luttaient. contre E. Toptani, se : sont
rangés du côté de Wied en combattant les paysans insurgés. L’éclatement du conflit
mondial en août de 1914 a trouvé l’Albanie encore instable; en tant qu’Etat et
affligée par une lutte armée à l’intérieur. L’Albanie se trouvait égale- mentau Sud
en plein conflit armée avec la Grèce.
,,
; (. i<e -.«onjEüt-. . albano-grec <-est- • un .'-.indice dde •.•.l’attitude . passive .
des Grandes, Puissances; .vis à vis des manoeuvres; de ,1a Grèce au Sud de
l’Albanie au seuil de l'éclatement. ;de la guerre mondiale. Contrairement à la Serbie
et au Monténégro,, gui sous ,lai pression de l’Autriche- • Hongrie on été contraints
de retirer leurs forces. armées : en . dehors des. .territoires ,reconnus à- l’Etat
albanais, :;,la Grèce n’a retiré les siennes que partiellement. Elle les a .disloqué
seulement .de Korça; et cela temporairement. Le. non retrait des troupes est lié
aux multiples .‘manoeuvres; de la diplomatie . d’Athènes et aux concessions ■que,les puissances des deux blocs antagonistes' ont. accordées '."à la Grèce pour la
tenir. en réserve, chacun .pour son. propre, compté, dans la guerre qu’elles allaient
déclencher. Même l’Italie qui nourrissait des intérêts à l’égard de l’Albanie. du Sud,
n’a : pas exercé de pression .à l’encontre de la Grèce,, comme p. ex. l’AutricheHongrie envers Belgrade . et Cettigné. Bien au contraire Rome , a denté
d’améliorer les rapports . avec Athènes pour , que la Grèce lui laisse la , voie libre
vers Vlora. Elle devrait se retirer ;de l’île de Sazan .occupée . par les marins grecs
au cours de la . Guerre Balka- .'niqùè.. '1 .
, ■; ..
.....
.
...
. Cette situation internationale favorable à la Grèce et la discorde qui, régnait au
sein, de l’Etat albanais encore faible, ont été mises à profit,par le gouvernement
grec. Les ; milieux ■ expansionnistes helléniques y ont mis sur pieds «l’état
autonome” de -•l’Kpiro du Nord” et y ont instauré un gouvernement avee J.
Zografon à la tète.
Pour mettre fin au conflit armé au Sud de l’Albanie, le 17 mai 1914 le
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gouvernement, albanais sous l’insistance des Grandes - Puissances,, et:,.en,
particulier. de l’Italie,, a été obligé de signer le Protocole de Gorfou. Mais 11 n’a,
jamais été respecté par le soi-disant «gouvernement». de,,«l’Epire du .Nord»,
derrière lequel se cachait le gouvernement grec. Ainsi le conflit arrêté
provisoirement, a été repris de nouveau. Le seul territoire qu’a cédé la Grèce était
l’île de Sazan, d’où les. marins grecs se sont, retirés en juillet de ,,1914. La Grèce a
ouvert la .voie à l’Italie pour s’fnstaier .sur cette île et à Vlora, naturellement quand
les circonstances* favorables ■ le per- metteraient.
.
-D’autre part la Guerre 'Mondiale a éclaté; à. un moment' où les rapports entre
l’Italie ef PAutric'no-ïlongrie s’étaient aggravés à cause de. leur rivalité pour la
domination, en. Albanie. Cette aggravation avait conduit ,1e gouvernement de
Rome à rédiger (en juillet 1914) des projets pour , revoir les décisions prises l’année
dernière sur l’Albanie , de la part des six Grandes Puissances européennes. Telle a
été la * situation dans laquelle s’est trouvée l’Albanie quand la guerre mondiale a
éclaté.
,
Dans le deuxième chapitre on traite de l’Albanie dans les plans des puissances
au début de la guerre. Avec l’éclatement du conflit mondial en août de 1914, la
position internationale 'de PAlbanie' s’est détériorée davantage. Les Etats voisins
se sont mis eh'marche pour réaliser leurs visées restées en suspens. Les deux blocs
‘ des puissances belligérantes sé sont mis également ' en: mouvement pour
satisfaire leurs visées, selon les intérêts et les calculs-, politiques et militaires, de
chacun,
- .■
,
■
Au cours des marchandages entamés, sur 'l’Albanie, LTtalïe a jpué le premier
rôle, comme étant la seule grande'; puissance qui n,’a, pas - suivi ses alliés et qui a
déclaré sa neutralité. Eliè - a commencé à manoeuvrer avec les deux blocs des
puissances et mettre à profit l’occasion - opportune pour prendre' part au '
«partagé ■ du bütin». Les Puissances ' de : l’Entente (l’Angleterre, la France et la
Russie) voulaient attirer l’Italie du côté de leur guerre, les puissances du bloc
central (l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne) désiraient ne pas la pousser de l’autre
côté, qu’elle garde sa neutralité. Dans les deux cas" les territoires de l’Etat albanais
ont été mis à l’encan.
L’objectif principal de l’Italie en Albanie était de s’emparer de . la position
importante stratégique de Vlora, que les puissances de l’Entente- ont offert au
gouvernement de Rome, immédiatement après l’éclatement de là guerre mondiale
a condition que celle-ci se range dans la guerre de leur côté. Pour les puissances
de l’Entente le reste des territoires de l’Etat albanais devrait servir à un autre
dessein, auquel s'intéressait au premier lieu la Russie. Ils devraient être utilisés
comme .moyen pour compenser la Serbie et la Grèce pour les' concessions
territoriales que celles-ci devraient accorder à la Bulgarie «neutre» en Macédoine,
pour entraîner la Bulgarie de leur côté dans, la guerre et pour recréer l’alliance
balkanique des années 1912-1913, dans le but de la diriger contre les . puissances
centrales. A cette occasion la Serbie serait récompensée par les territoires de l’Etat
albanais au nord du fleuve Shkumbin et la Grèce par ceux au sud de ce fleuve.
Entre temps l’Italie n’était pas prête à s’engager dans la guerre comme on le
lui exigeait, ni la Serbie, ni la Grèce ne voulaient faire des concessions à la Bulgarie
en Macédoine, ni cette dernière ne désirait entrer en guerre aux côtés des
puissances de l’Entente.
Les marchandages de l’Italie avec l’autre bloc impérialiste, avec les deux
alliés à savoir l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, Prit commencé et se sont déroulés
non. pour récompenser l’Italie pour sa participation dans la guerre de leur côté,
comme ils ont été entamé et poursuivis avec les: puissances de l’Entente. Ils ont été
abordés par l’interprétation de l’article VII du Traité de l’Alliance et ‘ par les droits
de compensation que Rome prétendait qu’elle lui revenaient. Aux
termes
de cet article,
on prévoyait le maintien du statu - quo
dans les Balkans, sur
le littoral et les
îles de l’Adriatique et de
l’Egée. Au
cas où il
ne
serait pas respecté c’est uniquement
dans l’intérêt des deux alliés, de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie, intéressées à tout
changement dans cette zone. En effet, en restant meutre, • le gouvernement italien
voulait tout d’abord extorquer à l’Empire ’ de l’Aütriche-Hongrie les ; territoires
italiens qui étaient encore sous cet empire, ainsi que les territoires slaves en
Dalmatie et passer ensuite en Albanie. C’est pourquoi la diplomatie 'de Rome, avec
ses alliés formels, né s’est pas mise immédiatement à table pour fouler
aux
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pieds les
décisions de 1913 sur l’Albanie, comme
elle l’a fait avec les puissances de, l’Entente, ses futurs . alliés. Au contraire, la
diplomatie italienne, durant les 10 mois qui ont suivi le début de la guerre, s’est
présentée à Vienne comme étant soi-disant pour le «maintien» de ces décisions.
Lé respect én principe dès' décisions de 1913 intéressait également à- Vienne,
puisque' l’Albanie avait aux yeux de l’Autriche-Hongrie la même grande
importance politique, économique et militaire qu’ellë présentait d’ailleurs pour
l’Italie. Màis d’autre part Vienne s’intéressait ' beaucoup ' à porter l’attention de
l’Italie vers l’Albanie, à lui faire ici même des concessions et l’écarter : des
territoires de l’Empire que Rome aspirait. Dans ces conditions la diplomatie
autrichienne-hongroise a laissé à i’Italie la main libre -en Albanie, elle est tombée
d’accord sur le départ du prince Wied- de Durrës ■ et -elle n’a -posé-.-à'- dessein aucun - obstacle à l’installation de l’Italie à Sazan-et à Vlora.
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Dans le troisième chapitre on analyse l’établissement de la Grèce au Sud de
l’Albanie et de l’Italie à Sazan. Pour soutenir dans l’arène internationale - sa
demande d’installer son armée à Vlora, il fallait au gouvernement- italien un
prétexte qu’il a trouvé dans la défense de Vlora du danger de son occupation par
les forces «autonomistes»- de J. Zografos. Mais derrière J. Zogrâfos se dissimulait
le gouvernement grec de E.. Vénizélos qui était prêt à jouer davantage le rôle qui
convenait à l’Italie, c’est-à-dire l’occupation de Vlora, pourvu que le gouvernement
italien approuve les plans grecs dans l’Albanie du Sud. Le gouvernement grec était
intéressé à avoir le consentement de l’Italie et des autres puissances, pour tourner
l’occupation de facto de l’Albanie du Sud en une occupation de jure. Dans ce cadre
d’intérêts réciproques entre Rome et Athènes on est arrivé graduellement à un
accord verbal, qui a pris forme en octobre de 1914. Rome et Athènes se sont
partagées même les rôles qu’elles devraient jouer ultérieurement dans . les
circonstances de l’explosion de la guerre mondiale.
L'Italie et la Grèce, comme deux pays neutres, voulaient agir en Albanie sans
prendre part au conflit mondial. C’est pourquoi Athènes encourageait dans les
coulisses les manoeuvres militaires de J. Zografos dans l’Albanie du Sud ce qui
faisait venir de l’eau au moulin d’Italie pour s’emparer de Vlora, pour la
«défendre»-. Parallèlement à ces actes, Vénizélos - s’est assigné aussi un rôle
diplomatique où il a échoué. Il était question du partage de l’Albanie avec. l’Italie,
ce qui deviendrait durant des années l’obsession du premier ministre grec. En août
de 1914 il a avancé aux puissances de l’Entente la proposition pour l’approbation
de l’occupation de l’Albanie du Sud par; les forces régulières grecques et de Vlora
. par l’Italie, aux termes d’un accord bilatéral entre Rome et Athènes. Mais pour les
puissances de l’Entente la question de l’Albanie du Sud et de Vlora, n’était pas une
question italo-grecque. Ces puissances voulaient se servir de l’Albanie comme une
monnaie d’échange pour l’utiliser dans l’intérêt de leurs plans politiques et
militaires et éviter la mâin-mise des deux pays neutres. C’est pourquoi la démarche
de la Grèce n’a pas été agréée.
Une démarche de l’Italie faite en septembre de 1914 auprès des puissances
centrales pour occuper «temporairement» l’île de. Sazan, a été accueillie
favorablement aussi bien par l’Allemagne que par l’Autriche-Hongrie, qui
voulaient pousser l’Italie vers - l’Albanie. Mais l’Italie a . trouvé inacceptable la :
condition posée. Berlin et Vienne exigeaient qu’on déclarât publiquement que
l’occupation serait «le résultat d’ùne décision concordée par les trois gouvernement» de - la- Triple Alliance. L’autre initiative diplomatique prise aussi par. Rome
au même . mois de septembre (mais après la démarche faite à Berlin), cette . foisci auprès des puissances de l’Entente, a montré que ces mêmes puissances
présentaient des conditions inadmissibles pour l’installation de l’Italie sur le
littoral albanais. L’Italie . pouvait prendre pied en Albanie et s’emparer de Vlora
uniquement si elle s’engageait dans la guerre de leur côté contre les puissances
centrales.
.
.
Toutefois l’Italie est parvenue à s’arracher le. consentement des puissances de
l’Entente pour l’occupation de Vlora 7 mois avant qu’elle entre en : guerre ;
contre l’Autriche-Hongrie. Quant â la -Grèce elle> réussit à pénétrer en Albanie
du : Sud presque trois ans en avance de. son engagement dans la guerre
mondiale. Rome a manoeuvré de nouveau avec le «danger» dont Vlora était prétendument menacée par les forces greco-épiro.tes, lesquelles., avaient
•occupées aussi 'Bërat à la fin de septembre?. Cette fois-ci au tapage de Rome au
sujet de ce danger ont répondu les représentants de Berlin et ensuite ceux de
Vienne. Les premiers • ont encouragé l’Italie pour des raisons déjà connues à
s’emparer de Vlora sans lüi poser de conditions et les seconds pour les mêmes
raisons ne se sont pas. opposés.
Après ce succès diplomatique à Berlin et à Vienne, les pressions de- Rome
sur les . puissances de
l’Entente pour' approuver
l’envoi des soldats italiens à Vlora . «à titre temporaire»,, ont donné le résultât
qu'elle' espérait. L’accord., a été donné au nom des . ces -püissances pàr :le
secrétaire anglais pour les affaires étrangères le "6 octobre sans' poser aucune
condition à la diplomatie italienne.
. Les; puissances de l’Entente n’ont pas pu de cette manière garder T Albanie
(Vlora). pour .s’en- servir comme une monnaie d’.échange. Elle a . passé
.graduellement .aux mains de la diplomatie de Rome. ■ ' ■
•

Après l’Italie, la Grèce a obtenu à son tour l’accord pour agir en Albanie du
Sud. A cette occasion un rôle important a joué la diplomatie de l’impérialisme
anglais et , italien. La diplomatie anglaise était intéressée à contrebalancer
l’établissement de l’Italie dans la base importante
stratégique
deVlora par le contrôl total
du canal de Corfou de la part de la Grèce.. Rome de. son .côté, ne pouvait s’opposer
au plan d’Athènes.
•
E; Vénizélos s’est évertué, comme avait, agi d’ailleurs A. Sa- landra, à
camoufler, en brandissant le rameau. d’olivier, ses visées expansionnistes.
Si Rome pour l’occupation de Vlo'ra a. trouvé le
prétexte de sa «défense» contré, les bandes «autonomistes» gréco- éoirotes, Athènes
de son côté a cherché celui, du soi-disant rétablissement de «l’ordre» en Albanie du
Sud, qui pourrait être réalisé, d’après
elle, parle
retour
des forces régulières grecques,
rendant: ainsi possible le retour des réfugiés. Ces réfugiés qui avaient abandonné
. leurs foyers pour échapper au génocide grec et pour combattre pour leurs droits
nationaux, étaient des dizaines de milliers.
Les changements politiques en Albanie du Sud étaient un acte formel. En fait
les troupes régulières grecques y étaient présentes en, se dissimulant derrière les
forces «autonomistes». D’Athènes E. Vénizélos a rendu public ces .changements en
fin d’octobre, tandis ■que l’Italie n’a ■ pu occuper immédiatement Vlora. A .cette
époque elle a conquis uniquement l’île de Sazan en expédiant à Vlora une «mission
sanitaire» pour «assister» les réfugiés.
L’Italie occuperait Vlora vers ’ la fin de' décembre de 1914. Ce renvoi de deux
mois s’explique par le rôle du facteur intérieur. Les gouvernants de Rome
voulaient s’emparer de Vlora sans coup férir, sans engager de nombreuses forces
et la tenir également avec des forces réduites. L’occupation a été reportée car. ces
conditions ri’ont pas été contentées. Le grand propriétaire foncier de l’Albanie
centrale Essai Pacha Toptani n’a pas pu. seconder, les plans italiens. Il était le
soutien principal des visées de l’Italie et des monarchies balkaniques voisines en
Albanie. Revenu à Durres . après le' départ G. Wied au début du mois d’octobre de
1914, Essat Pacha s’était mis à la tête d’un soi-disant «gouvernement» albanais.
Mais il n’a pas pu maîtriser la situation. Le Pacha était hâï des massés populaires
et des larges milieux patriotiques par son attitude" politique antinationale et par
son attitude sociale comme oppresseur des masses paysannes. Il a été combattu
aussi bien politiquement que militairement. En ' novembre • ,1914 les combats
armés se sont- déclenchés contré lui et" ses troupes.: 1
L’occupation italienne de Vlora s’intitule ,1e chapitre IV. Cette occupation a
eu. lieu à un , moment. où les, forces politiques intérieures étaient complètement
divisées. On n’est pas parvenu à. créer un front commun .anti-impérialiste, et antiessadiste. Le Mouvement National Albanais n’est -pas arrivé à former un centre
unique dirigeant à l’intérieur du pays et non plus à l’extérieur, bien que . les
tentatives dans ce sens n’aient pas manqué.
.Sur le plan extérieur, l’occupation de Vlora • a été réalisée au moment où
l’Italie, continuait: à garder sa neutralité et l’intérêt porté par les deux groupes
bélligérants à l’égard, de son attitude ultérieure vis à vis du conflit mondial, était
grand. Cet intérêt a été même accru après l’entrée en guerre de la Turquie en
novembre du côté des puissances centrales. En même temps le gouvernement de
Rome multipliait continuellement ses revendications en Albanie et ailleurs. En
Albanie elle voulait non seulement s’assurer la. souveraineté sur Vlora et sa région,
mais elle désirait, également créer en Albanie Centrale un «Etat» musulman
albanais. Ce soi-disant Etat servirait à l’Italie comme moyen pour «garantir» sa.
domination à Vlora, et que ce domaine ne soit pas entièrement encerclé par les
monarchies balkaniques voisines. Or, les nouvelles prétentions de Rome .se.
heurtaient aux plans des puissances de ^Entente. L’Entente de son . côté
continuait, à réserver à l’Italie uniquement Vlora, tandis que les autres territoires
de l’Etat albanais elle les considérait, toujours. comme une réserve pour aplanir
les . contradictions territoriales.. des ex-alliés balkaniques et pour recréer cette
alliance. L’entrée de la Turquie en guerre a intensifié les tentatives dans, ce . sens
et a conduit au changement du rapport des forces dans les Balkans et au Moyen
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Orient au, détriment des puissances de l’Entente. , C’est. pourquoi
les
sondages de Rome
auprès de. ces puissances pour comprendre leur attitude à l’égard du nouveau plan
italien sur la présence ..de «l’Etat, albanais», ont âbouti à’ un' résultat négatif. ..
. .
r... Dans -ces conditions' Rome a décidé d’occuper Vlora manu militari - pour...
l’avoir, -sous. sa. domination, -L’occupation a eu lieu le- 25 (iécembre, ■ 191-4.- On.
n’est pas .parvenu -à organiser contre les àgrçsseur.s,.,un,e résistance- armée. Dans
-ce ■ sens E. Toptani a- joué un- rôle,, négatif. -Il- a -entrepris, le 24 décembre, sur
• la- - proposition du représentant diplomatique- de Rome à Durres, une ; offensive
armée en Albanie ■ centrale contre ses nombreux adversaires. ■ Mais comme à .
Vlora, la résistance politique- était grande et comme d’ailleurs partout, dans le
pays et dans les colonies albanaises à l’étranger. .
- -, . - •
L’Italie a montré, .par 1’occüpation de l’île de Sazan et ensuite de-Vlora, son
vrai-visage agressif. Le régime qu’elle a instauré dans la zone -occupée de Vlora, a adopté cette même nature. C’était un régime annexionniste qui allait à l’encontre
dè ce que la propagande de Rome avait proclamé publiquement. Elle avait déclaré
que l’occupation de Vlora serait. «temporaire».
Le chapitre V traite de l’Albanie dans le Traité secret de Londres. L’Italie, par
la signature de ce Traité avec les puissances de l’Entente a atteint ses objectifs
principaux en Albanie, au détriment des' ;plàns des ‘monarchies balkaniques
voisines. La signature de ce Traité - marquait en même temps l’échec destentatives des puissances centrales pour maintenir la neutralité de l’Italie. C’est
pourquoi dans Cë chapitre on analyse soit les contradictions entre

l’Italie et les monarchies balkaniques voisines pour le partage de l’Albanie, soit
la guerre diplomatique au sujet de l’Albanie entre l’Autriche-Hongrie et l’Italie.
.. . ■
La conquête dè Vlora por l’Italie allait à rencontre du, slogan: Les Balkans
appartiennent aux peuples balkaniques. Cependant cette conquête n’a pas été
contestée et ne pouvait être contestée ni par la Serbie, ni par la Grèce, ni par. le
Monténégro: D’autre part, les visées de l’Italie quant à l’expansion de sa
domination en Albanie avec la création de «l’Etat albanais»- on Albanie
Centrale', s’opposaient aux plans . de Belgrade et d’Athènes, qui voulaient Se la
partager entre elles. Ces contradictions se sont apparues immédiatement après
l’occupation italienne de Vlora et l’échec des tentatives de E. Toptàni, effectués
en même temps, pour renforcer ses positions en Albanie Centrale.
Après l’occupation italienne de Vlora, les, monarchies. balkaniques
voisines voulaient occuper en Albanie les parties qu’elles pensaient leur
«appartenir», tandis que l’Italie, qui en juger autrement, leur a fait obstacle. En
même temps, l’envoi à Durres en fin de décembre de 1914 de quelques navires de
guerre italiens •et surtout les nouvelles répandues, quant à la possibilité d’un
débarquement des marins, italiens allant au secours du pacha albanais, •ont
suscité de grandes inquiétudes dans les milieux gouvernementaux serbes. Le
gouvernement serbe a déployé de nombreux efforts en vue d’annihiler une telle
possibilité. Il a cherché dp secours à la Grèce «neutre», ainsi qu’aux puissances
de l’Entente. Il leur a demandé de dépêcher à Durres leurs, navires de .guerre,
pour y effectuer, un débarquement au cas où l’Italie débarquerait ses marins. De
cette façon l’occupation de Durres prendrait un caractère international et non
italien- Mais â l’exception de la Grèce qui a envoyé, à Durres un navire de guerre,
les. puissances de l’Entente n’ont pas bougé. Le gouvernement serbe de N.
Pachitch a mis alors en alerte son armée et lui a ordonné de se préparer pour
marcher. Vers l’Albanie. A la suite il a renoncé â une telle initiative les marins
Italiens ou ceux des autres pays n’ont pas débarqué à Durres.
L’évolution de la guerre diplomatique sur l’Albanie entre Vienne, et Rome,
revêt également beaucoup d’intérêt. Pour la diplomatie de Vienne les
occupations effectuées en Albanie (Sazan et Vlora) par l’Italie, devraient faire
partie des. compensations que la diplomatie italienne exigeait aux termes de
l’article VII du Traité de l’Alliance, que le statu quo en Albanie et dans les
Balkans a été violé dans l’intérêt de l’Italie et non de l’Autriche-Hongrié et c’était
à Rome de donner à Vienne et non vice versa. Or la diplomatie de Rome, en
voulant tout d’abord arracher à l’Autriche-Hongrie les territoires qu’elle
exigeait faisant partie de l’Empire’, a considéré la question sous un'angle bien
différent. Les concessions que Vienne lui avait faites en Albanie, Rome ne les
considérait pas comme des compensations parce que l’occupation de Vlora avait
un caractère «temporaire» et -que 'l’Italie y était allée pour soi-disant «défendre»
les décisions de Londres sur T Albanie. Seulement lé 8 avril 1915, après que
l’Autriche-Hongrie a accepté de faire - quelques : concessions sur les territoires:
italiens qui étaient sous l’Empire des Habsbourg, Rome a fait un tournant
complet de 180°, en avançant à Vienne des revendications directes sür l’Albanie.
Elle lui a demandé d’accepter la souveraineté complète-sur Vlora et ses
alentours et que l’Autriche- Hongrie devrait se désintéresser complètement de
l’Albanie dans les - frontières fixées en 1913.
Au moment des coulisses italo-autrichiens, le gouvernement de
Rome a signé le .26 avril 1915 : avec les, puissances de l’Entente le Traité, secret de
Londres, aux termes duquel l’.ïtalie s’engageait dans la guerre à leurs côtés.
Dans ce Traité les prétentions de Rome en Albanie présentées le 4 mars 1915,
après que l’Italie .avait fait ses; préparatifs de guerre, ont été approuvées . par les
nouveaux alliés : d’Italie sans rencontrer d’obstacles importants dé leur côté.
D’autant plus, ils ont fait à la diplomatie italienne de nouvelles: concessions en
Albanie au cours des pourparlers,, pour résoudre lés contradictions ressorties par
les revendications italiennes en Dalmatie.,
,
Les prétentions de l’Italie en Albanie présentées le 4 mars se résumaient en
deux. L’une, la principale, concernait Vlora et sa région, visant à s’assurer la
souveraineté italienne sur elles; l’autre envisageait la présence d’un SEtat albanais
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en Albanie. Centrale. La revendication sur Vlora, quant à l’importance qu’elle
revêtait pour l’Italie pour sa domination dans la mer Adriatinue, a été acceptée
sans trouver aucune opposition. Même la formulation de cette revendication dans
le Traité du 26 avril est resté en essence identique à celle présentée par Rome le 4
mars. En fait l’étendu même du territoire sur lequel s’établirait la souveraineté
italienne n’a pas changé. Grâce à l’intervention
de
l’Angleterre
,
la
pénétration de
l’Italie dans le Sud a été mieux ,définie; Himara a été laissée en dehors, du
hinterland de Vlora.
La revendication de Rome quant à l’existence de .«l’Etat»- albanais en Albanie
Centrale à été satisfaite mais non sans difficultés. Elle a été approuvée après des
débats et des transactions. Cette revendication empêchait à la Serbie l’accès sur la
mer Adriatique à travers Durres, rêvé depuis longtemps par lés milieux expansionnistes serbes. Et par dessus tout elle enlèverait aux puissances de l’Entente la
possibilité d’utiliser cette partie du pays comme un tertitoirè à leur disposition
pour le céder à la Serbie et à la Grèce afin de mettre de nouveau sur pieds l’alliance
balkanique. Cependant, vu les nouvelles conditions de la disposition de l’Italie à
entrer en guerre, le problème dü repartage de la Macédoine a été mis au second
plan; par rapport à la répartition de la Dalmatie entre l’Italie et la Serbie, qui était
de premier ordre. Ainsi, la proposition italienne sur «l’état» albanais à été acceptée
dès que la diplomatie de Rome a consenti à renoncer en partie de ses revendications de 4 mars en Dalmatie en faveur de la Serbie. L’Italie annexerait.
seulement la partie seotentrionale de. la Dalmatie, tandis que la partie méridionale
passerait à la Serbie.
Les «concessions» faites en Dalmatie méridionale ont permis à l’Italie
d’avancer une,,autre revendication qui ne faisait pas partie de son mémorandum
de 4 mars. En compensation de ces «concessions», de 14. avril elle a exigé de
mettre l’étât albanais sous le orotectorat italien. Cette nouvelle revendication a
été approuvée également par les puissances de l’Entente.
'
Le. débat s’est concentré finalement sur la détermination de, l’étendu
géographique de cet «état», surtout de ses frontières orientales. Au sujet de cette
question se .sont apparues aussi des divergences, lesquelles se sont poursuivies
jusqu’au dernier moment de la signature du traité. Les contradictions sont nées
également à propos de la condition qu’avait posée le gouvernement de. Rome,, dans
son mémorandum du 4 mars,. quant au partage de l’Albanie, du Nord et du. Sud
avec les trois monarchies balkaniques voisines. L’Itaie aurait accepté que ces
parties de. l’Etat albanais de 1913 passent à la Serbie, au Monténégro et à la Grèce,
si ceci était exigé
£>kr les trois autres cosignataires du traité et après qûe l’Italie aurait pris
possesion en Adriatique et en Albanie de ce que le traité en question lui assurait.
Même dans ces deux cas. on est arrive à trouver un compromis. Les puissances de
l'Entente ont accepté cette condition de l’Italie, or celle-ci a contenté leur exigence
au sujet de la cession à l’est de l’Albanie, à l’ouest du lac d’Ochrid, d’un territoire
qui assurerait
à la Grèce et à
la Serbie
le rétablissement d’une
nouvelle frontière commune si la frontière existante fixée en 1913 èn Macédoine
était interrompue. Elle serait
interrompue si la Macédoine jusqu’à
Ochrid et Struga, passait à
la Bulgarie, pour attirer
celle-ci du côté 'de l’Enténte.
'
La signature du Traité secret ' de Londres était une violation ouverte des
décisions de 1913 sur l’Albanie tant sous l’aspect politique que sous celui
territorial, avec de lourdes conséquences pour le pays. Ces violations de caractère
diplomatique étaient précédées par d’autres, telles qüe l’occupation italienne de
Vlora et la x reconnaissance de l’occupation grecque en Albanie du' Sud. /
La signature du Traité de 26 avril de 1915 et l’entrée de l’Italie èn guerre le
23 mai, ont eu de lourdes conséquences pouf l’Albanie. En juin 1915 la Serbie a
occupé l’Albanie Centrale et le Monténégro celle du Nord. Ces occupations sont
traitées dans le chapitre VI et elles y occupent une place importante.
Par la signature du Traité avec les puissances de' l’Entente et par l’entrée de
l’Italie en guerre contre son ex-alliée l’Autriche- Hongrie, les contradictions entre
les deux 'puissances de l’Adriatique, bour le'partage du butin, se résoudraient par
les armes à l’avantage de la puissance du côté dé laquelle’ pencherait la victoire de
la lutte armée ïmpéfïâliSte. Une dernière tentative effectuée paf Vienne de concert
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'avec Berlin "pour ‘maintenir la neutralité de l’Italie, a échoué. .Après là
dénonciation le 4 mai du Traité de l’Alliance de la part dé l’Italie, elles ont accepté
entièrement les revendications de l’Italie en Albanie sans aucune ' condition, les
mêmes qu’elle . avait présentées le 8 avril à l’Àutfiche-Hôngrie.
. .Mais', la, signature, du Traité du 26 avril et l’êntrée de l’Italie en guerre, ont mis
en branle bien plus qu’avant la Serbie en direction d# l’Albanie..Dès le.
commencement de la, guerre mondiale et jusqu’au mois , de’ mai de 1915, le
gouvernement serbe et celui monténégrin avaient, demandé à maintes, reprises à
leurs «grands» alliés — aux puissances, de l’Entente, l’approbation à s’engager'
militairement en Albanie, mais ils avaient toujours. reçu des réponses négatives.
Les Puissances de l’Entente avaient demandé la concentration des forces serbes et
monténégrines sur le front de la guerre contre l’Empiré du Danube, car les plans
expansionnistes de Belgrade et de Cettigné én Albanie seraient satisfaits
uniquement après la ’ défaite militaire de cet Empire. Mais avec les évolutions
internationales d’avril et de mai de 1915, la Serbie et le Monténégro ont trouvé le
moment opportun et sont intervenus militairement en ; Albanie sans avoir eu tout
d’abord l’accord des alliés et même à l’encontre de leur volonté, et én particulier
de l’Italie, la nouvelle alliée.
'
La, Serbie a été la. première, à agir, laquelle à partir; de la fin du mois de- mai
. a entrepris son agression en Albanie Centrale et jusqu’au -10 .juin elle- lia,
occupée en • arrivant à proximité de l'Adriatique,-jusqu'à : Kavaja- et; Tirana.
L’armée- serbe forte en nombre, organisée et- bien armée,’ a pu y écraser
l’Insurrection paysanne anti-, esadiste". Les paysans insurgés ont opposé une
résistance, armée sur là frontière,', à : Qukës etx en dernier lieu au Col de : Kerrab,
mais ils. n’ont pas, arrêté les agresseurs. A cette occasion l’armée serbe a fait sortir
de l’encerclement. E . . . T o p t à n i , . i n t i m e » de N. Pachitch. 15e son côté le .
gouvernement monténégrin a commencé son agression le 8 juin, en,,occupant
graduellement l’Albanie du Nord et le 27 juin son armée s’est emparée de Shkoder.
La résistance armée des albanais, n’avait pas partout la même intensité., La
résistance des montagnards, contre les monténégrins a été farouche, en particulier
dans les hauteurs de Gashi, de Krasniqe et‘ de Shale.
Les conquêtes de la Serbie et du, Monténégro en Albanie n’avaient pas
d’objectifs militaires, elles visaient a assurer les «ailes» de l’armée serbe ou à
«assurer» le transport des marchandises vers Monténégro, comme l’ont voulu faire
croire'le gouvernement du Belgrade et celui, de Cettigné l’invasion de leurs
armées. et comme veulent le faire passer , à. présent les historiens, serbes et
monténégrins. L’occupation avait , des visées politiques., peci est confirmé par
l’accord signé à la fin du mois de juin de 1915 entre le ministre de l’Intérieur de la
Serbie, , L. . Jovanovitch et Essat. Pacha Toptani, ainsi que. par le : régime
d’occupation instauré en Albanie du Nord par le gouvernement monténégrin. Aux.
termes de l’accord Jovanovitch-Essat on violait non seulement l'indépendance
del’Etat albanais, mais aussi
son intégrité territoriale. Le, Monténégro,. de son côté, à instaures un tel régime
d’occupation comme si l’Albanie du Nord s’étaitp- déjà transformée en , territoire
de l’Etat monténégrin, donc,. un .régime d’annexion. . ,,,
. A, l’égard de l’agression et des occupations en Albanie des deux états voisins du
nord, les puissances de l'Enienfe et Tltaliè, ont pris position.. Elle , n’a pasété
la
même
vis
à vis de la Serbie et
du
Monténégro. Parmi . les puissances de l’Entente,, c’était l’Italie, qui n’a pas vu d’un
bon
oeil . l'initiative de la
Serbie. L’inquiétude de
Rome était grande et
double :. militaire , et
politique.. Au début de
ses opérations militaires, contre l’Autriche-Hongrie, le .gouvernement italien était
beaucoup plus intéressé que les autres alliés à ce que. l’armée serbe concentre ses
forces. et pointe son attaque dans la même, direction, contre l’Autriche-Hongrie et
non contre l’Albanie, autrement les opérations de l’armée serbe auraient le sens
d’une diversion. Du point de vue politique, l’extension de l’occupation serbe en
Albanie Cèntrale mettait en doute là mise en oeuvre, de ce qui était prévu
concernant cette partie dans le Traité secret de Londres. C’est pourquoi la réaction
du gouvernement italien a été plus sensible. Cependant, du point de vue
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international, l’invasion serbe de l’Albanie Centrale n’a pas eu de conséquences
pour les agresseurs. Les Puissances alliées de l’Entente ne se sont pas entendues
quant à une démarche collective auprès du gouvernement serbe car elles ne sont
pas parvenues à une vue commune pour encourager, le gouvernement. serbe à
concentrer ses forces contre l’Autriche-Hongrie, malgré l’intérêt qu’elles y
témoignaient. On a également compris que derrière l’aventure- serbe, en Albanie
se situaient au premier lieu les contradictions italo-serbes quant au, partage du
«butin» — -de. l’Albanie, de la-, Dalmatie,. etc. Les propositions avancées pour «cal, mer» la Serb’e sont demeurées à mi-chemin. ■ ,
,
. -L’aggravation des .. contradictions entre ■ l’Italie, et la Serbie était tellement
profonde que- l’Autriche-Hongrie. a tenté de l’exploiter.. Après la déclaration de
guerre de la part de l’Italie, . Vienne a proposé. à Bclg'Tide - comme récompense
l’Albanie du Nord- si elle se, retirait de la', guerre et si elle signait avec la Serbieune paix séparée.
-Contrairement, à- ce qui s’est passé avec la. Serbie, contre laquelle on n’-à
.pas éHtrenris Une intervention commune, une pareille initiative a eu -lieu au
Monténégro, quand l’armée monténégrine avait occupé,
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l’Albanie du Nord et la ville de Shkoder, son principal centre. Les quatrepuissances de. l’Entente n’ont pas -reconnu également; l’occupation
monténégrine et, ceci-a été notifié à Cettigné . au, moyen d’une autre’note
commune. ’ Mais il: a fallu Un mois entier. pour,,que ces puissances- trouvent une
formulation adéquate pour la présenter au gouvernement monténégrin. : * . . .
.• L’occupation serbe et monténégrine a mis: également en-branle le.:.-,
gouvernement grec, mais celui-ci- n’a pas pu étendre davantage son occupation
précédente en Albanie-du. Sud et la pousser jusqu’à Berat et-plus, au-nord, à:
Shkumbin. C’est ;là qu’aboutissaient les aspirations . extrêmes de la bourgeoisie
expansionniste grecque et l’armée serbe, de» son côté a avancé jusqu’à Shkumbin.
Cependant le gouvernement;, grec aussi n’est pas resté les bras croisés. Parmices actes celui le - plus flagrant a. été l’autorisation des élections parlementaires
en Albanie du Sud. Elle a dû en dernier lieu renoncer à cette -initiative : mais non
à ses convoitises annexionnistes.
,
Avec les changements politiques et militaires qui se.-sonthrvérés dans les
Balkans et en Albanie vers la fin de 1915, on peut dire - qu’une autre phase a
commencé- pour l’histoire du pays.:-Elle -est caractérisée par la transformation de
l’Albanie en une arène ■ de guerre impérialiste entre les armées des deux camps
belligérants, par la valorisation du rôle du facteur. . intérieur albanais et par la
pression que ce facteur a exercée sur les occupants ; de chacun des camps
impérialistes. Ils ont
été. contraints à ne pas l’ignorer
et
d’en tenir
compte dans leurs.: actes. Chaque camp était intéressé
à
ce que le
peuple albanais n’oppose pas de. résistance mais qu’il se range de son côté ou du
moins à ne pas- passer du côté de l’adversaire. Dans, ces conditions l’Albanie s’est
transformée en un champ de. guerre impérialiste. Ceci est
traité dans le
Chapitre VII.
Avec l’entrée en
.guerre de la
Bulgarie du côté des
puissancescentrales en automne.de 1915, la situation militaire pour les puissances de
l’Entente s’est aggravée énormément dans les Balkans, surtout après la défaite •
de . l’armée serbe. Ne pouvant pas soutenir l’attaque coordonnée des forces
autrichiennes-hongroises, allemendes et bulgares,, l’armée serbe -vers la fin de ,
novembre de 1915, a. commencé La . retraite massive à travers l’Albanie. Dans de
telles conditions poli-, tiques et militaires on a avancé la proposition anglaise, de,
novembre 1915 pour promettre au. peuple albanais . «l’indépendance» du pays et
la déclaration italienne de décembre 1915 sur «l’indépendance»- du peuple
albanais. Par' ces manoeuvres politiques: Londres et -Rome voulaient--enlever aux
austro-hongrois qui étaient en train d’envahir' l’Albanie, le masque de «l’ami» des
albanais, afin, - que, ceux-ci adoptent une attitude amicale à l’égard des puissances
de l’Entente, qu’ils ne dressent pas les armes contre, les occupants serbes,
monténégrins et. italiens. Ceux derniers en décembre de : 1915 se sont emparés
aussi de Durres.
L’idée de la promesse de «l’indépendance» lancée par l’Angleterre, a été
approuvée non au hasard par l’Italie; mais à. cause de l’influence politique plus
grande des puissances : centrales auprès , de la bourgeoisie albanaise et
principalement de l’Autriche-Hongrie, par. rapport aux puissances, de l’Entente.
Cette influence s’expliquait aussi par l’attitude hostile ouverte des puissances,
de-l’Entente à l’égard de la question .albanaise, surtout..depuis la Conférence
des. Ambassadeurs de 1912-1913. Ce penchant politique était justifié également
par, les contradictions profondes, .avec les monarchies serbe et. monténégrine
au sujet de la .politique de rapine poursuivie à l’égard des territoires albanais,
d’oppression- de leur population et d’occupation des. terri-, toires de l’Etat
albanais. Les contradictions, avec l’Italie s’étaient également aggravées davantage à cause de son jeu avec la-Grèce-:en Albanie
méridionale et surtout à cause de l’occupation de Vlora: Le soutien que l’Italie et
les monarchies balkaniques voisines prêtaient à Esad pacha Toptani, connu déjàpour>. son attitude antinationale, était une autre circonstance ; qui influait
politiquement au .■ détriment des puissances de l’Entente et à l'avantage de leurs,
opposants. ~ Mais la proposition anglaise de novembre 1915 sur «l’indépendance»de l’Albanie; visant à rapprocher les albanais des puissances de l’Entente, était
entièrement' en opposition: avec •< les aspirations - nationales du peuple albanais.
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En fait il ne ; s’agissait nullement de la sauvegarde dé l’indépendance de l’Albanie,
ni - dè l’intégrité territoriale de l’Etat albanais, qui étaient les revendications
minimales. du Mouvement National Albanais. A part cela, la Russie et la France
n’ont pas approuvé la proposition anglaise et elle'a demeuré ainsi dans les dossiers
des Chancelleries des quatre puissances de l’Entente. Elles ne l’ont pas approuvé
non seulement du fait quelles doutaient de l’influence qu’ellë pouvait ' avoir sur le
peuple albanais, mais car la proposition anglaise faisait beaucoup. plus ‘ de
concessions à l’Italie en Albanie au'-.détriment des monarchies balkaniques
voisines, • par rapport au Traité du' 26- avril 1915: Rétrogradé' et Paris l’ont refusé
indépendamment dé la situation extrêmement grave des forces de l’Entente dans
les Balkans et tragique pour l’armée serbe.
•.
La déclaration itâlienné sur «l'indépendance» du peuple albanais a été rendu
public le l,er décembre 1915 au Parlement de Rome par le ministre italien des
affaires, étrangères. Par cette déclaration le gouvernement italien voulait
satisfaire à un certain point la démarche politique proposée par l’Angleterre au
sujet de laouelle les puissances de l’Entente ne sont pas tombées unanimement
d’accord. Dans cette déclaration aussi s’entremêlait la démagogie avec les
convoitises impérialistes. C’est pourquoi elle n’a pas eu d’influence sur le peuple
albanais et sur ses représentants, comme l’aurait désiré la propagande de Rome.
:
-,
■
Dans ces conditions (au début de 1916) les forces austro-hongroises et
bulgares ont envahi l’Albanie, lesquelles ont substitué les forces serbes en retraite
et celles' monténégrines qui ont capitulé, ainsi que les forces italiennes qui avaient
occupé Durres. Les armées des pays du bloc central ont dû confronter ainsi en
Albanie les armées des pays du bloc de l’Entente, les armées serbes et
monténégrines, ensuite celle italienne à Durres et peut après le long du cours
inférieur de la Viosa. Le long du fleuve Viosa l’armée italienne s’est retranchée
pour sauvegarder Vlora et sa région, sachant son importante position stratégique.
Le front sur le fleuve Viosa opposant les austro-hongrois et les italiens s’est créé
en avril 1916.
Dans de telles conditions, quand les occupants - se. relayaient^ de- larges
milieux patriotiques et démocratiques albanais désiraient le départ immédiat du
territoire albanais des armées de ces pays étrangers qui à leur : jugement se
présenter comme les ennemis extérieurs les plus dangereux pour la liberté,
l’indépendance et pour le progrès économique et Social du pays. Et comme telles à
cette époque étaient considérées- les monarchies balkaniques voisines et l’Italie,
qui faisaient 'partie de-la coalition des puissances de l’Entente (à l’exception dé la'
Grèce qui gardait encore- sa- neutralité)., Ces milieux- de la bourgeoisie albanaise
ne doivent pas répondre de cette attitude et de leurs actes, comme on le constate
dans les publica-. tions des auteurs italiens, ' serbes et monténégrins. La
responsabilité doit tomber en premier lieu sur les gouvernements: de leurs pays,
pour la poursuite, d’une politique foncièrement antialbanaise. .
En fait la Première Guerre Mondiale, comme une guerre impérialiste entreprise par.,les-.deux parties belligérantes, était entièrement étrangère
au peuple albanais. Etant de telle nature, , il n’a pas lié et ne pouvait lier d’ailleurs
le destin .de son pays à aucune de ces deux coalitions, son destin n’a pas été
rattaché .à la . victoire de l’une d’entre elles. Pour. la. défense de ses droits
nationaux il a clé obligé de lutter à la fois contre les deux blocs impérialistes,
menant une lutte politique et à l’occasion une lutte armée. •
; . ■ ,
En Albanie le front de la guerre d’avril 191,6 entre les austro- hongrois et les
italiens n’a pas. été le seul, En octobre de la même année dans la région de, Korça
ont pénétré les unités des troupes françaises qui faisaient partie, de l’Armée
d’Orient, débarquées un an auparavant à Saloiiique Jxmr. combattre les forces du
bloc central. Le front, des combats dans notre çays entre les armées belligérantes
a pris ainsi, des proportions plus, vastes.. Ce front traversait le pays d’un bout à
l’autre. ^
,,, Avec,, l'a. pénétration des français à Korça le facteur intérieur s’est montré,
beaucoup plus actif et a joué un rôle particulier, jSe .trouvant sous la prèsMon
politique du Mouvement National Albanais et surtout le point de mire de ses
attaques armées,, le commandement français a été contraint d’accepter - les.
revendications de ce Mouvement, et de signer le .10 décembre ,1916 avec les
représentants de Korça un. protocole bilatéral albanodrançais. .La signature, et
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l’abrogation de ce . protocole,. sont, traitées dans le chapitre, VIII.
T
, ..Avant de. signer ce. protocole, les français, qui .avaient,pénétré à Korça,- ont.
expulsé les autorités de l’administration grecque, dépendant d’Athènes et qui
étaient des. partisans de Constantin.; Ils. ont été. expulsé comme.-étant’ des
/adeptes du ,roi. grec .germanophile (Constantin), et donc çommè, des, ennemis dela; .politique des français. Mais d’autre part -les français ."ont. Permis , l’instalation
- - à . Korça de leurs amis vénizélistes ayqc. à leur tête È. yériizélos orienté , du
eptéde l’Entente, Vénizélos avait mis . sur pieds à. .Salonique ,un deuxième ,
gouvernement, grec qui jouissait, 'de l’aide et du . soutien des deux.,puissances, .
de l’Entente, de. l’Angleterre et surtout de la France, Alors qu’au début les armes
des forces .albanaises, avaient été pointées contre les forces du roi Constantin, à
présent elles se sont dirigées contre les vénizélistes et les français, comme étant leurs- soutiens............................ ..
. A . cette occasion les autorités militaires françaises, ont; constaté que la région
de Korça, n’était pas habitée par une-population .grecque,, comme le faisait croire
la propagande d’Athènes, mais par une population albanaise, qui, avait .pris les
armes pour servir la, cause, de - sa patrie et qu’elle pouvait cesser les combats . si
les français acceptaient ses revendications nationales. Dans ces circonstances les
français partant de leur intérêt militaire et les albanais de leur intérêt national,
on a abouti à la signature du Protocole , du 19 décembre, ,
.
..
,Dans ce Protocole les français reconnaissaient le caractère ethnique albanais
der la région .confirmant, en fait,les décisions de. la Conférence de Londres. Lesautorités 'civiles et militaires qui .s’établiraient dans la région, agiraient de façon
«autonome»- et sous «la protection»' des militaires, français, elles, .pourraient
arborer le drapeau, albanais, l’albanais serait ..la langue, officielle, etc. ,Les
Français, avaient intérêt, du- point de vue militaire car. ce protocole a écarté la
résistance,armée des albanais et ..a, créé ,une arrière-ligne calme, dans la . guerre
contre* les autrichiens et les bulgares.
r
. ,.. .
i
La signature, de ce Pr.otocple, a été un. exemple
concret qui,
témoigné que les milieux patriotiques albanais luttaient pour leurs droits
nationaux, contre n’importe, quel bloc des pays belligérants qui s’opposait à ces
droits et ils étaient prêts à s’entendre ayec n’importe
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lequel d'entre eux pourvu que celui-ci soit disposé à les respecter.
■. La signature du Protocole et la création de la région «autonome»- de: Korça,;
étaient des victoires importantes du Mouvement National Albanais. Par
conséquent elles ont eu un considérable écho positif dans la région et dans tous le
pays. Elles ont suscité aussi l’enthousiasme dans les colonies albanaises à
l’étranger, lesquelles dans la -plus grande ’ partie étaient constituées d’habitants ■
de llAlbaniè du
Sud, de,Korça et de Gjirokastra.
......
1 Dr ces , victoires alïaiènt à l’encontre ■ des plans de Paris, de Home "et‘ d’Athènes
à l’égard de l’Albanie ,et èn particulier à propos, de ' l’avenir de l’Albanie du Sud.
Elles étaient un rappel -.des' décisions de "1913 sur .l’Albanie et en opposition avec
ce qui était prévu dans, le 'Traité du 26 avril. 1915, Dans ces .conditions elles se
sont heurtées à idé nombreuses forces hostiles étrangères, .qui voulaient,
l’abrogation du Protocole.
"
Malgré les tentatives. immédiates entreprises par la. diplomatie "pour
:
l’abrogation, il aurait, fallu plus d’un an pour que le Protocole soit abrogé par les
français.. C’était’ les militaires. français commandant l’Armée d’Orient, qui se sont
opposés pour une longue période aux diplomates. Si les diplomates poussés, par
des raisons politiques étaient pour l’abrogation, les militaires étaient pour des
raisons militaires pour le maintien du Protocole. Les premiers voulaient tout
d’abord contenter Vénizélos, lés militaires souhaitaient ne pas aggraver lès
rapports avec les albanais. Ce combat a été finalement remporté par les
diplomates, surtout après le. retour de Vénizélos à Athènes soutenu de l’extérieur
en particulier de la France et après l’entrée en guerre de la Grèce du côté des
puissances de l’Entente, en été de 1917.
. L’abrogation commencerait par l’arrestation et l’élimination physique de
Themistokli Germenji en novembre 1917. Themistokli avait été l’Une des figures
principales du mouvement patriotique à Korça et dans tout le pays, l’un des
dirigeants principaux des unités armées ' avant la signature du Protocole et là
figuré principale qui avait influé sur l’aboutissement du compromis du' 10
décembre 1916 avec' , le commandement français.
L’abrogation du Protocole aurait lieu en février 1918 de. façon arbitraire.
Malgré TâbrogatTon les militaires français n’ont pas pu éliminer toutes les
victoires acquises après le 10 décembre. Ils n’ont pas touché l’administration
albanaise, laquelle était aux mains des milieux patriotiques; ils n’ont pas enlevé
non plus le drapeau national albanais. Cette attitude s’explique par les objectifs
du commandement français à savoir éviter le plus possible l’aggravation dès.
contradiètions avec la population locale.
Dans le chapitre IX on traite la proclamation austro-hongroise de.
«l’autonomie» du pays. Cette proclamation a été rendue public le 23 janvier 1917,
et notamment peu de temps après, la signature du Protocole albanq-français le 10
décembre 1916. Ceci laisse à penser que pour‘l’élaboration de là proclamation du
23 janvier les occupants austro-hongrois avaient été influencés par le Protocole du
10 décembre. C’est sous cet angle qu’elle a été . aussi considérée par l’historiographie. En réalité le. contenu ' de cette proclamation a été formulé avant le 10
décembre. Son contenu était un compromis des divers points de vuè. qui '
existaiènt quant à l’avenir de l’Albânie dans les milieux dominants de l’Empire
Austro-Hongrois.
Pour ces milieux l’Albanie devait devenir après la guerre un obstacle pour . la
pénétration de l’Italie en Albanie et dans les Balkans. Mais: les; points de vue
entre les diplomates et les militài- res de Vienne h’étaierit pas les mêmes ’ quant '
aux voies pour la
réalisation de cet . .objectif. Les militaires - pensaient englober dans les frontières
de l’Empire là plus grande partie de l’Albanie, tandis que les politiciens du
Ministère des. Affaires Etrangères voulaient inclure cette partie en un «Etat»:
autonome albanais et le mettre sous 'le protectorat effectif , de l’Autriche-Hongrie.
Par; protectorat effectif ils sous-entendaient le maintien de l’armée austrohongroise dans quelques points importants du pays. Quant à l’autre partie de
l’Albanie, ils voulaient la céder à la Grèce constantiste neutre.
- Par la présence d’un Etat «autonome» albanais, les diplomates de Vienne
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pensaient préserver leur influence sur les milieux bourgeois albanais et sur le
peuple albanais, sinon ils donneraient une arme, aux pays adversaires pour, jouer
avec la carte de «l’autonomie». Or les militaires en jugeaient autrement. Pour
légaliser le démembrement total du pays,- ils. présentaient le . peuple albanais
comme hétérogène, divisé- en guègues et tosques et en plus, on lui niait l’identité
nationale.
;
Poursuivant leurs plans antLalbanais, les occupants austro- hongois ont
réprimé touto mouvemét, qui: s’opposait à leurs objectifs. Ils ont repoussé
l’initiative de certains milieux de propriétaires fonciers et de bourgeois pour,
mettre sur pieds un gouvernement albanais, ils ont dispersé l’administration civile
qu’ils avaient, instaurée dans la .zone austro-hongroise d’occupation et ils 'n’ontpas permis la tenue d’un congrès national. En conséquence, les, plans anti-albanais
de Vienne ont été. connus de près, les illusions qui existaient . dans nombre.de
milieux de la bourgeoisie sur la politique «bienveillante» de Vienne à l’égard de
l’avenir de l’Albanie, ont disparu graduellement; le mécontentement des milieux
patriotiques et. leur résistance politique se sont également accrus. Cette résistance
s’est unifiée avec celle des masses populaires citadines et paysannes, lesquelles ont
senti l’oppression politique des occupants et ont subi en même temps de grands
dommages économiques par les pillages de leurs armées. Dans leur zone
d’occupation, les autorités. militaires austro-hongroises . ont établi un régime
sévère qui n’a tenu compte de rien, à part des intérêts des forcés armées et du front.
Le mécontentement et la résistance politique en croissance ont commencé, à
inquiéter les occupants austro-hongrois, en. particulier les milieux politiques de
Vienne.- -Pour annihiler la croissance ultérieure de mécontentement et de la
résistance, le Ministère, des Affaires Etrangères a soumis en - août. 1916 ses
propositions au commandement général de l’armée-. Il fallait revoir le régime
d’occupation, «l’adoucir.» et faire . au peuple albanais une promesse-politique sur
l’avenir du..pays. .
..
.....................
Au terme de nombreux débats et sous l’insistance de. Ballpatz (du M.A.E.), le
.commandement de l’armée- a- accepté l’une des deux propositions.. On : devait.
rédiger - le contenu d’une proclamation sur l’avenir de l’Albanie. Les entretiens
ont eu lieu en décembre 1916 au siège du Commandement général de. l’armée entre
les représentants de ce même commandement et ceux du Ministère
austro^hongrois. des Affaires Etrangères. Ils ont pris fin le 9. décembre par la
formulation du contenu de la proclamation qui .était un amalgame de -deux points
de vue sur l’avenir de. l’Albanie qui existaient dans les milieux dirigeants de
l’Empire, parmi les : politiciens, et les militaires. Les diplomates ont fait - beaucoup
plus, de. concessions au point- de vue soutenu par les militaires. Dans cette
proclamation- le point de vue des diplomates sur -la présence d’un Etat
«autonome». albanais était accepté en principe, mais en pratique l’octroi, de. cette
«autonomie» demeurait indéterminé, dans le temps. Elle: serait réalisée, dans un
avenir, quand le peuple albanais,, selon .Vienne, aurait atteint la «maturité»
politique/ D’ici là l’Albanie : aurait le caractère , d’une -espèce. de province .de
l’Empire des Habsboufgs.
La proclamation a été faite à-Shkoder le 23 janvier 1917. Il-est évident que
dans cette proclamation on passait sous silence les victoires remportées par les
albanais en : 1912-1913 aussi bien à l’intérieur que sur l’arène internationale. Il est
également compréhensible que : les conséquences de cette proclamation allaient à
l’encontre de ce qu’espérait /Vienne. L’écho, très négatif qu’elle a eu au: sein du
peuple albanais, est reflété dans .les documents relatifs à cette époque, dans les
documents albanais, et dans ceux des organes austro-hongrois de l’occupation.
■
Après: l’Autriche-Hongrie,. c’était le tour de1 l’Italie de préciser
publiquement l’attitude politique à l’égard de l’avenir de l’Albanie, par sa
proclamation sur «1’indépendance» de l’Albanie. Cette proclamation, rendue
public le 3. juin 1917, est analysé dans le chapitre X.
•■■ ■'
:
::: En fait pour l’Italie l’avenir politique de l’Albanie était déjà fixé dans le Traité
du 26 avril 1915. Mais l’Italie, a été aussi contrainte de sé présenter devant le
peuple albanais avec une proclamation publique pour ne pas se sentir dépasser
par les français, en particulier par les austro-hongrois. Ces deux actes politiques

ont influé sans doute sur l’activité politique des : italiens. Mais l’origine de la
proclamation italienne est bien plus antérieure. Elle date du début de l’automne
de 1916, donc avant la signature du Protocole albano-français du 10 décembre 1916
et la proclamation austro-hongroise ;du. 23 janvier 1917. Depuis lors le
commandement de l’armée italienne d’occupation avait senti le besoin de se :
présenter devant le peuple albanais avec une promesse sur l’avenir politique du
pays et pour cela il . avait présenté au gouvernement de Rome quelques
propositions. Mais la diplomatie italienne a: hésité pendant des mois entiers.
Seulement au mois de mai 1917 elle a trouvé le moment opportun pour les accepter,
. ■.
Le commandement. italien d’occupation, par ses propositions de l’automne
1916, visait à «calmer» le peuple albanais, intéressé à l’avenir de son pays et qui
combattait pour cet avenir avec des moyens divers. Il visait également à ,
neutraliser, ..la-propagande des autres, occupants et à s’attirer éventuellement
vers soi divers milieux albanais sortis des rangs des propriétaires fonciers et. de
la bourgeoisie. Le commandement italien , d’occupation a senti cette, nécessité
surtout après l’extënsion de sa zone d’occupation dans l’Albanie méridionale. En
automne de 1916 les italiens ont pénétré dans la zone de Gjirokastra et sont arrivés
jusqu’à Kolonje, tandis que les français se sont emparés. en même temps de- la
région de Korça.
Les italiens ont pénétré dans la zone de Gjirokastra surtout pour des- raisons
politiques. Ils voulaient- l’avoir, comme gage dans les tractations diplomatiques
d’après guerre: Ils s’y sont substitués aux occupants grecs dont le départ
intéressait aussi à la population locale, dans la partie écrasante de nationalité
albanaise. C’est pour cette raison qu’au début cette population n’a pas eu de
contradictions avec les nouveaux occupants italiens, comme elle en avait avec les
occupants grecs. Mais les contradictions n’ont pas tardé à faire surface. Les
italiens, à part le fait de-s’être substitués aux grecs, n’ont pris aucune mesure pour
montrer que la -zone de Gjirokastra était une terre albanaise, d’autant plus un
territoire dont les décisions des Puissances en 1913 l’avaient indu dans les
frontières de l’Etat albanais. Bien au contraire, ils y ont hissé uniquement -le
drapeau italien et non pas le drapeau albanais à son côté et ils n’ont pas permis la
'mise en-place d’une: administration ■ civile albanaise. ; En outre' ils se sont
adressés à la population de l’Albanie du Sud ,se servant, d’une terminologie qui
convenait à la propâgaïïde grecque, tes italiens l’ont considéré 1 une population de
«l'Kpire ou Mord»;
Vue cettè attitude initiale il était . évident que‘les italiens né voulaient et
n’avaient pas d’intérêt à aggraver les contradictions avec le gouvernement
constanliste d'Athènes. Pour des raisons de rivalité avec la Grèce le’ gouvernement
italien préférait" plutôt qüè., la bourgeoisie • grecque cônstantiste d’oriëntatiôn
germanophile qui était pour le maintien dé la neutralité détienne le pouvoir, ? que
de voir la ‘bourgeoisie ‘grecque". vënizëliste ‘sympathisante de l’Entente s’emparer
du pouvoir. Mais "par leur attitude politique adoptée," en Albanie dû 'Sud, les:
italiens ne pouvaient influer sur les milieux albanais èt ils •ne pouvaient non plus
les' entraîner dans leur orbite. ' C’est pourquoi le commandement italien
d’occupation a avancé au gouvernement dé ‘Rome la proposition afin de
poursuivre dans, sa zôné d'occupation en Albanie du Sud une politique tendant à
combattre les prétentions grecques, permettant également la mise en place dans
la zone de 'Gjifokastra d'ünè" administration locale de couleur albanaise.
La .politiqüë" d’opposition àbx' revendications ânnexionnistès grecques en
Albanie du Sud constitiirait en même' temps un coup porté aux occupants austrohongrois, , pôür lësqùels l’Albanie du Sud devrait passer à la' Grèce de Constantin.
C’était là une autre raison dont les autorités militàir'es italiennes voülaiènt mettre
à leur profit.
Les choses en étaient ainsi au moment de la signature du Protocol t; albanbfràhçàis ; du 10 décembre 1916, qui â 'été une surprise pour lés italiens? Après
célà'le' commandement italien à sonné l'alarme. Les Français ont été contraints de
faire à Korçà ce que ' lés italiens n’ont 1 pu ■ faire : dans l’autre partie de l’Albanie'',
du Sud? Les pressions du commandement italien d’occüpàtiori ën Albaniè ' a
l’égard du gouvernement de Rome étaient à ’ présértt plus fréquentés et plus
concrètes. 'Il fallait" faire à Gjirokastra quelque chose dé semblable à ce que les
Franchis avaient fait a Korçà. Il fallait his-, ser lé drapeau albanais et mettre
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en‘place une administration locale autonome, telles étaient les propositions des
militaires ?■’.. italiens ■en Albanie;"" " " " " "
Or lès initiatives et lés /propositions dés militaires n’orit "pas trouvé encore
une fois l’approbation et ie soutien des diplomates"dé Rome, lesquels hésitaient."
Dans la zone italienne d’occupation se produisait un phénomène différent de celui
de là zone aüstrô- ■hongroisè d’occiipation/ Tàrïdis que dans la zone aùstfoiiqngroisé "c’était la diplomatie (ie Vienne qui prenait des initiatives ‘ pour
«arranger» les affaires en Àlbame, or dans la zone italienne c’étaient les militaires.
■
' "''
"
/
'
'
Malgré lès; hésitations coritinüëlles du Ministère italien ? des Affaires
Etrangères, qui se cramponnait aux clauses du Traité secret de 'Londres,
le/commandement italien ; a agi sur placé avec initiàtivë. En janvier- 191'î il a
annonçait publiquement 'qùe /lés territoires occupés par les italiens dans" là zone
de Gjirokastra,, seraient appelés Albanie 'du Sud; en février on y: à ‘ créé un conseil
administratif composé de six membres autochtones; en màrs on a permis la levée
du drapeau' albanais; Le commandement a agi . sous la pression'? des événements
locaux ' et sous la pression?’‘du mouvement ’ politique' venue d’en bas, exercée par
les larges milieux albanais.
Ces pressions li’bnt pas cessé meme après lé mois de mars de 1917. Le
commandement italien d’occupàtion en Albanie n’a pas arrêté non plus les
intêrvëntiôris auprès du gouvernement dé Rome. À son avis ce qui servirait à la
politique italienne "en Albanie’ serait l’annonce publique d’une proclamation au
moyen dé laquelle Tltaliè

définirait sans-ambiguité son attitude envers l’avenir de l’Albanie. Uans ces
conditions les diplomates ont approuvé la proposition des militaires au sujet de la
proclamation, qui a été rendue public le 3 juin 1917.
;
.
.
...
C’était au premier lieu le facteur intérieur albanais qui ■ a conduit les
diplomates, italiens aux. positions des militaires. Dans cè. sens un rôle à joué
également le facteur, extérieur. Les changements politiques qui se produisaient en
Grèce rie faisaient pas venir de l’eau au moulin des gouvernants de Rome. Le
retour de Vénizélos à Athènes et l’abdication forcée du roi Constantin,
intéressaient à l’Angleterre et à la. France et non à l’Italie.
Les italiens espéraient que la proclamation rendue publie à Gjirokastra
pouvait influer sur le peuple albanais. C’est pourquoi on parlait de
«l’indépendance de toute l'Albanie» et on laissait entendre que , l’Italie était pour
la sauvegarde de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais. .Mais il est apparu,
clairement que Rome n’avait nullement l’intention de renoncer à la sauveraineté
italienne sur Vlora et sa région. C’é'st pour cette raison qu’elle n’a pas permis la
levée du drapeau albanais à Vlora, malgré les revendications insistantes des
milieux patriotiques. Par la mise de l’Albanie sous la «protection» du royaume
italien, comme d’ailleurs il était souligné dans la prbctemati’pin, on a vu
clairement que l’ïtialie voulait mettne .' - l’Etat alibanialis amputé' (dans les
ftrqihtièreis qui, isariaigut fixées aiprès la •guerre) , sous sonprotectorat. C’est
pourquoi la proclamation italienne n’a pas eu l’écho qu’attendaient les occupants.
Au contraire elle a souscité des réactions et des protestations.
Les. colonies albanaises à l’étranger ont été en particulier les porteuses de
ces réactions et protestations, car elles' avaient la possibilité d’èxpiriifaer plus.
librement leurs - points de vue politiques. Elles ont défini .également le programme
politique: du Mouvement National . Albanais. La sauvegarde de l’indépendance
politique du pays et de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais étaient le
programme minimal de ce mouvement.
Quelques mois après la proclamation italienne du juin 1917, a triomphé la
Révolution Socialiste d’Octobre, qui a ébranlé profondément le monde capitaliste.
Le gouvernement soviétique avec à sa tête V.I.Lénine a mis au jour les Traités
secrets; signés par le goüvernëment de la Russie tsariste, tel que le Traité secret
de Londres et. à lancé le slogan pour une paix juste, sans annexion et
contributions, pour le respect' du principe de la nationalité et de
l’autodétermination. Pour en annihiler l’écho, les puissances qui étaient ëncore en
guerre n’ont fait qu’accroître leur propagande démagogique. Dans cette campagne
de propagande les USA ont porté le drapeau;' ils étaient entrés en guerre en avril
1917 du côté des puissances de l’Entente et ils n’étaient pas signataires du Traité
de 26 avril 1915, En conséquence, dans les milieux de la bourgeoisie albanaise se
sont répandues dé nombreuses illusions sur l’avenir de l’Albanie. En réalité dans
l’arène internationale rien n’a changé en sa faveur.
Un an après lé triomphe de la Révolution d’Octobre, la Première Guërre.'
Mondiàïe a pris fin par la-victoire des puissances de l’Entente et par la puissance
associée, lés USA. La fin de la guerre a amené en Albanie certains Changements,
qu’on attendait. Les territoires d’où së sont retirées les armées des états vaincus,
de : l’Aütriche-Hongrie et de la. Bulgarie, ont été occupés par les forces armées des
états vainqueurs. Les occupants italiens se sont emparés dé la plus grande partie,
une autre partie par les Français, une autre par lés occupants‘serbes, tandis que
la ville de Shkodér a été 23 — 175
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mise sous le - contrôle d’une . garnison interalliée. Cette , répartition ;s’est
accompagnée de contradictions entre les* vainqueurs, surtout •entre les italiens
et les français;: Le dernier chapitre' vise précisément à analyser • ces
cônitradicittiqns, qui ont fait - surface aii moment du cessez-le-feu. - - - - ■
^■■■; Le gouvernement de Rome voulait, occuper le plus de territoires ..possible'
de l’Etat albanais, pour s’en servir au cours des tractations ■diplomatiques qui
auraient lieu à la' Conférence de Paix, où il -'serait décidé le. partage du «butin».
. De son côté le gouvernement de Pauls voulait limiter autant que possible
d’expansion des italiens! que cette expansion në ' dépassât pas, au- moins, les 1
frontières du soi-disant «Etat albanais» dont la création en Albanie Centrale était
prévue dans le Traité secret de < Londres. Il était, question naturellement des
frontières du. Nord, car celles- du Sud étaient déjà outrepassées depuis deux ans,
par l’occupation italienne de la plus grande partie de .l’Albanie méridionale. .i."
'
/
Mais jusqu’où s’étendraient lès frontières septentrionales dé l’Etat
«musulman» de l’Albanie Centrale? S’étendraient-elles le long du ■fleuve -Mat,
comme avait suggéré au début la diplomatie française, ou le long, du fleuve Drin,.
idée . insinuée plus tard également par Paris? Dans le Traité du -26 avril 1915.-, il
était souligné que seulement l’Albanie du Nord . passerait _ à ‘ la Serbie et aü
Monténégro après qu’on aurait satisfait quelques conditions en faveur de l'Italie,
que nous avons- ; déjà mentionnées à propos .de la signature . 'du Traité. En outre,
devrait-on tenir compte immédiatement des clauses de ce Traité sur le partage de
l’Albanie avec les Voisins balkaniques, comme- en 1 jugeait le ' gouvernement de
Paris, ou devrait-on attendre le déroulement des travaux de - la Conférence de
Paix et ses décisions, comme d’ailleurs en pensait le gouvernement dé Rome? En
conséquence, Paris a exigé que. lés troupes italiennes se retranchent le long du
fleuve Mat et quand celles ont passé outre, le gouvernement français ,a fixé le fleuve Drin comme frontière extrême où elles pouvaient arriver, or Rome n’a
même pas accepté la frontière du fleuve -Drin.- •
.
■■■'■' '•
Dans celte guerre pour le partage des zones d’occupation, l’Italie a profité
pluis-que. lia France.; LTitattie à été épaulée, tant parle Traité secret, de Londres
que par! les directives du Haut Conseil allié de la -guerre du ,7--octobre 1918. Aux
termes de ces directives les troupes •italiennes pouvaient progresser en
direction' de l’Albanie du Nord.
. La France, et l’Italie en sont arrivées à un compromis uniquement pour la ville ,
de Shkodor. pour y établir une garnison internationale. Elle serait constituée .de
troupes françaises, anglaises et italiennes. Les Firianiçate ise sont assurés le
commandement de la gàrn'isôn. Au moment du cessez-le-feu les forces serbes ont
eu également leur «part» du gâteau. Elles ont pu occuper les régions nord-est de
l’Etat albanais.
,-.-r
Telle était la ‘situation, dù , pays après la fin de la guerre mondiale, ennovembre 1918 et. au seuil de la Conférence de Paix à Paris en janvier 1919, qui
déciderait de l’avenir de l’Albanie au gré .des intérêts-■ des; puissances1victorieuses. Sur le plan intérieur le pays était occupé d !un-bout -à l’autre par les
forces armées des Etats vainqueurs. Sur le plan international le pays sentait le
poids du -Traité secret de Londres, qui avait violé les décisions de -1913 sur l’Albanie au e les puissances victorieuses tenteraient, comme elles Pont fait
d'ailleurs, de le mettre en oeuvre.. Donc la situation sous les deux- aspects était
extrêmement grave. Faire face à cette situation, la reconquête de l’indépendance
et la défense de l’intégrité territoriale.; de l’Etat albanais, paraissaient impossible
pour les forces intérieures. Cependant le facteur interne , a joué ,le rôle décisif
dans le redressement de l’Etat albanais en .1920,. dans la grande victoire
historique, qui a suivi , la conquête du 28, Novembre 1912. La , conclusion de
l’étude vise à donner une synthèse du rôle considérable du facteur albanais dans,
ce .redressement. .
La lutte. du peuple albanais s’est déroulée sur deux fronts, pour affronter
les deux grands. dangers qu’a créés pour notre ’. pays la Première Guerre.
Mondiale. Elle a été menée sur 1e. front extérieur, diplomatique pour jeter au
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rebut le Traité secret de Londres, son caractère infondé par rapport aux décisions
.des six. Grandes Puissances européennes de 1913. Elle a eu lieu aussi sur le front
intérieur, contre les occupants étrangers, en particulier contre les occupants italiens, lesquels par leurs prétentions à établir la souveraineté., sur Vlora et le
protectorat sur l’Etat , albanais, se présentaient comme , les ennemis principaux
de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais.
Les efforts sur le plan intrnational, dans, là, Conférence . de Paix à Paris,
n’ont eu aucun résultat, quoique le droit fût entièrement du côté albanais. Le
Traité secret de Londres ne pouvait pas remplacer les décisions des six Grandes
Puissances, lesquelles ont été foulées aux pieds mais quf étaient encore, en
vigueur. Le fait. que l’Albanie en tant qu’Etat a gardé la neutralité, comme il a été
décidé en 1913 par les Grandes Puissances, était un argument de plus de la
validité de ces décisions. Les principes de la nationalité et de l’autodétermination
étaient également totalement à l’avantage du peuple albanais. Mais d’une guerre
impérialiste ne pouvait sortir qu’une paix impérialiste.
L’échec sur le plan international a donné la priorité à la lutte sur le plan
intérieur. Les occupants italiens ne sont pas. parvenus à arrêter le mouvement
anti-impérialiste, en croissance des masses populaires albanaises. L’élan de ce
mouvement au cours de la deuxième moitié de 1919 a conduit à la tenue du
Congrès National de Lushnje, en janvier 1920, et à l’aggravation plus poussée des
contradictions avec les occupants italiens. Les , décisions historiques de ce
Congrès ont accéléré davantage le mouvement anti-impérialiste, ce qui a mené à
l’explosion de la lutte armée de Vlora, en juin 1920, Les tentatives du
gouvernement de . Rome pour arrêter ce processus croissant, ont été nombreuses,
mais toutes ses tentatives avaient échoué. La confrontation militaire à Vlora,
dans les circonstances déjà connues, a abouti ’à une victoire pour les forces
albanaises.
La défaite militàirë a contraint le gouvernement de Rome de signer le
Protocole de Tirana,le 2 août 1920. par lequel il a été obligé de ireconniaîtire
l’inidépandanee politique et liiihitéginité territoriale de l’Etat albanais. En
conséquencè, aussi bien le Traité secret de Londres du 26 avril 1915 que les
marchandages de la Conférnce de Paix de 1919-20, ont perdu toute leur validité.
Dans ces conditions en. 1920 l’Etat indépendant albanais s’est renouvelé et a pris
fin l’une des périodes les plus difficiles et ' dramatiques . de l’histoire de l’Albanie,
comme celle de la Première Guerre Mondiale.
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Vitet e Luftës I Botërore 1914-1913 përbëjnë një^nga' pe- riudhat
historike më pak të studiuara dhe njëkohësisht nga. më të vësh tirât
dhe më të koklaviturat e historisë së Sliqi- përisë. Ajo është një
periudhë e ngjeshur me plot ngjarje politike të brendshme dhe
ndërkombëtare. Vendi ynë i vo- gël u pushtua atëherë nga ushtritë e
sbtatë shteteve të hu~ aja. Pavarësia politike dhe tërësia territoriale
e shtetit shqip- tar u bënë gjithashtu objekt pazaiilëqesh nga më të
ndrysîï-- met dhe nga më tipiket në fushën e grabitjes së të drejtave
të vendeve dhe të popujve të vegjël. Parimet e kombësisë dhe të
vetëvendosjes u shkelën nga ana e Fuqive të Mëctha1 evropia- ne
akoma më brutalisht'nga. sa ishin shkelur ato prej tyre pak me parë,
më 19I12-1913, në kohën e Shpalljes së Pavarë- sisë dhe të ngritjes
së shtetit të pavarur shqiptar.
Shqipëria u trajtua si monedhë këmbimi nga fuqitë. e të dy
grupeve ndërluftuese, nga ato të Antantës (nga An- glia,. Franca dhe
Rusia). dhe nga fuqitë e bllokut qendror (nga. Austro-Hungaria dhe
Gjermania). Të dÿ grupet, në kuadrin e planeve të tyre të luftës
impérialiste dhe të pasluftës, u.
vunë në igarë për të kënaqur lafcmitë e Iborgjezisë ekspansioni- ste
të vendeve fqinj ndaj terri toreve të shtetit shqiptar.
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iPunimi i këtushëm, për <vetë karaklerin e tij, si një stu- dim i
'historisë diplomatike të Shqiipërisë ipër vitet 1914- -1918, ka për
qëllim të shtjellojë dhe të analiaojë në radhë të parë transaksionet e
fuqiive impérialiste dhe të vendeve fqinje shoviniste të kryera gjatë
Luftës I Botërore në dëm të fitoreve të arritura nga populli shqiiptar
më 1912-1913. Ai ka gjithashtu për qëllim të trajtojë, në mâsën dhe
nga kënd vështrimi që kërkon tema jonë, reagimin politik të rretheve
patriotike kundër planeve antishqiptare të reaksiomit të jash- tëm
dhe qëndresën e armatosur të masave popullore shqipta- re kundër
pushtuesve.
Trajtimi i Shqipërisë sipas planeve e interesave të fuqive dhe
pastaj pushtimi i vendit prej forcave të huaja janë ndër dëshmitë më
të dukshme të karakterit imperialist të Luftës I nga ana e të dy palëve
ndëriuftuese, karakter të cilin e për- caktoi qartë dhe e analizoi thellë
V.I. Lenini qysh gjatë luftës. Prandaj historiani që do të trajtojë drejt,
niga pazita pa- rimore dhe me objektivitet problemet e Luftës I
Botërore, nuk mund të mos u drejtohet vlerësimeve të V.I. Leninit për
këtë luftë. V.I. Lenini vuri gjithashtu në dukje se karakteri 1 luftës
përcakton edhe aie të paqes,
se nga lufta impérialiste nuk mund të
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dilte tjetër veçse një paqe impérialiste976.
Disa fuqi evr-opiane luftonin për rindarjen e kolonive, të tregjeve
dhe të sferave të influences, sikundër luftonin veça- mërisht
Gjermania me Anglinë e Rrancën. 'Të tjerat, siç ishin AustroHungaria, Rusiadhe Italia, luftonin në radhë të parë për sundim në
Adriatik, në Ballkan apo në Lindjen e Afër- me. Shqipëria hynte në
kuadrim e luftës së këtyre tri fuqive të fundit. IKurse ShlBA, që
morën pjesë në luftë kundër bllo- kut qëndror në prill 1917, synonin
të luanin rolin e hegje- monit botëror.
Duke folur e shkruar për karakterin imperialist të Luftës 1
Botërore V.I. Lenini e ka prekur 'disa herë edhé S'hqipërinë, në raste
të ndryshme dhe me qëllime të eaktuara, Në fillim ai e ka përmendur
në janar të vitit 1915, kur fuqitë sapo ki- •shin kryer hapa të
dukshëm në dëm të pavarësiSë dhe të të- rësisë territoriale të shtetit
shqiptar, sikundër ishte pushtimi i Viornes prej Italisë në dhjetor
1914. V.I. Lenini demaskon- te borgjezinë italiane për grabitjen e
Shqipërisë dhe fshiku- llonte dezertorët nga radhët e
socialdemokracisë italiane, që e mbështesnin këtë gralbitje977. Ai e ka
përmendur po ashtu në verëh e atij viti, kur luqilë c Antantës sapo
kishin nënshkruar me Italinë Traktatine fshehtë të Londres të . 26
prillit 1915,- për copëtimiii e vendit tonë. 'Marrjen nëpër , këmibë të
të- drejtave Ikomibëtare ,të. popullit shjqiptar, V.I.. Lenini po e
përdorte si një armë për të demaskuar propagaadën dema- gogjike të
borgjezisë impérialiste të të dy grupeve ndërluf- tuese, që e shisnin
luftën e tyre grabitqare si luftë «të drej- të», si edhe të atyre partive
socialiste evropiane që kishin tradhëtuar interesat. klasore të
976 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 22, f. 195-196, 203; vëll. 23, f. 154, 329, 327.
977 V.I. Lenin, Veprat, vëll. 21,. f. 107.

389'

proletariatit me parullën e- «mlbrojtjes» së, atdheut. Lenini tneksonte
se lufta midis të dy grupeive bëhej jo për shkak të «mbrojtjes» të
parimeve e- të vendimeve ndërkomlbëtare, jo për «rnibrojtjen» e
ipavarë- sisë dhe të asnjanësisë së Belgjikes të shkelura nga Gjermania, sikundër propagandohej mga_ fuqitë e Antantës. KëtO' fuqi
(duke përfshirë tani edhe Italinë) luftën po e bëjnë,. nënvizonte V.I.
Lenini, «jo. për shkak të Belgjikës, kjo di- het lare mirë, dhe vetëm
hipokritët e fshehin atë. Amglia po grabit kolonitë e Gjermanisë dhe
Turqinë; Rusia — Galicinë dhe Turqinë ; Franca kërkon AlzasLorenën dhe bile bregun e majtë të Rinit; me Italinë është pënfunduar
një, marrë- veshje për ndarjen e presë (Shqipërisë, Azisë së
Vogël)...»978.
Me marrëveshjen. e pëxfunduar «për ndarjën e prèsë» V.L Lenini.
kisbte parasysh Traktatin e 26 prillit 1916, nënshkrimi i të cilit
kishte dalë në shes'h dhe përmbai tja e tij po ashtu. Kuptohet jo
tërësisht. dhe me hollësi, sikundër ishin thënë gjërat e renditur ato
në klauizolat e këtij Traktati. Ai ishte- kuptuar nga fakti se Lufta e
parë ishte vazhdimi i luftërave po- litike dhe të armatosura të
zhvilluara përpara saj, se shpër- thimi i një lufte me përmasa
ibotërore ishte parashikuar nga parti të e klasës punëtore .në
kongresin e tyre të mlbajtur në Bazel të Zvicrës, qysh në kohën e
Luftës Ballkanike kundër Tutnqisë, në nëntor 19.12. Prandaj V.L
Lenini shkruante në qer- shor 1915, se.: «Rezolucioni i Bazelit flert
pikërisht për luftën që shpërtheu, pikërisht për ato konflikte
impérialiste që u. ndezën në vjetëf 1914-1915. Konfliktet midis
Austrisë 'dhe Ser- bisë për Ballkanin, midis Austrisë dhe Italisë për
Shqipërinë etj.»979
, Politika e synimet ekspansioniste të -vendeve të huaja ndaj
Shqipërisë i tkanë shëhbyer V.I. Leninit si një arme për të demaskuar
oportunistët e Internacionales II edhe pak më vo~ në, në fund të vitit
1915, e në fillim të 1916-ës, .kur Shqipëria po shndërrohej. nga fuqitë
gradualisht në shesh të luttes impérialiste. Lufta e tanishme
shkruante: atëherë V.I, Lenini «ësh-

978 Po aty, vëll, 21, 1. 330.
979 'Po aty, f. 218-219. Shih po âty f. 479 si edhe vëll. 22, f. 126 dhe vëll. 24, f.
416-417.
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te një luftë midis grabitësish për ndarjen e presë, për sklla- vërimin
e vendeve të. tjera... Janë mashtruese, absurde dhe hi- pokrite të
gjitha frazat mbi luftën mbrojtëse ose.mbi mbroj- tjeh e atdheut, që
thuhen nga Fuqitë ;e Mëdha (lexo: grabitë- ■sit e mëdhenj) që luftojnë
për sundimin e botës, për tregjet dhe «sferat e influences», për
skllavërimin e pcpujve!»5.
I renditëm këto konkluzione parimore të V. I. Leninit për
karakterin e Luftës I Botërore dhe për vendin që zë në të Shqip'ëria,
për te treguar se ato kanë qenë për autorin si udhë- rrëfyese për
vlerësimin e ngjarjeve të konfliktit të paxë botë- ror në përgjithësi dhe
në veçanti lidhur me Shqipërinë, me të cilën merret studimi ynë.
Shkelja e të drejtave kombëtare të popullit shqiptar ka qenë një
nga rastet që i kanë shërbyer V.I. Leninit edhe'në një drejtim tjetër.
Për të demaskuar politikën e qeverive të për j kohshme, që erdhën në
fuqi në Rusi pas Revolucionit të Shkur- tit 1917, të cilat vazhduan të
ndiqnin në àrenën ndërkombë- tare në fakt po atë politikë
impérialiste që kishin ndjekur më parë qeveritë cariste. Qeveritë që
erdhën në fuqi në Pe- trograd pas Revolucionit të Shkurtit shtuan më
shumë pa~ rullat demagogjike
për të fshehur karakterin grabitqar të
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luftës me qëllim që të mashtronin klasën punëtore ruse, e cila po
shkonte drejt Revolucionit Socialist të Tetorit. Cilado qoftë përbërja
e qeverive të përkohshme «lufta do të mbetet luftë impérialiste. Këtë
të gjithë e dinë dhe të gjithë e shohin. Dhe rasti i Shqipërisë, rasti i
Greqisë,980 981 i Persisë982 e kanë pro- vuar këtë...», pohonte V.I.
Lenini më 17 qershor 1917. «Ësh- të iehtë të shkruash një deklaratë
mlbi paqen pa aneksime, por rasti i Shqipërisë, i Greqisë dhe i Persisë
ka ndodhur pas formimit të qeverise së koalicionit»6, nënvizonte
përsëri Lenini.
Në qershor 1917 merr përsëri si shembu-11 Shqipërinë me
ngjarjet konkrete të kësaj kohe, për të provuar se qëndrimi i qeverisë
menshevike nuk kishte ndryshuar nga ai i qeverive të mëparshme
ruse. Më 3 qershor 1917 aleatja e Rusisë, Ita- lia kishte shpallur
vendosjen e «të gjithë. Shqipërisë» nën protektoratin italian duke
shkelur kështu botërisht pavarësinë ■e saj. Mirëpo ndaj këtij akti
impërialist të Romës qeveria e Pe- trogradit reagoi nga të njëjtat
pozita impérialiste» Ajo 1 tër- hoqi vëmendjen qeverisë italiane jo nga
poz'itat se po shkelte të drejtat kombëtare të popullit shqiptar, të
drejta këto për të cilat V.1; Lenini kishte shkruar gjithashtu gjatë
luftës, por se po shkelte klauzolat e Traktatit të fshehtë të Londres të

6) Po aty, vëll. 21,,f.„.480; vëll.-22, f. 126.
981 V. I. Lenini kishte parasysh ndërhyrjen brutale të fuqive té? Antantës
ndaj Greqisë dhe pushtimin e një pjesë të saj nga forçat e armatosura të këtyre
fuqive per ta detyruar atë të hiqte dorë nga as- njanësia dhe të merrte pjesë në
luftë në anën e Antantës, ç’ka ndodhi në fund të qershorit 1917.
982 :Persia gjatë Luftës I. Botërore u pushtua p.iesërisht nga trupat ruse dhe
pjesërisht nga ato angleze. (V. I. Lenin. Veprat, vëll. 25, f. 589, short. 11).
7) V. I. Lenin. Veprdt, vëll. 25, f. 14; po aty, vëll. 23, f. 411 dhe vëll. 25, f. 47,
110.
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26 prillit 1915, që kishte parashikuar oopëtimin e Shqipërisë midis
katër fqinjëve.
Luftën antiimperialiste të popullit shqiptar për mibrojtjen e
këtyre të drejtave V.I. Lenini e përdori për të sqaruar se vetëm në
raste të tilla mund të flitej për një luftë të drejtë, për luftën në
mbrojtje të atdheut dhe jo në rastet e përdoru- ra prej oportunistëve
të Internationales II, të cilët ngatërronin qëllimisht luftën
impérialiste me luftën e drejtë natiôhâlgliri- mtare të popujve. Pasi
vinte në dukje se konceptin e «mbroj- tjes» së atdheut socialistët e
kishin pranuar kur ishte fjala për luftën e kombeve borgjeze për t’u
çliruar nga feudalizmi dhe nga shtypja kombëtare e huaj, V.I. Lenini
theksonte: «Dhe tani në këtë kuptim nuk mund të mos pranohet
mbrojtja e atdheut, për shembull, mbrojtja e Persisë ose e Kinës
kundër Rusisë ose Anglisë, mbrojtja e Turqisë kundër Gjermanisë.
ose Rüsisë, e Shqipërisë kundër Austrisë dhe Italisë etj..»983
Për trajtimin e pozitës së Shqipërisë në marrëdhëniet
ndërkombëtare gjatë viteve 1914-1916, krahas vlerësimeve. të
mësipërme thelbësoire të V.I. Leninit, na kanë udhëhequr gjithashtu
disa konkluzione tbemelore dhe përgjithësime të formu- luara nga
Partia e Punës e Shqipërisë dhe nga shoku Enver Hoxha për historinë
e Shqipërisë. Në shkrimet e fjalimet e tij shoku Enver Hoxha ka vënë
disa herë në dukje se lëvizjet kombëtare të popullit shqiptar «kanë
patur qëllim të, caktuar dhe të drejtë»984, se «Epoka e Rilindjes është
një epokë revolucio- nare demokratike... është një epokë e ndritur. e
udhëhequr nga idetë iluministe, nga njerëzit tanë të shquar të asaj
pe- rdudhe, që me të drejtë është quajtur,. Rilindja e kombit, da- lja
nga errësira mesjetare-feudale, impérialiste, në dritë, në kryengritje,
në luftë për liri, pavarësi, demokraci, për dritë dhe arsim» 985 .
Megjithatë vendi ynë u bë, siç ka theksuar shoku Enver Hoxha
«monedhë këmbimi» nga fuqitë, 'se -«Sbqi- përia jonë përdorej prej
imperialistëve për të kënaqur etjet e shërbëtorëve të tyre»986.
Shoku Enver Hoxha ka demaskuar dhe qëndrimet e.-fuqi- ve dhe
të shteteve fqinje ballkanike, që përpiqeshin të për- ligjnin planet e
tyre antishqiptare me lloj-lloj pretekstesh, derisa arrinin të mohonin
edhe formimin e kombit shqiptar si të tillë dhe të merrnin nëpër
këmbë të drejtat e tij kom- bëtare, -«Fuqitë e Mëdha impérialiste dhe
miqtë e satelitët e tyre, monarkistët shovinistë fqinjë, që ta copëtcinin
më mirë Shqipërinë, e konsideronin këtë si një notion gjeografik, se a
ta... i konsideronin myslimanët shqiptarë si turq, shqiptarët e
krishterë si grekë dhe unitetin e komlbit të hallakatur në fise»987 988.

983
V. I. Lenin. Veprat, vëll. 21, f. 480, Shih edhe vëll. 22, f. 380-381.
984
Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 131.
985
Enver Hoxha. Raporte e fjalime. 1969-1970. Tiranë, 1969, f. 368.
986 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 5, f. 184, vëll. 24, f. 10-15, Po al. Titistët
(shënime historike). Tiranë, 182, f. 3-5.
987. Enver Hoxha, Për sKkencën,. vëll. 2, Tiran.ë, 198.5, f. 166.
988Enver Hoxha, Vepra, .vë 11. 24, f, 15 Enver Hoxha, Për Shkencën, vëll. I,
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Për historianin shqiptar përgjithësime të tilla të sho.kut Enver
Hoxha janë pika të : rëndësishme referimi për trajtimin e Shqipërisë
në marrëdhëniet ndërkombëtare gjatë periüdhës 1914-1918.
Shoku Enver Hoxha ka theksuar gjithashtu rëndësinë shu- më të
madhe që pati për të ardhmen e Shqipërisë Shpalija e Pavarësisë më
28 Nëntor ,19112. Ky akt, ka pohuar ai, kurorë- zoi «përpjekjet vigane
të populLt- shqiptar». Rëndësinë e Shpalljes së Pavarësisë Kombëtare
shoku Enver Hoxha e ka vlerësuar në dy aspekte: në, aspektin. e
brendshëm, në fiti- min e lirisë dhe pavarësinë kombëtare, dhe në
aspektin e ja- shtëm, në sfidën që u bëri ai planeve armiqësore të
fuqive impérialiste e shoviniste. •“Vepra e Ismail .Qemalit dhe e patriotëve të tjerë ishte një vepër e lavdishme historike, që do të mbetet
kurdoherë e paharruar... Le të theksojmë, — nën- vizonte al më tutje,
— se po të mos ishte lulftuar me atë fu- ri dhe po të mos kryhej ai akt
në ato kohë të vështira, kur bishat impérialiste po përgatitnin
kasaphanën e Luftës I Botërore, do të vështirësohej sigurimi i
pavarësisë dhe ndo- shta tragjedi më të rënda do ta kishin pllakosur
atdheun tonë»* 2.
Me -«tragjedi më të rënda»
shoku Enver Hoxha e'. kishte fjalën
NDREQJE GABIMESH
për vendimet e marra nga fuqitë më 1913 ,në dëm të pavarësisë
politike të shpallur në VUorë e të tërësisë së terri toreve shqiptare
ashtu .edhe për pazarllëqet që u kryen gjatë konfliktit të parë botëror.
Ai kishte gjithashtu para- sysh laktin, e përmendur prej tij herë pas
here, se shteti shqiptar nuk. kishte në atë kohë asnjë mbështetje
shtetërore të jashtme e të nevojshme për një shtet të vogël, të sapoformuar e të pakonsoliduar, sikundër ishte iShqipëria në periu- dhën e
Shpalljes së Pavarësisë, të Luftës së Parë Botërore dhe të viteve të
parë pas kësaj lutte. -«Në atë kohë populli shqiptar nuk kishte miq.
Nuk fias për lëviizjen punëtore revolucionare, po e kam çështjen për
ata që udhëhiqnin dhe drejtonin qeve- ritë në interes tëvendeve të
tyre, pra,_për pushietet që ishin në fuqi, Ato ishin qeveri shoviniste,
iborgjeze... Sipas tyre, Sfaqipërih duhej të copëtohej. Shqipëria, pra,
nuk : ka pastir asnjë mik në' atë kohë. Ata që i janë bërë «miq»
Shqipëri- së kanë dalë si të tillë në disa momente politike që Mshintë bënin me interesat e tyre. Këto .momente patrie tët tanë... në
përpjekjet për pavarësinë e atdheut, kanë ditur t’i-shfry- tëzojnë...» 989,
Shoku Enver Hoxha ka vënë në dukje edhe rëndësinë cje pati
fitorja e Revolueionit Socialist të Tetorit për Shqipërinë. Ky
révolution përmbysi Rusinë cariste, që kishte mbajtur një qëndrim.
tepër armiqësor ndaj Shqipërisë dhe formoi Rusinë sovjetike të. V.I.
Leninit, që u bë mbështetësi kryesor i popuj- ve të shtypur, sikundër
ishte edhe populli shqiptar, përkrahu të drejtat dhe luftën e tyre
nationalçlirimtare. Pas fitores së Revolueionit V.I. Lenini botoi

f. 201.
989
Enver
Hoxha. Vepra, vëll. 23, f, 136 dhe 126; Po ai. Për shken- cën, vëll. I, f. 103-104. dhe f.
98.
A
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menjëherë traktatet e fshehta të Rusisë cariste, ndërmj et të oilëve
edhe Traktatin e fshehtë të Londres të 26 prillit 1915. Prandaj shoku
Enver Hoxha ka pohuar se: «Populli ynë ka qenë i vetmuar në
përpjekjet e tija dhe drita e shpëtimit lindi për të, kur triumfoi
Revoluci- oni i madh i Tetorit...»990, se botimi i Traktatit të 26 prillit
ngjalli në popullin shqiptar -«një valë të fuqishme zemërimi, duke
n’dezur zjarrin e luiftës për çlirimin kombëtar dhe për tërësinë
tokësore të atdheut»-.991.
Konkluzion tjetër i shokut Enver Hoxha me rëndësi të' madhe për
historiiografinë shqiptare është ai që flet për rëndësinë vendimtare
të faktorit të brendshëm, për rolin e madh te luf- tës .së populiit
shqiptar për shpalljen e pavarësisë në prag -të Luftës I Botërore dhe
për rifitimin_e saj në mbarim të kësaj lufte. Me këtë rast ai ka vënë
gjithashtu në dukje karak- terin içlirimtar dhe mbrojtës të
luftës_tëarmatosur të popullit shqiptar Gjatë gjithë historisë së tij
mijëravjeçare popullit shqiptar <4 është dashur kurdoherë të luftonte
kündër armiq- ve të shumtë dhe të fortë, i është dashur të mibronte
jetën ë tij, të ardhmen e tij, t’u shpëtonte shfarosjes -dhe likuidimit si
populH992, ka nënvizuar ai.
'
*
**
"Shqipëria në marrëdhëhiet • ndërkombëtare gjatë viteve
1915- 1918» ngërthen një varg problemesh, në radhë të parë të
karakterit të jashtëm, diplomatik, të cilat jemi përpjekur t’i
shtjellojmë në punim. Një vend të rëndësishëm ka zënë pozi- ta e
Shqipërisë në strategjinë e përgjithskme politike dhe ush- tarake të.
të dy blloqeve impérialiste ndërluftuese dhe veçanë- risht në planet e
dy îuqive fqinje dhe njëkohësisht rivale të Adriatikut, të Italisë dhe
Austro-Hungarisë. Janë trajtuar po ashtu planet e monarkive
ballkanike fqinje ndaj vendit tonë dhe kontradiktat e tyre me dy
fuqitë e Adriatikut për ndar- jep e Shqipërisë. Është shtjelluar
gjithashtu politika e ndjekur nga pushtuesit e ndryshëm të vendit në
zonat e tyre të ve- çanta të pushtimit.
Krahas profolemeve të mësipërme në punim është trajtuar edhe
aspëkti i brendshëm, roli i faktorit shqiptar në këtë pë- riudhë në atë
drejtim që lidhet me temën, ku, si dhe sa ndi- koi qëndresa politike
dhe e armatosur e masave popullore shqiptare dhe e nretheve
patriotike në veprimet politike dhe ushtarake të vendeve të huaja,
veçanërisht të pushtuesve.
Prdblemet e shtjelluara në këtë punim, historiografia shqiptare
nuk i ka studiuar deri tani në tërësinë dhe gjerësinë e tyre, sikundër

,.

14) Enver Hoxha. Vepra, vëll. 5, f. 184.
991 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 15, f. 38-39.
992 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 32, f. 110-111; Po ai. Për ushtrinë popullore,
vëll. I. Tiranë, 1983, f 490-491.
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jemi përpjekur t’i trajtojmë këtu. Gjendja ndërkombëtare e
Shqipërisë në vitet 1914-1918 është trajtuar hë tekste të vejanta
mësimore sic është ai i Historisë së Shqipërisë, per shkoillat e larta,
i botuar më 1965 nga Instituti i Historisë,993 i rishikuar dhe plotësuar
në botimin e vitit 1984 994. Aty prob- lemet janë shtjelluar në Vija të
përgjithshme, sikundër e kër- kojnë zakonisht botimet e kësaj natyre.
Për një ngjarje të rë- ndësishme të aspektit të brendshëm, për
Kryengritjen fsha- tare të Shqipërisë së Mesme që filloi në prag të
shpërthdmit cë konlfliktit b’otëror e që vazhdoi deri në qershor 1915,
ka da- lë së lundi një studim i gjerë i G. Shpuzës 995. Në të aspekti i
jashtëm është anësor. Ai shtjellohet aty aq sa i nevojitet au- torit për
të treguar ndikimin e këtij aspekti në zhvillimin e Kïryengritjes dhe
në shtypjen e saj nga forçat serbe, që inva- duan Shqipërinë e Mesme
në qershor 1915. Megjithatë, me kuadrin e përgjithshëm që jep,
studimi ka qenë me vlerë edhe
për ne. Me qëndrimin e Fuqive të Mëdha evropiane ndaj pro- blêmit
shqiptar në prag të shpërthimit të Luftës I Botërore, në vitet 19121914, është marrë A. Puto996. Monografia e tij me konkluzionet që
sjell, na ka shërbyer si mbështetje
për të dhënë kuadrin e gjendjes
NDREQJE GABIMESH
ndërkombëtare të Shqipërisë në prag te luftës. '
..
. Ndonëse për problemet që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare
të Shqipërisë gjatë Luftës I nuk kemi deri tani ndonjë botim të
veçantë, megjihatë kjo periudhë me problemet e.saj ka tërhequr në
një farë mase vëmendjen e historio- grafisë së re shqiptare, me të cilën
kuptojmë atë pasçlirimit, sepse për historiografi shqiptare të
mëparshme, siç dihet, as që mund të flitet. Nga periudha e para
çlirimit kemi trashë- guar vetëm pak botime historike që kanë më
tepër karakte- rin e kujtimeve, në të. cilat përfshiben edhe vitet 19141918997, ose ndonjë kronikë ngjarjesh për krahina të veçanta998. Në to
ka gjykime interesànte dhe me vlerë dhe ato përmbajnë sido- mos të
dhëna që plotësojnë ndonjë boshhëk në dokumentacio- nin e kohës.
Dy a tre botime të tjera me karakter his.torik, që kanë dalë në
periudhën midis dy luftërave botërore, kanë për- mbajtje thjesht
propagandistike. Janë shkruar për t’ithururla- vde të pamerituara»
ish-mbretit, Ahmet Zogut, për qëndrimin e tij gjoja «patriotik» gjatë .
Luftës I.
Historiografia e ré. shqiptare në një varg artikujsh studi- more
993 Historia e Shqipërisë, vëll. 2. Tiranë, 1965, f. 426-453. (Botim i
Universitetit të Tiranës).
994 Po aty, vëll. 3. Tiranë, 1984, f. 155-181. (Botim i Akademisë së Shkencave).
995 G.f Shpüza: Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -1915.
Tiranë, 1986.
996 A. Puto. Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 19121914. Tiranë, 1978.
997 S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re. Vlorë, 1923; N. Iva- naj. Histori
e Shqipërisë së re, vëll. I, II. Tiranë, 1943-1945; M. Libo- hova. Politika ime ndë
Shqipëri (1916-1920). Gjirokastër, 1921,
998 P. Harizi. Istori kronografike e qarkut të Korçës që në Luftën e Baïlkanit
gjer më sot. Boston. Mass, 1919.
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ka trajtuar ngjarje të veçanta të periudhës 1914-1918. Është shkruar
për. çështje që lidhen me luftën. diplomatike rreth Shqipërisë së
Jugut 999 dhe për problème juridike të pa- varësisë shqiptare 1000 .
Është prekur gjithashtu vendosja e regjî- mit të pushtetit
austrohungarez më 1916 dhe qëndresa kun- dër tij në Shkodër në.
pri'll të atij viti e gjetkë1001. Këto trajte- sa me arritjet e tyre janë
patur parasysh nga autori, i cili nga ana e tij ka shtjelluar, po në disa
artikuj studimorë, çështje të
pozitës së Shqipërisë në marrëdhëniet ndërkombëtare 1002 dhe në
marrëdhënie me monarkitë ballkanike tfqinje1003.. Në artikuj të tjerë
është trajtuar pushtimi austro-hüngarez e francez i .pje- sëve të
"Shiqipërisë si dbe qëndrimi i Lëvizjes Kombëtare të popullit
shqiptar1004. Trajtimi i çështjeve të mësipërme ' na ka dhënë dorë për
shtjellimin. e punirait të këtushëm, pavarësisiht se trajtesat e
mëparshme. përbëjnë një pjesë të vogël të kë- tij punimi.
Një punë me vlerë kanë bërë edhe historianët koisovarë, si-’
domos me botimet e disa materialeve të qeverisë serbe të pra- gut të
konfliktit botëror1005 dhe të periudhës së vetë këtij kon- flikti1006. Këto
footime hedhin mjaft dritë për politikën thellë- sisht antishqiptare të
qeverisë së Beogradit, për përpjekje.t e saj të bente për vete krerë
sfiqiptarë nga .radhëte çifligàrëvë.

999 T. Dilo. Çështja e «Epirit të Veriut»- nga pikëpamja diplomatike në:
«bota e re», nr. 3, 1945.
1000
A. Puto. Disa problème juridike të pavarësisë shqiptare, në;
«Studime historike», nr. 1, 1965.
1001
Xh. Repishti. Révolta e masave të Shkodrës në pranverën e vitit
1916 kundër pushtuesve austro-hungarezë, në: «Studime historike» nr. I, 1973; M.
Seci. Rreth luftimeve të popullit të Malësisë së Gjakovës; (Tropojës) kundër forçaye
pushtuese austro-hungareze, në «Studime historike», nr. 4, 1970.
1002
. M. Çami. Shqipëria në planet e fuqive impérialiste të Antantës
në fillim të Luftës 1 Botërore (gusht 1914-prül 19l5), në: «Buletini i UShT, séria e
shk. shoq.», nr. .3, 1961; po ai, Krahina «autonome» e Korçës dhe réagirai, i-hua),
në: «St. historike», , nr. A, 1976; po.ai; Armëpushimi i vitit 1918 dhe Shqipëria, në:
«St. historike», nr. 4, 1976; po ai, Shqipëria në marrëdhëniet midis vendeve të
Antantës rnë
191616. Në kohën e
disfatës dhe të tërheqjes së ushtrisë serbe), në: «St. hislorike», nr. 3, 1986. .
,
1003 M. Çami. Pushtimi malazez i Shkodrës dhe qëndresa kundër
tij; në: «Buletini Shkenpor i Institutit të Lartë Pedagogjik të Shkodrës»-. nr. 1, 2,
1985.
. _____
1004
M. Çamii Hÿrja hë Shqipëri e pushtüesve austro-hungarèzë dhe
qëndrimi i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, në: «St. historike»-, >nr.. 4, 1976; po ai,
Lëvizja Kombëtare në trevën e Korçës, (Fitoret ë saj ka- rakteri dhe rëndësia), n:
«St. historike»-, nr. 1, 1977.
1005
Sh. Rahimi. Përpjekjet ë qeverisë serbe për të hyrë në lidhje me
qeverinë e përkohshme të Ismail Qemalit, në: «Vjetari i Arkivit të Kosovës»-, nr.
VIII-IX, Prishtinë, 1975; Z. Cana. Misioni i Ballugxhi- qit në Shqipëri më.,1913, në:
«Përparimi», Prishtinë, nr. 1, 1979.
1006
Sh. Sahimi, Marrëveshjet e qeverièë Serbe me Ës'at pashë Toptanin g jatë viieve 1914-1915, në : «G jurmitne àlbaholôgjike»-, séria' è shkeneave
iiistorike, nr. VI, 1976. ,

396

Me çështje që lidhen me pozitën é Shqipërisë në marrëdhë- niet
ndërkombëtare gjatë viteve të Luftës I janë marrë më shumë autorë
të huaj, veçanërisht italianë, jugosllavë, e gre- kë. Bër këto çështje
autorët nga tre vendet fqinj kanë shkru- ar në periudhën midis dy
luftërave botërore, por akoma më shumë pas Luftës së Dytë..
Interesimi i tyre lidhet me marrëdhëniet e vendeve të tyre me .tonin,
me.planet e vendeve të tyre ndaj Shqipërisë dhe me problemet
nationale ekzistuesë.
Çështjet e . mësipërme disa autorë i kanë shqyrtuar në më- nyrë
të drejtpërdrejtë, të. tjerë në formë të tërthortë. ,‘Këta të lundi t duke
shkruar për historinë e vendit të tyre, kanë pre- kur edhe qëndrimin
e këtyre. vendeve ndaj Shqipërisë. Me ndonjë përjashtim ata janë
munduar të përligjin e të marrin në mibrojtje qëndrimin dhe
veprimtarinë e qeverive -«të tyre» dhe të klasave që ato
përtfaqësonlin. në marrëdhëniet me Shqi- përinë, duke përdorur
pretekste nga më të ndryshmet. Propa- ganda e atëhershme e
borgjezisë impérialiste e shoviniste dhe opôrttmizmi i
.Internationales II, për të cilat foli dhe i de- maskoi në kohën e vet
V.I. Lenïni, kanë jetuar dhe
janë en- de edhe sot të prandshme. Këtu
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do të renditim vetëm disa pi- këpamje kryesore. të: përbashkëta që
dalin nga botimet e au- torëve të tre vendeve fqinj dhe mandej
pikëpamjet e veçan- ta të botimeve për odo vend.
Një ndër karakteristikàt e përbashkëta ' ‘dhe njëkohësisht
tendeneioze, që del në shumë botime të këtyre autorëve, është
pikërisht zbukurinr. dhe mbroj.tja që u bëjnë veprimeve impérialiste
e shoviniste ndaj' Shqipërisë. Këtë qëllim kanë privitizi- mi prej tyre
i jetës ekonomike e shoqërore të popullit shqiptar në kohën e
shpalljes' së Pavarësisë edhe më pas gjatë luftës, fryrja e dasive fetare
dhe mohimi i ndërgjegjes komibëtare të tij, si edhe mohimi i pjekurisë
politike dhe i aftësive të popullit shqiptar për një shtet të tij të lirë e
të pavarur. Në këtë më- nyrë disa autorë përpiqen të përligjin
vendesjen më 1913 të shtetit shqiptar nën fcontrollin e fuqive dhe nën
pmtektoratin apo nën manda tin e ndonjenës prej tyre, sikundër u
projek- tüa gjatë Luftës I dhe në mlbarim të saj, në Koniereneën e
Pâqes në Paris. Akteve të tilla me karakter imperialist, që dhûnonin
në mënyrë të hapur dhe pa asnjë mëdyshje pavarë- •'sihë é-vendit,
ata u veshin një roi që nuk e kishin e as që mund: ta luanin — rolin e
«përpariihit» e të «qytetërimit» të po- püli'it shqiptar dhe madj e rolin
e «mbroj tjës» të shtetit shqiptar nga rreziqet e copëtimit të jashtëm.
Në këtë drejtim dallo- hen autorët1 italianë. Ata jugosllavë mundohen
të përligjin co- pëtimin disa herë të.popullit shqiptar dhe të trojeve të
tij. Ka Mie prej tyre .që pretendojnë se më 1913 Shqipërisë i janë lë
në më shumë territore se sa duhej. Për këto pretendime shqu- hen
veçanërisht autorët grekë.
Të gjithë këta autorë, për të «mbështetur» pikëpamjet é tyre,
përpiqen të spekulojnë me gjendjen ekonomike e shoqërore të vendit
në kohën e shpalljes së Pavarësisë e më pas, kur Shqipëria ishte një
vend agrar i prapambetur, dhe nuk marrin aspak parasysh. faktin se
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marrëdhëniet kapitaliste kishin depërtuar ianimë në mbarë vendin,
në qytet dhe në fshat. Ata spekulojnë mandej shumë me ndarjen e
popullit shqiptar në tri fe të ndryshme, me rolin antikombëtar të,
kishës dhe të xhamisë, me peshën e dukshme të çifligarëve. në jetën
politike dhe ekonomike të . vendit e me qëndrimin negativ të disave
prej tyre1007 dhe ■ minimizojnë atë që ishte karakteristike — luftën.
përliri dhe' demokraci të masave popullore pa daliime fetare. Këta
autorë shkojnë edhe më tej. Ata shtrembërojnë luftën e parreshtur të
këtyre masave kundër shtypjes politike dhe ekonomike të
pu.shtucsvc të ndryshëm .si dhe përpjekjet e tyre për mbrojtjen,
konsolidimin d'he përparimin e shtetit'. të pavarur shqiptar kundër
ndërhyrjes së huaj dhe kundër re- aksionit çifligar e klerikal. Këtë
luftë dhe këto përpjekje ata i paraqesin si «prirje» të popullit shqiiptar
për u<anarki- zëm», për «armiqësi vëllazërore, për mos'bindje e
banditi- zëm>>1008.
Shtrembërime të tilla dhe të tjera të kësaj __ natyre që ndeshen
në botimet e këtyre autorëve, janë riproidhim j thje- shtë i
përmbajtjes së shumë materialeive dhe dokumehteve të kohës, të
dala nga kancelaritë e Fuqive të Mëclha dhe të shteteve fqinje si dhe
nga. propaganda e tyre.: Kuptôhet se- këtyre dokumenteve e
materialeve nuk u është bërë analiza. kritike dhe e nevojshme e
historianit, edhe pse zhvillimi hi- storik i vetë ngjarjeve vërtetoi krejt
te kundërtën e përmbajtjes së tyre. Populli shqiptar, i udhëhequr nga
forçat patrio- tike. e përparimtare, e tregoi gjithnjë e më shumë
vitalitetin e tij. E tregoi edhe në kohën e s'hpalljes së Pavarësisë e të
for- mimit të shtëtit të pavarur shqiptar më 1912-1914, edhe gjatë
Luftës I, edhe në mbarim të saj, më 1919-1920, kur me luftën e tij
politike dhe të armatosur. korri ato fi tore që nük prite- shin prej
shumëkushi e kështu me radhê.
Autorë nga tre vendet fqinj në botimet e koihëve të fun- dit nuk
tregohen aq nihilistë ndaj rolit të faktorit të brend- shëm si
pararendësit e tyre. Këta nuk shkojnë aq larg sa të mohojnë Lëvizjen
Kombëtare të popullit shqiptar, megji- thatë në shumë prej tyre
mohohen. veprimet e pàvarura të- kësaj lëvizjeje. Ato jepen më tepër
si. «të nxitura». nga ja- shtë, nga vendet që-rivalizonin-me. njëritjetrin për ndar- jen e Shqipërisë. Një paraqitje e tillë, është një
karakteri- stikë tjetër e përbashkët e këtyre autorëve. Kështu, veprimet e rretheve patriotike shqiptare kundër planeve anek- sioniste të
Serbisë dhe politikës së saj antishqiptare, -£tga autorët serbë

1007
A. Martelli. Albania adriatica, në: «Pagine geografiche délia nostra guerra». Roma, 1917, f. 69, 72-73, 94-96; Balkanicus (St. Protiç). Le problème
albanais la Serbie et VAutriche-^Hongrie. Paris, 1913,. f. 22-25; P. Pipineïis. Europe
and the Albanian question Chikago, 1963, f. 19,- 77.
,
1008
N. Petsalis-Diomidis. Greece at the Paris Peace Conférence
(1919); Thessaloniki, 1978, f. 18. Shih po ashtu A. Torre. La politica estera dell’ltalia
dal 1896 al 1914, Bologna, 1960, f. 157-158; D. Bogda- noviç; Knjiga o Kosovu,
Beograd, 1985, f. 165-166.
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paraqiten si të «nxituara» nga Austro-Hunga- ria 1009 , ato në
Shqipërinë e Jugut autorët grekë i japin si të «shtyra» më shumë nga
Itaiia 1010 . Autorët italianë . nuk mbe- ten prapa. Mjaft prcj tyro
shkakun e luftës së popullit shqiptar kundër pushtuesve italianë, e
cila më 1920 u shndë-* rrua në një konflikt të armatosur me: përmasa:
të gjera e kanë gjetur po ashtu jashtë vendit, te «gishti» i huaj 1011, ose
te «qeverimi i keq» i autoriteteve pushtuese1012 1013. :
. Përsa u përket pikëpamjeve që dalin në . botimet e ven- deve fqinje
të marrë veçmas, duhet të themi se autorët italianë priren në
përgjithësi nga zbukurimi i , politikës së qeverisë së Romës ndaj
Shqipërisë. Këto prirje dalin jo ve- tëm për periudhën e viteve 19121913, kur interesat e Itali- së e shpunë diplomacinë e Romës të
mbështeste në ' arenën ndërkomlbëtare ekzistencën e shtetit
shqiptar, ta njihte atë dihe me qëndrimin e saj në çështjen e caktimit
të kufijve të pengonte , zgjerimin e tepruar të Greqisë në dëm të territqreve shqiptare në jug të vendit.. Porse prirje të tilla dalin edhe për
periudhën; e Luftës I Botërore, kur imperializmi italian, me
pretendimet e tij ekspansioniste, me nërishkrimin e traktateve të
fshehta, sikurse ishte ai NDREQJE
i 26 prillit
1915, dhe me .pushtimet që kreu,
GABIMESH
u bë armiku kryesor i shtetit shqiptar, i tërësisë territoriale dhe i ,
pavarësisë së .tij polit ike. Ke- ta autorë përgjegjësinë për copëtimin
e Shqipërisë sipas Traktatit të fshehtë të Londrës ua. ngarkojnë
zakonisht ve- tëm, tri fuqive të An tantes dhe bëjnë përpjekje për ta
shkar- küâr qeverinë e Romës nga kjo përgjegjësi3^. Për ta diplo—
macia italianë shpëtoi nga ndarja e Shqipërisë atë që mund të
shpëtonte.
Midis autorëve italianë ka të tillë që jo vetëm mofîojnë
qëllimet pushtuese të Italisë ndaj Shqipërisë, por e vënë ate edhe në
rolin e fuqisë që kishte interesa për, «mbrojtjen» e pavarësisë se
shtetit shqiptar dhe të tërës-isë territoriale- nga copëtimi prej
monarkive ballkanike fqinjë1014.
.. Autorët italianë të trumbetimit :të këtyre «interesave të
1009
M. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beograd, 1973, f. 377-379,
383-387; A. Mitroviç. Srbijà u Prvom svetskom ratu. Beograd, 1984, f, 213-224. .
■
1010
B. P. Papadakis. Histoire diplomatique de la question nord —
épirote (1912-1957), Athènes, 1958, £. 11-12; N. Petsalis — Diomidis, f. 20, 50.
r

1011 E. Graselli. L’Esercito italiano in Franca e in Oriente. Milano, 1934, f.
247, 251; Enciclopedia italiana (Treccani), Milano, 1929, vëll. 2, i. 120 ; B. Mussolini.
La rivoluzione fascista. Milano, 1934, f. 77 ; «Sto- ria illustrata», nr. 96, 1965, art. i
E. Faldella.
1012
P: Alatri: Nitti D’Annunzio e la questione adriatica (1919-1920),
Milano, 1959, f 475-476.
■ 37) G. A. Collona. di Cesaro. L’ltalia nella Albania Méridionale.
Note e documenti (1917-1918), Foligno, 1922, f. 19. E. Bertotti La no- sfra spedizione
in Albania (1915-1916). Milano, 1926, f. 15; A. Giannini. L’Albania dall’
indipendenza all’unione con Vltalia (1913-1939), pa. vd. 1939, f. 77-78. "
1014 A. Martelli, f. 95-96; P. Bondioli. UAÏbania qidnta snonda d’Italia,
Milano, 1939, f. 97-101.
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pëdbasihkëta», ose, siç thonë ndryshe, të «kcmvergimrt të interesave»
midis Italisë dhe Shqipërisë, i. kanë veshur madje ministrit italian të Punëve të Jashtme, jS. Sonninos i( që drej- toi diplomaoinë e Roihës
nga nëntori i vitit ,1914 deri në qershorin e vitit 1919, petkun e
«filoshqiptarit»1015. I vihet ky petk për të vetmenarsye se ai u përpoq
të përjashtonte monarkitë fqinje IbaBfcanike nga ndarja e Shqipërisë
,dhe mo- hojnë ose 'lënë në heshtje faktin tjetër,. për të cilin S/ Sonnino luftod deri në fund. Ai luftoi,. për grabitjen e pavarësisë së
shtetit shqiptar në favor të Italisë, ,duke e vënë: këtë shtet nën
protektoratin ose mandatin italian 'dhe u përpoq veçanërisht për
eopëtimin territorial të. tij po në .favor të Italisë. Në këtë copëtim
çonte vënia e Vlorës dhe e krahmës së saj nën sovranitotin italian.■
Prirja e mjalt autorëve italianë nga bkonvergimi i inte- resave» i
ka shpënë ata të mbajnë ndonjëherë edhe qën- drim kritik. Mirëpo
kritikojne- jo politikën e qeverisë së Romës, në tërësinë e saj, ndaj
Shqipërisë, ‘por a-të të disa mini- strave. të Punëve të Jashtmë të
Italisë, e cila çoi, sipas tyre, në «divergim» të këtyre interesave dhe
në hiftë midis dy ve- ndeve. Ata kritikojnë, p.sh., politikën e San
Xhulianos dhe më shumë atë të Ï. ; Tittônit, që: pranuan copëtimin e
.Shqi-„ përisë me monarkitë 'bailkanike ' fqinjë, i pari . në fillim të
Lultës I Botërore, i dyti në mlbarim të kësaj lufte >(kur nën- shkroi
me kryeministrin grek, E. Vënizelon, marrëveshjëh , e korrikut 1919
për ndarjen e SEqipërisë). Në këtë drejtim vi- tet e fun-dit është
dalluar historiani italian i marrëdhënieve ndërkombëtare. prof. P.
Pasiore’.li. dhe pas tij historiani ush- tarak, gjenerali '.VI.
iMonfanâri, 1016 Këta u trajtojnë. pra. poljti- kën e Italisë ndaj
Shqipërisë në vitet e Luftës I dhe. në vitet e para pas Luftës, si hjër
politikë vetiakë të ministrave të Punëve të Jashtme të Italisë dhe jo
sr pblitikën é‘ forc’ave po- litike e klasore që sundonin në fltfcali e q.ë
përfaqësondn keta ministra. ,
,

1015
P. Pastorelli. L’Alftania nella politica estera italiana 191441920, Napoli, 1970, f. 34-35, 117.
1016
P. Pastorelli, f. 20-26, 32-35, 131, 140, Le truppe italiane in A.Ibania; (Anni 1914-1920 e 1939). Gompilato dal gen. M. Montanarl. Roma, 1978, f.
177-178, 194.
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Trajtirai■ i; marrëdhënieve italo-shiqiptare nga pozitat e
«konvergirni» apo të «d'ivergimit» ' të . interesave, ka shpënë. fage
si në
zfoukurimin e politikës. së impërializmit italian ndaj Shqi- përisë
ash-tu edihe në marrjen në mbrojtje të veprimtarisë ag- resive të
Italisë ndaj -vendit tonë. Për shembull, dihet. se ob- jektivi kryesor
ekspansionist i qeverisë së Romës në Shqi- përi gjatë- Lusftës së I
ishte pusihtimi dhe. zotërimi i Vlorës. Megjithatë ka autorë italianë
që këtë püshtim mundohen ta fshehin pas petkut të «mlbrojtjes» së
interesave të Italisë të «rrezikuara» atje ngaL monarkitë ballkanike
fqinje, veçanë- risht nga Greqia. 1017 Ndonjëri prej tyre ka arritur
madje të shkruajë itani së fundi edhe pohime që nuk i qëndrojnë kritikës më të thjeshtë. Nuk: mund.'lbë mohofiet, shkruan ai, «që
prezenca ë trupave italiane [më 1914-1920] ishte një garanti për
mibrojtjen e Shqipërisë si shtet»1018.
Qëndresa ë popullit shqiptar kundër, politikës antishqipta- re të
Italiisê dhe kundër pushtuesve italianë, është një fakt që nuk kà
rnundur ta mohojë as'kush. Mirëipo për îillimin e kësaj qëndresë dhe
për shkaiqet e saj, në bptimet e autorëve italianë ka 'një pâsaktësi
dhe shtrembërim të dukshëm. Àsh- tu si për shumë autorë italianë
përpara tyre, edhe për. K. Ba- udihon, P. Pastorellin1019, kjo qëhdresë
paska filluar në gjash- tëmujorin e dytë te vitit 1919, për të
kundërshtuar politi- kën e copëtimit të ndjekur mga T. Titoni, dhe j®
qysh në ko- hën e S. Soninos, nga fundi i vitit 1914,' ashtu sikundër
ka ndodhurnë të1 vërtetë. Nisi në fund të vitit 1914, në fillim si,
qëndresë politike, sepse: pikërisht atëherë Italia pushtoi ishu- llin e
Sazanilt dhe Vlorën.
Përsa i. përfcet shkaqeve të qëndresës kundër pushtuesve
italianë, qëndresë e cila më 1920 u shndërrua në luftë të armatosur.
antiimperialiste, autorët italianë të ibotimeve të fundit i gjejnë jo te
«gishti» i huaj, sikundër pohohej zako- nisht në botimët e mëparshrne
të periudihës. së fashizmit, por brenda vendit. I gjejnë te ^zgjimi» dhe
te «rritja» në këtë kohë e ndërgjegjes kombëtare të popullit shqiptar,
■«zgjim»- që si pas tyre. nuk e kuptuan T. Tittoni . e F. Nitti me kolegë't e tyre1020. Megjithatë, faktori i brendshëm jepet përsëri në një
dritë fàre të shtrembër, roli i tij paraqitet i vonuar. P.sh. P. Pastorelli
ka shkruar se në Shqipëri reagimi kun- dër politikës së Titonit ishte
«aq violent sa nuk münd.të ima- gjinohej nga një popull që nuk e
kishte arritur pavarësinë e tij me forçat e veta dhe që nuk kishte.
dhënë prova se dinte ië vetëqeverisej»43. Ky autor krijon kështu
artificialisht një hendek shumë të madh midis ndërgjegjes kombëtare
e luttes së popullit shqiptar më 1912-1913 dhe ndërgjegjes kombëtare

1017
P. Bunaroli, f. 88; P. Alatri, Nitti... f. 381, shën, 21.
1018
R. Falasçhi. Ismaïl Kemal bey Vlorà. Il 'pénsiero e l’opéra attraverso ï dàcumënti iialiâni. Roma, 1985, ï. 316-317.
1019
7C.r BSüdi-noi Urià gùërrà àSsürda. La : compàgnà dî Grecia.
Milano-Varese, 1965, f. 21-22, 269-270; P. Pastorelli, f. 140,', 156; 186, 309.
1020
P. Pastorelli, f. 86-87, 184-186, 309, 406.
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e luftës së tij në vitet 1919-1920. Në. kohën e pavarësi- së ato i ban.
gati të paqëna, kurse pas 5-6 vjetësh i paraqit shumë të zhvilluara.
Zbukurimi i politikës së Italisë ndaj vendit tonë gjatë Luftës I
iBotërore dhe në mbarim të saj hyn në kuadrin e për- gjithshëm të
zbukurimit, nga ana e historiografisë italiane, të qellimeve të hyrjes
së Italisë në këtë luftë. Ajo i vesh pje- sëmarrjes së Italisë në Luftën
I karakterin. «çlirimtar», atë të çlirirnit të disa krahinave italiane që
kishin mbetur akoma nën Perandorinë Austro-Hungareze, apo atë të
«mbrojtjes» të Italisë në Adriatik nga Àustro-Hungaria ose nga
Jugoslla- via 1021 1022 . Kjo historiografi lë në harresë më kryesoren:
planet e imperializmit italian në Shqipëri e në Adriatik, në Azinë e
Vogël e gjetkë në kolonitë. Përsëritet pikërisht ai zbukurim, kundër
të cilit ishte ngritrur me force V, I. Lenini më 1917. «Çlirimi. i tokave
italiane që tani janë nën Austrinë, do të ishte praktïkisht një mënyrë
për ta maskuar shpërblimin e borgjezisë italiane për pjesëmarrj.en e
saj në luftën impérialiste të koalicionit vigan imperialist, do të ishte
një shtojcë e parëndësishme për ndarjen e kolonive në Afrikë, për
ndarjen e sfërave ”të influenoës në Dalmaei dhe në Shqipëri», se «Borgjezët italianë «harrojnë» se ata po grabisin Tripolin,. Dalma- cinë,
Shqipërinë etj. pa mbarim» 1023 , nënvizonte. V.I.-Lenini po më.19fL7,;-kur.po'lemika,për shkakun -e futjes së Italisë, në luftë ishte
akoma e nxehtë.
Ashtu si historiografia italiane zbukuron imperializmin e përbej
detit në qëndrimin e tij ndaj. Shqipërisë, edhe ajo jugos- Uave bën të
njëjtën gjëpër shovinizmin e Beogradit dhe të Ce- tinjës. E merr atë
në mbrojtje me fanatizëm.’ Politika agresi- ve, dhe - pushtuese e
ndjekur nga qeveria serbe e malazeze ndaj shtetit shqiptar gjatë
Luftës-1 ishte vazhdimi isë njëj- tës politikë të ndjekur nga Serbia
dhe Mali i Zi ndaj. Shqipërisë e territoreve shqiptare më parë, por
veçanërisht në kohën e Luftës Ballkanike më 1912-1913. Mirëpo
historia- nët jugosllavë janë përpjekur dhe përpiqen të përligjin si njërin veprim ashtu edhe tjetrin.
Politikën agresive dhe ekspahsioniste të zbatuar ndaj Shqipërisë
nga qeveria serbe dhe ajo malazeze më 1912-1913,. historianët e
Beogradit dhe të Titogradit mundohen ta justi- fikojnë me vënieh në
jetë të parimit «historik», me të cilin. kuptojnë «të drejtat» e Serbisë
dhe të Malit të Zi për t’u. shtrirë në kufijtë ë perandorisë mesjetare
serbe të Stefan Dushanit. Të nisur nga këto pozita të nacionalizmit
shtet- madh serb, këta historianë as që e përfillin parimin e njohur
demokratik në zgjidhjen e drejtë të çështjes nationale, atë të
kombësisë dhe të vetëvendosjes. Luftës së Serbisë dhe të Malit të Zi
e- -là) P. Pastorelli, i. 18.6.
,A
1022
Shih p.sh. parathërïien e:A. Tamborra në:. I Lederer. La
Jugoslavia-dalla Conferenza-délia P ace al trattato di Rapallo 1919-1920, Vëroba, 1966, î.
XIII-XV.
-;:
1023V. I. Lenin. Veprat, yëll. 21, f. 220, 250-251.;.
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kundër Perandorisë Osmane më 1912-1913 autorët e mësipërm i
japin madje karakterin e luftës «çlirimtare», pa ç’ka se popUllsia
serbe e çliruar ishte shumë më e paktë në krahasim me gati gjysmën
e popullit shqiptar të aneksuar nga Serbia dhe Mali i Zi dhe me
aneksimin prej Serbisë të pjesës më të madhe tëi popullit maqedonas.
Për rrjedhim, burimin e acarimit në kulm të marrëdhë- nieve
midis Shqipërisë dhe dy monarkive të saj fqinje të veriut në prag të
Luftës I, gjatë saj dhe më vonë, historianët serbë idhe malazezë nuk
e gjejnë atje ku duhet. Àta; nuk i gjejnë te'politika pushtuese dhe
aneksioniste të territoreve shqiptare nga ana e Beogradit dhe e
Cetinjës dhe në Tuftën e drejtë të popullit shqiptar për mbrojtjen e
lirisë, të pava- rësisë kombëtare dhe të trojeve të tij, por diku gjetkë.
I gjejnë te Lëvizja Kombëtare e popullit • shqiptar që sÿnon- të të
krijontê gjoja hjë ^Shqipëri të -ittadhe»-48, me të cilën ata kuptojnë
përfshirjen në kufijtë e shtetit shqiptar të territoreve shqiptare të
Kosovës dhe të Shkodrës.
Në gjurmët e pretendimeve të rretheve sunduese të Cetinjës ka
historiânë malazezë, të cilët, në botimet ; è tvré të pas Luftës II,
përfshirjen e Shkodrës më
1913 në kufijtë e shtetit shqiptar e quajnë
NDREQJE GABIMESH
«padre jtësi». Ndër këta au- torë (që tregohen të pakënaqur me
aneksimin atëherë nga Mali i Zi vetëm të krahinave shqiptare të
Pejës dhe të Gja- kovës) dallohet M. Vojvodic49. Kurse D. Vujoviç
pushtimin e- Shkodrës nga trupat serbe në mbarim te Luftës Ip në'
tetor 1918, ë cilëson si «çlirim»50.
Në literaturën historike serbe e malazeze nuk mbahet që-

ndrim kritik as ndaj pushiimcve të territorit shqiptar të kry- ëra
fage
në qershor 1915 nga ana e ushtrive të Beogradit dhe të Cetinjës.
Serbia pushtoi atëherë.. Shqipërinë. e. Mesme, Mali: i Zi atë të Veriut
me' qëllime të caktuara -— për t’i aneksuar ato në rastin më të 'mirë.
Mirëpo bëhen përpjekje edhe sot e: kë- saj dite për t’i përligjur ato me
të njëjtat pretekste ushtara- ke dhe politike që ngrinm atëherë
qeveritë e të dy monarki- ve f qinje. Pushtimin e Shqipërisë së Mesme,
autorë të r.dry- shëm përpiqen ta justifikojnë me gjoja nevojën e
«mfbrojt- jes» së kra’hëve të Sehbisë dihe ushtrisë së saj që lufton- te
kundër agresionit austro-hu ngarez dhe me goditjen që u duhej bërë
shqiptarëve «proaustriakë»- 1024 '. Autorë malazezë pu- shtimin e
Shkodrës mundohen ta përligjin me gjoja «ruajtjen» e kufijve dhe
sidomos me «sigurimin» e transportât të^mallra- vë për në Mal të Zi,
që kalcstiin. në Bunë e në portin e Shëngji- nit e që «grabiteshin» ruga
shqiptarët Hë nxitur»- nga Aus- iria1025. ■■ ■
Këta autorë, nën ëtiketën e «imbrojtjes» së Serbisë dhe të Malit
të Zi nga agresiomi austi*o-hungarez i korrlkut 1914 dhe të luftëç
kundër shqiptarëve austrqfilë, i japin. të drejtë ■çfarëdo veprimi
agresiv e pushtues të- kryër në Shqipëri nga •qeveritarët e Beogradit
; dhe - të Cetinjës...
'Një paraqitje e tillë i çështje.s nuk mund të mos shpjerë në
konkluzioriin se dufce kritikuar politikën agresive të Austro^Hungarisë në Ballkan, ata marrin plotësisht në mbrojtje
politikëm jo më pak agresivq të Rusisë dhe të Serbisë në Shqipëri e.
në Ballkan. Këtu është vendi të bëjmë edhenjë paralele tjetër.
Përpjokjet e histariograÆisë sërbe dhe mala- •zeze për të përligjur
ekxpansiordn e Sërbisë dhe të Malit të Zi në tokat shqiptare
përngjajnë si dy pika uji.me përpje- kjet. e histoF'iiOgrafisë it-aliane
për të justifikuar : eksipansionin e imperlalizmit italian në tokat
sliave gjatë .brigjeve të Adri- atikut Verior e Lindor, si në Istrie e
Dalmaei,. me pretekstm •e «çlirimit» të italiaTiëve më' këto territore
ose me -i<mb.rojtjen>- dhe «sigurimm^ e Italisë nga AustroHungaria.
Për të mbrojtur ekspansionin sërb në tokat 'shqiptare •dhe
pqlitikën agresive e shtypëse të qeverisë' së. Beogradit, historianët
sërbomëdhenj bëjnë çdo përpjekje dhe' e kaiojnë çdo masë. Ata' po
arrijnë' deri atje- sa t’i kuftdërvihen hapu-r dhe të revizkmojnë
vlërësimet e drejta të udhëheqësiï të
Partisë Sacialdemokrate Sërbe, Dimitër Tucoviçit, i cili qysh. më 1914
pati goditur me force këtë agresion dhe këtë po- litikë.. Po ashtu ata
po i kundërvihen tezave të Kominternit që demaskoi'dhe dënoi ashpër
synimet dhe politikën shtypëse të: borgjëzisë sërbe në Jugosllavi.
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; A. Mitroviç. Srbija. .f. 231-232; N. Shkerovic. Cma Gora za
vrijeme Prvog Svjetskog rata. Titograd. 1963, 1 50.
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Njëri prej tyre, akademiku D. Bogdanoviç, në botimet e tij të vitit
1984 e 1985 nuk e pati për zor lë paraqesë D. Tucoviçin si •
«mbështetës» të po- litikës' antiserbe të Austro-Huhgarisë, kurse
seksionin- ball- kanik të Kominternit si «vegël«-- të bullgarëve, që
bënin pje- së në këtë seksion1026.
Për autorët grekë që janë marrë me marrëdhëniot shqip- tarogreke, duke përfshirë dhe periudhën që kemi në shqyr- tim, duhet të
themi se është e vështirë' të gjesh të tillë që t’i kenë shqyrtuar me
objektivitet këto marrëdhënie. Në për- gjithësi ata i kanë trajtuar dhe
vijojnë t’i trajtojnë ato nga një pozitë e paraeakluar. nga ajo që e
konsideron Siiqi- përinë e Jugut (me të icilën këtu kemi parasysh
trevat e Kor- çës dhe të Gjirokastrës) si tokë greke, pavarësisht nga
për- bërja etnike e popullsisë. Kjo papullsi, në shumicë dërrmuese
shqiptarë, ishte e ndarë: nga pikëpamja fetare në myslimane e
ortodokse në numër gati të barabartë. Mirëpo këta autorë vazhdojnë
njëri pas tjëtrit ta identifikojnë fenë me kombë- sinë, njësoj si
borgjezia shtatmâdhe greke, dhe nuk duan të bëjnë dallimin
thelbësor që ekziston midis - njërës dhe tje- trës. iShqiptarë ata
konsiderojnë, në rastin më
të mirë, ve- tëm mysllmanët, dhe këtë për
NDREQJE GABIMESH
-shkafc' të ndërrimit të fesë nga. ana e tyre gjatë pus'htimit osman,
kurse shqiptarët or- todoksë i quajnë . grekë! Duke u nisur nga ky
koncept anakronist e mesjetarj I hedhur poshtë prej kohës'h si krejt
absurd,\ autorët grekë mbajnë . qëndrim denigrues ndaj Lë- vizjes
'Kombëtare Sbqiptare, që lui tonte për mbrojtjen e te- rritoreve
shqiptare dhe ndaj ovendimit të Konferencës së Am- ba'sadorëve të
vitit 1913, që e përfshiu Korçen dhe .Gjirokas- trëo. ne ^ufijte m
shtetit shqiptar. Duke. u nisur nga ; njëjti koncept, ata justifikojnë
pohtikën ekspansioniste të qeverisë greke në këtë pjesë të
'Shqipërisë, pushtimin e saj prej for- eave të armatosura greke.
Pikëpamjet dhe qëndrimet e mësipërme i gjen të pas- qyruara jo
vetëm në botimet e autorëve ,-t.ë mëparshëm të- periudhës; së, Luftës
I, ; të pragut. ose të rdbarimit të saj si. dhe në botimet gjatë Luftës
AK,.. kur propaganda shtetma- dhe greke ishte në kulmet e veta, por
edhe në botimet e au- torëve të ditëve tona. I ndesh gjit'hashtu jo
vetëm në botime të dala raga shtëpi botuese jo të specializuara që
merren me propagandën e ditës e sipas. rrethanave, por edhe në botime të Institutit të Stundimeve Ballfcanike të Selanikut. Ky «shtë një
institution kërkimor që vë në qarkullim botime historike në gjuhë të
huaja, kryesisht në anglisht. Nga ky Institut kanë dalë vitet e fundit
botime të autorëve që duan ta. prezantojnë veten .si «objektivë» në
shqyrtimin e marrë- dhënieve shqiptaro-greke, siç është V. Kondis, i,
cili shkon edhe më tej. Pretendon t’u kundërvihet tszave të kundërta
të historiografisë shqiptare dhe asaj greke për këto marrë- dhënie54.

1026
D
Bogdanoviç. Knjiga..., f. 212-220. Shdh .po ashlu artikullin e tij.:. La question du
Kossçma'hïér -çt'
'des Etu
des Slaves». Tome , 56^^, lase. 3, Paris, 1984, f. 395T396.
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I tillë është edhe. Petsalis-Diomidis me botimin é vet të paraqitur si
doktoranturë.55
Në këto dy botâme bëhet një.hap përpara në krahasim me të
kaluarën. Është hequr dorë ngaqëndrimi i mëparshëm nihi- listndaj
Lëvizjes Çlirimtare Shqiptare. Ajoparaqitet madje si lëvizje.e
përbashkët e shqiptarëve pa dallime fetare 56. Mirë- po ky fakt
pranohet vetëm formalisht, sepse.kur vjen puna për Shqipërinë e
Jugut, ata anojnë plotësisht nga.. pretendi- met e qeverisë së Athinës
dhe të politikës së kryetarit të saj, E. Venizelos. Luftën e udhëheqësve
të Lëvizjes Kombëtare: Shqiptare për të mos i bërë lëshime
ekspansionit grek në Shqipërinë e Jugut (në Korçë, e Gjirokastër), V.
Komdis' e quan si luftë për krijimin e një -“Shqipërie të madhe»57. Në
të njëjtat pozita qëndron edhe N. Petsalis :— Diomedis, që trego- het
rnadje më ekstrernisi5”.
,
-^
Këta autorë grekë e të tjerë si këta, që e konsiderojnë Shqipërinë
e Jugut në mënyrë aprioristike si tokë greke, nuk kanë ngurruar. të
marrin në mbrojtje çfarëdo përpje- kje diplomatike të qeverisë së
vendit të «tyre», për t’ia anek- ■suar atë Greqisë. Ata, kanë
përshëndetur deri ,edhe . manrëve- shjen italo-greke të 29 korrikut
1919 për copëtimin e Shqi- përisë midis '‘Italisë e Greqisë, të
nënshkruar nga E. Venize- loja dhe T. Tittoni, pavarësisht nga
rrezikshmëria që përbënv te kjo marrëveshje për ,dy. vendet dbe dy
popujt fqinj59 , E tillë ishte ajo në radhë të parë, për Shqipërinë,
përderisa kjo marrëveshje vuri në rrezik seriez tërësinë tokësone të
shte- tit, shqiptar dhe pavarësinë e tij politike.. Por o rrezikshme
60) B. Kondis. Greece and Àlbania Ï908-1914. Thessalomki, 1976,
f. li.

;;

;

61) N. Petsalis-Diomidis, vep. përm.
62) B. Kondis, f. 56-58; N. Petsalis-Diomidis, f. 18-20.
63) B. Kondis, f. 100.
64) N. Petsalis-Diomidis, f. 26, 143.
65)
B. P. Papadakis, f. 51; P. Pipinelis, f. ,73» N.: Petsalis-Diomidis,
2. 142-255-256, 399.

ishte edhe për Greqinë. Për të rrëzikun e përbënte vendos- ja e një.
kufiri të. përbashkët tokësor në Shqipëri me Itali- në, si fuqi e madhe.
Në vazhdën e këtij qëndrimi prej na- eionalisti 'të ngushtë, ata kanë
mbajtur : qëndrim kritik ëdhe ndaj denoncimit të:kësaj marrëveshjeje
prej qeverisë. së Romës një. Vit më vonë, në korrik 1920 në kushtet
që di- hen.. Roma u detyrua nga rrethanat krejt të pafavorshme të
krijuara për Italinë nga lufta e armatosur e popullit shqip- tar që
kishte shpërthyer në qershor 1920 në Vlorë dhe nga sukseset e kësaj
lufte antiimperialiste.
■ Duke u nisur po nga pozitat e nacionalizmit ekstremist, ndër
Ibotimet e autorëve grekë nuk justifikohet vetëm po- litika
ekspansioniste e qeverisë së Athinës ndaj' Shqipërisë .së Jugut dhë
pushtdmi i saj raga forçat greke. Në të njëjtën kohë në to fryhen
jashtë çdo mase veprimet e dështuara të elementëve grekomanë, të
dalë nga radhët e borgjezisë së madhe: ortodokse shqiptare e të lidhur
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nga interosa të ndryshme me Athinën o Solanikun. Nga ana tjetër në
këto botime nën- vleftësoiiet, : madje përçmohet lëvizja e , rretheve
patriotike shqiptare dhe e masave popullore, kundër pohtikës
agresive dhe pushtimit të S'hqipërisë së Jugut nga Greqia; Shembull
tipik i : këtij përçmimi është shtrembërimi që 'i bëjnë luftës dhe
fitoreve të mëdha që korri ajo më 1916 kundër pushtu- esve grekë në
trevën ,.e 'Korçës, me nënshkrimin: e 'vënien në jetë.të Protokollit të
njohur shqiptaro-franoez të 10 dhjeto- rit 1916. Këto fitore në botime
të ndryshme të autorëve grekë paraqiten diku si «komedi». diku si
«lojë» e komandës franc,eze, kurse udihëheqësit kryesor, Themistokli
Gërmenjit, që shpuri' në këto fitore, i vishet nofka e «aventurierit polit,ik»fi0.
Këto ishin disa pikëpamje kryesore të përbashkëta të autorëve të
tre vendeve fqinjë, që zbukurojnë imperializmin e marrin në mbrojtje
shovinizmin. Për historinë ë Shqipërisë dhe për màrrëdhëniet
diplomatike rreth saj (duke përfshirë edhe periudhën e viteve 19141918) kanë shkruar edhe au- torë- nga vendet e tjera, veçanërisht
francozë dhe anglezë. Botimet e tyre* në krahasim me atë të vendeve
fqrnj jarië' më të paktà siNDREQJE
numër dhe.
si vëllimj Përveç kësaj, ata kanë
GABIMESH
dalë kryesisht në periudhën midis dy luftërave botërore. kur
dokumentacioni i nevojshëm mund të shfrytëzphej vetëm pjesërisht.
Mund të'shfrytëzohej hë rastet ^humë të ’irra- lla kur ai ka qenë
botuar. Historiografia shqiptare u ka bërë 1027 tanimë atyre vlerësim
kritik. Ka vënë në dukje anët pozi- tive,..edhe mangësitë. Është fjala
për botimin. e Zh. JBurka- v rit, 1028 të Zh. Godartit, 1029 , të E.
Dërhamit 1030 që kanë njohur nga afër vetë vendin, si dhe të Zh.
Suajerit1031 e të A. Simonarit.1032 Në to shtjellohen ku më pak e ku më
shumë përpjekjet e popullit shqiptar dhe lutta e tij për ngriljen e
shtetit .shqiptar dhe për mbrojtjen e vendit e të të drejtave të tij. Kjo.
është ana pozitive e tyre. Kanë shkruar edhe për politikën e fu- qive
.dhe të moriarkive \fq.inje ballkanike ndaj Shqipërisë dhe kanë
mbajtur qëndrim kritik ndaj kësaj. politike. Megjithatë ndaj politikës
së qeverisë të vendit <<të tyre» janë. treguar shumë të kujdesshëm, e
kanë marrë atë më shumë në mbroj- tje se sa e.kànë kritikuar. . ' ’
Në. përiiiidihën pas Luftës II janë bërë disa. ibotkne që trajtojnë
historinë.e marrëdhënieve ndërkombëtare. gjatë kon- fliktit të. parë
footëror"1:914-1918. Ndër to mund të përmendet' libri i V. Gotlibit.1033
Në këtë boitim pozita e Shqipërisë në ma- rrëdhëniet ndërkombëtare
zë një vend shumë të vogël. Për më tépër çështja .shqiptare trajtohet

1027
B. P. Papadakis, f. 49; A. J. Korantis. Dhiplomatiqi historia tis
Svropis, vell. I. Thessaloniki, 1968,1. 200; N. Petsalis-Diômidis, f. 50, 205.
1028
J. Bourcart. L’Albanie et les Albanais, Paris, 1921.
1029 J. Godart. L’Albanie en 1921, Taris, 1922. ..
1030 E. Durham. Twenty years of Balkan T angle, London, 1920
1031J, Swire. Albania, ihe rise of a Kingdom, London, 1929.
1032
A. Simonard, Essai sur l’indépendance albanaise, Paris, 1942.
1033
N. W. Gottlieb. Studies in secret diplomacy during the First
World War, London, 1957.
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si pjesë e problemeve të tjera të. mëdha të kohës dhe jo si një çështje
më vete. Kjo mund të thuhet edhe për mjaft botime të. tjera të kësaj
na- tÿre që kemi konsultuar. ’
Konsultimi i literaturës ekzistuese shqiptare dho të .huaj ka qenë
nevojë e domosdoshme. Kemi mibajtur ndaj kësaj litera- tura
qëndrim kritilk dhe njëkohësisht kemi. vlèrësuar atë që( na është
dufcur e drejtë.

Punimi është hartuar mbi bazën e dokumenteve e ma- terialeve
të kohës, të vendit dhe të jashtme. Për . vetë karak- terin e ternes, •
dokumentacioni nga burime të , huaja 7Ài një peshë me të madhe në
krâhasim me atë të brendshëm,
Nga doikumentet e vendit.një.pjesë është botuar. Është .botuar
pjesërîsht para Çlirjmit dhe më shumë gjatë viteve të pushte- tit
popullor1034. Botimet dokumentare të vëna , : në qarkullim

1034
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Shih listcn e burimeve dhe të literaturës në fund të librit.

në periudhën e pas Çlirimit janë bërë mbi baza, shkeneore nga
institue!one të ngritura e të specializuara për këtë pu- në, që nUk
ekzistonin më parë.
Për punimin tonë një vend më të madh kanë zënë do- kumentet e
materialet e palbotuara, që ndodhen në Arkivin Qendror të Shtetit,
sepse periudhën e Luftës I botimet do- kumentare të deritaniishme e
kanë prekur në mënyrë anë- sore. Këto botimè janë përqëndruâr ' më
tepër në periudhën ë pragiit të Luftës I dhe në atë të paslùftës.
Sidoqoftë, materialet ' dokumen tare të brendshme kanë qenë një
mbësh- tetje e ; rëndësishme për të trajtuar qëndrimin e rretheve
patriotike ndaj politikës së fuqive impérialiste të monar- kive fqinje,
dhe ndaj pushtuesve. Janë shfrytëzuar gjitha- shtu materialet e
shtypit shqiptar të kohës, sic janë ga- zetat e revistat që botoheshin
:atëherë brenda vendit dhe jashtë tij,; nga drganizatat dhe grupet e
emigracionit eko- nomik dhe politik që ndcdheshin në vende të
ndryshme të dy kontinenteve, të Evropës dhe të /Amerikës. Rëndësia
e këtij shtypi-ka qënë e dyfishtë. Në radhë të parë, për botimin në
faqet e tij të mjaft dokumenteve të rrethëve patriotike shqiptare,
memorandume, kërkesa,NDREQJE
protesta.
Së dyti, për përmbajtjen e tij si
GABIMESH
tregues i mendimit politik shqiptar të atëhershëm.
:
‘
Dokumentacioni i huaj që kemi konsultuar e shfrytëzuar është po
ashtü. në pjesën më të madhe i pabotuar, madje pjesa më e
rëndësishme. Botimi i derltanishëm i dokumenteve diplomatike të
viteve 1914-1918 nga arkivat e të gjashtë Fuqive të Mëdha evropiane
është fare i pjesshëm dhe i se- leksionuar. Janë botuar në seri
dokumentet për periudhën e Luftës I, vetëm për .dy'prej këtyre
fuqive, dokumentet e diplomacisë së Rusisë cariste dhe ato të
Italisë. 1035 Botimi i dokumenteve ruse., u ■ bë sic. dihet, në.
periudhën midis dy lüftërave botërore, hdërsa botimi i dokumenteve
diplomatike italiane f illoi pas Luftës II, Prej këtyre të fundit janë
botuar deri më
ta ni disa vëllime, . pa i
mbuluar akoma tërësisht vitetlDl 4-1918. Është botuar ndër- kaq
edhe letërkëmbimi i ministrit italian të Punëve të Jash- me, S.
Sonnino, në dÿ vëllime.
Botimet në .seri të dokumenteve diplomatike të katër fuqive të
tjcra të mëdha evropiane (të Anglisë. Austro-Hunga- risë, Francës
dhe Gjermanisë), shtrihen deri në fillim të Luftës I, në gusht 1914,
Botimi i'' tyre është ' kryer në periudhën midis dy lüftërave. Këto
dokumente të pragut te luftës janë

1035
këto shih listën e burimeve dhe të botimeve në fund të librit.
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anësorepër temën tonë, pavarësisht nga rëndësia e tyre. Të tilla janë
edhe. dokumentet e diplomacisë serbe, që kanë fi-^ lluar të botohen
në Beograd për periud'hën 1903-1914.
..
Përveç dokumenteve të botuàra ruse dhe italiane, që janë të
periudhës që kemi në • studim, kanë qenë me interes për ne edhe
ditarët e kujtimet e botuara të disa diplomatëve të vendeve të
interesuara, si edhe ditarët apo kujtimet e ko- mandantëve të
ushtrive pushtuese. Botime të tilla diku e përtforcojnë
dokumentacionin e botuar e diku e plotësojnë. Po këtë vlerë kanë
edhe disa dokümente të botuara nga ko- mandat e ushtrisë a-h, dhe
të asaj italiane që vepruan në Shqipëri gjatë Luftës I.
.Dokumemtet e materialet e huaja, që kanë gjetur dritën e
botimit e që janë shlrytëzuar prej nesh, kanë rëndësinë e tyre të
padiskutueshme. Trajtimi i tyre ka zënë vendin për- katës në
punim, por me më shumë peshë është dokumenta- cioni i pabotuar
me prejardhje nga disa arkiva , të iashtme1’9 nga ato të AustroHungarisë, Italisë, Francës dhe Büllgarisë.
Hulumtimi i dokumenteve në arkivat e mësipërme për
periudhën e Luftës I është kryer sipas mundësive, diku më i gjerë e
diku fare i pjesshëm. Megjithatë ky dokumentacion na ka dhënë
mundësi të sqarojmë e të thellohemi në mjaft problème të
rëndësishme të pèriudhës. Prej tyre disa kanë qenë të paprekura
fare nga historiografia jonë e re, disa të tjera janë prekur cekët,.
madje në ndonjë rast edhe në më- ny-rë jo të sakrtë. Problème të
tilla kanë të bëjnë si me as- pektin. e jashtëm, me marrëdhëniet dhe
politikën e fuqive dhe të monark'ive ballkanike ndaj S'hqipërisë,
ashtu edhe me aspek- tin e brendshëm. Me rolin që ka luajtur.
faktori shqiptar në qëndrimin. e pushtuesve të ndryshëm, ndaj të
ardhmes së vendit, me përpjekjet e masave popullore për t’iu
kundëryë- në pushtuesve, për të kundërshtuar politikën e tyre të
shty- pjes së aspiratave kombëtare të popullit shqiptàr.
*
Jjî

Punimi që po i paraqitet lexuesit është . një përpjekje për - ta
shpënë më tej njohjen e problemeve që lidhen me temën tonë dhe
shpresojmë të kemi dhënë një farë kontributi në

; ®9) Kopjet e tyre ridodhen n.ë zyrën e dokumentacionit të Instituât të
Historisë.
:

historiografi. Jemi ndërkaq të ndërgjegjshëm se jo të tëra problemet
e trajtuara kanë gjetur një shtjellian të gjithan- shëm dhe kudo të
thelluar. Pasurimi i dokumentacionit dhe studimi i tij i mëtejshëm do
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të shpien me siguri në plotësi- min e zgjerimin e arritjeve të
deritanishme.
Para se ta mbyll këtë hyrje, e ndjej për detyrë të falën- •deroj për
vëreitjet d'he sugjerimet e tyre të vlefshme të gji- thë shokët e sektorit
të historisë së Pavarësisë pranë Institu- tit të Historisë dhe në
mënyxë të' • veoantë shokët recensentë Arben . Puto, Viron Koka dhe
Ksenotfon Krisafi.

NDREQJE GABIMESH

K RE U I

POZITA NDËRKOMBËTARE E SHQIPËRISË NË PRAG TË
LUFTËS I BOTËRORE
1. QËNBRIMI I VENDEVE FQINJE

Për të fituar të drejtat kombëtare dhe për t’i mbrojtur ato,
popuUit të vogël shqiptar dhe lëvizjes së tij kombëtare u është dashur
të pëïballonm ! vështirësi e pengesa të shum- ta, u ësbtë dashür të
luftonin sa kundër pushtuesve të ndryshëm aq edhe kundër lakmive
të fqinjëve ndaj territoreve shqip- tare. Këto territore lakmoheshin si
nga dÿ fuqitë fqinje të Adxiatikut, nga Austro-Hungaria dhe Italia,
ashtu edhe nga tri monarkitë ballkanike fqinje, nga Serbia, Greqia e
Mali i Zi. Lakmitë kishiii bërë punën e tyre. Qysh gjatë Rilindjes soînë
Kombëtare ato. e kiahin shndërruar Shqipërinë në monedhë
këmbihai në dorën e Fuqive të Mëdha evropiane që rivalizo- nin për
sundim në Ballkan dhe në botë. E tillë mibeti Shqi- përia edhe pas
Shpalljes së Pavarësisë dhe gjatë periu- dhës së shkurtër të shtetit të412

pavarur shqiptar. Kjo gjen- dje vazhdoi edhe gjatë Luftës I Botërore.
Shpërthimi i luftës me armë në gus'ht të vitit 1914, kri- joi
mundësi për rifillimin e pazarllëqeve diplomatike, këtë radhë në dëm
të tërësisë' territoriale të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij. Tani
këto u kryen nga të. dy grupet e Fuqive të Mëdha ndërluftuese, për të
kënaqur me tokat. e shtetit shqiptar pretendimet e fqinjëve.
'Në këtë pazarllëk ose luftë diplomatike një rol të ve- çantë luajti
rivaliteti dhe kontradiktat e vjetra midis Aus- tro-Hungarisë dhe
Italisë. Njohja me historinë, (sado në vi- ja të përgjithshme) të këtij
rivaliteti dhe të këtyre kpntra- diktave si edhe me qëndrimin e_
monarkive ballkanilie fqi- . nje ndaj Shqipërisë përpara shpërthimit
të luftës botërore, sic do të përpiqemi ta. bëjmë këtu, ndihmon për të
ndje- kur e kuptuar më mirë atë që ndodhi me shpalljen e kësaj lufte
dhe gjatë saj. Deri në shpërthimin e Luftës I, Italia me AustroHungarinë kishin qenë për 33 vjet fuqi aleate, por njëkohësisht edhe
dy rivale. t Për shkak të pozitës së saj- gjeografike në Adriatikun
Juger, ' Shqipëria ishte një nga vendet ku shprehej në mënyrë të
ashpër ky rivalitet. Asnjë- ra prej tyre do ta pretendonte, tjetra duhet
ta kundërshtojë pas largimit këndej të Perandorisë Osmane. Arsyet
ishin të karakterit politiko-ushtarak
>dhe ekonomik.
NDREQJE GABIMESH
Viera e vërtetë e Shqipërisë, deklaronte më 1904, Tomazo Titoni
(T. Tittoni), atëherë ministri i Jashtëm. i Italisë,, qën- dron në
«bregdetin dhe në portet e saj që do t’i siguronin Austrisë ose Italisë,
po t’i zotëronin süpremacinë ushtarake detare të pakundërshtueshme
në Adriatik. Pra këtë as Italia nuk mixnd t’ia lejojë Austrisë as
Austria Italisë dhe në rast se një- ra prej tyre do ta pretendonte, tjetra
duhej ta kundërshtojë me të gjitha mjetet...». Dhe shtonte : i-«Në qoftë
se Austria dhe Italia duan miqësinë dhe paqen, Shqipëria duhet të
jetë për të dyja një -dule mos më prek>>^., Kuptohet se po të njëj- tin
pohim fcënin edhe diplomatët austro-hungarezë. Për AustrojHungarinë, shkruanin ata, ^liria e Adriatikut, si e vet- mja hyrje
[detarel në tregtinë botërore, ka një rëndësi të ma- dhe jetësore»,
sepse ai qe «do na shkëputë ne Shqipërinë, do./ të numd të na mbyllë
si në kafaz. ISTë qoftë se këtë do ;ta bë- jë Italia..., ne do të pushojmë
së qeni Fuqi e Madhe» 1036. ,,
Për këto arsye, dy fuqitë e Adriatikut jo vetëm. nuk lejo- nin
njëra-tjetrën të vendoseshin në Sliqipëri, por danin të mbanin larg saj
edhe fqinjët ballkanikë, sidomos t’i mbanm larg bregdetit s'hqiptar.
^Prandaj, ,në tre raste krizash politike në Ballkan, që nga fumdi i
shekullit të kaluar e deri në prag të Shpalljes së Pavarësisë, AustroHungaria me Italinë kishin rënë me ujdi për të ardhmen e Shqipërisë,
në rast se pushtu- ,esit osmanë do të largoheshin prej. saj.j; Në këtë
rast Shqipëria do të f ormonte një shtet autonom kii interesat e

1) F. Tomassini, L’Itdlia alla vigilia délia guerrà. T,a politica estera di
Tomasso Tittoni, vëll. I. Bologna, 1934, f. 398-399.
■:
' 2) j. V, Szilassy. ber Unterg.ang der Danaumonarchie,. Berlin, ,1921, f. 121 ; F.
V. Macchio. Wehrheit Furst Bulow und ïh in Rom 1914-19Î5, Wien, 1931, f. 23.
:
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ndërsjellta austriake e italiane, do të rregulloheshin mbi baza
pariteti1037
Shmangia nga pushtimi i Shqipërisë nuk i kishte penguar
Austro-Hungarinë e Italisë të depërtonin ekonomikisht dhe
politikisht në vend dhe ta zgjeronin këtë depërtim, çdo njëra për
interes të saj. Prej fundit të shek. XIX e deri në prag të Luftës I
Botërore, përqindja dërrmuese e importit dhe e ek- sportit të vendit,
si edhe e tonaizhit të mjeteve detare që prek- nin portet shqiptare, u
takonte dy fuqive të Adriatikut. Ato kishin ngritur gjithashtu
institucione arsimore, kulturore e shëndetësore ; vkishin ndërmarrë
studime politike për Shqipë- rinë 'dhe e propagandonin veten si
^dashamirëse»1038 Të gjitha këto përpjekje kishin për qëllim krijimin
e një situate të fa- vorshme për planet e tyre politike dhe ekonomike,
të çastit dhe të perspektivës.
Nga ana e tyre tri monarkitë fqinje ballkanike donin zgje- rimin
sa më shumë të kufijve të tyre në dëm të trojeve shqiptare dhe
mundësisht copëtimin tërësor të këtyre trojeve. Sy- himet e veta
ekspansioniste Beogradi, Athina dhe Cetinja nuk i mbanin të fshehta.
Politikanët, diplomatët dhe shtypi i tyre përpiqeshin vetëm t’i
përligjnin me pretendime nga më të hdryshmet, sipas interesave e
pikëpamjeve të shovinizmit borgjez shtetmadh. Ato arrinin deri në
mohimin e aftësive shtetformuese të popullit shqiptar dhe i
kundërviheshin lüf- tës së tij të gjithanshme për mibrojtjen e të
drejtave kombë- tare.
Tri monarkitë ballkanike fqinje, ndonëse nuk kishin nënshkruar ndonjë marrëveshje për të ardhmen politike të Shqipërisë
(sikundër kishin bërë Austro-Hungaria me Italinë), ishin marrë vesh
në mënyrë të heshtur midis tyre për ndarjen e . territoreve' shqiptare.
Greqia dh© veçanërisht Serbia si ku- fi maksimal kishin eaktuar, si
rregull, lumim Shkumbin. : Pje- sa në veri të tij do t’i kalonte Sërlbisë,
kurse ajo në jug Gre- qisë1039 Krerët e Maiit të Zi synonin të aneksonin
pjesën dërr- muese të Shqipërisë Veriore. Mbreti malazez donte ta
zhven- doste me çdo kushi: kryeqytetin e vet nga Cetinja në Shkodër1040.
Në prit je të rrethamave të përsihtatshme për pushtimë e>
aneksime territoriale, qeveritë e vendeve ballkanike Ishin vë- në në

1037
Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit. Përmbledhje dokumentesh me një vështrim historik nga prof. Arben
Puto,vëll. I. Tiranë, 1984, dok. 35, f. 314.
1038
A. Gàlanti. L’Albania nei raporti con la storia e eon la civiltà
d’ltttlias Citta di. Castello, 1916, f. 15-17 ; Z. Prela. Mbi politikën austro- -hungareze
në Shqipëri në çerekun e fundit të shek. X I X , në: «BShSh», nr. 1, 1960.
1039 M. Vôjvodic.: Srpsko-grçki prëgovori o sàvézù 1912 godine, në :
«Balcanica»-, XIII-XIV. Beograd, 1982-1983, f. 224-229.
1040
Z.
Cann.
Politika e qeverisë serbe ndaj lëvizjes kombëtare shqiptare 1908-1912; në: «Studime
historike», nr. 1, 1983, î , 1 3 (Riprodhuar nga «Gjurmime albanolog'jike», séria e
shkencave historike, nr. 5, 1976. Prishtinë, 1977).
.
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garë me dy fuqitë e Adriatikut, për të depërtuar sa më shumë në
territoret shqiptare nga pikëpamja politike e kulturore, madje ©dhe
ekonomike, sidomos në ato territoire ku kishte më tepër mundësi.TTë
tilla ishin Kosova e Maqedonia Perëndimore, ku • kishte nje
minoritet sllay sado të vogël, dhe Shqipëria e Jugnt, ku Greqia
vepronte me anën e kishës nabi popuilsinë shqiptare drtodokse, për
ta helenizuan* Rezultatet e këtyre përpjekjeve nuk ishin të pakta.
Perandoria Osmane nuk ishte në gjendje t’u vin te atyre një kufi. Ajo
kalonte në lëshime pas lëshimesh ndaj kërkesave për depërtim të
Aus- tro-Hungarisë e ïtalisë, si edhe ndaj atyre të monarkive
ballkanike fqinje.
■
[Në mbështetje të planeve të Austro-'Hungarisë dhe të Italisë në
iShqipëri qëndronte aleatja e tyre, Gjërmania. Të tria këto fuqi
impérialiste kishin formuar një aleancë politiko- ushtarake midis
tyre, që ika hyrë në histori me emrin Alean- ca Tripalëshe. Nga ana
tjetër, në mbështetje të planeve të tri monarkive fqinje ndaj
Shqipërisë qëndronte aleanca. tjetër e fuqive impérialiste evropiane,
sidomos. Rusia me Francën, të cilat së bashku .me . Anglinë kishin
formuar Antantën. Aleanca Tripalëshe donte ta shihte : Ballkaniii nën
ndikimin ë vet e te nënshtruar
ndaj
tij, kurse An tanta përpiqej t’ia
NDREQJE
GABIMESH
arrinte të njëjtit synim në interes së saj. Prej këtej rridhnin edhe kontradiktat midis tyre për të ardhmen e. Shqipërisë dhe të Ball- kanii.
Qëndrimi i ndryshëm i dy fuqive të Adriatikut nga ai i monarkive
ballkanike fqinje për të ardhmen e Shqipërisë, kishte përcaktuar
edhe, qëndrimin e tyre ndaj Lëvizjes Kombë- tare të popullit : shqiptar
dhe anasjelltas.
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare kundër pushtuesve osma-/
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në V.jena dhe Itoma e kishin ndjekur nga afër dhe ishin për- pjekur
ta përmbaniii. atë mundësisht në kuadrin e një lëvi- zjeje paqësore
fage
me lcarakter kulturor e arsimot, për t’iu për- shtatur kështu politikës
së fuqive për ruajtjen e statukuosë së Perandorisë, Osmaiie.
AKujdësiA dhe njëberazi shqetësimi i Austro-Hungarisë dhe i Italisë
u dukën më qartë në kohën e kryengritjeve të armatosura antiosmane
të viteve 1 >910-1912. Ato. ndërhynë pranë Portes së Lartë për t’i
qetësuar krye- ngritësit shqiptarë me «matüri» dhe pa «eksese» dhe u
shqe- tësuan nga fakti se këto kryengritje mund t’u jepnin shkak
shteteve ballkanibe të- ndërhynin në Sbqipëri në interes të pla- neve
të lyre".
'Ndërkohë monarkitë fqinje ballkanikë, të nisura nga sy- nimet e
tyre për t’u zënë vendin. pushtuesve osmanë, e lufto- nin më çdomjet
Lëvizjen Kombëtare te popullit shqiptar, që u kundërvihej planeve të
tyre dhe që aspirante në . ngritjen e një shteti shqiptar në kufijtë e të
cilit të përïshiheshin trajet e , banuara në shumicë nga shqiptarë...
Në kuadrin e këty- re aspiratave dhe të nevojës së bashkëren dirait të
luftës ku- ridër pushtuesve osmanë, rrethe të ndryshme shqiptarë
nuk kishin ngurruar të bënin përpjekje për t’u marrë vesh me
manarkitë ballkanike îqinje për zgjidhjen, e konSradiktave. Por këio
perpjekje nuk shpunë në.ndonjë résultat konkret as me Greqinë,
përfaqësuesit e së eilës qenë të vetmit që hynë në bisedime mbi këtë
bazë me përfaqësuesit shqiptarë.
Këtq përpjekje, të filluara nga Abdyl Frashëri me përfaqësuesit
e Athinës qysh.në prag të Lidhjes Shqiptarë .të Priz- renit më 1877, e
të rimarra në prag të Luftës Greko-Turke të marsit 1897 1041 1042 1043,
vazbduah prej Ismail, Qemalit nga fillimi i këtij shekulli e vijuan deri
më 1912-1913. 1044 1045 Ato kishin të bénin me sheshimin e
kpntradiktave për trojet në kantestim, në kufijtë e kujt do të
përfshiheshin ato pas çlirimit të'tyre nga sundimi osman, në ata të
1041
D. Mehmeti. Kryengritjet antiosmane të viteve 1910-1912 dhe politika
e fuqive impérialiste, në: «Problème të Lëvizjes Kombëtare Shqiptarë» (është në
shtyp).
1042
F. Liço. Mbi çështjen e aleancës shqiptar o-greke në vitet Ï877- -1881,
në: «Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 18781881», vëll. II, -Tiranë, 1979, 1 121-126; K. Frà- shëri.. Shkrimet politike të Abdyl
Frashërit, në: «Studime historike», nr. 1. 1981, 1.71-72: F: lâço, Anastàs Kullurioti dhe
çështja , shqiptare 1879-1884, në: «St historike», nr. 1, 1983, f. 151-152, 165-167.
1043
Kur
përfaqësuesi
diplomatik
grek
në
Stamboll
A.
Mavrokordatos çë prag. të kësaj lufte i propozonte N. Frashërit një bashkëpunim
me popullin shqiptar, rilindësi ynë i vinte atij ndër të tjera në dukje se një
bashkëveprim të tillë duhej ta paraprinte jo vetëm rregulliml i çështjes së kufirit
të ardhshëm midis Shqipërisë e Greqisë, por edhe garantimi ji tij prëj njerës nga
Fuqitë e Mëdha («Valkaniqi Llo- gotehnia», fash. 17. Athirië, 1937, f. .193-194).
1044
Ismail Qemali (përmbledhje dokumentesh) 1888-1919 , përgatitur
nga T. Hoxha, Tiranë, 1982, dok. nr. 73, 81. Shih po aty, dok. 74, 78, 79, 80; K. Xo■x.e.
Ismail Qemali (jeta dhe vepra), Tiranë, 1983, f. 113-124.
1045
T. Dilo. Mbi të ashtuquajturën marrëveshje shqiptaro-greke midis I.
Qemalit dhe Jorgo Teotoqis, në: -«St. historike», nr. 1, 1967. Shih edhe B. Koiidis.
Greece and Albania 1908-1914, Thessaloniki, 1976, f. 33-34 e v.
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Shqipërisë apo të Greqisë.
Pas sbumë hezitimesh, Athina hoqi dorë nga projekti i saj i vjetër
për krijimin e një shbeti 'greko^shqiptar; ajo nuk iu kundërvu më
kërkesës së shqiptarëve për ngritjen e një shte- ti kombëtar shqiptar,
dhe pran-oi të hynte në bisedime me për- faqësues shqiptarë. Mirëpo
përfaqësuesit g-rekë e kup tanin kë- të shtet me cungime të mëdha
territoriale, n.ga jugu. Ata nuk hoqëo dorë nga pretend'imet
aneksioniste rnbi. Çamëfinë dhe mbi dy krahinat e tjera, mbi Korçën
dhe Gjirokastrën,, edhe pse pjesa dërrmuese e popullsisë së tyre ishte
me.kom- bësi shqiptare. Ashtu siknndër kishte vepruar në fakt më
parë1:L,,I. Qemali i hodhi ato posbtë dhe më 1913 pranoi më në fund
që kufiri shtetëror shqiptaro-grek të shtri'hej në një vijë, e cila të
kalonte në Filât e të dilte në detin Jon 1046 . Por përsëri pa ndonjë
rezultat, sepse pala greke kishte krijuar tani avamtazhe të
rëndësishme ushtarake. Ishte koha e Luf- tës I Ball'kanike., Në luftë
me ushtrinë turke forçat e arma- tosura të Greqise në mars 1913
kishin pushtuar. të . gjitihë Shqipërinë e Jugut me përjashtim të
Vlorës, përpara së ci- lës u ndalën për të mos shkaktuar një konflikt
me Italiinë, që kërkonte ta ruante për vete. Kuptohet se pushtimi i
ferrito- reve shqiptare nga
ana eGABIMESH
Greqisë u:krye me qëllime anekNDREQJE
simi.
/
.■ .
Pretendimet e. mësipërme territoriale u Ibënë shkaku krye- sor
për mosarritjen e ndonjë marrëveshjeje greko-shqiptare, që të
mënjanonte divergjeneat territoriale : dhe që të drejtohej kundër
Perandorisë Osmane (si përpara,'Luftës Ballkanike ash- tu edhe gjatë
saj). Për këtë, mungesë është.e zorshme të shkar- kosh nga përgjegj
ësia qeveritarët grekë e t’ua ngarkoish. atë udhëheqësve shqiptarë,
sikundër yërehet në 'his'toriografinë greke e siç shprehet edbe një
autor i viteve të fundit, që është marrë më nga afër e më gjërësisht
me problemin1047. Në ndonjë rast janë shprehur ed'he kritika të ashpra ridaj politikë® së
qeveritarëve grekë, porse këto janë bërë me qëllime të caktuara.
Qeveritarët e Athinës janë kritikuar për mosarri- tjen e t-ërheqjes së
udhëheqësve shqiptarë në orbitën greke e për lënien e tyre nën
ndikimin. e dy fuqive të Adriatikut 1048 . ,‘Mirëpo për udhëheqësit
shqiptarë një marrëveshje shqiptaro- f-greke mund të arri'hej vetëm
duke respektuar të drejtat nationale të çdo pale në bazë të parimit të
komlbësisë dhe jo në atë të fesë, sikundër nisej pala greke^:
;
.Qeveritarët grekë në rastin më të mirë niseshin, pra, nga
konëëpti i ngritjes së një shteti shqiptar në të cilin të për- fshiheshin
vetëm krahinat e banuara tërësisht ose kryesisht nga shqiptarë të
besimit mysliman dhe jo të banuara nga shqiptarë të besimit
ortodoks,- Prej këtyre të fundi-t në shtetin shqiptar duhej të

1046
B. Kondis, f. 100.
1047
P. Pipinelis. Europe and thé Alhanian question, ■ Chicago, 1963. f.
27-28; B. Kondis, f. 99-100.
1048
M Spiromilos, Elias qe Alvania, Istoriqi meleti, New-York,
1942',. f. 16-1-8, 22.
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përfshiheshin mundë- sisht sa më pak. ^Këtu të shpie edhe udhëzimi
i ministrit të; Jashtëm grek,! Ll. Koromilas, dërguar vartësve të tij në
qer- shor të vitit 1912. 'Për të Shqipëria fillonte nga Vjosa e Pogradeci në Jug e arrinte në Veri deri në Prishtinë^J'
Përveç bisedimeve me fqinjin e jugut, përfaqësuës .shqiptarë
kanë patur kontakte edhe me përtfaqësues të të dy shte- teve fqihj
në1049 veri të vendit, veçanëriàht me ata të Serbisë 1050. Nga studimet
e deritanishme del tare qartë se këto kontakte nuk kanë patur për
bazë mënjanimin e kontradiktave territoriale, sikundër patën
bisedimet me përfaqësuesit e Gre- qisë. Beogradi dhe Cetinja donin
t’ia arrinin vetëm dy qëlli- meve. jSë pari, me anën e luftës së
armatosur të shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane synonin ta
dobësonin këtë sa më shumë ushtarakisht në Ballkan si dhe të
dobësonin një- herazi edbe vetë Shqipërinë.< Është bërë tainimë i
njohur me- ndimi i ministrit të JashtërfT'të Serbisë, që e jep në
mënyre të koneentruar këtë qëllim të qeverisë serbe. Sa më i përgjithshëm të ishte konflikti i armatosur midis pushtuesve- osmanë
dhe kryengritësve shqiptarë, pohojnte ai më 1910, aq më mirë do të
ishte për planet zaptuese të Serbisë. Një kon- flikt i tillë do të shpinte
në dcibësimin si të pushtuesve osmanë ashtu dhe të shqiptarëve. Këta
të fundit do të arrinin. në një gjendje të tillë, saqë tië.vihen në
shënbim të ide- së shtetërore serbe dhe kjo- do të arrihej aq më lehtë
nëse shqiptarët do të ishin sa më të ddbët dhe në situatë sa më të
keqe»1051, shkruante atëherë M. Millovanoviçi.
'Së dyti, Beogradi dbë Çetinja donin të 'bënin për vete krere
shqiptarë që të pranonin planet e tyre ekspansioniste në territoret
shqiptare, ose, sikundër shprehej M. Millovanoviçi, të viheshin. «në
shërlbim. të idesë shtetërore serbe». . Me këtë «ide» nënkuptohej jo
ngritja e një shteti shqiptar, por aneksimi i trevave të gjera shqiptare
që nga Kosova e Shko- dra e deri në Shkiunbin. në shtetin serb dhe
malazez. Plane- ve të tyre ekspansioniste kaq të gjëra nuk u jepte dorë
«parimi» i fesë, sikundër përpiqej ta përdorte qeveria • greke, e aq më
pak parimi i kombësisë. Në. këto kushte u përdo- rën lloj-lloj parimesh
e pretekstesh, që nga parimi «historik» e deri te ai «ékonomik». Me të
parin kuptohej -«e drejta» që i jepte vetes Serbie për t’u shtrirë në
kufij.të e pepan- dorisë. mesjetare të Stefan Dushanit e .me
emërtimin e Ko- sovës si «Serbi e Vjetër». Me parimin «ékonomik»
kuptohej dalja territoriale e Serbisë në. detin Adriatik nëpërmjet
tokave shqiptare, për të patur këtu një dalje tregtare në det, dhe e
Malit të Zi në Shkodër e në fusbën e saj pjello- re.
■
'Në rrëthana të tilla, të një qëndrimi tepër armiqëgor ndaj
Lëvizjes Kombëtare të popullit shqiptar, për N. Pa- shiçin nuk mund

1049
B. Kondis, f. 70-71.
1050
Z. Cana.• Lëvizja Kombëtare Shqiptarë në Kosovë 1908-1912,.
Prishtinë, 1979, f. 133-150.
1051 Po aty, {. 141.
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të zhvilloheshin bisedime me shqiptarët nën pre teks tin se ata nuk
ishin akoma . të përgatitur «as nga pikëpamja kulturore dhe as nga
ajo historike», se rna- ndej shqiptarët ishin «serbe nga gjaku», që
kishin ndry- shuar fenë dhe kombësinë «nën persekutimet dhe
presionet e. pushtetit turk». se tokat shqiptare «janë tokat tona që
Turqia i ka marrë nga ne- dhe tani i çlirojmë këto toka», qrrinte të
pohonte tërë arrogance kryeministri i Serbisë në kohën e Luftës
Ballkanike1052.
Për këto arsye bisedime të ndërsjellta midis Serbisë e Malit të Zj
dhe të përfaqësuesve të Lëvi-zjes Komibëtare Shqiptare për ndarjen
e territoreve në kontestim nuk ka patur, sikundër pati me Greqinë, të
cilat megjithatë dështuan.
Mungesa e gatishmërisë së monarkive ballkanike për arri-- tjen
në një marrëvèshje me përfaqësues të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare
mbi bazën e respektimit të të drejtave kombëtare në mënyrë të
ndërsjelltë dhe mungesa e bashkërendi- mit, mbi këtë foazë, të
veprimeve antiosmane, ishin tepër •shqetësuese për këta
përfaqësues. Megjithatë, lufta kundër pushtuësve osmanë, si sbkelës
të vendit, ishte në. rritje. Pas Re- volucionit Xhonturk të vitit 1908,
arjo- mori ■ përp'jesëtime
të më-GABIMESH
dha. Kryengritjet e vazhdueshme
NDREQJE
antiosmane të viteve 1910- -1912, me sukseset ë tyre nshtarakeidh©
politike, patën kudo.je- honë të madbe, veçanërisht në. vende! fqinj.
Nga pikëpamja ush- tarake ato e dobësuan së 'tepërmi , Perandorinë
Osmane në Ballkan. Nga pikëpamja politike në gusht 1912 kjo Perandori u detyrua të pranonte disa kërkesa të rëndësishme të Lëvizjes,
që hynim në •kuadrin e njohjes të një autonomie territoriale
administrative të trojeve- shqiptare. Të nxitura nga ky dobësim dhetë
sbqetësuara nga këto lëshime politike të Portes së ’Lartë, që. vinin
ndesh me planet e tyre anek- sioniste, tri monarkitël fqinje ballkanike
si edhe Bullgaria u vunë në lëvizje më shumë se më parë. Në tetor
.1912 ato i shpallën luftë Perandorisë Osmane pasi kishin arritur me
parë një aleancë midis tyre për ndarjen «e presë», aleancë di-ku të
shkruar e diku të nënkuptuar. Në të parashikohej co- pëtirni midis
tyre, i Shqipërisë, i Maqedonisë dhe i disa terri- toreve të tjera të
Perandorisë Osmane.
Pushtimi i territoreve shqiptare prej ushtrive të monar- kive fqinj
e ballkanike shpuri në acarimin në kulm të marrë- dhënievë midis
popullit shqiptar dhe këtyre monarkive. Luf- ta e mëparshme .
politike kundër pnetehdimeve aneksioniste të tyre u shndërrua tani
në luftë të përgjakshme me arme.
Në këto kushte u shpall më 28' nëntor 1912 Pavarësia e
Shqipërisë, për ta shpëtuar vendin nga copëtimi, për ta çliruar nga
pushtuesit e mëparshëm osmanë dhe. nga push- tuesit e rinj
ballkanike.
.
Pavarësia e Shqipërisë, e shpallur pas gati 50Ô vjet ro- bërie të
hüaj, dhe ngritja e shtetit të pavarur shqiptar ndô- dhën në kohën é
>
18) G. Stârikovie. Nikola Pashiç i stvaranje albanske drzhve, në:
«Marksistiçka misao». Beograd, 1985, nr. 3.
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një krize të thelle politike me permasa ballkanike e botërcre, kur
fuqitë impérialiste po përgatiteshin për t’u kacatfytur për rindarjen e
botës.' Shpërthimi ï luftës botërore një vit e gjysmë pas shpal'ljes së
Pàvarësise, e igjetî shtetin e ri shqiptar ende, të pakonsoliduar dhe
ne luftë per të përballuar vështiresi e kontradikta te. shümta.
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5. SIITKTT I PAVÀRUR SHQIPTAR NË VORBUX,tSN E KONTRAOIKTAVE
TË SHÜMTA
fage

Në luftën diplomatike për njohjen ndërkombëtare të shte- tit të
pavarur shqiptar dhe. veçanërisht për caktimin e kufij- ve politikë të
tij, u rritën më tej kontradiktat midis dy blloqeve antagoniste të
Fuqive të Mëdha evropiane, por nuk arritën të shndërroheshin ende
në luftë të armatosur.. midis tyre. Ato gjetën një rrugë të përkohshme
kpmpromisi, për arritjen e së cilës «shpenzimet» i hoqi Shqipëria me
copëti- min e s'humë territoreve të saj dhe me.dhunimin e payarësisë. Kontradiktat që u ashpërsuan më shumë ishin ato midis pesë
pretendentëve për ndarjen e Shqipërisë, midis dy fuqive të Adriatikut,
nga njëra anë, dhe tri monarkive fqinje bail- kanake, nga ana tjetër.
Kontradiktat territoriale në mes aleatëve iballkanikë për ndarjen e .
'Maqedonisë shkuan më tej. Ato çuan në .shpërndarjen e kësaj
aleanee, në fillimin e luttes me armë midis anëtarëve të saj në qershor
1913 dhe në disfatën e Bullgarisë, nismëtares së kësaj lufte, e cila ka
hy- rë në histori si Lufta II Ballkanike.
Vendimet e të dy grupeve antagoniste të Fuqive të Mëdha
evropiane që përcaktuan. kufijtë territorialë të shtetii të pavarur
shqiptar dhe statusin politik të tij is'hin, sikundër di- het, një
kompromis midis tyre, që nuk mori aspak parasysh aspiratat
kombëtare të popullit shqiptar dhe ,që shkeli bruta- lisht parimin e
kombësisë dhe atë të vetëvendosjes së popuj- ve. iKompromisi synonte
të mënjanonte shpërthimin përpara koHe të konfliktit botëror. Për
t’ia arritur kësaj, u bënë «kur-, ban» trojet shqiptare duke zgjeruar
kufijtë e shteteve fqtnje fitimtarë të Lulftës Ballkaniike kundër
Turqisë. Pavarësia e shtetit të ri u bë gjithashtu ^fli» për ta vënë këtë
shtet nën kontrollin ndërkombëtar të vetë fuqive (KXK) e në interes
të tyre1053, ’
..
Me. yeridimet e të gjashtë fuqive mbi Shqipërinë palët eînteresuara u kënaqën vetëm pjesërisht. Me këto Vendime dÿ fuqitë
e iriedha lakmitare, Austro-Hungaria me Italinë, nuk u vendosën dot
ushtarakisht në Shqipëri. Megjithatë Vjena i -arriti disa nga qëllimet
e saj. Me njohjen e shtetit shqiptar ajo pengoi daljen tokësore në
Adriatik. të Seribisë, përçuese kryesore e ndikimit të Rusise në
Ballkan dhe njëkohë- sisht minuese e vetë bazave të Perandorisë
Dualiste. Këtë roi e luante politika e Beogradit për të bashkuar rreth
di- nastisë së Karagjeorgjeviçëve popujt jugosllavë të kësaj perandorie. Nga ana tjetër, shteti shqiptar për nga orientimi politik do
të ishte ashtu sic e donte diplomacia austro-hu- ngareze, në armiqësi
me Serbinë dhe Malin e Zi për shkak të kontradiktave të thella
territoriale që u krijuan midis ty- re nga vendimet e Kocnferencës së
Ambasadorëve, në bazë të të cilave Serbia ë Mali i Zi aneksuan treva
1053
À. Puto. Pavarësia shqiptare dhe diplôrhacia ' e Fuqive te Mëdha, Tiranë, 1978, f. 260.
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të tëra shqip- tare.
Lëshimet që Vjena i bëri diplomacisë së Petersburgut ki- shin
edhe qëllime politike të tjera. Tokat shqiptare të lëna nën Serbinë dhe
Malin e Zi do të përbënin një oyer d’agitation» (vatër agjitacioni), që
do t’i jepte mundësi Monarkisë Danulbiane «të ndërhynte kur të
'kishte nevojë» 1054 . Kështu i përgjigjeshin diplomatët e Ballplatzit
(Minis’tria e Jashtme e Austro-iHungarisë) I. Qemalit në prill 1913,
kur i pyeste për këto lëshime. Me lëshimet në Shqipëri dhe në
Maqedoni, Vje- na mendonte gjithashtu se mund te kënaqte këtu
aspiratat e borgjezisë shtetmaidhe serbe me shpresë se do t’ià
largonte. kësa.i borgjezie vëmendjen nga tokat jugosllave të Perandorisë1055.
.Për Vjenën Shqipëria do të shërbente njëkohësisht edhe si një
barrière kundër vendosjes së Italisë në ’bregdetin shqiptar. Duke
folur për kontradiktat italo-austriake në Ballkan në tetor 1912, V.I.
'Lenini shkruante se Italia (që sapo kishte pushtuar Libinë) «don të
rrëmbejë edhe një thelë —- Shqipë- rinë, Austria nuk don ta lejojë
këtë»1056.
Nga ana e saj Italia nuk ë lejoi Greqinë të vendosej në Vlorë që e
donte për vete, e as në bregdetin përballë ishullit të Korfuzit, që do t’i
lejonte Greqisë dhe fuqive që qëndro- nin prapa saj të bëheshin
zotëruese é plotë e kanalit me të njëitin emër.
Po të shkojmë më tej, duhet të themi se për të gjashtë Fuqitë e
Mëdha evropiane asnjanësia e shtetit shqiptar e ven- dosur prei tyre
dhe vënia e këtij shteti nën kontrollin e për- bashkët të të gjashtë
fuqive, u duhën si një «garanti» për ta mbikqyrur atë kolélîtivisht, për
të ndikuar mbi orientimin e tij politik dhe për-të mënjanuar
rivalitetin midis tyre* sidomos rivalitetin midis Italisë e AuStrolHungarisë. Por ato nuk shërbyen e nuk mund të shërbenin për
sheshimin e kon- tradiktave ndërimperialiste në Shqipëri e as për të
mënjanuar kontradiktat e thella midis shtetit të ri shqiptar dhe
fqinjë- ve të tij ballkanikë.
Midis shtetit Shqiptar dhe monarkive ballkanike fqinje nuk u
krijua ajo atmosferë miqëscre që u kërkonte atyre I. Qe- mali të
nesërmen e Shpalljes së Pavarësisë 'dhe që ishte ë nevojshme, madje
e domosdoskme për mëkëmbjen e shtetit të porsakrijuar. ^Shqiptarët
gëzohen që mundën të hyjnë në familjen e popujve të lire të orientit»,.
u telegrafonte ai qe- verive të vendeve përkatëse më 29 nëntor 1912,
duke shtuar se shqiptarët nuk kishin tjetër qëllim «veçse të jetojnë në
paqe me të gjitha shtetet fqinje»1057. Përkündrazi, në vend të paqes e
të miqësisë u rrit më tej armiqësia nga gjendja që u krijua.

1054
Dokumenti o spolnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914; (më tej:
DSPKS), knjiga VI, 2. Beograd, 1981, dok. 23.
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R. Falaschi. Ismail Kemal Bey Vlora, Roma, 1985, f. 324.
1056
V. I. Bénin. Veprat, vëll. 18, f. 375.
1057
Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria g sa} nëntor
1912-janar 1914, Tiranë, 1963, dok. 33, f. 42 :
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'Kontradiktat që ekzistonin me monarkitë 1 fqinje ku- fitare përpara
ShpaUjes së Pavarësisë u thelluan sidomois pas caktimit të kufijve.
<Për popullin shqiptar 'dhe udhëheqësit e tij vendimet e gjashtë
Fuqive të Mëdha për njohjen e pavarësisë së Bhqipërisë ‘dhe càktimin
prej tyre të kufijve të shtetit shqiptar Përlbënin një fitore të
rëndësishme, por ato nuk e zgjidhën problemin national, kur gati
gjysma e popullsisë dhe e territoreve shqiptaré u lanë jashtë këtyre
kufijve.,
Nga ana tjetër, me këto vendime monarkitë fqinje ballkanike
mundën të aneksonin mjaft territore shqiptaré, por nuk arritën t’i
ndanin ato tërësish't midis tyre, sikundër dë- shironin. Mali i Zi dhe
Serbia aneksuan toka të gjera shqip- tare (Hrafshin e Dukagjinit,
Kosovën etj.), por Cetinja nuk e aneksoi dot Shkodrën e Shqipërdnë e
Veriut në shtetin mala- zez, as Beogradi nuk mundi të realizdnté një
dalje tokësore në Àdriatik përmes Shqipërisë së Mesme. Me këto
vendime edhe Greqia aneksoi dis a territore shqiptaré në jug të vendit
'(Çamërinë), porse Athina nuk arriti të aneksonte Korçën e
Gjirokastrën, ku ishin ngulitur aq shumë syniinet e bongje- zisë
greke. Për rrjedhim shteti shqiptar lindi me plot kontra- dikta të
jashtme.
NDREQJE GABIMESH
Në rrethanat e krijuara, në sytë e popullit shqiptar të tri
monarMitë ballkanike fqinje ishin grabitëse të territoreve shqiptaré,
kurse këto monarki e shihnin ' shtetin shqiptar si;' «krijesë» të
diplomacisë austriake dhe italiane. Si «krijesë» e Austrisë dukej për
rrethet ekspansioniste serbo-malazeze, të Italisë për ato greke, për
shkak të rolit që luajtën këto dy fuqi në Konferencën e Ambasadorëve.
Në këtë Konferencë Austria u mundua të kufizonte pretendimet e
Serhisë e të Malit të Zi të mbështetura nga Fuqitë e Antantës, veçanërisht nga Rusia. Italia u përpoq të ngushtonte pretendimet greke1058.
Rrjedhimisbt në sytë e opinionit publik, fuqitë e Tri- palëshit u
paraqitën si «mbrojtëse» të Shqipërisë, veçanë- risht AustroiHungaria me Italinë, kurse ato të Antantës, si- domos Rusia me
Francën, si «përkrahëse» të monarkive fqi- nje.
Kontradiktat me -vendet fqinje ‘ballkahike çuan në agre~ sione të
tyre ndaj shtetit të ri, që ishin me pasoja të rënda për këtë shtet ende
të paorganizuar mire «dhe të pakonsoliduar. Pas caktimit të kufijve
verilindorë të shtetit shqiptar, Ser- bia e iMali i Zi mezi u detyruan t’i
tërhiqnin në përgjithësi ushtritë e tyre jashtë këtyre kufijve. Në këtë
drejtim ush- truan ndikimin e vet presionet e forta të Vjenës ndaj dy
shteteve slave, veieanërisht ndaj Serbisë. Në kohën e Kry- engritjes
së Dibrës dhe të Kosovës në vjeshtën e vitit 1913, që shpërthyen
kundër shtypjes e genocidit serb atje, këtb, presione për pàk shpunë
në shpërthimin e konfliktit të ar- matosur austrorserb e në konfliktin
bdtëror. Për shtypjen e kësaj kryengritjeje ushtria e Beogradit nuk u
kufizua në territorin «e vet», por u shtri thellë edhe në atë të shtetit
shqiptar, prej nga u detyrua të tërhiqej nën këmbëngul- jen c Austro-

1058
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:Hungarisë. Tërheqja e Malit të Zi nga Shkodra, në maj 1913, në
kohën e krizës për këtë qytet, dhe tërheqja në tetor e Serbisë, bënë që
'shpërthimi i Lusftës I Boterore t’i «gjeute kufijtë verilindorë të shtetit
shqiptar në përgjithësi të zbrazura nga ushtritë e huaja. Kjo nuk ndodhi me kufijtë ..jugorë,. ata me Greqinë, me të cilën shpërtheu një
koinflikt i armatosur. Fillimi i luftës botërore e gjeti këtë komflikt. të
'hapur, sic do ta shikojmë pak më poshtë.
Krahas kontradiktave të jashtme, shteti i ri shqiptar lin- di me
plot kontradikta të brendshme me karakter ekonomi- ko-shoqëror e
politik, Kontradiktat e (brendshme ekonomiko- -shoqërore ishin të
s’humta e të thella. Në radhë të pare atô ishin kontradikta midis
masës së gjerë të popullit shqiptar, siç ishte fshatarësia, me shtresat
e saj kryesore të mesme e të varfëra, «dhe bejlerëve gifligarë. Në
kundërshtim me aspira- tat e fshatarësisë, çiifligarët dhe forçat e
tjera të lidhur me tokën, «donin t’i ruanin mbeturinat e
marrëdhënievè feudale në prodhim, të ruanin pra atë ndarj«e
ekizistuese e krejt të pa- drejtë të tokës e atë sistem të rëndë taksash
që i la trashë- gim Perandoria Osmane.20 Ishte një qëndrim që i binte
ndesh karakterit të Rilindjes sonë, .nga e cila lindi shteti shqiptar.
Rilindjen sbqiptare shoku Enver Hoxha e ka cilësuar si «një epokë
revolucionare demokratike»1059 1060.
Në radhët e shoqërisë s'hqiptare kishte plot elementë antifeudalë e përparimtarë, që ndjenin nevojën e demokratizi- mit të
jetës së vendit. Vetë kryetari i qeverisë, Ismail Qe- mali, deklaronte
në tetor 1913 se ai ishte për atë që «të mos jepet kurrë sbqiptari pa
qenë zot i dheut», fcurse Fan S. No'li pohonte më 1914 gati po të
njëjtën gjë. Ai kërikonte të ndi- qej në vend një politikë ekonomike e
tillë që të shpinte në përpariiiiin e vendit, bile të shpinte në çlirimin
e fshadarëve «nga çdo bej e spahi» 1061. Megjithatë borgjezia shqiptare
si klasë nuk doli me ndonjë program demokratik, në të cilin të
parashikohej zgjidhja në një të aîfërme e çështjes së tokës dhe
lehtësimi i sistemit fiskal në interes të masës së fshatarë- sisë. Për
fshatarin ^kur flite't për tokën flitet për atdheun. Këtë nuk e tund
asgjë»,1062 ka nënvizuar shoku Enver Hoxha. Borgjezia jonë nuk don
te të prekte jo vetëm pronën e madhe private mbi tokën, atë të
çifligarëve të veçantë, por as pronën shtetërore të trashëguar nga
shteti shqiptar prej Pe- randorisë Osmane, sipërfaqja é së cilës nuk
ishte e pak- të. Në slhtetin e pavarur shqiiptar prona shtetërore zinte 15 për qind të pronës çifligare, nga 55 për qind që mbu- lonte kjo
pronë në sipërfaqen e' përgjithshme aigrare të Shqi- përisë1063.
Mungesa e një programi perspektiv për çështjen fshatare ishte
1059
Historia e Shqipërisë, vëll. III, Tiranë, 1984, f. 49-51.
1060 Enver Hoxha. Raporte e fjalime (1967-1968), Tiranë, 1969, f. 368.
1061
Qeveria e Përkohshme e Vlorës..., dok. 330, f. 241 ;• «Shqipëria e
re», 7.6.1914; «Atdheu», 28-10.6.1914.
1062 Enver Hoxha. Vepra, vëll. 23, f. 174.
1063Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 49^-50.
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një minus në jetën e brendshme të shtetit të ri shqiptar. Hartimi i një
programi demokratik antifeudal i kuptu- eshëm nga masat popullore,
do të pënbënte një armë të fortë në dorën e forcave patriotike e
përparimtare të 'borgjezisë për ta lidhur ngushtë pas vetes
fshatarësinë në lutftë sa ku- ndër armiqve të jashtëm aq edhe kundër
forëave të brendshme reaksionare e antipopullore, madje
antikombëtare, ;.me të cilat lindën kontradikta të thella politike.
iKëto kontradik- ta u dukën qysh gjatë qeverisë kombëtare të I.
Qemalit që qëndroi në fuqi deri në janar 1914. Kuridër saj u vunë
forçât'më të errëta të shoqënisë shqiptare me në krye çifliga- rin e.
madh të Shqipërisë së - Mesme, Esad pashë Toptanin. Mendoj se kjo
nuk ishte luftëqë zhvillohej thjeshtë për pu- shtet midis forcave
politike të ndryshme, atyre demokratike dhe reaksionare, siç mund
të duket në shikim të parë dhe sikundër është shkruar në ndonjë nga
dotimet tona.
Ndeshja midis tyrre ishte' rezulta.t logjik i rolit antikom- bëtar
që kishte filluar të luante Esad Pasha menjëherë pas Skpaljes së
Pavarësisë dhe krijimit të shtetit të pavarur shqiptar. Ishte një rol që
nisi nga dorëzimi i njohur i Shko- drës Malit të Zi në prill 1913 e deri
sa ai u vra nga dora e Avni
Rustamit,
në qerslhor 1920. Me të u litihën
NDREQJE
GABIMESH
me rad’hë mbi bazën e interesave të ndërsjellta të gjithë shtetet fqinje
që kishin. synime aneksioniste, që nga Mali i Zi e Sekbia, deri te
Greqia e më në fund edhe Italia. Prandaj të luftoje E. Toptanin nuk
ishte thjeshtë luftë për pushtet, por ishte luf- të për të ruajtur shtetin
shqiptar, pavarësinë dhe tërësinë e tij territoriale dhe për ta
konsoliduar atë. '
Forçat patriotike e përparimtare u ndeshën mandej me
institucionet fetare, sikundër ishin kisha e xhamia me kle- rikët é
lartë në krye, që mbanin qëndrim armiqësor ndaj shtetit të ri. Kisha
ortodokse, që varej nga Patrikana gneke e Stamibollit, luante kartën
e shovinizmit grek, ajo katolike, që varej nga Papati i Romës, me
qëndrimin e saj tradicional kozmopolit, luante më shumë roi përçarës
se sa bashkues. Xhamia, që varej nga Sheh-ul-Islami dhe që kishte në
Perandorinë teolkratifce Osmane një pozitë të forte, nuk mund të
pajtohej me një shtet që nuk kishte lindur me petkun e fesë
myslimane, isikundër ishte shteti shqiptar, i cili u nda nga xhamia
ose kisha dhe qytetarët e tij ishin të barabartë, pavarësisht nga îeja3".
Vetë borgjezia shqiptare, Si force shoqërore që kishte ngritur
flamurin e çlirimit 'dhe të bashkimit kombëtar, ishte akoma e dobët
dhe disi e përçarë nga partikularizmat krahi- nôre. Sh'faqjet e
tendencavë turkomâne në radhët e elemen- tëve myslimanë e të atyre
grekomanë në . radhët e elemen- tëVe ortodoksë, të lëna këto ,nga
pushtimi osman, përbënin gjithashtu vështirësi për shtetin e ri, që
duheshin luftuar e kapërcyer.
Luf ta e forcave patriotike e filluar më 1913 kundër E. 1064
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Toptanit ârriti hjë tfarë suksesi në prag të luftës boiërore, në maj
1914, me arrestimin e ketij çifligar i të madh që mban« te postin e
ministrit të Punëve të Brendshme . dhe të Luftës në. qeVeriné e prime
Vidit. Pashai i Toptanit u akuzua si sâ- botator i. luftës së armatOsUr
. që izhviïlohej ..në iShqipërinë e Jugut kundër forcave greke 1065. Ai ü
luftua në të njëjtën kohë si njeri që bënte lojën earmiqve më të
meizikshëm të Shqi- përisë," si të të tri monarkive fqinje ballkanike,
ashtu edhe të Italisë. Marrja e tij në mlbrojtjë pa,s arrestimit nga ana
e qeverise së Romës, tërheqja e tij rië Itali e pritja atje e Pashait
krahëhapur 'dhe me nderime të mëd'ha, dëshmonte për një rivalitet
të ashpër për iShqipërinë midis Vjenës, që mbështeste Vidin dhe
Romës, që përkrahte E. Toptanin.
Gëizimi i forcave ‘antiesadiste për fitoren kundër E. Toptanit
ishte i madh dhé u shpreh bofërisht me anën e shty- pit. MMë 18 maj
1914 filloi të shpëtojë komibi shqiptar nga feudalët e tmerruar»,
shkruante në krye të të 'gjithë faqes së parë gazeta <^Populli», e cila
botohej në Vlorë nga M. Qulli dhe S. Nivica. Me këtë rast ata e quanin
Esad Pashën «një shtazë të egër, një kuçedër e tërbuar, një egërsirë,
një keqbërës i vërtetë që gjer pardje luante me fatin e Shqi- përiisë..»1066. Mirëpo gëzimi i këtyre forcave nuk vazhdoi gja- të. Aktin e tyre
politik te 18-19 majit në Durrës e pasoi shpërthimi në .Shqipërinë e
Mesme i kryengritjes së masave fshatare, e cila u drejtua kundër
princ V. Vidit. I vendo- sur në krye të shtetit shqiptar nga të gj.ashtë
Fuqitë e Më- dha evropiane, ai përfaqësonte një krah tjetër të reaksionit çiïligar dhe njëkohësisht një oriemtim tjetër politik, atë
austrohungarez. Rrethet e gjera të borgjezisë, që kishin luftuar
kundër E. Toptanit, mbajtën. një qëndrim krejt të ndrys'hëm ndaj
princit, e mbështetën këtë fuqimisht dhe iu kundërvunë lëvizjes
antifeudale të fshatarësisë, që kërkonte largimin e tij nga vendi. Ky
qëndrim rriti edhe më tej kontradiktat ekonomiko-shoqërore dhe
politike të forcave të brendshme duke i shpënë ato në kuh.net e tyre.
Qëndrimi në anën e Vidit i rretheve, të gjera të borgjezisë
shqiptare për ne shpjegohet me shpresat që ata kishin te për- krahja
e Vjenës, si mbështetje e jashtme për t’iu kundërvë- në pla.neve
antishqiptare të fqinjëye të tjerë më të rrézik- shëm si edhe në
dobësimin e borgjezisë sonë per të zhvilluar një luftë në dy, fronte. Të
bënte ed'he luftë me karakter'eko- nomik e shoqëror kundër
pifligarëve si klasë 'dhe njërit prej përfaqësuesve të saj, V. Vidit, për
të plotësuar kështu aspi- ratat antifeudale të fshatarësisë, edhe lutftë
ballore me ka- rakter politik si kumdër E. Toptanit, që. përfaqësonte
imperia- llzmin italian e shovinizmin, tballkanik, ashtu edhe kundër
V. Vidit, që përfaqësomte imperializmin austro-hungarez. Për
bprgjezinë kishte mande j më.tepër rëndësi dhe përparësi jo zgjidhja
e. kontradiktave të brendshme ekonomike-shoqërore, por zgjidhja e
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kqntradiktave jpolitike të jashtme, >që -ishin gjithnjë shumë
shqetësuese, sidomos ato me Greqinë, me të cilën vazhdonte konflikti
i armatosur në Shqipërinë e Jugut.

6. KONFLIKTI SHQIPTARO-GREK NË SHQIPËRINË E
JUCUT

Kenflikti shqiptare-grek është një tregues i qëndrimit prej
sehirxhiu të Fuqive të Mëdha ndaj manevrimeve të Greqisë në
Shqipërinë e Jugut në prag të shpërthimit të Luftës së Parë Bptërere.
Për paspjat tepër négative që pati ky kenflikt në kenselidimin e
shtetit shqiptar të persakrijuar dhe për për- fitimin që nxeri Italia
nga rrjedha e tij, pe e japim këtë kenflikt në vijat kryesere të tij.
'Ndryshe nga Senbia dhe Mali i Zi, që u detyruan t’i tër- hiqnin
fereat e tyre të armatosura jashtë territoreve që iu njo- hën shtetit
shqiptar, Greqia nuk i tërheqi
tëGABIMESH
vetat nga Shqi- përia e Jugut veç
NDREQJE
pjesërisht (nga krahina e Korçës) dhe ve- tëm përkohësisht.
Meszbrazja tërësisht e Shqipërisë së Jugut dhe manevrimet e shumta
të kryera këtu nga diplomacia ■ e Athinës, lidhen me lëshimet që
fuqitë impérialiste i bënë Greqisë për qëllimet ’e tyre të caktuara. Pas
kontradiktave të mprehta, që u krijuan në Ballkan me vendimin e
Konferen- cës së Ambasadorëve të 2'9 korrikut 1913 mibi Shqipërinë
dhe sidomos me paqen e Bukureshtit të 10 gushtit 1913 midis vendeve ballkanike, Gjermania dhe pas saj Austro-Hungaria bë- nin
përpjekje të fitenin borgjezinë greke për vete, sikundër bënin për
llogari të tyre Franea. Aniglia dhe Rusia. Edhe Italia, që ishte tepër e
interesuar për Shqipërinë e Jugut, nuk ushtrei ndaj Greqisë atë
presiom që ushtrei. p.sh. Austro- -Hungaria ndaj Serbisë e Malit të
Zi. Përkundrazi, Roma u orvat t!i përmirësonte marrëdhëniet tanimë
të aosruara me Greqinë e të mos mbetej prapa fuaive të tjera. Këtë
gjendje të favorshme ndërkombëtare si edhe gjendjen e brendshme të
dobët e en-de ,të pakonsoliduar të shtetit shqiptar, i shfry- tëzoi
qeveria e Athinës.
Vetëm në mes të shkur-tit 1914 gjashtë Fuqitë e Mëdha i
dorëzuan Greqisë një notë kolektive, sipas së cilës ajo du- hej të
zbrazte Shqipërinë e Jugut dhe të mos: shkaktonte aty asnjë
kundërshtim, të mos mJbështeste as të mos nxiste qoftëdrejtpërsëdrejti .qoftë tërthorazi çfarëdolloj qëndrese. Zbra- zja do të
fillonte :më 1 mars, duke nisur më parë nga Korça e ishulli. i Sazanit
dhe duhej të merrte fund më 31 mars 1914, me zbrazjen e Delvinës 1067.
E vënë përballë kërkesave të tilla, qeveria greke u dety- rua t’i
tërhiqte forçat e saj të armatosura nga Korjça e 'Ko- lonja. Mirëpo
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puna nuk shkoi më tej. Ngjarjet ishin organi- zuar dhe do të
organizoheshin nga ana greke në një mëny- rë të tillë saqë nota e
këtyre fuqive mibeti më tepër një akt formai diplomatik dhe tërheqja
në fakt nuk vazhdoi. të kry- hej më tej, sikundër ishte parashikuar në
notë. Autoritetet pushtûese greke kishln filluar të organizonin në
Shqipërinë e Jugut força të armatosura të ashtuquajturat -«kompani
të- shenjta», për të kundërshtuar bashkimin e kësaj pjese të vendit
me shtetin shqiptar 1068 . Me këtë organizim shpjegehet kër- kesa e
fuqive, e muajit shkurt, ndaj Greqisë për të mos mibë- shtetur e nxitur
ndonjë kuhdërshtim gjatë zbrazjes së Shqi- përisë së Jugut.
Megjithatë, nga ana greke veprimi nuk u ku- fizua vetëm me kaq. Pas
notës së shkurtit 1914 u sajuan forma të tjera plotësuese për të
kundërshtuar zbrazjen, me shpa- lljen e «autonomisë» në «VorioEpir>!-, e me krijimin e një ■«shteti vorioepirot» dhe -«qeverinë» e tij.
Pikërisht një dite- përpara afatit të dhënë për fillimin e zbrazjes, më
28 shkurt, rrethet drejtuese të Greqisë organîzuan në Gjirokastër
shpa- lljen e «autonomisë» së Shqipërisë së . Jugut. U botua edhe
dokumenti përkatës, i cili nënshkruhej nga Jorgji K. Zografo- ja, si
kryeministër i «qeverisë» së -«Epirit të Veriut» dhe nga tre peshkopët
e Shqipërisë së Jugut,-. nga- ai i. Gjirokastrës, j Korçës dhe i Konicës,
si anëtarë1069.
Në këtë mënyrë borgjezia greke donte ta shpinte deri në fund
propagandën shurdhuese të zhvilluar më parë, sipas së cilës shteti
shqiptar në dy krahinat e tij të jugut kishte kon- tradikta të
brendshme nacionale të tilla që do ta bënin jetë^.
e tij të pamundur-në qoftë se nuk krijoheshin kushtet e përshtatshme e lehtësuese për banorët me kombësi jo shqiptarë. Por si
qëndronte puna në të vërtetë?
Shteti shqiptar lindi, siç: ë ' vumë iië dukje me plot kon- tradikta
të brendshme e të jashtme, por jo me kontradikta nationale të tilla,
sikundër ishin ' përpjekur ta paraqitnin atë më parë rrethet drejtuese
të Athinës dhe sikundër bënë tani me «shpalljen» e autonomise. Bile
në krahasim me të gjitha shtetet fqiqje, shteti shqiptar kishte shumë
më pak kontradikta nacionale nga sa patën më 1913 jo vetëm iSerbia
e Mali i Zi, por edhe vetë Greqia, e cila përpara 1913-ës kishte
karakter homogjen nga pikëpamja etnike1070, kurse me kufijtë e 1913-ës ky karakter ndryshoi shumë. Nga afro 4.-800 mijë iba~ norë që
arriti shteti grek më 1913, më tepër se gjysrnë mi- lionë ishin të huaj,
midis tyre edhe shqiptarë1071.
1068
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■Ndryshe nga shtetet fqinj të mësipërm, banorët me kom- bësi të
huaj që u përfsninë brenda kufijve të shte-tit shqiptar përbënin vetëm
3, 7 për qind të popullsisë së vendit. E kemi fjalën kryesisht për
minoiritetin grek në rrethet e tanishme të Gjirokastrës e të Sarandës
që kishte një farë peshe, i cili më 1913 arrinte në afro 30 mijë
banorë 1072 nga rreth 800 mijë banorë që arrinte atëhëre numri i
popullsisë së shtetit shqiptar1073. Në këto dy krahina të Shqipërisë së
Jugut, popull- sia e të cilave arrinte më 1913 në rreth 235 mijë banorë,
mi- noriteti zinte vetëm 12,7 për qind të popullsisë tjetër me ico- mbësi
shqiptarë1074. Mirëpo synimi për zgjerim territorial i shtynte rrethet
ekspansioniste të Athinës t’i përmbaheshin gjithnjë parimit të fesë
dhe jo të komhësisë. Ata e paraqitën qëllimisht Shqipërinë si shtet
«mysliman» në kuf ijtë e të cilit nuk duhej të përfshiheshin ortodoksë,
pavarësisht nga kombësia që kishin. Rrjedhimisht, ortodoksët që
vareshin akoma nga kisha greke e Patrikanës, sikundër ishin
ortodoksët shqiptarë, duhej te përfshiheshin mundësisht të gjithë ose
gati të gjithë në shtetin <^e krishterë» grek. Nga ana tje- tër,
megjithësë Shqipëria eJugut banohej në pjesën dërrmu- ese nga
popullsi shqiptare, për .rrethet drejtuese 'helenike nuk ishte e
vështirë të. ndërmcrrnin
në Gjirokastër
hapin e shpalljes së
NDREQJE
GABIMESH
«autonomisé» të 28 shkurtit e të organizonin atje një qëndresë për t'iu
kundëryënë vendimëve të fuqive. Gjirokastra ishte nën pushtimin e
foreave greke. Elementë grekomanë nga shtresat e larta të borgjezisë
ortodokse po ashtu nuk mungonin. Vetë kryetari i -MqeveriSë»--.. J.
Zogra- foja, ishte me origjinë shqiptare, nga Qestorati i Lunxheri- së
(Gjirokastër), i biri i pasanikut të madh, i Kristaq Zografos. Përveç
pranisë së forcave greke, këtyre elementeve, u jepte zemër. zhurma ,
e madhe e rretheve ekspansianiste të Athinës për të «mbrojtur»
«Epirin e Veriut», për të mos e lënë atë të binte nën «barbarinë» e
«turko-arvanitëye», si- kundër i quanin myslimanët shqiptarë.
Kj.o pohtikë e dasisë fetare, e ndjekur nga ,.pushtuesit grekë në
Shqipërinë e Jugut, ishte e.njëjtë me politikën që kishin ndjekur më
parë pushtuesit osmanë, të cilët- donin tï vinin popujt e shtypur njërin
kundër tjetrit e myslimanët kundër të krishterëve. Me. Êëtë politikë,
dhe sidqmos me krijimin e «qeverisë» së , J. Zografos, pushtuesit grekë
pa- tën në fillim një farë suksesi politik e . dipl-amatik. Sukse- si
politik’ qëndron në faktin që në një pjesë të opinionit të huaj u krijua
përsbtypja e shtrembë.r se kishim - të bënim me një lëvizjeje
«spontané»- të popullsisë së krishterë, siku- ndër e paraqiste atë më
të madhe propaganda greke, dhe jo me. një komplot politik e
ushtarak, të . organizuar mire, e bukur kundër shtetit shqiptar të
porsakrijuar. Propaganda. e rretheve drejtuese të Athinës duhej ta
Mjafton të themi se nga 1.200 mijë banorët e pjesës së Maqedonisë të
aneksuar nga Greqia më 1913, vetëm 513 mijë ishin grekë, d.m.th. rreth 42,6 për
qind, kurse pjesa më e madhe ishin me kombësi jo greke.
1072
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paraqiste detyrimisht atë si një lëvizje «spontané» për t’iu përshtatur
notes së, fuqive, të 13. shkurtit, që i kërkonte Greqisë te mos nxiste,
të mos mbë- shteste e të mosï organizonte atje çfarëdolloj qëndrose.
Nga ana diplomatike, veprimi i. Gjirokastrës krijoi për organizuesit e tij një rrethanë shumë të favorshme. Ai i dha mundësi
qeverisë greke të E. Venizelos t’i quante ngjarjet e Gjirokastrës
përpara fuqive si çështje «të brendshme» të shtetit shqiptar e të
banorëve të tij,. ta tërhiqte veten e saj në prapaskenë, për ta lënë
«qeverinë» e J. Zografos të balla- faqohej me qeverinë .shqiptare dhe
me- fuqitë. Kështu, pas shpalljes. së. -"autonomisé», Fuqitë e. Mëdha
midis .tyre dhe dÿ fuqitë e Adriatikut, nuk iu drejtuan si më parë
Athinës, por njoftuah qeverinë shqiptare të prine Vidit, Ise nuk duhej
të priste ndërhyrjen ë tyre, por të merrej vesh vetë me «qeverinë» ë J.
Zografos. Dhe prine Vidi pas 3-4 dite që kishte ardhur në Shqipëri
pranoi të hynte në bisedime me të. Këto fuqi pranuan mande j edhe
kërkesën e qeverisë greke për ngadalësimin e tërheqjes së forcave të
saj, bile ëdhe mosdorë- zimin :xië rrëgull në dorë të organeve
shqiptare, të krahinave nga duhej të' tërhiqej, sikundër ishte
parashikuar më 13 shkurt dhe siç ishte vepruar me dorëzimin e
Korçës më 1 mars dhe të Ersekës pas pak ditësh. Vetëm në fund të
pri- iiii Ai'hina njoftoi se ushtria greke ishte tërhequr nga Shqi- përia
e' Jugut. MirëpOi kjo ishte një manovër e parapërgatitur, pranimi i
së cilës nga âna e fuqivë krijoi një situatë të rre- zikshme për shtetin
shqiptar edhenga pikëpamja ushtarake.
'Në përgatitjen e aktit politiik të Gjirokastrës të fundit të
shkurtit, ishin parashikuar edhe forçat e armatosura që do të
mbështesnin atë ushtarakisht. Këto do të ishin «kompanitë e shenjta»
dhe força të tjera që mund të rekrutoibeshin në vend. Për këtë qëllim
-«qeveria» e J. Zoigraifos shpalli menjëherë mo- bilizimin e meshkujve
të besimit ortodoks nga 18 deri në 40 vjeç 1075. Mirëpo as kkompanitë
e shenjta» nuk ngfinin ndonjë peshë dhe as fë molbilizuarit nuk mund
të organizoheshin e të hynin shpejt në veprime. Në këto küshte u
përgatit dhe u organizua manovra e fundit të prillit. ‘Një pjesë e
ushtrisë së rregullt greke i(ofioerë e ushtarë) bëri sikur -«dezertoi» së
ba- shku me armatimet, vuri në krah të saj shenjën dalluese të
«autodomisë^ dhe-u bashkua stne viillnetarë të tjerë të arfdhur nga
Greqia e Veriut dhe nga krahina të tjera të Greqisë, deri1 edhe ngn
Kreta. Këto força u bënë mbështetja e armato- sur kryesore e «Epirit
autonome dhe që mbytën në gjak Shqi- përinë e Jugut për muaj të
fërë. Grumbullimi dbe organizimi i këtyrë forcave u lehtësüâ nga
ngadalësimi i zbrazjes së te- riitorëve shqiptare prej forcave të
rregulltd greke, ngadalë- sim i miratuar nga ana e fuqive.

1075
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Mosdorëzimi i krahihave shqiptare nga forçât e rregulita greke
ne’doren e organeve shqiptare, pati një rrjedhim tjetër të rëndë.
Filluan ndeshjet e armatosura midis forcave shqiptare që donin të
mermin në dore administrimin e krahinave të Shqipërisë së Jugut,
dhe forcave greke që kishin ndërruar tani emrin në ush'tri
«autonomiste» në fadhët e së cilës gre- komanët ’ vendes nuk kishin
ndonjë peshë. Luftimet ishin të ashpra e ato u shtrinë në një ’vijë
fronti që nisej nga. Eesko- vi-ku e afririte ne detin Jon, duke kaluar
në Permet, Tepelenë e Kurvelesh.
Gjak nuk derdhëj vetëm në vijën e frontit. Urrejtja na- cionale e
borgjezisë shtetmadhe greke, e shprehur me petkun fétar, po bënte
kërdinë mbi .masat e gjera ,e të pamibrojtura. Objëkt i gjehocidit ishte
zâkonisht popullsia e besimit mysli-
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man, por nuk mbetën jashtë edhe shqiptarët ortodoksë. Me d'hjetëra
mijëra ishin ata që lanë vatrat e tyre e u endën si muhaxhirë poshte e
përpjetë. Këtongjarje rrëqethëse e shpu- në ndonjë përfaqësues të huaj
që ndodhej atëherë në vend, si përtfaqësuesin anglez pranë KNK, H.
Lemp (H. Larnb) t’i kërkonte qeverisë së tij ta tërhiqte nga Shqipëria
për të mos patur, sic shkruante ai në korrik 1914, «një pozitë përgjegjësie ndaj njëpopulli të cilin po e shfarosnin, ndërsa unë nuk jam në
gjendje të bëj gjë tjeter veçse të dës'hmoj vdekjen e tij»1076.
Synimi i reaksionit grek ishte fare i qartë. Të ngjalite pa- nik, të
armiqësonte shqiptarët e besimeve të ndryshme dhe të ndryshonte sa
të ishte e mundur gjendjen në Shqipërinë e Jugut në favor të planeve
të Athlnës për nënshtrimin e vendit.
Majnovrimet e mësipërme politike, diploma'tike e ushtara- ke të
reaksionit grek në Shqipërinë e Jugut fuqitë e konside- ruan ashtu
sikundër d^hironte qeveria e Athinës: si çështje «të ibrendshme» të
shtetit shqiptar, që duhej të zgjidheshin nga ai vetë, pavarësisht se
ndërhyrja atje e qeverisë së Athinës ishte e gjithanshme dhe zbrazja
ishte kryer sa për formé. Ishte një qëndrim prej sehirxhiu që i
përshtatej më mirë po- litikës së fuqive ndaj Greqisë. Në kuadrin e
këtij qëndrimi, Berlind dhe Vjena e quajtën fare të papranueshëm një
sù- gjerim për të dërguar në Shqipërinë e Jugut força të arma- tosura
ndërkombëtare1077, sikundër kishin -bërë një vit. më pa- rë fuqitë në
.Shqipërinë e Veriut, në Shkodër. Gj'ermania 'dhe Austria e hodhën
atë poshtë sepse donin të fitonin simpatinë e forcave opozitare ndaj
qeverisë së Venizelos me prirje an- •tantoffile. Ndërsa Italia, aleatja
tjetër i Tripalëshit, intereso- hej më tepër të siguronte zbrazjen e
ishullit të Sazanit, ku qysh nga Lufta Ballkanike ishte vendosur një
njësi e ush- trisë greke. Italia kërkonte. ta ruante Sazanin për .vete
për ta pushtuar me t’u krijuar rret'hanat e përshtatshme e të mënjanonte edhe pengesën .që përlbënte ai për pushtimin-;e Vlorës.
Ishte pikërisht diplomacia italiane ajo që mori edhe ini- ciativën
për t’u gjetur një «rrugëdalje» ngjarjeve në Shqipërinë e Jugut pas
shpalljes së «autonomise» dhe e ruajti kë- të ini'ciativë në dorën e vet
deri në shpërthimin e konfliktit botëror, madje edhe më vonë.

1076
Shih citimin në: Konferenca Kombëtare e Studimeve për Li- dhjen
Shqiptare të Prizrenit 1878-1881, vëll. I. Tiranë, 1979, f. 408.

1077Propozimin e delegatit të vet në KNK. për të transferuar në
Shqipërinë e Jugut pjesë të garnizonit ndërkombëtar të Shkodrës «për shkak të
ngatërresavë greke në kufirin jugor shqiptar», Berlini e gjen- tè «pa vend dhe as që
do të merrte pjesë në të». Edhe Vjena ishte plotësisht e këtij mendimi. Bile shefi i
shtatmadhorisë austriake, Koh- ratdi, dukë e parasihikuar atë që do të ndodhte, e
njoÆtanite qysh më 6 màns iL. Benhtoldin se pjesëmarrijen' e truipave austroihungareze e quante «krejtësisht të papërshtatshme dhe duhet të këshilloj me vendosmëri që të hiqet • dorë.. .»•. Haus-Hof und Staatsarchiv, Politisches Archiv,
Albanien, Wien (më tej: HHStA, P AA, A fasc. XIV, shkëm- bimi i notave midis
Ambasadës gjermane në Vjenë dhe Bdllplatzit më 29 dhe 30 mars 1914, dhe Ietra e
Konradit — Berhtoldit më 6.3.1914).
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Menjëherë pas '28 shkurtit San, Xhuliano i deklaronte më 12 mars
ambasadorit austro-hun- garez në Rome, Mereit, se ai ishte «i
patundur në mendimin se do të jetë e vështirë që të sbtypet
kryengritja, në qoftë se nuk, do të ndihmoheshin si qeveria, e. Athinës,
ashtu edhe zoti Zografos nëpërmjet ndonjë lëshimi që do t’i bëhej elementit grek në Sbqipërinë e Jugut 1078 . Rak më vonë, më 30 mars,
ambasadori italian në Vjenë, duka Avama, me porosi cë Romës, i
përsëriste Vjenës po ato sugjerime që i ishin shprehur iMereit,. bile në
forme akoma më të gjerë e më të shkoqur. Lëshimet ndaj Greqisë
Roma i quante si të vetmen. rrugëdalje të çështjes. Shqipëria
deklaronte ambasadori italian «nuk është në gjendje të shtypë vetë
lëvizjen kryengri- tëse» në Shqipërinë e Jugut, Fuqitë e tjera të Mëdha
nuk do të pranonin kunrë që të përdornin ait je forçat e tyre, se nga
«një ndërhyrje me foroë e të dy fuqive të Adriatikut kundër Greqisë do
të krijohej një humnerë e pakapërcyesh- me midis të parave dhe.
Greqisë» dhe njëkohësisht një «situa- të jashtëzakonisht e
padëshirueshme». Prandaj Roma dilte përsëri me propozimin që. të
këshillohej qeveria shqiptare
bënte lëshime të arsyeshme
NDREQJE«t’ï
GABIMESH
pikëpamjep greke,, e të krijohet një z;gjid'hje paqësore e
kontradiktës»1079.
Duke qenë plotësisht dakort me këtë pik.ëpamje të kolegut të tij
italian, ministri i Jashtëm i Austro-Hungarisë, konti L. Berhtold (L.
Berchtold)., udhëzonte përfaqësuesin e tij diplo- matik në Durrës, t’i
siguronte rishtazi kryeministrit shqiptar, Turhan Pashës që mbante
edhe postin e ministrit të Jashtëm, «të mes lësho'hej nga dora filli i
bisedimeve», pasi vazhdimi i tyre «na duket më i këshillueshëm se sa
ndërmjetësimi i gjas'htë Fuqive të Mëdha» 'dhe se atij «i -dukej akoma
më e urtë që qeveria shqiptare t’i lute-sh Komisionit të Komtrollit për
ndërmjetësimin dhe t’i jepte atij autorizimin e duhur për paqëtim»1080.
Këto presione diplomatike të jashtme, të shoqëruara nga
presionet e brendshme ushtarake greke në Shqipërinë e Ju- gut,
shpurnë në kapitullin e Durrësit dhe në nënshkrimin e protokollit të
Korfuzit të 17 majit 1914 midis «qeverisë» së J. Zografos dhe qeverisë
të V. Vidit, e përfaqësuar nga KNK, Në bazë të këtij profcokolli J.
Zografos pranonte të hiqte dorë tiga ^shteti autonome i «iEpirit të
VeriUt», porse të dy krahi- nat jugore të Shqipërisë do të kishin një
administratë gjysmë autonome në kuadrin e shtetit shqiptar.
Komuniteteve orto- dokse në Konçë dhe në Gjirokastër protokolli u
njihte të drej- ta të vegainta; ata mjiheshin si, (pensona juridiikë etj.
Fuqitë e Mëdha do të garantonki zbatimin e tij.1081.
Lëshimeve të Italisë në Shqipërinë e Jugut, Greqia iu për- gjigj

1078 HHStA, PA, A, fasc. XIV (44). Merei-Berh'toldit, 12.3.1914.
1079
Po aty, fasc. XIV (55). Promembrie e datés 30.3.1914, nr. 134?.
1080 Po aty. fasc. XIV (44). Berhtoldi Loventalit, .3.4.1914.
1081
Histôria e Shqipërisë, vëll. III, f. 136-137.

me të njëjtën monedhë në Vlofë. Me që «San Xhuliano, u përpoq
emergjikisht për të përfunduar atëherë një marrë- veshje midis KNK
dhe qeverisë së >zotit Zografos... Venizelo- ja erdhi e më falënderoi
mgrohtësisht, — pohon A. de Bozda- ri, ministri i Italisë në A'thinë',
—- dhe si provë të kënaqësi- së së tij i paraqiti menjëherë Dhomës së
Deputetëve projekt ligjin për cedimin e Sazanit shtëtit shqiptar»1082
Projektligji në fjalë u paraqit më 18 maj, më 22 maj u miratua me 87
vota pro e 26 kundër, ndërsa mbreti Kostandin e bëri atë ligj me
nënshkrimin e tij me 5 qershor 1914.1083 Greqia ia hapi kë- shtu Italisë
rrugën për t’u vendosur në këtë ishull dhe në Vlo- rë, kur të
krijoheshin rrethanàt e përshtatshme.
Nga ana tjetër, megjithëse u nënshkrua Protoikolli i 17 majit
1914, çështja e Shqipërisë së Jugut nuk u mJbyll as sipas
parashilkimeve të kë'tij Protokolli, ndonëse ai u miratua pas shumë
hezitimesh nga qeveria shqiptare e V. Vidit më;23 qershor dhe nga
fuqitë më 1 korrik 1914. Gjemdja e krijuar në iShqipërinë e Mesme me
kryemgritjen e armatosur kundër prime Vidit dhe në arenën
ndërkombëtarë me vrasjen e Sa- rajevos. i dharnë dorë «qeverisë» së
J. Zografos ta shtynte miratimin e këtij Protokolli nga koha në kohë
dhe të kun- dërshtonte zbatimm e tij. Kur të gjithë, si nga Durrësi
ashtu edhe nga ana e fuqive, i kërkonin J. Zografos (fuqitë ia kërkonin
këtë nëpërmjet qeverisë greke), ta miratonte Protokù- liin dhe pritej
vënia e tij në jetë, në Shqipërinë e Jugut u organizuan veprime
luftarake në kundërshtim të hapur me të. Në fillim të korrikut 1914,
d.m.th. menjëherë pas atentatit të Sarajevos të 28 qershorit, força të
rregullta grefce të fshehura gjithnjë prapa atyre «autonomiste»,
rifilluan vep- rimet ushtarake ;në shkallë -të gjerë,. që '
përfunduan me ripu- shtimin e-krahinave që ishin detyruar të
zbrazeshin më parë duke ia basihkuar ato «Epirit autonom».
Kështu, atë që J, Zo- grafoja nuk e kishte arritur dot me puçin e Korçës
në fillim të prillit,1084 e nealizoi pas tre muajsh.
Veprimet luftarake rifilluan nga krahina të Korçës për ta;
ripushtuar këtë, e u zgjeruan pastaj në tërë vijën e pushti- mit të
zjarrit, që nga Kolonja deri në Himarë. Qyteti i Korçës u rimor më 8
korrik. Në këtë rast u vërtetua edhe një herë se në këto luftime morën
pjesë jo thjesht «vullnetarët» apo «dezertorët» nga ushtria greke, por
drej'tpërdrejtë njësi të.rregullta të kësaj ushtrie.
Forçat qeveritare shqiptare bënë qëndresë të dëshpëruar pa
arritur t’u kundërviheshin me sukses forcave greke. Ato nuk u morën
dot vesh as me fshatarët. kryengritës për t’iu. kundërvënë së bashku
armikut’ të jashtëm. -Ripushtimi i Korçës. dhe në përgjithësi rifillimi
1082
A. de Bosdari. Délie guerre balcaniche délia grande guerra e âi
alcuni fatti precedenti ad esse, Milano, 1931, f. 97, 99-100.
1083
IIHSIA, PA, A, fasc. XIV... Ch. Vellay. La question de l’Adriatique, Paris, 1915, f. 89;
1084 Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 133-13,4.
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i luftës së armatosur në jug i shqetësoi shumë udhëheqësit e
Kryengritjes Fshatare, shtrirja e .së cilës në fillim të korrikut kishte
arritur deri në Maliq. Qami.1 Ilaxhifeza me shokë kishin dashur ta
shtinën në dorë Koroën . përpara se 1ë hynln atje forçat
«autonomiste», por nuk mundën 1085.
'
Nga ana .e tyre fuqitë, të cilat nuk ishin interesuar për të vënë në
jetë vendimet e tyre as përpara atentatit të Sàraje- vos të 28 qershorit
1914, kurs.e. pas këtij atentati, që çoi në acarimiri më tej të gjendjes
ndërkombëtare, konflikti shqip- taro-grek kaloi në plan, të dytë,, bile
akoma më . tutje. Lutjet e princ Vidit drejtuar fuqive për ta ndihmuar
atë në zgji- dhjen këtij konflikti, i gjetën dyert të mbyllura.. Ai kërkonte të ndihmohej jo vetëm sepse ishin fuqitë ato që e ki- s'hin
caktuar në krye-të shtetit .shqiptar, por edhe se në traj- timin e
çështjes së Shqipërisë së Jugut ai kishte ndjekur kë- shillat e tyre o
kishte miratuar, siç u thoshte vetë ai, edhe Protokollin e Korfuzit, që
i bënte: paies greke plot lëshime 1086 . Mirëpo në. planet .politike e
ushtarake të fuqive kishte më teNDREQJE GABIMESH

1085
G. Shpuza. Kryengritjà Fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -19.15,
Tiranë, 1986, 1.155-163.
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«Sipar
këshillave të Fuqive të Mëdha, Shqipëria u bëri lëshime epirotëve duke e lënë
çështjen në duart e Komisionit të Kon- trollit, se ka pranuar Akordin e Korfuzit në
bazë të të. cilit epiro- tët kanë arritur privilegje të mëdha», u deklaronte Vidi
përfaqë- suesvë të fuqive n'ë Durfës'më II korrik 1914. (I Documenti Diplomatiei
Italiani, ser. IV, vëll. XII, dok. 149; Documents diplomatiques; français, Affaires
balkaniques 1912-1914, vëll. 3, dok. 496; Die Grosse Politik der Europaischen kabinete
1871-1914, dok. 14533; W. Wied. Mémorandum përmbi Shqipërinë, /pa vd./, 1917, f. 22-23.
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për rendësi Greqia më e madhe dhe e Organizuar se Shqipëria xnë
e vogël dhe ende e pakonsoliduar.
Këto rrethana vijoi t’i shfrytëzonte Athina për llogari të saj. Ajo
shfrytëzoi gjithashtu synimet e Italisë, e cila intereso- hej më shumë
për të ardhmen e Vlorës se sa për atë të Shqipërisë së Jugut. Për të
neutralizuar qëndrimin e Italisë ndaj veprimeve që ndërmerrte në
Shqipërinë e Jugut, diplo- macia e Athinës i jepte të kuptonte Romës
se ajo nuk ishte në kundërshtim me realizimin e synimeve italiane në
Vlorë. Rështu, pas miratimit më 5 qershor të ligjit për kalimin ë
'ishullit të Sazanit shtetit shqiptar, qeveria greke u tregua e gatsbme
të tërhiqte nga ky ishull garnizonin e vogël ushta- rak e të plotësonte
kërkesën e vazbduesbme të' Romës për këtë zlbrazje1087. Nga ana t
jeter Venizeloja e qetësonte përfa- qësuesdn diplomatifc të Italisë në
Athinë, të shqetësuar se mos forçat «epirote» («autonomiste»)
përparonin aq shumë sa të hynin edhe në Vlorë e të krijonin kështu
«rreziqe të mëdha». Dy ditë pas ripushtimit të Kqrçës, më 10 korrik,
kryeministri grek e siguronte de Bosdarin se «një sülm mbi Vlorë nga
ana e epirotëve nuk do të kryhej' kurrë»1088 1089. Të njëjtin pohim u
'bënte përfaqësuesi diplomatik grek në Durrës, K. Varatasis, rretbeve
diplomatike në kryeqytetin shqiptar. Ai i siguronte ata, sic i
telegrafonte Alioti Romës më 18 korrik nga Du- rrësi se «epirotët nuk
do të .sulmonin e të pushtonin kurrë Vlorën».85
'
■
,
,
Lidhur me Vlorën Italia mori pra sigurime të mjafta nga ana e
Greqisë’e ndofta ky sigurim bëri që të refuzohej një pro- pozim i Alioti
t, i 10 korrikut, për të organizuar e dërguar në Vlorë një detashment
vullnetarësh italianë, që do të shër- •bentë për «mbroijtjen» e Vlorës.
e për të kundërballancuar gjithashtu vullnetarët austriakë të dërguar
në Durrës për «mbrojtjen» e Vidit1090.
Shpërthimi i Lui'tës 1 e gjeti kështu Shqipërmë e Jugut të
pushtuar nga forçat greke, të. fshehura prapa atyre «autonomiste» të
J. Zografos, kursë Shqipërmë e Mesme në luftime midis forcave
antividiste dhe atyre që mbronin princin. Ajc e gjeti vendin edhe me
një ashpërsim, të marrëdhënieve midis dy fuqive të Adriatikut për
shkak të, rivalitétit të tyre për sundim në Shqipëri dhe me projekte të
qeverisé se Romës per rishikimin e vendimeve te një yi'ti më pare mbi
Shqipërmë.
7. fPROJEKTET ITALIANE PËR XIISHIKIMIX E

1087 I Documenti diplomatici italiani (më tej : DDI), ser. IV, vëll.
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'

VEND IM EVE TË 1913

Gjatë luftës diplomatike për njohjen nclërkombëiare të s'htetit
shqiptar e për caktimin e kufijve të tij dhe deri në vendosjen në fronin
e Shqipërisë të V. Vidit, Austro-Hungaria me Italinë kishin gjetur pak
a shumë një gjuhë të përbash- kët midis tyre. Mirëpo me ardihjen e
princit rivalifeti erdhi du- ke u shtuar. U bë përsëri ndo'një përpjekje
për të mënja- nuar divergjeneat. Në këtë kuadër hyn takimi i dy
ministra- ve të Punëve të Jashtme, i L. Berhtoldit {për- Austro-Hungarinë) dhè San Xhiulianos (për Italinë), i kryer në Abazia nga 14 deri
më 18 priil 1914. Ata u angazhuan të punonin për të gjetur në Shqipëri
rrugën e «mirëkuptimit» në interes të dy vendeye aleate 1091.
Në të vërtetë zhvillimi i ngjarjeve tregoi të kundërtën. Rivaliteti
midis tyre shpërtheu me forcë më 18-19 mai, me arrestimin e E.
Toptanit dhe langimin e tij nga Shqipëria. Me që princi orientohej
politikisht më shumë ngaNDREQJE
Vjena, GABIMESH
Roma u afrua me Esad pashë Top
tanin, i cili «tregobej mik i Ita- lisë» 1092 , ka shkruar kryeministri
italian i atëhershëm, A. Sa- landia. Esad Pasha, i trembur dhe i
demaskuar nga lëvizja patriotike e përparimtare që luftoiite kundër
tij dhe për një shtet shqiptar të fortë e të bashkuar, synonte ta
zgjeronte mbështetjen në reaksionin e jashtëm. Pasi ishte lidhur më
parë me monarkitë ballkanike fqinje, së fundi ai; u lidh edhe me
Italinë. Nga ana e saj Italia po largo'hej gjithnjë e më shumë nga
bashkëpunimi në Shqipëri me Austro-Hungarinë dhe po afrohej me
politikën shqiptare të tri monarkive fqinje për ta parë Shqipërinë një
shtet sa më të dobët e të pa- konsoliduar. Madje Roma donte ta
shikonte Esad Pashën, siç do ta vërtetojnë ngjarjet e mëvonshme, si
kryetar të një shteti. të vogël ^mysliman» në Shqipërinë . je Mesme,
nën tu- telën e Italisë.
Ngjarjet që ndodhën në Shqipëri me largimin e, E. Toptanit, me
shpërthimin e kryengritjes antividiste dhe me kon- fliktin .shqiptarogrek në Shqipërinë e Jugut, shtruan për Ro- mën dhe Vjenënidisa
çështjë të mprehta që kërkonin zgjidhje. A do të mbahej dhe si do të
mfiahej më tej princ Vidi në
Shqipëri, kur forçat e brëndshme që e mbështesnin atë nuk ishin në
gjendje t’u kundërviheshin me sukses masave fsha- tare? Si dp t’i
imponohej J. Zografos Protokolli i Korfuzit dhe si.do të zgjidhej çështja
e Shqipërisë së Jugut, kur forçat vi- diste nuk ishin në gjendje t’u
kundërviheshin vetë forcave «autonomiste»- dhe po tërhiqeshin
gjitbnjë e më shumë në tbellësi të vendit? Për më tepër kush do t’i
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pengonte forçat e Shqipërisë së Mesme, sidomos ato «autonomiste» të
«Vorio- -Epirit» të pushtonin Vlorën, në qoftë se ato do të orvate- shin
të kryenin një veprim të tillë, për mënjânimin e të ci- lit ishte e
interesUar në mënyrë të posaçme 'Italia? Më në fund' si do të mund të
mënjanohej rivaliteti austro-italian në Shqipëri, i cili ishte një nga
shkaqet që po i acaronte marrë- dhëniet midis dy aleatëve, aq sa po e
vinte në pikëpyetje ek- zistencën e mëtejshëm të vetë Italisë në
Aleanoën Tripalëshe ?
Për qëndrimin në Shqipëri të Vidit ishte e interesuar ve- tëm
Austro-Hungaria. Mirëpo disa vullnetarë të ardhur nga Austria e
Gjermania, madje edhe nga Rumania, nuk ishin në gjendje të
ndryshonin situatëh në dobi të princit. Nga ana e tyre Fnqitë e Mëdha
nuk donin të çonin kolektivisht força të tyre të armatoisura për të
mbështetur princin, sikundër kër- konte Vid: më 11 korrik1093.
Fuqitë u kufizuan me dërgimin në qershor në portin e Durrësit të
disa anijeve të flotës se tyre lùftarake, për ti dhënë princit strehim në
rast rreziku, por kjo nuk ishte e mjaftueshme. Austro-Hungaria me
Italinë, duke dashur të mënjanonin një ballafaqim të mëtejshëm në
Shqipëri, për- jashtonte gjithnjë njëra-tjetrën nga dërgimi i forcave të
tyre të armatosura në mbështetje të princit. Bile Italisë as i
interesonte një përkrahje e tillë. Sa më shumë. keqësohej gjendja e
Vidit aq më tepër shtohej çështja/e' së ardhmes së tij. Doli kështu
mendimi i tërheqjes me «nder» të princit dhe i kalimit të pushtetit në
dorën e KNK. Këtë zgji- dhje të dëshiruar prej. Romës (që e shihte si
një mjet për të hequr qafe njeriùn e Austro-Hungarisë), nuk ishte i prirur ta pranonte menjëherë partneri tjetër 1094. Vjena donte të pritej
akoma për të përdorur mundësisht Vidin për që- llimet e luftës së saj
kundër Serbisë. Ndërkaq, me fillimin e luftës austro-serbe në fund të
korrikut 1914 dhe me shpërthirnin pas disa ditësh të luftës botërore,
mbështetja e brendshme shoqërore e Vidit u ngùshtüa edhe më. Një
pjesë e përkrahësve të tij, siç ishin emigrantët e armato- sur kosovârë
te udhëhequr nga Bajram Curri, Isa Boleti- ni e Hasan. Pris'htina, e
braktisën atë e u derdhën-në kufijtë shtetërorë shqiptaro-serbë81 për.
të organizuar një qëndresë të re në Kosovë e për ta eliruar atë nga
sundimi serbo-malazez, në rrethanat e reja ndërkomibëtare të
krijuara nga koriflikti i armatosur. Në të. tilla veprime do të shpinte
pangopësia e borgjezisë sérbe me toka të huaja e mungesa e një
aleance midis popujve ballkanike për zgjidhjen e problemeve që i
shqe^ tësonih. .
Athina e siguroi Romën, siç e pamë, se forçat ^autonomiste» nuk
do ta pushtoniii Vlorën. Me qëllim që ajo të mos binte as në dorën e
kryengritësve fshatarë, Austria me Ita- linë u morën vesh dhe dërguan në gjirin e VIorës anije të tyre luftarake për të us'htruar atje

1093
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kontrollin e nevojshëm 1095 1096 .. Ky veprim nuk u shoqërua nga.
pjesëmarrja e anijeve të £u- qive të tjera, sikundër dëshironte Roma e
sikundër ishte përpjekur disa berë diplomacia italiane, dhe as nga
anije të Gjermanisë, aleates së tyre 1097 . E nisur nga parimi
ndërkombë- tarizimit të Shqipërisë, të cilin e kishte shumë për zemër,
Roma, don te edhe në këtë rast t’i shmangej këtu një konfronti- mi
vetëm për vetëm me Vjenën.
Pikërisht mënjanimi i këtij ballafaqimi ishte bërë proible- mi .më
shqetësues për të dy fuqitë e Adriatikut, dhe për ale- aten e tyre me të
madhe, për Gjermaninë, sidomos pas ngja- . rjeve të Durrësit të 181*9 majit. Secila paie akuzonte tjetrën për minime reciproke të
pozitave të fituara. «*Në se në Vjenë dyshohët për Italinë, në Itali
dyshohet për Austrinë», në qof » të se «në Austri besohet pa të drejtë
se Italia ka komplotùar dhe po komploton kundër Vidit dhe kundër
Shqipërisë. së pa- varur, në Itali besohet se Austria ka tentuar dhe po
tehton t’i shpëtojë marrëveshj*e*s së paritetit e të vendosë atje predomi- nimin absolut, në mos dominimin austriak...».1098 Kaq shkoqur pra
u shkruante në fillim tëNDREQJE
korrikutGABIMESH
kreu i diplomacisë ita- îiane dy
ambasadorëve të tij në dy kryeqytetet e tjerë të Alëancës Tripalëshe.
në Vjenë ë Berlin, të cilëve u kërkon- te edhe mendimë e propozime
për sheshimin kontradiktave që të mos arrihej në konflikte e
nëprishjen e alëancës.
Mendimet, e Konsultas dhe e të dy ambasadorëve për rru- gët e
mënjanimit të rivalitetit âustro-italiah dhe për ruajtjen e alëancës
ishin të ndryshme. M>egjithatë u shtruan dy zgji- dhje kry-esore që
kushtëzoheshin nga qëndrimi që do të m-ba- hej mdaj vendimeve të
1913-ës mhi Shqipërinë. Ndryshe do të ishte zgjidhja. po të ruheshin.
këto :vendime e ndryshe po të rishikoheshin. Për. rastin e parë
etedstanin dy rrugë: ajo e përsosjes së marrëveshjes italo-austriake të
paritetit duke. marrë disa masa të tjera me karakter. administrativ.
për res- pektimin e saj dhe rruga e ndërkomlbëtarizimit sa më të thellë të Shqipërisë për të. evituar një ballafaqim të .mëtejshëm kokë më
kokë-.me Austro-Hungarinë 1099 . /Për rastin tjetër, në, ç’drejtim
duheshin rishikuar vendimet- e 1913-ës? A do të ri-N shikoheshin ato
më favor të monarkive fqinje ballkanike me ndarjen e Shqipërisë
midis tyre, apo me ndarjen e saj midis vetë Italisë dhe AustroHungarisë?' Cila nga këto dy rrugë duhej parapëlqyer ? Mendime për
to u shprehën si nga am- basadori italian në Vjenë (më lP.korrik)
ashtu edhe nga vetë. udhëheqësi i Konsulatës; San Xhiuliano. Duka
Avarna mandante si rrugë më të mire copëtimin. e • Shqipërisë midis

1095
1096
1097
1098
1099

Po aty, do. 712, 771, 809.
Po aty, dok. 107.
Po aty, dok. 116, 162, 310, 389;
DDI. Ser. IV, vëll. XII. dok. 77.
Po aty, dok 120, 154, 225, 370.

439

Ser- bisë dhe Greqisë se sa atë midis Italisë dhe AustrcnHungar.isë,
kurse San Xhiuliano mendonte se kishte katër «izgjidhje»:: «Shqipëria
të ndahej ose midis Serbisë - dhe Greqisë, ose midis Italisë e Austrisë,
ose të ndahej midis Austrisë e Greqisë, : ose .një pjesë e saj t’i jepej
Austrisë dhe pjesa tjetër me Vlo- rën të ngrihejnë një shteh .të.
pavarur dhe në. të dyja këto hipoteza - Austria t’i lëshajë Italisë një
pjesë të provincave të saj Italinë» 1100 që ishin ende nën AustroHungarinë. I këtij. mendimi ishte udhëheqësi i diplomacisë italiane
më 14 ko- rrik. IJ diskutua mandej se cili prej këtyre katër varianteve
do. të ishte më i përshtatshëm për «ruajtjen e ekuilibrit» në
Adriatik1101, me të cilin nënkuptohej ruajtja dhe forcimi i pozi- tës së
Italisë në de tin . Adriatik.
Këto mendime u çuan.mëtej pas .ultimatumit austro-hun- garez •
•dorëzuar Beogradit më 23 korrik. Fillimi i, konfliktit austro-serb më
28 të atij rmuaji, shndërrimi i tij.në luftë bo- tërore më 4 gusht 1914
dhe .qëndrimi përkohësisht neutral i Italisë ndaj këtij konflikti,
shpunë në largimin. e mëtejshëm të saj nga aleatët dhe në luajtjen e
një roli të veçantë ndaj: problemit shqiptar. Pjesa më e madhe e
borgjezisë italiane. e shikonte realizimin e planeve të.saj jo duke
pasuar Gjerma- ninë dhe Austro-Hungarinë. • në luftën e tyre për
rindarjen e Ballkanit e të botes, por në drejtime të tjera. Këto,
rrethana , e bënë qeverinë e Romës të shpallte më 3 gusht asnjanësinë
e Italisë në konfliktin e armatosur. Pretekstet u gjetën. Aleatët e
Italisë nuk u bënë objekt suhni nga të tjerët që ajo t’u
vinte atyre në ndihmë, • sikundër ishte parashikuar në Trak- tatin
e aleancës. Austro-Hungaria nuk u tregua gjithashtu e gatshrne ta
interpretonte pikën VH të traktatit, ashtu siç e parashtroi
qëllirnisht diplomacia italiane. Për pjesëmarrjen e saj në luftë në
anën e aleatëve Roma kërkônte t’i caktohe- shin asaj qysh më parë
kompensimet. Mirëpo këto kompem- sime, me të cilat Italia
nënkuptonte në radhë të parë anek- simin e territoreve italiane nën
Perandorinë-• Dualiste dhe izo- zotërimin e Vlorës, pneknin
tërësinë territotriale të Perandori- së dhe rrezikonin pozitat' e sajpolitike, us'htarake e ekonomi- ke në Ballkan dhë në Adriatik. Disa
përpjekje të Berlinit për ta çuar Vjenën në lëshime të mundshme
nuk' dhanë ndonjë résultat të dukshëm. Për të shpëtuar tërësinë e
PerandoriSë, Vjena-mendoi t’i ofronte Rornës Vlorën,1102 por përsëri
u lë- kundë.1103 Përveç kesaj, Konsülta i veçoi po qëllimisht planet e
saj në Shqipëri me kërkesat për krahinat italiane të Peratn- dorisë-Në kuadrin e kompensimetve përfshim vetëm këto kra- hina duke
e ditur qysh më parë refuzimin e Ballplatzit.
1100
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Çështja e përfshirjes ose j o të Shqipërisë në kompensi- met që
kërkonte Italia ishte një manovër e diplomacisë së Bornés, tek e cdla
ia vlen të ndalemi pak, sepse ajo do të ndi- qet deri në prillin e vitit
1915. Në qofië se nuk jemi të si- gurtë se aleatët tanë do të pranojnë
pikëm 7 të traktatit të aleancës «jëmi të detyruar të ndjekim një
politikë në kun- dërshtim me atë të Austrisë në të g;]ithë çështjet
ballkanike me përjashtim të iShqipërisë për të ciiën ekzistojnë
marrë- veshje të veçanta, midis Italisë- dhe Austrisë»1104, u telegrafonte San Xhiuliano dy ambasadorëver të tij në Berlin dhe në Vjenë,
të nesërmen e dorëzimit të ultimatumit austro- -'hunigarez në
Beograd. Këtë orientim ai ua përsëriti ■ edhe në ditët që pasuan 1105.
«I vetmi kompensim territorial i mundshëm për ne është cedimi i një
pjese të provincave italiane të-Austrisë që do t’i pëngjigjei
zmadhimit të saj territorial gjet- kë» 1106 , u theksonte ai një ditë
përpara se të fillonte lufta austro-serbe. Në fcëtë ' mënyrë, kreu' i diplomacisë italiane i priste shkurt
përpjekjet e asmbasadorit ' italian në Berlin, R. Bolatit, dhe
ministrit të Jashtëm të NDREQJE
Gjermanisë,
fon Jagovit (G,- Ja- gow), Bolati
GABIMESH
!kisihte biseduar në Berlin për natyrën e dyfishtë të kompëPsimeve.
ndaj pikës 7 të traktatit të aleanoës, se ato
kishin të bënin edhe me Austro-Hungarinë edhe me Shqi- përinë.
Kurse Jagovi e orientante atë nga Shqipëria, se këtu kishte më
shumë mundësi Vjena të bënte lëshime1107. Prandaj ditën e zbrazjes
së armëve të Austrisë kundër Serbisë {më 28 korrik) San Xhiuliano
sqaronte Bolatin në forme të prerë dhe njëkohësisiht informonte
ambasadorin italian në Vjenë. «Është gjit'hmonë e dobishme të
kërkojmë më shumë se sa t’i zvogë- ioijmë kërkesat gjatë
negociatave. Në lidhje me Vlorën, për si- gurimin e ekuilibrit. të
Adriatikut mund të ishin të mjaftu- eshme sigurimet që ajo [Vlora]
të mos ishte austriake as gre- ke, por neutrale. Kompensimet. për
një zmadhim eventual të territarit austriak, duhet përkundraizi të
konsistojnë në cedi- min? e një pjese të provincave italiane» 1108, nën
Përandorinë.
Pasi Gjermania pranoi në parim mendimin italian për të drejtën
e kompensimit, Vjena e miratoi këtë të drejtë, por në formé të
kusbtëzuar e të papranueshme për Romën. 1109 Më 1 gusht shefi i
diplomacisë austriake L. Berhtoldi e pranoi atë me kus'ht që Italia
të mbante mjë qëndrim miqësor ndaj vepri- meve luftarake të
filluara tani nga Austro-Hungaria kundër .Serbisël» dbe të
përmbushte ^detyrimet e aleates në rast se konflikti. i tanishëm do
1104
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të shpinte në një ndeshje të përgjith- shme»1110. Mirëpo dy ditë me
vpnë ' Italia ia ktheu përfundimisht shpinën Austro-Hungarisë duke
shpallür neutralitetin, të cilin diplomacia e Romës u përpoq t’ua
shiste sa më shtrenjtë dy alea- tëve të saj tashmë për emër, kurse
fuqive të Antantës t’u shiste me po atë emim daljen nga neutraliteti
dhe pjesëmarrjen në luftë përkrah tyre. Shpenzimet më të mëdha në
këto pa- zarllëqe. i hoqi shteti shqiptar. rne planet e hartuara për
copë- timin e tij e z'hdukjen e pavarësisë.
Nga sa shtjelluam deri tani, duhet të themi-.se në prag të
shpërthimit të konfliktit botëror shteti shqiptar ishte ende i
pakbnsoliduar nga pikëpamja e brendshme, kurse nga pikë- pamja
e jashtme ai ishte pre e lakmive të tri monarkive ball- kanike që e
rrethonin si e dhe p ré e lakmive i dy fuqive të ri- valizùnin për
sundimim e Shqipërisë dhe të défit Adriatik.
Shpërthimi i Luftës I Botërore krijoi kushte. të favorshme që
monarkitë fqinje të vinki/në jetë planet e -tyre lakmitare. Vendiimet
e 19r3Lës mbr'Shqipërinë, të vëna në diskutim për-- para se të
fillonté konflikti botëror, nisën të rishikoheshin, në dobi të këtyre
planeve dhe sipas interesave politike dhe ush- tarake- të fuqive.
'
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KREU II

SHQIPËRIA NË PLANET E FUQIVE NË FILLIM
TË LUFTËS .

.1. NË PLAN ET E FUQIVE TË A'NTAiNTËS DHE TË ITALISE

Rivaliteti midis Austrisë dhe Italisë për sundim në Shqipëri e në
Adriatik ndiqej me interesim _ të madh nga fuqitë e An- tantes e
shoqërohej me. përpjekje për ta tërhequr Italine në anën e tyre.
Shpallja e ' neutralitetit italian ndaj konfliktit botëror ishte .xtje rast
i mirë për ;tp,- sikundër ishte gjithas'h- tu për Italinë një rast po aq i
mirë për të realizuar lakmitë e saj.Pozita, e Shqipërisë në rrafsh. ndërkombëtar u keqësua kësbtu edhe më shumë. Në qoîtë se-Roma
dhe Vjena, për ar- sye rivaliteti që shpjeguam, e kishin të. vështirë t’i
rishiko- nin vendimët e 1913-ës në interes të njëra-tjetrës,
Petërsburr- gu, Parisi dhe Londra ishin në kushte të tjera. Fuqitë e
Alitantes duke mos patur vetë synime territoriale të drejtpër- drejta
në vendin tonë e kis'hin të lebtë t’i rishikonin këto aë interes të Italisë
dhe të monarkive fqinje ballkanike, për t’u plotësuar atyre lakmitë
në Shqipëri.
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Pozitën ndërkombëtare të Shqipërisë e keqësoi edhe gjendja
politike _që u krijua në Ballkan me ifillimin e luf- tës. Për arsye
kontradiktash territoriale dhe politike, qën- druan përkohësisht
jashtë luftës- jo vetëm Italia, por edhe Greqia, Bullgaria, Rumania
dhe Turqia. Këto kontradikta midis shteteve ballkanike, të krijuara
me paqen e Bukure- shtit të gushtit 1913, fuqitë e Antantës i kishin
llogaritur t’i sheshoinin së.pari në kurriz -të ;territareve të shtetit
shqipt- ar. Me ndarjen e këtyre territoreve midis Serbisë e Greqisë,
ato mendonin e dëshironin, rikrijimin e aleancës ballkanike, për ta
drejtuar atë kundër Austro-Hungarisë dhe aleates së saj,
Gjermanisë. Kjo dëshirë kishte . nxjerrë kokë herë pas here dhe ishte
bërë bile publike pa filluar ende lufta botërore. Po- hirnet e
mëparshme të shtypit borgjez të vendeve të Antan- tës, që e
paraqitnin shtetin shqiptar si «krijesë» të diploma- cisë auistroitaliane, morën karakterin e fushatës, sidomps pas ngjarjeve të 1719 majit 1914 në Durrës, kur u dukën me forcë të madhe rivaliteti
austro-italian për sundim në Shqi- përi dhe kontradiktat e ashpra
klasore dhe politike brenda vendit.
I pari që trumbetoi me të madhe copëtimin del se ishte shtypi
rus, i cili bënte thirrje për rikrijimin e aleancës ballkanike nëpërmjet.
lëshimeve territoriale që Serbia me Greqinë duhej t’i bënin Bullgarisë
në Maqedoni duke i kom- pensuar me tokat e Shqipërisë. ^Shqipëria
nuk e konfirmoi qëllimin e krijimit të saj. Ajo nuk e justifikoi vetveten
as si organizëm shtetëror të pavarur, as i panace* kundër syni- meve
politike që gërshetohen në detin Adriatik dhe, më në fund, as si
kompromis midis asaj që kërkonte të arrinte njëra palë [Antantal dhe
që tjëtra [Alëanc-a Tripalëshe] nuk dëshironte t’ia linte», shkruante
në fillim të qershorit 1914 njëra nga gazetat e mëdha të kryeqytetit
rus, «Birzhevije Vjedomosti». E lidhur. ngushtë me qarqet e
Ministrisë së Luftës të Rusisë, ajo e paraqiste Shqipërinë si një «arnë
të përkohshme» dhe bënin thirrje për rishikimin e vendimeve të
Lbndrë's. «'Kompnsioni Serbinë me një pjesë të Shqipërisë së Veriut,
me daljen e vërtetë në Adriatik.. që ajo të mun- dë kështu t’i kthejë
Bullgarisë pjesën e Maqedonisë që iu shkëput me marrëveshjen e
Bukureshtit. Jepni, Greqisë Epi- rin, — vazhdonte të: shkruante ajo
më poshtë, — ... që Ve- nizeloja... t’u kthejë bullgarëve po atë pjesë të
Maqedonisë: Kavallën, Dramën dhe Seresin»1. Gati tërë shtypi. rus
filloi
___________ 7^
*) Panace — ilaç që shëron çdo sëmundje.
1) «Birshevije vjedomosti», Petërburg, 31 maj — 1 qershor 1914, art.: V çom

vïkod iz albanskogo tupika?

të shkruante haptazi për një copëtim tërësor të shtetit shqiptar1111,

1111
Centralen derzhaven istoriçeski arhiv (më 'tej : CDIA), Sofje f.
176, op. 3, arh. ed. 9, list. 227, 246.
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sic ishte parashikuar nga aleatët ballkanikë më 1912.
iPas shtypit diskutimi për rikrijimin e aleancës ballka- nike dhe
për copëtimrn e Shqipërisë kaloi në tryezën e di- plomatëve, që dinin
synimet e palëve dhe rrjedhën e kon- fliktit të armatosur midis
aleatëve ballkanikë më 1913 për ndarjen e Maqedonisë. Beogradi ia
kishte refuzuar Sofjes pje- sën e Maqedonisë, të parashikuar në
marrëvesh jene alean- •cës, me motivimin se nuk kishte marrë në
Shqipëri aq sa ishte menduar më 1912. Mundësinë e rishqyrtimit të
prob- lemit ia thoshte hapur Ministria e Jashtme e Rusisë (nëpërmjet .princit Trubeckoj) përfaqësuesit bullgar pranë oborrit rus,
Dimitrijevit, në fillim të qershorit1112. Çështja u bë më e mprehtë pas
shkrepjes më 28 qershor të revoies së Gavri- llo Principit kundër
trashëgimtarit të fronit austro-hunga- rez, Franc Ferdinandit dhe
sidomos me nisjen e luftës bo- tërore. Me fillimin. e konfliktit botëror,
sondazhet e mëpar- shme'-të diplomac:së_ ruse për rikrijimin e
aleancës ballkani- ke u zgjeruan dhe u bashkëretnduan me
diplomacinë e dy fuqive të tjera të Antantës. Këto vepruan në dy
krahë, sa me monarkitë NDREQJE
ballkanikë
fqinje, aq dhe me Italinë, për ta
GABIMESH
tërhequr këtë në amën ë tyre.
Duke u nisur nga pesha e madhe e Italisë, qeveritë e Antantës
filluan midis tyre bisedime, qysh në ditët e para të luftës, për të
kënaqur synimet e saj. Në këtë drejtim inicia- üvën e mori diplomacia
e Parisit. madje e mori përpara se Italia të shpallte më 3 gusbt
asnjanësinë. Më 1 gusht presi- denti i Republikës Franceze R.
Puankaré : (R. Poincaré), ! propozonte përfaqësuesit rus në Francë,
A. Izvolskit, tërhe- qjen e Italisë në. anën e . tyre duke i premtuar
asaj Vlorën dhe dorë të lirë në Shqipëri 1113 . Po ky president në
bisedimin e zhvilluar më 22 korrik 1914 me përfaqësuesin italiaii
'dhe àtë austro-hungarez në kryeqytetin rus* e quante të domosdoshëm rishqyrtimin e vendimevc të 1913-ës mbi Shqipërinë nga ana
e fuqive Evroipiane1114. Nga mendimi i tij i 22 korrikut për një rishqyrtim kolektiv nga ana. e të gjashtë fuqive, ai kaloi
tant, më 1 gusht, në kushtet e fillimit të .konfliktit botëror, ne
rishqyrtimin e vendrmeve vetëm nga ana e tri fuqive të Antantës më
favor të Italisë.
.
Me propoizimin e Parisit për t’i premtuar Italisë Vlorën u
bashkuan si Peterburgu ashtu edhe Londra. Bile brenda ja- vës së

1112
Po aty.
1113
Mezhdunarodnije otnoshenija v epohu imperializma 1878-1917
(më tej: MOEI). Ser. III, vëll. V, dok. 411; I documenti diplomatie! italiani (më tej:
DDI), ser. V. vëll. I, dôk. 43 dhe shën. 1, f. 24.
*) Ai ishte atëhere për vizitë te Cari.
1114
DDI. Ser, IV, vëll. XII, dok. 404; Ostererich — Vngarns aussenpolitik von der Bosnischen Krize 1908 bis zum Kriegsauslruch 1914 (më tej: OU AP),
dok. 10497; S. Sonnino, Carteggio 1914-1916, a cura di Pietro Pastorelli, Roma —
Bari, 1974, dok. 60, f. 96.
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parë të gushtit të tri fuqitë e Antantës ranë dakort t’i premtonin
Italisë edhe dy krahinat e Perandorisë Austro- -Hungareze,
Trentinon dhe Triesten1115, të banuara në shumicë ose pjesërisht prej
italianësh. Diplomacia ruse kërkonte vetëm që këto. lës'hime t’i
bëheshin Italisë me kusht që t’i shpallte luftë m'enjëherë Austrisë 1116.
Në të njëjtën kohë edhe qeveria e Romës u!vu në, lëvi— :zje. Ajo
nisi bisedime me f uqitë e Antantës, në fillim me Rü- sinë, për të
mësuar se cili do të- ishte shpërlblimi që këto fu- qi do t’i jepnin Italisë
në rast se do të bashkohej në luftë përkrah tyre1117. Mirëpo qeveria
italiane për një varg arsyesh (për vështirësi ekonomike, për
mospërgatitje të plotë ushta- rake, për s'hkaqe kontradiktash politike
e shoqërore të brend- shme etj.) nuk mund të hynte menjëherë në
luftë kundër Austro-iHungarisë, sikundër i kërkohej1118.
Ndërkaq planet e fuqive të Antantës për eopëtimin e Shqipërisë
midis fqinjëve, nuk vinin në kundërshtim me ato të diplomacisë
italiane. Ndryshonin vetëm synimet. Nëse me ridarjen e Shqipërisë
fuqitë e Antantës synonin të rikrijo- nin aleaneën ballkanike me
orïentim austriak e të bë- nin për vete vendet neutrale • si Italinë,
kjo e fundit kishte synimet e veta. Me ndarjen e Shqipërisë me
monarkitë ball- kanike, Italia don te të zgjidhte rivalité tin e saj të
vjetër me Austro-JHungarinë në vendin tonë. Në këtë kuadër edhe
Ro- ma fillod të hartonte planet e veta për rishikimm e vendimeve, të
vitit.1913 mbi Shqipërinë, të nisura në fakt qysh. në korrik.
Projekti i parë i ministrit të Jashtëm italien, San Xhiu- lianos,
për këtë rishikim mban datën 9 gusht 1119 . Për hartimin e tij
përfundimtar ai mori edhe miratimin e kryeministrit, të A.
Salandras, dhe të mbretit të Italisë, të Viktor Ema-

1115
MO E, Ser. III, vëll. VI, dok. 24. 25: DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 65;
R. Poincaré. Au service de la France, Paris, 1928, f. 30-31.
1116
MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 24; shih po ashtu DDI. Ser. V, vëll.
I, dok. 65.
1117
MOEI Ser. III, vëll. V, dok. 529.
1118
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 15, 246 dhe 281. S. Xhiuliano-Salandras më 9, 14 dhe 16.8.1914.
1119
DDI: Ser. V, vëll. 1, dok. 151.
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nuelit III 1120 . Nga të 9 pikat e projetait, pika e 4-t lidhej drejtpërsëdrejti me -Shqipërinë.
Sipas kësaj pike Italia, po të merrte krahinat e Trentinos dhe të
Triestes, nuk do- të kundërsh tonte copëtimin e Shqi- përisë midis
shteteve ballkanike fqionje, në qoftë se këtë co- pëtim do ta kërkonin
të tri fuqitë e Antantës. Roma para- shtronte vëtëm një kusht: që i
gjithë bregdeti i Shqipërisë, prej kepit të Stilos në jug e deri në kufirin
malazez në ve- ri, , të neutralizohej, kurse Vlorà bashkë me një
hinderland jo vetëm të. neutralizohej, por të shpallej autonome dite
të ndërkombëtarizohej me kushte të njëllojta si ato të Tanxhe- rit.,
Në administrimin ndërkombëtar të Vlorës do të merrte pjesë Italia
së bashku me -të gjithë fuqitë e, Adriatikut1121, me të cilat duket se
nënkuptonte edihe. fqmjët ballkanikë. Pikat e tjera të projetait
lidheshin me ndarjen e ’disa ishujve të Egjeut (me Dodekanezm), të:
bonuara kryesisht nga grekë e të pushtuar nga Italia më 1911, si
edhe më të ardhmen e Perando- risë Turke etj.
. Projetai, i. mësipërm më 11 gusht iu përcoll ambasadorit italian
në Lonidër, G. Imperialit, për ta biseduar me sekre- tarin anglez për
Punët e Jashtme, E. Grein (E. Grey). Meqë Italia nuk kishte vendosur
akoma të dilte nga asnjanësia e të hynte në luiftë kündër AustroiHungarisë, ai mbeti vetëm projeta. E Grei e konsiclei’o: atë në
përgjithësi të pranue- shëm porse për asnjërën prej kërkesave të
parashtruara nuk pranoi të merrte zotime, «<për derisa Italia nuk do
të dek- iarohej përfundimisht e gatshme të 'bashkohej me ne» 1122, i
deklaronte ai Imperialit më 15 gusht.
Në. projektin italian të >11 gushtit, ajo që të tërheq vë- mendjen
në mënyrë të veçantë është propozimi i Konsulas për .
ndërkombëtarizimin e Vlorës dhe të krahinës. Ky pro- pozirn i
qeverisë së Romës si edhe gatishmëria e saj për copëtimin tërësor të
pjesës tj'etër të shtetit shqiptar midis Serbisë dhe Greqisë, mund të
shpjegohen, në radhë të pa- rë, me dëshirën që ekzistonte në Romë
;për të shmangur në Shqipëri, pas'luftës, rivalitetin me AustroHungarinë, e ci- la parashikohoj të ekzistonte si Perandori dhe jo të
shpër- bëhej, sikurse ndoidhi në fakt në mbarim të luftës, në vjeshtën e vitit 1918. T’i shpjegosh ato ndxyshe, kryesisht me pikëpamj
en e ministrit të Jashtëm të ■ Italisë, . sikundër është shkruar në
ndonjë rast, nuk na duket bindës. Është shkru- ar se San Xhiuliano
mendonte se popullit shqiptar, i mim- gonte ndërgjegjja- e vet
kombëtare dhe, rrjedhimisiht, ekzis- tenoën e Shqipërisë si një shtet
kômbëtàr ‘ të pavarur në gusht 1®14 e korisiderointe të
pamundur 1123; Mirëpo materialet e atyrë ditëve të shpien pikërisht

1120 Po aty, dok. 193.
1121 Po aty, dok. 201.
1122 Po aty, dok. 269.
1123
P. Pastorelli. L’Albania nella politica estera italiana 1914-
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në interesimin e San Xhiu- lianos për gjetjen e rrugëve të
përshtatshme për mënjani- min e ballafaqimit me Austro-Hungarinë.
Në letrën dërguar mhretit të Italisëmë 10 gusM,. ai shprebej kështu:
«Pr oblemi është me shqetësime në qoftë se Shqipëria do të jetojë,
pro- blemi është me rreziqe po të mois jetojë»1124- Në të dyja rastet
çështja kishte të ibënte me-sbqetësknet e qeverisë së Romës. për
zhvilhmiri e marrëdhënieve të saj të mëtejshme me Gjer- maninë e
sidomos me Austro-Hungarinë. Po në këtë frymë e bëri San Xhiuliano
ibisedën e tij me ambasadorin gjerman në Rome H. Flotov më 11
gusht, kur shtronte eështjen se si do të shmangej ballatfaqimi me
Àustro-Hungarinë në qotftë se S'hqipëria e pavarur do te jetonte e në
ç’mënyrë në qoftë se ajo nuk do të jetonte?1125.
Me ndarjen e Shqipërisë (me përjashtim të Vlorës) midis
monarkive ballfcanike fqinje, , Roma mehdonte se do të shmangte
njëherazi edhe krijimin e rivaliteteve të reja me Serbinë e Greqinë.
Në mbështetje të kësaj teze mund të sje- llim mendimin e vetë San
Xhiulianos të 14 korrikut 1914, kur trajtonte pluset dhe minuset e
ndarjes së Shqipërisë ve- tëm në favor të të dy fuqive të Adriatikut.
«<Copëtimi i Shqipërisë midis Austrisë dhe Italisë që do të merrte
Vlorën do të kishte si rrjedhim të parë sigurimin e ekui- librit të
Adriatikut midis Italisë dhe Austrisë, — i kishte sbkruar ai më 14
korrik amibasadorit të tij në Berlin, — porse do ta vinte Italinë në
gjendje armiqësie, ndoshta pak a shumë latente por të vazhdueshme
me të. gjitha fuqitë ballkanike e më të gjithë ata që pushtojnë
hinterlandin na- tyror të Adriatikut, d'he ne do të na shpinte —
vijonte ai — hë shpenzime dhe në rreziqe të një peshe jo të vogël» 1126.
Për San Xhiulianon, Shqipëria duhej pra të copëtohej më mirë
midis fqinjëve të saj ballkanikë që krijonte edhe premi- sat e afrimit
të Italisë me këto vende fqinj të Shqipërisë, du- ke i siguruar Italisë
vetëm Vlorën. Në këtë prizëm po e ri- shikonte San Xhiuliano
politikën e tij të mëparshme ndaj çështjes shqiptare, sidomos atë të
ndjekur gjatë iKonfarençës së Ambasadorove (ku kishte shkuar
pothuajse krah për krah me ministrin e Jashtëm të AustroHungarisë, L. Berhtoldin). Ai po u.afrohej kështu rrethevë të veeanta
të borgjezisë iiaiia- ne që kërkonin braktisjen e politikës së
mëparshme, të cilën e dlësonin si një politikë që kishte shpënë ujë
vetëm ose kryesisht në mullirin e Vjenës1127.
Të nisur nga këto mendimë anëtarë, të qeverisë é' diplomate,
politikanë e publiciste të ndryshëm -italianë e kansideronin tani

1920, Napoli, 1970, f. 15419.
1124
DDI, Ser. V. Vol. I. dok. 168.
1125
Po aty, dok. 186.
1126
Po aty. Ser. IV, vëll. XII,
dok. 225.
is) Shih dy art. në: La vita italiana all’estero, Roma, anno II. vëll. IV, f. 1-14.
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Shqipërinë si një. «krijesë» që duhej prishur 1128 . Sipas nie- je,
shkruante ministri italian i kolonive, -F. Martini, Italia du- het të
arrijë në marrëveshje me shtetet ballkanikë duke i për- dorur për
këte qëllim tokat e Shqipërisë, të cilat do të shër- benin ^<m-e
përjashtim të Vlorës, për të plotësuar orekset e Serbisë e Greqisë e
kështu me radhë...». Në këto kambiiiime ai i jepte Shqipërisë një
rëndësi' aq të madhe, sa në ditarin 3 tij gjatë shtatorit e tetorit 1914
shkruante: «Shqipëria mund th kënaqë të gjithë, t’i qetësojë të gjithë
e t’i shtjerë të gjithë nën influencën tomë, në mos t’i bëjmë të gjithë
aleatët tanë dhe të Antantës»1129. Këto mendime e kishin burimin në
diplo- matët e Ministrisë së Jashtme të Italisë, e gjenin mbështetj e
në rrethe afër saj. 1130 , Kështu mendojmë se mnnd të shpjego- het
politika e copëtimit të Shqipërisë e ndjekur nga San Xhiuliano me
fillimin e. Luftës I Botërore. Përpjekja për ta shpjeguar atë me
mëndimin se popullit shqiptar i mungon- te ndjenja kombëtare është
më tepër një orvatje për të ju- stifikuar politikën e San Xhrulianos
ndaj rçështjes shqiptare në fillim të luftës botërore, se sa një sqarim
i pikëpamjeve të tij.
NDREQJE GABIMESH
Politika e copëtimit mund të shpjegohet pastaj edhe me pozitën e
vështirë që u krijua për Italinë në Sbqipëri, me rë- nien e ndikimit të
saj poltik në raport me Austro-Hungarinë në prag të luftës botërore.
Burimi i kësaj rënieje gjendet në manovrimet e Italisë me monarkitë
ballkanikë fqinje, sido- mos me Greqinë në dëm të të drejtave
kombëtare-të popullit shqiptar si dhe në mbështetjen e politikës së
saj te elemen- të çifligarë si Esat pashë Toptani. Situata politikë e
vështirë për Italinë në Sbqipëri në prag të kùnfliktit botëror e detyroi qeverinë e 'Romës të organizonte në muajt korrik e gusht 1914
botimin në Itali të dy organeve në gjuhën shqipe, të re- vistës Zana
dhe të gazetës Korieri i Pulies. (Corriere délia Puglie) 1131 1132 1133. .Me
anën e tyre ,aj.o donte të ndikonte në popullin shqiptar në dobi të
propagandes së saj e. t’i kundërvihej. for-, cavet-të 'shëndos'ha
.antiimperialiste,. që-..Mshin • yënë në shë-* njestrën e kritikës së ;
tyre poljtikën e Romës e, veprimtarinë e njerëz-ve të saj në IShqipëri,
Situatën e krijuar për Italinë në kryeqytetin e Shqipërisë një
publicist italian në korrik, 1914 e paraqiste: ,<dSTjë situatë të
yështirë, me përmbajtje dyshimi e, armiqësie». Shqiptarët,, shtqnte
ai, «i shikojnë italianët me dyshim e mosbesim e. besojnë se ne të

1128
F. Martini. Diario 1914-1918, Verona, 1966, f. 80, 99.
1129
Po aty, f. 172, 176.
1130
Po aty, f. 123, 200. 1
1131 Gaz. «Cornére delle Pùglie»-. që dilte me dy faqe, faqen e pare të saj prej
fundit të korrikut 1914 filloi ta botonte në shqip.
1132
G. Giacomontonio. Il grovoglio albanese osservato da Durazzo,
në: rev. «La vita italiana al estero». Roma, anno II, vol. IV, 25.7.1914, f. 12, 13.
1133
C. Galli. Diarii i lettere, Firenze, 1951, f. 221. ,
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gjithë. synojmë të pu- n.ojmë më dëm të vendit të. tyre,. Prej këndej
lind një luftë. e heshtur, por këmbëngulëse cEhe .'e vazhdueshme :
për .gjithçka që është italiane;. prej këndej rrjedh _ një, qëndrim i
pasjell- shëm-dhe një mpsrespektim reyoltues , për bashkëkombësit
tanë dhe. shpesh për atë. ef arë • përfaqëson kombi»2:l.
; Edhe pse në këto pohime mund të ketë gjëra të tepruara dhe autori
i artikullit ka dashur të fryjë mdikimin politik të Austrck-Hungarisë
në : Ehqipëri në, krahasim : me Italinë, pra- pëseprapë në to ka
shumë. gjëra ,të,.yërteta e ato gjënden në mjaft materiale të kohës.
«Po rëndbhet propaganda kundër Italisë.në Durrës, në Vlorë, në,
Shkodër, me përsëritjen e in- cidenteve nga ana e nacionalistëve»2^
shk ruante përfaqë^uesi italian pranë KNK në korrik 1914, K. Galli.
Bisedimet e fuqive të Antantës me Italinë • „ecëiï; ndërkaq
ngadalë e herë-herë edhe u ndërprenë, sipas zhvillimit . të ngjarjeve
në frontet e lultës. Fitoret e përkohshme ushtara- ke të Gjermanisë
në Belgjikë, dhe në Francë nga fundi i gushtit 1914, e shtynë qeverinë
e Romës t’u deklaronte ,për.- faqësuesve të fuqive të Antantës se ajo
ishte e vendosur të vazhdonte qëndrimin e saj asnjanës ndaj
konfliktit ■ bo.tëror, mirëpo përpjekjet e diplomacisë së..Antantës
për ta, tërhequr Italinë në anën e tyre nuk pushuan. Nuk mungoi as
gatish- mëria e Italise për të hyrë në. luftë kundër Austï-o-Hungarisë. Qeveria e Romës'i sbpejtoi përgatitjet ushtarake për pjesëmarrjen në konflikt, pjesëmarrje që do.të varej nga përfun- dimi i
këtyre përgatitjeve dhe nga zhvillimi i luftimeve, në qoftë se ato do
të- ecnin në T!avor të fuqive të Antantës.
Sukseset gjermane në Belgjikë dhe në Francë u pasuan pas pak
ditësh me sukseset- edhe më të mëdha ushtarake të Francës në
iMarnë kundër ushtrisë gjermane ë të Rusisë në
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Galiei kundër forcave austro-hungareze. Këtd rrethana nxitën fuqitë
e Antantës 'të' përsëritnin përpjekjet për ta tërhequr Italinë në luftë.
Një nga përfaqësuesit e tyre, ministri i Jash- tëm' i Rusisë, S.
Sazonovi, i deklaronte më 14 shtator ambasa- dorit italian se
Konferonea e ardhshme e Paqes, në ihelb do të ratifikonte ndarjen e
«plaçkës» sipas planeve të Eartuara qysH-më parë nga ana e fituesve
dhë se në këtë ndarjë avan- tazh «... do të kenë vetëm ato' shtete që
kishin marrë pjesë në luftë» dhe që kishin sakrifikuar 'për fitoren e
përbashkët23. Italia rrezikohej të mbetej pra pa «pjesën» e vet në qoftë
se do të vazhdonte të qëndronte‘neutrale. Në këtë rast kreu i
diplomacisë së ' Petrôgradit kishte parasysh planin e tij të hartuar po
atë ditë për rindarjen e tootës dhe të Ballkanit, ;në të cilin
parashikohej''gjithn-jë copëtimi i Shqipërisë mildis fqi- njëve të saj.
Serbia do të zgjer-ohej me aneksimin e Shiqipërisë së Veriut si edhe
të Bosnjës, Hercegovinës dhe Dalmacisë, që bënin pjesë në
Perandorinë Auistro-Hungareze (pika 9). Bullgaria do të merrte nga
S erbia një kompensim në Maqedoni (pika 10), ndërsa Greqià do të
anék'sonte Shqipërinë e Jugut, me -për- jashtim të Vlorës, që i
rëzervohej Italisë (pika 11), në rast se kjo e fundit do të merrte pjesë
në luftë kundër Austrisë1134 1135.
Nga ana e saj qeveria italiane krahas përgatitjeve ushta- rake
që parashikohej-të'përfundonin në mars të vitit 1915, kërkonte të
merrte pjesë në luiftë, por pasi të nënshkruante më parë me fuqitë :
e Antantës një traktat për të siguruar pjesën që -“i. takonte» nga
ndarja e «plaçkës». Traktati do të nënshkruhej më 26 prill 1915.
Ndërkaq, me kalimin e ko- hës, 'diplomacia italiane do t’i
rishqyrtonte disa herë edhe projektet e saj të kërkesave duke rritur
pretendimet. Pro- jekti i dytë prej 1-6 qnkash i - hartuar nga qeveria
italiane në 15^diteshin e dytë të shtatorit e tregonte këtë rritje në
krahasim me projektin e parë të 11. gushtit. Përveç aneksi- mit të
tokave italiane nën Austro-Hungarinë, Roma. kërkonte të sigurontè
pozita të rëndësishme në bregdetin. ■ Adriatik, të kishte pjesë në
ndarjen e trashëgimisë të Perandorisë Os- mane dhe në atë të
kolonive të Gjermanisë. Në pikën 6, që lidhej me Shqipërmë, Italia
parashikonte të mos e.. kundër- shtonte1 copëtimin e saj midis Malit
të Zi, Serbisë. dhe Greqi- së. Ajo kërkonte. vetëm nëutralizimin. e
bregdetit shqiptar, si- kundër kishte parashikuar në projektin e 11
gushtit, Vlorën kërkonte ta kalonte tani «nën sovranitetin e plotë ; të
Italisë»-. Vetëm në qoftë se raporti i forcave në mbarim të luftës do të
ishte i tdïlë sa vendosja e sovranitetit italian do të ishte e pamundur,
atëherë Vlora'të ndërkombëtarizohej, siç ishte me- nduar më 11
gusht, porse përsëri më një ndrys’him në favor të Italisë: Vlora të

1134
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 674; shih po ashtu MOEI.
Ser. III, vëll. VI, dok. 154, 257.
.
1135 MOEI. Ser. III, vëll. VI; pj. 1, dok. 256.
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ishte nën një gamizon italian 1136.
Projëktin e mësipërm të 25 sfatatorit në thelb e pranuan të dy
anibasadorët e Italisë, A. Karloti në ORusi dhe ,T.- Tittoni ne Piancë,
të cilëve ’iu dërgua të jepnin sugjerime për për- mbajtjen e tij. jKarloti
përsëriti më 27 shtator dihe të nesër- men më 28 mendimin1137 qe
qarkuilonte në Petrograd, ku ki- shte llndur ideja e krijimit "te një
«shteti myisliman» shqiptar, ose e ngushtimit të shteti t ekzistues
shqiptar në kufijtë e Shqipërisë së. Mesme «myslimane» dhe e
yendosjes së tij nën protektoratin e një fuqie të madbe1138. :
Në këtë projekt të Petrogradit duket se gërshetohen pla- n.et e
vjetra të diplamaêisë. ruse me synimet e saj të reja. Krijimin e një
shteti shqiptar në kufijtë e Shqipërisë së Mesme e kishin
paras'htruar' diplomatët rusë në Konferencën e Ambasadorëve në
'Londër në fund. të: dhjetorit 1912, kur filloi diskutimi i kufijve të
Shqipërisë 1139 . E reja' qëndron në vendos- jen e këtij shteti nën
protektoratin e një fuqie të .madhe si dhe rezervimi i Vlorës për
Italinë. Me protektoratin e një fuqie të madhe dipîomacia ruse do të
kishte parasysh padyshim protektoratin e Italisë. Duket se ajo
synonte ta përdorte atë si një shpëriblim të ri për t’ia ofrûar' Italisë,
përveç Vlorës, në qoftë se ,kjo do të vendoste të hynte në luftë dhe në
shkë- mbirn të Dalimacisë, të cilin Petrogradi 1 ia rezervonte Serbisë1140.
Në hartimin e këtij projekti të diplomacisë ruse mendojmë se
duhet të kemi parasysh edhe faktorë të tjerë jo .më pak të
rëndësishëm. Me krijimin e të ashtuquajturit «shtet shqiptar» në
Shqipërinë e Mesme, dipîomacia e Petrogradit mendon- te se do të
kënaqte oreksin e të tré shteteve ballkanike fqi- nje dhe njëkohësisht
të Italisë. Në këtë rast Serbisë i re- zervolhej Shqipëria e Veriut,
iQreqisë ajo e Jugut dhe Italisë Vïorà së bashku me protektoratin mbi
shtetin e ardh- shërn 'shqiptar. Me krijimin e këtij shteti «mysliman»
duket se dipîomacia ruse ndiqte edhe një synim tjeter. Synonte të mos
:è ■ Triste- më tej numrin e popullsisë shqiptare të për- fshirë më
1913 në kufijtë e Senbisë, ç*ka do; të ndodhte po të aneksohëj prej saj
edhe Shqipëria e Mesme.
Kërkesën për krijimin e një shteti «mysliman»- shqiptar qeveria
italiane-do t’u-a paraqiste fuqive të Antantës më vo- në, kurse rië
projektin e sa-j të përcjellë Londrës më 25 shtator nuk e kishte
përfshirë 1141 . Prandaj A. Karl-oti i përsëriste Ro- mësmë 27 e 28
shtator i-denë që qarkullonte në kryeqytetin ,rus rreth Shqipërisë së
1136
DDI. Ser, V, yëll. I, dok. 803; shih po aty. edhe dok. 703/
1137Po aty, dok. 823 dhe 827.
1138
Po aty, 1. 355, shën. 3.
'
1139
A. Puto. Pavarësia shqiptare dhe dipîomacia e Fuqive të Mëdha, Tiranë, 1978, f. 171-172; Historia e Shqipërisë, vëll. III. Tiranë, 1984. f. 99-100.
1140 P. Pastorelli, f. 8-10.
1141
Shih DDL Ser. V, vëll. I, ;dok. 803.
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iMesme, për të cilin e kishte inf ormuar më parë. Rurse Tittoni ishte
ploiësis'ht dakord me copëiimin tërësor të Shqipërisë midis Serbisë,
Malit . të Zi dhe .Greqisë, të parashikuar në projektin e 25 .shtatorit,
meqë, sipas.tij, ki- shian të.bënim me një popull «të egër dhe rebel»
dhe me një vend «ekonomikisht ,të vartfër». Me .këtë rast ai bëri edhe
su- gjerimet e veta. «Përsa i takon Serbisë, kjo nuk duhet të ke- të
njëherazi bregdetin dalmat dhe atë shqiptar, porse ose nje- rin, ose
tjetrin».. Për të ardhmen politike të Shqipëirisë së Mesme lindën
kështu mendime të ndryshme. Ndërkaq sugje- rimin më kryesor
Tittoni e bëri përsa i përkiste Vlorës, zotë- rimit të së cilës nga ana e
Italisë i jepte një rëndësi të. ma- dhe. «(Në odo mënyrë ne duhet të
insistojmë të kemi Vlopën nëp, sovranitet të plotë — theksonte ai —
duke refuzuar pfa- rëdo zgjidhje hibride», sikundër ishte parashikuar
në projektin e 25 sfitator.it. «Dp të.them edhe më: për ne, unë yë në
radhë të-parë. zotërimin e Vlorës dhe vetëm pastaj atë të te.rritoreve. irredente italiane . nën Perandorisë AuStro-Hungareze»1142, nënvizonte Tittoni.
Nga sa shtjelluam, deri
këtu për pozitën e Shqipërisë në planet
NDREQJE GABIMESH
e fuqive të Antantës dhe të Italisë në fillimet e Lultës I Botërore,
mund të vijmë në dy përfundime. Së pari, copë- timi i territoreve të
shtetit shqiptar ü parashikua nga fu- qitë e Antantës si mjet. për
rikrijimin e aleancës ballkanike kundër fuqive. të bllokut qendror
dhe për tërheqjen e Italisë në luftë. në anën e tyret Së dyti, copëtimi
i territoreve të shtetit shqiptar midis fqinjëve ballkanikë (përveç
Vlorës)-, u projektua nga diplomacia italiane si një rrugë për përballimm e rivalitetit me Austro-Kungarinë pas luftës, dhe për .afrjmin
e: Italisë me monarkitë ballkanike .fqinje të Shqipërisë. ..
Duke, zhvilluar traktativa -ne, njërin bllok ndërluftues, .qeveria
italiane nuk mund të nios kishte parasysh qëmdrimin e bllokut
tjeter, aq më tepër kur me të e lidhnin maxrëve- shje të v-eçanta në
Shqipëri, siç ishte ajo e paritetit me Au- stro-Hungarinë, dhe kur
Italia nuk kishte vendosur akoma të dilte nga neutralitéti .e t’i
shpalîte luftë Austro-Hungarisë.

1142

Po aty, Ser. V, vëil. I, dok. '834.
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2. PRAPASKENAT ITAL0-AUSTRIAKE

Shpallja e neu-tralitetit e largoimë tepër Italinë hga dy aleatët e
saj, në radhë të parë.nga Austro-Hungaria. Në. ku- shtet e r-eja
Austro-Hungarisë i: inieresonte të mos i ashpër- sonte.më tej kontradiktat me Italinë, por t’i 'bënte asaj lëshi-. met e mundshme në
Shqipëri me qëllim që ajo të ruante as- njanësinë. Nga ana e vet,diplomacia italiane donte .-të: jepte përshtypjen (për aq kohë sa .nuk
kishte vendosur të dilte nga asnjanësia) seajo i . përmbâhej
vendimeve të . Londrës dhe marrëveshjes së paritetib me . AmstroHungarinë. iKëto/:..syni- me përcaktuan për një kohë edhe veprimet
ë Vjenës dhe të Romës në Shqipëri dhe - qëndrimim ; e tyre .-ndaj të
ardhmes politike të vendit tonë. ; Në këtë ■ kuadër midis tyre pati
pika ndarjeje e pika takimi, sikundër do ta shikojmë pak më po- shtë.
•■’■ Për qëllimet e luftës së saj të armatosur, diplomacia e Vjenës u
tr-egua ndërkaq e g'atshme t:i rishikonte vendimet e 1913-ës në favor
të Malit të Zi, i cili qëndroi pak ditë jashtë konfliktit. Me shpresë se
do ta -nxiste Gfetinjën ta - mbante as- njanësine, Vjena i ofroi asaj
Shkodrën-dihe Shqipërinë e Ve- riut, përpara se Austro-Hungaria të
fillonte luftën 1 kundër Serbisë, bile përpara se Vjena t’i dërgonte:
Beogradit ultima- tumin e 23 korrikut. Më 22 korrik përfaqësuesi
austro-hunga- rez pranëoborrit malazez-i raportoi qen-drës
bisedimet e zhvi- lluara për këtë çësh-tje me -kryeministrin, J.
Plamenacin, dhe me vetë krajl : Nikollën3^. Përveçf uqive të<
Antantës dhe të Italisë, vendimet e 1913-ës për Shqipërinë u vunë
kështumë diskutim edhe nga Austro-Hungaria. Mirëpo planet
politike të Vjenës në drejtim të Malit të Zi nuk e plotësuan. Shp-resat e saj, që vazhduan deri më 4 gusht 33, u përmbysën dy ditë më
vonë. Më i 6"-gusht Mali i Zi hyri në luftë, kundër Peran- dorisë
Danubiane. Zgjerimin e territorit në drejtim të Shqi- përisë e të
Austro-Hungarisë rrethet drej-tuese malazeze e shi- konin të
mundshëm në aleancë me Rusinë Cariste, «mbrojtë- sen» dhe
«përkrahësen» tradicionale të shteteve sllave, dhe jo ndrysh-e,.
Pazarllëqet Vjenë-Cetinjë. u prenë si f illoi lutta.
Për qëllimet e luftës së saj të armatosur, Austro-Hungaria u
përpoq gjithashtu të shfrytëzonte kontradiktat e thella territoriale
që ekzistonin midis Shqipërisë dhe -dy shteteve 1143 1144

1143
OUAP, dok. 10486; 11143; Operacije crnëgorske vojske u Prvom
svetskom ratu, Beograd, 1954, f. 11; DDL Ser. IV,. vëll. XII, dok. 727
1144F. Conrad von Hoetzendorf. Aus meiner Dienstzeit 1906-1908,
vëll. '5, f. 176.
.
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fqinje sllave. Ajo donte të ngrinte nëluftë kundër Senbisë e Malit të
Zi jo vetëm popullsinë shqiptare, që ishte lënë në kufijtë e këtyre dy
monarkive e që shtypej egërsisht nga sho- vinizmi shtetmadh serb e
malazez, por edhe vetë shtetin shqip- tar. Në rastin e paxë Vjena. iu
drejtua udhëheqësve. kosovarë që ishin detyruar të braktisnin
vendlindjet e: tyre si Hasan Prishtinës, Bajram Currit, Isa Boletinit
e të tjerëve si edhe atyre që kishin mbetur në vendlindje. Në rastin e
dytë ajo iu drejtua princ Vidit, për t’u • vënë;>në krye* të ■
shqiptarëve1145.
Nga kjo nxitje e princit del qartë se qëndrimi asnjanës i
Shqipërisë, i përcaktuar në dokumentin e 29 korrikut 1913,
diplomatëve austriakë. nuk u hynte më në punë e aq më te- për
ushtarakëve. Mendimi për ta përdorur Shqipërinë për që- llimet
politike dhe ashtarake të Vjenës nuk ishte i ri, ai klsh- "telindur kohë
më parë. Shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë au- stro-hungareze,
Konrad fon Hëtzendohfi, e kishte shprehur kë- të mendim qysh në
janar 1914, kur nuk i dukej i largët shpër- thimi i një konîlikti të ri
ballkanik .dhe i një lufte evropiane. Sipas tij ishte në «interesin
NDREQJE GABIMESH
ominent» të Monarkisë Dypalë- she që të militarizonte Shqipërinë,
e.cila «do të ishte në gjëndje të mbante forçat e armatosura serbomalazeze». yNdih- mat» morale, materiale dhe politike austriake për
Shqipërinë, vazhdonte t’i propozonte ai ministrit a-h. tëpunëye të
Jashtme, Leopold Berhtoldit, duhej të bëheshin «të varura nga
plotësi- mi i kushtit se do'të fillohet menjëherë me krijimin e ushtrisë shqiptare, duke preferuar bashkëpunicmin ë monarkisë»., Për
këtë qëllim ai propozomte të dërgohej në Shqipëri një mi- sion
oficerash austriakë (i njëjtë me misionin ushtarak gjerman me në
krye gjeneralin Liman fon Sandersin, që ishte dërguar në- Turqi në
fund: të 1913-ës për organizimin e ushtrisë turlke). Na- tyrisht
pjesëmarrja e Italisë nuk do të mund të evitohej, perse duhet ’ të
arrihet «patjetër superioriteti ynë në misiortin ushtarak»; kërkonte
Konradi 1146 . Ky udhëheqës i militaristëve të Vjenës Shqipërinë
neutralë e shikonte si diçka ■"krejtësisht pa vleftë». Shqipëria duhet
të ishte «në mairëdhënie të ngu- shta ekonomike, politike dhe
kulturoie me monarkinë (dyipa- lëshe), si dhe në aleancë me të»1147,
do të shkruante ai më vo~ në në kujtimet e tij.
Propozimët e mësipërme' të shefit të shtatmadhorisë udhëheqësi i Ba'lplatzit, L- Berhtoldi, i kishte : parasysh në bisedi- met
që.ai vetë pati me princ Vidin, kur.ky kaloi në Vjenë. Dy ditë para
ardhjes së princit në Shqipëri,. më 5 mars 1914, ai kishte
transmetuar ato përfaqësuesit, të tij në Durrës, Lëven- talit, me

36 W. Wied. Mémorandum përmbi Shqipërinë, pa vd. 1917.
1146
Haus-Hof und Staatsarchiv, Politisches Archiv, Albanien, Wien
(më tej: HHStA, PA, A). Konradi-Berhtoldit më 13 janar dhe 3 mars 1914.
1147
Conrad von Hoecendorj, vëll. 3, fr 676-677.
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udhëzimin që në bisedime që do të zhvillonte në kryeqytetin e
Shqipërisë, t’i kushtonte kujdesin e tij «të plotë .çështjes në fjalë» 1148.
Këto udhëzime Berhtoldi i jepte pa marre parasysh reagimin që do të
ndeshnin nga ana shqiptare dhe veçanërisht kundërshtimin që do t’u
sillte realizimit të ty- re.Italia dhe fuqitë e tjera nënshtruese të
vendimeve të Londres si edhe monarkitë fqinje ballkanike.
Diplomatët dhe ushtarakët austriakë vazhduàn në mendi- met e
tyre të mëparshme, pavarësisht nga rrethanat tepër të vështira të V.
Vidit në Shqipëri në kohën e : fillim.it të kon- fliktit austro-serb dhe
atij botëror. V. Vidi ishte i mbyllur në Durrës nga ana e fshatarëve
kryengritës dhe, sikundër është vënë tanimë në dukje, ai nuk kishte
as força, as. mjëte, e as të holla, dhe nuk doute të hynte pra në luftë
kundër Serbisë e Màlit të Zi, që do të ishte një. aventure
donkishoteske. Për më tepër ai ishte i lëkundur'dhe kishte frikë për
veten e tij1149.
Në këto kushte për Austro-Hungarinë, qëndrimi i mëtej- . shëm i
V. Vidit në Shqipëri ishte i kotë, . bile i dëmshëm. Ai ishte. bërë një
farë pengese për planet ushtarake dhe politike të Vjenës. Edhe Italia
pristë rastin që ai të largohej sa më pare, për të patur liri veprimi në
Shqipëri. «Princi nuk ka di- tur në asnjë mënyrë që të imponohet, ,dhe
kështu. u krijua një përçarje e shqiptarëve, e cila në gjendjen e sotme
të luf- tës e, bën të pamundur shfrytëzimin e këtij populli për, interesat tona dhe prandaj ai duhet të rrëzohet», i shkruante L. Berhtoldi
përfaqësuesit të tij në Durrës në fund të gushtit. Dhe më poshtë: «Ne
nuk kemi pra më asnjë. interes që të mbajmë princin, pa zënë në gojë
edhe orvatjet jo të fshe- hura të Italisë, që nuk e kundërshton
largimin e tij»1150. Për të ndjekur secila qëllimet e veta, Vjena dhe
Roma erdhën në një mendim për .dy çështje: Së pari, që Vidi të mos
mbështe- tej më me të holla, për të cilat ai kishte shumë : neyojë për
të mbajtur forçat e tij në lultë kundër kryengritësve fshatarë dhe, së
dyti, që të ruheshin vendimot e Konferencës së Am- basadorëve mbi
Shqipërinë. _
Princ V. Vidi u dëbua nga Shqipëria më .3 shtator, kurse çështja
e qëndrimit ndaj vendimeve të Londrës ishte shtruar mi- ■dis Romës
dhe Vjenës më përpara se ato të binin dakond për largimin e Vidit.
Atë e kishte ngrituir Italia, e ci- la e kishte akuzuar disa herë aleaten
e saj' se me përpjek- ■ jet për • të hedhur. shqiptarët kundër Serbisë
-dhe Malit të Zi, ajo po oënonte..një nga- pikat e' vendimeve të
Londres: atë të neutralitétit të Shqipërisë si dhe marrëveshjen e paritetit midis ïtalisë dhe Austro-Hungarisëi2. Këto akuza e ki- shin

1148
HHStA, PA, A. Berhtoldi-Loventalit dhe Konradit më 5 dhi> 6
,mars 1914.
,
1149
À. Pu'to,. vep. ..'-cit, :.t.. ' 626-627 ; G. Shpuza. Kryengritja
fshatarë e Shqipërisë së Mesme 1914-1915, Tiranë, 1986, f. 188-190.
1150 HHStA, PA, A. Berhtoldi — Loventalit . më 28.8.1914, nr. 604.
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detyruar Vjenën. të dredhonte 'dhe të deklaronte po ash- tu disa herë
se ajo u përmbahej angazhimeve të saj dhe të përsëriste këto
deklarata sa herë që Borna e ngrinte këtë çështje 1151 1152 . Për të
ushtruar presion, qeveria italiane nuk mun- goi të përdorte edhe
mundësinë ë zbarkimit në bre-gdetin ôhqiptar të fl.otës anglofranoeze, e cila vëpronte në detin Adriatik kundër flotës austrohungareze, çka do të shpinte, pohonte ajo, në ndryshimin e ekuilibrit
të Adriatikut në do- bi të këtyre fuqive,. në qoftë se do t’i jëpoj shkak
shkeljes së neutralité tit të Shqipërisë1153. Ndërhyrjet è kësaj natyre
du- két .se ishin një arsye me tepër që ndikuan në Vjenë. për të
braktisur princin dhe për të vazhduar punën në interes të luttes së
saj më në fshehtësi ^dhe pa praninë e Vidit.
Largimi i V. Vidit dhe ndryshimet politike që- mund ta pasonin,
i detyruan të dy fuqitë e Adriatikut të përcaktonin qëndrimin e tyre
ndaj këtyre ndryshimeve 1154. Në fund të gu- shtit ato ranë në ujdi të
ruheshin vendimet e Londres si për- sa i përkiste statusit politik
ndërkombëtar, ashtu edhe tërë- ■sisë territoriale dhe të ruhej edhe
marrëveshja e tyre dypa- lëshe e parité tit në Shqipëri 1155. Me këtë
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rast u fol gjithashtu për nëvojën e pranisë së mëtejshme të Komisionit
Ndërkombëtar të Kontrollit. Ai do të merrte në dorë pushtetin dhe
njëkohësisht do të shërbente si një mjet që mund të mënja- nonte një
ballafaqim midis dy vendeve në Shqipëri. KN1K do të rivendosej në
mbarim të luftës, në qoftë se ai nuk do të qëndronte dot më tej në
vend 1156 . (Prania e tij në Shqipëri kundërshtdhej nga Lëvizja
kryengritëse antividiste). Një 'di- : të përpara largimit të princ Vidit
nga Sbqipëria, Vjena lë- shoi edhe një deklaratë publike për
qëndrimin e saj të më- tejshëm ndâj të ardhmes së Shqipërisë. Në
këtë deklaratë, që kishte për qëllim t’i shërbente propûgandës së
Vj>enës e të fshihte të vërtetën për marrëdhëniet italo-austriake,
thuhej midis të tjerash se qeveria austro-hungareze «i mban të pandryshuara te gjitha vendimet e marra nga Konférencâ e
Ambasadorëve lidh’ur me Shqàpëririë, p'avarësisht nga zhvi- llimi i
luftës së tanishme. Ajo është veganerisht e véidosur të mbajë të
pandryshuar neutralitetin e Shqipërisë. Çdo sulm ... i shteteve
ballkahike fqirij i drejtuar kundër territoreve të 'njohura Shqipërisë
me vendimet e Evropës nuk mund të për- bëjnë, pra, në ashjë rast një
posedim të gjatë. Qeveria pe- randorake dhe mbretërore (austrohungareze) édhe në këtë drejtim fatmirësisht ndodhet në harmoni të
plotë me pikë- pamjet e qevérisë italiane»1157. '
1151 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 270, 340, 350, 511.
1152 Po aty, dok. 351, 352, 369, 376, 517, 549, 562, 579.
1153
Po aty, dok. 511, 517, 582. .
1154
Po ,aty, dok. 407, 423.
1155
Po aty, dok. 454,
475, 528, 566, 575.
1156
Po aty, dok. 454, 475, 516.
1157
Po aty, dok. 544; shih po aty, dok. 454, 475.
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Si vend neutraliu ngarkua Italisë detyra për t’ua nj'oftuar
shteteve të interesuara këtë «qëndrim të përbashkët» të dy fuqive të
Adriatikut ndaj çështjes shqiptare1158.
Për problemin shqiptar, qeverisë italiane i takoi kesh- tu të ulej
në të njëjtën kohë në dy karrike. Me fuqitë e Antantës u ul menjëherë
në karrikën e prishjes së ven- dimeve të 1913-ës, ndërsa me fuqitë e
bllokut qendror qëndroi përkohësisht në atë të ruajtjes së këtyre
vendimeve. ÎNdërkohë ajo donte të shtinte diçka në dorë pa dalë
akoma nga neutra- liteti. Një hap të tillë Rocma mund-ta kryente më
lehtë në Vlo- rë/ku nuk pritej ndonjë qëndresë e armatosur nga forçat
shqiptare. Diplomacia e fuqive qendrorè vendosi ta rishikonte në
favor te Italisë qëndrimin e saj të mëparshëm ndaj aleates, duka e
shtyrë këtë në drejtim të Shqipërisë.
Për të nxitur qeverinë ë Romës të vazhdonte të ruante
asnjanësinë, Berlini dhe Vjena bënë një hap tjetër nga ai i fuhdit të
korrikut e i fillimit të gushtit (kur ato kishin pranuar të kompehsonin
Italinë në rast se statukuoja ekzis- tuese në Ballkàn do të prishej në
inter es të aleatëve e në rast se Italia përmbushte detyrimet si aleate).
Gjithnjë për qëllime mânovrimi në fund të gushtit ato pranuan
arsyeti- met e Romës për shpalljeri e asnjanësisë dhe mospasimin e
aleatëve. Mbi këtë bazë ato pranuan në parim edhe të drej- tën e
Italisë për kompensime në; Ballkan 1159 . Vetëm përsa i takonte
bisedimeve për- të caktuar në praktikë kompensimet, këto do të
bëheshin ^porsa situata të ishte më e qartë^, u . deklaronin
diplomatët austriakë kolegëve të tyre italiane 1160.
Lidhur me këtë gatis'hmëri të Vjeriës të fuhdit të gush- tit për të
kompensuar Italinë, diplomatët italianë bënë mjaft supozime. Në
fillim të shtatorit në Romë kishte mendime se Austria nuk do të
..bënte lëshime për Vlorën, të çilën sekre- tari i përgjithshëm. i
Minis.trisë së Punëve të Jashtme të Italisë, A. de MartinOj në një
raport paraqitur në këtë rast San Xhiulianos më 4 shtator, e quante
«të yetmin .kompensim të përshtatshëm» që dp fi përgjigjej pikës 7-të
të traktatit të Aleancës. «Vlora italiane ■— vijonte ai — është për
Austrinë dëm më i madh se.sa për Italinë Vlora austriake. Njëri bregdet, ai - i kanalit të Otrantos është tanimë itqlian, në qoftë se italian
do të bëbej edhe bregdti tjetër me Viorën,.ne do'të kerni kyeet e
Adriatikut. Prandaj, besoj se Auslria nuk do të na ofrojë .Vlorën si
kompensim dhe yetëm.nëse do të' shtrën- gohet nga rrethanat,
atëhere do të nëpshtrohet»1161..
Ky supozim bëhej për te mbështetur. nëvojën .e pushtimit të
1158 DDI. Ser. V. vëll. I, dok. 566.
1159
Documents diplomatiques concernant les rapports entre
l’Austri che — Hongrie et l’Italie, 20 juillet 1914 — 23 mai 1915, Vienne, 1915, dok.
42; DDI. Ser. V, vëll I, dok. 448, 476.
1160
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Po cày, dok. 581.

458

ishullit të Sazanit prej Italisë, për ia_shtënë në çdq rast në dorë këtë
pozitë. të rëmdësishme strategjlke në të hyrë të Vlo- rës edhe në qoftë
se Itaiia nuk do të arrinte të meirte pjesë në kpnfliktin, botëror dhe
pavarësisht se në favor të cilit. bllok imperialist do të përfundonte ky
konflikt.
Për qëndrimin e Aus tro-Hungarisë ndaj të ardhmes politi- ke të
Vlorës mendime u shkëmbyen edhe midis dy am’basa- dorëve italianë
në Berlin dhe në Vjenë. Në - Berlin ekzistonte mendimi se «Austria
nuk do të përkulej kurrë të na lejojë të pushtojmë Vlorën», —
shkruante Bolati më 24 shtator. Kurse Avarna kishte mendim tjetër:
«Përsa i takon Vlorës Au- stro-dlungaria nuk do të na lejonte kurrë
ta pushtonim atë përpara se të fillonte lufta.. Por në gjendjen. e
tanislime të gjëraye nuk besoj që ajo të na kundërvihet, përkundrazi
një pushtim të tillë do ta shikonte me kënaqësi, mundet me shpresë
për të na tërhequr në luftë kundër armiqve të saj»1162.
Koha i dha të drej-të këtij të fundit, me ndryshimin që AustroHungaria dhe Gjermania e lejuan Italinë të vendosej në Vlorë jp për
ta tërhequr atë në luiftë në anën e lyre, ç’ka ishte e pamundur, por që
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ajo të mps hidhej në anën tjetër. Qën'dri- min e , diplomacisë së
Vjenës në, këtë çështje e ka dhënë fare qartë vetë L. Berhtoldi në një
letër dërguar : në atë kohë she- lit të shtatmadhorisë së ushtriisë..
«Meqenëse për ne një aksion i Italisë në Shqipëri është më i volitshëm
nga një realizim tjetër i lakmisë së saj ekspansioniste, ... AustroHungaria nuk ka interes fi kundërvihet Italisë deri sa vazhdon lufta
dhe se ne na mjaftojnë plotësisht frazat e përsëritura shpesh, se ajo
do
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t’i përmba'het marrëveshjes Isë paritetitl dhe vendimeve të
Londres për ië ruajtur të drejtat tona për të vardhmeh». • -.Ne- qoftë
se'do.të fillonin traktativat për ta kompensuar atë në bazë të pikës
VIÏ, vazhdonte më tej kreu i diplomacisë vjene- zë, atëherë «detyra
jonë është t’i zgjasim ato sa më shumë dhe një bazë e mjaftueshme
për këtë qëllim do të ishte në- voja e abrogimit ose e ndryshimit të
vendimeve të Londres për të cilat do të duhej pëlqimi i të gjitha
fuqive»1163.
Duhet thënë këtu se për vendosjen e saj në Vlorë, Itaii- së nuk i
mjaftonte vetëm miratimi i fuqive qendrore apo ai i fuqive të
Antantës, as vetëm kontrolli i bregdetit sbqiptar nga lutftanijet e saj.
Këtë kontroll ajo e siguroi që në ditët e para të luftës. Nga Durrësi
dhe Vlora u larguan atëhere ani- jet luftarake të të gjitha fuqive
ndërluftuese, duke përfshirë edhe luftanijet austro-hungareze e
qëndruan atje vetëm ato të Italisë neutrale. Me këtë rast kontrolli i
plotë i bregdetit shqip- tar i mbeti flotës ushtarake detare të Œtalisë.
Që të mund të push- tonte Vlorën, ta mbante atë dhe të kishte
mundësi të kontroll onte situatën në S'hqipëri, qeverisë italiane i
duhej të siguronte edhe një mbështetje të brendshme që do t’i
kundërvihej Lë- vizjes Komibëtare dhe antiimperialiste të popullit
shqiptar. Sytë e qeveritarëve italianë u drejtuan përsëri te çifligari i
madh i Shqipërisë së Mesme, Esad pashë: Toptani, si njeriu më i
përshtatshëm për planet e tyre.
Pas largimit nga Shqipëria në maj 1914, E Toptani kishte shkuar
në Itali; prej andej në korrik kaloi në Francë, nga u kthye përsëri në
Itali në mes të gushtit, me synimin për t’u hedhur në Shqipëri. Në
fillim Konsulta mendoi ta mban- te atje. 'Për tani, *na intereson që ai
të qëndrojë këtu Inë Itali]. Në qoftë se do të kemi luftë me Austrinë,
atëherë do të jetë rasti ta përdorim në Shqipëri, por me força
shqiptare dhe jo italiane», e informonte San Xhiulianoja
kryemimistrin e Italisë më 15 gusht 1164. Mirëpo qeveritarët italianë,
duke pa- rashikuar largimin e afërt të Vidit nga Shqipëria, ndërruan
mendim. Esat Pasha u nia nga Brindizi për në Shqipëri më 27
gusht1165, kurse V. Vidi dhe qeveria e tij e lanë Duixësin pas një jave.
Largimi i V.Vidit ishte një fitore e kundërshtarëve të tij të
brendshëm politikë e shoqërorë. I parë në aspektin e ja- shtëm,
largimi i tij ishte më shumë në interes të Italisë se të AustroHungarisë, përderisa princi ishte me orientim aus- Iro-gjterman.
Përv-eç kësaj, bashkë me të u larguan nga Du- rrësi jashtë vendit
edhe mjaft figura që e Mshin mbështetur atë e të njohur në lëvizjen
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tonë kombëtare. Midis tyre ishin: Luigj Gurakuqi, Aqif pashë
Elbasani, Mihal Grameno, Sali Butka, Themistokli Gërmenji, Alush
Taka, Qamil Panariti, Epaminonda Koleka. GVtjaft të tjerë u
shpërngulën në Shko- 1 dër e në Shqipërinë e Veriut, si Çereiz Topulli,
Bajram Curri, Sotir Peci, Mustafa Qulli, Sali Nivi'ca, Namik Delvina
etj. Prej tyre disa u larguan. të trembur nga karakteri shoqëror
antifeu^al i kryengritjes së Shqipëirisë së Mesme, të tjerë nga
karakteri politik i parullave e i veprimeve të elementëve tur- komanë
e esadistë, që ishin përzier në lëvizje e që isihin për- pjekur t’u
diktonin fshatarëve flamurih. turk në vend të atij shqiptar e sjelljem
në Shqipëri të një princi turk ose mysli- man.
Gëzimin e Romës për këto ngjarje e shprehte përfaqësu- esi
diplomatik italian në Durrës më 7 shtator. -*Po të duam të bëjmë nga
pikëpamja jonë një bilanc të përmibledhur të këtyre ngjarjeve të
fundit, duhet të pranojmë se ai mbyllet në favorin tanë. Nga Durrësi
dhe nga Vlora u shporrën si për mrekulli të gjithë nacionalistët
italofobë, të gjithë vullne- tarët austro-gjermanë; të gjithë bejlerët,
miq të Austrisë e të paguar nga.ajo; ndërsa princi i cili, për doibësi,
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për paaftësi, për vetë kombësinë tij, nuk kishte mbajtur parasysh
detyri- min ndaj influences sonë, u detyrua të linte vendin i urryer
ose i përbuzur nga shumë njerëz, i përvuajtur nga pak, i kuj- tuar me
përmallim nga askush»1166.
Krahas këtij gëizimi, për qeveritarët italianë dhe për të gjithë
qeveritë e vendeve të tjera që ishin të interesuar për zhvillimin e
ngjarjeve në Shqipëri, limdi edhe një shqetësim për ecurinë e
mëtejshme të ngjarjeve politike në vend, veça- nërisht në Shqipërinë
e Mesme, ku pas largimit të Vidit fiiloi lufta për pusbtet midis
elementëve esadistë dhe kundërshta- rëve të tyre,- duke përfshirë
këtu edhe elementët turkoma- në1167. A do të mbaronte kjo luftë me
fitoren e të parëve si- kundër dëshironte Italia, apo në favor të të
dytëve, sikundër i interesonte Austro-Huingarisë dhe sikundër
përpiqeshin se ci- la për llogari të vet?
Qeveria e Romës e ndoqi nga afër nisjen nga Brindizi të Esad
Toptanit dhe kalimin e tij nëpër Greqi e Serbi, ku shkoi |)ër të
biseduar me qeveritë e këtyre vendeve ballkanike pa- ra se të kthehej
në Shqipëri. Ajo u dërgoi përfaqësuesve të saj diplcfmatikë udhëzime
të posaçme për Esad Pashën, veça- nërisht kur ky arriti në Nish, ku
e kishte çvendosur selinë e vet qeveria serbe, pas fillimit të luftës me
Austrinë. Qeveria italiane kërkonte që kthimi i tij në Shqipëri të
bëbej sa më parë e të shërbente «për të menjanuar ngatërresat.. midis
Shqipërisë *dhe shteteve fqinj». Ky mënjjmim nisej nga një qëllim i
caktuar. Së pari, nga interesimi i veçantë për oështjen e Vlorës, ku
ishte përqendruar vëmendja kryesore e Homës. «Në momieffïtin e
1166
1167
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tanishëm, një veprim i moderuar nga ana e Esadit mund. të ishte
shumë i dobishëm për interesat e përba- shkëta të îtalisë dhe
Shqipërisë [sic] sepse, midis të tjerave mund të kontribuonte për të
mënjanuar dhe paralizuar çfa- rëdo përpjekje; të epirbtëve .'dhe të
qeverisë greke për të pu- shtuar Vlorën» 1168 , udhëzonte San
Xhiuliano. Krahas kësaj, qeveria italiane miratoi veprimtarinë e
diplomatëve italianë në Durrës për t’i përgatitur Esad Toptanit
terrenin për kthi- min e tij atje1169. Sipas kërkesës së Esad Pashës ajo
mori edhe një masë tjetër. U dha urdhër portëve të Barit dhe të Brindizit të ndalonin imbarkimin për në Shqipëri të emisarëve që vinin
nga Stambolli dhe që kishin për qëllim të ndikonin mbi ngjarjet
politike në Shqipëri në kundërshtim me synimet e pashait
Toptanas1170'1.
Kë’to veprime të Romës kryheshin fshehurazi nga Vje- na, e cila
nga ana e saj vepronte po në të njëjtën mënyrë kundër kthimit të
Esad Pashës e në favor të kun-dërshta- rëve të tij1171. Gjëndrimi i dy
fuqive të Adriatikut ndhj E. Toptanit përkrah dhe kundër tij, po
përsëriste qëndrimin e më- parshëm të ty-re ndaj princ Vidit, vetëm
se pashai i Tiranës mtk e fshihte përpara diplomatëve orientimin e .
tij politik. Ai e paraqiste vetëm partizan të fuqive të Antantës .'dhe
kun- dërshtar të vendosur të fuqive qëndrore 1172.
Për të ruajtur. në dukje marrëveshjen e paritetit, Roma dhe Vjena
shkëmbenin shpesh edhe mendime për problème' të ndryshme të
zhvillimit të brendshëm politik të Shqipërisë. Me gjithë aparencat,
hendeku, midis Italisë dhe Austro-Hungarisë në pështjen shqiptare
po thelïohej dhe Italia po i afrohej gjith- një e më shumë e në mjaft
drejtime qëndrimit të shteteve ballkanike fqini.
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3. QËNDRIMI I MONARKIVE BALLKANIKE FQINJE

Qëndrimi i vendeve fqinje ballkanike oodaj Sbqipërisë u
përcaktua nga plotësimi i synimeve të tyre aneksioniste dbe nga
pozita në lidhjc me konfliktin botëror. Ashtu si për Itali- në e Greqinë,
edhe për Serbinë e Malin e Zi vendimet e 191'3-ës duheshin rishikuar
në interes të planeve të tyre. Por qënia e Serbisë dhe e Malit të Zi në
luftë të armato- sur me AustronHumgarinë i shtynte ato të
interesoheshin në radhë të parë për mbarëyajtjen e frontit të luftës,
nga i cili do të varej realizimi i planeve të tyre ekspansionis- te në
Shqipëri si dhe zgjerimi në territoret e AustroëHu- ngarisë të banuara
nga sllavët e joigut.
Në këto kushte vëmendja kryesore e Beogradit dhe e Cetinjës u
përqehdrua pë kundërshtimin e çdo përpjekjeje të shqiptarëve për t’u
ngritur në luftë të armatosur ku- ndër tyre. Nga ana; tjetër, donin' të
plotësonin, mundë- sisht qysh gjatë luftës, synimet e tyre territoriale
në Shqipëri, të parealizuara më parë. Shpërthimi i luftës e
përsëriti.kështu, ëndërrën e borgjezisë serbe për.të dalë në detin
Adriatik nëpërmjet territorit shqiptar. Pëtr . jfc’ia arritur kësaj,
qeveria serbe dhe propaganda e saj u fry- në shumë përpjekjeve të
Vjenës për të agjituar në Shqipëri dhe në popullin shqiptar (në . këtë.
anë . të kufiriit dhë në arnën tjetër të tij) në favor të luftës së saj. Kjo
zhurmë, që pasqyrohet edhë ndër autorët e soitëm jugosllavë 1173, kishte për qëllkn t’i jepte mundësinë. kryeministrit të Serbisë, N.
Pashiiçit, të nxirrte pretekstin e ruajtjes së krahëve të ushtri- së
serbe, veçse në këtë drejtim Serbia nuk mund të vepron- te në mënyrë
të pavarur nga fuqitë impérialiste të Antantës, me të. cilat e kishte
lidhur fatin.e luftës së saj. Ndërhyrjet e Pashi'çlt pranë këtyre fuqiye,
veçanërisht pranë Rusisë, të filluara qysh ne ditët e para të gushtit
«për t’i dhënë fund çështjes sbqiptare», gjë që mund të kryhej, sipas
tij, «pa vë- shtirësi të posaçme» me ndihmën e flotës franceze që vepronte në Adriatik dhe me qëndrimin miratues të Italisë 1174 1175, nuk
gjetën miratimin që donte ai. N. Pashiçi donte të pushtonte të paktën
disa pozita «strategjike» në kufirin serbo-shqiptar.
Të njëjtën përgjigje négative mori : edhe Mali i Zi, që dë- shironte të
shtinte në dorë Shkodrën06. Nëse Beogradi dhe Ce-
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tinja i jepnin më shumë rëndësi anës politike, d.m,th. push- timit prej
tyre të pjesëve të Shqipërisë, Peterburgu i jepte rnë tepër rëndësi
anës ashtarake — përqëndrimit të forçave serbo-malazeze kundër
Austro-Hungarisë. «Përderisa ushtria austriake nuk do të
shkatërrohet, suksesi që ushtria .serbe mund të arrijë në. Shqipëri
nuk do të kishte asnjë vlerë. Në të kundërt kur fonça ushtarake e
Austrisë do të asgjësohet, të gjitha !çështjet territoriale që i
interesojnë Serbisë do të rre- gullohen lehtësis’ht në favor të saj»1176.
Kështu i telegrafonte S. Sazonovi pënfaqësuesit të tij në Nish në
fillim të shtatorit për fia transmetuar këtë. porosi qeverisë serbe {së
bashku me kolegët e tij të Franeës dhe të Anglisë). 'Qëndresa që do
të bénin masat popullore shqiptare për mbrojtjen e vendit të tyre si
edhe komplikirnet e mundshme ndërkombëtare ishin faktorët që i
shtynë fuqitë e Antantës të hezitonin për t’i dhënë Bashi- çit një
përgjigje pozitive. Kishin parasysh të mos dëmtoheshin planet e tyre
me Bullagarinë e Italinë. Ato pranuan më në fund ta lejonin Serbinë
të bënte pushtirnin e pikave «strategjike», në qoftë se. do të ndodhte
një sulm nga ana e Shqipërisë dhe në qoftë se Turqia. db të hynte në
luftë kuodër Rusisë e Gre- qisë1177.
Përsa i përket refuzimit ridaj kërkesave të Malit të Zi pu- na
qëndronte pak më ndryshe nga. ajo e Serbisë, Përveç in- teresimit për
. përqëndrimin e forcave malazeze kundër Austro-Hungarisë,
Peterburgu ndiqte édhe qëllime politike- Bush timi i Shkodrës prej
Malit të Zi mund tërriste «prestigjin» e kra.jl Nikollës midis rretheve
sunduese malazeze, në një ko- hë kur : ai, për arsye dinastike ishte
kundër shkrirjes së vendit «te tij«r me -Seribinë pas luftës, sikundër
donte Rusia.dhe vetë Serbia.
Nie këtë mënyrë, në. qoftë se deri- në korrik 1914 ishte AustrotHungaria në radhë të parë ajo që i kishte^detymar Serbinë dhe
Malin e Zi t’i përmfoaheshim pak a shumëven- dimeve të Londrës
lidhur me kufijtë shtetërorë, me f illimin e konfliktit ibotëror, një farë
roli të tillë e luajtën përkohësisht fuqitë e Antantës, më tepër për
qëllimet e tyre të luftës sesa'.' për ato. te pasluftës.
■Në kushtët kur Sërbia dhe'Mali i Zi ë kishin të vështirë «t’i
jepnin fund» çështjes shqiptare me anë pushtimësh, siç do të
dësMronin, atd e gjetën me të përshtatshme të përdor- nin në
Shqipëri për llogaritë e tyre Esad pashë Toptanin. Nga ana e tij Esad
Toptani u ishte ôfruar atyre që në ditët e para të luftës. Qys'h me 6
gusht ai i kishte kërkuar Serbisë ridih- mën e sâj për t’u kthyer në
Shqipëri 1178 , ndihmë të cilën. âjo nuk mungoi t’ia jepte. Në këtë
âspekt Serbia dhë Mali i Zi u gjendëm përsëri, sikurse përpara
shpërthimit të luftës, në të njëjtën hulli të përbashkët me dy shtetet
. 67) MOEI. Ser.. III, vëll VI, dok. 221 e 222;__AMAË. Guerre. 1914-11918,
Albanie, vëll. 1, fl. 133.
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fqinje, me Ita- linë dhe Greqinë, për të s'hfry tëzuar në Shqipëri e në
interes të tyre forçat më të errëta të shoqërisë shqiptâre.
Në marrdhëniet e saj me Esad Pashën, qeveria serbe ia kaloi,
ndërkaq, edlie qeverisë italiane, edhe asaj greke. Qeveria e Romës u
interesua të përgatiste terrenin për kthimin e pashait toptanas sa më
panë në Durrës, duke vënë në lëviz- je diplomatët italianë, dhe e •
përpunod àtë për qëllimet e saj politike. Nga ana e tij, në takimin me
Esad Toptanin gja- të udhëtimit nëpër Greqi, Yenizeloja u trëgua i
rezervuar 1179 . Sipas përfaqësuesit serb në Athinë, kryëministri i
Greqisë tregoi gatishmërinë e tij për të miratuàr gjitbçka që do të
mertrej vesh me N. Pashiçin në Nish1180. Nga ana e vet, E: Toptani i
bërkoi kryeministrit grek ndihmë 'dhe i premtoi se nuk do të
ndërmerrte asnjë hap pa pëlqimin e Greqisë1181. Pashiçi e angazhoi
Esad Pashën me nënshkrimin e një marrëveshjeje që mban datën 17
shtator 1914. Në të nuk pârashikoheshin vetëm problème të per
iudhës së lutftës, si .ai i qëndrimit «mi-, qësor» midis dy vendeve, por
edhe, problème të pas luftës, që prekhin statusin politik të
Shqipërisë, të vendosur në Konferencën e Amibasadorëve. Sipas
NDREQJE GABIMESH
marrëveshjes, ky status do të rishïkohej në favor të Serbisë. Shtèti i.
ardhshëm shqip- tar (në qoftë se mund të flasim për një shtet të tillë)
do të shndërrohej nga një vend nën kontrollin e gjashtë Fuqive të
Mëdha evropiane, siç ishte vendosur më 29 korrik 1913, në një vend
vasal i Serbisë. Midis të dy vendeve parashiko- hej të vendoseshin
dogana të për'bashkëta, një mbrojtje e përlbashkëf, përfaqësi
diplomatike të përbashkëta me vendet e huaja etj. 1182.
■ Përmbajtja e kësaj marrëveshjeje tregon për ndjekjen e një
politike aventureske nga qeveria, sèdbe ndaj çështjes shqiptâre, qoftë
në rrafsh të brendshëm, qoftë në atë ndër- kombëtar. Brenda vendit
ajo i vishte E. Toptamit një roi dhe peshë që ai nuk e kishte. Në'rrafsh
ndërkomlbëftar ajo i vishte po ashtu vetes një peshë të madhe.
E. Toptani u përcoll për në Shqiperi xnë 18 shtator, duke pasur
në xhep marrëveshjen, një shumë'të 'niadhe te hollash dhe i
shoqëruar gjithashtu me disa força: të armatosura, nja 4000-5000
vetë, të mobilizuara nga njerëzit e qeverisë serbe në Dibër në shërbim
te tijV
Nënshkrimi i marrëveshjes së 17 shialorit, dërgimi dhe vendes ja
në Shqipëri e Esad Toptanit, të këtij «aleati më të mirë»1183 të qeverisë
serbe në vend, sikundër vlerësohet ai edhe në literaturën e sotme
historike serbe, ishin suksese për ’pla- net e N. Pashiçit. Nga ana
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tjetër, qeveria serbe interesohej që në bisedimet midis Italisë dhe
fuqive të Antantës këto të fundit të kishin parasysh planet serbe dhe
të mos i lëshônin Italisë terri tort? të Austro-Hungarisë, që hynin në
synimet e saj, si në Dalmaci. e gjetkë1184. Pashiei kërkonte gjithdshtu
të aneksonte sa më sbumë territore shqiptare e të dilte ;në Adri- atik,
pa i bërë lëshime territoriale Bullgarisë në Maqedoni, sikundër
propozonin fuqitë e Antantës për ripërtëritjèn e ale- ancës ballkanike.
Në këtë drejtim N. -Pashiei dhe kryeministri i Greqisë, E. Venizeloja,
qëndroinin në të njëjtat pozila.
' «Grqqia pretendon vetëm Shqipërinë' e Jugut derr në vijën e
véndosür -me.ïttarrëvesh jen esaj të fshehtë me Serbinë, dm.tih. deri
në jug të Shkumbinit...» i deklaronte E. Venizeloja për- faqësuësit rus
në Athihë, K.* Ejemidovit, në' fillim "të luftës. Gjysma tjetër e
Shqipërisë, sipas tij, duhej t’i jepej Serbisë, kurse Italisë
kryeministri- grek i rezervonte vetëm Vlorën1185. Midis Pashiçit dhe
Venizelos kishte ndryshime mendimesh vetëm për atë se kush prej
tyre kishte mundësi t’i'bënte lëshime Bullgarisë. Sipas kryeministrit
serb, mundësitë i kishte Venizeloja me që Greqia do të aneksonte
lehtësisht S'hqipë- rinë e Jugut 1186: Për Venizëlon àto i kishte Sehbia,
e cila do të merrte jo vetëm një pjësë të .Shqipërisë, por do të zgjerohej
edhe hë territoret e Perandorisë Austro’-Hungareze1187. Përveç kësaj,
për të refüzuar lëshimet, kryeministri grek ngriti për para fuqive të :
Antantës faktin se pranimi i lëshimeve do të conte' hë'dQbësimin e
pozitave politike të tij brenda vendit në favor të kündërshtarëve të tij
gjermanôfilë, me mbretin Kos- tandin në krye 1188.
Në çështjem e refuzimit të leshimeve, ajo që ka inférés për
studimin tbnë është pikëpamja e N. Pashiçit mbi domos- doshmërinë
e ekzistencës. se një kufiri tokësor të përbashkët midis Serbisë dhe
Greqisë é •. mështet ja e kësaj pikëpamjeje nga ana e E. Venizelos 1189.
Kufirin e përbashkët serbo-grek ai donte ta përdorte si një argument
më tepër per të kundër- shtuar propozimet e fuqive te Antantës,
veganërisht të Rusi- së, për fi lëshuar Bullgarisë Maqedoninë deri në
Strugë, 5’ka do ta mënjanohte ekzistencën e një kufiri të tille të
vendosur më 1913. Për ne interesi qëndron në faktin se fuqitë e Àntantës, në pazarllëqet e tyre të ardhshme me Italinë, kërkuan që
kufiri i përbashkët serbo-grek në Maqedoni të vendosej me çdo kusht
në Shqipëri, në qotftë se Maqedonia do t’i ka- lonte Bullgarisë.
Në lidhje me lëshimet në Maqedoni, duhet shtuar se dip- lomacisë
greke i erdhi ne ndihmë pikëpamja e Londrës dhe e Parfsit, e cila nuk
përputhej gjithmonë me atë të 'Petrogra- dit, siç nuk përputheshin
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shpes'h pikëpamjet e tyre edhe për- sa i përkiste rolit që duhej të
loznin vendet , neutrale. Me qëllim, duket, që të . mënjanonte
pjesëmarrjen e Turqisë në luftë përkrah fuqive qendrore, diplomacia
ruse u propozoi aleatëve anglo-franeezë t’i garantonin Portës së Lartë
tërësi- në territoriale të Perandorisë dhe njëkohësisht t’i kthenin
ishullin e madh grek të Lemnosit, që siguronte hyrjen e Ngushticave. Shpërfolimin për Lemnosin, që i ishte njohur Greqi- së në
shku.rt të i 914-ës, ministri i Jashtëm rus S. Sazonovi e gjente përsëri
në Shqipërinë e.. Jugut 1190. Mirëpo ndryshe nga Rusia, që donte, t’i
vendoste ’Greqinë e Bullgarinë në luftë përkrah, Serbisë e Malit të
Zi, Ànglia me Francën synonin t’i mtbanin ato si rezervë kundër
Turqisë, në rast se kjo do të dilte nga asnjanësia dhe do të fillonte .
luftën kundër fuqive të Antantës 1191 . Në këtë rast Greqia me
Bullgarinë do të shpër- bleheshin që të dyja me disa territore të
Turqisë, ndërsa Greqia edhe me Shqipërinë e Jugut1192.
Në të tëra këto kombinime të fuqive të Antantës, Shqi- përia e
Jugut do t’i shërbente, këtyre- fuqive për të realizuar synimin që të
tërhiqnin në luftë,, në anën e tyre, borgjezinë greke antantôfile me
NDREQJE GABIMESH
Venizelon në krye, ose për ta shpër- blyer Greqinë për territore që ajo
duhej të lësho-nte gjetkë. Po ashtu ajo do të shërbente për fuqitë e
bllokut qendror si ofertë. ndaj borgjezisë greke gjerpianofile, me
mbretin Kos- tandin në krye, për ruajtjen e asnjanësisë së Greqisë.
.....
Gëndrimi neutral i, Greqisë ndaj koniiiktit botëror dhe përçarja
politike- e borgjezisë grekenë dy pjesë (njëra për- krah Antantës,
tjetra përkrah fuqiye qendrore), i lejoi asaj të' manovronte në rrafshndërkombëtar me çështjen e ndar- -jes së Shqip'ërisë' së Jugut.
IPrania e usbtrisë greke në KOTT .çë e,Gjirokastër, e fshehnr nën
petkun e forcave. të «Epirit aqtqnom», i dha mundësi Greqisë. të
rriste qëndrimin e vet agresiv e të manovronte atje me njerëzit e saj,
gjë që fill.oi me Protokollin. e Korfuzit të rnajit 1914, «Asaimbleja
epiro- te», sikundër u quajt mbledhja e disa grekomanëve në Del- yinë
për ië shqyrtuar këtë prolako.il, pas shumë debatesh midis a’tyre që
dsh'in. të kënaqur nga sa ishte arritur. dhe të ’tje.rëve që donin të
.shkëpusnin më tepër1193, e miratoi më ne fund Protokollin e Korfuzit
më 4 gusht. 1194 Miratimi i tij ishte në fakt krejt formai, sa per të
kaluar rad'hën. Ai ishte më shumë një , dredhi diplomatike, për t’.u
konformuar në dukje me qën-drimin e fuqive, të cilat u kishitt
njoftuar të gjitha paleve të interesuara miratimin nga ana e tyre.
.. Dredhia diplomatike duket nga kushtet me të cilat u sho- qërua
1190
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.miratimi nga «Asambleja epirota»,. që ishin të parealiizu- eshme për
kohën. Ajo e. miratoi me kusht që në fronin e Sbqi- përisë të
vazhdonte të qëndronte pripci i krishterë, d.m.th. V. 'Vidi, e që vënia
në jetë e Protokollit të bëhej pasi të verido- scj rregulli në vend. 1195.
Mirëpo J. Zografoja me shokë e dinin se Vidi po ibënte gati valixhet
për të. ikur nga kishte ardhur ;(i përzënë nga Lëvizja Fshatare e
Shqipërisë së Mesme) dhe se situatën në dore po e merrnin gjithnjë e
më shumë kundërshta- rët e tij. Nga ana tjetër, megjithëse koha
punonte për ta, disa përfaqësues në «Asam'blene epirotè», që ishin
kùndër mi- ratimit, vepruan ndryshe. S. . Spiromiloja, p.sh., shpalli
aneksimin e Himarës në shtetin grek dhe ngriti atje fla- 'murin
grek1196. U fol madje se i njëjti flarnur u ngrit edhe në Gjirokastër e
gjetkë1197. .
Të inkurajuar. nga gjendja e brencLshmo e vendit, kur shqiptarët
të përçarë nga kontradiktat politike e klaisore luftonin midis tyre, .si
edhe nga situata ndërkombëtare, që bëhej gjithnjë e më e favorshme
për Greqinë, forçat «autonomiste» i shtuan qëndrimin e tyre agresiv.
Ato jo vé- tëm shkelën Protokollin e Korfuzit, që sapo u miratua, por
kaluan edhe më tej me pushtimet e tyre. Pas ripushtimit të Korçës
në fillim të korrikut, ato u shtrinë edhe në kra- hina që forçat greke
nuk i kishin pushtuar as në kohën e Luftës I 'Ballkanike, më 19121913. Nga fundi i gushtit, një pjesë e këtyre forcave kaluan Tepelenën
e hynë thellë në krahinën e Salarisë e mgdje në atë të Lopësit1198.
Në këto përparime ushtarake e në luftimet e zhvilluara, u
vërtetua përsëri e në formë të qartë s-e morën pjesë jo. vetëm forçat
«vullnetare» andarte të ardhura mga Greqia dhe ushtarë e ofieerë të
«dezertuar» gjoja nga racthët e ushtrisë së rregullt greke, por e3he
njësi të kësaj ushtrie 1199 . Përpjekjet e qeverisë së Athinës për ta
fshehur këtë fakt vazhduan si më parë. Për ministrin e Jashtëm grek,
J. Streit, ishte «marrëzi» për Greqinë të ’zhvend'Oste një pjesë të ushtrisë së saj në Epir, d.m.th. në Shqipërmë e Jugut, kur Greqia
rrezikohej nga Bullgaria e Thrqia.1200 Megjithatë, shümë të ■dhëna
flisnin përsëri për të kundërtën. Në luftimet e zhvillu- ara në
krahinën e Tepelenës nga popullsia vendase ndaj agre- sorëve, forçat
shqiptare zunë rob në Dhëmlblan një ushtarak nga Mesolongji i
Greqisë, i cili rezultoi se ishte efektiv i ushtrisë së rregullt greke1201.
Në luftimet e Dhëmblanit pati gji- thashtu mjaft. të vrarë 1202 . U

1195 Po aty, dok. 118, 141, 174.
1196 HHStA, P A,A. Berhtoldi-Shilasiitt në Athimë më 17.8.1914, nr. 348; DDI.
Ser. V, vëll. I, dok. 58, 79, 98, 118, 143.
1197 DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 171, 405, 501, 525.
1198 Po aty, dok. 394, 395, 402, 649.
1199 Po aty, dok. 238, 394, 395, 405.
1200 Po aty, dok. 442; shi'h edhe dok. 649.
92. Po aty, dok. 395; HHStA,PA,A, raport i Majerhauzerit nga Vlo- ra më
26.9.1914, sr. 46/P.
1202 DDL Ser. V, vëll. I, dok. 583.
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vërtetua po ashtu se «dezertimet» prej ushtrisë greke ishin bërë sa
për emër, për të fshehur të vërteten. Edhe francezët, që ishin
mbrojtësit më të zellshëm të qëndrimit «luajal» të qeverisë së Athinës
në lojiën e zhvi- Uuar në Sbqipërinë e Jugut, nuk e mohonin dot
praninë atje të njësive të kësaj ushtrie.1203
Zgjerimi i pushtimit grek në iShqipërinë e Jugut çonte ujë sa në
planet e Athinës aq dhe në ato të ■ Romës. Qeve- ria greke ishte
interesuar të merrte miratimin e fuqive për ta shniderruiar
pushtimin de fakto të Shqipërisë së Jugut në një pusbtim de jure.
Ky miratim do të përbënte një hap drejt aneksimit e do të
qetësonte deri në një farë mase ëndërrimtarët e megaliide- së. Nga
ana e vet qeveria italiane ishte e interesuar të gjente pretekste për të
kërkuar vendosjen e ushtrisë së saj në Vlo- rë e të arrinte kështu një
nga synimet e saj kryesore. Me këto manovrime Athina dhe Roma ia
arritën qëllimit të tyre. Greqia «ripushtoi» Shqipërmë e Jugut, Italia
u vendes në të njëjtën kohë në Sazan dhe pak më vonë në Vlorë.
NDREQJE GABIMESH

1203 Konsulli francez.në Janinë Dusap, nga mesi i tetorit i shkruante Parisit
për një bàtalion grek të ndodhur në Shqipërinë e Jugut. (AMAE. Albanie, vëll. II,
fl. 64).
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KREU III

VENDOSJA E GREQISË NË SHQIPËRINË E JUGUT
DHE E ITALISË NË SAZAN

2. MANOVRIMET ITALO-GREKE

Ndërsa borgjezia shoviniste greke dëshironte realizimin e
synimeve të veta në jug të Shqipërisë, borgjezia impérialiste italiane
donte të realizonte të sajat në Vlorë. Për Italinë Vlora kishte rëndësi
në disa drejtime: ushtarake, poli- tike dhe ekonomike. Duke pasur
një pozitë shumë të rë- ndësishme strategjike, Vlora do t’i shërbente
Italisë për të kontrolluar portât e Àdriatikut. Ajo do t’i vlente flotës
ushtarake detare për strehim dhe për veprime luftarake në det, në
qoftë se Italia do të arrinte të hynte në luftë, sikundër përgatitej.
Pushtimi do të përdorej si mjet politik për të patur në dorë në çdo rast
në' traktativat e mbarimit të luftës, edhe në qoftë- se nuk arrinte të
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merrte pjesë në të. Nga pikëpamja ekonomike, Vlora, si pika më e
afërt gjeografike me bregdetin italian, parashikohej t’i shërbente
borgjezisë së madhe italiane si një kryeurë për depërtimin e prodhimeve të industrisë së saj në Shqipëri e në Ballkan dhe për
tërheqjen prej- këtej të lëndëve të para. Brindizi me Vlorën
parashikohej • : të lidheshin me vaporë të shpejtë në forme trenash
(me traget), kurse Vlora do të lidhej me brendësinë e vendit me
hekurudhë, që do t’i kalonte kufijtë e Shqipërisë për t’u bashkuar në
Manastir me rrjetin he- kurudhor që kalonte atje.
Për të mbështetur në arenën ndërkombëtare vendosjen e
ushtrisë së saj' në Vlorë, qeverisë italiane i duhej një pre- tekst të
cilin ajo é gjeti në fillim te <<mb.rojtja» e Vlorës nga pushtimi
eventual i saj prej forcave «autonomiste» të J.Zografos. Roma e dinte
se prapa J.Zografos qëndronte qeveria greke e E.Venizelos, e cila
ishte e gatshme të luan- te më tej rolin që i interesonte Italisë në
Vlorë, mjaft që nga ana e saj qeveria italiane të miratonte më tej
planet greke në Shqipërinë e Jugut. Mbi këtë bazë interesash të
ndërsjellta, midis Romës- dhe Athinës u arrit gradualisht një ujdi eGABIMESH
pashkruar që mori formëNDREQJE
rië tetor.
Ato ndanë edhe rolet që duhej të
luanin më tej.
'
Kështu, ndërsa në prag të konfliktit botëror Roma ia arriti që
ishulli i Sazanit të zbrazej nga forçat greke, me fillimin e këtij
'konflikti, diplomacia italiane, e bashkë me të shtypi borgjez italian,
e shtuan zhurmën kundër veprimeve ; ush- tarake të «Epirit
autonom» në Shqipërinë e Jugut dhe veça- nërisht për rrezikun që
përbënin veprime të tilla për Vlorën. Konsulta ndërhynte sa në
Athinë, për të ndikuar mbi «qe- vérinë» e J.Zografos që forçat e saj të
tregoheshin «të ma- tura» e të mos «rrezikonin» interesat e drejtpërdrejta të Italisë, aq 'edhe në Vjenë, që' kjo, në bazë të
marrëveshjeve me Romën, të vepronte ne të njëjtën mënyrë në
kryeqytetin grek. «Dueli» Romë-Athine nuk vazhdoi gjatë. Në
dhjetëdi- tëshin e fundit të gushtit'ai shpuri në gjetjen 'e një gjuhe të
. përbashkët midis të dy qeverive ; ato ranë në ujdi për nevojën e
bashkërendimit të hapave të tyre në Shqipëri, më mirë se sa kishin
rënë në fakt në prag ..të luftes. ’Mund të themi se ky bashkërendim
filloi me porosinë e San Xhulia- nos bërë Venizelos më 23 gusht 1914
nëpërmjet përfaqë- suesit, italian në Athinë, A. de Bozdarit. Për San
Xhiu- lianon Venizeloja duhej të ndikonte mbi «vorio-epirotët» në
mënyrë që veprimet e tyre të mos shkonin aq larg, sa «t’ia bënin të
vështirë qeverisë mbretërore [italiane] të ndiqte ndaj Greqisë një
politikë e. cila, në fazat ë ndryshme të paparashikuara të luftës
evropianc dhe në situatën që dp të lindte prej saj, të mund të ishin në
harmoni të plotë me atë prpke»1204.
1204
dok. 402.

I âocumenti diplomatici italiani (Më tej : DDI), Ser. V, vol. I,
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Këtë harmonizim veprimesh në. Shqipëri kryetari i qeverisë së
Athinës e kërkonie me ,-kohë. «Venizeloja më përsëriti me
këmbëngulje... se Greqia dëshiron që ngà kriza e tanishme të lindë
një rrethanë. e tillë;. e cila t’i lejojë Italisë të vendpset në Vlorë. .Më
tha se ai bespnte që po të ndodhte. diçka e tillë, çdo mosmarrëveshje
midis Itaiisë dhe Greqisë do të merrte fünd për buküri»1205. Kështu i
përgjigje] të nesërmen shefit të tij ministri italian :në Athinë. Ketë ia
përsëriste edhe një muaj më vbnë, në ; përgjigj e të një lajmi sipas të
cilit Greqia po përgati.tej të kryente aneksi- min e Shqipërisë së
Jugut. Për de Bosdarin, Athina nuk dp të guxpnte të bënte ndonjë
hap në Shqipërinë e Jugut pa u marrë vesh më parë me 'Romëti1206.
iNga ana e vet, Sian Xhiu- lianoja, edhe atëhere kur udhi'zonte
përfaqësuesin e tij në Athinë që të ndërhynte atje për të frenuar
veprimet greke, e porosiste atë të évitante «gjithçka që në gjendjen .e
tanishme të mund të. përbënte ndonjë pengesë për një marrë- veshje
të mundshme dhe intime midis Italisë dhe Greqisë»1207.
Krahas veprimeve në Shqipërinë e Jugut me anën e J.Zografos,
Venizeloja mori përsipër edhe një roi diploma- tik, në të cilin ai nuk
pati sukses. Ishte roli i ndarjes së Shqipërisë me Italinë, që do tëbëhet motoja e kryeminis- trit grek. Më 24 gusht ai u doli .fuqive të
Antantës me propozimin për të miratuar pushtimin e Shqipërisë së
Jugut nga àna e Greqisë dhe të Vlorës nga ana e Italisë, mbi bazën e
një marrëveshjeje dypalëshe midis Romës dhe Athinës 1208. Goditjen
më të madhe të këtij hapi ia dha diplomacia ruse, tek e cila ai u
drejtua fillimisht, i nxitur ndofta nga gatish- mëria më e madhe dhe
më. e shprehur e Peterburgut për eopëtimiri e Shqipërisë. Mirëpo per
S.Sazonovin çështja e Shqipërisë së Jugut dhe e Vlorës nuk ishte një
çështje italo- -greke, sikundër donte ta traj tonte Venizeloja. Për
minis- trin e Jashtëm të Rusisë, dhe jo vetëm për të, copëtimi i
Shqipërisë, ashtu edhe pushtimi i saj, dhhej të bëheshin në interes të
planeve të tij pôlitike e ushtarake e hë interes të atyre shtetevë ' që
do të sakrifikonin per luftën. «Kom- pensimet në favqr të Greqisë, —
sqaronte ministri rus rtië 27 gusht në përgjigje të tiapifc të Venizëlos,
—- duhet të kushtëzohen me îëshimet e Greqisë në favor të
Bullgarisë», kurse përsa i tàkonte Itàlisë shpërblimet ndaj saj «do të
varen vetëm nga p'ërcaktimi i pozitës së Italisë ndaj luftës»1209.
Me pikëpamjen. e Sazonovit ndaj propozimit grek duket se u
bashkuan edhe' Parisi me Londrën1210, sepse udhëhiqeshm nga .të
1205
Po aty, dok. 433; shih po aty, dok. 536.
1206
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 761; shih edhe Ministère des Affaires
Etrangères de France, Archives diplomatiques. Guerre 1914-1918 (më tej : AMAE).
Albanie, vëll I, fl. 73, 168.
1207
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 438.
1208
MOEI. Ser. III, vëll. VI, p.l, f.156, shën: 2(; AMAE: Albanie, vëll.
1, fl. 77.
1209 MOEl. Ser. III, vëll. VI. dok. 164.
1210 AMAE, Albanie, vëll. 1, £1. 77.
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njëjtat synime, Fuqitë e Antantës. synonin ta ruanin Shqipërinë si
një, môrièdhë në dorën e tyre për ta përdorur në interes të planëve të
tyrë politike e ushtarake dhe nuk donin që ajo të kalôntë në dorën e
vendeve neutrale. Prandaj edhe hapin e Greqisë ato nuk e mirâtuan.
Mossuksesi i. ' hapit diplomatik të Yenizelos për bashkë- rendim
veprimesh . me Italinë ,në eopë.timin e Shqipërisë, e shpuri atë dhe.
qeveritarët italianë të yazhdonin më tej ma- novrimet è, tyre për t’ia
arritur qëilimit. Gjetën dhe pre- tekste të reja,. përsëri nga gjendja
brenda në vend. Roli kryesor u takoi rishtazi qarqeve të Athinës. E.
Venizeloja e J., Zografoja, që e kishin trumbetuar shpalljen e «autonomisé vorio-epirote» si vepër e popullsisë vendase të krish- terë, tani
dolën me një version tjetër, pavarësisht se ai përgënjeshtronte
haptazi atë që kishin pohuar më parë. Për ta, mbajtja e rregullit dhe
e qetësisë në Shqipërinë e Jugut nuk inund të bëhej ' nga forçat
vendase si edhe nga ato «vullnetare» greke. Àjo mund të bëhej vetëm
me anën e një «ripushtimi» të vendit.‘nga forçat e ushtrisë së rregullt
greke.
Për këtë lojë në prapàskenë ata përdorën «interesimin» për
refugjatët, për kthimihNDREQJE
e tvreGABIMESH
në vendlindje. Të shtyrë nga
patriotizmi dhe per t’i shpëtuar gjenocidit, ata kishin lene Shqipërinë
e Jugut e ishin vendosur në pjesën më të madhe në ullishtet ë Vlorës.
Për kthimin e tyre ishte e interèsüar edhe Roma, ,.e cila donte t’i
largonte nga Vlora për çdo rast. Të dy palët dolën me flamurin e
«humanizmit», që muhaxhirët të mos liheshin të vuanin e të vdisnin
më shumë nga uria e të ftohtët, kur kishte ardhur vjeshta e pritej
dimri. Vendi vetë nuk ishte në gjendje të bënte për te gjithë ndonjë
gjë të madhe. Ishin shumë, disa dhjefëra mijë. Pastaj kudo kishte
varfëri dhe kudo po luftohej. Kthimi i pefügjàtëve në Shqipërinë e
Jugut nibetëj kështu- evet- rnja rrugë më ë përshtatshme për ta
ndjekur, 1211 ;Përpjekjet në këte drejtim të Romës he Athinë nuk
rriunguan. 1212 1213 1214 Mirëpo në fillim J,' Zografojd kërkoi «garanci»
që.këta refugjatë të mos shkaktonin «çrregullime» 19, kurse
rtefilgjatët nga ana e tyre kërkonin «garanci» ndërkombëtaré. pqr.‘të
mos pësuar nga bandât <<autonomistë»1:1më shumë , ngà tç’kishin.
hequr. Për «sigurimin» é tyrë J. Zografoja kër’kqi pastaj ose ripushtimin e Shqipërisë së. Jugut nga ushtria ë' rrëgulit greke1215, ose
vajtjen atje të trupave ndërkombëtare1216:Propozimi'i’fundit i J. Zografos bëhej _.për .qëllime thjes'ht
dëmagogjike. Dërgimi i._ trupave nderkombëtare: nuk ishte menduar

1211
DDL Ser. V, vëll. I, dok 145, 174, .252.
.9). Po aty,. dok. 384, 432.
. 10) Po atÿ, dok. 544, 559, 603.
1214
AMAE, Albanie, vëll. 1, fl. 194; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 559, 584.
1215
DDI. Ser...V,. yëll. I, dok. 584.
1216
HÏIStA, Pa, A. Berhtoldi — Romës dhe Athinës; DDL Ser. V,
vëll. I, dok. 616.
,. 1
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as më parë,- kürse -me filHmin ; e ljjftës kuptoliej që ishte bërë,
krejtësisht i pamundur. ,!Mbetej pra vetëm pushtimi nga ana e
Irupave të rregullta greke. Mirëpo një masë e tillë për Romën ishte
âkoma e ' parakohshme. Kon- sulta nuk ë kishte hàpur ende rrugën
ngà pikëpàmjà di- plomatike për të shkuar në Vlorë. Pikërisht në këtë
pe- riudhë' ajo shtroi per herë të parë e me ndrojtje përpara «aleateve»
problemin e ' pushtimit «të përkohshëm» të Sa- zanit, kuptohet si
një:’masë për të kaluar mandej në pushti- min e. Vlorës. Porse në
fiilim as Roma nuk pati sukses.
' Problemin e shtroi së pari në. Berlin për ta biseduar me Vjenën,
që të merrte prej saj, miratdmin për këtë push- tim. Dhe duket se :e
shtroi e nisur, nga fitoret ushtarake të Gjermanisë në fund të gushtit
në. frontin francez dhe nga gatishmëria e Vjenës . në këtë ;kohë për
t’i njohur Italisë të drejtën e kompensimit në Ballkàn,, në bazë të
pikës VII .të Traktatit të Aleancës. E shtroi gjithashtu të nesërmen
e, lar- gimit të princ Vidit nga Shqipëria, më 4 shtator 1914, dukè u
përpjekur ta mbështëste në disâ «argumente». Sipas saj pushtimi i
ishullit të Sazanit do të ishte «L përkqhshëni», do të qetësonte atë
pjesë të opinionit publik italian që , po. e shtynte Italinë të hÿnte ; në:
lüftë kundër Austro-Bungarisë, do të pengonte ndonjë veprim mbi
Vlorën të epirotëve që «janë la longa manus e Athinës», dhe do të
shërbente për «ruajtjen e vendirrieve të Londres» 1217^ Keto udhëzime
i jepte
San Xhiulianoja ambasadorit të tij në Berlin, për mënyrën e
bisedimeve. Jo vetëm Gjermania, që prirej ta shtynte Italinë pa
rezerva drejt . Shqipërisë, por ëdhe Austro-Hungaria, e cila ruante
me xhèlozi bregdetin shqiptar, nuk paraqiti ndonjë kundërshtim që
■ Jtalia të vendosej «përkohësisht» në Sazan. Për Vjenën mjaftonte
që të mbetej në fuqi në parim, si marrëveshja e . paritetit austroitalian, ashtu edhe vendimet e Londrës. «Aleàtët» shtruan vetëm një
kusht politik të pa- pranueshëm për Romën. Ata kërkuan të njoftohej
publi- kisht se pushtimi po kryhej si «rezultat.i një vendimi të bashkërenduar të . të : tri qeverive» të Aleancës Tripalëshe1218.
Ishte kusht : i papranueshëm, : sepse; Italisë, që lëkundej midis
neutralitetit e futjes në luftë, i interesonte të ^sfakonte në Shqipëri
jo vetëm me lejën e fuqivë qendrore, por edhe me miratimin e fùqive
të Antantës, me të cilat kishte filîuar pazarllëqet e njohura. Me
përjashtim të T. Titonit, i cili ishte partizan i. pushtimit me çdokusht të Sazanit1219, ' dy ambasadorët e tjerë italianë në kryeqytetet
e fuqive të Antantës, në Londër e në Petrograd**, nuk u pajtuan me

1217
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 576 ; shih po aty edhe dok. 589.
1218 HHStA, PÀ, A. Berhtoldi — Berlinit dhe Romës më 6.9.1914 me nr. 536
dhe 1254; DDI. Sér. V, vëll. I, dok. 613; shih po aty edhe dok. 589, 590, 640. '
1219
DDI. Ser. V, vëll. I, dok.-595.
xx) Prej fundit të gushtit Petërburgu u emërtua Petrograd.
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hapin e Konsultas në Berlin1220. Në mënyrë më të vendosur reagoi ai
i Londrës, G. Imperiali, të cilit i ishte ngarkuar dëtyra e kryerjes së
bisedimeve me E: Grein, për copëtimin e Shqipërisë dhe për futjen e
Italisë në luftë në anën'e fuqive të Antantës. Duke u nisur nga kjo ai
e quante shumë të gabuar, bile «shkatërrimtar» pushtimin e Sazanit
pa lejen e fuqive të Antantës1221. Nga ana e tyre këto fuqi, nëpërmjet
rrugëve të ndry- shme të zbulimit, mundënt të merrnin vesh
përçapjet e Italisë në-Berlin e në Vjenë 1222 dhe nük munguan të
ndërhynin me anën è ambasadorit britanik :në kryeqytetin italian, R.
Rod, kundër këtij pushtimi1223. •
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1220
Po aty, dok. 592, 626.
1221
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 592.
1222
MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 219.
1223 R. Rod. I dekiaronte mhnistrit italian të T>Unëve të Jashtme se Vlora nuk
ishte përpara ndonjë rreziku dhe Italia nuk kishte pra arsye të shkonte atje për
të «mbrojtur» interesat e saj. Sipas tij yenizeloja u kishte deklaruar të tre
përfaqësuesve të Antantës në Athinë se: «Greqia do të qëndrojë dorëjashtë në
çfarëdo veprim kundër Vlorës, mbasi njîhen interesat e Italisë në atë qytet», se
edhe epirotët do të qëndrojnë po ashtu larg Vlorës pasi mbi ta «qeveria greke ka
tani influencé... dhe kësiiillat e saj dëgjohen prej tyre». (<<DDI. Ser. V, vëll. I, dok.
618,' shih dhé dok. 873).
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Kështu hapi i parë diplomatik i Italisë: për të shkuar në: Sazan
utërhoq më 10,shtator 1224. Megjithatë- ai pati rëndësinë e tij. Roma
e mati pulsin e Vjenës në-;lidhje-me ishullin e Sazanit dhe diplomaçia
gjermane, duke idashur ta shihte Ita- linë gjithnjë neutrale, ia hapi
asaj rrugën : për në bregdetin shqiptar. Prandaj nënsekretari
gjerman për. Punët e Jashtme, Cimerman (A. Zimmerman), i shfaqi
amhasadorit italian në Berlin «keqardhjen» për mosshfrytëzimin e
këtij rasti nga ahâ e Romës1225. ,
..; ■V
Hapi tjetër i Romës, i hedhur më 17 ‘shtàtor, këtë radhë pranë
iuqive të Antantës, tregoi se për vendosjen e Italisë në bregdetin
shqiptar edhe këto Juqi paraqitnin kushte të papra- nueshme për
Italinë. Duke dàshur të merrte vesh qëndrimin e tyre dhe të largonte
përshtypjen jo të mirë . të hapit të ve- çuar të kryer në Berlin, San
Xhiulianeja i : njoftoi fuqitë e Antantës se çdo ndërmarrie ushtarake
e Italisë në Vlorë do të bëhej po të paraqitej. nevoja dhe në
marrëveshje me këto fuqi, si edhe me fuqitë, e tjera nënshtruese të
vendimeve të Londrës 1226 . Londra dhe -Parisi në fillim nuk bënë
ndonjë vërej- tje ndaj këtij hapi, ata morën vetëm njoftim1227 (me që
nuk ishte një kërkesë në formë të drejtpërdrejtë për të shkuar në
Vlorë), kurse Petrogradi reagoi ndryshe, gàti njësoj sikur kishte reaguar ndaj hapit -të Venizelos të 24 gushtit. Për S. Sazonovin, Italia
mund ta pushtonte Vlorën atëherë kur t’i shpallte luftë AustroHungarisë dhe si shpërblim për pjesëmarrjen në* luftë në anën e
Antantës. Për më tepër, në rast «se Italia dô: -të shkcmte në Vlorë në
marrëveshje me, Austro-Hungarinë, —- i thoshte ai ambasadorit
italian në krÿeqytetin rus, A. Karlotit, — atëherë premtimi i dhënë
Italisë për Vlorën merrte një karakter krejt të ndryshëm dhe
shtrembëronte vetë idenë nga e cila ishin frymëzuar fuqitë» e
Antantës dhe në rast të tillë këto fuqi mund të detyroheshin t’ia
nënshtronin çështjen një shqyrtimi ex-novo1228. Me këtë pikëpamje të
S. Sazonovit duket se u bashkuan mandej si E. Grei ashtu T. Delkase.
Ata lu përmbajtën kushtit «asgjë për asgjë» 1229, që donte të thoshte
se, pa hyrë në luftë, Italia nuk mund të merrte asgjë nga ana e tyre.
Me këtë donin të nxitnin futjen e Italisë në luftë për- krah tyre.
Megjithatë, Italia arriti të merrte miratimin e fuqive të
Antantës për pushtimin e Vlorës 7; muaj më parë se ajo të hynte nëluftë kuhdër.Austro-Hungarisë. Edhe Greqia arriti ta merrte këtë
për Shqipërinë e Jugut gati tre vjet përpara se të merrte pjesë

1224
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 642.
’
1225 Po aty, dok. 650.
.
1226 Po aty, dok. 723.
1227
Po aty, i. 424, shën.. 1; R. Poincaré. L’invasion, Paris, 1928, f. 328.
1228
MOEI. Sêr. III, vëll. VI, dok. 281? shlh DDI. Ser.; V, vëll. I,
dok. 751; AMÀE. Albanie, vëll. i, fl. 203-204.
1229
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 812 e 873.

nëluftën botërore. Roma manovroi përsëri me «rrezikun» grekotepirot
nga i cili gjoja kërcënohej Vlora, këtë radhë jo nga jugu, por nga
lindja. Në të vërtetë, në fund të shtatorit, forçat «autonomiste» hynë
thellë në tokat e Shqi- përisë dhe më 27 shtator pushtuan edhe
qytetin e Beratit1230. TJ: fol se oreksi i tyre ishte aq i madh, sa donin
të zinin Shkumbinin, sikundër parashikohej në protokollin sekret të
aleancës serbo-greke të majit 19131231. Mirëpo ato ndeshën këtu në
qëndresën e. forçave të organizuara të fshatarësisë kryengri- tëse dhe
u detyruan të tërhiqeshin shpejt me humbj'é të ndi- eshme. Ndër të
vrarët pati edhe dy oficerë grekë 1232 . Sipas shtypit, agresorët u
detyruan të linin në vend dhe municione e armatime. të shumta,
midis të cilave edhe dy topa1233.
Pushtimi i përkohshëm i Beratit nga forçat greke së ba- shku
me pohimet e reja e plot kuptim të Venizelos, i cili vazhdoi të. luante
pjesën «e tij», u dhanë mundësi rretheve të ndryshme italianë të
ngrinin rishtas zërin për «mbrojtjen» e Vlorës.,; .Yenizeloja. tani (në.
fund të shtatorit) nuk jepte që- llimisht asnjë siguri për atë që mund
të ngjiste në Vlorë. Ai pohonte se «Epiri autonom», ndodhet në
«anaorki të plotë», se NDREQJE
«ilaçi» për
GABIMESH
të dalë nga kjo gjëndje ishte
ripushtimi i tij nga ushtria e rregullt greke dhe se ai nuk mund të
ndërmerrte ndonjiê hap diplomatik në këtë drejtim «pa marrë më
parë sigurimin zyrtar se. një hap i tillë nuk do të sprapsej» nga ana e
fuqive1234. Ishte një nxitje e qartë që.i bëhej Romës për të vepruar
ushtarakisht e për te marrë iniciativën edhe në pikë- pamje
diplomatike. Ka shumë të ngjarë që edhe pushtimi i Beratit të ndiqte
këtë qëllim të fshehur. Shtypi shqiptar, që bo- tohej jashtë vendit, e
korrespondentët e tij, që ndiqnin lojën e reaksionit të jashtëm në
kurriz të vendit të tyre, e quanin pushtimin e Beratit nga forçat greke
si një «plan të Italisë që të gjejë shkak të dalë në Vlorë dhe në
Durrës»1235. Kjo nuk ishte një akuzë e vetme e bërë nga njerëz të
veçantë. Akuza

1230
Po aty, dok. 822, 833; 846, 864; AMAE, Albanie, vëll. 1, fl. 242;
vëll. II, fl. 33, 73.
1231
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 833, 873; AMAE, Albanie, vëll. I, fl. 242.
1232
K. Skenderis. O Voriopiritîkos agon (1914), AtHeiïai, 1930, f.
216-2,17; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 881, 899.
■ 30) «Corriere delle Puglie», 6.10.1914, f. 1; 14-15.XI.1914, f.2.
1234
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 844; shih po âty. dok. 873.'
1235
«Diëlli», B. l\)Iass, 23.10.1914, korrespondencë dërguar nga DUT
rrësi më 27.9.1914.
■
.'r-
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për bashkërendim veprimesh midis dy vendeve fqinj në dëm të
Shqipërisë ishte përhapur gjithandëj. Atë e vinin në dukje gjithnjë
e më shpesh edhe njerëzit e Romës në Shqipëri.1236 Ma- dje kishin
arritur t’i propozonin Konsultas, sikundër ishte pro- pozimi i
përsëritur i konsullit italian në Vlorë Çesare Lorit, nevojën e
përgënjeshtrimit të saj si të dëmshme për ndikimin ■italian në
Shqipëri.1237
• Pas pushtimit të Beratit nga forçat «autonomiste» veprimtaria politike italiane, siç mund të pritej filloi menjëherë. Në ditët e
fundit të shtatorit qeveria italiane mori vendim për të pushtuar
Vlorën, kurse flota ushtarake detare vuri në ga- ■tishmëri një njësit
spécial për të kryer pushtimin1238. Ato ditë dhe në ditët e para të
tetorit, shtypi borgjez italian u ra këmbanave të alarmit për
«rrezikun» e Vlorës 1239 . Gazeta 'e rre- theve qeveritare Giornale
d’Italia, shkruante më 2 tetor se kush prekte Vlorën, prekte Italinë
dhe se e vetmja zgjidhje ishte ajo e vendosjes në ishullin e Sazanit
dhe në Vlorë e tri- ngjyrëshit italian1240. Nga ana tjetër, përfaqësues
të rretheve të ndryshme të borgjezisë ekspansioniste italiane bënin
presion mbi qeverinë e Romës të dërgonte në Vlorë ushtrinë e saj
me çdo kusht. Baroni S. Sonino (S. Sonnino) më 26 shtator i
shkruante kryeministrit: «...pushtimi i Sazanit dhe i gjirit të Vlorës
duhet të bëhet menjëherë, pa i kërkuar më lejën askuji... Pra, guxo
dhe shpejt»1241. S. Sonino nuk ishte njeri dosido. Pas dy muajsh, në
nëntor, me vdekjen e San Xhulianos, ai do të yihej në krye të
diplomacisë italiane dhe do të mbante këtë post deri në qershor
1919. Nxitje për të vepruar i erdhën në atë kohë Romës edhe nga
ambasadori italian në Paris T.Titoni1242, i cili në qershor 1919 do të
zinte vendin e S.Soninos.
Mirëpo qeveria italiane nuk veproi ashtu sikundër sugje- ronte
S.Sonino, për t’i vënë fuqitë ndërluftuese përpara një fakti të kryer.
Ajo mori menjëherë miratimin e tyre dhe pas saj atë e mori edhe
Greqia.

1236
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 388, 573, 602, 611, 881; La Marina
italiana nella grande guerra, vëll. I, Firenze, 1935, f. 216.
1237
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 388, 611.
1238
L. Cadorna. Altre pagine sulla grande guerra, Milano, 1935, f. 104;
La Marina, vëll. I, f. 216-218.
1239
La Marina..., vëll. I, f. 217-218; B. Vigezzi. I problemi délia neutralité e délia guerra nel carteggio Salandra-Sonnino (1914-1917), në -«Nuova Rivista
Storica», III/1961, f. 414-415.
1240
«Rassegha contemporanea», Anno VII, Ser. II, fasc. XXIII, dicembre 1914, t. 475.
1241
A. Salandra. La neutralité italiana 1914-1915, Milano, 1928, f. 396-397 ; S. Sonnino. Carteggio, f. 32-34.
1242
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 691, f. 404.
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4. MIRATIMI PREJ FUQIVE I PLANEVE ITALIANE E GREKE TË PUSHTIMIT

E interesuar si gjithnjë për ta mbajtur Italinë jashtë kon- fliktit
botëror e, aq më shumë, për të mos e hedhur atë kundër vetes.
diplomacia gjermane hoqi dorë nga kushti i paraqitur në fillim të
shtatorit, dhe mori vetë iniciativën për ta nxitur Italinë të dërgonte
ushtarët e saj në Vlorë. Kur zhurma për «rrezikun» e Vlorës kishte
marrë përpjesëtime të mëdha, am- basadori gjerman në Romë, H.
Flotov, u deklaronte më 2 tetor diplomatëve në Konsulië: -«Perse nuk
shkoni në Vlorë? Kush do t’u ndalojë? Të gjithë pushtojnë: përse ju
jo?»1243. Pas Berlinit pëlqimin për të pushtuar «përkohësisht» Vlorën
e dha, po për të njëjtat arsye, edhe Vjena 1244.
Nxitja e Berlinit për të pushtuar Vlorën pa asnjë kusht ia shtoi
kurajën Romës për të ndërhyrë përsëri pranë fuqive të Antantës 1245
dhe i dha një armë në dorë për t’u kërkuar me insistim miratimin e
tyre për Vlorën. Këtë hapNDREQJE
San Xhiuliano
e bëri më 3 tetor. Atë ditë ai
GABIMESH
i kërkoi E. Greit pëlqimin për të zbarkuar në Vlorë, dhe nëpërmjet tij
edhe pëlqimin e Francës e të Rusisë. Duke shfrytëzuar gjendjen e
brendshme të vendit dhe duke i fryrë sidomos «rrezikut» të rënies së
Vlorës në dorën e for cave «autonomiste^, ai e porosiste ambasadorin
e tij rie Londër të ushtronte atje presion për të lejuar pushtimin eVlorës. Me që është fjala për «një çështje që konsiderohet si jetësore
për Italinë», të vihet në dukje, theksonte ai, se refu- zimi i kërkesës
për pushtimin «e përkohshëm» të saj do të ngjalite në Itali «një lëvizje
serioze dhe me plot rrjedhime, që mund të dëmtonin bisedimet e
fshehta në vazhdim» 1246 . Për te përforcuar pohimet e ministrit të
Jashtëm, kryeministri italian, A. Salandra, i dërgonte po atë ditë G.
Imperialit një telegram të vetin me pohime më kategorike, madje gati
sikur kërkesa për miratim bëhej sa për formë. Ai i theksonte
Imperialit se duhej t’i nënvizonte sekretarit anglez për Punët e
Jashtme që :«pushtimi i Vlorës mund të kryhet brenda një kohe

1243 A. Salandra. La neutralità..., f. 400; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 866; shih po
aty edhe dok. 872.
1244
Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’AutricheHongrie et l’Italie, Vienne, 1915, (më tej : DD AU) dok. 59, f. 61. Me këtë rast në
Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë u har- tua edhe një projekt
që mendohej t’i paraqitej palës italiane për t’i kërkuar disa garanci e kompensime
për këtë pushtim, projekt që me sugjerimin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë,
u la pastaj mënjanë. Konrad ton Hôcendorfi propozonte të pritej fundi i luftës, nga
mbarimi i së cilës do të varej përfundiffiisht qëndrimi ose jo i ïtalisë në Vlorë.
(HHStA, PA, A. Shih materialin e përgatitur në tetor 1914 nga Fon Rapaporti dhe
përgjigjen e Shtabit të Përgjithshëm me nr. 541).
1245
S. Sonnino. Carteggio, dok. 29,; f. 36, SalandrarSonninos, me2.10.1914.
1246
DDL Ser. V, vëll. I, dok. 873;.
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shumë të shkurtër»-, që ky pushtim «duhet të konsiderohet si një hap
i parë-i ma- rrëveshjeve të tjera që shpresojmë se do të përfundojmë,
ndër- sa ata do të ishin për ne shumë të vështira në qoftë se vendi ynë
do të kishte përshtypjen se pushtimi po na ndalohet nga fuqitë e
Antantës... Bile mund të shtyhemi ta kryejmë edhe në qoftë se këto
fuqi nuk do të na i këshillonin»1247.
Është e qartë se në këtë rast diplomacia italiane nuk pranonte
që pushtimin e Vlorës fuqitë e Antantës ta kushtëzo- nin me futjen e
saj në luftë përkrah tyre, sikundër kishin kërkuar. Ajo linte të
kuptohej se do të hynte në luftë kundër Austro-Hungarisë sapo të
ishte gati.1248
Presionet e qeverisë italiane patën rrjedhimet e tyre. I ndikuar
nga E. Grei, i cili dyshonte se refuzimi i kërkesës italiane për të
shkuar në Vlorë mund të «asgjësonte të gjitha shanset për bashkimin
e saj me aleatët (e Antantës) dhe bile mund të bëhej edhe një faktor
vendimtar për të drejtuar opi- nionin publik italian në anën tjetër»,
sic i shkruante ai S.Sazo- novit, edhe ky (S. Sazonovi) hoqi dorë nga
kushti i tij i më- parshëm «asgjë per asgjë»1249. Kërkesën për pushtim
e miratoi edhe Franca.1250 Kështu më 6 tetor E. Grei i jepte Italisë, në
emër të tri qeverive të Antantës pëlqimin për të pushtuar Vlorën, 1251
pa asnjë kusht.
Në këtë mënyrë edhe fuqitë e Antantës po i linin edhe ato dorë
të lirë Italisë në Shqipëri. Vendi ynë filloi të kalonte gradualisht si një
monedhë shkëmbimi në dorë të diplomacisë së Romës.
Pas Italisë, miratimin e fuqive për veprime në Shqipërinë e
Jugut e mori edhe Greqia. Edhe E. Venizeloja u mundua t’i mbulonte
qëllimet e tij duke tundur degën e ullirit. Nëse për pushtimin e Vlorës
Roma nxori pretekstin e «mbrojtjes» së Saj nga bandat «autonomiste»,
Athina ngriti atë të «mbrojtjes» :së popullsisë të Shqipërisë së Jugut,
veçanërisht të-asaj mys- limane, nga masakrat e këtyre bandave,
çkamund të bëhej me dergimin atje të foreave të rregullta greke. Për
t’i nxitur di- plomatët e fuqive në Athinë, që të ndërhynin pranë
qeverive të tyre, yënizeloja deklaroi se këtë veprim do të detyrohej ta
kryente pa i kërkuar le je askujt. Kryeministri grek ka ndërmend të
dërgojë në Shqipërinë e Jugut «një regjiment kundër tru- pave të
Dhulisit** për mbrojtjen e myslimanëve. Po të veprojë kështu, kjo do
te bëhet pa kërkuar autorizimin paraprak të fuqive nga frika e
ndeshjes në një refuzim të tyre. Ai do t’i informojë ato vetëm pasi të
44) A. Salandra. La neutralità..., fl. 401-403.
1248 1)1)1. Ser. V, vëll. 1, dok. 873, 880; A. Salanidra. La neutralité..., f. 401-403:
AMAE, Albanie, vcll. 2, fl. 29.
46. MOEI. Ser. III, vëll. VI, ddk; 355; DDL Ser. V, vëll. I, dok. 892, 903, 908.
!

1250 Po aty, Ser. V, vëll. il, dok. 904, 908; AMAE,■ Albanie, vëll. 2,
^é) DDTSer. V, vëll.'"I, dok. 896.

**) Dhulis ishte ministër ï Luftës në «qeverinë» e J. Zografos.
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jetë kryer operacioni... Kështu i shkruante më 14 tetor Parisit
ministri i Francës në Athinë, G. Devilë (G. Deville).
Për «mbrojtjen» e myslimanëve ka shumë të ngjarë që
Venizeloja të ketë shfrytëzuar një .gjakderdhje që ndodhi në ato kohë
në një fshat të Përmetit. Bandat e komanduara nga oficeri famëkeq
grek Papajorgjiu, vranë atje 175 veta, burra, gra e fëmijë.1252 1253
Për të treguar domosdoshmërinë e ndryshimeve politike në
Shqipërinë e Jugut, ndërhyri edhe shtypi i Athinës. Gazeta
venizeliste Patris kritikonte ashpër anëtarët e «qeverisë» të «Epirit
autonom»;, ajo i cilësonte ata «qesharakë», sepse në mungesë të J.
Zografos i'kishin drejtuar keq punët në Shqipërinë e Jugut 1254 . I
tërhequr në Athinë, J. Zografoja ishte zëvendësuar nga A. Karapanos,
ministër i Jashtëm në «qeverinë» e «Vorio- Epirit».
Megjithatë edhe Venizeloja. nuk veproi ashtu siç kishtd hapur
fjalë, se do të shkonte në Shqipërinë e Jugut «pa i kërkuar më leje
askujt». Atë e ndihmoi diplomacia angleze dhe ajo italiane.
I interesuar të kundërpërballonte vendosjen e Italisë në bazën
e rëndësishme strategjike
të Vlorës
me zotërimin e ka- nalit të
NDREQJE
GABIMESH
Korfuzit tërësisht nga Greqia, E. Grei u kujdes që kësaj të fundit t’i
njihej pushtimi de fakto i Shqipërisë së Jugut si pushtim de jure. Ishte
pikërisht diplomacia e Londrës ajo që i mori Romës miratimin për
ripushtimin e Shqipërisë së Jugut nga forçat e rregullta greke.
Qeveria italiane parashtroi vetëm një kusht: «që pëlqimi i saj për
pushtimin grek, të xrios shpa- llej publikisht»1255. Kjo lidhej, së pari,
me synimin e Romës për t’i fshehur popullit shqiptar komplotet që
vazhdonin të- thurreshin në kurriz të tij e kundër të cilave ai po
protestonte. Së dyti, lidhej edhe me faktorë të jashtëm, me interesin
e Italisë për të ruajtur formalisht marrëveshjen e paritetit me AustroHungarinë. Me këto synime Roma e njoftoi Vjenën dhe Berlinin për
hapin e diplomacisë angleze dhe për miratimin e saj për ripushtimin
e Shqipërisë së Jugut, nga Greqia, meqë- kjo angazhohej 'të
respektohte vendimet e Londrës1256 1257.
Miratimi i Italisë dhe i Anglisë patën një rëndësi të ve~ çantë
për Greqinë. Pas këtij miratimi Venizeloja veçse i njoftoi fuqitë e tjera
të mëdha për hapin që kishte vendosur të kryente në Shqipërinë e
Jugut, pa u kërkuar atyre miratimin. Materialet greke paraqitur
1252 AM A K , Albanie, vëll. 2,'41. ,17 e 62;\MOEL- Ser. III, vël!. VT. f. 406,
‘
1253
G. Léon. Greece and the Albanian Question at tha Outbreak of the
First World War, në:. «Balkans^^ Stadiës», tir. -1/51970,-Æ 76, shën, 69.
1254
Po aty, f. 78: DDJ. Ser. V, vëll. I, doK.' 906.
1255
MOEI. Ser. III, vëll. VI. dok. 393 dhe shën. 3, f. 406; AM AF,
Albanie, vëll. 2, fl. 117.
1256
AircMvio Centrale dello Stato, Rosma (më tej: ACS), Carte A..
Salaindna, busta 1, fàsc. 4, telegram i 22.10.1914, nr. 1135.
1257 AMÂE, Albanie, vëll. 2, fl. 126; Ch. Theodoulou. Greece and the Entente,
Thessak»iiki, 1971, f. 59-60, stiën. 39.
shën.
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diplomacisë së Parisit nuk lënë shteg për ndo- një dykuptimësi,
pavarësisht nga shprehjet e stërholluara di- plomatike të përdorura
në këtë rast. «Pas një ndërhyrjeje të ser R. Rod pranë Konsultas,
qeveria italiane pasi deklaroi se nuk do të kishte kundërshtim, E.
Venizelo vendosi të ripushto- jë provincën e Epirit të Veriut, që Greqia
kishte qenë e dety- ruar ta lëshonte. Për këtë po merren masa dhe
ripushtimi do të kryhet pas disa ditësh»-, u deklaronte ministri grek
në Francë më 24 tetor diplomatëve të Ke d’Orsesë.5i Këtë pohim ai epërsëriste pas dy' ditësh, në notën e nënshkruar nga vetë E.
Venizeloja. «Qeveria mbretërore ka vendosur të dërgojë ush- trinë
greke në këto provinca të [Epirit të Veriut]...»1258, thuhej në- notën e
kryeministrit grek të 26 tetorit.
Interes paraqesin gjithashtu pretekstet që përdoti diplo- macia
greke për të justifikuar përpara fuqive «ripushtimin». Sipas saj
«ripushtimi» do të shërbente gjoja për «vendosjen e- rendit» në
Shqipërinë e Jugut si dhe për «kthimin» atje të- refugjatëve. Njëherazi
ajo ua paraqiti aktin që do të kryente- si «të përkohshëm», që nuk
synonte rishikimin e vendimeve të Londrës në favor të Greqisë. 1259 1260

1258
AMAE. Albanie, vëll. 2, t. 126, 150.
1259
Në notën dorëzuar Ke d’Orsesë më 26 itetor pohohej . se ushtria
greke do të shkcmte në Shqipërinë e Jugut «për të siguruar rendinj <ihe- për të
garanituàr jetën dhe pasurdjtë e popullsisë pa dfffilâxn feje e për t’u lejuair
banorëve të larguar e të rënë në imjeriim .të kthëüenj në vatrat e- tyre për të
vazhduar hë paqe punët dhe mieishtëratë e tyre». Aty pohphej gjithashtu se duke
fdpushtuar Shqipërinë e Jugut «Qeverda greke u jép. Fuiqitvie .të Mëdha
sigüriimin formai se përparimi i trupave të saj të arma- tosura nuk ka veçse një
karakter krejt të. .përkohshëm dhe se Greqia... do t’u përmbahet ngushtësisht
vendimer’e' të Konferencës së Ambasado- rëve, të cilat i ’ka pranuar me notën
dërguar Fuqive të- Mëdha më 21 shfcürt’(1914)^. fAMA®,: Albanie, vëlil. 2; fl, .150,
158)-.
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Hapi i Athinës pranë katër Fuqiye të Mëdha (përveç Anglisë
dhe Italisë) ndonëse nuk kishtë për qëllim t’u mirrte atyre miratimin,
por thjesht t’i informonte për veprimin që kishte vendosur të kryente,
megjithatë ato i dhanë këtë mira- tim. Franca ia dha më 27 tetor 57 e
duket se pak a shumë atëherë ia dhanë edhe tri të tjerat1261 1262.
Për «ndryshimet» në Shqipërinë e Jugut, Venizeloja njoftoi edhe
Esad pashë Top tanin, i cili më 3 tetor kishte mundur të kthehej në
Durrës e të vihej në krye të «qeverisë» shqiptare. Njoftimin ia-bëri më
27 tetor përfaqësuesi diplomatik i Greqisë në Durrës, K. Varatasi.50
Kurse N. Pashiçin e kishte njoftuar qysh më 25 të atij muaji.1263
Vendimin e saj për ripushtimin e Shqipërisë së Jugut, qeveria
e Athinës e njoftoi edhe publikisht me një komunikatë të botuar më
26 tetor. Përmbajtja e saj ishte e ngjashme me «argumentimet» e
notës dorëzuar fuqive 1264. Po kështu veproi edhe qeveria e Romës me
deklaratën publike që lëshoi po në të njëjtën ditë, më 26'tetor. Në të
flitej për dërgimin e anijeve të fiotës së saj ushtarake në drejtim të
bregdetit shqiptar dhe për vendosjen në Vlorë të një «stacioni
sanitar». Anijet do të «kontrollonin» ujërat gjatë këtij bregdeti për të
ndaluar kon- trabandën e armëve dhe zbarkimin e njerëzve të
armatosur. Kurse «stacioni sanitar» ose «misioni sanitar» do t’u vinte
gjoja në «ndihmë» refugjatëve të larguar nga Shqipëria e Jugut.1265
Parulla e «ruajtjes» së vendimeve të Londrës, me të cilën e
shoqëruan Roma dhe Athina kërkesën e tyre pranë fuqive për
miratimin e pushtimit të territoreve të shtetit shqiptar, u shfry- tëzua
për disa qëllime. Italia dhe pas asaj Greqia, nuk niseshin thjesht nga
fakti se rishikimi në interes të tyre i vendimeve të 1913 mbi
Shqipërinë nuk mund të bëhej veçse në mbarim të luftës e nga fituesit
e kësaj lufte. Me anën e parullave të tilla të dy monarkitë fqinje
neutrale, veçanërisht Italia, sy- nonin të mënjanonin qëndresën e
popullit shqiptar dhe të udhëheqësve të tij, të shqetësuar nga
përpjekjet për të pu- shtuar Vlorën dhe të shqetësuar për të ardhmen
e vendit në përgjithësi. Ky ïaktor i brendshëm kishte peshën e vet e
ndërthurej me faktorë të jashtëm. Parulla e «ruajtjes» së vendi- meve
të Londres ishte një mjet të cilin Italia me Greqinë mendonin të
mënjanonin presionet e fuqive ndërluftuese .për t’i tërhequr ato pas
vetes, duke mënjanuar njëkohësisht kushtet që vinin fuqitë për të
kryer apo legalizuar pushtimet. Dhe këto synime ato i arritën.

,57) AMAE: Albanie, vëll. 2, £1. 171; shih po aty dhe fl. 148-150,--158. . 58Y
MOEÏ. Ser. III, vëll! VI, pj. 1, f. 452, shën. 2 dhe f. 453, shën. 1;
L. Miaiccais. Ainsi parla Vénizelos. Paris, 1916,, i. Tl. .
—
1262
ACS. Carte A. Salandra b. 6, fasc. 47, K. Aliotl — Romës, më
27J 1Ô.19I14, îir. 1013; AMAE, Albanie, vëll. 2, fl. 183.
1263 MO El. Ser. III, vëll. VI, pj. 1, f. 405, shën. 3.
1264 AMÀE. "-Albanie, 'vëllh'2, fl. 148-150 ;.’«Riâsseg!na Contemporanea**-,
10 novembre 1914. f. 263-264.
';
'
,•
1265 «Rasisegna contemparamea»-, 10 novembre 1914,: f. 253, 256-257.

Si fuqi e madhe nënshkruese e këtyre vendimeve, Italia ndiqte
edhe dy synime të veçanta. Ajo u jepte të kuptonin fuqive të Antantës
se rishikimi i vendimeve në favor;__të fqi- njëve ballkanikë duhej bërë
në çdo rast me pjesëmarrjen e saj, si e interesuar drejtpërsëdrejti për
Shqipërinë e Adriatikun. Kurse fuqive qendrore, veçanërisht AustroHungarisë, i kuj- tonte se ajo i përmbahej marrëveshjeve me të, për
të ruajtur vendimet mbi Shqipërinë, pavarësisht nga pushtimet e
ndrysh- me të territoreve të saj. Në lidhje me këtë San Xhuliano u
bëri edhe një sqarim fuqive të Antantës, pasi mori prej tyre miratimin për pushtimin e Vlorës. Ai porositi më 6 tetor ambasadorin
italian në Londër t’i deklaronte E. Greit se «vendimet e Londrës duhet
të konsiderohen në fuqi derisa pjesa më e madhe e fuqive ndërluftuese
nuk do t’i ketë deklaruar ato të rëna nga fuqia». Rrjedhimisht kur të
pushtohej Vlora, sqaronte më tej kreu i diplomacisë italiane, Italia .
do të deklaronte publikisht se me këtë veprim nuk kishte ndërmend
të «anulonte vendimet e Londrës lidhur me Shqipërinë».1266
Miratimi i planeve të Italisë dhe Greqisë u pasuan ngà veprimet
brenda.në Shqipëri. E para veproi Greqia.

5. «RIPUSHTIMI» GREK I SHQIPËRISË SË JUGUT

Për Greqinë «ripushtimi»- i Shqipërisë së Jugut ishte një akt
thjesht formai, sepse forçat e armatosura greke ishin gjithmonë të
pranishme në këtë pjesë të vendit. Ato fshiheshin vetëm pas ushtrisë
«autonomiste». Kjo gjendje e konstatuar më parë, vazhdoi edhe me
fillimin e luftës botërore. Konsujt e huaj nga Janina e Korfuzi i kishin
informuar vazhdimisht qe- ndrat e tyre për mostërheqjen në fakt të
forcave greke nga Shqipëria e , Jugut 1267 . Madje ndonjëri kishte
theksuar se: «auto- ritetet ushtarake greke ushtronin në fakt të gjitha
pushtetet në Epirin autonom» 1268 . Megjithatë për të dhënë
përshtypjen e një
ripushtimi, qeveria e Athinës bëri atje disa lëvizje trupash e disa
zëvendësime që përfunduan me shkrirjen e forcave «autonomiste»
dhe me kthimin e tyre në ushtri të rregullt. Këto ndryshime në
Shqipërinë e Jugut E. Venizeloja i shpalli botë- risht me fjalimin që
mbajti përpara Parlamentit grek në Athi- në më 27 tetor. Ai vuri në
dukje karakterin e «përkohshëm» të pushtimit dhe theksoi
angazhimet me përmbajtje demago- gjike që ai kishte marrë ndaj

1266
1267
1268
39. . .. ,,
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DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 903: shih po aty edhe dok. 917 o 932.
HHStAj P,A, A. Ilorbonstel nga Jantna — Vjenës, më 27.9.1914.
AMAE. Grèce, vëll. T, fl.

fuqive1269.
Bashkë me forçat e armatosura të «Epirit autonom» ■ u
shpërnda edhe «qeveria» e tyre. Këtë e bëri vetë J. Zografoja po nga
Athina me anën e një deklarate që i drejtoi «popullit epirot», të cilin
e njoftonte se misioni i tij kishte marrë fund me «çlirimin e
Epirit»1270. Kështu mbaroi së ekzistuari «shteti autonom» i sajuar i
«Vorio-Epirit», që pati pasoja të rënda nje- rëzore dhe materiale për
popullsinë e Shqipërisë së Jugut, që i krijoi shqetësime të mëdha
shtetit të pavarur shqiptar dhe që ishte një nga shkaqet që pengoi
konsolidimin e tij.
Pas hapit të 27 tetorit, kryeministri grek i dërgoi menjë- herë
falënderimet e rastit ministrit italian të Punëve të Jashtme. «Duke
shkuar sot në mëngjes te Venizeloja... ai më shprehu kënaqësinë e
tij të thellë për qëndrimin e Italisë në këto difët e fundit që i lejoi
Greqisë të kryente një hap të quajtur prej saj të nevojshëm»— i
telegrafonte de Bozdari më 30 tetor So- ninos. «Më kërkoi me
kureshti të madhe :— vazhdonte ai më tej — nëse dhe- kur do të
pushtojmë Vlorën, duke
më përsëritur
atë që më ka thënë shumë
NDREQJE
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herë, se pushtimi i Vlorës nga ana e Italisë është dëshira e tij më e
gjallë dhe se ai dëshiron që Italia, e vendosur në Ballkan, do të
formonte me Greqinë dhe me Rumaninë një garanci paqeje, lulëzimi
dhe përparimi për këtë rajon të shumëvuajtur».1271
Partneri i Greqisë nuk e pushtoi dot menjëherë Vlorën. Në fund
të tetorit Italia u kufizua vetëm me pushtimin e ishullit të Sazanit,
kurse në Vlorë dërgoi një «mision sanitar». Kjo tër- héqje e
përkohshme nga pushtimi i Vlorës kishte arsyet é veta.

1269 L. MaccAinsi pa^Ja Venizelos, f. 25-29; «Dielli», 25.XI.19i4.
1270
AMAE.
Grèce, vëil. I, fl. 49-50.
, .........
1271 ACS. Carte A. Salandra, busta 7, fasc. 51 — de Bosdari — Son- ndinos, më
30.10.1914, nr. 438.
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4. SHTYTJA E PËRKOHSHMË E PUSHTIMIT TË VLORËS .

Tërheqja e përkohshme nga pushtimi i Vlorës ka tërhequr qysh
atëherë vëmendjen e diplomatëve dhe të publicistëve. Janë bërë edhe
përpjekje për të gjetur arsyet. Diplomatët e huaj në Romë e gjetkë
bënin hipoteza, po nuk goditën tamam në shenjë. Për shembull
ambasadori frances në Itali, K. Barer (C. Barrère), tërheqjen e ka
shpjeguar me faktin që qeveria e Romës u sigurua nga Athina se
forçât greke do të qëndronin larg Vlorës.1272 Të tjerë e kanë shpjeguar
me kundërshtimin e Austro-Hungarisë 1273 , pra me faktorë tëjashtëm. Publiciste bor- gjezë italianë kanë shprehur më shumë
pakënaqësinë për ha~ pin «gjysmak» (siç e kanë konsideruar ata
vendosjen në Vlorë të «misionit sanitar») sesa janë ndalur në
shkaqet1274. Me sa dimë as historiografia italiane, e cila, në sajë të
dokumentacionit që disponon, kishte më tepër mundësi të sqaronte
çështjen, nuk është ndalur në të. Çështjen e kanë prekur më tepër
historianët italianë që janë marrë me problemet ushtarake.
Megjithatë edhe këta nuk e kanë çuar atë më tej nga sa ka pohuar
shefi i atëhershëm i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë italiane, gjenerali L. Kadorna (L. Cadorna), në materialet e të cilit ata janë
bazuar.1275 L. Kadorna ishte për kufizimin e pushtimit në ishullin e
Sazanit, meqë pushtimi i Vlorës do të kërkonte força të shumta
ushtarake, që do të duheshin për frontin kryesor të luftës, për frontin
me Austro-Hungarinë, i cili mendohej të- hapej në Italinë e Veriut 1276.
Mirëpo kjo është një paraqitje e thjeshtëzuar e problemit é cila, për
më tepër, nuk shpjegon shkaqet e shtyrjes.
Për t’i shpjeguar ato duhet thënë se qevéritarët e Romës
dëshironin që pushtimi i Vlorës të kryhej pa gjetur ndonjë qëndresë
sado të vogël, që pushtimi të bëhej me pak força e të mbahej po me
força të pakta. Mossigurimi i këtyre kushteve çoi në shtyrjen e
pushtimit. Në Vlorë u dërgua «misioni sanitar» në vend të ushtrisë,
kurse Sazani u pushtua. Shqiptarët nuk mund të bënin dot ndonjë
qëndresë sepse ishulli ishte i pabanuar. Përveç kësaj, ata nuk kishin
flotë ushtarake detare

1272
AMAE. Albanie, vëil. 2, f. 192-193.
1273
MOEI. Ser. III, vëli. VI, dok. 438.
1274
«Rassegna comtemporanea», nënitor e dh-jebor 1914, f. 140142, 270-271, 487-488.
1275 C. Buadlno. Una guerra assurda. La campagna di Grecia, Mila- ruoVarese, 1965, f. 13-17; Le truppe italiane in Albania (Anni 1914-1920 e 1939), a cura
di M. Monlanari, Roma, 1978, f. 36-38.
1276 L. Gadoma, f. 101-107.
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të nevojshme për luftë në det. Në Vlorë puna qëndronte më ndryshe.
Për mënjanimin e ndonjë qëndrese në Vlorë, në rast push- timi
të saj, qeveritarët e Romës, kishin menduar që më parë. Qysh më 9
maj 1913 San Xhuliano i shkruante kryeministrit të atëhershëm,
Xh. Xholitit (G. Giolitti) kështu: «Duhet të shkoj- në qysh tani në
Vlorë njerëzit tanë besnikë për të qenë në vend në momentin
oportun. Kemi dërguar atje shqiptarë me influencé, miqtë tanë, me
ekspeditën e njohur të ushqimeve për vendësit e Vlorës. Kuptohet se
këtyre nuk do t’u themi asgjë për ndërlikimet e mundshme politike,
porse ata do të shkojnë atje për të bërë propagandë italiane dhe kur
të ndodhin ndërli- kime të tilla ata do të ndodheshin në vendet e
caktuara për të kryer menjëherë aksionin e nevojshëm politik për të
siimangur çdo mosbesim të popullsisë»1277.
Mirëpo në vjeshtën e vitit 1914 kushtet në Vlorë nuk ishin ato
që do të dëshironin qeveritarët italianë. Përveç forcave atdhetare të
krahinës, prej fillimit të shtatorit në Vlorë ishin vendosur forçat
kryengritëse antividiste. Gjithashtu ndodheshin me mijëra refugjatë
nga Shqipëria e Jugut, midis
të cilëve
kishte mjaft të armatosur. Të
NDREQJE
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gjitha këto força kishin fituar një përvojë luftarake dhe nuk u
mungonte as nuhatja politike. Ato ndiqnin veprimet e fqinjëve në
vend dhe reagonin kundër tyre deri me përleshje të armatosura. Ato
reagonin edhe kundër pazarllëqeve antishqiptare të fuqive, për aq
sa informo- heshin nga lajmet e komentet e shtypit të huaj.
Mundoheshin gjithashtu që Italisë të mos i krijohej asnjë pretekst
për t’u vendosur në Vlorë. Për këtë arsye I. Qemali në fund të gushtit
1914 i porosiste përfaqësuesit e Vlorës të pranonin hyrjen atje të
kryengritësve antividistë, por me kusht që këta të mos ngrinin në
Vlorë flamurin turk e ' të ulnin flamurin shqiptar1278.
Moszbatimi i kësaj porosie nga elementët turkomanë që kishin
depërtuar në lëvizje, i shqetësoi shumë forçat patriotike të
atjeshme.1279 Në Vlorë flamui:in turk ata e zëvendësuan disa herë
me flamurin shqiptar. Në këto veprime me karakter politik u
dalluan Sururi Libohova, Musa Hamza Isai e mjaft të tjerë. Në
àfërsitë ë Vlorës vazhdoi gjithashtu të ngrihëj fla- muri kombëtar.1280
Gjendja në Vlorë vijoi të ishte e tillë edhe në tetor, kur në

1277
AOS. Presidenza del Consiglio, fasc. 9/2, letra e San Xhulianos
me titulO.: Provvedimenti e spese urgenti e transitorie per l’Albania.
1278
DDI. Ser. V, vëll. I, dofe. 499; shih po aity, dok, 441 dhe shën. 3,
f. 275; S.. HaUkokpndi, Historia e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, i. 197-198.
1279
F. Mairtinâ. Diario 1914-1918, Verpna,. 1966, f. 75-76. Në Idâlim
itë shlatarüt qeveritarët italianë e .bisednan mundësijnë e pëndorimit të feëtïj
veprimi si pretekst.
1280
llllStA, PA, A. Majerhauzeri nga Vlona më 9.9.1914, nr. 41/P;
«Dielli» 6 dhe 9.10.1914, lajmet e korrespondentit të saj nga Durrësi më 10 dhe
15.9.'1'914; «Corrdere delle Puglle», 8.9.1914; '24.9.1914, f. 1; 4.10.1914, f.l ;
13.10.1914; S. Hallkofeondi, i. .201.
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Shqipëri u kthye Esad pashë Toptani. Me kthimin e tij qeveritarët
italianë ushqyen shumë shpresa për realizimin e planeve të lyre pa
ndeshur në ndonjë qëndresë. Me pushtimin ■e Beratit nga forçat e
J. Zografos në fund të shtatorit dhe veçanërisht me vendosjen më 3
tetor të E. Toptanit në Durrës, në Romë u mendua se kishte ardhur
koha e përshtatshme për të pushtuar Vlorën. Dhe u veprua njëherazi
në dy plane, në planin e jashtëm diplomatik që pamë, dire në planin
e brend- shëm ushtarak.1281 Për këtë kryeministri italian dërgoi te
gjeneral L. Kadorna ministrin fuqiplotë të Italisë ne Durrës, K.
Aliotin, për t’u marrë vesh më hollësisht për zbarkimin e forcave italiane në Shqipëri1282. K. Alioti ishte një nga nxitësit e këtij zbarkimi.
Madje ai kishte kritikuar qendrën e vet për qëndrim të mefshtë ndaj
kësaj çështjeje.1283
Detyra kryesore për përgatitjen e terrenit për zbarkim iu
ngarkua po Aliotit.1284 Mirëpo K. Alioti dështoi. Ai u nis nga Brindizi
me vapor ushtarak më 1 tetor së bashku me ish-këshilï- tarin italian
pranë oborrit të princ Vidit, F. Kastoldin. Më 2 tetor ata ishin në
Vlorë e të nesërmen në Durrës 1285, ku shkuan për të pritur Esad
Pashën, për «t’u puthur» me të, siç shkruante plot sarkazëm gazeta
«Dielli»1286, e për t’u marrë vesh për planet e Italisë.
Në fillim Alioti i mori punët lehtë, sic i kishte paraqitur edhe
në Romë, në Konsultë e në Shtabin e Përgjithshëm të ushtrisë. Më 2
tetor, pas vizitës në Vlorë, ai mendonte se mund të provokohej atje
një «incident», që do të ngjalite, sipas tij, «panik të përgjithshëm» në
popullsinë e atjeshme, e cila rronte me frikën e bandave
«autonomiste» dhe të çrregullimeve të brendshme1287. Të nesërmen
ai i bënte Romës thirrje për të kryer urgjentisht pushtimin. «Rasti
është i përshtatshëm në

1281
La Marina..., vëll. I, f. 216; S. Sonnino. Garteggio..., dok. 26, 27 e
28; S. Sonnino. Diario 1914-1916, vëll. 2, f. 20-21.
1282
A.
Salandra. La neutralità..., 1. 397.
i
1283
F. Martini, f. 90-91, 111-112.
1284
S. Sonnino. Carteggio, dok. 29, f. 36.
1285
«Corriere delle Puglie», Bari, 4.10.1914, f.. 1 ; AMAE, Albanie,
vëll. 2, fl. 30.
1286
«Dielli», 27.10.1914.
1287
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 865.
•
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mënyrë të jashtëzakonshme dhe se nuk do të mund të përsëritej
ndoshta lehtësisht». Pikërisht këtë ditë kryeministri dhe rhi- nistri i
Jashtëm.i Italisë ndërhyn me të shpejtë pranë fuqive të Antantës për
t’u marrë pëlqimin për pushtimin e Vlorës. «Do të ndihmoheshim
edhe nga Esadi pa kushte», telegrafonte Alioti po ashtu më 3 tetor.85
Ndërkaq ngjarjet treguan se pohimet e Aliotit ishin pa baza, se
përfytyrimet e tij për mbështetjen dhe influencën politike që Pashai i
Toptanit kishte në vend86, ishin iluzione të krijuara nga dëshira për
të vënë në jetë planet e Italisë pa ndonjë vë- shtirësi, si edhe nga disa
suksese që ai pati në fillim.
Brenda 2-3 ditësh pas kthimit në Durrës, Esadi mundi, të
shfrytëzonte përçarjen që ekzistonte në udhëheqësit e krye- ngritjes,
të shtinte në dorë pushtetin politik, të shpallej krye- ministër dhe
komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Megjithatë ai nuk
e kishte aspak situatën në dorë, përkundrazi kishte shumë
kundërshtarë dhe pak mbështetës 87.
Për të forcuar pozitën e tij të dobët në vend Esadi filloi të
dredhonte. Ai i sugjeroi K. Aliotit mënyrën sesi duhej vepruar për
pushtimin e Vlorës. Për E. Toptanin krahas Vlorës Italia duhej të
zbarkonte edhe.në Durrës, bile me força të shumta, përt’i trembur
kundërshtarët e tij. Ndryshe zbarkimi i trupave italiane vetëm në
Vlorë krijonte rrezikun e goditjes së tyre. Aq më keq do të qe nëse
këto trupa do të ishin të pakta.88 Dhe K. Alioti e aprovoi plotësisht
propozimin e Pashait Toptanas për të mos e kufizuar pushtimin
vetëm në Vlorë, sikundër kishte vendosur qeveria italiane. Në një
letër dërguar Romës më 4 tetor ai propozonte të miratohej kërkesa e
Pashait për pushtimin e Durrësit. Për kryerjen e këtij aksioni do të
mjaftonte një divizion ushtarësh.89 Kështu, i dërguari i saj në
Shqipëri filloi t’i transmetonte Romës mendime të tjera, të ndryshme
nga ato të mëparshmet. I zemëruar nga kjo ministri i Jashtëm italian
arrinte t’i pohonte më 7 tetor kryetarit të qeverisë se Alioti ishté «një
njeri i rrezikshëm» dhe se ai ishte gati ta tërhiqte nga Shqipëria po të
ishin rrethana të tjera.90
Pohime gati të njëjta (se pushtimi i Vlorës dhe mbajtja e saj nuk
mund të arriheshin me pak força), i dërgoi Romës pas pak ditësh edhe
komandanti i anijeve ushtarake italiane që
91) Po aty, dok. 875.
92) Po aty, dok. 871.
93) G. Shpuza. Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mëstrie ÎÙ14-1915. Tiranë,
1986, f. 216-220.
94) DPI. Ser. V, vëll. I, dok. 902.
95) Letra është botuar nga F. Martini. Diario..., f. 173-174; shih po aty dhe f.
169.
96) DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 910.
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patrullonin në ujërat bregdetare të Vlorës, admirali Xh. Patris, dhe
konsulli italian në Vlorë, Ç. Lori. I pari pohonte se «kujdesi kërkon

rritjen e força ve» 1288 , i dyti se «nuk është absolutisht e
këshillueshme... të kryhet pushtimi i Vlorës me vetëm dy batâlione»1289. Nga njoftimet që i jepnin Romës komandantët e anijeve
italiane në Vlorë, në qytet dhe në rrethe kishte afro 4 mijë burra të
armatosur.1290
Kërkesat për rritjen e forçave italiane që do të kryenin
agresionin, dëshmonin për dështimin e projektit fillestar të
qeveritarëve të Romës dhe të diplomatëve të saj në Shqipëri, sipas
të cilëve për pushtimin e Vlorës do të mjaftonin vetëm pak força. Më
27 shtator pushtimi i Vlorës ishte parashikuar të bëhej vetëm nga
3-4 kompani ushtarësh. 1291 Mirëpo gjenerali L. Kadorna e kishte
pranuar këtë zbarkim vetëm po qe se forçat italiane priteshin në
Vlorë me flamur të bardhë e si «miq» dhe në qoftë se ato nuk do të
bëheshin objekt sulmi nga krahi- nat përreth. Ndryshe sipas
mendimit të shefit të Shtatmadho- risë së përgjithshme italiane, do
të duheshin força të shumta baraz me një trup armate. Kjo do të
shoqërohej me dërgime forcash të tjera.1292
Kështu, misioni i parë i Aliotit për pushtimin e Vlorës duke
provokuar atje një «incident» dhe duke mos dërguar força të shumta,
dështoi plotësisht. Atë e thirrën në Romë1293 për konsul- time dhe
për të përgatitur variante të tjera në përshtatje me kushtet e
brendshme dhe ato ndërkombëtare. Më 19 tetor ven- ■dimi i Romës
i fundit të shtatorit për pushtimin e Vlorës u zëvendësua me një
tjetër.1294 U vendos të dërgohej në Vlorë një «mision sanitar», gjoja
për t’u ardhur në ndihmë refugjatëve. Do të pushtohej vetëm ishulli
i Sazanit, pa hequr dorë nga plani i pushtimit të Vlorës. Të dyja këto
variante, duket se bashkë- jetuan deri në fund të tetorit.. Vënia në
jeté e njerit ose e tjetrit do të varej nga kushtet që do të krijoheshin.
Po më 19 tetor, qeveria e Romës mori edhe vendimin për të
kontrolluar me vaporët e saj ushtarakë ujërat bregdetare të
Shqipërisë. Ky vendim lidhej me situatën ndërkombëtare dtie

1288
ACSs Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, teleg. 13.10.1914, rir. 63
dërguar nga anij a Agordat.
1289
DDI. Ser. V, vëll. I, dok. 943.
1290
ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, teleg. 13.10.1914, nr. 63.
1291
A Salandra. La neutralité, f. 397-398 (letra e L. Kadornas më
29.9.1914) ; LÜ Gadorna, f. 104; S. Sonnino. Carteggio, dok. 29, f. 36.
1292
L. Cadorna, f. 105-1107; sbih ëdhe S. Sonnino. Carteggio, dok
27, •f 33-34.
" 96) DDI, Ser. V, vëll. I; dok. : 882,v936.
1294 AGS .Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47. Alioti Salandras më
27.10.1915, nr. 1013; F. Martini, f. 189, 191,
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më konkretisht me përgatitjet e fundit të Turqisë për të dalë nga
neutraliteti. Më 1 nëntor ajo hyri në luftë kundër fuqive të Antantës.
Afrimi gjithnjë e më shumë i Turqisë me bllokün austro-gjerman, i
shqetësonte si Italinë ashtu edhe Greqinë, pa folur për Serbinë.
Brenda në vend italianët nuk e patën edhe aq të lehtë as pas
vendimit të tyre të 19 tetorit. Nga njoftimet e shtypit, nga. mënyra
sesi reagoi Esad Pasha ndaj lajmeve të përhapura për një agresion
në Vlorë, del se lufta politike e rretheve të gjera patriotike ishte e
fortë, sikundër do ta shohim edhe më tej. Hëpërhë Italia u kufizua
kështu me dërgimin e «misionit sa- nitar» dhe me pushtimin e
Sazanit.

7. DËRGIMI NË VLORË I «MISIONIT SANITAR» ITALIAN. PUSHTIMI I
ISHUL.LIT TË SAZANIT
NDREQJE GABIMESH

Përgatitjet për dërgimin e «misionit sanitar» u morën vesh. në
Shqipëri jo vetëm nëpërmjet shtypit italian, por edhe zyr- tarisht. Më
21 tetor konsulli italian në Vlorë vuri në dijeni për këtë kryetarin e
pushtetit lokal të atjeshëm, Osman Haxhiun (Nuriun). Ngritja e
misionit «shëndetësor» argumentohej gjithnjë gjoja me nevojën e
«ndihmës» për refugjatët.1295
Ndërkaq edhe laj met e përhapura për dërgimin e «misionit
sanitar» ngjallën shqetësime në rrethet shqiptare dhe kritikat eshtypit shqiptar kundër tij ishin të forta. «Cilido që i di mirë- ngjarjet
e Shqipërisë, e ze të qeshurit kur dëgjon që Judës [Italisë] i vjen keq
për ne»1296, shkruhej në faqet e tij në fund të- tetorit, duke u tallur
me «humanizmin» që shtireshin të tregonin rrethet e borgjezisë
ekspansioniste italiane për gjendjen e rëndë të refugjatëve në
ullishtet e Vlorës. Bile dërgimi i këtij «mi- sioni» u konsiderua ne
Shqipëri si «goditje ndaj tërësisë territoriale të Shqipërisë» 1297 .
Shqetësime të mëdha krijuan veçanë- risht pohimet e shtypit të
përhapura gjithandej në vend për pushtimin shumë të afërt të
Vlorës.1298 Sikundër i shkruante-

1295
A CS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, Lori — Romës më
21.10.1914,
nr. 306.:
■
:
1296
«Dielli», 27.10.1914, art. Juda e Shqipërisë.
1297 La marina..., vëll. I, f. 222-223, informacioni nga Durrësi i komandantit të anijes «Misurata», më 24.10.1914.
1298 ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, de Facendis nga Shkodra> —
Romës më 23.10.1914, nr. 459; La marina..., vëll, I, fi 222.
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Romës më 23 tetor i ngarkuari i saj në Durrës, R. Piaçentini, ato
kishin ngjallur «një alarm shumë të madh» 1299 . «Në çastin e tanishëm një pushtim yni efektiv do të provokonte një kryengritje të re
— i telegrafonte ai të nesërmen Romës — dhe ne [italianët], të ardhur
[në Vlorë] për të sjellë rregullin, do të ndodhemi për- ballë një
popullsie të mësuar në luftë të armatosur mirë dhe të shumtë». 1300
Përfaqësuesit italianë raportonin edhe për shqetësimet e E.
Toptanit, të cilin lëvizja patriotike e masave e kishte vënë në pozitë
tepër të vështirë. Kështu ai nuk mund të luante plotë- sisht rolin që
i kërkonte Roma, pa vënë në rrezik veten e tij. Në këto kushte Esad
Pasha u përpoq të manovronte, me qëllim që italianët ta pushtonin
Vlorën, por edhe ai të siguronte veten e tij. «Esadi më dha të kuptoj
shumë seriozisht, ashtu sic më kishte lajmëruar tanimë shumë herë,
se një pushtim [i Vlorës] pa një demonstrim force të njëkohshëm në
Durrës, e ve atë në një gjendje shumë të rëndë dhe për të mos e
akuzuar për tradhti, ai do të detyrohej të vihej në mënyrë të
pashmangshme në krye të njerëzve të armatosur, të cilët do të
drejtoheshin në disa mijëra kundër trupave tona» 1301, i telegrafonte
R. Piaçentini Romës më 23 tetor. Luftën e madhe politike që i bëhej
pashait Toptanas për çështjen e Vlorës nga kundërshtarët e tij të
shumtë, e vinte në dukje edhe përfaqësuesi i Francës në Durrës, dë
Fontënej. «Ai [Esadi] do të ndodhet pra në zgjedhjen e dy rrugëve:
ose të vihet në krye të shqiptarëve e të mar- shojë në ndihmë të
Vlorës ose të lejë veten të vritet. Kështu ai mendon që nëse italianët
kanë ndërmend të veprojnë, ata duhet ta bëjnë këtë «në gjerësi» e të
paralizojnë qysh në fi- llim çdo qëndresë duke vënë dorë mbi tre
portet shqiptare në të njëjtën kohë», d.m.th. mbi Vlorën, mbi
Durrësin e mbi Shëngj inin. 1302
Propozimi i Esad Toptanit që të mos kufizohej pushtimi vetëm
në Vlorë, lidhej siç e thamë, me dëshirën për forcimin e pozitave të
tij. Për këtë forcira, ishte e interesuar Italia si dhe monarkitë fqinje.
Esadi nga ana e tij duhej t’u kundërvihej for- cave patriotike,
antiimperialiste e demokratike, që kundërshtonin planet grabitqare
ndaj Shqipërisë. Si njeri i lidhur me Serbinë e me Malin e Zi dhe në
përgjithësi më fuqitë ndërluftuese të Àntantës, ai duhej të shërbente
gjithashlu për të paralizuar çdo përpjekje të palës tjetër
ndërluftuese, të Austro-Hungarisë ose të Turqisë, që dëshironin t’i
hidhnin forçat shqiptare në luftë kundër Serbisë. Megjithëse
interesoheshin për forcimin e Esad Pashës duke paguar shumë para
për të blerë mercenarë për të, as Italia dhe asnjëra prej vendeve të
1299
Po aty. R. Piaçentini — Romës, më 23.10.1914; La Marina:.., vë
11. I, f. 222.
1300 La Marina..:, vëll. I, f. 225-226.
1301
ACS. Carte A. Salandra, b. 6, fasc. 47, R. Piaçentini — Romës
me 23.10.1914. :
1302 AMAE. Albanie, vëll. 2, fL 131-132.

tjera fqinje nuk ishin të gatshme t’i përdornin forçat e tyre për të
mbrojtur Pashën. Për këtë arsye propozimin e tij për të zbarkuar
força italiane jo vetëm në Vlorë, por edhe gjetkë, Roma e hodhi
kategorikisht poshtë, aq më tepër- që ajo nuk kishte bërë në këtë
drejtim asnjë hap diplomatik.
Kishte dhe shkaqe të tjera që e bënin Romën të shpresonte se
pushtimi i Vlorës do të bëhej pa hasur në ndonjë qëndresë. Ajo
mendonte se shqiptarët, të trembur nga «gogoli» i forcave
«autonomiste»; ose greke, do të detyroheshin vetë t’i haptiin Ita- lisë
rrugën për në Vlorë. Por kjo nuk ndodhi. Qeveria italiane u përpoq
të gante në një rrugë tjetër, e cila gjithashtu nuk dh.a rezultat. Me
sa duket ajo iu drejtua qeverisë serbe për të lëvi- zur forçat e saj në
drejtim të vendit tonë. Pavarësia e mëtejshme e Shqipërisë ishte e
pamundur dhe «koha për copëtimin e saj midis shteteve fqinje gati
kishte ardhur»1303, i deklaronte për- faqësuesi italian pranë oborrit
serb zëvendësministrit të Jash- tëm të Serbisë, Jovanoviçit, më 26
tetor. Ishte pikërisht dita kur Roma dhe Athina bënë deklaratat e
tyre publike, se po lëviznin
e para
në drejtim të Vlorës, e dyta në
NDREQJE
GABIMESH
drejtim të Shqipërisë së Jugut.
■!|
Është e qartë se me këtë nxitje Roma kërkonte një diversion
tjetër në Veri për të zbarkuar vetë në Vlorë pa hasur qëndresë.
Mirëpo qeveria serbe iu përgjigj negativisht kësaj thirr- jeje. Ashtu
si A. Salandra edhe N. Pashiçi nuk donte t’i fuste forçat e veta për të
luftuar në Shqipëri, sepse ishte në pozita shumë të vështira. Ai
kishte. përballé Austro-Hungarinë, kurse shpina e ushtrisë serbe
riuk ndjente ndonjë rrezik të dukshëm nga Shqipëria, me gjithë
dëshirat dhe përpjekjet e Vjenës për ta krijuar një rrezik të tillë. Nga
ana tjetër, kryetari i qeverisë serbe kishte besim se Esad Pasha do të
ishte në gjéndje t’i shtypte ose t’i neutralizonte forçat kundërshtare
të tij, me anën e parave që ai i jepte Esadit për të blerë mercenarë. 1304
Përgjigjja négative e Nishit u motivua me nevojën e «shumë forcave»
që do të kërkonte futja në Shqipëri dhe me krijimin e «ndërliki-, meve
të reja» ndërkombëtare.1305 Qeveria serbe kishte frikë se mos lëvizja
e saj në Shqipëri'i jepte shkas Bullgarise të bënte të njëjtën gjë
kundër Serbisë. Për këtë arsye N. Pashiçi e pa me shqetësim edhe
vetë hapin e Greqisë në Shqipërinë e Ju- gut.1306 1307
Mali i Zi gjithashtu nuk vendosi të lëvizte në drejtim të
Shkodrës, ndonëse veprimet e Greqisë në Shqipërinë e Jugut dhé
veçanërisht ato të Italisë në drejtim të Vlorës, e nxitën orëksin e krajl
Nikollës për të marrë edhe ai pjesën që i «ta- konte». Ministri i

‘
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1303 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 413; shih po aty, f. 453, shënl 1.
1304 B. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beogradi, 1973, f. 378
1305 MOEI. Ser. III, vëll. VI, dok. 413.
1306 AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 176. Bopp nga Nishi :—Parisit, më 28.10.ÏÔ14.
110) Po ttly, fl. 172. '
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Jàshtëm i Cetinjës mendonte se ishte 'më mire të pritej mbarimi i
luftës. Atëhere Mali i Zi do të der- dhej patjëtër në Shkodër, për ta
pushtuar atë edhe sikur ush- tri'së malazeze t’i kishin mbetur vetëm
6000 ushtarë, nïr pohonte at '
; '
;
Në këto kushte për Romën mori përparësi zbarkimi i «mi- sionit
sanitar» dhe kufizimi i pushtimit vetëm në ishullin e Sazanit.
«Misioni>v zbarkoi nga luftanija Dandolo, kurse përuri- mi u krye
me pompozitet nga vetë admirali Xh. Patris, në prani të autoriteteve
lokale shqiptare. Fakti që «Misionit sanitar» ko- mandohej nga një
nënkolonel1308 dhe zbarkoi nga një luftanije, ra menjëherë në sy dhe
ngjalli shumë dyshime në vend.1309
Të nesërmen, më 30 tetor, marinarët italianë zbarkuan në
ishullin e Sazanit, prej të cilit marinarët grekë ishin larguar ka- tër
muaj më parë. Një dite më vonë ambasadorët e Italisë pranë fuqive
ia njoftonin këtë pushtim qeverive përkatëse duke u munduar të
fshihnin karakterin e tij të vërtetë prapa frazave diplomatike. <^Në
vazhdim të masave të marra tanimë dhe me qëllim që të mbrohet
tërësia dhe neutraliteti shqiptar të ven- dosura në Londër nga fuqitë,
qeveria mbretërore [italiane], duke marrë parasysh se Itaha është e
vetmja fuiqi e mbetur neutrale nga ato që vendosën në Londër, dha
urdhër për pushtimin e ishullit të Sazanit, në gjirin e Vlorës^ 1310.
Kështu i shkruante më 31 tëtor Titoni Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Francës. Po kështu pohonte edhe para pushtetit lokal në
Vlorë konsulli ita- liari i atjeshëm.1311
Me vendes]en në Sazan, Italia i forcoi më tej pôzitat e saj.
Luftanijeve të veta që kontrollonin bregdetin shqiptar, u sigu- roi
tani një pikëmbështetje të rëndësishme tokësore në të hyrë të gjirit
të Vlorës. Vetëm një hap e ndante tani atë nga Vlora. Nga ana tjetër,
dërgimi atje i «misionit sanitar» kishte qëliim të dyfishtë. Në dukje
ai do të luante rol «humanitar» sikundër ü paraqit në publik, kurse
në thelb do të kontrollonte situatën në Vlorë dhe do të ndihmonte në
përgatitjen e terrenit për pushtim.
Në këtë vështrim, veprimet e Italisë në Vlorë në fund të tetorit
1914 ishin një fitore për të. Porse nga pikëpamja politike ajo pati
edhe humbje. Imperializmi italian e zbuloi hapur fytyrën e vërtetë
agresivë e antishqiptare, kështu që populli shqiptar e ndjeu më nga
afër rrezikun e madh që fshihnin planet e Italisë dhe të Greqisë për
tërësinë territoriale dhe pavarësinë e shtetit shqiptar. Edhe reagimet

1308
«Corriere rdelle Buglie»-, 2-3J1I1.1914, £.1, art. Dedikimi i
.sërrïdr- tores italiane të Vlorë/, shih po aty, f. 2 në italisht.
1309 ACS. Alioli — Romës, më 31.110.1914, nr. 1026.....................................
1310 AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 202.
1311 DDAU, dok. 73.
’
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e tij ndaj këtyre planeve dhe vepri- meve u shtuan.

8. REAGIMET ANTIIMPERIALISTE TË MASAVE

Ngritja e flamurit italian në Sazan dhe e atij grek në Shqipërinë e Jugut, ishin ngjarje mjaft tronditëse për masat popu- llore.
Sipas të dhënave të nxjerra nga shtypi ynë, veprimet e
bashkërenduara të Italisë dhe të Greqisë u vlerësuan me të drejtë
nga opinioni publik shqiptar si fillimi i copëtimit të shtetit shqiptar.
Ishte e qartë se veprimet e dy monarkive fqinje do t’i pasonin, sipas
situatave që do të krijoheshin, edhe monarkitë e tjera kufitare, si
Serbia e Mali i Zi. Për rrjedhojë,
reagimet ndaj politikës dhe planeve
NDREQJE GABIMESH
të Italisë e të Greqisë u rritën.
Siç synonin agresorët, parulla demagogjike e «ruajtjes» së
vendimeve të Londrës, me të cilën i fshihnin Roma dhe Athina
veprimet e tyre në Shqipëri, krijonte në disa rrethe shqiptare edhe
ndonjë iluzion. Megjithatë karakteristikë ishte agjitacioni politik
antiimperialist i shtresave të gjera popullore dhe jo ilu- zionet që u
përhapën në disa rrethe të kufizuara. Reagimet e mëparshme do të
vazhdonin me me forcë pas tetorit. Gjithashtu ishte e natyrshme që
vëmendja e rretheve të gjera patriotike të përqendrohej më shumë te
rreziku i jashtëm që ishte më i afërt e më kërcënues.
Rrezik përbënin të gjithë monarkitë fqinje. Porse më i afërt e
me kërcënues. paraqitej rreziku i Italisë. Ajo kishte pushtuar
Sazanin dhe sjnonte të kalonte në yiofë. Reagimet ndaj politikës
antishqiptare të Italisë po rriteshin gjithnjë e më shumë. Këtë po e
konstatonin dhe po e vinin në dukje edhe
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■vetë përfaqësuesit e Romës në Vlorë, në Durrës apo në
Shkodër, Në Vlorë «po përhapen shumë lajme tendencioze kundër
nesh •[italianëve]» 1312, i shkruante Alioti Romës më 1 nëntor. Atje po
zhvillohet «një fushatë e nëndheshme kundër nesh për çështjen e
Sazanit», theksonte ai përsëri më 5 nëntor.1313 Për të vënë në gjumë
rrethet e Shqipërisë së Mesme që reagonin kundër pu- shtimit të
Sazanit, ministri fuqiplotë i Italisë në Durrës pohonte me të madhe
se «Italia nuk ka qëllime të bëjë pushtime territoriale në Shqipëri,
porse përkundrazi, do të ndihmojë për ruajtjen e statukuosë sipas
vendimeve të Londrës për një Shqipëri autonome dhe neu traie».1314
Konsuhi italian në Shkodër, de Façendis (D. de Facendis), i
kërkonte Romës nga ana e tij dërgimin në ujërat e Bunës dhe të
Shëngjinit të luftanijeve italiane për mbrojtjen e shtetasve italianë
nga zemërimi i masave, ose, siç shkruante ai, nga «in- cidentet» e
mundshme kundër tyre.1315
Pas rrezikut të Italisë vinte ai i Greqisë po asnjanëse. Duke e
pushtuar de juré Shqipërinë e Jugut borgjezia ekspansioniste helene
synonte të shtrihej mundësisht deri në Shkumbin. Këtij rreziku
propaganda italiane i frynte qëllimisht shumë, për të fshehur planet
e Romës. Megjithatë ajo nuk ia arriti që zemërimi i popullit shqiptar
të shpërthente vetëm kundër Greqisë, sikurse dëshironte. Rreziku i
Perandorisë Osmane, të cilin qeve- ria e Romës e përdori si pretekst
për pushtimin e Sazanit dhe- për kontrollimin e ujërave bregdetare
shqiptare, për mjaft arsye ishte më shumë imagjinuar se sa real, mbi
të gjitha për shkak të largësisë gjeografike të Turqisë.
Lufta politike kundër reaksionit të jashtëm ka gjetur pas- qyrim
të veçantë në faqet e shtypit shqiptar, si të atij që boto- hej brendâ
vendit, në Shkodër, ashtu edhe jashtë, në kolonitë e mërgimit.
Qeveria e Romës me dinakërinë dhe prapaskenat ë saj ndaj
Shqipërisë, po i bënte «varrin» vendit, thuhej në faqet e tij. Përveç
kësaj shkruheshin pohime të tilla si: «poshtë poli- tika e ndyrë
italianë».1316
Lufta kundër reaksionit të jashtëm ishte e pashkëputur nga
lufta kundër reaksionit të brendshëm, në radhë të parë nga lufta
kundër E. Toptanit dhe «qeverisë» së tij, që ishin mbë- shtetja
kryesore e reaksionit të jashtëm më të rrezikshëm. Lufta kundër
reaksionit esadist ishte, në formé të tërthortë një qëndresë edhe kundër realizimit të planeve të Italisë dhe të mo1
narkive ballkanike Iqinje.
■: Pozita prej sehirxhiu ndaj 'veprimeve të Greqisë në Shqi- përinë
1312 ACS. Alioti — Romës, më 1.11.1914, nr. 1035.
1313 Po aty, Alipti — Romës, më 5.11.1914, nr. 1051.
1314 Po aty, Alioti — Romës, më 1.11.1914, nr. 1035.
1315 Po aty, de Facendis — Romës, 23.10.1914, nr. 459.
1.19) «Dielli», 9, 13, 16, 27 tétor 1914; «Taraboshi», Shkodër, 27 dhe
31.10.1914.

e Jugut dhe qëndrimi miratues ndaj veprimeve të Italisë në Vlorë, i
dobësuan më tej pozitat politike të E. Toptanit në Shqipëri. Me
Greqinë ai bëri disa manovrime, megjithatë ato nuk e shpëtuan dot
nga demaskimi1317. Ai bëri gjithashtu edhe' disa deklarata publike
me karakter propagandistik. 1318 Mirëpo ishin të shumtë ata që e
kuptonin se këto bëheshin kryesisht për konsum të brendshëm. Për
më tepër kryetari i «qeverisë» së përkobshme shqiptare deklaroi po
publikisht se e shikonte «me kënaqësi përfundjen e Italisë për të
pushtuar ujdhesën Sazan». 1319
Për rrjedhim qysh më 31 tetor 1914 në rrethet e gjera popullore, filluan të qarkullonin zëra se E. Toptani i kishte/ishitur
Greqisë Epirin dhe Italisë Vlorën». Të tilla pohime vazhduan edhe në
ditët e mëpastajme, sikundër theksonin vetë diplomatët italianë. 1320
Të njëjtat pohime bënte edhe shtypi, kur shkruante për mendimet
politike që ekzistonin në Shqipëri kundër reaksio- nit esadist1321.
Në Vlorë reagimi antiesadist dhe ai antiitalian ishte aq i fortë
sa E. Toptani u detyrua të ndërmerrte një ekspedite ushta- rake, në
fillim të nëntorit. Për organizimin
e kësaj ekspedite e
NDREQJE GABIMESH

1317
Nga gjysma e dytë e tetorit ai kishte përhapur fjalë se do të
kundërshtonte me armë përparimin e bandave greko-epirote në Shqipë- rinë e
Jugut në qoftë se do të shkelej vija e armëpushimit e vendosur me Protokollin e
Korfuzit. Pas hapit të Athinës më 27 tetor E. Toptani e pa punën më pisk, dhe u
detyrua të hiqej si «patriot». Në fillim, për të bërë «bujë», ai deshi ta përzinte
përfaqësuesin diplomatik grek K. Varatasin nga Durrësi, por pasi ü këshillua me
përfaqësuesit e Franeës dhe të Italisë hoqi dorë nga një hap i tillë «ekstrem»-. E.
Toptani u kufizua me.një protestë drejtuar fuqive kundër ndryshimeVe të lejuara
prej tyre në Shqipërinë e Jugut. Sipas këshillës së po këtyrë të dyve, E. Toptani «e
zbüti» përmbajtjen e notës. Ajo u formulua gjithsesi me një përmbajtje të tillë «që
të shpëtonte prestigjin: ,e qeverisë lokale»-, infor- monte K. Alioti- Romën më 30
tetor. (AMAE. Albanie, vëll. 2, fl. 181, 183- -184, 195-197, më 29 dhe 30.10.1914; ACS.
Alioti — Romës, 27.10.1914, nr. 1013 dhe 30.10.1914, nr, 1024).
1318
Ai deklaroi madje në shtyp se .ishte «i habitur» nga hapi i E.
Venizélos në Shqipërinë e Jugut, sepse kur kishte kaluar; nëpër. Greqi
kryeministri grek e paskish «siguruar»- E. Toptanin se «kjo s’do, të ngjis- te
kurrë»*-, d.m.th. se 'kryeministri grek'nuk do t’i shtyntë punët deri në hapin e
fundit të tetorit, në ripushtimin e Shqipërisë së Jugut. («Co- rriere delle Puglie^,
4-5.11.1914, f. 1; «Dielli»-, 30.11.1914, f. 1. art.: Një intervistë e Esad Pashës.
1319 -«Corriere delle Puglie»-, 4-5.11.1914, f. 1.,
-,
1320
ACS. Alioti — Homës, 31.10.1914, nr. 1026; po ashtu më
5.11.1914, nr. 1051 dhe 8.11.1914, nr. 2877.
> ' 1 2 4 ) -«Gorriere delle Puglie»-, 11-12.11.1914 dhe 14-15.11.1914, art. Trwbuilime në Shqipërinë ë Mesme.

dërgimin e saj nga Durrësi në Vlorë me'anën e vaporëve italianë
ai pati miratimin dhe ndihmën e ministrit fuqiplotë të Italisë në
Durrës, të K. Aliotit. Qëllimin e vërtetë të ekspeditës Esad Pasha u
përpoq ta mbulonte me parullën e «mbrojtjes» së Vlorës nga një
pushtim italian ose grek, kurse Alioti e miratoi atë për të fshehur
synimet agresive të Italisë. «Esadi më informoi se komi- sioni i Vlorës
i telegrafoi qeverisë shqiptare duke i kërkuar dërgimin në Vlorë të
disa qindra gegëve për të përballuar situatën e rrezikshme të krjjuar
në kazanë e "Vlorës kundër... Esadit si edhe për të kundërshtuar
zbarkimin e italianëve, rreth të cilit qarkullojnë shumë lajme
tendencioze në dëmin tonë». njoftonte Alioti Romën më 1 nëntor. Dhe
vazhdonte: «I thashë Esadit... se kërkesa e komisionit më dukej e
arsyeshme jo për të më- njanuar insinuatat false kundër Italisë, por
për masat mbrojtëse në lidhje me përparimin grek».1322
Por dërgimi i ekspeditës esadiste në Vlorë dhe veprimet e saj,
patën rrjedhime të kundërta nga ato që prisnin Esadi me Aliotin.
Forçat e Esad Pashës të komanduara nga Mustafa Ndroqi goditën
shumë veprimtarë të lëvizjes kombëtare, arres- tuan disa dhjetëra
syresh, të cilët u dërguan në burgjet e Durrësit. Midis tyre kisbte
mjaft prej Shqipërisë së Jugut, që kishin gjetur strehë në Vlorë.
Raprezaljet e grabitjet u shtrinë edhe mbi masat e qytetit dhe të
fshatrave në afërsi të Vlorës. Ato u cilësuan prej tyre si «mizori» të
Mustafa Ndroqit dhe të shokëve të tij. Gjendja u acarua më tepër nga
përpjekjet e E. Toptanit. për të rekrutuar në Vlorë üshtarë për një
ekspeditë tjetër, që ai po përgatiste ta. dërgonte në Shkodër, për të
vendosur edhe aitje administratën e vet. Në disa fshatra, si në
Kudhës e në Shkozë, rekrutimi ndeshi në një qëndresë të fortë që
arriti deri në përdorimin e armëve kundër të dërguarve për këtë
rekrutim.1323
Në organizimin e kësaj eksoedite dhe në veprimet e kryera prej
saj, masat popullore shihnin jo vetëm mendjen dhe dorën e reaksionit
esadist, por edhe atë të Italisë, që fshihej prapa tij, sepse ishin
vaporët e saj ata që iu vunë Pashait në dispozicion. Kjo «pakujdesi» e
K. Aliotit u shoqërua me një «pakujdesi» tjetër, këtë radhë të M.
Ndroqit. Vala e arestimit përveç patriotëve të shumtë, si Jani
Mingën, Ibrahim Shytin, Haki Mborjen etj., përfshiu edhe ndonjë
njeri të
Italisë, si Gjergj Çakon, Këto veprime ngjallën dyshime në Romë e
cila vuri në pikëpyetje synimet e vërteta të E. Toptan.it dhe të
ekspeditës së tij, pavarësisht nga pohimet e K. Aliotit për besnikëri

1322 ACS. Alioti — Romës, 1.11.1914
nr.1035; shih po aty,
Alioti — Romës, 2.11.1914, nr. 1037.
1323 S. Hallkokondi, f. 213-214; ^Corriere delle Puglie», 16-17
11.1915, fl. 1, art.: Mizoritë e Mustafa Ndroqit me shokë në Vlorë, dhe 2-3.11.1914,
f. 2 dhe 4.5.11.1914, f. l;':<<Dielli>>, 2, 4 dhë 7.12.1914. Shih edhe La Marina, vëll. I,
f. 409; C. Gàllh Diariï e leitere; Rirenze; 1951, f. 229-230.
.'

498

të pafund të pashait ndaj Italisë.1324 Roma e pa ekspe4itën më shumë
si një manovrë të Esad Pashës sesa si një marrëveshje midis tij dhe
K. Aliotit. Prania e forcave në Vlorë «na ngjall shqetësim serioz», i
telegrafonte A. Salandra përfaqësuesit të tij në Durrës më 5 nëntor
në formë qortimi dhe i kërkonte tërheqjen e tyre meqë «kishin çuar
për ne [ita- lianët]- në një ulje të prestigjit përballë popullsisë
lokale»1325. Madje puna shkoi deri atje sa kryeministri italian kërkoi
të «qortohej» E. Toptani për atë ç’ka ky bënte në Shqipëri, ta- mam
sikur të ishte këtu një guvernator. i thjeshtë i Romës. <<I përsërita
Esadit qortimet sipas udhëzimeve të Shkëlqesisë Suaj» njoftonte
Romën K. Alioti, i cili,. për të justifikuar veprimtarinë e vet dhe të E.
Toptanit, vinte në dukje vështirë- sitë e mëdha të brendshme përpara
të cilave ndodhej pashai dhe vetë ai, si suflër i tij1326.
Tërheqja e ekspeditës nga Vlora u krye pas pak ditësh po me
vaporë italianë, me pretekstin e dërgimit të forcave në Shkodër.
Ekspedita mori me vete dhe armët e rënda (topat e mitralozat) që
ndodheshin. në Vlorë1327. Ajo u shërbeu që- llimeve agresive të Italisë
në Vlorë dhe rriti zemërimin e popullit.
NDREQJE GABIMESH
Politika antikombëtare
e Esad Pashës e rriti më tej luftën e
forcave të brendshme antiesadiste. Kjo ishte një luftë që erdhi duke
u acaruar dhe në prag të pushtimit italian të "Vlorës ajo ishte
shndërruar në luftë të armatosur.
K R EU IV

PUSHTIMI ITALIAN I VLORËS

1. GJENDJA POLITIKE E BRENDSHME NË PRAG TË PUSHTIMIT

Pushtimi i Vlorës u krye dy muaj pas pushtimit të Saza- nit dhe
«ripushtimit» të Shqipërisë së Jugut, d.m.th. në fund të dhjetorit.
Ndërkohë në Shqipërinë e Mesme kontradiktat politike e shoqërore
ishin ashpërsuar me tej. Prej mesit të nëntorit atje kishin filluar edhe
ndeshje të armatosura midis forcave - esadiste dhe kundërshtarëve
1324 ACS: Lor: — Romës, 3 e 4.11.1914, nr. 1440; po aty, Alioti — rtomës. 2 <;
3.11.1914.
1325 ACS. Salandra — Durrësit, 4 dhe 5.11.1914, nr. 6214. 6215
dhe 6239
...... .
1326 Po aty, Alioti —f Romës, 5.11.1914, nr. 1051.
1327 «Dielli»-, 2.12.1914; korresp. nga Vlora me titull. Ujku plak;
AMAE. Albanie, vëll. III, fl. 67.
r; '

të tyre.
Forçat antiesadiste dhe antifeudale ishin të shumta dhe të
përhapura gjithandej, madje edhe në Shqipërinë e Jugut e atë të
Veriut. pavarësisht se kryengritja antiesadiste nuk u ■shtri në veri
të lumit Mat. Mosbesimi ndaj E. Toptanit dhe «qeverisë» së tij per
zgjidhjen e problemev<ï politike dhe eko- nomiko-shoqërore të vendit
ishtë i. j^rgjithshëm. Këtu ë ka
llfl
burimin edhe lëvizja antiesadiste. Mund të themi pa mëdyshje se
kundër Esad Pashës u radhitën të gjitha forçat e borgjëzisë
kombëtare antiimperialiste. Shqetësim të madh përbënib li- dhjet
dhe sidomos nënshtrimi i E. Toptanit ndaj monarkive fqinje, sepse
diheshin synimet e tyre aneksioniste ndaj vendit tonë. Mendimi
politik e shoqëror shqiptar i shprehur nëpërmjet organeve të shtypit
vijoi ta mbante E. Toptanit në th^pin e shë- njestrës së tij
demaskuese. Ai cilësohej si «tradhtar», si «vegël» e Serbisë, e Greqisë
dhe e Mabt të Zi dhe si «përfa- qësuesi besnik e i plotfuqishëm i
qeverisë italiane në Shqi- përi».1328
Mandej kundër E. Toptanit u radhitën masat më të gjera
popullore, sikurse ishin masat fshatare të_ të gjithë vendit. Ato
reagonin të shtyra nga nevoja e mbrojtjes se atdheut dbe nga urrejtja
klasore antifeudale. Kundër Esad Pashës ishte fsha- farësia e
Shqipërisë së Jugut. Ajo reagonte nëpërmjet dhje- tëra-mijëra
refugjatëve të shpërngulur në pjesët e ndryshme të vendit,
veçanërisht në Vlorë, si edhe po dhjetëra-mijëra emigrantëve
ekonomikë jashtë atdheut, që, siç dihet, ishin me origjinë kryesisht
nga dy krahinat jugore të vendit, nga Korça e Gjirokastra. Të parët
reagonin në Vlorë é gjetkë kundër forcimit atje të pozitave të-Esad
Pashës, të dytët e luftonin politikisht me anën e shtypit që botohej
jashtë vendit. Fsha- tarësia e Shqipërisë së Mesme lëvizte nëpërmjet
përfaqësu- esve të saj. siç ishin Haxhi Qamili e Qemal Haxhi Feza
dhe e luftoi pashën e Toptanit edhe me armë. Ajo e Shqipërisë së
Veriut kundërshtonte shtrirjen atje të administratës së -« qe- verisë^
të Shqipërisë së Mesme.
Kundër Esad Pashës ishin gjithashtu forçat politike që
mendonin se ishte më me leverdi për të ardhmen e vendit fitorja e
fuqive qendrore sesa ajo e fuqive të Antantës, për llogari të të cilave
vepronte E. Toptani. Ato niseshin ngà fakti se rreziku i Perandorisë
Dualiste për tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dihe për
pavarësinë e tij, ishte i largët në kra- hasim me atë të monarkive të
tjera fqinje, të cilat, ose luftonin përkrah fuqive të Antantës, si Serbia
e Mali i Zi. ose do të luftonin në të ardhmen përkrah tyre. si Italia e
Greqià. Këto força niseshin edhe nga mendimi se fitorja' e fuqive
1328
«Dielli»-, 4.9.1914, 10.9.1914 dhe 6.10.1914; «Drita e- popullit»,
Shfcodër, nr. 1, 25.10.1914, f. 1-4, 16.
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qendrore do të thoshte mund je e Serbisë dhe ë Malit të Zi. Kjo
rfëthanë krijonte edhe një farë mundësie për zgjerimin e kufijve të.
shtetit shqiptar me territore shqiptare të përfshira hë kufijtë ser bomalazezè.
Kundër pushtetit politik të E. Toptanit u gjallëruan edhe força
të tjera politike, siç ishin ato turkomane. Pesha e tyre
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ndjehej më shumë në Shqipërinë e Mesme ku një rol të rë- ndësishëm
luante kleri i lartë mysliman, i përfaqësuar nga myftiu i Tiranës,
Musa Qazimi me shokë. Të prira nga ideo- logjia fetare panislamike,
këto força nuk e kuptonin dot Shqi- përinë jashtë skeptrit të Shehul-Islamit dhe të Perandorisë Osmane. Futja e ‘kësaj Perandorie në
Lüftën I Botërore në fillim. të nëntorit 1914 e rriti reagimin e këtyre
forcave kundër E. Toptanit.
Forçat e brendshme që u radhitën kundër Esad pashë Toptanit
dhe politikës së tij ishin pa dyshim shumë më të mëdha nga ato që
ishin rreshtuar më parë kundër princ Vidit. Ky rreshtim ishte një
izolim gjithnjë e më i madh për pashain Toptanas. Përballimi i
rrezikut të jashtëm iahte gjithashtu një promise e rëndësishme për
bashkimin e forcaye antiesadiste në një front të përbashkët. Mirëpo
këto força ishin të përçara pga kontradikta të thella politike si edhe
nga kontradikta kla- sore. Rrethet atdhetare e demokratdke të
borgjezisë mbështe- teshin në platformën politike dhe ideologjike të
Rilindjes sonë, që udhëhiqej nga. bashkimi i popullit shqiptar në luftë
pa dallim feje'. Për këtë arsye ato ishin në kontradiktë • të ashpër si
rne E. Toptanin e pasuesit e tij;,: ashtu dbe me forçat turko- rnane.
Kështu. këto rrethé u detyrüan të luftonin në dy fronte kryesore te
brendshrpe — kundër E. Toptanit,. që ishte reak- sionï me i
rrezikshëm per kohën dhe kundër reaksionit turkoman të Musa
Qazimit me shokë. Përveç këtyre luftuan edhe kundër reaksionit
grekoman. i cili kishte bërë kauzë të përbashkët me reaksionin
esadist, ë mbështëste këtë për të nxjerrë fitimet e rastit, sikundër
vepronte peshkopi ortodoks i Durrësit,; Jakovi.
Për shkak të divergjencave të thella, forçât antiesadiste nuk
arritën një aleancë midis tyre. Ato é luftuan Esad Pashën nga keride.
të ndryshme düke luftuar në të njëjtën kohë edhe midis ivre.
Kontradiktat midis reaksionit turkoman dhe atij esadist ishin
politike. Ne fiUim ato kishin të bënin më tepër me pos- tin e,
kryetarit të shtetit shqiptar. Këtë post e don te për vete E. Toptani.
kursc për reaksionin turkoman ose xhonturk àtÿ duhej të vendosej
një princ turk. Ato u ashpërsuân më tej li- dhur me . qëndrimin ndaj
konfliktit botëror, sidomos ndaj vendeve fqinje. Turkomanët i
kërkuan pashait të radhitej në anën .e .îurqise rrjedhimisht dhë të
aleatëve të saj, fuqive qendrore, dhe t’i shp'allte lüftë Serbisë1329. Për
këtë ato u riisën si.nga pjesëmarrja e Turqisë në luftë, ashtu edhe
ngapërka- tësia . fetare myslimane e Er Top.tanit. Fropozimit të tyre
Esad Pasha i- kundërvuri në radhë të parë qëndrimin asnjanës ndaj

1329 .......................G. Shpuza. Kryengritja fshàtarë e Shqipërisë së Mesme 1914-1915. Tiranë, 1986, f. 254-256; Historia e Shqipërisë, vëll.. XII., Tiranë, 1984, f. 145146: Archivio Centrale delio Staiô in EUR, Rom a. Carte. 'À. Salandra,. busta 6, fasc.
47 (më tej;: ACS), Alioti —- jEtomes, më
1.11.1915. ....................... ■ ' '
.
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konfliktit botëror.1330.
Në kuadrin e ruajtjes.së asnjanësisë hyn edhe. nota që kryetari
i «qeverisë» shqiptare. u dërgoi më 17 dhjetor .1914, të gjitha fuqive
ndërluftuese. Në të ai theksonte. qëndrimin asnjanës që duhej të
mbante Shqipëria ndaj luftës. botërore. «Duke parë pozitën neutrale
caktuar për Shqipërinë nga Fuqitë ■e Mëdha në Konferencën e
Londrës, unë dua t’i, përmbahen ngushtësisht. vendimit të Fuqive.
Për rrjedhim, këndej e tutje nuk. do të.. lejohet të zhvillohet asnjë
ndikim mbi popullsinë shqiptare nga ana e ndërluftuesve, cilëtdo
qofshin këta^1331, theksohej në këtë. notë.* .
S’ka dyshim-se E. Toptani e përdori qëndrimin asnjanës ndaj
konfliktit botëror, jo për t’iu përshtatur vendimit për- katës.të
Konferences së Ambasadorëve në Londër, por si një armë kundër
armiqve të tij politikë, veçanërisht ku- ndër atyre turkomanë, që
donin ta shtynin kundër Serbisë. Të orientuar nga Stambolli dhe
Vjena, ata e nxisnin E. Topta- nin kundër Serbisë që ishte në: luftë
me Austro-Hungarinë dhe Turqinë, dhe nuk e shtynin kumdër
Greiqisë dhe Italisë, të cilat, me pushtimin , e Shqipërisë së Jugut
dhe të Sazanit ki- shinNDREQJE
shkelurGABIMESH
tërësinë territoriale të . shtetit
sbqiptar duke. shke- lur në. fakt edhe neutralitetin e tij. Studiues të
së drejtës ndër- kombëtare, duke.. shqyrtuar rrethanat, kànë venë në
dukje se kishim të bënim pa asnjë mëdyshje.me një dhunim të. asnjanësisë së. Shqipërisë.1332
Nga ana tjetër,. ruajtja e neutralitet.it nuk do fë thoshte
qëndrim pasiv ndaj agresorëve, sic donte ta interprétante E. Toptani
dhe rrethet ekspansioniste fqinje. Problemi i qëndri- mit ndaj
agresorëve ishte rrahur nga rrethet. shqiptare qysh në .fjllim të
luftës botërore e kishte gjetur pasqyrim edhe në shtypïn shqiptar. Ai
doli. përsëri pas veprimeve të Italisë dhe Grèqisë në Shqipëri.
Në'fillîrn të luftës botërore jshtë pohuar se: «Na nuk do të ngusim
kërkënd, por me kenë se ndokush po na bien do të mburohenô deri
me të mramen pika të gja-

1330
Ministère des Affaires Etrangères de France. Archives diplomatiques. Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE), Albanie, vëll. 2, fl. 124; ACE. Alioti —
Romës, 1.11.1914.
1331 AMAE. Albanie, vëll. 3. fl. 175. shih po aty, fl. 172-173.
*) Pohimi që është bërë në ndonjë botim, sikur E. Toptani me t’u kthyer në
Shqipëri i .Shpàlli luftë Austro-HUngarisë është fare i pa- saktë;-1-1 . ..............
1332
A.'.. ‘Shnonard... Essaisur l’indépendance albanaise. Paris, 1942, f.
281 ; A. Puto; Disa problème juridike të pavarësisë shqiptare, në; «Studime historike»,
nr. 1/19B5, f. 10.
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kut».1333 Në furld të tetorit e në fillim :të nëntorit,-' kur -.mbrojtja nga
agresorët kishte dalë . më shumë në rend të ditës,: shtypi përsëriti
tezën e vetëmbrojtjes dhe , polemizoi me organet e huaja, që i
predikonin popullit shqiptar qëndrim pasiv, duke e pritur pushtuesin
me flamur të bardhë.1334
•
Qëndrimi ne pozitat e vetëmbrojtjes ishte mendimi që
mbizotëronte në rrethet patriotike. Ishte çështje krejt tjetër zhvillimi
i luftës çlirimtare të popullsisë shqiptare të- lënë brenda kufijve
serbo-mâiazeze. Kjo luftë nuk e implikonte shtetiii shqiptar si të tillë
në luftën botërore.
Edhe vetëmbrojtja shtronte gjithnjë e inë shumë nevojën •e
bastikimit të forcave të shëndoshattë popùllit shqiptar për t’iu
kundërvënë si rrezikut të jashtëm, që ishte i madh, ashtu edhe
reaksionit të brendshëm. Rreziku i jashtëm' ishte i madh për f aktin
se të drejtat kombetare të popüllit shqiptar nuk gjenin mbështetje ne
asnjërën prej të dy grupeve ndërluf- tuese. Puqitë e Antantës po i
përdornin terri toret e Shqipërisë për të kënaqur orekset e Italisë dhe
të monarkive fqinje ballkanike. Edhe blloku i dy fuqive qèndrorëpo
bëntë; të hjëjtën gjë.;
' \
:
Miratimi nga Vjena i planeve të Italise në Sazan e në Vlorë ose
të Greqisë në Shqipërinë e Jugut, nuk ishin të panjohura për rrethet
e gjera të Lëvizjes Kombëtare dhe për opinionin publik shqiptar.
Mosreagimi ndaj këtyre veprimeve ishtë shprehje miratimi. 1335
‘Kundërthëniet me Vjenën shtrihë- shin mandej, edhe në plan të
brendshëm. Pas largimit të princ Vidit nga Shqipëria, Vjeha u përpoq
ta mbështeste po- litikën e saj te elementë të ndryshëm, pa
përjashtuar këtu .turkomanët, mbi të cilët donte të ndikonte me
ndihmën e Stambollit. Në këto kushte lufta.politike e rretheve
/atdhetare kunder reaksionit turkoman ishte ë njëjtë me luftën që bënin ato kundër reaksionit esadist.
.
, . Kësh-tu, kontradikta huk kishte yetëm me Italinë e Greqinë (që
shkelën tërësinë terrioriale të shtetit shqiptar) dhe me •dy. Jqinjët e
tgerë, me Serbinë e Malin e Zi (që kishin synime grabitqare ndaj
vendit tonë dhe që’ kishin aneksuàr térritore të gjera shqiptare), por
edhe me fqinjin tjetër më të'Iargët, Âustro-Hungarinë . Në përgjithësi
ekzistonte dëshira që Aùs- tro-Hungaria të fitonte luftën e t’i dilte

7) , Shih letrën e Ded Gjo Lulit në «Taniboshi»-. 8.9.1914, f. .1 -2. Shîli po aty,
25.8.1.914, f. lÿ kryeart.: Në emën të atdheut yieni, ■30.8.14. f. 1, kryeart ;■ Asnjanësia.
■ 7) «Dielli»-. 224.1915, f. 2, art-.: Neve .dhe lufta evropiane; -«Tara-, boshi»
19:11.1914, kryeart.: Lipset të bëhena- gadil, Po aty, 26.li.1914. kryeart. : ,Plotësisht! ■

- : ;i 8): «Tafaboshi»,' 31^104914, f.. ir3j ■ po aty-, 5.11.1914, art. : Ç’thonë. të tjerët.
c- *
r.** '■'•■ •••

krah çështjes shqiptare ne mbarim të saj. 1336 1337 Por dëshirat
mbeteshin vetëm dëshira.
Në rrethana të-tilla tepër të vështira, filloi të ndihej gjith- monë
e më shumë nevoja e mbështetjes në .forçât., e popullit shqiptar, të
ndihej domosdoshmëria e bashkLm.it të këtyre for- cave si kusht
kryesor për të përballuar gjendjen. Thirrjet për këtë bashkim ishin
hedhur edhe më parë se të fillonte lufta botërore, kurse me fillimin e
saj ato u bënë gjithhjë e më të shpeshta, ishin të'vazhdueshme. 19
Filluan edhe përpjekjet për t’i shndërruar thirrjet për bashkim në
masa konkrete.
Në kuadrin ,e -këtyre përpjekjeve hyn thirrja e disa rre- theve
patriotike : në Shkodër për të mbajtur atje më 1. nëntor 191.4 një
kongr>es; kombëtar me përfaqësues nga të gjithë: kra- hinat e shtetit:
shqiptàr, edhe nga ato në jug të pushtuara nga Greqia. Iniciativën e
morën Mustafa Quili e Sali Nivica, që kishin filluar të; botondn në
Shkodër gazetën «Drita e popullit», e të tjerë. Thirrja e kongresit
synonte të përeaktohej një program. politik i përbashkët dhe të
krijohej, një qendër e vetme drej— tuese për të gjithë vendin, siç e
kërkonte momenti historik. Thirrja fillonte me pohimin: «Atdheu
është në rrezik!». Në të nuk
jepeshin
hollësira mbi rendin e ditës të
NDREQJE
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kongresit. Aty flitej për nevojën -«e. mbarështimit rishtas të vendit
tonë të shkretë» për t’i treguar «gjithë botës se shqiptarët e vërtetëduan të jetojnë të hrë në atdheun e tyre e se për kë'të janë gati të'bëjnë
çdo therori». Pas diskutimeve për rrugët é «mbarë— shtimit»,
kongresi do të zgjidhte një «komitet veprimtar» vendimet e të .cilit do
të ishin të zbatueshme për të gjithë anë- tarët e kongresit 1338 dhe
kuptohet për të gjithë vendin.
Si, vend për mbajtjen e këtij kongresi u zgjodh Shkodra sepse
atje ishin gr.umbulluar mjaft eleméntë të shquar patriote nga të
gjitha anët e,.Shqipërisë. Përveç kësaj Shkodra ishte- jashtë
administrâtes esadiste, dhe për këtë arsye lufta politike kundër
elementëve esadistë e turkomanë atje ishte e ashpër dhe .më e hapët
se kudo gjetkë. Por mbledhja e kongresit nuk arriti të vihej në jetë. 'Nga sa na japin materialet e kohës, ndër ata që u për- poqën
për të minuar mbajtjen e tij ishte edhe konsülli austro- -hungarez në
Shkodër, K. Haila. Duke u shtirur si dashamirës i bashkimit të
shqiptarëve, ai i shkruante Vjenës se kongresi rie vend të bashkimit
dq' të. tijellonte , përçarjen, prandaj për të evituar «që kongresi te
krijojë një keqësim të.situatës unë do te vazhdoj të përpiqem edhe në
të ardhmen që të hiqet dorë nga kjo ide, ose të paktën që’të shtyhet

1336 Në këtë drejtim u dallua veçanërisht gazeta -«Dielli»-, për te- cilën
Austria ishte -sè vetmja. shpëtimtare ë Shaipërisë dhe kundër- shtàre e grabitësve
italianë» («Dielli», 6.11.1914, f. 2, art.: Vlora dhe italianët). Shih po aty, datat
27.11.1914, f. "2, kryeart. Shieti shqiptar dhe Austria,, 30.11.1914, f. 21; krygart. : Prapë
Austria. Disa shvjegime- te iiëvôjshme, 9.12.1914, f; 2, kryeart. Austria dhe Italia në
Shqiperi..
.10) Me të tilla thirrie është mbushur shtypi shqiptar i asaj kohe.
tll «Drita e populiit», 'Shkodër, 25.10.1914, f. 17; «Taraboshi». 23.10.1914, f. 12 dhe 29.10.1914', 'f. 1.'
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thirrja e tij».1339
Pas dështimit të mbledhjes së kongresit në Shkodër, dësh- tuan
edhe orvatje të tjera të kësaj natyre dhe Lëvizja Ko- mbëtare
Shqiptare nuk arriti të krijonte as në fillim, as gjatë gjithë Luftës I
Botërore një qendër të vetme drejtuese, si brenda ashtu dhe jashtë
vendit. Kjo ishte një mungesë e madhe që shpjegohet me divergjencat
politike dhe copëzimin politik të vendit, me dobësinë e borgjezisë
.sonë kombëtare që nuk kishte arritur të krijonte as; parti politike .të
veta, me konfuzionin dhe hezitimet që krijoi te ajo Lutta I Botërore si
dhe me ndërhyrjet përçarëse të forcave të. jashtme. Sido- qoftë,
thirrja e kongresit. në Shkodër, po të kemi .piarasysh nu- mrin e
madh, të atyre që ishin ftuar të mermin pjesë në të dhe vendimet që
parashikoheshin prej tij, kishte për synim t’i kundërvihej në rrafsh të
brendshëm, si reaksionit turkoman, ashtu edhe atij esadist. Pozitat e
këtij të fundit vinin duke u dobësuar.
, Rritja e forcave antiesadiste në vend , pas veprimeve të Italisë
në Vlorë dhe të Greqisë në Shqipërinë e Jugut, e shqetësoi E.
Toptanin si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja që e mbështesnin.
Esad Pasha u ra këmbanave të alarmit, kqrse diplomatët e vendeve
të interesuara njoftuan qeveritë e tyre. Të gjithë së bashku .dhe
gjithsecili për llogari të vet e paraqitën këtë rritje si. rezultat i
ndikimit të jashtëm, i futjes së Turqisë në lutté dhe i pranisë në
lëvizjen antiesadiste të . agjentëve xhonturq ose austriakë.
Kësisoj E. Toptani donte të përligjte ndihmën dhe mbësh- tetjen
.e. mëtejshme. po së . jashtmi, kurse përkrahësit e‘;'tij donin, ta
..p.ërligjnin dhënien e kësaj ndihme e të kësâj për- krahjeje.
Megjithëse këto iu dhanë në atë masë që u gjykuan të mundshme, E.
Toptani nuk arriti t’i forconte pozitat e veta. Në prag të pushtimit të
Vlorës nën drejtimin e administrâtes së tij kishin ' mbetur akoma
Durrësi dhë Viora. Në pjesën tjetër. të Shqipërisë së Mesme vepronin
forçat antiesadiste. Shqipëria e Veriut nuk i ishte nënshtruar
«qeverisë» së, Esad Toptanit; atje nuk ishte shtrirë as Lëvizja
fshatare e ..Shqipërisë së Mesme. .Shqipëria e Jugut ndodhej nën
sundimin e Greqisëi kurse Sazani nën atë të Italisë. ,
Pas pushtimit të Sazanit frëziku i pushtimit italian u ndie më
shumë në Vlorë dhe në krahinën e saj. Prandaj lufta kundër
reaksionit të brendshëm esadist lidhej këtu me ' luftën kundër
imperializmit italian. Vetë konsulli italian në Vlorë i përsëriste
Romës më 16 dhjetor 1914 të njëjtat mendime po- litike që i ishin
përcjellë asaj gjatë muajve të mëparshëm. Në Vlorë propaganda
kundër Esad Toptanit «drejitohet. në të njëjtën kohë kundër Italisë
që paraqitet si një me Esadin»*, se Italia ibëfoet <^përgjegjëse për
qëndrimin e këtij ndaj patriotëve më të mirë shqiptarë» dhe që, përveç

1339

Haus —

Hof und Stdatsarchiv, Wien, Pol. archiv, Albanien (më tej: HHStAi PA, A), Halla—
:Yjenës, më 23,10.1914, ni-, 188/P,
;>

*) Come facente tut’uno con Essad.

kësaj, «akuzohet për moskryerjen e. detyrës në çështj.en e Epirit»-1340,
d.m.th. për moskundërshtimin e ekspansionit grek në Shqipërinë e
Jugut. Sikurse përfaqësuesit e tjerë të Italisë në Shqipëri, edhe Ç.
Lori lëvizjes antiesadiste ne Shqipërinë e Mesm.e . i visht.e petkun e
lëvizjes «proaustriake» e «xhonturkiste» dhe e zhvi- shte nga
karakteri i saj politik kombëlar. Megjithatë, ai ishte i detyruar të
pohonte se në Vlorë lëvizja kundër E. Toptanit paraqitej nën -«një
ngjyrë patriotike»-1341.
Edhe gjendja e jashtme e Shqipërisë, në prag të pushtimit
italian të- Vlorës, vazhdonte të ishte kritike. Pazarllëqet antishqiptare të-fuqive kishin vazhduar e ishiii thelluar më tej.:

2. GJENDJA E JASHTME

Futja e Turqisë në luftë në fillim të nëntorit 1914 përkrah fuqive
qendrore, pati rrjedhimet
e veta GABIMESH
në arenën ndërkombë- tare, duke
NDREQJE
përtfshirë edhe vendin tonë., Pjesëmarrja e Perân- dorisë Osmane në
konfliktin botëror e ndryshoi ‘raportin e forcave në Ballkan dhe në
Lindjen e Afërme në dëm të fu- qive të Antantës. Për këto fuqi
qëndrimi i mëtejshëm i Bullgarisë asnjanëse mori tanimë një rëndësi
të veçantë. Prandaj ato i shpeshtuan përpjekjet për ta bërë për vete
Bull- garinë ose për ta shtyrë atë ta ruante asnjanësinë dhe të mos
futej në luftë përkrah Gjermanisë e Austro-Hungarisë, sikundër
kishte bërë Turqia. Antanta ishte tani e lirë t’i ofrori- te Bullgarisë
Trakën turkë, që e pretendonte.1342 Mirëpo joshja kryesore për Sofjen,
mbetej gjithnjë Maqedonia, pjesa e anek-

1340
)ACS. Lori
—: Romës, 16.12.1914, iir. 1707.
i
1341
Po aty.
>:
■ ; r ’ î5)r'Mezhdunaro&Mje otnodhénija v epohu imperializma (më téj: MOE1), Ser.
III, vëil. VI, pj. 2, dok.. 466, 479, 483, 493.
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suar më 1913 nga Serbia dhe Greqia. Me gjithë vështirësitë qëkishin, fuqitë e Antantës hartuan shumë projekte për t’ia arritur
qëllimit. Në këto projekte trevat e Shqipërisë u -traj- tuan përsëri si
territore që do të kompensonin Serbinë dhe Greqinë për krahinat e
Maqedonisë që mendohej t’i kalonin Bullgarisë. Përpjekje të tilla të
rimarra me ngut më 5 nëntor 1914, vazhduan deri në vjeshtën e vitit
1915, kur Bullgaria 1 shpalli luftë Serbisë, për t’u hakma-rrë për
humbjen që kishte pësuar në Luftën II Ballkanike, në yerën e vitit
1913'
Në hartimin e këtyxe projekteye ;u aktivizua shumë diplo- macia
ruse; inciativat ishin zakonisht të saj. Gjatë nëntorit S. Sazonovi u
propozoi aleatëve ndarjen e shtetit sbqiptar më dysh. Pjesa nga
Shkumbihi e poshtë do t’i jepej Greqisë, pjesa tjetër në veri të këtij
lumi do t’i kalonte Serbisë. Ky copëtim total i vendit do të shërbente
për të ' plotësuar dy qëllime. Së pari, do të shpërblente Beogradin ë
Athinën për- Maqedoninë, së dyti, do të rikrijonte një kufi te
përbashkët tokësor midis Serbisë dhe Greqisë, meqë Maqedonia déri
ne- Ohër dhe Strugë parashikohej të aneksohej nga: Bullgaria1343, çka
do të shpinte në ndërprerj'en e kufirit .greko-serb të- vendosur më
1913. Territoret shqiptare si ato të Shijakut, të- Durrësit, të Kavajës
e të Tiranës, që.do t’i aneksonte Serbia, ministri i Jashtëm rus i
cilësonte, toka të pasura e të begata1344,. me shpresë se kështu do të.
joshte Serbinë. Mirëpo S-erbia nuk mendonte t’i bënte lëshime
Bullgarisë, aq më pak Greqia.. N. Pashiçi dhe E. Venizeloja donin ta
ndanin për vete Shqi- përinë pâ dhënë për të asnjë shpërblim.
Nga ana e tyre, të dy . fuqitë aleate të Rusisë vazhdonin të ishin
për rikrijimin e aleancës ballkanike, siç ngulmonte diplomacia e
Petrogradit., dhe nuk kishin as tani ndonjë- kund'ërshtim në parim
për copëtimin e Shqipërisë midis fqi- njëve të saj. Vërejtjet dhe
sugjerimet e Francës dhe të An- glisë lidheshin me . problème të tjera,
me mosbesimin e tyre ndaj Bullgarisë dhe në përgjithësi me
vështirësitë e mëdha. për ta bindur Serbinë të bënte lëshime. Kurse
për Greqinë,. në kushtet e luftës së brendshme, kur luftohej
politikishf midis venizelistëve. antantofilë dhe kostandinistëve
gjermanofilë, ato : e quanin të vështirë t’i kërkoje E. Venizelos t’i
lëshqnte pe Bullgarisë1345. Përveç kësaj, Kg d’Orseja dhe Forein Ofisi
i jepnin rëndësi qëndrimit të mëtejshëm të shteteve... .neutpale ,të ;
Ballkanit ndaj konfliktit botëror, por më shumë rëndësi i jepnin
qëndrimit të Italisë asnjëanëse. Donin që kjo të kaIon te në anën e Antantës dhe të mos nënvleftësohej, sikun- dër dilte
nga qëndrimi i diplomacisë ruse. Planet e Petrogra- dit .për ■
copëtimin e Shqipërisë- midis Serbisë dhe Greqisë, duke përjashtuar
Italinë, nuk gjetën sidomos mbështetjen e Londrës. Petrogradi dhe

1343 Mezhdunarodnije otnodhenija v epohu imperializma, dok. ^ 466, 561.
Shih po aty edhe dok. 479, 4S3, 493.
1344
Po aty, dok. 561.
. v..:
1345
Po
aty, dok. 566, 568, 572, 585, 590, 598/
:
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Londra kishin në këtë rast qëllimet e tyre të veçanta. Duke zgjeruar
shtetet sllave në Ballkan, diplomacia ruse mendonte të rriste
ndikimin e Rusisë, ndërsa diplomacia angleze synonte ta afronte
Italinë për ta pasur si kundërpeshë ndaj Rusisë. Prandaj Londra
mendonte se në ndarjen e Shqipërisë Italia duhej të ishte e
pranishme. Të veproje ndryshe, për E. Grein do të thoshte të ngjallje
dyshi- me në Itali, «ta frikësoje këtë se mund të përjashtohej nga
sigurimi i interesave të saj në detin Adriatik» dhe më "në fund «të
hiqje dorë nga ndihma e Italisë».1346 1347 .
Forein. Ofisi ndërhyri në interes të planeve të Italisë në
Shqipëri edhe në një rast tjetër. Ajo e pranoi menjëherë ; pro- pozimin
rus të 2 dhjetorit . 1914 për t’i premtuar E. Venizelos anéksmun e
Shqipërisë, së Jugut në mbarim. të luftës, në qoftë se ushtria g,reke
do t’i shkonte menjëherë në. ndihmë Serbisë, e cila po përballonte
atëherë.me vështirësi. një sulm të ush- trisë austro-hungareze.2!)
Londra u interesua vetëm që në. këtë hap Vlora të :mos përfshihej në
territorin që, do t’i premtohej Greqisë 1348 . Dhe kështu u veprua.
«Kuptohet që .Vlora dhe terri- tori përreth saj do t ëmbet en Jashtë
sferës greke, në përpu- thje me dëshirën e shprehur më parë prej
Italisë» 1349 , nënvizohej NDREQJE
në notën
e. pëi’bashkët që iu paraqit
GABIMESH
kryeministrit grek më 5 dhjetor nga përfaqësuesit.e Anglisë, të
Francës dhe të Rusisë. Mirëpo edhe në këtë rast E. Venizeloja nuk
ishte në g i end je ; të pranonte ofertën me kushtet që i paraqiteshin.
Ndërkohë në skenë hyri diplomacia italiane, e cila nuk
interesohej më vetëm për të ardhmen e Vlorës. Duke i rritur kërkesat
e saj, ajo po interesohej tant edhe për të ardhmen e Shqipërisë së
Mesme. Në.projektin e ri të formuluar në tetor (e të plotësuar në,
muajt pasardhës) qeveria italiane kishte vendosur t’u kërkonte
fuqiye të Antantës, si shpërblim, për hyrjen e saj . në luftë përkrah
.tyre,. sovranitetin. e plotë të Italisë mbi Vlorën dhe ishullin, e
Sazanit dhe mbi një terri- tor «të mjaftueshëm» (idoneo) për mbrojtjen
e Vlorës1350. Përsa. i: përket Shqipërisë së Mesme ^<myslimane», ajo
kishte projek- tuar krijimin këtu të një, shteti shqiptar, . mbi të cil in
do të

1346
Mezhdunarodnije otnodhenija v epohu imperializma, dok. 585 dhe
590. Shih po aty edhe dok. 572. .
1347
Po aty, dok. 583 dhe 605.
211) Po aty, dok. 598. Shih po aty dok. 605.
1349
A M A E . Guerre' 1914-1918, Grèce, vëlh 1, fl. 80-81 ; Ch. Theodoulou. Greece and the Entente, Thessalpnjki; 1971, f. 82-83, shën. 22,
1350
S. Sonnino. Carteggio 1914-1916, Roma-Bari, 1974, dok. <42 me
.anekset.
j . - ,, ;. ,
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vendosej protektorati italian 1351 . Rrjedhimisht S. Sonnino u rezervonte tani monarkive, fqinje ballkanike vetëm krahinat e veriut
dhe të jugut të Shqipërisë. dhe jo të gjithë territorin e saj me
përjashtim të Vlorës, sikundër kishte menduar më parë San
Xhiuliano.
Roma synonte pra që jo vetëm Vlora, por ed'he Shqipëria e
Mesme të mos ishte një monedhë në dorën e fuqive.të Antantës. Ajo
duhej t’i lihej Italisë.
Duke u nisur nga këto plane diplomacia e Romës ndër- hyri
pranë fuqive të Antantës në fillim të dhjetorit duke u parashtruar
atyre qëndrimin e saj 1352 ®. Mirëpo ndaj projektit të ri italian' ato
reaguan negativisht 1353 , në mënyrë të veçantë feagoi Rusia. Në
takimin me ambasadorin italian më 12 dhje- tor, ministri i Jashtëm
rus pranonte interesat e veçanta që kishte Italia në Shqipëri (në
Vlorë), por për të bërë presion, sbtontè se, si fuqi asnjanëse Italia
duhej të kishte parasysh édhe interesat e fuqive ndërluftùese të
Antantës; madje këto fuqi, duke parë qëndrimin e pavendosur të
Italisë «rnund të ndtyshonin edhe pikëpam.jen e tyre lidhur me
Vlorën». Vë- rejtjes tjetër të ambasàdorit italian, A. Karlotit, se
copëtimi i Shqipërisë ishté në kundërshtim me vendimet e Londrës,
Sa- zonovi iu përgjigjej se vetë vajtja e Italisë në bregdetin shqip- tar
përbënte një shkelje të këtyre vendimeve. Mandej për të
kundërshtuar planin italian për krijimin e një shteti shqiptar në
Shqipërinë e Mesrhe «myslimane»- dhe për të «mbështetur»
copëtimin tërësor të- vendit, ministri i Jashtëm rus shkoi shu- më
larg. «Eksperienca e, dështuar e krijimit të shtetit shqiptar është një
prbvë edhe më e madhe, — pohonte ai, — se Shqipëria nuk është gjë
tjetër veçse një notion gjeografik»1354. Këtë pohim që thuhét se ,e pati
bërë kancelari i Gjermanisë, O. Bismarku, në 'kohën e Kongresit të
Berlinit, e gjejmë të për- sëritur e të dokumentuar tani nga S.
Sazonovi. Po këtë që- ndrim mbaj ti shefi i diplomacisë ruse edhe në
takimin tjetër që pati me ambasadorin italian më 15 dhjetor, gjatë të
cilit biseda u përqendrua tek e ardhmja e Shqipërisë së Mesme.
Pohimit të A. Karlotit se kjo pjesë e vendit anonte nga Vlora, ministri
i Jashtëm rus iu përgjigjetj se në qoftë se Vlora i mbetet Italisë,
«atëhere nuk duhet të pritet që fuqitë [e Antantës] të pranojnë t’i
bashkojnë Vlorës një hinterland të madh. Sidoqoftë Rusia nga ana e
saj, nuk do të pranojë-kurrë një

1351
,Po aty, dok. 53, 60 e 69,
1352
Po aty, dok. 55, 69.
'
1353
. Po aty, dok. 62 e: 77. Impëriali — Romës më 12 dhe 18.12.1914.
1354
MOEI. Ser. XII, vëll. VI, pj. 2, dok. 635 dhe 648; ÀMAE. Albanie,
vëll. 3, fl.. 150 ; SU. Sbnniho.’. Cartegqio, dok. 60, Karloti — Homes' më
1 9 — 175
12.12.1915.
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zotërim të gjerë të Shqipërisë
ngaE ana
e Italisë në çfarëdo forme qoftë
3. KRYERJA
PUSHTIMIT
ky, qoftë edhe në formën e një protektorati ita- lian»1355, nënvizonte
S. Sazonovi.
Është fare e qartë se diplomacia ruse i rezervonte Italisë vetëm
Vlorën dhe një «territor të kufizuar rreth saj», kurse- e gjithë pjesa
tjetër e vendit duhej të ndahej midis fqinjëve ballkanikë, edhe sikur
Maqedonia serbe e greke të mos i jepej Bullgarisë, madje edhe sikur
Serbia të merrte Dalmacinë dhe të siguronte kështu një dalje
territoriale në detin Adriatik.1356
Në kushtet e një presiôni të tillë: nga fuqitë e Antantës, sidomos
të Rusisë, diplomacia italiane vendosi të shtinte në dorë plotësisht
Vlorën për pozitën e saj shumë të rëndësishme; në Adriatikun Jugor.
Me këtë hap qeveria e Romës dbnte të theksonte më tej vendin'e
veçantë që zinte' ajo në problemiri shqiptar në krahasim me fuqitë e
Antanës dhe me ato të bllokut qendror. Shprehës i kësaj pikëpamjeje
u bë T. Titoni. Më 11 dhjetor ai kërkonte me këmbëngulje pushtirhin
ë Vlo- rës, sikundër kishte bërë gati dy muaj më parë. Ai shkruante
se: «pushtimi i Vlorës do të ishte tani mënyra më e mirë për të
treguar se në Shqipëri ne jemi më të interesuarit dhe nuk pranojmë
që të kryhet atje asgjë pa dijeninë tonë»1357. Krahas hapave pranë
fuqivé të Antantës diplomacia e Romës ndrëhyri edhe në Berlin e në
Vjenë, për t’i njohur Italisë të drejtat e kompensimit. në Ballkan në
bazë të pikës VU të Traktatit të Aleancës.1358
Për pushtimin e Vlorës Titoni sugjeronte edhe mënyrën sesi
mund të mënjanoheshin ngurrimet e njohura të komandës. së
ushtrisë, e cila kishte frikë se ky pushtim mund të bëhej shkas për.
dërgimin e forcave të mëdha ushtarake. Pushtimi «duhej të kufizohej
në qytet nën mbrojtjen e topave tërluf- tanijeve*-1359,, theksonte ai.
Qeveria italiane vendosi kështu ta shtrinté pushtimin e
ushtrisë së saj edhe mbi qytetin e Vlorës dhe në périferinë e afërt të
7
tij.
~

1 28) MÔEI. Ser. III, vëll. VI, pj. 2, dok. 648.
,
1356
S. Sônnino. Carteggio, dok 76; MOEI. Ser. III, vëll. VI, pj. 2,
dok. 648.
i -i
1357
S. Sonnino. Carteggio,
dok. 57.
>
1358 Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche- THongrie et l’Italie, Vienne, 1915 (më tutje: DDAXJ), dok. 74; Docu- menti
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diplomatici presentati al Parlamento Italiano,
Roma, 1915, dok. 1, 2. . .
1359
S. Sonnino. Carteggio, dok. 57. Shih dhe F. Martmi. Diana
1914-1918, Verona, 1966, f. 238.

Për kryerjen e pushtimit agresorëve u desh . të organi- zonin
në Vlorë një «incident», rsikurse ishte menduar që. në tetor. Sipas
procédures së zakonshmè, ai do të shërbente si pretekst për kryerjen
e aktit ose «për të shpjeguar ndërhyr- jen>>, sikundër , porosiste
Roma kbnsullin e saj në Vlorë më 21 dhe 22 dhjetor.1360 Incidenti në
ijalë ka hyrë në histori me emrin «Koburja e Çakos». Me të
nënkuptohet ngjarja e shëm- tuar që ndodhi në Vlorë në mëngjesin
e 25 dhjetorit 1914. Atë mëngjes, për të ngjallur panik^ dy-tri veta
të shtyrë nga Gjergj Çakoja sipas porosisë së konsullit italian të
atjeshëm, Ç.. Lorit, zbrazën në qytet disa të shtëna revolesh duke
bër- titur: «Po .vijnë grekërit»!1361. Kështu forçat italiane zbriten në
Vlorë për të «qetësuar» gjoja vendin dhe për të «vendosur» rendin. 1362
Incidenti arriti të organizohej, por për pushtimin e Vlorës Ç.
Lori nuk ia dol-i të merrte pëlqimin e pushtetit lokal të Vlorës ose.
të krerëve të atjeshëm, sikundër dëshironte Roma dhe sikundër e
kishte udhëzuar ajo. 1363 Për mosmarrjen e këtij miratimi ai vintë në
dijeni Romën tri ditë pas kryerjes së pushtimit.1364 S’ka asnjë dyshim
se qeveritarëve italianë U du- hej ky pëlqim për t’u siguruar se në
Vlorë nuk do të ndodhte ndonjë qëndresë e armatosur.
Njëkohësisht ata. ishin të interesuar që gjatë pushtimit të
Vlorës të mos shqetësoheshin as nga forçat kryengritëse fsha- tare
të: Shqipërisë së Mesme, që mbanin E. Toptanin gati të rrethuar në
Durrës. Këtë mision Roma ia ngarkoi ministrit të saj fuqiplotë në
Durrës K. Aliotit. Për pushtimin e Vlorës ai duhej të merrte edhe
miratimin e «qeverisë» së Durrësit, prej , nga Vlora varej
administrativisht. K. Alioti mundi t’i kryente këto dy misione duke
plotësuar kështu deri në një

1360
ACS. S. Sonnino — Durrësit dhe Vlorës, më 21.12.1914, nr. 5R
dhe më 22.12.1914, nr. 6/2.
1361
Arkivi Qendror Shtetëror i RPSSh (më tej: AQSh), dok. 76077
12R5.12.1914 më 12/25.12.1914. Komanda ë policisë së Vlorës — Prefek- turës së
atjeshme: ACS. Lori — Romës, më 28.12.1914, nr. 1773; DDAU, dok. 83.
1362
ACS. Shih materialin e Ç. Lorit dërguar Romës më 22.12.1914
nr. 1744 dhe të S. Sonninos dërguar Vlorës më 22.12.1914, nr. 8.
1363 Po aty. Lori — Romës, më 21, 25 dhe 28.12.1914, nr. 1740, 1762, 1776,
1788 dhe S. Sonnino — Vlorës më 22.12.1914, nr. 8.
1364
Ç. Lori i raportonte Romës pas 3 ditësh se nuk kishte gjetur
<<mëhyrëh1 dhe kôhën për te marrë nga autorîtetet ose nga. pàrësia një kërkesë
parapràke» (ACS. Lori — Romës më 28.12.1914, nr. 1773).
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f arë mase., atë që . 3.nuk
realizoi dot plotësisht konsulli italian në
KRYERJA E PUSHTIMIT
Vlorë.
,
. I ndihmuar nga Esad,Pasha, K. Alioti më 20 dhjetor mundi të
shkëputë nga Këshilli i SenatU të Durrësit një dokument të
nënshkruar nga disa anëtarë të këtij Këshilli, e të formuluar sipas.
udhëzimeve të. përfaqësuesij; italian. Në. të ata kërkonin
«mbrojtjen» e Italisë, ndërhyrjen, e kësaj për ,të ndaluar derdh- jen e
mëtejshme të gjakutdhe për-t’i dhënë gjoja fund anar- kisë me
zbarkimin e forcave të saj të armatpsura «në çfarëdo pikë të.
Sbqipërisë»1365. Esad Pasha pranoi gjithashtu ta ndih- mojLte Jtalinë
për, pushtimin e Vlorës duke organizuar një goditje kundër
kryengritësve, me qëllim që' të . pengonte për- gatitjen e ndonjë
qëndrese kundër agresorëve italianë. Ai nuk kërkonte më që përveç.
Vlorës ushtria italiane të zbai’konie edhe në Durrës e Shëngjin,
sikundër kishte kërkaar në tetor. E. Toptani kërkoi vetëm që në
kohën e zbarkimit -në Vlorë të ishte e. pranishme në Durrës një foreë
e mjaftueshme detare italiane me njësi zbarkimi në bord, për të
ndërhyrë në çdo rast në favor të tij. Esad Pasha sugjeroi gjithashtu
që pushtimi italian i Vlorës, për arsye sigurimi, të rnos kufizohej në
qytet e ,në kodrat.e afërta rreth tij, por të shtrihej deri në Vjosë. 1366
Shoqërimin e pushtimit të Vlorës me një demonstrim force të
Italisë në Durrës, duke dërguar atje disa anije luftarake që do të
zbarkonin forçat në rast nevoje, E. Toptani e quante të.
domosdoshëm për disa arsye. Kjo do të ishte jo vetëm ndihmë e
inkurajim për pasuesit. e . tij;... të paktë dhe frikë- sim e tërheqje për
kundërshtarët, që ata -.të mos sulmonin Durrësin, por u shërbente
edhe planéve të Italisë në-Vlorë 1367 , që kundërshtarët të mos
drejtoheshin dot atje.1368 ,
. Propozimet: e mësipërme të Esad Toptanit të bashkërën- duara
me K. Aliotdn u pëlqyen në Romë. «Plani^ i. .përpunuar

1365
ACS. Alioti — Romës, 20.12.1914, nr. 1215 dhe 22.12.1914, nr.
1220.
1366
Po nty.
1367
Qysh më 24 dhjetor, përpara se të nisëj për Krujë nga do të
fillonte ekspéditën, Esad Pasha i kërkonte Àliotit që pushtimi i Vlorës të pasohej:
nga një komunikatë e qeverisë italiane .drejtuar -«qeverisë» së tij. Në■ .tër.të
shënohej se -«Italia i dërgoi trupat e Saj në Vlorë, si pasojë e anarkisë të
shpërthyer atje dhe në brendësi për të siguruar rendiri dhe në të njëjtën kohë të
frikësojë autoritetet dhe populliri që të qëndrojnë urtë dhe të respektojnë rendin
publik dhe të huajt. Esadi ka qëllim ta përdorë këtë frikësim për ta hedhur
përgjegjësi'në -e kësaj ndërhyrjeje mbi kryengritësit e Tiranës dhe të Elbasanit
duke përhapur gjithashtu fjalë -— shtonte më tej Alioti — se me hapin e saj- në
Vlorë,-Italia kishte: për. synim të parandalojë edhe përparimin e trupave greke.
Kjo ido: th shërbejë, për :të ndaluar deri në një farë •pike,-. përshtyp j en e. madhe
që do- të ngjallteoperacioni ynë ushtarak». (ACS. Alioti — Romës, më 24.12.1914,
nr. 1234).
' 41) ACS. Alioti — Romës, 23.12.1914,inr. 1226.
- p;
'
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nga: Èsadi pas një shqyrtimi'të gjatë të rrethanave e i kërkuar
nga vetë rrethanat duhet të ndiqet.me përpikmëri dhe do të ishtë për
në një gabim shumë i rëndë pio të pengohej ose të interpretohej në
mënyrë 'të gabuai'» e njoftonte K. ' Alioti Ro- rnën rnë 22 dhjetor. Po
të refuzohej ky plan, i shkruante ai pô ato ditë Konsultës, d.m.th.' po
të refuzôhej ndihma që kërkonte, E. Toptani, atëhere' «do të
ndodhemi përpara dilemit, ose do të detÿrohemi të heqim dorë nga
pushtimi i projektuar i Vlorës, ose te përgatitemi... për rijë situatë
me plot të panjo- hura e me sakrifiea të mëdha, të cilat situata jonë
ndërkombë- tare ndoshta nuk do; ; t’i pranonte^. 1369 Pas disa
hezitimeve Roma véndosi t’i jepte E. Toptanit ndihmën è kërkuar.
Më 24 dhjetor ajo urdhëroi admiralin Xh. Patris të niste për Durrës
një anije të vogël luftaraké për 'të qenë e pranishme në fortin
durrsak, por pa kryér atje asnjë zbarkim.1370
Pd më1 24 dhjetor Esad; Toptani filloi operacionin kündër
forcave kryengritëse gjë që shpinte ujë në mullirin e planëvé tëRomës. ^Lëvizja diversioniste që po krven pashai nga ana e Krujës
kundër Tirahës është i vétmi mjet për të penguar gru- mbullimin e
gegëve kundër Vlorës» 1371 , ir telegrafonte Alioti Rdmës ditën e
kryerjes së agresionit në Vlorë1, më ' 25 dhjetor.
■ •;Pushtimi i Vlorës ü bë në fillim nga një batalion marina- rësh,
rreth I mijë veta, që zbarkuan në skelë në mëngjesin e 25-dhjetorit.
Marinarët zbritën nga anijet luftaraké italiane të ardhura që më
parë: në ujërat detare të Vlorës. Bashkë me marinarët zbritën :ëdhe;
armatimet e tyre te rënda; ato përbë- heshin nga 6 topa dhe 10
mitraloza1372.
Pas katër ditësh, më 29 dhe 30 dhjetor, batalionit të marinarëve
iu shtua ,regjimenti i 10-të i bersalierëve (sic qu- hen njësitet e
këmbësorëve të ushtrisë italiane, që dallohen nga puplat që mbajnë
në helmetat e tyre). Regjimenti, rreth 2 mijë veta, arriti ato ditë nga
Italia. U urdhërua gjithashtu përgatitja e një regjimenti tjetër, për
ta dërguar në Vlorë, po të paraqitej nevoja. 1373
Zbarkimi i marinarëve dhe pastaj ai i bersalierëve u sho- qërua
nga dy proklamata të pushtuesve drejtuar popullsisë vendase në dy
gjuhë, në shqip dhe italisht, e të nënshkruara nga admirali vXh.
Patris.. Përmbajtja e tyre ishte plot me falsifi- kime dhe me pohime
të fryra demagogjike. «Turbulîirat e mëdha që ndodhin njëra pas
tjetrës e në një kohë të shkurtër në këtë krahinë kanë paralizuar
tregtinë, punët dhe iniciati- vat, duke vënë në rrezik jetën.dhe
pasurinë e banorëve. Qeve- ria eltalisë, ruajtësja vigjilente e fateve

1369 Po aty, më 22.12.1914, nr. 1220 e 1222.
'
Ai) Po aty. Sonnino — Vlorës, më 1442.1914, nr. 11/4.
A4) Po aty, Alioti — Romës, më - 25.12.1914, nr. 1237:
1372
La Marina italiana riëlla grande gnerra, vëll. I, Firenze, 1935,
f. 240-241.
1373
S. Sonnino. Carteggio, dok. 84 e 85.

të Shqipërisë, dëshi- ron qëdqetësia e juaj, e yënë në proyë të rëndë,
të.sigurohet. Të thirr.ur nga dëshirat tuaja. marinarët italianë
zbarkojnë sot nga vaporët në mbrojtje të rendit dhe për sigurimin
tuaj».1374
Zbarkimi i forcave të regjimentit të 10-të të bersalierëve, u
shoqërua me një akt tjetër propagandistik, prapa të cilit fshihej
gjithnjë synimi për t’i gënjyer masat popullore pa- triptike. Krahas
flamurit italian ngritën edhe atë shqiptar 1375 . PP atë ditë për të
«mirëpritur» bersalierët urdhëruan daljen nëpër rrugët e qytetit të
nxënësve të shkpllave dhe të qyte- tarëve.
Ndpnëse një agresien. i Italisë në Vlprë dihej e pritej, agresprët e gjetën vendin fare të papërgatitur për mbrejtje. Nga
pikëpamja ushtarake ata nuk ndeshën në ndpnjë qëndresë. Në Vlorë,
në vendet strategjike të saj, app në rreth, nuk kishte njësi ushtarake
të armatpsura. Atje, kishte vetëm disa força të xhandarmërisë,. dhe
të policisë, për të mbajtür rendin. l’or,, sikundër shkruan një kronist
i kohës. komandanlët e tyre si Ahmet Lepenica dhe Shero Emini, nuk
lëvizën nga vendi 1376. Pushteti lokal i atjeshëm në krye të të cilit
qëndronte Osman Haxhiu (që varej nga Durrësi), u mjaftua me një
protesté me shkrim që i paraqiti konsullit italian për .mënyrën
dinake me të cilën, ishte kryer zbarkimi. Meqë marinarë italianë
kishin zbarkuar për «ruajtjen e qetësisë^, sic u pohua në fillim plot
demagogji, atëhere përfaqësuesit e këtij pushteti zbritjen e
marinarëve e konsideronin «jû si okupacion» 1377 , thuhej në këtë
protesté.
Mungesa e një qëndrese të .armatosur kundër agresorëvë rjë
Vlorë tregon për mungesën e organizimit e të drejtimit të forcave.
patriotike të. atjeshme. Në Vlorë, siç e .kemi vënë në dukje më parë,
lëvizja patriotike kishte kryer disa aksione në fushën politike.. Frika
nga pushtimi atje ishte: e madhe po ashtu edhe ùrrejtja kundër
pashait të Toptan.it. Megjithatë ajo nuk kishte çuar deri atje sa
rrethet patriotike të merrnin në dorë pushtetin lokal e të
shkëputeshin nga lidhjet e vartësisë me «qeverinë» e Durrësit duke
e luftuar atë ushtarakisht, siç kishin'bërë disa krahina. të tjera të
vendit. Kontradiktat politike ndërmj et rretheve antiesadiste
mbarëshqiptare duket"
se kishin bërë edhe këtu punën ë vet; ato ishin bërë pengesë për
krijimin e një frontitë bashkuar ântiesadist e antiimpe- rialist.
:
Masat popullore vlonjate, të -mbetura pa udhëheqje, e
shprehën zemërimin e vet kundër atyre që kishin mbajtur qëndrim

1374
La Marina..., vëll. I, f. 243, 2451 ",
1375
DDAU, dok, 86.,
.
. 1 4 9 ) S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, f. 218.
1377
AQSH. dok. 76062, dt. 12/25.12.1914; ACS. Lori — Romës, më
26.12.1915, rir. 1776; S. Hallkokondi, f. ■ 217-218 ; DDAU, dok. 83.
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antikombëtar dhe ndaj njerëzve të pushtetit lokal, që kishin
qëndruar në pozitat e spektatorit, me rreshta të tillë.
Kush mbéti në Vlorë j prami,
Jorgji Çako intrigani,
Osmëni, shallvare brani Dhe
xhandërma komandani1378
Qeveritarët italianë e kufizuan pushtimin përkohësisht në
qytetin e yiorës dh<- në kodrat e afërta rreth tij.1379 Kufiri fillonte në
Ujë të Ftohtë, ngjitéj lart në Kaninë, kalonte në Qishëbardhë. e në
Qafë të Koçiut për të zbritur në Nartë .dhe në kodrat e Zvernecit në
buzë të detit, përballë Nartës. Pozitat e rëndësishme në kodrat rreth
qytetit i zunë forçat e armatosura të ushtrisë, kurse ato gjatë
bregdetit,. si skelën, Ujine Ftohtë e Zvërnecin, i mbajtën forçat e
marinës.1380
Për ta mbrojtur më lehtë zonën e pushtuar nga ndonjë qëndresë
dhe duke përdorur, në rast nevoje, edhe artilerinë e vapbi'ëve
luftarakë që ndodheshin në ujërat detare të Vlorës, autoritetet
italianë nuk e shtrinë më tej pushtimin. Po për të njëjtin qëllim ato
filluan menjëherë edhe nga fortifikimet e kodrave përreth qytetit.
«Edhe vetë nacionalistët më të zjarrtë e bëshillojnë
[qeverinë^italiane] të mos penetrojë më tej në folenë e arëzave
shqiptare» 1381 , — shkrua|ite në fund të dhje- torit ambasadori
francez në Romë. Në fakt të gjithë anëtarët e qeverisë italianë, me A.
Salandrën në krye, ishin njëzëri për kufizimin, - hëpërhë të
pushtimit vetëm në qytetin e Vlorës dhe në afërsitë e tij. 1382
Komanda e ushtrisë ishte po ashtu e këtij mendimi, duke e, quajtur
«një marëzi të vërtetë» të ka- loje kufijtë e parashikuar të pushtimit
apo të vëzhgimit1383. Prandaj këmbëngulja e K. Aliotit për ta shtrirë
atë deri në Vjosë, nuk gjeti në Romë asnjë mbështetje.
Piivshtimi i Vlorës u shoqërua menjëherë me vendosjen e
regjimit të pushtimit. Me kalimin e kohës autoritelet pushtuese e
përsosën, më ; tej, atë, sipas nevojave dhe,-rrethanave që u krijuan;
mandej ata e zgjeruan edhe vetë.zonën e pushtuar. Duhet thënë se
në zonën e pushtuar qeveritarët e Romës ven- dosën sundimin e tyre
. të ; plotë,. që. përputhej. me synimet e tyre për sovranitetin e Italisë

1378
A. Agalliu. Kujtime, f, 52 (dorëshkrim në Arkiviri e Institutit të
Histôrisë)'.
1379
ACS. Fondi Ugo Brusati, grasc. 11. Letra e F, Kasdoldlt nga
Vlora drejtuar A., de Martinos më 2.1,1915.
1380
La Marina...,
vëll. I, f. 245.
-,
. 54) AMAE. Albanie, vëll. 3, fl. 187-188.
1382
F. Martini, f. 295-296. Shjh edhe A. Salandra. La néùtralità
italïana, Verona, 1935, f. 474.
,.
1383
L. Cadorna.- Altre pagine sulla grande guerra, Milano, 1925.
f. 107-108.
;
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mbi Vlorën dhe krahinën e saj, sundim, që vinte në kundërshtim të
hapur me atë që kishin deklaruar botërisht. Pùshtimin e Vlorës
diplomacia italiane e paraqiti pranë fuqive,. gjoja.«të përkohshëm»,
siç kishte para- qitur pùshtimin e Sazanit, dhe si një akt që gjoja
kishte për qëllim të ruante vendimet, ë Londrës për Shqipërinë.1384
Ajo shtoi vetëm se e kishte bërë këtë hap të ri «me kërkesën e
autoriteteve lokale» për të «vendosur» atje «rendin» e pri- shur nga
anarkia. Me «autoritete lokale» kuptoheshin ato- të Durrësit.
Dokumentin e tyre të 20 dhjetorit, me anën e të cilit kishin kërkuar
«mbrojtjen»- ë Italisë, Roma e përdori për interesat e saj.1385 .
^
Organet e administratës shqiptare që gjetën në Vlorë,. pushtuesit në dukje nuk i prekën. Por kjo ishte krejt formule. Tani ishin
pushtuesit ata që vendosnin për gjithçka. Pranë Prefekturës ' së
Vlorës: ata caktuan dy këshilltarë, njëri për çështjet e përgjithshme
politike, tjëtri për ato. finançiare. 1386 Kështü prefekti i VIorës;
Osman Haxhiu, kaloi ne plan të dytë. Çështjet e përgjithshme i
shqyr.tonte F. Kastoldi, me gradën major1387, njeri ky me përvojë për
problemet shqiptare. C3jatë gjithë ■ Luftës I Botërore dhe në yitët e
para pas mba- rimit të saj, ai do të ishte një figurë e rëndësishme
polxtike. e Italisë në Shqipëri. Kastoldi do të luftonte për t’i detyruar
shqiptarët që t’i nënshtroheshin planeve të .Romës.
Pushtuesit ndërhynë deri në punët e institucioneve të
zgjedhura, siç ishte Bashkia. Ishte këshilltari italian pranë kryetarit
të kësaj bashkie, 1388 ai ' që i diktonte këtij kryëtari, Ibrahim
Abdullahut, veprimet dhe jo anasjelltas.
Kuptohet se xhandarmëria dhe policia shqiptare e Vlorës u
vunë nën kontrollin e oficerëve italianë, të cilët morën komandën e
tyre.1389 Pushtuesit yunë dorë edhe mbi gjyqet e mbi doganën. Ata
ngritën një gjykatë: ushtarake italianë që gjykonte veprimet penale
mbi ba/ën e kcdii perial ushturak italian. Në krye të gjykatës civile
vendosën Gjergj Çakon e njohur. Administratën e doganës e
mbushën me italianë,1390 duke e shtënë krejtësisht në dorën e tyre,
së bashku me të ardhurat e saj prej rreth 100 mijë franga në muaj. 1391
Pushtuesit italianë morën dhe një masë tjetër politike

1384
MOEÏ. Ser. III, vëll. VI, pj. 2, dok. 695; DDATJ. dok. 82; AMAE.
vëll. 3, fl.. 179; S. Sonodno, Carîeggio, .1. 403,,-shëtt. 6. ....
1385
DOAXJ, dok. 82.
1386
ACS. Lori — Romës, më 28.12.1914, nr, 1788; po aty, Sonnino —
Vlorës, më 28,12.1914, nr. 179; po àty,, Lori — Romës, më 2.1.1915; «Dielli»,
27.1.1915, korrespondencë nga Vlora; DDAXJ, dpk. 89, 100, 105.
1387
ACS. Fohdi Ugo Bi-usati, fasc. 11. Ijetra e F. Kasloldit nga
Vlora me 2.1.1915, — A. de Martinos.
1388
ACS. Lori Romës, më 2.1.1915; DD AV, dok. 89.
1389
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1391
ACS. Alioti — Romës, më 24.1.1915, nr. 8 dhe 6.2.1915, nr. 99.
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kuptimplbte, që tregonte më së miri synimet e tyre për ta shkëputur
Vlorën nga pikëpamj a administrative dhe politike nga pjesa tjetër e
vendit! Ata ndaluan çdo lidhje dhe çdo var- tësi të organeve : të
pushtetit lokal shqiptar të atjeshëm me organet shqiptare jashtë
Vlorës.1392 Kjo shkëputje do të, vazh- donte deri në gusht 1920, kur
pas Luttes fitimtare të Vlorës, qeveria e Romës u detyrua të hiqte
dorë nga planet e saj, aneksioniste mbi Vlorën dhe krahinën e saj.
Në veridosjen e rëgjimit të pushtimit, qeveritarët e Ro- mës u
treguan të kujdesshëm vetëm në një drejtim. Në administratën e
vendit ata caktuan vetëm oficerë 'efektivë të ushtrisë. Në këtë
mënyrë pushtimit donin t’i jepnin hëpërhë karakter ushtarak.
Përyeç vendosjes së organeve lokale nën kontrollin e tyre të
plotë, autqritetet pushtuese morën edhe masa të tjera me qëllim q[ë
ta kishiii në dorë situatën dhe të goditnin çdo lëvizje që mund të
drejtohej kundër tyre. Në këtë kuadër ato kër- kuan menjëherë nga
popullsia dorëzimin e, armëve1393, filluan nga burgosjet, arrestimet
dhe internimet , në Itali (në Siçili e në Fâvignano), të njerëzve të
ndryshëm, që akuzoheshin ose dyshoheshin për veprimtari
antiitaliane 1394 . Qarkullimi i njerëzve u vu nën mbikqyrjen e
pushtuesve ;, për ata që vinin nga deti, hyrja në zonën e pushtuar
nuk mund të bëhej pa marrë lejen italianë. 1395 U vu gjithashtu
kontrolli mbi qarkullimin e shtypit. Në zonën e pushtuar lejohej ,të
hynin vetëm ato organe, kryésisht të huaja, përmbajtja e të cilave e
justifikonte pushtimin, e zbukuronte atë dhe nuk u sillte. ngatërresa
pu- shtuesve.1396
Pushtimi italian i Vlorës pati jehonën e vet dhe ndaj tij.u
mbajtën qëndrime të ndryshme.

5. JEHONA E PUSHTIMIT

Jehona e organizimit të «incidentit» për pushtimin e Vlorës u
përhap menjëherë në qytet dhe në krahinat e Vlorës1397 dhe: mandej
në të gjithë vendin dhe jashtë tij. Përpjekjet e push- tuesve për ta
1392
ACS. Sonino-Vlorës, mp 28.12..1914, nr. 17/9 ; po aty, Sonino —
Durrësit dhe Vlorës, më'" 29.12.1914, nr. 1266; po aty, Alioti — Romës, më 6.2.1915,
nr. 99.
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Shkodra.
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mbuluar atë me pretekste të ndryshme nui mund të gënjenin veçse
naivët 1398 . Vetë zbarkimi . i marinarëve dhe pushtimi i Vlorës
dëshmonin. p'ër gjithçka. Ngjarja u trajtua edhe nga shtypi shqiptar.
Orgahet e ndryshme të këtij shtypi e përdorëh ngjarjen e 25 dhjetorit
në Vlorë si një armë për të goditur e demaskuar plariet e Romës në
Shqipëri. Kjo vazhdqi për vite të tëra, që nga janari 19 1 51399 e deri
në prag të Luftës së Vlorës1400, bile edhe më vonë.'
Krahas demaskimit të incidentit për, pushtimin e Vlorës,
rrethet patriotike filluan të stigmatizonin edhe motivimin e këtij
'pushtimi. Sipas deklaratave të Xh. Patris të 25. dhe 29 dhjetorit,
ushtarët e Italisë kishin zbritur gjoja për «vendosjen» dhe «ruajtjen»
e rendit në krahinë. Në fakt krahina e Vlorës ishte atëhere nga më
të qetat e vendit. Këtë të vërtetë patën guximin t’ia thoshnin hapur
admiralit dhe konsullit italian .të Vlorës disa nga parësia e atjeshme,
si p.sh. Ali Asllani, i cili kryente detyrën e zëvendës kryetarit të
Bashkisë etj.1401 Në këtë mënyrë ata shprehnin kundërshtimin e tyre
dhe të masave popullore ndaj pushtimit.
Pati mandej njerëz që e cilësuan botërisht motivimin si «një
paturpësi.të rnadhe» të qeverisë së Romës1402. Po kështu u cilësua
edhe propaganda që e paraqiti pushtimin ,e Vlorës si të
«përkohshëm». «Paturpësia e këtyre fjalëve dhe zotimeve

1398
Po aty. Konsulli italian u përpoq të përhapte versionin sikur
Z. Mashkullora u fut në shtëpinë e Çakos për ta mbrojtur këtë si shërbëtor që ishte
ëtj.
!
1399
Shih «Dielli», 20.1,1915,. f, 1, lajmet e korresp. riga Vlora : «Liri
e Shqipërisë», 7.3.1915.
1400
«Albsnia — Shqipëria», Worcester Mass, 12.2.1920; «Studime
bistorikëx-, nr.'3,-1980, f. 200.
1401
AQSK dok. 76062, më 12/25.12.1914.
1402
«Dielli»-, 28.12.1914, 20.1.1915, korresp. nga Vlora; «Koha»,
1 ■
28.1.1916.
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kapërcen çdo kufi, se ato vetë shkelën Traktatin e Londres** dhe
qëlliniet e tyre të fshehta i dimë shumë bukur» 76, shkru- ante Mihal
Gramenoja me këtë rast.
Pushtimi u pasua nga protesta të ndryshme. Sipas shtypit
kundër tij protestuan Tirana dhe Shkodra — nënkuptohet rrethet
patriotike të atjeshme. Protestât iu dërguan Fuqive të Mëdha
evropiane.77 Nuk mbetën prapa as kolonitë shqiptare të.mërgimit.
Në këtë drejtim u dallua ajo e Bullgarisë,-Në protestën e saj dërguar
po Fuqive të Mëdha ajo e qu.ante pu- shtimin italian të Vlorës një
«dhunim flagrant të të drejtave të njeriut» një «përbuzje» ndaj
traktateve ndërkombëtare, siç ishin vendimet e Konferencës së
Ambasadorëve në Londër, dhenje «Vepër ç’njerëzore»-78. Kolonitë në
vendet ç tjera me sa duket reaguan në forma të tjera, veçanërisht me
anën e shtypit.
Pati edhe raste nënvleftësiml të ifezikut të pushtimib t'e Vlorës,
bile raste zbukurimi të këtij pushtimi. Por këto raste ishin të
veçuara; ato bëheshin me qëllime të caktuara pro- pagandistike nga
elementë ose grupe njerëzish të lidhur në forma të ndryshme me
Italinë e kàpitalin italian. I tillë ishte, p.sh., rasti i Dom -Ndoe 'Nikajt
me flétoren e'tij «Besa shqyp- tare» të botuar në Shkodër, pa folur
pastaj për gazetën «Ko- rrieri i Puglies», të Sotir Gjikës, që botohej
në Bari për t’iu kundërvënë lëvizjes antiimperialiste të popullit tonë.
Në shër- bim të propagandës së tyre ato u përpoqën të shfrytëzonin
ngritjen e flamurit shqiptar në Vlorë nga pushtuesit .dhe deklaratën demagogjike. të diplomacisë italiane, të pushtimit «të
përkohshëm» të Vlorës nga ushtarët e Italisë, gjoja për «mbrojtjen» e
vendimeve të Londres. Për botuesit e këtyre dy gazetave loja
diplomatike e Romës tregonte se' Ifalia nuk kishte «fare mendim me
shti në dorë për vedi Vlonën» dhe prandaj kjo duhej pritur «me
gëzim»79. Bile «Besa shqyptare» shkonte më larg. Që I+alia të mund
«të ruante» vendimet e Londres, pushtimi italian i Vlorës duhej të
merrte përpjesëtime të gjera në Shqipëri 80. Ajo aludonte kështu për
ndërhyrjen e forçave italiane-për të shtypur kryengritjen
antiesadiste të Shqipë- risë së Mesme. Megjithatë, këto zëra
mbyteshin në jehonën e madhe të zërave të rretheve të gjera
patriotike.
**) Është fjala për vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në
Londër.
78) «Koha», 28.1.1915.
79) «Dielli», 3.2.1915, korresp. nga Durrësi, dërguar më 5.1.1915.
78 ) HH St A, PA, A. Protesta i është bashkëngjitur letrës së Ternovskit — Vjenës, 6.1.1915; AMAE. vëll. IV, fl. 84-86; -«Liri e Shqipë- risë»,
23.1.1915;.«L’Echo de Bulgarie», Sofje, 12 janar 1915; «Dielli», 19.2.1915.
•
•
.
79) «Besa shqyptare», 1.1.1915, 6.1
10.1, — 28.1., dho
9,1.
18.3.1915.
■■ ■ ; ■ •
y
80) -«Besa 'Shqyptare», 9 dhe
10.I.1915-.
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Përsa i përket È. Toptanit, pushiimi i Vlorës ë gjeti atë në një
gjendje që bëhej për të gjithnjë e më e rëndë. Ekspe- dita ushtarake
që ai ndërmori më 24. dhjetor rië drejtim të Krujës dhe të Tiranës
nuk i shkoi mbarë. Në fillim të janarit ajo pësoi disfatë të plqtë. Këto
rrethana i frikësuan esadistët dhe inkurajuan kundërshtarët. Nga
ana tjetër, pohimet propa- gandistike se ushtarët italianë kishin
zbritür në Vlorë për «ruajtjen» atje të rendit, apo për -«mbrojtjen» e
saj nga një agresion eventual grek ose për «ruajtjen» è vendimeve të
Londrës, ishin parulla që mund të gënjenin vetëm njerëzit naivë. Në
Durrës këto nuk patën jehonën e dëshiruar nga propagandistët
esadistë dhe përfaqësuesit e Italisë.1403 Masat e gjera patriotike po
shikonin qartë se pas Sazanit, E. Toptani për hir të interesave të tij
të ngushta, 1404 po ia jepte Vlorën Italisë. Rrethet patriotike
mirëpritën edhe vrasjen (diku fli- tet për plagosje) në Vlofë, në ditët
e para të janarit 1915, të një ushtaraku italian. Nga disa burime del
se ishte goditur me armë kundër kapitenit të marinës, Çianos 1405; në
të tjera se ishte vrarë një ushtar italian në Qishëbardhë 1406 ; Ky
veprim është «një; salutim nga më të bukurit që i bën ushtrisë
italianë «Valona nostra^ 1407 , shprehej plot sarkazëm një gazetë
shqiptare e kôhës. Ajo e shfrytëzoi këtë akt për të hedhür poshtë propagandën e shtypit bor'gjez italian që fliste për pritjen «e ngrohtë» të
pushtuesve italianë nga popullsia e Vlorës. Në të njëjtën kohë gazeta
godiste edhe aspiratën e imperializmit italian për të qëndruar
përfundimisht në Vlorë. Aspirata së «Vlora është e jbna» filloi të
shfaqej gjithnjë e më shpesh në faqet e shtypit borgjez të Gadishullit
Apenin. Gjendja gjithnjë e më kritike e vendit po shqetësonte gjithnjë e
më shumë mjediset shqiptare dhe po bënte të shpër- thënin ndjènjat
patriotike. Italianët deklaruan se erdhën <<për- kbhësisht» porse
këta «nuk kanë mendje dhe qëllim të mi,rë, kjd jprovohët me veprat
e tyre^, sepse «italianët zunë të sillen liksht me ne, zunë të thonë se
\rlora është e tyre, zunë ta shikojnë vetveteh e tyre si zotërit e
vendit» porse nuk besojmë që Italia «ta përtypë dot Vlorën» 1408. Të :
tilla. konstatime dhe gjykime përmbanin korrespondencat- anonimo
që filiuan . t’i vinin shtypit shqiptar të kolonive nga Shqipëria,
.veçanërisht nga Vlora.

1403
ACS. Alioti — Romës, më 28.12.1914, nr. 1248 dhe 1274; po aty,
mè 29.12 1914, nr: 1243.
1404
Po
aty.
.
1405
«Dielli», 4.1.1915, f. .1, në lajmet : Çështja e Vlonès.
1406
HHStA, PA, A. L/31, 32, Karton XIV, Majerhauzeri — Vjenës,
6.1.1916, nr. 2/P. ■.
1407
«Dielli», 4.1.1915, f. 1, në lajmet: Çështja e Vlonës. :
1408
«Dielli», 29.1.1915, «Liri é Shqipërisë», 3.2.1915 dhe 9.4.1915.

521

Njerëzit nuk u mjaftuan vetëm me fjalë. Në Vlorë filloi shpejt
një farë lëvizjeje kundër pushtuesve, të .eilët organizuan shtypjen ë
saj. Me pretekstin e plagosjës' së agjentit të tyre, ÀU Beqir Velçës,
në maj. 1915, në shkallën'e Mavrovës, ata ■organizuan një komplot
të madh për të goditur lëvizjen pa- triotlke të atjeshme. Për të
treguar forcën e tyre, autoritetet pushtuese arrestuan dhe nxorën
përparâ gjyqit ushtarak ita- lian më tepër se 50 patriotë, disa prej të
cilëve i varën, të tjerët i dënuan me burgime ose i intemuan në Itali,
disa i liruan.1409 ,
*'
**
Vendosja e Italisë në Vlorë pati jehonë edhe jashtë vendit.
Qëndrimet dhe reaginiet ishin të ndryshme,. sipas interesave dhe
pikëpamjeve që shprehnin bartësit e tyre.
Për jehonën.në qarqet demokratike e përparimtare të huaja,- të
dhënat që kemi janë fare të. pjesshme. Ato lidhen vetëm me partitë
marksiste të vendeve ballkanike, si shpre- hëse të interesave të
masave punonjëse të këtyre vendeve. dhe, më konkretisht, me
qëndrimin ë Partisë Punëtore Social-De- mokrate: të Bullgarisë (të
të majtëve). : Deputeti i kësaj. Partie, Georgi Kirkovi, duke
demaskuar qellimet e borgjezisë bull- gare, e cila për qëllimet
shoviniste po e çonte vendin në. luftë të armatosur kundër fqinjëve,
më 2 janar 1915 deklaronte midis të djerave: «Mua më vjen keq për
ata të cilët gëzohen ’kur Austria shkel Serbinë.. dhe - Italia hyn. në
Shqipëri. Unë nuk shikoj në këtë një arsyetim elementar. Në këtë
zemër- ligësi sMazaràke del me ië gjithë-. epërsinë politika e aventurierëve, të cilët masa popullore, e epërsis, i neverit»1410. Klasa borgjeze
në fuqi, e etur për ekspansion territorial, po i shpinte "vendet e
Gadishullit në luftë midis tyre në interes kryesisht të imperializmit,
i cili, kërkonte, sikundër shkruante V.I.Lenini, t’i sbtypte dhe t’i
shfrytëzonte popujt e Ballkanit duke i yënë ata njërin kundër
tjetrit.1411 .
Qeveritarët e Bomës dhe rrethet' ekspansioniste të borgjezisë
italiane me ■ tendenca intervenciqniste ose. neutraliste, u kënaqën
përkohësisht me atë që amtën në Vlorë. 'Këtë kënaqësi e shprehu
menjëherë shtypi i tyre1412. Italia hyri në
Vlorë pavarësisht nga fakti nëse ajo do merrte pjesë në Luftëri
Botërore ose jo. Përfaqësuësit e ekspansionit bërië edhe «prognoza»

1409
S. Hallkokondi, f. 229-230. Për arrestimin e 56 vetave flitet dhe
një raport të përfaqësuesit austro-hurigarez në Korfuz. (HHStA, PA, A, rap.
nga Korfuzi më 21.9.1915, nr. 119/P).
:
.
1410
«Rabotniçesjd vesnik», Sofje, 21.12.1914 (2.1.1915).
1411
V. I. Bénin. Veprat, vëll. 19, f. 21-22.
1412
AMAE.' Albanie, vëll. 3, 11. 187-188; Barrere -r- Parisit, më
28.12.1914.

në

për të ardhmen, por zhvilhmi historik tregoi të kundërtën. Ata
«parashikuân»- një qëndriiri të «<qetë» dhe «pa telashex- në Vlorë.
Benito Müsolini, si një nga zëdhënësit e rretheve më agresivë të
borgjezisë italiane, do të deklaronte në janar 1915 se: «Italia do të
qëndrojë në Vlorë... se Vlora nuk do të kalojë asnjë rrezik serioz, pasi
shqiptarët kanë pushkë, por s’kanë topa», dhe se ata ishin aq të
përçarë saqë «një lëvizje e organizuar kundër Italisë, mendoj unë,
nuk do të ishte për t’iu trembur» — vazhdonte më tej udhëheqësi i
ardhshëm i fashizmit italian.1413
Sikundër pritej, pushtimi i Vlorës pati jehonë edhe në Fuqitë e
Mëdba evropiane të të dy grupevë ndërluftuëse, ve- çanërisht në
Austro-Hungari dhe në Rusi, si dy fuqi të, inte- resuara më nga afër
për sundim në Ballkan. Së bashku me fuqitë e tjera ndërluftuese ato'
i kishin dhënë Italisë miratimin për pushtim qysh në tetor. Prandaj
asnjëra prej tyre nuk e kundërshtoi aspak atë. Në Vjenë, L. Berhtoldi
vetëm mbajti shënim për pushtimin që i komunikoi ambasadori
italian i atjeshëm, Avarna, ashtu edhe për pohimin se Italia u
përmba- hej vendimeve të Londres1414. Ballplatzi shpresoi se do të
për- dorte këtë pushtim si një mjet kompënsimi që do t’i përgji- gjej
pikës 7 të Traktâtit të Aleancës me Itàlinë, siç kishte filluar të
kërkonte Roma.1415
Vjena jo vetëm që nuk reagoi, porse shkoi më. ,tej në politikën
e saj për t’i bërë lëshime Italisë në Shqipëri. Qëllimi i Vjenës ishte të
mos e lejonte atë të hidhej përfundimisht në anën e fuqive të
Antantës. Përveç kësaj, ajo nuk dëshi- ronte që as shqiptarët t’u
bënin pushtuesve qëndresë të ar- matosur, prandaj ndërhyri sapo
mori njoftimin ' për kryeijen e pushtimit. Ndërhyri në Vlorë 1416 ,
nëpërmjet konsullit austro- -hungarez të atjeshëm, Majerhauzerit,
si.edhe në Shqipërinë e Mesme, duke kërkuar ndihmën e Stambollit.
Ajo u kërkoi kre- ,rëve xhonturq në kryeqytetin osman të bënin
përçapje pranë myslimanëve shqiptarë, që nënkuptohej pranë
turkomanëve, që këta të vepronin sipas porosive të Vjenës. 1417
Ashtu si L. Berhtoldi ,në Vjenë, edhe. S. Sazonovi në Pe1413
Dall’intervento al fascismo. Scritti e discorsi di Benito
Mussolini, vell. I, Milano, 1934, f. 27-28.
1414
DDAU, dok. 82.
1415
Po aty, dok. 90, 91, 92, 94.
1416
I informuar nga konsulli austro-hungarez në Vlorë për vrasjen atje të një ushtaraku italian, L. Berhtoldi i telegrafonte Majer- hauzërit
kështu: -«Prej telegramit tuaj nr. 305 datë 1 e këtij muàjr nuk rezulton krejtësisht
e qartë nëse lëvizja në fjalë ka eventualisht' edhe ndonjë qëllim kundër okupimit
italian në Vlorë. Në qoftë se, kundër asaj që pritet, kjo është e vërtetë, atëherë kjo
gjë do të ishte për mua tepër e padëshirueshme». Më 7 janar 1915 ai i telegrafonteedhe ambasadorit të Vjenës në Romë se -«ne nuk dëshirojmë dhe as- që
favorizojmë çfarëdo àksioni ose mahifestimi të shqiptareve që_ të- jetë drèjtuar
kundër Italisë»-. (HHStA,^ ' PAT'A.' Tei^ramet e L; Berh- toldit — Vlorës dhe
Romës më 2 dhe 7 janar 1915).
■1417
HHStA, PA, A. L. Berhtoldi —Stambollit, më 26.12.1914, nr. 917,
po ai — Shkodrës, më 22.1.1915.
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trograd mori njoftim për pushtimin italian të Vlorës. Por ky i fundit
reagoi më ndryshe ndaj pohimeve verbale të ambasadorit të
atjeshëm italian, të A, Karlotit, që thoshte përsëri se Italia u
qëndronte vendimeve të Londrës mbi Shqipërmë. Për Sazonovin
diplomacia italiane duhej të hiqte dorë nga pohime të tilla boshe dhe
të vazhdonte rishikimin e këtyre vendimeve, ç’ka do t’i lejonte asaj
të realizonte sy- nimet e veta në Vlorë.1418 Kjo ishte një thirrje e re e
tij për ta tërhequr qeverinë italiane në anën e Antantës.
Ndaj pushtimit italian të Vlorës nuk reaguan as qeveritë e tre
vendeve fqinje ballkanike, si më të interesuara për ndarjen e
Shqipërisë. Qeveria greke e E. Venizelos «të drej- tën» për të
pushtuar Vlorën ia kishte njohur Italisë qysh në tetor, kur ajo vetë
ripushtoi zyrtarisht Shqipërinë e Jugut. Qeveria serbe ishte e
interesuar më shumë për Shqipërinë e Mesme, kurse ajo malazeze
për Shqipërinë e Veriut. Prandaj të gjitha ato heshtën ndaj pushtimit
italian të Vlorës dhe reaguan vetëm ndaj përpjekjeve të Romës për
t’u zgjeruar sa më shumë në Shqipëri në dëm të planeve të tyre
ekspansioniste. Rivaliteti për ndarjen e Shqipërisë midis Italisë dhe
tri monar- kive ballkanike fqinje gjeti pasqyrim në Traktatin e
fshehtë të Londrës të 26 prillit 1915.

1418
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K RE U V

SHQIPËRIA NË TRAKTATIN E FSHEHTË TË LONDRES

2. KONTRADIKTAT MIDIS ITALISË DHE MON ARRIVE FQINJE
BALLKANIKE

Shtjellimi i kontradiktave midis Italisë dhe monarkive
ballkanike fqinje për ndarjen e Shqipënsë pas pushtimit të Vlorës,
shërben për të plotësuar ^ kuadrin e marrëdhënieve ndërkonibëtare
në të cilat u nënshkrua Traktati i fshehtë ,i Londrës.
Përpara pushtimit italian të Vlorës midis Italisë dhe tri
monarkive ballkanike fqinje nuk ekzistonin kontradikta të thella për
Shqipërinë, sikundër ishin, p.sh., ato midis Aus- tro-Hungarisë d'iap
£>erbisë, , ose midis. Perandorisë, Dypal.ëshe dhe ltalisë. Edhe
vendqsja e Italisë në Vlor.ë, e .pare ngà kënd- i ishte një yëprim.'
1419

1419 — 175
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që drejtohej më shumë kundër Perandorisë Austro-Hungareze (në
dëm të interesave të saj politike, ushtarake dhe ekono- mike), sesa
kundër monarkive ballkanike fqinje. Pushtimi i Vlorës ishte
gjithashtu një hap me të cilin shpresohej futja së afërmi e Italisë në
luftë kundër fuqive qendrore. Kjo perspek- tivë pajtohej me planet
ushtarake të Serbisë dhe të Malit të Zi, që luftonin kundër
Perandorisë Danubiane, dhe, përveç kësaj, nuk binte në
kundërshtim as me planet e borgjezisë greke antantofile, me
Venizelon në krye. Në këto kushte këto monarkï nuk mund të mos
ia njihnin Italisë «të drejtën» e pushtimit të Vlorës dhe të zotërimit
të saj, sikundër po vepronin në fakt edhe Anglia, Franca e Rusia.
Nga ana e saj Italia nuk kishte kundërshtim që fqinjëve ballkanikë
t’u jepej Shqipëria e Ve- riut dhe ajo e Jugut. Mirëpo puna
ndryshonte për Shqipërinë e Mesme, për ndarjen e së cilës, sic e
pamë, filluan të lindin kontradikta midis qeverisë së Romës dhe
fuqive të Antantës, sidomos midis Rusisë dhe Italisë. Mandej këto
kontradikta u shtrinë e u thelluan në mes të Italisë dhe Greqisë dhe
midis Serbisë e Italisë.
Shqipërinë e Mesme, atë që shtrihet përafërsisht midis dy
lumenjve, Drinit në veri dhe Vjosës në jug, qeveria e Romës donte ta
kishte si një rezervë në dorën e vet për ta rrethuar - nga ana
tokësore zonën strategjike të Vlorës, që kjo zonë të mos kishte në
kufi shtetet ballkanike, të mos rrethohej tërë- sisht prej tyre. Kurse
monarkitë fqinje ballkanike donin ta copëtonin edhe këtë pjesë midis
tyre.
Kontradiktat. midis Italisë dhe monarkive fqinje ballkanike
lidhur me'i’Shqipërinë nxorën kryë sapo Italia u 'vendos në Vlorë.
Këto të fundit donin të pushtonin pjesët e vendit që gjykonin se «u
takonin», qeveria e Romës ishte kundër. Përveç kësaj,.Italia donte
ta.shikonte E. Toptanin lidhur fort pas vetes è të luante rolin që
i'intefesorite asàj,' kurse pashai Toptanas donte të hante si gjithnjë
në shumë çanakë dhe ta hiqte vallen sipas interesave të të gjithë
pretendentëve.
Për t’u bërë ballë forcave të shumta kundërshtare që e kishin
mbyllur në Durrës, ..E, Toptani. (pozita ushtarake :e të dût në të
hyrë të vitit 1915 ishte dobësuar) iu'drejtua për ndihmë ushtarake
të gjitha vendeve fqinje. Pas -Italisë ai-iu drejtua GreqiSë1 dhe
Serbisë. j.;Në këtë hap pashai. i - Toptanit me sa dukét u shtv nga
mendimi se mund të gjente.ie. ketp dy të fundit, një- ndihmë. më
..të madhe. Qeveria e Romës, i
ri"!’;.j,r?.t,r:ca

■■
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2) G. Léon, Gfceece and the Albanian question at the qutbrmk. of fhe First
World ipar, në: «Baikàh .studios», nr. 1, 1970, I. 80;. Archivio cèntrale-i-WéÜd'
'siito-.ivr'EDR, Rpmav - Carfe .'À. Saiandra, b. 6>- fasc. 47 (më, tutjes.: ACS)jitA.
de: Bosdaci nga Athina — Romës, më 2.1.1915, nr. 1 dhe 5.1.1915, nr. 56.
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kishte dërguar atij luftanije, armë e municione, por municionet në
pjesën më të madhe të tyre kishin qenë të papërshtatshme për
pushkët e forcave esadiste 1420 . Këmbëngulja e Romës për të
moszbarkuar marinarë në ndihmë të Esad Pashës 1421, duket se ishte
një arsye tjetër që e shqetësonte pashanë Toptanas. Ai mendonte se
mund të kapërcehej ; kjo vështirësi me zbarkimin e marinarëve të një
vendi tjetër asnjanës, siç ishte Greqia, Dhe E. Venizeloja i erdhi atij
menjëherë në ndihmë duke i. dërguar luftanije.
Dërgimi i kryqëzorit «Eli» në fillim të janarit 1915 në
Durrës 1422 , u fsbeh nga qeveria e Athinës me të njëjtën mënyrë
sikurse .kishte fshehur qeveria e Romës praninë e luftanijeve të saj.
Për të «mbrojtur» legatën italiane dhe shtetasit e huaj,. kishte
deklaruar Roma. Kurse Athina deklaroi se «Eli» kishte për qëllim të
«mbronte» koloninë greke në Durrës, e cila, siç vihej atëherë në dukje,
nuk përbëhej më shumë se nga 10' veta 1423 , ose të «mbronte»
shqiptarët e besimit ortodoks, të cilët. propaganda e Athinës i
identifikonte gjithnjë me grekë.
Në të vërtetë me këtë veprim Athina po tregonte një interesim
më të madh për Esad Pashën, që ai të mund të- qëndronte në Durrës.
Esadi ishte treguar. me orientim antan- tofil dhe i gatshëm për të
sakrifikuar të drejtat kombëtare të vendit në dobi të lakmive
ekspansioniste të borgjezisë shtet- madhe greke.
Interesimi i Athinës u prit në Romë me. xhelozi, kurse' dërgimi
i luftanijes ngjalli reagime. Diplomatët e. Romës e- quajtën këtë si
«një grusht për prestigjin e Italisë» në Shqi- përi 1424 dhe-në
pamundësi ta ndalonin, kërkuan që ajo të mos shkonte më tej nga sa
kishin shkuar luftanijet italiane në atë port, domethënë që prej saj të
mos zbrisnin në tokë marinarë- grekë1425.
,

1420
Mezhdunarodnye otnoshenija v epohu imperializfna (më tej :
MOEÏ), ser. III, vëll. VI, pj. 2, dok. 738, 758, f. 359; Ministère des- Affaires Etrangères
de France. Archives diplomatiques. Guerre 1914- -1918 (më tej: AMAE), Albanie,
vëll. 3, fl. 206. po aty, vëll. 4, fl. 3, 13, 2it.
1421
Në fillim të janarit 1915 anijet italiane zbrazën edhe bateritë
kundër kryengritësve. Porse qeveria e Romës dha urdhër të'prerë që •prej tyre të
mos bëhej asnjë zbarkim marinarësh në Durrës (AGS. S. Sonnino — adm. Patris,
më 31.12.1914 dhe 3 dhe 5.1.1915).
1422
G. Leon, f. 80 ; AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 3; A de Bosdari.
Délie 'guerre balcaniche délia grande gùèrra e dicalcùni'fatti pfecedenti ad esse,
2** ed, Milano, 1931, f. 115.
«
1423
ACS. Alioti ^ Romës, 3.1-.1915, nr; '31; AMAE,- Albanie, vëll. 4,
fl. 42.
■ ,
1424
ACS.
Alioti'—
Romës, 3.1.1915, nralO. - '
••
1425
ACS. Alioti — Romës, 3'.1.1915, nr. 10; po aty, Piaçentini
Romës,f 22.1.1915; nr.1 7; :.AMAE,■ Albànié, vëll.«4,': fL ,,24-, 34,; '42; MCEI, IIÏ, VI,
pj. 2, dbk: '737, 742, 761; A de Bosdari; f. 116.
;
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Të mbështetje E. Toptanin do të thoshte të luftoje në plan të
brendshëm kundërshtarët e tij, duke përfshirë edhe forçât patriotike
e përparimtare shqiptare. .Në këtë kuadër qeveria e E.. Venizelos
ndërniori edhe hjë hap tjetër politik që i godiste këto força nga afër e
në mëhyre të dréjtpërdrejtë. Goditja pati për objektiv refugjatët që
ishin larguar nga Shqi- përia e Jugut e ishin grumbulluar në Shkodër
e më shumë në Vlorë. Kur luftanija gréke ndodhej në ujërat e
Durrësit, në Shkodër u dërgua qëllimisht konsulli grek A. Zivoglu s,
për të rihapur konsullatën greke të atjeshme, e cila ishte mbyllur që
nga koha e Luftës I Ballkanike, Rihapja e saj pas më se dy vjetësh,
lidhej me grumbullimin në Shkodër të shumë atdhetarëve të shquar
nga Shqipëria e Jugut. Të tillq ishin Çerçiz Topulli, Sotir Peci, Sali
Nivica, Mustafa Qulli, Milto Sotir Gurra, Duro Guri, Dine Qallimi,
Alush Taka e shumë të tjerë.
Konsulli gr-ek në Shkodër kishte për detyrë të ndiqte nga afër
luftën e tyre për një shtet shqiptar të pavarur dhe të bashkuar, ta
godiste :këtë veprimtari e mundësisht të or- ganizonte asgjësimin e
tyre fizik.
Qeveria greke donte të dërgonte ,një konsull. edhe në Vlorë, ku
ndodhej ende, pjesa më e madhe e refugjatëve të shpërngulur nga
Shqipëria e Jugut, të cilët ishin me mijëra. ■ Porse kërkesa e Athinës,
nuk u miratua nga Roma9. Me^- gjithatë qeveria greke dërgoi në
Vlorë emisarë të tjerë për të propaganduar kthimin e refugjatëve në
vendlindjet e tyre10.
Nga véprimet ë mësipërme të qeverisë së Athinës, vëmen- djeh
e diplomacisë e tërhoqi më shumë dërgimi në Durrës i luftanijes
«Eli>v.. Ndryshe nga qeveria italiane, që reagoi ne- gativisht për
praninë e saj, qeveria serbe e miratdi atë plo- tësisht11. N. Pashiçi u
ndodh kështu në një front të përbashkët me E. Venizelon.
Por interesimin më të madh të diplomacisë e tërhoqi .dërgimi i, luftanijeve italiane në Durrës.. Qeveria serbe, duke e parë Durrësin
si zonën e shtrirjes së yet, e quajti veprimin ë Italisë si një qëndrim
armiqësor ndaj asaj12, reagoi menjëherë
10)
AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 88; Haus-Hof und Statsaschiv Wien
Politisches. Archiv, Albanien (më tej: IIHStA, PA, A), njoftime të .konsullit
austrorhungarez në Shkodër, K. Halla —Vjenës, me 14 dhe ,17.1.1915; «Besa
shqyptare»-, Shkodër, 16.1.1915, f. 2.
11) ACS. De Bosdari — Romës, më 30.12.1914, nr. 96.
S 10) «Besa shqyptarë»,16,2.1915 dhe 18.2.1915. Shih lajmet ë dërguara ' asaj nga
Vlora.
1-1), ACS'.- Alioti — Rorhës,‘22:1.1915. Shih raportin mbi bisedimet e ■tij
'rrië'‘përïa'dësüesin, serb në Durrës..

.r l lay WÔBÏ. -m/VI/pj. 2, dokv'738;

Albanie, vëll. 4, fl. 74,

dhe doli me propozime, Ajo nuk mund të
kërkonte tërheqjen e këtyre luftanijeve, çka do të ' shpinte në
acarimin e padëshi- rueshëm të marrëdhënieve me Italinë e do të ngj
alite shqetë- sime për vetë E. Toptanin. Senbia vetë nuk mund të
dërgonte luftanije në Durrës, që të ishin të pranishme krahas atyre
italiane, sepse ajo nuk kishte as dalje në det, as flotën e saj ushtarake
detare. Prandaj N. Pashiçi u propozoi fuqive të Antantës si aleate, që
82-83. '

.....................

këto të dërgonin në Durrës ose në-afër- si të tij disa luftanije të tyre,
për të treguar se problemi shqip- tar nuk i interesonte vetëm Italisë,
por ishte një problem ndër- kombëtar. Madje ka edhe një pohim, i cili
duhet të jetë i saktë. Për dërgimin e kryqëzorit grek në Duirës
ndërhyri qeveria serbe1426.
Kërkesën për praninë në Durrës të një skuadre të flotës
luftarake të Antantës (veçanërisht të Francës), qeveria serbe e
paraqiti edhe për një qëllim tjetër. Ajo synonte që nga vaporët e
fuqive të Antantës të zbrisnin në tokë marinarët e tyre, të cilët do të
ishin të pranishëm rië Durrës së bashku me marinarët italianë, në
qoftë se qeveria e Romës do të zbarkonte, si- kundër po flitej atëhere
me të madhe në qarqe diplomatike 1427 . Në këtë rast pushtimi i
Durrësit do të merrte karakter ndërko- mbëtar dhe jo thjesht
italian1428.
N. Pashiçi kërkesën për dërgimin e flotës së aleatëve e bëri bile
me, insistim e me zhurmë nga frika se mos Italia vepronte në Durrës
h en parullën e «ruajtjes» së vendimeve të Londrës, sikündër kishte
vepruar së fundi në Vlorë. Dhe kishte të drejtë; përfaqëstiesi i Francës
që burimin e kësaj zhurme e gjente te i derguari i Serbisë në
kryeqytetin shqiptar, te P. Gavriloviçi, i cili në rivalitët me Italinë
shprehte syni- met ekspànsioniste të borgjezisë serbe. «Kjo tokë ka
qenë vàditur me gjakun e ushtarëve tanë dhe na përket neve [serbëve] »; përsëriste shpesh ato dite1 Gàvriloviçi, shkruante dë Fontënej
në një raport dërguar Parisit nga Durrësi më 12 janar 1429.
. Rreziku i zbarkimit ' italian ne Durrës shprehte vetëm shqetësimet
e rretheve qeveritare serbe për të ardhmen politi- ke të Durrësit dhe
të Shqipërisë së Mesme. Por zbarkimi nuk u krye, siç pohohet në
botimet e disa historianëve1430. Në fakt, qeveria ë Romës, siç e thamë,
ishte vendosur të mos bënte asnjë zbarkim në Durrës, prandaj ajo
hodhi poshtë çdo pro- pozim të kësaj natyre të K. Aliotit dhe të E.
Toptanit.
Mëdyshjet e Romës për të zbarkuar në Durrës, bënë që
propozimi i qeverisë serbe për të dërguar luftanije përpara Durrësit
të mos gjente miratimin e fuqive të Antantës 1431. Ar- sye tjetër ishte
se prania e flotës së Antantës në portin e Durrësit do të ishte aq e
padëshirueshme për Italinë, sa ç’ishte edhe prania e flotës italiane
1426
Elaborât srpskog ministarstva inostrani delà o pripremama
s-rpske oküpacije severne Albanija 1915 godine, në: «Vjetar-godisnjak»-, II-III,

Prishtinë, 1970, f. 14-15 (përgatitùr nga B. Hrabak); Shih edhe Sh. Rahimi.
Marrëveshiet e qeverisë serbe me Esad pashë Toptanin gjatë viteve 1914-1915, në:
«Gjurmime albanôlogjike»- séria e shkencave historike, VI — 1976, Prishtinë, 1977,
'1. 131.
■
1427
Shih: MOET. XII, VI, pj. 2, dok. 730, 737, 742, 761 si edhe AMAE,
Albanie, vëll. 4, fl. 44.
1428
MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 738. Shih edhe AMAE, Albanie, vëll. 4,
fl. 47.
1429
AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 65-66.
1430
W. W. Gottlieb. Studies in secret diplomacy during the First
world war, London, 1957 (do të citoj sipas përkthimit në rusisht) : Tajnajg
diplomatija vo vrepija Pervoj mirovoj vojni, Moskva, 1960, f. 442; G .Leon, 80.
1431
AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 58, 82-83.
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për Serbinë. Për bllokun e Antantës të dy vendet kishin peshën dhe
rëndësinë e tyre, por në këtë rast peshë më të madhe kishte Italia,
meqë Antanta donte ta tërhiqte. në luftë në anën e saj.
/■
Përveç pranjsë së luftanijeve në Durrës dhe rrezikut të
zbarkimit atje të marinarëve, doli në shesh edhe. një kontra- diktë
tjetër. Kontradikta për shtrirjen'e mëtejshme në Shqi- përi të
pretendentëve. Nëse monarkitë ballkanike fqinje donin që Italia të
kufizohej vetëm në Vlorë, Roma nga ana e saj donte që Greqia të mos
e zgjeronte pushtimin e saj përtej kufijve të Shqipërisë së Jugut, dhe
Serbia të mos fuste ush- trinë e. saj në Shqipëri, për të pushtuar
pjesën që «i takonte».
Athina, e nisur nga synimet e saj ekspansioniste, nuk e quante
të mjaftueshme shtrirjen e ushtrisë greke në Korçë e Gjirokastër. Në
qoftë se Shqipëria do të shpërbëhet, Greqia nuk do të kënaqet me atë
që ka pushtuar, por ka «të drejtë»1432 të shtrihet edhe në. Myzeqe e
deri në Shkumbin, i pohonte kryeministri grek në jartar 1915,
përfaqësuesit të Italisë në Athinë, A de Bosdarit. Ky i fundit, sipas
porosive të qeverisë së tij, e kundërshtoi mendimin e Venizelos për ta
zgjeruar pushtimin në Shqipëri edhe me Beratin1433. Puna nuk shkoi
më tutje.
Masa përgatitore të shumta për të kaluar në Shqipëri, këtë
radhë ndërmori qeveria. serbe, e cila u shqetësua nga dobësimi i
pozitave të E. Toptariit, nga zgjerimi së tepërmi i lë- vizjes kundër
pashait të Tiranës dhe nga mundësia e zbarkimit të forcave italiane
në Durrës. Lëvizja antiesadiste i shërbente reaksionit të monarkive
fqinje, veçanërisht qarqeve ekspansioniste serbe, si pretokst për t’u
futur në Shqipëri e për t’i ardhur në ndihmë aleatit të tyre, E.
Toptanit. Veshja qëllimisht e kësaj lëvjzjeje me petkun politik
proaustriak e proxhonturk dhe antiserb,, i shërbente këtij preteksti.
Pas humbjevë të hdieshme të E. Toptanit në fund të dhjetorit 1914
dhe pas mbylljes së tij në Durrës në fillim të 'janarit 1915, qeveria
serbe vuri në gatishmëri reparte të ushtrisë. Ajo donte të bën- te nga
toka atë që nuk ishte në gjendje ta bënte nga deti.
Më 28 dhjetor 1914 N. Pashiçi i njoftonte organet vartëse se po
afrontë çasti kur do të pushtohej Elbasani, Mati dhe ndoshta vetë
Durrësi, kurse më 6 janar .1915 njoftonte koman- dën eprore të
forcave të armatosura të përgatiste «gjithçka që ishte e nevbjshme
dhe të urdhëronte të pushtoheshin me- njëherë të gjitha pozicionet e
zëna më parë në Shqipëri, ato të cilat kemi qenë të detyruar t’i
lëshonim ne kohën e vet nën shtytjen e kërcënimeve të Àustrisë. Ky
pushtim do të ishte mirë që të kryhej me sa më pak viktima dhe
gjak»1434, udhëzonte më tej kryetari i qeverisë serbe.
1432
A de Bosdari, f. 115-116.
20. Po dty, f. 115-116.
“
1434
H. Ekmexliiç. Ratni ciljevi Srbije 1914, Beograd, 1973, f. 391-

392.

Shih. edhe A. Mitrov.iç.. Srbijà u Prvom svetskom ratu, Beograd, 1984, f. 230.
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Nga ana e vet filloi të lëvizte edhe E. Toptani. Ky shër- bëtor i
shumë zotninjve, i alarmuar nga fitoret e; kundërshta- rëve, iu
drejtua për ndihmë jo'.vetem Italisë dhë Greqisë, por edhe Serbisë.
Kësaj të fundit i përsëriti në fillim të janarit 1915 kërkesën që kishte
bërë në fiond të nëntorit, për të pu- shtuar Elbasanin. Kjo do të
shërbente, siç pohonte ai, për ta çliruar nga rrethimi në Durrës dhe
në të njëjtën kohë do të pengonte organizimin e një sulmi kundër
serbëve1435.
Vendosmëria e qeverisë serbe për të hyrë këtë radhë në Shqipëri
duket si nga përgatitjet e saj ushtarake, ashtu edhe nga mënyrat e
ndërhyrjes diplomatike pranë fuqive të An- tantës. Ajo më tepër i
njoftoi këto fuqi për hapin që kishte vendosur te ndërmerrte, sesa u
kërkoi pëlqimin paraprak. «Po ju njoftoj për dijeni dhe udhëheqje se
ushtritë tona do të pushtojnë pikat strategjike, të cilat na janë të
nevojshme për mbrojtjen lehtësisht dhe me sukses të kufijve tajnë me
viktima mundësisht sa më të pàkta»,' —- i njoftonte N. Pâshiçi füqitë
e Antantës më 6 janar 1915 (d.m.th po atë ditë. që u kishte dhënë
urdhër reparteve, të ushtrisë të lëviznin). «Qku- pimi i pikave të
njohura strategjike në Shqipëri diktohet vetëm nga domosdoshmëria
e mbrojtjes, siç kemi folur gjith- nje, — pohonte më tej kryetari i
qeverisë serbe, — dhe në asnjë mënyrë nga qëllimi për të sulmuar
Shqipërinë, ekzisten- çën e së cilës ne e pranojmë në përputhje me
vendimet e .-ma- rrëveshjes së Londrës. Ky pushtim ka karakter të
përkoh-

1435

Elaborât..., f. 15-16-. Shih edhe -AMAEy -Albanie; vëll. 4, 'fl. 78.
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shëm»-1436 — pohonte Pashiçi, i cili po i mbulonte synimet e veta
ekspansioniste në Shqipëri me të njëjtën mënyrë sikurse kishte
vepruar qeveria italiane. Edhe Mali i Zi që përgjëro- hej për
Shkodrën, donte të ndiqte shembullin e të tjerëve1437.
Këtë radhë hapi i qeverisë serbe nuk mbeti pa jehonë në
diplomacinë e Antantës, veçanërisht te ajo ruse. E prirë gjith- një për
të përkrahur. pretendimet e monarkive ballkanike fqinje, sidomos të
atyre sllave, diplomacia e Betrogradit u pajtua me kërkesën e
qeverisë serbe për të zënë «pikat stra- tegjike». Sazonovi tërhoqi
vëmendjen vet-ëm në një drejtim: trupat serbe të cilat do të vepronin
në Shqipëri të mos tërhi- qeshin nga fronti i iuftës kundër AustroHungarisë për të mos u dobësuar ky front 1438.
Mirëpo ushtria serbe dhe ajo malazeze nuk lëvizën as kësaj
radhe.. Midis vetë anëtarëve të qeverisë dhe oficerëve të komandës
së ushtrisë serbe, kishte mendime të ndryshme. Disa ishin për të hyrë
pa vonesë në Shqipëri, me qëllim që forçât-kryengritëse të viheshin
midis dÿ .zjarreve, midis for- cave esadiste e atyre serbe. Sipas tÿre,
për këtë rveprim do të duheshin 10-20 mijë ushtarë, kurse më vonë
do të duheshin 50-60 mijë. Por të tjerë mendonin se duhej qëndruar
ende në pritje1439. Balança anoi nga mendimi i fundit.
Vazhdimi i qëndresës së E. Toptanit ndaj kundërshtarë- ve të
tij dhe moszbarkimi i Italisë në Durrës e qetësuan disi qeverinë serbe.
Nga ana tjet-ër, qëndrimi i ushtrisë serbe në kufi, e qetësoi edhe
qeverinë italiane.
Fuqitë e Antantës ishin gjithashtu tepër të interesuara që
kontradiktat e fqinjëve për ndarjen e Shqipërisë të mos dëmtonin
sadopak perspektivën e pjesëmarrjes së Italisë në luftë përkrah tyre.
Këtu e kanë burimin ndërhyrjet e tyre të përbashkëfa në janar e në
shkurt të vitit 1915 sa në krye- qytetet e vendeve ballkanike aq edhe
ne Romë. Të gjithë kë- shilloheshin t-ë ruanin gjendjen ekzistuese e
të mos bënin pu- shtime të reja në Shqipëri1440.
Ndërkohë për Shqipërinë kishte filluar një luftë tjetër
diplomatike, ajo midis dy fuqive rivale të Adriatikut.
2;. LUFTA DIPLOMATIKE MIDIS ITALISË DHE
AUSTRO-HUNGAKISË

Lufta diplomatike midis Austrq-Hungarisë dhë Italisë për
Shqipërinë, ndonëse nuk lidhet në mënyrë të' drejtpërdrejtë me
1436
MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 735. Shih po ashtu: AMAE, Albanie, vëll.
4, fl. 60.
1437
MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 751; AMAE. Albanie, vëll. 4, fl. 7.
1438
MOEI: III, VI, pj. 2, dok. 729;
753. \
.1 ..
r36) M. rEkmexhiç, f. 392 ; Operacije crnegorske vojske u Prvom snjetskom ratu,
Beograd, 1954, f. 355-256.
:
';
i:r :
1440
MÔÊI, ■ tïï, VI, pj. 1, dok. 80, 127, 195 së bashku me shënimet;
Sr- Aonnino.' Diario 1914-1916,. Bari, 1972,. f, 83; ACS, de . Bosdari — Rorfiës, me
5.2.1915, n. 16.

i52 ■'

Traktatin e fshehtë të Londrës, ka të bëjë me të tërthorazi. Ajo
gjithashtu. dëshmon për trajtimin e Shqipërisë si plaçkë tregu nga
fuqitë e dy grupeve ndërluftuese. Kur fuqitë e Antantës donin të
blenin pjesëmarrjen e Italisë në luftë për- krah tyre, ato, të bllokut
qendror mundoheshin të blenin që- ndrimin e saj neutral. Në të dyja
rastet Shqipëria nxirrej në ankand.
-,
Bisedimet. me të dy grupet e füqive ndërluftuese, di- plamacia
e Romës i Mshte ndërprere. në gusM-shtator 1914, sikundër e .kemi
parë në kreun II-. Në këto bisedime të dy fuqitë e bllokut qendror
kishin pranuar, në parim, të drejtën e Italisë për kompensime në bazë
të pikës VII të Traktatit të Aleancës që e lidhte atë me AustroHungarinë. Sipas kësaj. pike çdo ndryshim ose pushtim territorial i
përkohshëm ose i përhershëm që do të bëhej në Ballkan, në, brigjet
ose në ishujt e detit Adriatik e të Egjeut nga Austro-Hungaria ose
nga Italia, «mik do të bëhej veçse mbi bazën e një marrë- veshjeje
paraprake ndërmjet të dy fuqive të lartpërmendura, sipas parimit të
kompensimit reciprok për çdo përfitim territorial, ose tjetër që secila
prej tyre do të siguronte tej sta- tukuosë, së sotme, dhe të tillë që të
kënaqte interesat dhe pretendimet e drejta të të dy palëve»1441. Kurse
tard diplomacia e Romës i parashtroi Austro-Hungarisë kërkesat. e
,saj në dy plane; në. planin e kompensimeye në bazë të pikës VII, edhe
në planin e «aspiratave kombëtare» 1442 ., Problemi i kompensimit
lidhej me luftën që Austro-Hungaria kishte filluar kundër Serbise, pa
u konsultuar më parë me ,të si aleate.. Me «aspiratat kombëtare>!nënkuptohej shkëpntje nga Perandoria Dypalësbe e territoreve
italiane që bënin pjesë akoma nën këtë Peran- dori, siç ishin krahina
e Trentos, ë Triestes- etj. Merret me mend se Vjena e kishte tepër të
vështirë t’ia plotësonte dëshirat Italisë, kurse fuqitë e Antantës
kishin mundësi më të mëdha. Planet italiane në lidhje me Shqipërinë
preknin në mënyrë të drejtpërdrejtë interesat- e, AustrorHungarisë,
kurse planet e tjera xënonipi tërësinë, territoriale te vetë Perandorisë. Megjrthatë, e vendosur midis këtyre dy të këqijave, Vjena
parapëlqeu të keqen më të vogël. Në fülim ajo bëri lëshime për
Shqipërinë dhe pastaj me rritjen e kërcënimeve nga Italia, kaloi në
lëshime. për vetë krahinat e Peralndorisë.
Lëshime ,në Shqipëri. diplomacia austro-hungareze i kishte
bërë Italisë qysh në fillim të-shtatorit 1914, kur ajo pranoi tërheqjen
e princ Vidit nga; Shqipëria. Lëshim shumë i rë- ndësishëm ishte
mandej vendosja.e Italisë në bregdetin Shqip- tar, : në Sazan dhe në
Vlorë. Prandaj kur Roma kërkpi më 9 dhjetor 1914 të fillonin
diskutimet për problemin e kompensi- meve, Ballplatzi mendoi për
Vlbrën si një bazë të rëndësishme për diskutime. Bazë tjetër për
1441
Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së
impertalizmit. Përmbledhje dokumentesh me një vështrim historik, nga A. Puto,

Tiranë, 1984, vëll. I, f. 314.
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S.-Sonnino; Carteggio 1914-1916, Bari, 1974, dok. 56; Documents
diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche — Hongrie et l’Italie, Vienne,
1915, (me tej: DD AU), dok./ 76.
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diskutime Vjena llogariste ishujt e Dodekanezit, të ctlët Italia i kishte
pushtuar më 1911, gjatë Luftës Italo-Turke. për Libinë 1443 ..
Megjithatë Vjena nuk e preku menjëherë këtë çështje. Në fillim, për
të fituar kohë, diplomacia austro-hungareze u mundua ta shtronte
çështjen në parim, të diskutonte rreth interpretimit të pikës VIL Ajo
e paraqiti çështjen mbi bazën e të drejtave dhe detyrave të barabarta
të ■ palëve nënshkruese, sikundër ishte parashikuar në këtë pikë.
Austro-Hungaria e përjashtonte përfshirjen e tokave të Perandorisë
në kategorinë e lëshimeve reciproke. Kështu në fillim të janarit 1915
(d.m.th një muaj pas kërkesës së 9 dhjetorit),. diplomatët e Vjenës
lanë të kuptohej se ishin të gatshëm të hynin në diskutime konkrete,
por me kusht që ato të zhvilloheshin mbi të ardhmen e Shqipërisë
dhe pa hequr dorë nga parimi reciprok do ut des {të jap që të më
japësh)1444. Kjo don të thoshte se lëshimeve të Vjenës në Shqipëri,
kon- kretisht në Vlorë, Roma duhej t’u përgjigjej po me lëshime nga
anae saj ponë Shqipëri. «Përpara se të mbyllej bashkëbi- sedimi ynë
tërhoqa vëmendjen. e ambasadorit [italian] për faktin • se pushtimi
i Vlorës prej- italianëve na jepte ne të drejtën të kërkojmë një
kompensim nga ana e Italisë në saje të përkufizimëve të Traktatit
tonë; të Aleancës, gjë që Dukà i Avarnës, nuk i mohoi aspak»1445, i
shkruante ministri austro- -hungarez i Punëve të Jashtme, L..
Berhtoldi, ambasadorit të tij në Romë, K. Makios, më 12' janar 1915.
Me fjalë të tjera sipas Vjenës në Shqipëri Roma i ishte asaj borxhli.
Mirëpo për Romën çështja qëndronte krojt ndryshe. Me
pushtimin e Vlorës synimin e saj kryesor në Shqipëri ajo e kishte
arritur, kurse tani donte t’i shkëpuste Vjenës lëshime për territoret
italiane të Perandorisë, sikundër e kishte shtru- ar problemin qysh
në korrik 1914*. Prandaj Roma nuk e pra- noi parimin do ut des që
propozpi Vjena. Për më tepër, në pamundësi. të hidhte poshtë
juridikisht argumentimin e Vje- nës në, çështjen shqiptare,
diplomacia italiane në fillim u hoq sikur Shqiperia dhe bashkë ine të
Vlora nuk kishin për Italinë asnjë rëndësi, se në çështjen shqiptare
ajo u përmbahej gjoja yendimeve të Konferencës së Ambàsadorëve,
sikundër k-ishte deklaruar kur pushtoi Sazanin dhe Vlorën.
Pikërisht nga kjo bazë nis lufta diplomatike për Shqipërinë midis
Italise dhe Austro-Hungarisë, në fillim të vitit 1915, e cila zgjati deri
më 8 prill të atij viti. Shtjellimi i këtsaj lufte, qoftë shkurtimisht, ka
rëndësinë e vet .për të treguar sësa larg mund të shkojë dyfaqësia ë
diplomacisë impérialiste. '
Shumë «argumente^ u përpoq të silltë pala italiane për të
nënvleftësuar. hyrjen e saj në Shqipëri, në Vlorë, dhë po aq pala tjetër
për të treguar se sa në dëm të Anstro-Hungarisë ishte ky hap i Italisë.
Udhëheqësi i diplomacisë italiane i fshihte planet e tij përpara
1443
1444

1445
X
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ambasadorit austro-hungarez në .Romë, me pohime të tilla
qesharake sikur Italia nuk kishte qëllim të vendosej vetë në Shqipëri,
por kishte shkuar atje në rolin e «mbrojtësit^, për të penguar «që të
tjerët të vendose- .shin në këtë vend», se qeveria e Romës u përmbahej
gjithnjë «vendimeve të mbledhjes së Londres dhe e konsideronte pushtimin e tanishëm [të Vlorës] si të përkohshëm», se ushtria italiane
ishte dërguar në Vlorë -«për të mbrojtur interesat •evropiane dhe për
të ruajtur statukuonë dhe jo për ta ndry- .shuar atë»!1446
Përfaqësuesi i imperializmit italian, S. Sonhino, i vishte kështu
ujkut lëkurën e qengjit. Sipas udhëzimeve të tij ve- pronte edhe
ambasadori italian në Vjenë, Duka i Avarnës, në ‘bisedimet me
ministrin austro-hungarez të Punëve të Jashtme, L. Berhtoldin, dhe
pastaj me I. Bùrianin, i cili i zuri vendin të parit në mesin e mnajiitjariar 1915. Ky i fundit theksoi më me forcë parimin e
reciprocitëtit1447, që e kishte ngritur me zë të ulët paraardhësi i tij.
Për I. Burianin ishte Austro-Hungaria ajo që kishte të drejtë t’i
kërkontë kompensime Italisë për pushtimin e.Vlorës dhe jo
anasjelltas; Perandoria Danubiane ende nuk kishte pushtuar ndonjë
territor në Ballkan. Ministrin austro-hungarez e ndihmonte edhe
fakti se sulmet e ushtrisë .anstro-^huhgareze në fillim të dhjetorit
1914, që kishin çuar në pushtimiri e përkohshem të disa krahinave
të Serbisë dhe të •vetë :krÿèqÿtetit, të Beogradit, ë: kishin nxiturL
Romën të kër-

1446
D'D AU. dok. 90, 94, 106; S. Sonnino. Carteggio..., dok. 167;
15. SOnnino. Diario..:, f. 63, 69-70.
1447
Po aty, dok. 95, f. 95.
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konte kompensime.. Mirëpo --ato ishin thyer nga ushtria serbe,
e cila kishte rimarrë edhe Beogradin.
Drejtuesi.i .ri i Ballplatzit ;shfrytëzoi në favor të tij edhe
marrëveshjen dypalëshe austro-italiane të paritetit për Shqi- përinë,
(të fillimit të këtij shekulli, e quajtur marrëveshja e Moncës), në bazë
të së cilës'ishte Perandoria Dualiste ajo që kishte të drejtë të
kompensohej për pushtimin itaMan të Vlorës. :P Buriani ngulte
këmbë se bisedimet midis; dy vendeve në- lidhje me kompensimet :
«do të zhvilloheshin edhe më me dobi» në qoftë se merrnin: parasysh
çështjen e kompensimeve që duhej t’i jepeshin Austro-Hungarisë për:
' pushtimin nga Italia të Dod-ekanezit dhe:të Vlorës, edhe po' q e s e
ky ishte pushtim «i përkohshëm»1448. Kurse Avarna si kusht që Italia
të- ruante më tej • neutrahtetin : e saj, kërkonte t’i shkëputeshin toka
Austro-Hungarisë dhe jo të jepeshin komp>ensime.për pushtimin e
Vlorës, Për ta -realizuar këtë kishte. vetëm një mjet — fshehjen e;planeve të‘" Italisë; rië Shqipëri prapa frazeolo- gjisë diplomatike
boshe. «Pushtimi i Vlorës ishte motivuar nga gjendja e.'
përgjithshme. e çrregulhmit që mbretëronte në Shqi.përi dhe kishte
për qëllim të mbronte vendimet e mbledh- jès së Londrës ~ përgjigjej
duka : i Avamës duke qenë- Italia e vetmja fuqi e -papërzier 'në- luftë»1449/. •
E 'njëjta' -luftë diplomatike vazhdoi midis Romës dhe- Vjenës
edhe kur kjo e fündit,-pas 3 muàjsh që diskutimet ki- shin mbetur në vend, pranoi më 9 mars 1915 të hynte (rië- parim) hë debate për
t’i bërë lëshime Italisë në tokat e veta. Nga ana tjeter kur S. Son'niho
deklaronte se për pushtimin e Vlorës nuk pranonte «asnjë diskutim
për kompensimet»1450,
II. Buriani perpiqej ta mbante të hapur këtë çështje 1451 . Kuptohet
qartë se mbyllja nga Itaha bëhej për qëllime taktikë, për t’i mbuluar
qëllimet e saj ekspansibniste ndaj vendit- tonë, - Synimet e vërteta
ndaj Shqipërisë diplomacia e Romës i zbuloi përpara Vjenës dhe ia
paraqiti kësaj në forme të hapür e zyrtare vetëm më 8 prill, si
përgjigje e propozimevë të saj të 27 marsit. Atë ditë, nën prèsionM e
Italisë dhe pas •këshi- llave te vazhdueshme të Gjermanisë për të
bërë '/lëshime1452, Austrd-Hungaria parâshtroi lëshimet që mund t’i bënte Italisë- në territoret e Perandorisë ; së ; Habsburgëve • si dhe
. qëndrimin ndaj problemit shqiptar. Mirëpo propozimet e 27 marsit nuk
e kënaqën Romën si për shkak'të Iëshimeve të kufizuara që ajo
pranonte të. bënte në territoret me popullsi italiane të Austro-

1448
DD AU, dok. 104, aneksi f. 110. Shih po aty, dok. 106, f. 113,. dok.
109, f. 117, dok. 114, f. 124. Shih gjithashtu S. Sonnino. Carteggio...,. dok. 100 dhe
130.
.
36) S.Sonnino. Carteggio..., dok. 125, f. 189. Shih po aty, dok. 100,.
f, 130.
,
1450
Po aty, dok. 167.
1451
DD AU. dok. 118, aneksi në f. 329-130.
1452
Po aty, dok. 130; S. Sonnino. Carteggio..., dok.; 208.
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Hupgarisë,,ashtu edhe për mënyrën e shtrimit të.. pro- blemit.
sliqiptar. Italisë i .lëshohej vetëm Tiroli Jugor së ba- shku me qytetin
e Trentos, me kusht që Italia të ruante «neutralitetin dashamirës»
ndaj. Austro-Hungarisë gjatë gjithë kohës së luftës, të pranonte hrinë
e veprimit të Vjenës në Ballkan e të hiqte dorë nga çdo kompensim
tjetër për avan- tazhet territoriale që Perandoria Dualiste do të
merrte even- tualisht në Ballkan. Kjo-liri veprimi nuk do të shtrihej
në Shqipëri. Për Shqipërinë Vjena propozonte të qëndronin në fuqi si
vendimet e Konferencës. së Ambasadorëve, sikundër kishte
deklaruar Eoma me bujë deri ditët e fundit, ashtu edhe marrëveshja
dypalëshe austro-italiane për Shqipërinë. Këto propozime S. Sonnino
i hodhi menjëherë poshtë si të papra- nueshme 1453 dhe më 8 prill
parashtroi të vetat-. Pikërisht në këto kundërpropozime dalin
synimet e Romës për ta shtënë Shqipërinë plotësisht në dorë, duke
përjashtuar Austro-Hun- garinë.
.
Në kundërpropozimet e 8 prillit, të përfshira në 11 pika, Roma
i kërkonte Vjenës t’i zgjeronte lëshimet në territoret austrohungareze. Përveç kësaj, kërkonte që ato t’i kalonin me~ njëherë
Italisë. pa pritur mbarimin e luftës. Pikat apo nyjat VI dhe VII të
këtyre kundërpropozimeve lidheshin me Shqipërinë. Sipas pikës. VI
Italia i kërkonte Austrq-Hungarisë të pranonte sovranitetin e pl.otë
italian mbi Vlorën dhe gjirin e saj duke përfshirë ishulline Sazanit si
edhe një hinterland, për «mbrojtjen» e tyre. Në pikën VII, i kërkohej
Vjenës «të rnos interesohej më fare për Shqipërinë» në kufij-të e
caktuar nga Konferenca e. Ambasadorëve. në Londër, Po të pranonte
Vjena kërkesat e .Romës, Italia ,hiqte/dorë nga. çdo «e drejtë» që
rridhte nga dispozitat .e art. VII, kurse Austro-Hungaria duhej të
bënte të njëjtën gjë për «të- drejtat» që lindnin nga pushti- mi italian
i ishujve tëDodekanezit1454.
Siç pritej, kërkesat e Romës për. zgjerimin e lëshimeve në
•tokat e Austro-Hungarisë si. dhe kërkesat e saj të drejtpër- drejta
në>'lidhje".:me Shqipërinë, ngjallën diskutime të mëtej- shme. Pas 8
prillit lufta diplomatike për vendin tonë u zhvillua kështu.. haptazi e
në kushtet kur armiqësia ndërmjet Romës dhe Vjenës po thellohej
gjithnjë e më shumë, kur lufta e arma-

'
40) BDAU. dok. 131;- 134;, S. • Sonnino.Càrteggjç, dok 216, .225 ; ■ A.
Salandrà. ■ L’interverito, Verona, 1930, f. 117.
t1

1454 ) Docum&nti: diplomatiçi preseptati' al Parlamento- ‘Màlinpp dàl
Mïnïstro dègli Affari Esferi (më tejy DD), Roma, . 1915,‘ dok.,! 64;,HBOAU.
dok.'141;:A. iSÿlaiidra. L’Intervento; i: ÎISAIO.* *
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tosiïr midis atyre ishte. gati të shpërthente e aleanca, e cila
jetonte vetëm në letër, do te denoncohej së shpejti.
Ndonëse ishin tepër të rënda për të, Vjena nuk i refuzoi
kërkesat italiane të 8 prillit,_ po as i pranoi ato në praktikë. Përsëri
ajo donte të fitonte kohë me qëllim që nga lëshimet e saj si gjithnjë të
përfitonin’politikisht forçat neutraliste italiane me në krye ishkryeministrin, Xh. Xholitin. Ato lufto- nin kundër forcave
intervencioniste, të cilat po e çonin Italinë në luftë. Në krahasim me
intervencionistët agresivë, forçat neutraliste ishin të shumta si në
parlament ashtu edhe jashtë tij. Këto mendonin që me anë
bisedimesh t’i Shkëputnin Vje- nës : sa. më shumë lëshime, pa e futur
vendin në luftë të armatosur kundër dy fuqive qendrore aleate 1455 1456
1457 1458. Intervencionistët të prirë nga oborri mbretëror dhe qeveria,
ishin për' shkë- putjen e lëshimeve maksimale. Ata donin t’u tregonin
kun- dërshtarëve se Austro-Hungaria nuk ishte e gatshme fi bente
lëshimet që i ^kërkoheshin dhe se për Italinë nuk kishte rrugë tjetër
veç pjesëmarrjes së saj në luftë përkrah fuqive të Antantës 4^.
Nga kërkesat e Romës, diplpmacia austro-hungareze kundërshtoi me forcé vetëm kalimin e menjëhershëm të tokave të saj
Italisë. Ndonëse kërkesat e Romës i q'uajti po ashtu të tepruara
jashtë mase, ajo pranoi t’i vazhdonte bisedimet si për' territobet që
ishin pjesë e Perandorisë, ashtu edhe për të ' ardhmen e Shqipërisë.:
Pretendimeve italiane të 8 prillit në Shqipëri Vjena u kundërvuri
faktin.se çështja shqiptare nuk ishte thjesht një çështje italoaustriake, por një çështje evro- piane, se «situata politike e Shqipërisë
mund të ndryshohej vetëm me vullnetin e përbashkët të fuqive,
mundësi që nuk mund të realizohej gjatë luftë.s»/«/i.
1 Përsa i përkiste marrëveshjes dypalëshe italo-austriake «të
paritetit^ për Shqipërinë, Ballplatzi propozoi rishikimin e saj mbi
bazën e gjëndjes aktuale, d.m.th'. pas pushtimit italiàn të Vlorës.
Vjena e pranonte këtë pushtirh por j'o duke hequr dorë nga' çdo
interesim i mëtejshëm në Shqipëri, si- kundër kërkonte KonsUltai5. .
‘'
Në luftën diplomatike ndërimperialiste për Shqipërinë në mès
të dy fuqive të Adriatikut, të ’njëanshme dhe arrogante janë
motivimet e ministrit italian të Punëvë të Jashtme për «të
argumentuar» vendosjen ë Shqipërisë nën kontrpllin e, plptë të
imperializmit italian duke përjashtüar këndej rivalin e tij më të fortë
■— imperializmin àustro-hungarez. -«Artikujt VI dhe VII, — te
propozimeve të‘Romës të 8 prillit që lidhe- shin me Vlorën dhe
Shqipërinë, — mënjanojnë për të ardh- mën një argument fërkimesh
e grindjesh midis të dy shteteve, duke i dhënë një mbrojtje legjitime

■
'
'42j G. Giolitti. MemoHe délia mia vita, Vol. II, Milàno, 1929,
J.. 421-423.
,
1456
A. Salandra. L’Intervento, f. 75 e v.
■
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interesave italiane në Adriatik, pa prekur ato austro-hungareze»! 1459
Kështu e udhë- zonte S. Sonnino ambasadorin e tij në Vjenë, kur i
përcillte kundërpropozimet e 8. prillit për' t’i- mbështetur ato pranë
I. BurianU..
Ndërkohë që vazhdonin pazarllëqet, diplomacia e Vje- nës më
22 prill i.doli Romës me një propozim tjetër, i cili do të rimerrej edhe
më vonë. Ai synonte përsëri një rindarje të Shqipërisë dhe të
Ballkanit sipas intëresavë reeiproke të dy fuqive: Pasi të arrihej një
marrëveshje e re italo-austriake për Shqipërinë, Austro-Hungaria
pranonte të mos interesohej më për ndryshimet që Italia do të bënte
me fuqitë e tjera në Shqipëri, me kusht që edhe Italia të mos
interesohej po ashtu për atë që Austro-Hungaria do të arrinte në
Ballkan në mba- rim të .luftës1460.
Pikërisht kur. po zhvilloheshin bisedimet- italo-austriake,
qeveria e Romës nënshkroi më 26 prill me fuqitë e Antantës.
Traktatin e .fshehtë të': Londres.

4. BISEDIMET ITALI-ANTANTË. PËRMBAJTJA E ’ TRAKTATIT.

b. Njohja e soyranitetit italian mbi Vlorën

Qeveria - italiane irifilloi bisedimet me fuqitë .e: An tan të§ më
4 mars 1915. kur pazarllëqet e saj me fuqitë e bllokut qe- ndror ishin
në kulmin e tyre. Atë ditë ajo i shfaqi Anglisë (dhe nëpërmjet sâj
Francës dhe .Rusisë), gatishmërihë për të dalë hga neutraliteti e për
të hyrë në luftë kundër fuqive qendrore. Por me nje kusht, në qoftë
se do të pranoheshin kërkesat ose kushtet e paraqitura nga Italia.
Kllimi i traktativave në mars lidhej me përfundimin e
përgatitjeve ushtarake të Italisë si edhe me gjendjen në frontet e
luftës. Gjatë luftimeve forçât ë armatosura të Antantës ishin
dalluar për një veprimtari më të madhe, Së fundi ato kishin hapur
edhe një front të ri lufte në Dardanale, çka i interesonte Italisë. ,
’
Bisedimet Itali-Antantë 'u zhvilluan në Londër dhe përfunduan po atje pas një muaji e gjysmë. Prandaj marrëveshja e
arritur ka hyrë në historiografi me emrin Traktati i Fshehtë i
Londres.
Kërkesat italiane që iù paraqitën fuqive të Antantës më 4 mars
ishin një përpunim e zgjerim i mëtejshëm i kërkesave të. mëparshme,
duke i'illuar nga ato të gushtit 1914. Tani ato rendlteshih. në 16 pika,
■ ■ ■; 46. S. -Sorinino. Çàrteggïo, dok. 243.
h-t
1460 DD AU, dok. 153;1 S. Sonnino. Càrteggio, dok. 274; S. Sonnino. Diario, f.
127-128. •
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prej . të cilave tri (pikat V, VI e VII), lidheshin drejtpërdrejt me
Shqipërinë. Italia kërkonte. të si- guronte sovranitetin mbi Vlorën,
ekzistencën e një “shteti shqip- tar në Shqipërinë e Mesme >dhe
neutralizimin e .bregdetit shqiptar, që nuk do të ishte nën
sovranitetin ë Italisë.
Pretendimet e Italisë. në Shqipëri ishin një pjësë e pretendimeve të: imperializmit italian. Përveç përfshirjes në ku- fijtë e
Italisë të krahinave italiane nën Perandorinë austro- -hungareze,
Konsulta pretendonte të vendosej zotërimi i Italisë në detin Adriatik,
të njihej interesimi italian për ruajtjen e «ekuilibrit» në detin
Mesdhe, të merrej pjesa që «i takonte» në ndarjen e Perandorisë
Osmane dhe në ndarjen e kolonive të Gjermanisë në Afrikë48.
Pretendimet e Romës në lidhje me Shqipërinë të paraqitura më
4 mars 1915, u miratuan prej, fuqive të Antantës pa ndeshur në
ndonjë kundërshtim me rëndësi nga ana e tyre. Për të zgjidhur
koritradiktat që lindën gjetiü, ato i bënë diplomacisë italiane' edhe
lëshime të reja në Shqipëri, gjatë rrj'edhës së diskutimeve.
. . ’. .
Le t’i shikojmë këto konkretisht, duke filluar nga sovra- niteti
italian rribi Vlorën, që ishte kërkesa kryesore ë Italisë në lidhje me
Shqipërinë.
Për rëndësinë që kishte për sundimin e Adriatikut, kjo kërkesë
u pranua prej fuqive të Antantës pa asnjë kundërshtim. Prandaj edhe
formulimi i saj në Traktatin e Fshehtë të Londrës mbeti në thelb i
njëjtë me atë të 4 marsit. «Italia do të marrë sovranitetin e plotë mbi
Vldrën, ishullin e Sazanit dhe mbi një territor të gjerë, të
mjaftueshëm për të siguruar mbrojtjen e këtyre pikave», thuhej si në
pikën VI të memo- randumit italian të '4 marsit 1915 ashtu edhe në
pikën VI te Traktatit të 26 prillit 49. .JjTë fakt nuk ndryshoi as shtrirja
e territorit. mbi, të/cilin do të vendosej sovraniteti italian. Në
49)
*
S>'Sonnino. Carteggio, dob. : 13,3'; MÔMI, III, VII; ,pj/’2, dofo 417. . ;N!49)*.I^hasq:
MOEI. III, VII, ,pj. 2, dok. 612, f. 265
jSpnniiiô.
Carteggio, dok. ,183;. f. 209.
•,
,

MO

veri dhe në lindje ai do të kishte për kufi lumin Vjosë, në j:ug do të
arrinte deri në Himarë, sikundër kishte kërkuar Italia
më. 4 mars. ........ ...... .... •
■ Në Traktatin e 26 prillit 1915 u saktësua më qartë vetëm
shtrirja jugorë: e këtij hinterlandi. Në memprandumih -e 4 marsit
thuhej-se në jug territori db'të shtrihej «afërsibht deri në Himarë»,
kurse në marrëveshjen e 26 prillit përcaktoliej qartë 'se ai do të
arririte «àfërsisht deri në kufirin verior të. rrethit të Simalës» 80..
Kështu në versidnin e 26 prillit ïrië-' njanohej mëdyshja për. t'ë
ardhmen e Himarës;' në të dëlte;- qartë se Himara përjashtôHej nga
hinterlandi i Vlorës’ (që do t'i kalonte iMlisë).
,s
.;
Ky përcaktim u bë me. ndëthyrjën e përfaqësuesit të Ariglisë.E. Greit,- i cili donte që t’i kalonte Greqisë e tërë Himara,1461 1462. : .
Sovranitct: italian. mbi Vlorën. dHe mbi një tefritor të. gjerë
.rreth .pozitës strategjike të saj, .bënte p.jesë në kërkesat e
imperializmit italian. për zotërimin e detit Adriatik, zotërim që
kishte atëhef.ë më shumë karakter antiaustriak e antigjërman’.sesa. antisllav.; Prandaj aië nuk e kundërshtoi asnjëra prej tri
fuqive të Antantës, as .vetë. Rusia. Imperializmi rus.- nuk mund t’i
kundërshtonte Italisë zotërimin e detit Adriatik edhe për 'një arsye
tjetër. Në marrëveshje me Anglinë dhe Francën, Rusia, sapo kishte
sigùruampër vete. një thelë shumë të madhe sie ishtë. Stambolli me
Ngushticat 1463 . Këtëthelë Rusia e ëndërrdhie prej sheknjsh ka
'nënvizuar V. I. Lenini 1464 1465. Aq më. pak muad' t’ia mohomin këtë
«të. drejtë» 'Italisë Anglia me Francën,; që ishin dy fuqitë më të
mëdha kbloniale. të : botës e që zotëronin pozita shumë të
rëndësishme në detdn Mesdhe, që nga’, Gjibraltari deri'në Suez. - Për
këto; dy fuqi, sidomos për Anglinë, zptërimd, i detit Adriatik nga
Italia nuk yinte në kündërshtim as me strategj.inë é politikës së saj
të gjerë.' Ky zotërim pas karaktèrit ' antigjerman merrte . karakter
antisllav, çka'. i interesphte Ariglisë. Për Londïën Italia duhej dë
shër- bëritë hë Ballkan' si kühdërpeshë ndaj. Rusisë? 4. ; Sbyraniteti. ' italian' mbi Vlorën. ndonëse u mira tua nga fuqitë
ë A.ntantës pa’ndonjë kündërshtim, prapëseprapë nuk- kaloi pa
vërëjtje ë diskutime. Për qëllime .politike të caktuara: çështja u prek
hga' të' dy pàlët, më kohkretisht ngn Rusia. dhe : nga Italia. Për
Rusine; rhirati]±ii i: kërkesës italiarie përsovra- nitetin mbi Vlorën*
ishte një lëshim ï-madh që i bëhëj qeverisë së Romës me qëllim që kjo
të hiqte dorë ose të kufizdnte pré- tendimet e: tjera territoriale hë

1461
Krâhaso: S. Sonnino. Carteggio^ dok. 133, f. 209 me MQEI,
III; "VII;-: pi 2, dok. 612. f. 256.
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detin .Adriatik; -sidomos në : bregdëtin dalmat, ku këto pretendime'
binin ndesh më planet e qevérisë serbe, aleatës së saj të ngushtë.'
'Qeveria .e N. Pashi-- çit 'syndnte : të ’bashkontë të gjithë territoret e
sllavëve të jugut që ndodhésKiri nën! Aùstro-Hüngariinë në njështet- te vetëm jugosllav, nëri hegjeinonlnë ë borgjezisë serbe dhe
;nën dinastinë mbretërore të Karagjeorgjeviçëve.
Për të mbrojtur interesat e Serbisë, S. Sazonovi e quajti të
mjaftueshme që Italia të zotëronte disa pozita të rëndë- sishme
strategjike gjatë bregdetit adriatik, siç ishin Pola në veri dhe Vlora
në jug, por kundërshtoi pretendimet aneksionis- te të Italisë për
pjesën qendrore të detit Adriatik, sidomos për bregdetin dalmat, të
banuar nga sllavët e jugut. Për rrje- dhim, ai ylerësoi rëndësinë e të
parave dhe nënvleftësoi atë në Dalmâoi. «Rreth territorit të Vlorës :
(Sazonovi) nuk bëri vërejtje, ndonëse vuri ne dukje shtrirjen e tij
shumë të ma- dhe»1466, mbi të cilën do të shtrihej sovraniteti italian,
i shkru- ante Romës ambasadori italian në Petrograd më 25\iiiars. I
nisur po nga i njëjti qëllim, po atë ditë Sazqnovi njoftdnte kolegët e
tij të Anglisë dhe të Francës: «Sa për argumentet më të cüat Italia
kerkon të justifikojë kërkesat e saj . [në Adriatik], ato nnk duken
aspak bindëse. Në fakt, zotërimi i Istries me Polën si port ushtarak,
dhe ai i Vlorës, që komaïi- don daljeii ë Adriatikut, krijon për Italinë
një situatë kaq mbizotëruese në këtë det, të transformuar në liqen
italian, sa që Serbia nuk mund t’i krijojë Italisë kurrë hije, aq më
shumë kur Serbia nuk ka asnje mundësi për t’u bërë një fuqi
v detare»1467:
'
■ '
Çështja e sovranitetit italian mbi Vlorën u prek pikërisht nga S.
Sazonovi dhe nga S. Sonino. Për të mos hequr dorë nga Dalmacia, ky
i fundit-qëllimisht e nënvléftësonte rolin e Vlorës në Adriatik. Jâ sesi
u përpoq ai ta nënvleftësonte këtë rëndësi përpàra aleatëve të '
ardhshëm, sidomos përpara Rusisë. «Nuk duhet pohuàr se Vlora e
mbyll vërtet Adriatikun: Vetëm me ndihmën e fortifikimeve të
fuqishme për të cilat ■ as që mund të flitet, ajo mund të kthehej në
një bazë detare të vër- tetë ose stasion mbrojtës. Italia e pushtoi .
Vlorën vetëm me qëllim që të mos lejojë fuqitë e tjera të:futen
atje»1468, vazh- donte ministri i Jashtëm italian.

1466 S. Sonnino. Carteggio, dok. 210. Shih dhe S. Sazonov. Les années
fatales, Paris, 1927, f. 283,
• 56) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 423. Shih édhe S. Sonnino. Carteggio,
dok. 204.
1468
MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 475. Shih po aty edhe dok. 4SI.
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...Vërehet lehtë . se ,këto pphime nënvleftësuese të përfaqèsuesve të Italisë për rënbësinë e Vlorës gjatë, bisedimeve më .
kolegët e tyre të iuqivo. të Antantës janë krejtësisht të ngjash-. me
me deklaralat e : tyre përpara përfaqësuesve të Austro- -Hungarisëj
siç e vumënë. dukje pak më :sipër, Këto «argumente» na, japin tëy
drejtën/të. yimë në konkluzionin sepër të. përfituar sa më shumë ;
pala ; italiane gjatë luftës diplomatike përpiqej ta suite , vlerën e
lëshimeve që i bëheshin në Shqipëri me qëllim që të ngrinte vlerën e
kërkesave që asaj i refuzo- heshin gjetiu.
.ë.

e. Miràtimi për ekzistcncën c një «shteti shqiptar»

Pas sovranit.et.it mbi Vlorën dhe territorin rreth saj, kërkesa
tjetër e Italisë në Shqipëri lidhëj po me Vlorën,.me sigurimin e kësaj
në radhë të parëi Kjo kërkesë ti pasqyrua në propozimin e Romës për
ekzisteneën e një shteti' shqiptar në Shqipërinë e Mesme. Ajo
përfshihej në pikën V të kërkesave dtaliane të 4 marsit e mbeti edhë
.në Traktatin e 26 prillit 1915, pp në pikën V të tij, më saktë në
shënimin e kësaj pike. Më 4 mars thuhej se: «Porti i Durrësit do t’i
përkiste shtetit mysliman ,të pavarur të Shqipërisë së Mësme»1469.
. Për nevojën e ekzistencës së këtij shteti, diplomacia e Romës
përptmoi «argumentet» e veta për t’i përdorur në rast se kundër kësaj
kërkese do të reagonin fuqitë e Antantës,mëa- gim të cilin e
parashikoi ambasadori italian në Lqndër, G. Impérial!, ndonëse me
pak vonesë. Në fillim ai parashikoi se kundërshtime do të ngjallnin
vetërn kërkesat italiane për terri toret e Austro-Hungarisë të
banuara nga sllavë 1470 . Rurse më 13 mars ai i kishte telegrafuar
Romës: «Nuk di përse kam përshtypjen se mbi këtë pikë [mbi atë të
ekzistencës së nje shteti shqiptar] mund të gjejmë qëndresë nga ana
e An tan tes, e cila mendoj se.e ka shumë për zemër të kënaqë
aspiratat e njohura serbe mbi Durrësin»1471.
«Argumentent që do të paraqiste: ambasadori italian për të
mbështetur kërkesën e Romës ishin tre. Në to ajo që spikat më shumë
është gjithnjë rivaliteti i Italisë për ndarjen e Shqipërisë me fqinjët
ballkanikë, veçanërisht rivaliteti ■ italo- -serb për ndarjene
Shqipërisë së Mesme. Argumenti i- parë ishte ai «iruajtjes» së paqes,
dhë i «mbrojtjes» së elememtëve - myslimanë shqiptarë/ Me
ekzistencën. e këtij shteti, thqhej « aty, do të evitoheshin
«kryengritjet,, tmerret dhe rreziqet e konfliktit të vazhdtieshërn
midis elementëve të krishterë ;sun- d'ues dhe popullsive të shtÿpura
1469
1470
1471
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myslimane..i Prej vitesh Italia. ka mârrë gjithnjë ndaj Shqipërisë,'
yeçanërisht asaj mysli-: mane, âiiëji ë fnbrojtësit të'pâvarësisë së saj
politike dhe fetare dhe huk mundemi të mos e ndjejmë për detyrë
morale mbroj- tjen e këtyre popullsive». Pastaj kalohej në shqyrtimin,
e pro- :. blêmit nga këndvështrimi i interesave më të ngushta italiane, çka ishte thelbësorja. Prania e këtij shteti «në vështrimin
ushtarak synon të shërbejë si kushinetë midis Vlorës dhe territorëyë përreth, nga njëra ;anë, dhe Serbisë, nga qna "tjetër, ose të
.pengojë që zotërimi ynë [i Vlorës] të rrethohet nga Greqia dhe që,
nga ana ekohomike dhe sociale të qëndrojë e hapët për i'nfluencën,
civile italiane, për vetë tendencen e këtyre popullsive, të mbështeten
tek ne për t’u mbrojtur nga fqinjët». Më në fund kalohé] në
argumentin e tretë i c.ili e konsideronte Durrësin të panevojshëm për
Serbinë për shkak: të ndryshimeve territoriale që do të ndodhnin pas
luftës, kur Serbia do të dilte në disa porte të tjera të detit Adriatik.
«Serbisë do t’i mbeteshin portet e Raguzës dhe të Shëngjinit, përveç
atyre të Kotorrit dhe të Tivarit në qoftë se një ditë ajo do të bàshkohet
(sic është e mundshme) me Malin e Zi» 1472 , shtonte më tej kreu i
diplomacisë italiane.
Për qeverinë e Romës shteti shqiptar i redüktuar në kufijtë e
Shqipërisë së Mesme duhej të luante, pra, në radhë të parë rolin e
një «mbrojtësi» për zotërimin italian të Vlorës. Ky ishte thelbi që
kërkonte të arrinte për këtë çështje qeveria italiane.
Mirëpo kërkesa për praninë e një shteti shqiptar në Shqi- përinë
e Mesme pengonie daljen territoriale të Serbisë në detin Adriatik
nëpërmjet Durrësit, çka e kishm ëndërruar prèj kohësh rrethet
ekspansioniste serbe. Mbi të gjitha Fuqitë e Antantës nuk do ta
përdprnin dot më tej këtë pjesë të vendit tonë për të kompensuar
Sérbinë dhè Greqinë për lëshimiet që këto do t’i bënin Bullgarisë në
Maqedoni, për të: rikrijuar kë- shtu ish-aleaiicën ballkanike, të
dëshiruàr aq shumë nga Rus.ia cariste. Prandaj në fillim diplomatët
e fuqive të Antantës dhe sidomos S. Sazonovi u vunë në pozita të
vështira për të gjetur zgjidhjen më të leverdisshme,’ Sapo filloi
shqyrtimi i kërkesave italiane ai u shpreh kundër ekzisteneës së
sbtetit shqiptar të Shqipërisë së Mesme. «Shqipëria duhet të
copëtohet- midis
Greqisë dhe Serbisë»6?,. u. deklaronte ai me këtë rast ambasa- dorëve
të Francës dhe të Anglisë në kryeqytetin rüs më 12 mars.
■;
Megjithatë në kushtef e reja të gatishmërisë së Italisë për të
hyrë në luftë, problemi i rindarjes së Maqedonisë kaloi përkohësisht
në plan te dytë në raport me ndarjen e Dalmacisë midis Italisë dhe
Serbisë, që doli në plan të parë. Duhëj kë- naqur edhe Italia, për ta
tërhequr këtë në luftë, por nuk_duhej dëshpëruar as Serbia, që
luftonte prej disa muajsh përkrah fuqive të Antantës. Po si? Sytë e
diplomatëve të Ahtantës veçanërisht të atyre rusë, u drejtuan përsëri
1472
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nga Shqipëria, për ta gjetür këtu zgjidhjen. Territore.t e . Shqipërisë
.do - të shërbenin përsëri si kompensim jo më për rindarjen e Maqedonisë, por për të rregulluar, në radhë të parë konfliktin italo- -serb
për ndarjen e Dalmacisë. Miratimi i kërkesës italiane për ekzistencën
e një shteti shqiptar në Shqipërinë e lesme u përdor kështu si një
mjet që ajo të hiqte dorë tërësisht ose pjesërisht nga Dalmacia në
favor të Serbisë. Prandaj këto dy problème u: lidhën ngushtë gjatë
diskutimeve dhe pazarllë- qeve që zhvilluan të dyja palët derisa më
në fund u. arrit nënshkrimi i Traktatit të 26 prillit.
Lidhja e problemit shqiptar me atë dalmat u duk në për- gjigjen
që E. Grei i dha ambasadorit italian më 20 mars, për kërkesat që
qeveria e Romës kishte parashtruar më 4 mars. Përgjigja iu dha me
shkrim dhe me gojë (sikundër kishte parashikuar në projektin è tij
të 18 marsit). Me shkrim iu dha për: Dalmacrhë, e cila nuk i jepej.
Italisë e tëra, sikundër ajo kishte kërkuar; me gojë dhe e kushtëzuar
iu dha për shtetin e vogël mysliman shqiptar1473 1474 1475, kushtëzim i
kërkuar nga diploma- cia ruse.
Pas disa kundërshtimeve S. Sazonovi e pranoi më në fund
prôpozimin italîan për ekzistencën e shtetit shqiptar me kusht që
Italia të hiqte dorë fare nga Dalmacia6^ Diplomacia ruse pranoi
mandej t’i linte Italisë vetëm pjesën veriore të Dalmacisë (që
përfshinte portin e ' Zarës në veri dhe- atë të Shibenikut në jug
bâshkë me bfegdetin përkatës), me kusht që Italia të hiqte dorë nga
kërkesa për shtetin mysliman shqiptar. Me një fjalë Italia duhej të
zgjidhte ose Shqipërinë e Mesme ose Dalmacinë Veriorè. Në rast se
zgjidhte - pjesën

1473
AMAE. Guerre 1914-1918, Italie, vëll, 558, fl* 197-198. Shih edhe
R. Poincaré.- Les tranchées, Paris, 1930, f. 108-109.
1474
S. Sonnino. Carieggio, dok-. 191, f, 306;- MOEI. III, VII, pj. 1,
dok. 402.
.
.
.
.
1475
MOEI, III, VII, pj. 1, dok. 393 dhe shën. 3: të këtij dokumenti si
dhe dok. 388. Shih po ashtu: L’intervento dell’ïtalia nei, documenti segreti dell
Intesa, Milano, 1925, dok. 91.
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veriore të Dalmacisë, terri toret :'e shtetit ' shqiptar do të nda- '
hëshin terësisKt. midis, monarkive ballkanike' fqinje, me 'përjashtim te Vlorës .dhe të territorit perretli, që do t’i kalonin Italisë1476,
Në rast se qeveria e Romës do’ të zgiidhtë ëkzistencën e shtetit
shqiptar në Shqipërinë ë Mes me. atëherë ;ajo duhej të pranonte edhe
një kusht tjetër:' t’ü linte Sërbisë dhe;Gre- qisë «një'rryp të
mjaftueshëm të territorit shqiptar... në më- nyrë që t’u sigurohej
atyre' një kontakt i drejtpërdrejtë e një kufi i përbashkët»1477, kusht
ky që lidhej gjithnjë 'me projektet për riridarjen e Maqedonisë.
•
Këto kushte ministri i Jashtëm i Rusisë ua ■kishte bërë të
qartë përfaqësuesve të Anghsë më 18 dhe 19 mars 1478.
Prandaj gjatë diskutimit që E. Grei zhvilloi më 20 mars -me
ambasadorin italian për problemin dalmat, ai e lidhi këitë'problem
me kërkesën e Italisë për një shtet mysllman në Shqipërinë e Mesme,
duke i pohuar me gojë se nga zgjidhja e problemit të parë do të varej
zgjidhja e të dytit: Pasi i për- seriste Imperialit «vështirësitë é
aftësisë për jetesë» të shtetit të pavarür shqiptar, Ë. Grei i theksontë
atij se: «Megjithatë në qoftë se do të arrihej t’i gjendej një zgjidhje e
kënaqshme çështjès së Dalmacisë, këto vështirësi do të mund të
kapërce- heshin»1479.
Këto vështirësi u kapërcyen me kompromise e lëshi- me të
hdërsjellta nga të dy palët.
Pas përgjigjes së 20 mârsit diplomacia e Romës nguli këmbë
përsëri për miratimin e kërkesave të veta të 4 marsit në Dalmaci e
gjetkë, në mënyrë tërësore1480. Nga ana e saj diplomacia ë Petrogradit
vazhdoi t’i kundërshtonte për disa ditë rresht këto pretendimë, duke
iu përmbajtur lëshimeve të ku- shtëzuara që kishte pranuar t’i bënte
Italisë për pjesën veriore të Dalmacisë; më tej ajo nuk pranonte të
shkonte1481. Gjysma tjetër e Dalmacisë, : pjesa jugore e saj duhej t’i
kalonte Serbisë.
■ Diplomacia ruse u tërhoq pastaj. vetëm për sa i përket Shqi- përisë.
Më 25 mars ajo e mira toi më në fund propozimin italian për
ekzistencën e shtetit shqiptar në Shqipërinë e Mesme pa e detyruar
Italinë, të hiqte dorë nga Zara.dhe Shebeniku (Dalma- cia Veriore),
sikundër. kishte kërkuar .më parë1482.
'
Miratimi i. Rusisë,.për ekzistencën, e shtetit shqiptar, u sho-
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MOEl, III, VII, pj, 1, dok. 393 dhe shën. 2 të këtij dokumenti si
dhe dok. 394, 396. >
1477
Po aty, dok. 393.
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Po aty, dok. 394 e 396.
1479
S- Sonnino. Carteggio, dok. 197; MQEI.. III, VII, pj. 1, dok. 402.
1480
MOEl. III, VII, pj. 2, dok. 418, 419,“ 420,
423, 440, 441; S. Sonnino. Carteggio, dok. .199, 200, 204. , ,
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1481 Po. aty, dok.. 212, NjiOEl., III, VII,- pj,' 2; dok, 423. 440;,
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dok. 210, 221.

546

qërua nga miratimi i : Itaiisë, për të hequr dore nga Dalmacia Jugore.
;K]\o pjesë; p ipalmaçisë, që'filloh në vefi me portiri e , rëndësishëm
të.Splitit dhe.tërë bregdeti në jug deri në derdh- jen e lumit . Drin, do
.t’i 1483 .kalonin Serbisë dhe Malit të Zi72. Këto «lëshrme»;, pëp
«sbtetin shqiptar» në favor të Itàlisë dhe për .Dalmacmë Jugore në
favor të Serbisë, u miratuan hga pâlët përkatëse.nëJ.und të marsit.
Këto «lëshime» u lidhën pra ngu- shtë me. njëra-tjetrën,.
Për ekzistencën e shtetit shqipjar, në pikën .V te Trakta- tit të
Londrës thuhej: «Porti i Durrësit do t’i p.ërkiste shtetit të pavarur
mysliman të Shqipërisë»7?. Eormulimit të Itaiisë më 4 mars, ku flitej
për. shtetin.shqiptar mysliman «të Shqipërisë së Mesme» 74,, iu. bë
kështu vetëm një ndryshim. Prej tij u mënjanua mbiemri «e Mesme»
që dukej një specifikim apo përcaktim i tepërt e që për përfaqësuesit.
e fuqive duhej hequr. Për më tepër një. specifikim 1, tille mund të
linte të kup- tohej se ato pranonin me gojën e. tyre një të vërtetë: të
vërte- tën e .copëtimit të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar edhe një
herë tjetër, pas dy copëtimeve të para, më 1878 dhe më 1913.
Kërkesës për ekzistencën e një «shteti shqiptar». në Shqipërinë e Mesme Roma i shtoi edhe një tjetër, që nuk e kishte
parashtruar në. memorandumm e saj të 4 marsit. Ajo kërkoi
vendesjen e këtij «shteti» nën kontrollin ose protektoratin italian.
Dhe ia arriti qëllimit pa vështirësi.

f.

Vendosja e «shtetit shqiptar» nën protektoratin italian

Këtë kërkesë të re diplomacia italiane e bëri pasi u si- gurua për
miratimin e «shtetit shqiptar» dhe gjatë përpjekjeve për të
mënjanüar kohtradiktat ë tjera që lindën për ndarjen e plaçkës.
■
Pasi kishte pranuar më 27 mars të hiqte dore nga Dalmacia
Jugore në favor të Serbisë, më 14 prill diplomacia e Romës bëri edhe
një «lëshim» tjetër në favor të Serbisë. Kësaj do t’i kalonte edhe
gadishulli i madh i Sabionçelos dhe ishujt dalmatë përballë bregdetit,
për aneksimin ë të cilëve Italià kishte ngulur këmbë deri atëherë1484.
Po ashtu. Italia pranoi një kompromis-lidhur me neutralizimin e
bregdetit. . _
Për këto «lëshime» té rëja përfaqësuesit e R.pmës kërkuan si

448.
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kompensim vendosjen e «shtetit shqiptar» nënkonitrollin apô
protektoratin ë Italisë, në formën e përfaqësimit të tij në bo- tën e
jashtme. «Në shkëmbim të këtyre. lëshimeve kërkojmë për Italinë
vetëm...- përfaqësimin diplomatik. të shtetit të vogël mysliman
shqiptar, i cili nuk do të ketë mjetet e mjaf- tueshme për të mbajtur
përfaqësitë e veta»1485, i .telegrafonte ,S. Sonino ambasadorit të tij në
Londër, Imperialit, më 14 prill.
Sikurse parashikoi ministri i Jashtëm i Italisë1486, kjo, kër- kesë
e re e imperializmit italian u miratua nga tre partnerët 1487 . Për
qëllimet e saj nuk e krundërshtoi as Rusia. Në pamundësi të
mënjanonte ekspansionin italian nga Ballkani, vëmendja e
diplômacisë ruse ishte përqendruar në largimin e këtij ekspan- sioni
sa-të ishte e mundur vetëm nga tokat sllave. Këtë ajo e arriti
pjesërisht më komperisimin që i bëri Italisë në Shqipëri. Për rrjedhim
kërkesa e- protektôratit, e bërë sipàs parimit «më lësho të të lësboj»,
nuk ü bë aspak. pengesë për ecurinë e mëtejshme të bisedimeve dhe
për përfundimizi e tyre më. 26 prill, me nënshkrimin e Traktatit : të
Fshehtë të Londres.
Në këtë tiraktat kërkesa e Italisë e 14 prillit u formulua kështu: «Italia do të ngarkohet të përfaqësojë shtëtin e Shqipërisë në
marrëdhëniet e tij më "jashtë»- 1488 . Ajo ü përfshi në pikëii VII të
Traktatit, ashtu siç kishte propozuar vetë Roma po më 14 prill1489
dhe jo në pikën V (në shënimin e kësaj pike) ku flitej për ngritjen e
«shtetit shqiptar» të Shqipërisë së Mesme. Edhe formulimi është
gjithashtu po ai i propozuar nga diplo- macia italiane1490.
Pranimi i kësaj kërkesë ishte një sukses i ri diplomatik për
Romën. Kështu ajo do të zëvendësonte kontrollin ndër- kombëtar të
6 fuqive, të vendosur mbi Shqipërinë më 1913, me .kontrollin e vet.
Imperializmi italian tashmë do të ishte në gjendje të mënjanonte
ndërhyrjet në ««htetin» e ardhshëm shqiptar të forcave të- jashtme,
veçanërisht të monarkive . fqi-
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nje ballkanike, dhe do të mbikqyrte më mirë krerët shqiptarë si
E. Toptaniri me shokë.
:
' Me vendosjen e «shtetit» të ardhshëm shqiptar nën protektoratin italian, Roma realizôi ,me fuqitë e Antantës ate që Vjena i
kishte refuzuar deri atëherë. .Ketë sukses të imperia- lizrnit italian
e vintë në dukjé qysh ato ditë T. Titoni. «Me pranimin prej Sazonovit
të propozimit tonë të fundit për Dal- maeinë dhe të përfaqesimit
diplomatik të Shqipërisë që Sazonovi e përkufizoi. si një protektoràt
të vërtetë italian, mua më.duket se ne kemi arritur një sukses të
vërtetë^, i shkruante ai So- ninos me 17 prill. «Për ne ka më shumë
rëndësi qe shteti i ardhshëm shqiptar të jetë pak më i vogël, porse
ekskluzivisht nën influencën tonë, — vazhdonte më tej Titoni, — se
sa më i madh dhe i ndërkombëtarizuar dhe pra i hapët për të gjitha.
ndikimet e mundshm^»1491. .
Sjpas kushteve të përmëndura nga Titoni e të formuluara. në
pikën VII të Traktatit, 'shteti i pavarur dhe sovran shqiptar i 1913ës do të zhdukej si i tillë nga harta politike e Bali- kanit, kurse kombi
shqiptar, i copëtuar në disa pjesë, rreziko- hej nga shkombëtarizimi.
Nga ky shkombëtarizim rrezikohej edhe ajo pjesë e popullit shqiptar
që do të përfshihej në kufijtë e ngush-të të shtetit të ardhshëm
shqiptar. Kÿ mbetej i hapur për t’ü mbushur me kolonë italianë.
Pas miratimit të ^shtëtit shqiptar>>'dhe vendosjes se tïj nën
protektoratin e Italisë, për të dyja palet doli në plan të- parë një
pazarllëk tjetër, ai i përcaktimit të kufijve të tij..

g. Rreth kufijve të «shtetit shqiptar»

Qeveria edRomës ishte e interesuar që'këta kufij të ishin. sa më
të gjerë, për të sunduar mbi një territor sa më të madh. Fuqitë e
Antantës nük pajtoheshin plotësisht me këtë. Me ndarjen e
Shqipërisë ato dëshironin të kënaqnin edhe synimet ekspansioniste
të monarkive ballkanike fqinje dhe sidomos të krijonin mxmdësi që
në territoret'e shtetit shqiptar të 1913-ës të vendosej rië të ardhmen
një kufi tokësor i përbashkët midis Serbisë dhe Greqisë, ne qoftë se
kufiri i vjetër (ai i 1913-ës) do të ndërpritej me hyrjen e Bullgarisë në
luftë përkrah tyre; Bullgarisë ata vazhdonin t’i premtonin
Maqedoninë deri në' Ohër. Krijimin e shtetit shqiptar fuqitë e
Antantës e pranuan me këtp. kushte, -a^i'ipëcsëritën -eçlhe ikyr.
miratuan kontrollin italian;mbi:të, gjë që e pranoi edhe pala
italiane1492. ; .......
1491
S. Sonnino. Corteggio, dok. 267.
1492
MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 423, 448, 450, 535; S. Sonnino.
Carieggio, dok, 210, 221, 253.

Megjithatë rreth shtrirjes së këtij kufiri, : që do të kiqhte tëbënte- me kufijtë ;,lindorë, të .«shtetit. shqiptar», lindën divergjenea, të ,cilat\;vazhduan ;deri ditëm e nënshkrimit të-.traktatit. Gjithashtu kontradikta dolën për kushtëzimin me të cilin e
lidhte qeveria e Romës ndarjen e Shqipërisë së Veriut dhe . të Jugut
me tri monarkitë ballkanike fqinje. .
Qysh në memorandumin e saj të 4 marsit (në pikën V dhe VII
të tij), qeveria italiane ishte shprehur që shteti i ardhshëm shqiptar
të kufizohêj brenda Shqipërisë së Mesme. kurse me Shqipërinë e
Veriut dhe të Jugut ajo donte të kënaqte sadopak fqinjët ballkanikë
të Shqipërisë e të mënjanonte kështu kon- tradiktat me ta. E nisur
nga. synime të tüla, në pikën VII të këtij memorandumi, Roma kishte
pranuar që Shqipëria e Veriut t’i jepej Malit të-Zi dhe Serbisë, kurse
ajo e, Jugut t’i kalooite Greqisë, në qoftë se këtë copëtim do ta
dëshironin Anglia. Franca dhe Rusia. Porse Italia do ta pranonte këtë
vetëm atëherë kur të kishte siguruar për vete Trentinon dhe Istrien.
Dalmacinë dhe Ishujt si edhe Vlorën së bashku me hinterlandin e saj,
kur pjesa qendrore e Shqipërisë do. të re- zervohej për krijimin e
shtetit të vogël mysliman shqiptar të neutralizuar dhe kur bregdeti,
nga gjiri i Kotorrit e deri në derdhjen e Vjosës së bashku me atë nga
Himara e deri në Ke- pin e Stilos, të neutralizohej1493.
Në projektm e saj të 4 marsit ndarjen e ^ Shqipërisë me tri
monarkitë ballkanike ■ fqinje, diplomacia e Romës e kishte
kushtëzuar pra, me realizimin më parë të planeve të saj në detin
Adriatik. Ishte një kusht që mbeti i pandryshuar edhe në Traktatin
e Fshehtë të Londrës, me gjithë përpjekjet e di- plomacisë së
Petrogradit për ta mënjanuar atë. Këto përpjekje u bënë nga fundi i
pazarllëqeve, gati një javë përpara se të nënshikruhej Ti-aktati,
atëherë kur përfaqësuesit e Anglisë dhe të Francës kishin menduar
se ishin sheshuar (të gjitha diver- gjeneat e kishte mbetur vetëmhedhja e firmave. Më 17 prill përfundoi në Londër ëdhe redaktimi në
frëngjisht i tekstit të Traktatit mbi bazën e projektit italian të 4
marsit. me plotësi- met e ndryshimet e: miratuara tanimë prej të dy
palëve, siç ishin përfaqësimi i shtetit të ardhshëm shqiptar nga Italia
në mairëdhëniet e tij nie shtetet e tjera, krijimi i kufiriti të përbashkët greko-serb në perëndim të liqenit të Ohrit e- të : tjera1494.
For këtij teksti-të dërgùar telëgrafisht për shqyrtim e miratim,
S. Sazonovi propdzoi më 18 prill t’i bëheshin disa ndryshime të tjera:
Një'ndryshim ishte mënjanimi ikushtit të par âsbtruar 'nga qëveria
italiane për ndarjen e Sfaqipêrisë me monarkitë fqinje, i cili në
tekstin' e 1!7 prillit kishte mbetur po ai i 4 marsif. «Artikulli VII nuk
duhet të ndjekë një f-ormu- lim të kushtëzuar, porse, ashtü si të
gjitha të tjérat, të fiksojë në një mënyrë pozitive fatin që fnqitë e

1493
1494

shërëmet.
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S. Sonnino. Carteggio,dok. 133, f. 209.
Po aty, dok. 253, 262, 268; MOEI. III, VI, pj. 2, dok. 550 me
:

tjera-i rezervojnë territoreve shqiptare, aq më tepër kur në këtë
çështje dëshirat italiane janë marrë gjerësisht në konsideratë, aq sa
do të ishte e drejtë të pasqyrohen gjithashtu avantazhet .që.duhet të
marrin në !këto raj-bne popujt e tjerë fqinj»1495.
Sazonovi propozonte që pika VII të formulohej kështu: «Porti i
Durrësil, do t’i njihet shtetit të pavarur mysliman e neutral të
Shqipërisë, që do të përmbledhë pjesën qëndrore të Shqipërisë së
tanishme, ndërsà pjesa veiiore (me qytetin e Shkodrës dhe port et e
Shëngjinit dhe të Lezhës) dhe ajo. ju- gore do të ndahen midis Malit
të Zi, Serbisë dhe Greqisë dhe një territor i mjaftueshëm do të lihet
për t’u siguruar Greqisë dhe Serbisë -ekziistencën-e një kufiri të
përbashkët në perëndim të liqenit të Ohrit»1496.
,
Ky propozim i ri i diplomacisë ruse nuk tërhoqi vëmendjen e
aleatëve aq sa tërhoqën disa të tjera. Ajo propozonte ; të re- fuzobej
kërkesa e Italisë për neutralizimin e bregdetit ekzis- tues malazez
(ndryshe kjo do të çonte në privimin e - Malit të Zi nga të drejta që ai
kishte fituar më parë me Kongresin e Berlinit) dhe kërkonte që Italia
të hynte në luftë menjëherë pas nënshkrimit të Traktatit dhe jo
brenda një muaji, sikundër këmbëngulte Roma. Kishte edhe
propozime të tjera që binin ndesh me kërkesat e qeverisë italiane.
Propozimet e S. Sazo- novit ishin të tilla sa në Londër dhe në Paris u
krijua përshty- ; pja se diplomacia ruse nuk ishte për hyrjen e Italisë
në luftë, se ajo po nxirrte tani qëllimisht pengesa të reja për çështje
të vogla ê të parëndësishme. Shqetësimet e qeverive të Francës dhe
të Anglisë ishin aq të mëdha sa i detyruan presidentin e Republïkës
Franceze dhe mbretin e Anglisë të ndërhynin pranë carit të Rusisë,
duke kërkuar ndërmjetësimin e tij1497. ,,
Puna arriti deri atje sa Londra i kujtoi Petrogradit, me një ton
dipiomatik jo të zakontë për të, se lëshimet që l. ishin bërë Rusisë në
Stamboll ishin aq të mëdha sa i dukeshin «krejt të pakuptueshme»
dhe me pasoja négative kundërpropozimet e reja ndaj Italisë1498.
Në rrethànat kur kërkohej të nënshkruhej sa më . parë
Traktati,. propozimi rus për : të shmangur kushtin e qeverisë italiahe
për ndarjen e Shqipërisë me monarkitë ballkanike fqi- nje. nuk gjeti
mbështetjen'e Londrës dhe të Parisit dhe prandaj nuk iu paraqit as
palës italiane. Po për të njëjtat arsye u la mënjanë edhe një.propozim
i Romës i po atyre ditëve, që kishte të bënte me shtrirjen e kufirit të
përbashkët serbo-grek të formuluar nga aleatët. .Në lidhje me këtë
kufi, në tekstin e 17 prillit (i cili iu dërgua për shqyrtim e miratim
edhe Romës) thuhej se «Italia pranon të lerë në çdo rast në lindje të
Shqipërisë një territor të mjaftueshëm për t’u; siguruar .Greqisë dhe
.86) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 550, f. 179.
1496
Po aty.
1497
MOEI. III, VII, pj. 2, dok.1 267; ; 571, 598, 619; R, Poincaré
Les tranchées, f. 168-167, 171.
■
.!
1498
MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 563. :
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Serbisë ekzistencën e një tërritori të përbashkët, në pepëndim të
liqenit të Ohrit» 1499 . S. Sonino kërkoi që ky formulim të zëvendësohej me një tjetër, më të përgjithshëm, në tëciiin të mos
përcaktohej shtrirja e tij në perëndim të liqenit të Ohrit, çka mund
të shpinte në ngushtimin së tepërmi të kufijve të shtetit shqiptar, në
privimin e tij prej maleve që dominonin luginën e Shkumbinit, të
domosdoshëm për mbrojtjen e Elba- sanit «që është zëmra e
Shqipërisë myslimane»1500 pohonte kreu i diplomacisë së Romës më
20 prill. Për zëvendësimin e for- mulimit ai u shpreh edhe në ditët që
pasuan, 1501 prej nga u dety- rua të tërhiqej pas këshillimeve të E.
Greit. Për sekretarin anglez të Punëve të Jashtme -«në qoftë se Italia
do të ngrinte çështjen e Ohrit ai [Sazonovi] do të ngrinte menjëherë
hinter- landin dalmat, gjë që do t’i komplikonte gjërât në pambarim»,
prandaj kërkonte të hiqej dore1502.
Pazarllëku Shqipëri-Dalmaci u lidh kështu për të tretën herë.
Këtë radhë për të saktësuar kufijtë e shtrirjes së sundi- mit italian
në Shqipëri., Por tani çështja u mbyll pa kompen- sime. Më 25 prill
Sonino autorizoi ambasadorin italian në Lon- dër G; Imperialin, të
nënshkruante Traktatin1503.
Për fuqitë e Antantës Traktatin e nënshkruan sekretari anglez
për Punët e Jashtme, E. Grei, kurse për Francën dhe Rusînë
ambasadorët e tyre pranë oborrit anglez, respektivisht P. Kamboni
dhe A. Benkendorfi.
Në Traktatin e Fshehtë të Londrës të 26 prillit formulimi i
kufirit. të përbashkët serbo-grek mbeti ai i prôpozuar më 17 prill pa
i bërë këtij as më të voglin ndrÿshim 1504. Po ashtu nuk ndryshoi fare
edhe kushti italian i 4 marsit për ndarjen e Shqi- përisë me
monarkitë ballkanike fqinje, sipas të cilit Italia nuk do'ta
kundërshtonte këtë copëtim në qoftë se do të realizonte planet e saj
ekspansioniste në gjithë detin Adriatik 96.
Për rrjedhim në këtë Traktat kufijtë e «shtetit shqiptar» që do
të vihej nën protektoratin e Italisë, mbeteshin të kushtë- zuar nga
rrethanat që do të krijoheshin në m'barim të luftës. Do të kufizohej
ai vetëm në Shqipërinë e Mesme apo do të shtri- hej eventualisht
edhe në atë veriore e jugore? Po ashtu kufijtë lindorë të tij do të
vareshin kryesisht nga e ardhmja politike e Maqedonisë, nëse kjo do
t’i kalonte Bullgarisë apo,, do t’i mbetej Serbisë. Në rastin e dytë
zgjerimi i kufirit ekzistues serbo-grek në krahinat e shteitdt shqiptar

IV,

.90) S. Sonnino. Carteggio, dok. 268, f. 412.
1500
Po aty, dok. 275.
1501
Po
dok. 286, 288, 292.
......
1502
MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 586. Shih po aty edhe .dok. 581.
1503
S. Sonnino. Carteggio, dok. 296,
1504
Krahaso S. Sonnino. Carteggio, dok. 268, i- 412 me MOEI,
VII, pj. 2, dok. 612, f. 256,
,\
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në perëndim të liqenit të Ohrit, linte shteg për diskutime.
Vetëm se këtu duhet sqaruar diçka lidhur me të ardhmen
politike të portit shqiptar të Shëngjinit dhe të bregdetit që nga
derdhja e Bunës e deri në derdhjen e Drinit. Ky port së bashku me
bregdetin në bazë të pikës 5 të Traktatit të fshehtë të Lon- drës do t’i
kalonte Serbisë ose Malit të Zi pa iu nënshtruar asnjë kushti. sepse
në propozimet e saj të 4 marsit vetë Italia nuk e kishte lidhur me
ndonjë kusht sikundër kishte bërë për Shqipërinë e Veriut dhe atë të
Jugut97.
Nënshkrimi i Traktatit të fshehtë të Londrës u bë burim i
kontradiktave me karakter të dyllojshëm. Ato ishin, së pari,
kontradifcta midis popujve dhe vendeve impérialiste e shovi- niste,
që po merrnin nëpër këmbë të drejtat kombëtare të këtyre popujve.
Të tillë ishin populli shqiptar, që do të copëtohej midis katër vemdeve
fqinje, populli grek i Dodekanezit, që do të vihej nën sovranitetin e
Italisë (sipas pikës 8 të Traktatit), pjesë- risht ai kroat e slloven gjatë
brigjeve të detit Adriatik, që do të aneksohej nga Italia etj. Lutta e
këtyre popujve kishte karakter çlirimtar e antiimperialist. Së dyti,
kontradiktat kishin karakter ndërimperialist, siç ishin, p.sh., ato
midis Italisë dhe tri monar- kive fqinje ballkanike për ndarjen e
Shqipërisë. Ato luftonin për të siguruar gjithsecila pjesën më të
madhe. Sbqipëria u bë shesh lufte për zgjidhjen e këtyre
kontradiktave.
Pas nënshkrimit të Traktatit të Londrës, kërcënimi i Italisë për
të dalë nga neutraliteti u rrit. Kjo rrethanë ndikoi edhe në qëndrimin
e mëtejshëm të Vjenës ndaj kërkesave ekspansioniste të Romës në
Shqipëri.

97) Po ashtu krahaso MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256 me S; iSonhino.
Carteggio, dok. 133, f. 209.
37) MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 612, f. 256.
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KREU VI

PASOJAT E NËNSHKRIMIT TË TRAKTATTT TË LONDRËS
DHE TË HYRJES SË ITALISË N Ë LUFTË

4. AUSTRO-HUNGARIA TËRHIQET PLOTËSISHT NË FAVOR TË
ITALISË.

Përfundimi i Traktatit të 26 prillit 1915 ishte një dështim i
përpjekjeve të diplomacisë së fuqive qendrore për zgjidhjen e
kontradiktevc me Italinë në rrugën e. bisedimeve e kom- promiseve.
Tani Italia u nda përfundimiaht nga aleatët e vjetër duke u lldhur
me bllokun imperialist të fozqive të Antantes. Megjlthatë, për arsye
politike të brends'hme, ajo nuk i ndërpreu menjëherë ibisedimet me
Austro-Hungarinë. Duke qenë në pakicë në krahasim me
neutralistët, interven- cionistët donin të ndryshonin më parë
raportin e forcave në Parlamentin itaEan. Për vijimin e qëndrimit
neutral ishte një pjesë e përfaqësuesve të iborgjezisë si dhe deputetët
socialiste. Agjitacioni i neutralistëve u, rrit pas denoncimit më 4 maj
554

1915 nga qeveria italiane e Traktatit të Aleancës me AustroHungarinë. Më 10 maj ky agjitacion çoi në dorëhe- qjetn e qeverisë
Salamdra-Sommo, por nuk 'bëri dot më tepër. Më 20 maj kabineti i
mëparshëm mbri votëbesimin e parlame- ntit italian me sbumicë
votash. dhe pas tri ditësh Italia hy- ri në Luftën e Parë impérialiste
Botërore. Në fillim ajo i shpalli luftë Austxo-Hungarisë dhe më vonë
Turqisë dhe Gjer- rnanisë. V. I. Lenini e dlësonte atëherë borgjezinë
impérialiste italiane si «një borgjezi brutale, tmerrësisht
reaksionare dhe të ndyrë, së cilës i kullojnë jargë niga kënaqësia se
dhe atë e pranuan në ndarjen e presë»1505.
Përpjekjet e diplomacisë së Vjenës për të mos e hodhur usbtrinë
italiane kunidër asaj a-h, vazhduan deri më 23 maj1506, ditën kur
Italia i shpalli luftë. Lëshimet e Vjenës ndaj kër- kesave itë qeverisë
së Romës erdhën duke u rritur, sidomos pas denoncimit të Traktatit
te Aleancës. Vendin e parë e zunë lëshimet në Shiqipëri, të cilat ishin
një miratim i plotë i kërkesave italiane. __
Prej propozimit të 22 prillit që kemi parë deri më 4 maj,
Perandoria e Habsburgëve u tërhoq gradualisht nga pozitat e saj në
Sbqipëri në favor të Itailisë. Më 28 prili Vjena pro- pozoi të
nënshkruhej një marrëveshje e re dypalëshe italo- -austriake në të
cilën Vlora dhe rrethi i saj të mos viheshin nën sovranitetin e plotë
të Italisë, sikundër kishte kërkuar Roma më 8 prili, por të njibeshm
si zonë e interesit të ve- çânt'ë^ për Italinë. Kjo do të thoshitë se
Anstro-Hungaria hiqte dore nga pari mi i ruajtjes së interesave
reciproke në Shqipëri midis dy fuqive të Adriatikut, sikundër kishte
propozuar më 22 prili. Vjena pranonte të hiqte dorë edhe nga
interesimi për pjesën tjeter të Shqipërisë, me kusht që të garantohej
1 mosndërhyrja'e fuqive të tjera 1507. "
Pas denoncimit të Traktatit të Aleancës diplomaeia aus- trohungareze bëri një kthesë të plotë. Ajo u tërhoq menjë- herë nga i
gjithë fronti shqiptar dhe pranoi të hiqte dorë plotësisht nga
interesimi. i. mëtejshëm , oolitik . i .Perandorisë për Shqipërinë,
ashtu sikundër. kishte kërkuar edhe qeveria. italiane me 8 prili, .«Ne jemi gati të heqim dorë nga çdo re- zërve d'he të pr&npjmë
mosinteresimdn tonë âpsolut [në Shqi-

.1) V.I. Lenia. Veprat, vëll. 21, f. 390.
1506

''
"■

'

’*,v

'Documents diplomatiques concernant les rapports entre

VAutriche- Hongrie . et l’Italie (më te.i: DDAU), Vienne,. 1915, dok.- 202-e 203.
1507
S. Soijnino. Çarteggio .1914-1916, Roma-Bari, 1974, dok. 305, f.

,463-464; DDAU, dok. 158, f. 179 dhe dok. 164, 166, 169; S. Sonnino. Diario 1914-1916,
Bari, 1972, f. 132.
■ ■■
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përi]», i telegrafonte ministri i Jashtëm autro-hungarez, I. Bu- riani,
ambasadorit të tij në Romë më 5 maj 4. Po akhtu Vjëoa pranoi
SQvranitetin italian mbi Vlorën dhe krahinën e saj 5, siç kishte
kërkuar Roma më 8 prill. Por as këto lëshime, as ato që pasuan në
tokat e Perandorisë dhe as garancitë që iu dhanë qeverise së Rbmës
nga Gjermania për sigurimin e këtyre leshimeve në mbarim të
luftës, nuk ndikuan mbi forçat intervencioniste italiane.
Me 'shpalljen e luftës së armatosur më 23 maj, zgji- dhja e
kontradiktave midis Italisë dhe Austro-Hunigarisë do të varej nga
zhvillimi i konfliktit me armë dhe në favor të asaj fuqie nga do të
anonte fitorja e lufitës impérialiste. Me të d.y monarkitë fqinje
ballkanike, me Serbinë dhe me Malin e Zi, me të cilat prej 23 majit
Italia u ndodh në të njëjtin front lutte kundër Austro-Hungarisë,
çështja qën- dronte ndryshe. Këto menduan se kishte ardhur koha
për të realizuar në Shqipëri synimet e tyre ekspansioniste. Për
Serbinë si nxitje shërbeu nënshkrimi i marrëveshjes midis Italisë e
fuqive të Antantës dhe futja e Italisë në luftë.

5. INVADIMI X VENDIT NGA USHTRIA SERBE

c. Synimet e Serbisë dhe qëndrimi i fuqive

Siç dihet përmbajtja e Traktatit_ të. Londres u mbajt .e fshehtë
nga: ftuqitë nënshkruese. të tij. Ajo doli në dritë vetëm në fund të
nëntorit 1917, kur u botua Traktati nga qeveria sovjetike.
Megjithatë qeveria serbe mundi ta nuha- së këtë. përmbajtje6,
ndonëse në mënyrë jo të plotë. Për shkak të këtij Traktati që ibinte
ndesh me planet e aeve- ri-së serbe si për ndarjen e tokave slilave
nën Austro-Hun- garinë, asbtu edhe për: ndarjen e Shqipërisë së
Mesffle, kon- tradiktat midis Serbisë dhe Italisë u ashpërsuan
shumë.
E nxituar nga rivaliteti dhe nga etja për pushtime, qeveria
serbe filloi agresionin kimdër Shqipërisë, nga i cili kishte hequr dorë
pas këshillimeve të vazhdueshme të fù41 DDAU, dok. 172.
■. '5) Po aty, dok. 178, 185, 188; A. Salandra L’Intervento, Verona, 1930. f. 138,
;
258; S. Sonnino. Diario, f. 140.
«V Mezhdnnaradnie otndshenia v epohu imperializma (më tëj; MOED, Ser. III,
vëll. VIII, pj. 1, dok. 95; A. Salandra. L’Inièrvento, f. 181; V.E. Orlando. Memorie
(1915-1919), Milano, 1960, f. 340.
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qive të Antantës., Mq këtë agresion qeveria e N. Pashiçit , synonte t’i
vinte në .ndihmë Es.ad pashë Toptanit, duke go- ditur kundërshtarët
e tij_dhe lëvizjen patriotike që luf tonte për mbrojtjen e të drejtave
komibëtare. Mbi të gjftha ajo synonte ta vendosteShqipërinë e Mesme
nën pushtimin e Serbisë e të dilte mundësisht në Durrës, për t’i pasur
këto në dorë, pavarësisht nga rrethanat e zhvillimit të luftës dhe
përi'undimi i saj.
; Agresioni nnk kishte të bënte pra aspak me «sigurimin» e
krahëve të Serbisë, sikundër ngrihet me të madhe në do- kumentet e
qeverisë serbe1508 të asaj kohe dhe sikundër është paraqitur nga disa
autorë sllavë1509., Një version i tillë fsheh synimet e vërteta shtypëse
e pushtuese të qeverisë së N. Pashiçit.
‘X
Shpina e ushtrisë serbe rrezikohej nga Builgaria e forte
ushtarakisht dhe jo nga Shqipëria e dobët, e paorgani- zuar nga
pikëpamja shtetërore, pa ushtri të sajën, për më . tepër me një
përçarje të thellë politike.e shoqërore të brend-' shme dhe me
krahina të pushtuara nga Italia dhe Greqia.
Zhurma e propagandes së qeverisë serbe për «rrezikun» nga
Shqipëria ishte e vazhdueshme 1510. Ajo kishte për që- llim të
justifikonte kryerjen e agresionit dhe pushtimin e. vendit në një
situatë. ndërkombëtare të përshtatshme.
Përgatitjet seriqze për invadimin ushtarak serb nisën nga fillimi
i majit 1915, menjëherë sapo Italia denoncoi Tra- ktatin e Aleancës
me Austro-Hungarinë dhe u konstatua hy- rja e saj e afërme ne lutftë.
Atëherë ushtria serbe u përfor- cua shurnë në kutfijtë serboshqiptarë1511. Po në aitë kohë, di- plomacia Serbe ndërhyri përsëri
pranë tri fuqive të Antan- ntës për, të.marrë prej tyre miratimin për
kryerjen e pu- • shtimit, gjoja për të shtypur veprimtarinë e
agjenturas së huaj austro-turke e bullgare në Shqipëri, siç e quante
propagande e Beagradit lëvizjen antiesadiste. Por, përgjigja .,e
fuqive. të Antantës ishte përsëri négative. Ato. i kërkomn qeverisë
serbe, t’i përqendronte gjitbnjë forçat e saj kundër Austro-Hungarisë,
sepse pas disfatës ushtarake të Vjenës do të ishte e lehtë të shtypje
«komisarët e saj» në Shqipëri, se mandej gjendja nuk ishte «aq e
1508
Ministère de Affaires Etrangères de France, Archives Diplomatiques, Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE), Albanie, vëll. 5j fl. 157, 208- -210; I
documenti diplomatici italiani (më tei: DDI), Ser. V, vëll. IV, dok., 72, 156; Elaborât
srpskog Ministrarstva inbstranïh delà o pripre- mama srpske okupacije severne
Albanije 1915 godine; në: «Vjetar»- (go- disnjak) i Arkivit të Kosoyës, II-III,
Prishtinë, 1970, f. 20-23., (Përga- titur për botim nga. B. Hrabakj.
1509
Ùperacije crnegorske vojske u Prvom svjetskom raiu. Beograd,
1954, f. 254; N. Skeroviç. Crna g or a za vrijeme Prvog svjetskog rata. Titograd, 1963,
f. 50.
1510
MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 466; AMAE. Albanie, vëll. 5. fi. 78,
109.
1511
Operacije, f. 256; SU: Rahimi, Marrëveshjet e qeverisë serbe me
Esad pashë Toptanin gjatë vitëve 1914-1915, në: Gjuirirnime albaiiolo- gjike»,-séria
ë Sbk. historike, VI, Prishtinë,' 1977, f. 131-133; AMAE. vëll. 5, fl. 78.
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rreziksbme për Esad Pa- shën, siç e besonte qeveria serbe» dhe, më
në fund, se. një hap i Serbisë në Shqipëri «kishte rrezik të nxirrte
çështje të natyrës së jashtme, veçanërisht nga ana e Italisë»1512.
Deri nga mesi i muajit. maj përfaqësuesit e fuqive të Antantës i
foënë qeverisë serbe deklarata të tilla duke e po- rositur që t’.u
përmbahej atyre1513. Megjithatë qeveria serbe e kreu. agresionin në
kundërshtim me udhëzimet e iuqive. Agresioni. ifilloi : në fund të
nruajit maj 1915, d.m.tb. një ja- vë pasi Italia kishte nisur luftën
kundër ish-aleates së saj dhe kur pozitat e E.. Toptanit nuk ishin
keqësuar më- tej, por vazhdonin të ishin si në fillim të vitit.
«Ekspedita shqiptare», , siç u quaj t pjesa. e ushtrisë serbe që n
ngarkua për të krver invadimin. numëronte 10 deri 20 mijë veta 1514.
Ajo komandohej nga gjeneral Damian Po- poviçi, anëtar i . njohur, i
prganizatës, ultrashoviniste serbe «Dora e Zezë», dhe përbëhej nga tri
reparte në rang regji- menti, nga ai i Prizrenit, i Drinit dhe i Ohrit.
Këto reparte sulmuan. kufijtë sbqiptarë në tri _pika të ndryshme.
Njëri suimoi nga Prizreni në drejtim të Shqipërisë së Veriut dy të
tjerëi mësynë në drejtim të Shqipërisë . së Mesme, njëri nga Dibra,
tjetri nga Ôhii1515. Si pretekst për invadimin shërbeu një provokim
kufitar në Qafë Thanë e në Shën Na- um 1516, i organizuar qëllimisht
më 28 maj nga autoritetet ku- fitare serbe. Përlçapjet e anës
shqiptare me notât e 29 dhe 30 rriàjit dërguar komandës së ushtrisë
serbe në Ohër për të ndaluar agresionin, nuk patën përgjigje pozitive.
Notât u dërguan nga udhëheqja ekryengritjes fshatare
antiesadiste1517.
Agresorët sedbë vepruan si veprojnë zakonisht të gjithë
pushtuësit. Ata e sboqëruan : invadimin me një proklamatë me

1512
MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 683; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 109^-114;
S. Sonnino. Diario, f. 136; Elaborai, f. 20-23.
1513
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 128, 130, 132, 134.
131 MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 118. AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 109, 168, 202.
1515
Operacije. f. 256; «Pormlli». Sbkodër, 7 e 8.6.1915. f. 1.
,15) DDL V, IV, dok, .67: AMAE. Albanie, vëll. 5. fl. 150; Elaborât f. 23-24;- :Sh,.
Rahimi, Marrëveshjet, f. 3i4.
17) ' G. Shpuza. Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- -1915. Tiranë,
1986, f. 384-385.
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shkrim drejtuaf shqiptarëve, e eila ishte hartuar nga Mini- stria 'e
Punëve tëJashtme të Serbisë17 në tri gjuhë: në shqip, në serbisht e
në turqisht. Ajo nënsHkruhej veças mga koman- dantët e njësive 'të
ushtrisë serbe që do të futeshin në Shqi- përinë e Mesme, nga
kolonelët Peter Mishie i njësitit të Oh- rit dhe Milutin Mishkoviç 1
njësitit te Drinit, dhe mbante datën 2 qershor 1915 (20 maj me stilin
e vjetër)18. (Nuk dimë nëse një të tillë e kishte nënshkruar
komandanti i kolonës që veprotyte në drejtim te Shqipërisë së
Veriut, kolbneli V. Kataniç. Sidoqoftë përmbâjtja e saj ishte e njëjtë).
Në proklamatë dukeshin qartë përmasat e gjera të agre- sionit
dhe të pushtimit që qeveria e. Beogradit .synonte të arrinte në
Shqipëri. Në të nuk flitej si më parë për kufizi- min e këtij pushtimi
në «pikat strategjike», por ' ibëheshin përpjekje për ta justifikuar
pushtimin me sbqetësimet që
sillnin në kufi shqiptarët, «të nxitur» nga Au.stria dhe Tur- qia. 'Në
të dukej njëkohësisht kërcënimi, demagQgjia e dre- dhitë e
agresorëve me qëllim që të mos u ’b'ëhej ndonjë qëndresë. ^Neve
nuk .vimë kundër Shqipërisë, sèpse fati i saj është në dorë të
Bvropës», Shkruhej në të, se ata vi- nin kundër atyre që luftonin
Esad Pashën, «i cili_ dëshiron të ruajë Shqipërinë për shqiptarët».
Dhe më tej «Si t’i zemë e t’i dënojmë kryengritësdt, neve do të
kthehemi prapë, edhe qeverinë e vendit tuaj dq ta lemë ndë dorë te
birit të Shqi- përiS'ë Esad Pashës, i cili dëshiron të rrojë ndë paqtim
me kombin fqinj... Atij që është bashkë me nepo i sjellim paqtim dhë
dashuri, po atij që ë.shtë kundër nesh [po i sjellim] kordhë. Bëhuni
të urtë edhe ruani vendin edhe kombin tuaj ed-he mos dëgjoni
intrigantët e Stambollit e të Vjenës» 1518 1519 1520 , përfundonte
proklamata.
■ Forçat shqip tare nuk ishin të hasihkuara e të organi- zuara
për t’i bërë ushtrisë së. rregullt serbe që mësynte me força të
shumta, një rezistenoë të armatosur, të qëndrue- shme e të gjatë.
Força më të përgatitura ishin fshatarët kryengritës, që luftonin me
armë : kundër reaksionit esadist. Ishin pikërisht këto força që
organizuan kundër invadimit ‘ serb qëndresën me armë. Kjo
qëndresë u bë në pozicione të ndryshme, në fillim në kufi 1521, pastaj
në Qukës e së fundi në

1518
Sh. Rahimi; Marrëveshjet, f. 134.
1519 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 168; «Biblioteka zëri i Shqipërisë», Sofje, nr.
6, 1915, f. 22-24: «L’Echo de Bulgarie», Sofje,. 9.6.19i5.
1520
«Dokumenta histarike për t’i shërbye historisë torië kombë- , tare»,
Elbasan, 1924-1925, f. 17-18; «Populli», 15.6.1915; B'esa shqiptare», Shkodër. 19.6.1915.
1521
«Populli», 7.6.1915, f. 1.
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Qafën e Krrabës 1522. Megjithatë brenda dy javëve pushtue- sit s.erbë
u shtrinë gati në gjithë. Shqipërinë e Mesme duke arritur deri'. afër
bregdetin të . Adriatikut, në. Kavajë. Ata u shtrinë edhe-në një pjesë
të Shqipërisë së Veriut.
. Qëndresa e fshatarëve, të • Shqipërisë së Mesme u shoqë- rua
me protestën e tyre pranë Fuqive të Mëdha nëpërmjet konsujve që
këto kishin në Shkodër1523. Protesta kundër agre- sionit serlb drejtuar
po fuqive pati edhe nga rrethe të ndrysh- me brenda vendit 1524 , e
persona politikë të veçantë, si B. Cu- rri, H. Prishtina etj 1525 .
Protestuan edhe kolonitë shqiptare ja- shtë vendit1526. Në to Serbija
akuzohej për shkeljen e «asnja- nësisë» së Si3iqlperisë; ushtria senbe
akuzohej se nuk ki- shte asnjë arsye të Anvadonte vendiin, se veprimi
i saj ishte në kundërshtim me të drejtat e njeriut. Në to kërkohej
ndër- hyrja ë fuqive për të respektuar vendimet e Londres si për- sa
u përkiste neutralitetit ashtu edhe integritetit territorial të vendit.
Këto akuza 'dhe kërkesa i hasim shpesh edhe në shtypin
shqiptar në kohës. Gazeta ^Populli», p.sh., e prekte shumë çështjen e
dhunimit të asnjanësisë së Shqipërisë nga Ser- bia 1527 , sepse ky
idhunim ishte arma diplomatike që rrethet e Lëvizjet Komibëtare
Shqiptare mendonin se e kishin me vete. Mirëpo ishte njësoj sikur të
flisje me shurdhin. Ser- bia ishte monarkia e tretë fqinje që e
dhunonte kë’të asnja- nësi dhe shkelte tërësinë territoriale të vendit,
pas Italisë dhe Greqisë. Veprimi i tyre nuk ndryshonte në thelb.
Ndër- sa Italia dhe Greqia e kishin shkelur këtë asnjanësi me miratimin e Fuqive të Mëdha evropiane të të dy blloqeve ndër- luftuese,
Serbia po e shkelte atë në kundërshtim me dëshirat e katër fuqive
aleate të Antantës. Por ajo q<ë ka rëndësi në këto protesta është
’bedhja poshtë e pretekstit të qeverisë serbe për të ndërhyrë
ushtarakisht në Shqipëri, gjoja për të shtypur kryengritësit
ant'iesadistë. Lufta kundër reaksio- nit esadist nuk ishte luftë kundër
Serbisë, por një punë e brendshmë e shqiptarëve. thuhej ne këto
protesta. «Shqipia- rët ruajnë . neutraldtetin e tÿre të mundshëm dhe
luftojnë kundër armikut të brendshëm, ...siç iështë personi i Esad
Pashës»'-7. theksohej në to.
Me agresionin e saj në Shqipëri, qeveria serbe "i vuri fuqitë
aleate në Antantës përpara îaktit të kryer. Ajo i njcxf- toi ato për
hapin e saj të vetëm më 3 qershoç dhe vetëm sa per t’i vënë në

1522
G. Shpuza, f. 392-395.
1523
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 165-166; Historia e Shqipërisë, Tiranë. 1984. III. f. 152.
1524
«Populli», 8 e 15.6.1915; «La Nazione Albanese», nr. 11. 1915, f.
3-4.
14) «Populli», 7 e 10.6.1915.
1526
AQSH. Fpndi: K.L. Kombëtare, dok. 4; AMAS.. Albanie, vëll. 5 fl.
318. 320: «Bibliot.eka Zëri i Shciipërisë». nr. 6, 19i 5. f. 24-28; Po aty, nr. 7, 1915, f.
23; «Coriere delle Puglie» 17-18.9.1915, f. 1. art. Protesti i shqiptarëve të Rumanisë;
«Rabotniçeski Vestnik», Sofjé, 4/
17.6.1915.
1527
«Populli», 5.6.1915, f. 1, art. Një ngjarje e papritshme.

dijeni1528 1529. Mirëpo preteksti i diplomacisë serbe per të justifikuar
invadimin me «sigurimin» e kra- hëve nuk bindi asnjeri. Kjo nuk i
bindi as përfaqësuesit e Perandorisë cariste, që ishin përkrahësit më
të zellshëmtë ekspansionit stllav. Arnibasadori TÜS në Hoirie, M.
Giers, p.sh., argumentet serbe i shihte brejt pa bazë, ai i quante "ato
«si •një pretekst i thjeshtë» 1530 , kurse /përfaqësuesi ushiarak rus
pranë shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, gjenerali Artamanov,
invadimin serb të Shqipërisë e eilësonte «një vepër ekskluzive të
Pashieit, e diktuar nga synimet politike dhe jo nga qëllime
.ushtarake»1531. Po asbtu pohonle edhe për- faqësuesi francez pranë
shtabit të ushtrisë serbe, koloneli Furnie (Fournier). Shefi i zyrës së
operaciqneve ushtarake serbe më tha se «shtatmadhoria e
përgjithshme nuk ka eisht në drejtim të këtyre veprimeve dhe nuk i
ka këshilluar ato»1532,- i shkruante ai Parisit më 8 qershor.
Mumgesa e një rezisjjenee të f ortë me armë në Shqiipëri ishte:
një fakt tjetër që hidhte poshtë pretekstin e qeverisë serbe për
«rrezikun» që i kërcënohej nga Shqipëria. Mande) pohimet e
propagandës së saj se shqipëtarët i pritën forçat serbe gjoja
«miqësisht»- ishin po . ashtu një demaskim për të 1533 . Gazeta e
partdisë radilkale serbe në fuqi Samouprava, shkruante pa pikë.
ngurrimi se ushtria serbe ishte prifur «shu- më mirë dlhe me
përzemërsi» nga skqiptarët, se «gëzimi ishte aq i madh sa në pritjen
e ushtri’së sonë, knahas qytetarëve, morën pjesë edhe fëmijët»1534. Kjo
propagandë trashanike nuk mbulonte dot pretekstet «e holla» të
qeverisë serbe për in- vadimin e iShqipërilsë.
Zgierimi i invadimdt tregonte qartë synimet politike të qeverisë
serbe. Nga fuqitë aleate më e pakënaqura ishte Italia; Shqetësimi 1
■ qeverisë së Komës kishte arsye të dyfi- shta: ushtarake dhe politike.
Me fillimin e operacioneve të . saj luftarake kundër AustroHungarisë, qeveria italiane ish- te e interesuar më shumë se aleatët.
e tjerë që ushtria serbe të pënqen-dronte forçat e saj në të. njëjtin
drejtim dhe jo kundër Shqipërisë, ndryshe veprimet e Serbisë
merrnin ku- • ptimin e një diversioni. Nga pikëpamja politike,
shtrirja . e pushtimit serb në Shqipërinë e Mesme vinte në pikëpy- :
etje zbatimin e asaj që ishte parashikuar për këtë pjesë . të vendit në
Traktatin e fshehtë’ të Londres 1535 . Për ta qetë- suar disi Romën,
qeveria serbe njotftoi se pushtimi i saj në Sbqipëri nuk do të shtrihej

1528
AQSH. Fond! K.L. Komfoëtare, d. 4; «Biblioteka Zëri i Shqipërisë», ,nr. 6,, 1915, f, 24-28; po aty, nr. 7, 1915, f. 23.
1529
Élaborât, f. 23-24.
1530
Po aty, f. 26, 28-29.
1531
MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 96.
1532
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 178.
1533
Elaborât, f. 27.
1534
Samouprava, 2/15.6.1915.
1535
«Përparimi serb në ShqiDëri — shkruante S. Sonnino — ësh- të
në kundërshtim me marrëveshîet e Londrës dhe e bën të vështirë vërrnen në jetë
të nijë pjese të tyre në qoftë se Serbiia muk ndryshon. veprimtarmië e saj të
taniEhme»- (DDI, V, IV, dok. 105).
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deri në Durrës dhe se ajo nuk do të kundërshtonte zbrazjen e një
pjeise të territorit të pu- shtuar, kur këtë do ta kërkonin fuqitë «për
të proceduar në një rregullim përfunidimtar të çështjes shqiptare në
mba- rim. të luftës së tandshme evropiane»1536. .
U kuptua lehtë se prapa aventurés serbe në Shqipëri qëndronin
në radhë të parë kontradiktat italo-seube per nda- rjen «e plaçkës»-..
Kështu diplomatëve të. tri fuqive të An- tantës u lindi mendimi se si
mjet i muncMiëm për ta. nxi- tur qeverinë serbe që t’i përqendronte
forçat e saj në luf- të kundër Austro-Hungarisë, siikundër ato
kërkonin me in- sistim, ishte njohja zyrtarisht me përmbajtjen e
marrëve- shjes së arritur me Italinë më 26 prill 1915, për të parë ç’ka
. i rezervohej Serbisë dhe ç’ka Itaiisë1537. Mirëpo propozimi i tri fuqive
të Antantës _për t’i njoftuar Serbisë përmbajtjen e Traktatit të
fshehtë të Londrës, nuk u miratua nga kreu i diplomacisë italiane 1538.
Ai nuk ishte as për zlbarkimin e for- cave itailiane në Durrës,
sikundër i sugjeruan ato dite diplo- . matët e tij, për ta pushtuar këtë
port të rë:ndë_sishëm shqip- tar më parë se serbët të vinin dorë mbi
të 1539 . S. Sonnino u kërkoi aleatëve që të ndërhynin kolektivisht
pranë qeverisë serbe, që kjo të merrte parasysh udhëzimet dhe
porositë e tyre dhe të respektonte marrëveshjen e Londrës për Shqipërinë1540.
Nga materialet dokumentare të konsultuara rezulton se një
ndërhyrje e tillë kolektive as që arriti të bëhej. Të katër fuqitë
vepruan veçmas sipas mënyrës që secilës i përshtatej më mirë 1541,
sepse nuk arritën të mcrreshin vesh për për- mbajtjen e notés që do
të shoqëronte këtë ndërhyrje.
Për të tri fuiqitë aleate të Italisë, ndërhyr ja e përba- shkët në
Nish kishte rëndësi dhe diplomacia angleze har- toi edhe projektin e
notës kolektive1542. Roma në parim nuk e kundërshtoi përmbajtjen
e , notes, e
cila synonte
ta
nxiste
qeverinë e
N. Pashiçit të mësynte
me ushtrinë e saj në
drejtim të
frontit austro-hungarez. Italia ishte
e interesuar shumë për këtë mësymje, por nuk donte që të njoftohej qeveria
e Beogradit për portet në detin Adriatik që i njihe- shin Serbisë,
Kroacisë e Malit të Zi me Traktatin e fshehtë të Londres1543.
Përveç interesimit për ta nxitur qeverinë serbe që t’i rimerrte
veprimet luftarake kundër Austro-Hungarisë, u bënë edhe propozime
të tjera, sikundër ishte ai i T. Titonit. Ti- toni i doli Romës me idenë
që t’i bëheshin lëshime Serbisë në Shqipërinë e Mesme duke hequr
1536
DDI. V. IV, dok. 1T7.
1537
MO EL III, VIII, pj. 1, dok. 93; DDL V, IV, dok. 112; S. Sonnino.
Carteggio, dok. 337.
1538
DDL V, IV, dok. 118.
1539
Po aty. dok. 130, 133; S. Sonnino. Carteggio, dok. 338, 340. 391
DDL V, IV, dok. 118, 133, 135. Shih po aty edhe dok 105,
115, 191.
1541
Po aty dok 177; Elaborât, f. 28.
1542
DDI, V, IV, dok. 189.
1543
Po aty.

562

dorë nga prania 'bëtu e të ashtuquajturit «shtet shqiptar», të
parashikuar në Trak- tâtin e 26 prillit 1544 . Mirëpo S. Sonino e
kundërshtoi ikate- gorikisht mendimin si të paleverdisshëm për
planet italiane1545.
Një proiblem tjetër që pengoi ndërhyrjen kolektive të të katër
fuqive _ në Nish, lidhej me lëshimet që Serbia duhej t’i bënte
Bullgarisë në Maqedoni, sikundër kërkondn fuqitë e Antantës. Me
qëllim^ që qeveria serbe t’i miraton- te këto lëshime, kreu i
diplomacisë italiane pranoi t’i fli- tej asaj për zgjerimin që do të kishte
Serbia gjetiu — në Bos- një e në Hereegdvinë, në Dalmaci e në daijen
e saj në det me anën e Raguzës, por kërkoi që të mos thuhej asgjë për
ato që piarashikoheshin në Traktatin e fshehtë të' Lon- drës në faver
të Serbisë në Shqipëri meqë «nuk është thë- në se çfarë do t’i takonte
me saktësi Serbisë dhe çfarë Malit të Zi»1546, theksonte ai.
Për këto arsye invadimi serb i Shqipërisë nga pikë- pamja
ndërkombëtare kaloi pa ndonjë pasojë për agresorët. Mund të themi
se ai përfundoi me komunikatën e qeverisë serbe më 10'qershor, pas
pushtimit të Tiranës. Pas pushtimit të Tiranës (më 9 qershor) u
ndërpre avancimi i mëtejshëm

1544
1545
1546

Po aty, dok. 395; S. Sonniino. Carteggio, dok.. 364.
Po aty, dok. 395; Po aty, dofc. 367.
S. Sonnino. Carteggio, dok. 349.
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ii.
ushtrisë serbe. Në notën e saj . të 10 ; qershorit qeveria e.
Beogradit përpiqej . të përligjte pushtimin me . të njëjtat «argumente»
që kishte përdorur edhe më parë, gjoja me «si- gurimin» e kufijve të
Serbisë e të shpinës së ushtrisë serbe nga inkursionet, e popullsisë
shqiptare, e cila cilësohej si «e egër» dhe e shndërruar në «një vegël të
verbër në duart e Aus¥ro«Hungarisë dhe të Turqisë»1547.
Përveç preteksteve të zakonshme asgjë të re nuk kishte në këtë
komunikatë.
Kontradiktat e mëdha që u dukën midis Italisë dhe Senbisë pas
nënshkrimit të Traktatit të Londrës, menduan t’i . shfrytëzonin dy
fuqitë qenidrore për llogari të tyre. Austro- Hungaria e pranoi
propozimin e Gjermanisë për t’i premtuar Serbisë Shqipërinë e Veriut
me qëllim që të tërhiqej mga lufta dhe të nënshkruante një paqe
separate. Si shpëribiim për Shqipërinë e Veriut, Senbia duhej t’i jepte
Bullgarisë Ma- qedoninë 1548 . Por kuptohet se këto rnbetën vetëm
plane në kancelaritë e Berlinit dhe të Vjenës.
’ Pushtimi serb u shtri në veri të Shkumbinit dhe nuk ka- loi në
jug të tij. Me sa duket qeveria serbe iu përmbajt ma- rrëvjeshjes . me
Greqinë të majit 1913, në bazë të së cilës vija e kufirit që ato kishin
caktuar në Shqipëri, ishte pikë- risht lurni Shkumibin.
Me pushtimin e shumë territoreve të shietit shqiptar, borgjezia
ekspansioniste serbe i tregoi edhe një herë symi- met e saj graibitqarè
ndaj vendit tonë.. Serlbia ibënte një luf- të mbrojtëse ndaj agresionit
austro-hungarez dhe V.I. Lenini e konsideronte këtë një luiftë të
drejtë1549, kurse agresiqni sedb ndaj _ Shqipërisë i përngjante atij të
Perandorisë së Habs- burgëve ndaj Serbisë. Këtë karakter e kanë
vënë në duEje edhe autorë tië tjere, kur kanë pohuar se gjatë Luftës
I Botërore Serbia «pas luftës mbrojtëse, zhvillonte edhe luftë
pushtuese», ose kur politikën e saj ndaj Shqipërisë e kanë krahasuar
me atë të «një imperialisti të vogël» 1550 . Përfaqësu- esit e klasës
punëtore serbe, si klasa më përparimtare e Serbisë, po ashtu kanë
vënë në dukje karakterin grabitqar të kësaj politike e të këtij
invadimi, qysh në kohën e kryerjes së tij, në verën e vitit'1915 1551.
.•K:ëtë karakter e përforcon marrëveshja e, arritur po në atë
kohë midis qeverisë serbe dhe E. Toptanit.

1547
doit. 177.
1548

AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 208-210. Shih po ashtü në DDI. V, IV.

B. Hrabak. Shqipëria në pla.net austro-gjermane mbi ndryshi- min
e gjendjes politike në Ballkan (1914-1918), në: «Përparimi», nr. 4, 1969, f. 262-264.
1549
V.I. Lenin. Veprat, vëll. 21, f. 14. 249, 480.
1550
Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 140; Elaborât, f. 9.
1551
«Radnicke Novine», 10/23.6.1915, kryeart. : Grabezh! dhe 21/3.7.
1915, art.: Shala i sprdijd.
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d. Marrëveshja Jovanoviç — Esad

'Në invadimin e Shqipërisë nga Serbia në verën e vitit 191'5 një
rdl shumë negativ luajti Esad pashë Toptani. Në pamundësi t’u bënte
balle ' forcave të fshatarësisë kryengri- tëse, t’i shtypte ato me forçat
e tij të brendshme e - të çli- rohej nga rrethimi në Durrës,..ai iu
drejtua përsëri për ndih- më ushtarake Serbisë1552. Nga ana e saj,
qeveria e N. Pashi- çit e përdori këtë kërkesë si një «argument» për të
justifi- kuar pranë f uqive të Alitantes pushtimin, sidomos të Elbasanit dhe të Tiranës1553.
Ftesa e Esad Pashës, drejtuar ushtrisë së N. Pashiçit nuk
kishte për qellim. interesat e çastit, sbtypjen e kundër- shtarëve të tij
politikë e klasorë. Për t’i mbajtur në fre forçat patriotike dhe
revolucionare të vendit, E. Pasha ishte i detyruar të kërkonte ndihmë
ushtarake e financiare. Kjo e çoi atë në arritjen ë një marrëveshjeje
të ne antikombëtare me qeverinë serbe, në vazhdim të asaj të 17
shtatorit 1914. Nga lana tjetër arritja e kësaj marrëveshjeje tregon se
qeveria e Beogradit nuk u mjaftua me pushtimin ushtarak të vendit.
Ajo nuk priti mSbarimin e luiftës, kur do të traj- ' tohej e do të
vendosej nga fuqitë fituese e ardhmja poli- tike e Shqipërisë, por kaloi
vetë në trajtimin e një eështjeje të tillë me É. Toptanin, megj'ithëse
në deklaraten e saj të 10 qershorit kishte pohuar se «Serbia e di që
çështja e Shqipërisë do të zgjidhet përfundimisht nga Ëvropa»1554
Marrëveshja e re që doli në dritë vitet e fundit nga his- torianët
shqiptarë në Jugosllavi, u arrit gjatë bisedimeve midis ministrit të
Punëve të Brendshme të Serbisë, Ljuba Jur vanoviçit dhe Esad
Pashës. Ato u zhvilluan në Tiranë në fund të qershorit 1915. Në
marrëvèshje prekeshin problème të rërdësishme të së ardhmes
politikë dhe territoriale të Shqipërisë. Në të formalisht pranohej
ekzistenca e një shte- ti shqiptar, por me orientim politik proserb. Ky
do të
ishie i nënshtruar plotësisht n-daj: Serbisë si nga pikëpamja politike,
ashtu edhe nga ajo ekonomike. Nënshtrimi nuk do të bëhej
menjëherë, por shkallë-shkallë. Ai do të f j- llonte me vendes km në
administratën qeve-ritare të E. Top- tanit të njerëzve të Serbisë, me
organizimin e ushtrisë dhe të xhandarmërisë shqiptare- nga
instruktorë serbë, - për të àrritur në një stad tjetër, përsëri kalimtar,
në thirrjen e një kuvendi, të pënbërë nga deputetë të zgjedjiur nga
radhët e pasuesve të Es-ad P-ashës -dhe kuptohet të Serbisë. Kuvendi
do të shndërço-hej pastaj në asamble kushtetuese, e cila do të zgjidhte
për kryetar të shtetit shqiptar Esa-d P-ashën me tituül prin-c. Ky
veprim d-o të pasohéj nga përgatitja e ku- shtetutës të Shqipërisë, e
1552
Sh. Rahimi. Marrëveshjet, f. 133; Elaborât, f. 23-24.
1553
MO El. III, VIII, pj. 1, dok. 118; DDL V, IV, dok. 177; AMAE.
Albanie, vëll. 5, fl. 175, 179.
1554
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 208210. ,
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cila do të hartohej në-marrëveshje me iqeverinë serbe -dhe, nga
formimi d qeverisë «shqiptare», me njerëz që të përkrahnm idenë e
bashkimit serbo-shqip- - tar.
'Me -bashkimin serbo-shqiptar kuptohej, -krijimi i ushtrisë së
përibashkët, i institucioneve të përbash'këta të tregtisë, të komunika-cionit dhe të financaive, i bashkimit doganor dhe i krijimit jashtë
vendit të përfaqësive -diplomatike të përba- shkëta. Ekspertët serbe
do të ishin të pranishëm n-ë organizimin e administrâtes dhe të
institacioneve të mdryshme të shtetit shqiptar1555.
Kuptohet tare qartë se me këto projette shteti i ardh- shëm
shqiptar do të ekzistonte sa për em-ër, se ai do të shndë- . rrohej në
një vasal të thjeshtë të Serbisë, për të mos thënë se -do. të bëhej një
guvemë e saj. Statusi i mëparshëm politik î shtetit sh-qip-tar, si një
shtet nën kontrollin e përbashkët të të.gjashtë Fuqive të Mëdha
evropiane, site kishin venidosur ,ato më 1913, do të ndryshohej
kështu në favor të planeve skllavëruese të borgjezisë serbe. Në favor
të saj do të ndry- shonte e-d-he statusi tjetër politik, ai i vendosjes së
vendit nën protektoratin e Italisë. i parashikuar në Traktatin ItaliAn- tantë të 26 pr,illit 1915.
Ne marrëveshjen e fun-dit të qershorit 1915 me Ser-binë E.
Toptani Dranonte të shkelej në favor të Serbisë,. jo vetëm pa-varësia
politike e shtetit shqiptar, por edhe tërë- sia e tij territoriale. Kufijtë
politikë shtetërorë të vendosur më 1913 nga ..të gjasht-ë fuqitë, Serbia: i konsideronte si të diktu- ara nga Austria prandaj në bazë të
marrëveshjes me E. Toptani ato do të ndryshoheshin në favor të
Serbisë. Poera- deci, krahina e Gollobërdës, Malësia e Dibrës, Luma
e Hasi deri në Spaç të Mirditës, -do t’i kalonin asaj1556.

1555
1556
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Për këtë shih Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 137-140.
Sh. Rahimi, po aty, f. 137-.

. Në marrëveshjen Jovanoviç-Esad të 28 qershorit i915,
parashikoheshin edhe tri ‘çështje të tjera. Financimel që ishin
derdhuf ngà Serbia në dobi të E. Toptariit ose ato që do të derdhëshin
në të ardhmen për të, do të shkonin për llogari të Shqipërisë; ushtria
serbe do të qëndronte në Elfoa- san 'dlhe hë Tiranë për aq kohë sa do
ta sbihnin të arsye- sbme të dy palët. Përveç kësaj në rast se do të
rrezikohej Durrësi nga ushtria italiane.. Esad Pasba do të thërriste
me- njëherë në ndihmë ushtrinë serbe, për ta. pushtuar atë më
parë1557.
Me këtë marrëveshje të fshebtë zëvendësohej dhe dekta- rata
publike bërë nga komandantët e ushtrisë serbe më 2 qer- shor, për
tërheqjen ë kësaj ushtrie.
Marrëveshja Jovanoviç-Esad është një rabështetje tjetër e
faktit se invadimi i Shqipërisë riga ushtria serbe k-ishte karakter
thjesht politik dhe nuk kishte për. qëllim «siguri- min» e për'kohshëm
të krahëve. Gjithashtu qeveria serbe nuk kishte qëllim ta përdorte
Sbqipërinë për të siguruar tërhëqjen e forcave të saj, sikurse ndodhi
në fund të vitit 1915 e në filim të 1916-ës. Diçka e tillë nuk
.parashilkohej në maj-qershor 1915. Edhe më vonë, kur ajo u godit
njëberazi nga ushtria anstro-himgareze, gjermane e bullgare,
tërheqjà e saj në fillim u parashikua të bëhej nëpërmjet Maqedo- nisë,
për të dalë në Selanik dhe jo nëpërmjet Shqipërisë.
Pushtimi serb dhe marrëveshja. e 28 qershorit u sbo- qëruan me
shtypjen e forcaye patriotike e antiesadiste dhe me vendosjen e
regjimit të pushtimit. Në luftimet me serbët ose .nga gjyqet e;
ngritura ngà E. Toplani u vranë me dhje- tëra udhëheqës të
Kryengritjes Pshatare, midis të cilëve edhe Haxhi Qamili 1558 ; në
Orosh të Mirditës serbët vranë barba- risht Ded Gjo Lulin 1559 e
.patriotë të tjerë.
Regjimi i pushtimit serb ishte i dyllojshëm, civil dhe ushtarak.
Regjimi civil u vendos në krahinat që marrëveshja ■ Seribi-Esad ia
njihte Senbisë. Në këto krahina po sipas ma- rrëveshjes, qeveria
serbe do të yendoste. pushtetin e saj eks'kluziv1560. Regjimi ushtarak
serb u vendos në pjesët e tjera të vendit,, krahas pushtetit esadist.
Kjo gjendje e ka shpënë ndonjë autor jugosllav të flasë për
ëkzistencën këtu të dy pushteteve 1561. Pushtetin e vet E. Toptani e
shtriu edhe
:në Mirditë pasi kjo u pushtua rnë parë nga ushtria serbe 1562 .
Qeveritarët serbë' i bënë thirrje kapidanit të Mirditës Prenk
Bibdcdës,_të kthehej nga Shkodra, ku ndodhej, e të merrte në dorë
administratën e vendit1563. Ata u lidhënedhe me një çifligar tjetër, me
1557
Po aty, î: 139-140.
1558 G. Shpuza, f. 398-403.
■58) N. Ivanaj. Historia e Shqipërisë së re, Tiranë, 1943, î. 62-63.
1560
Shih Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., f. 137.
1561
M. Ekmexhiç. Ratni ciljevi Serbije 1914, Beograd, 1973, f. 394.
161) ÂMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 39-40.
1563
Po aty, vëll. 5, fl. 240.
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Ahmet bej, Zogun e Matit 1564 . Madje autorë jugbsllavë pohojnë se
lidhjet me A. Zogun i vendosën ofice- rët serbë të organizatës «Dora e
Zezë» në kohën e pushtimit, pa dijeninë e qeverisë së tyre 1565; Këtu
rëndësi ka synimi-i ka- hershëm i. pushtuesve per të gjetur mbështetje te krerë. të vendit, për t’i manipuluar ata sipas nevojës, në dobi
të planeve antishqiptare të Serbisë e për të shtypur lëvrzjen
çlirimtare të masave.
.
Xnteres te veçantë e të vazhdueshëm autoritetet pushtu- ese
serbe treguan për çarmatimin e popullsisë1566. Për interesat e tij këtë
earmàtim e nxiste edhe vetë E. Tpptani. Në mble- dhje të veeànta me
përfaqësues te krahinave të ndryshme, ai deklaronte : se largimi i
serbëve nga krahinat e tyre, va- rej nga dorëzimi sa më shpejt i
armëve1567.
Invadimin e një pjese të Shqipërisë nga ushtria serbe e pasoi
invadimi i Shqipërisë së Veriut nga ushtria mala- zeze.

6. PUSHTIMI MALAZEZ I SHQIPËRISË SË VERIUT

a. Fillimi i agresionit dhe manovrimet diplomatike të Cetinjës

Pushtimi dhe aneksimi i Shkodrës dhe i Shiqipërisë së Veriut
kishin qenë dhe mbetën synimet kryesore për mbretin malazez,
Nikollë Petroviç-'Njegoshin 75-vjeçar, i cili përfaqë- sonte synimet
ekspansioniste të qarqeve sunduese malazeze. Kral Nikolla. priste
vetëm ras-tin e. volftshëm për ta shtënë në dorë këtë zonë. Dhe rasti
erdhi me invadimin e Shqipërisë së Mesme nga ushtria serbe.
Qarqeve sunduese të Malit të Zi nuk u bënte ndbnjë përshtypje .nëse në kufijtë e shtetit , të .zgjeruar malazez që ato
ëndërronin, do të kishte më shu.më shqiptarë sesa malazezë.
Aneksimi i Shkodrës dhe i Shqipërsë së Yeriut do të conte patjetër
këtu. Ai do t’:i shtohej aneksimit te krahinave bregdetare shqiptare
të Tivarit dhe të Ulqinit, të aneksuara nga Mali i Zi më 1878 dhe.
1880, dhe krahinave të tjera shqiptare akoma më të gjera, siç ishin
Gjakoya, Peja, Ho- ti, Gruda të përfshira në shtetin malazez më 1913.
Në një kohë kur Mali i Zi më 1913 kishte rreth 350-370. mijë lbanorë 1568 , kuptohet. se sa do të arrinte . përqindja e popullsisë.

1564 N. Ivanai, f. 63-68.
1565
A. Mitroviç. Serbija u Pnom svetskom ratu, Beograd, 1984, f.
196, 231.
1567 G. Shpuza. f. 397. Archivio Centrale délia Stato in EUR, Ro- ma-Carte A.
Salandra, Busta 6, fas. 47 (me tej: ACS). Alioti —. Ro- mës më 12.17. 23 dhe 26 aershor
1915 si edhe 12 e 31.7.1915.
66) ACS. Alioti — Romës, ' 12.7.1915, nr. 403.
1568 Enciklopedia Jugoslavije, vol. 2, Zagreb, 1956, f. 413 ; I, Bpziç etj.
Istorija J.ugoslavije, Beograd, 1973, f. 350.
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shqiptare në shtetin malazez, në qoftë se Mali d Zi do të aneksonte
edhe rreth 150 mijë shqiptarë të tjerë, që bano- nin në qytetin e madh
të Shkodrës dhe në Shqipërinë e Ve- rint.
"
Për invad'imin. e Shqipërisë midis qeverisë serbe dhe malazeze
nuk kishte ndonjë bashkërendim veprimesh. Seci- la punoi. për
llogari të vet duke treguar. mos'besim ndaj tje- trës. Megjit'hatë. në
vija të përgjithshme agresorët malazezë vepruan njëllqj -si iserbët.
Nëse qeveria serbe u përpoq ta motiyonte invadimin me «sigurimin»
e krahëve, qeveria - e Cetinjës u orvat ta mibulonte këtë përpara
fuqive të Antan- tës dhe opinionit publik ndërkom-bëtar me
pretefcstin e <<si- gurimit» të furnizimit për Malin e Zi nëpërmjet
Shëngjinit dhe lumit Bunë-, të «rrezikuar» nga shqiptarët1569.
Gjetja ,e një preteksti nuk ishte e, vështirë, sidomos në kushtet
e atëhershme të S,hkodrës dhe të Shqipërisë, kur nuk. kishte .një
shtet shqiptar të konsoliduar me një qeveri që të shtrinte kontrollin
e saj administrativ në tërë vendin. Për rrjedhim nuk mund të mos
ndodhnin veprime spontané ' e të veçuara në kufirin shqiptaromalazez. Në këto: veprime gërshetoheshin faktorë eikonomikë. dhe
pqlitikë. Faktbrët eko- nomiikë lidheshin me. varfërinë e .rnalësqrëye
e me ndër- prerjen e . lidhjeye me tregjet, tradiçionalë të Pejës, o të
Gjakovës, pas vendosjes së. kufijive. shtetërorë më 1913. Faktorët
politikë kishin të bënin me komtradiktat e thella territoriale midis dy
vendeve dhe me përpjekjet e dy gru- peve të fuqive impérialiste
n'dërluftuese për t’i shfrytëzuar këto kontradikta në interes të tyre.
Si një nyje e rëndësishme ndërthurjeje e këtyre kontra- diktave,
administrimi i Shkodrës më 1913 (pas tërheqjes që andej të nshtrisë
malazeze) ishte vënë nga të 6 Fuqitë e
Mëdha evropiane, nën . një garnizon ushtarak të tyre.. Ky karakter
nclërkombëtar ruhej edhe në kahiën e agresionit, në qershor 1915.
Pas tërheqjes së këtij garnizoni nga Shkodra në fillim të lîuifftës .1
Botërore,-atje'Vepronte Këshilli'- i kon- sujve po i këtyre fuqive.
Komisioni administratif ose qe- veritar, siç quhej administrata lokale
shqiptare, vendimet më të rëndësishme ia nënshtronte për ■ miratim
këtij Këshilli, i cili' përbëhej nga përfaqësues të fuqive të të dy
blloqeve impérialiste, pavarësisht se aio is’nin në luftë me njërat]ëtrën. Në maj 1915 në këtë Këshill merrnin pjesë konsùjt e Aus- troHungarisë, të Italisë, të Francës dhe të Eusisë1570.'Këshilli i konsujve shqyrtonte edhe ankesat e qeverisë malazeze
për pengesat në. transportimin e mallrave etj.1571". Kup- toihet se për
arsye rivalijjeti e armiqësie Këshilli prishte më shumë punë sesa
ndreqte. Përveç kësaj, për shkak të anar- kisë së atëhershme, ishte e
vështirë 'të dalloje se kush i nxiste dhe i kryente këto veprime. Nga

. 68) MOEI. III, VIII. pj. 1, dok. 198, shën. 3. f. 239; DDI. V, IV, dok. 184; AMAE.
Albanie! vëll. 5,11. 219-221, 234-238.
1570 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl.' 24-39, 45, 69.
.70) Po aty, fl. 43; MOEI. III. VII, pj. 1, dok. 743 dhe shën. 3 ne f. 419-420; HHStA,
PA, A. K. Halla nga Shkodra — Vlenës. më 17.4. 1915 nir. 97/P; 1.5.19(15, nr. ll'l/P;
5.5.1915, nr. 116/P së basŒü 'me- anekset. :
..

569

ana e isaj pala. shqiptare akuzonte'shpes'h Malin e Zi dhe njerëzit e
tij.1572 ■
- Për t’i krijuàr shqetësime Malit të Zi Vjena ishte e in- teresuar
të existe veprime në kufi. Me këtë punë mc-rrej konsuHi i saj / àtje,
K. Halla. Edhe Cetinja nnk ishte • më pak e interesuar për të nxitur
konflikte kufitare. Ajo donte të krijonte pnetekste .e rrethana të
përishta:tshme për pu- shtim. Këtë dëtyrë Cetinja duket ia kishte
ngarkuar kon- sullit të sai në Shkodër, A. Martinoviçit, i cüi sîpas
thë- nieve-të nënkonsullit rus të Shkodrës, G.' Ferhmin, jo ve- tëm .që,vi!hej në opozitë me vendimet e Këshillit të fconsuj'- ve dhe të
Komisionit admini'strativ (qeveritar) por «me sje- 11]en e tlj të ashpër
dhe provokuese ndaj popullsisë së vendit përpiqej, me ndërgjegje, t’i
acaronte marrëdhëniet shqiptaro-malazeze edhe ashtu të
tendosnra»1573. Kishte pasur raste aë Komisioni qevëritar i Shkodrës
kishte protestuar pra- në . Këshillit të koinsujve për «gjuhën brutale»
te A. Marti- novieh ndai këtii Komisioni dhe i kishte kërkuar atij ta
këshil'lonte. konsullin malazez «për urtësi e mafuri»1574. .

1572
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 24-25, 68: ACS, de Facendis -nga
Shkodra — Romës më 20.6.1915, nr. 287; HHStA, PA, A. K. Halla: nga Shkodra —
Vjeriës më 8.5.1915, nr. 117/P, sé bashku me anekset. :
1573
MOEI. III, VIII,
pj. 1, dok. 237, f. 289.
,
1574
HHStA, PA, A. nota e komisionit qeveritar të Shkodrës më
30.4.1915 drejtuar Kryetarit të Këshillit të Konsujve. (Lidhje në' ra- portin e K.
Hallës; dërguar Vjenës më 8.5.1915, nr. 117/P).
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Konfliktet e armatosura kufitare shqiptaro-malazeze dhe
pengesat për transportimin e mallarave malazeze në Shëngjdn dbe
në lumin B'unë, ishte shqetësuese si për palën malazë- ze, por akoma
më shumë për ainën shqiptare. Shqiptarët ki- shin friikë ;së mos
qevëria e Cetinjës i përdorte ato për që- llimet e saj agresive e
pushtuese kundër një vendi gati të pamlbrojtur, kurse Mali i Zi
mbante në gatishmëri në kuifijtë me S'hqipërinë rreth 6-7 mijë
ushtarë1575. Kjo ishte dhe një nga arsyet që fuqitë e Antantës nuk e
kishin pra- nuar kërkesën e përisëritur të qerverisë së Cetinjës për t’i
kaluar kufijtë shtetërorë dhe për ta sHtyrë ushtrinë e saj téj këtyre
kufijve. Ato ishin të interesuara që, ashtu si forçat e Sërbisë, edihe
ato të Malit ;të Zi të përqeiadiroheshdn në frontin_e lüftës me AustroHühgarinë dhe jo në' drej- tim të Shqipërisë..
Përgjigje négative i dhanë fuiqitë e Antantës edhe kër- kesës së
fundit të qeverisë malazezë për të pushtuar disa «pilka strategjike»,
paraqitur atyre në ditët e para, të majit 1915, d.m.th. menjëherë sapo
Serbia kishte paraqitur të sajën. Diplomatët e Antantës i dmin fare
mire synimet e Cetinjës dhe të gjithë mendonin se ajo do të përpiqej
të gjente râstin për. të vepruar ushtarakisht 1576. Aventura e Mal-it të
Zi në Shkodër në vitin 1913 ishte për ta shumë e freskët. Nikoha i
Malit të Zi «dëshiron të përfitojë nga turbüHimi i përgjithshëm për të
pushtuar disa pika të- Shqipërisë, veçânërislat Shkodrën» 1577 ,
shkruante në ditarin e tij të atyre di'tëvè madje edhe presidenti i
Republikës Franeeze.
Përveç fuqive të Antantës, edhe qeveria serbe e shkëshi- 11 oi
Cetinjën nga ndërmarrja e një hapi ushtarak në drej- tim të Shkodrës
dhe të Shqipërisë së Veriut. Për N. Pa- shiçin dubej pritur hyrja e
Italisë në'luftë 1578 . Mirëpo s.Kemibu- llin e Serbisë që veproi
ushtarakisht në Shqipëri (pasi hÿ- ri Italia në luftë), e ndoqi edhe
Mali i Zi. Ai gjithashtu nuk kërkoi më miratimin e fuqive të Antantës.
Veprimet në Shqipëri iu ngarkuan reparteve të koman- duara
nga gjenerali R, Veshoviçi. Ushtria malazeze e nisi agïesionin në
drejtim të Shqipërisë më 8 qershor1579. Atë ditë
ajo i godit'i kufijtë në dy kolona në drejtim të Gashit e të Bytyçit. Të
fiesërmen dy kolona të tjera goditën kufijtë shqi- ptarë, njëra në
drejtim të Kelmendit, tjetra në drejtim të Malit të Taraboshit1580.
Qëndresa e armatosur e shqiptarëve ishte diku më e fortë e diku
më e dobët. Në Cash e në Krasniqe shqiptarët rrokën armët, u
grumbulluan vullnetarisbt dhe rezistuan, por u thyen pas tri dite
luftimesh të ashpra. Këtu malazeztë, sipas pohimeve’ të tyre, patën
• 74) N, Shkeroviç, f. 48-49: N. Rakoçevic. Crna Gora u Prvorii svjetskom, ratu 19141918. Cetinje, 1969, f. 71; J. Kqstiç. Operaçije crnegorske vojske 1914 godine, në:
«Istoriski zapisi». 3/1964. f. 416.'
1576 MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 680; AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 7, 14, 116, 133.
1577 R. Poincaré. Les tranchés f. 20.
1578 N. Shkeiwiç, f. 48, 57, 58; N. Rakoçevic, f. 71.
1579
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 198, Bijekok nga Shkodra — Pari- sit;
Operaçije, f. 250.
1580
Operacije, f. 258-260, 272-273; «Populli», 11.6.1915, f. 2.
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rreth 30 të vrarë e 50 të pla- gosur1581. Kolona tjetër nuk ndeshi në
ndonjë qëndresë të madhe, kurse ajo që goditi në drejtim të
Kelmendit e arriti objektivin më 13 qershor duike pushtuar edhe
Kastratin. Pjesa shqiptare e Malit të Taraboshit u mor më 10
qershor^1582. Kështu ushtria malazeze arriti deri tek dyert e qytetit
të Shkodrës, te ura e Bunës. Megjithëse ishte shumë afër, Ushtria
maiazeze nuk hyri menjëherë në qytet. Ditët e tjera ajo vazhdoi më
tej rrethimin e Shkodrës, kaloi në krahun tjetër të Bunës, pushtoi
rnandej kodrat e Bardhanjorit e bri- gjet e Kirit dhe pastaj
Shëngjinin1583.
Agresionin e Malit të Zi e parapriu një orvatje e qeveri- së
malazeze (e njëjtë me atë të qeverisë serbe) që synonte t’ua ngarkonte
shqiptarëve përgjegjësinë. Më 5 qershor minis- tri é Luftës i Malit të
Zi, Risto Popoviçi, njoftonte komandan- tin malazez të kalonte kufijtë,
: kurs-e nga ana tjetër e udhë- zonte àtë që «komanda eprore të
njoftohet siikur e sulmuan shqiptarët»1584. Nga ana tjetër konsulli i
Malit të Zi në Shko- dër, tri ditë rresht, në datat 6, 7 dhe 8 qershor, i
dërgoi Këshillit të konsujve të fuqive në Shkodër, çdo ditë nga një
notë, sigurisht me nrdhër të qeverisë së tii, për «grabitjet» e majlrave
ushqimore të shkarkuara në Shëngjin nga ma- lësorët1585.
Agresioni serb dhe pas tij ai malazez i 8-9 qershorit, ngjalli
shqetësime të médita në vend; rrethimi graduai i Shko- drës lindi
nevoiën për. mbrojtjen e qytetit, ndonëse situata ishte tepër ë.
veshtirë. Shkodra kishte qenë e vazhdonte të ishte qendra e luftës
politike kundër reaksionit të brend- shëm esadist e turkoman. Në
maj-qershor 1915 në Sihkodër botoheshin katër gazeta, pa folur për
pesë revissait e vjeta-

1581 Po aty, l 259. Shih «Populli», 26.6.1915, f. 2.
1582 Po aty, 1. 259-260, 262; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200; «Popu- lli»,
11.6.1915, f. 2; 12.6.1915, f. 1-2; 15.6.1915.
1583
«Populli», nga data 14.6 deri 26.6.1915; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl.
276.
1584
N. Rakoçeviç, 1. 73.
1585
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 194-197.
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rët e klerit katolik83.: Personalitetet e shumta politike që ishin
grumbulluar atje nga i gjithë vendi, kishin krijuar edhe një komitet
të fshehtë. Në të bënin pjesë Eshrei. Frashëri, Sotir Peci, Hoxha
Kadriu, Ali Shefqet Shkupi etj. Në Shkodër ve- pronte gjithashtu
klubi «Lidhja Kombëtare» me kryetar Ni- kolla Ivananë dhe me
amëtarë nga i gjithë vendi. Agjita- cioni politiik kundër manovrave
të reaksionit të jashtëm ishte po ashtu i fortë. Megjithatë edhe në,
rrethet e atjesh- me kishte përçarje politibe. për gjetjen e rrugës rnë
të për- shtatshme. për mbrojtjen e vendit dhe të të drejtave të . tij
kombëtare. Për më tepër, në atë kohë borgjezia shkodrane nuk
kishte mundur të vendoste në krye . të Komdsionit. qeveritar mdonjë
patriot të sprovuar e të vendosur. Në kryeptë këtij pushteti ajo kishte
vënë kapedanin e Mirditës, Prenk, Bib- dodën, i cili me manovrirnei
e tij pplitike e qëndrimet an- tikombëtare, nuk ndryshonte nga
përfaqësuesi tjetër i klasës së vet çifligare, nga Esad pashë Toptami.
Kleri i lartë i të tre ibesimeve gjithashtu sillte përçarje.. Ajo që
pohonte N. Ivanaj ato ditë në gazetën e klubit që kryesonte, tregonte
një të vërtetë. Ai shkruante se populli shqiptar kishte nge- lur «porsi
zogu në leqe» se ishte . «shpëmda. eetash e hutue» dhe se rmk kishte
«kurrkund mik e dashamir.»1586 1587. ;
Kështu gjatë agresionit malazez masat popullore patrioti- ke
shkodrane u ndodhën të paorganizuara, pa udhëheqje, bile të
përçara. Sapo forçat malazeze kaluan kufirin përfaqë- suesit e
borgjezisë shkodrane më shumë u çorientuan 1588, sesa u mobilizuan
për të organizuar qëndresën e mundshme. Mo- menti dramaiik i
shtyu . ata të bënin: shumë mbledhje për të gjykuar e vendosur se
çfarë fnund të ndërmerrej në ato kushte shumë të vësbtira. Por
përsëri ata nuk arritën në një umitet mendimi e veprimi. Në këto
mbledhje «shpëtimi» i 'Shkodrës u gjykua i mund&hëm nëpërmjet
manovrimeve politike. Disa menduan t’i nënshtrojieshin Esad
Pashës, të hyniin në administratën e «qeverisë» të tij, të tjerët
menduan t’u bënin thirrje fuqivé për ndërhyrje e «mbrojtje»1589.
Në të Vërtetë të pranoje E. Toptanin ishte njëlloj sikur të ’ fut
je Kaîin e Trojës brenda. Dorëzimi i Shkodrës Malit
të Zi.në prill të vitit 1913 nga pashai shqiptai', ishte i fres- kët dhe
ekzistonte frika se ai do .të , përsëriste të njejtin, veprim
antikombëtar. Dihe ka të dhëna se E. Toptani e kishte ftuar Malin e

1586
P. Daka. Bibliografi retr.ospektive é shtypit . periodik shqiptar
dhe mbi Shqipërinë 1909-1919, në «Studime historike»-, nr. 4, 1971, f. 211-214. ...
■

■

1587
«Lidhja korabëtiare»-, Shkodër; 14.6.1915, £. 2, vjersha:
«Shqypoja
e Shcypnisë". ■ ■ ■ ■ . ■
'
■
1588
«Populli^, 11.6.1915; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200, 276.
1589
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 200, 241, 257; «Populli>>. nga data
12.6.1915 e v.
:;
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Zi të pushtonte Shkodrëm. Pët këtë hap, ndonëse nuk kemi ndeshur
deri tani në dokumente, autemtike të E. Toptanit, flasin materialet
e huaja: malazeze, serbe e ruse.1590.
Për këto arsye propozimi për t’iu' nënshtruar E. Top- tanit nuk
u pranua nga një pjesë - e Komisionit qeveritar të ’Shkodrës dhe nga
shumë përsonalitete politike shqiptare, që ndodheshin atje 1591. Këta
iu drejtuan fuqive për ta ndihmuar Shqipërmë «neutrale» dhe
veçanërisht Shko>drën undërko- mbëtare». Këtu e ka bUrirnin
thirrja e gazetës «Populli» që botohej në Shkodër nën drejtimin e M.
Qullit dhe S. Nivi- cës. Më 11 qershor 1915 ajo shkruante: «Sbkodra
me Ingli- zin», me të cilën kërkante «mbrojtjen» e Britanisë së
Madhe 1592 , që kishte kryesuar Konferencën e Ambasadorëve në
Londër. Atje e ka burimin po ashtu kërkesa e B. Currit dbe é H.
Prishtinës drejtuar atëherë po Fuqive të Mëdha 1593 dhe thirrjet e
Komisionit qeveritar të Shkodrës të 17 dhe 20 qershorit, drejtuar po
fuqive, nëpërmjet anëtarit të këtij Komisioni, L. Gurakuqit. Në to
kërkohej që të respektohej asnjanësia e Shqipërisë e vendosur nga
Kontferenca e Ambasadorëve si dhe parimi i kombësisë1594.
■:
Fuqitë e Antantës reaguan ndaj agresionit malazez në
Shqipërinë é Veriut. Çdo njera prej tyre i kërkoi qevefisë së Cetinjës
të inos avanconte më tej rië territoret shqiptare dhe të hiqte dore nga
pushtimi i Shkodrës1595. Më shumë ndër- hyri Italia dhe Anglia. E
para kishte arsye politike. Roma e konsideronte tanimë Shqipërmë
duke përfshirë edhe atë të Veriut, si të vetën dhe donte ta kishte
situatën politike në dore për të thurur kombinime të mundshme pas
luftës, në përputhje me klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915. Përsa
i përket Londres, në luftën politike për ndarjen e Shqipërisë, ajo
anonte më shumë nga Italia, sesa nga fqinjët veriorë.

1590
J. Plamenatz, Le Monténégro devant la Conférence de la Paix
Paris, 1919, III, f. 15; Sh. Rahimi. Marrëveshjet..., ï. 140; N. Shkeroviç, f. 61; MOEI,
III, VIII, pj. 1, dok. 298. f. 385.
1591
DDI. V, IV, dok. 171, 190; «Populli», 11.6.1915, f. 1 art.: Një çéshtje
me rëndësi; po aty, 12.6:1915, f. 1, art.: Rrotull kërkimeve të Italisë; po aty. 14.6.1915,
f, 2-3; po aty, 16.6.1915, f. 3, art. Ndodhia e sodshme:
1592
«Populli», 11.6.1915, f. 1, kryeart. : Shkodra me Inglizin. ■
1593
Po
aty, 10.6.1915, f; 2-3.
:
1594 AMAE; Albanie, vëll. 5, fl. 265, .267, 277-278.
;
1595
MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 106, 118.
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Përveç kësaj,. përfaqësuesit e Anglisë,në Shkodër e në Ce- tinjë .
.gjatë,. konfliktit shqiptaro-malazez anonin më shumë nga an-a.
shqiptare dhe kritikonin prapasfceoat e qeverisë malazeze.
Nënkonsulli franoez në Shkodër B. Bijekok (B. Bille- oocq), i cili,
mbante . një qëndrixn tjetër, ia vinte shpesh në dukje këtë fakt
qendrës së vet. Ai i kërkonte bile ndërhyrjen në Londër për të
dërguar në Shkodër konsulline vet e për të mos e lënë konsullatën
në dorën e një zëvendësi, për më te- për.me origjinë sbqiptare e të
besimit katolik, të N. Sumës 1596 . Këtë qëndrim të Angiisë ndonjë
autor jugosllav e ka shpje- guar me gjoja «albanofilinë e madhe» të
përfaqësuesit an- glez pranë sbtabit të ush.trisë maiazeze, të kolonel
Filipsit (F.G. Phillips), i cili më parë kishte qenë në garnizonin ndërkombëtar të Shkodrës si komandant j tij, dhe të ministrit anglez në
Cetinjë, të Zh. Salis1597.
Për arsye të ndërhyrjeve të fuqive, qeveria malazeze :nuk e
pushtoi menjeherë Shkodrën; ajo e shtyu pushtimin gati tri javë që
nga koha kur zuri urën e Bunës. Gjatë kësaj kohe .(nga 10 qershori
e deri më 26) Cetinja u pohonte vazhdimisht .fuqive se ajo nuk do ta
pushtonte qytetin e. Shkpdrës1598. Në të njëjtën kohë ajo u përpoq ta
justifikonte agresionin jo vetëm me pretekstet e zakonshme, gjoja
për «të siguruar»- transportin e mallrave dhe kufijtë, por edhe me
shembullin e tre fqinjëve të tjerë, të Greqisë, Italisë dhie tani së
fundit të Serbisë, që kishin kryer agresione ndaj Shqiuë- risë dhe
kishin pushtuar territore të shtetit shqiptar. Kështu thuhej në notën
që Cetinja u dërgoi kâtër fuqive të Antantës më 12 qershor, në të
cilën d'eklaronte se po merrte edhe ajo të niëjtat «zotime» sikuudër
kishin déklaruar më parë Athi- na, Roma dhe Beagradi. «Qeveria
malazeze nuk ka për qëllim zaptimin. Ajo u shty, — thuhej në notën
e 12 qershorit, — nga të njëjtat motive që kanë shtyrë këto kohët e
fundit disa vende të Evropës të kalojinë në pushtimin e disa krahinave të Shqipërisë autonome», se «ajo do t’ü përmbahet si ata
vullnetit të Fuqive të Mëdha dhe ky pushtim do të pushojë së qën:i
sapo të pushojnë edhe arsyet që e provokuan atë» 1599.
Mie gjithë zotimet e vazhdueshme të qeverisë malazeze se ajo
nuk do të arrinte deri atje sa të pushtonte Shkodrën, dy- shimet e
fuqive. të Antantës erdhën duke u rritur. Jo vetëm që rrethimi i
Shfcodrës nga trupat malazeze po ngushtohej gjithnjë e më shumë
por u përhapën fjalë për një marrëve- shje të fshehtë midis Malit. të
Zi dhe Austro-Hungàrisë, sipas së cilës kjo e f undit i ofronte. Malit
të Zi Shkodrën në shkë- mbim të.një armëpushimi dhe të një paqeje
1596
AMAE Albanie, vëll. 5, fl. 85, 161.
1597
N. Rakoçeviç, f. 71-72.
1598
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 205, 235-238; DD1, V, IV, dok. 163 175,
201, 227, 233, 271.
1599
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 235-238. Shih po aty, fl. 212, 219- -221,
234; Shih edhe MOEI, III. VIII, pj. 1, f. 239, shën. 3.

separate me të",
Të gjitha këto rrethana nxitën mendimin për nj'ë' dërhy- rje
kolektive të të katër fuqive të Àntantës në Cetinjë, për ta këshilluar
bashkërisht që të mos pushtonte Shkodrën. Nga mesi i qershorit
diplomacia angleze hartoi edhe notën e nevojsbme për këtë përçapje
të përbashkët1600 1601, përmbajtjen e së cilës e miratuan menjëherë si
Roma1602, ashtu edhe Petrogradi: Ky: i fundit vuri madje në dukje
kohën e përshtatshme për të ndërmarrë këtë hap meqë «konsulli i
Austro-iHungarisë në Shkodër zhvillon një aktivitet të ethshëm për
ta shpënë rnbre- tin Nikollë të verë dorë mbi Shkodrën dhe të
dobësojë kështu. kontributin që mund t’i japin: trupat e tij aleatëve
kundër Austrisë»1603.
Mirëpo këtë hap Paris! e quajti të panevojshëm në dy plane. Në
njërën anë Ke d’Orsejakislhte besim se qeveria malazeze do ta
mibante zotimin e dhënë për të mos e pushtuar Shkodrën, kurse në
anën tjetër nga autorftetet lokale shqip- tare nuk rnund të pritej
ndonjë rezullat rea! 1604 1605 , siç kërkbhej në note. Në të fuqitë e
Antantës angazhoheshin të ndërhynin në Shkodër, pnanë
autoriteteve shqiptare të' aljeshme (me anën e Këshillit të konsujve)
që të bënin «çdo përpjekje për të mos i dhënë Malit të Zi një pretekst
çfarëdolloji për të kryer një veprim ushtarak».. Pariisi autorizoi
përfaqëtsuesin e tij diplo- rnatik në Cetinjë të bashfcohej nie kolegët
e vet vetëm më 25 qershor, pas insistimeve të Forejn Ofisitm. Dhe
ndryshe nga sa ndodhi me Serbinë, ndaj së cilës nuk u bë ndonjë
ndërhyrje kolektive, në Cetinjë u bë, par pasi Mali i Zi e kisihlte
kryer pushtimin. Pushtimi i Shkodrës u krye më 27 qershor, ndërsa
ndërhyrja kolektive u bë më 28, d.m.th. post factum, sikundër vërente me të dnejtë përfaqësuesi italian pranë oborrit mala- zez.1606
•

1600
Operacije, f. 264-266, 289-290; N. Shkeroviç, f. 62-64; N. Rakoçeviç, f. 68-69, 74-75.
"
'
1601
DDL V, IV, dok, 193; AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 252-253. Shih
edhe MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 121.
1602
. DDL V. IV, dok 193.
,102) .AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 251; DDI. V, IV, dok. 109. Shih edhe. MOEI, III.
VIII, pj. 1, dok. 121.
1604 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 263-264, 301.
1605
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. . 301; MOEI. III, VIII, pj. 1, t 239, shën.
4, dok. 298, fi 385.
1606 DDI. V, IV, dok. 300; MOEI. III,. VIII, pj. I, dok. 200; AMAE,
1
Albanie, vëll. 5, fl. 322, 324.
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b. Pushtirnl i Shkodrës

Vendimin për pushtimin e Shkodrës, qeveria malazeze uâ
njoftoi përfaqësuesve^ të'të 4 fuqive më 26 qershor 1607, megjithë- se
kjo vinte. në kundërshtim te hapur me atë që vetë mbreti malazez u
kishte deklaruar atyre një ditë më parë1608.
Marrja e një vendimi të tillë nuk ishte e lehtë për qar- qet
qeveritare të Cetinjës. Mali i Z:i varej shurnë nga fuqitë é' Aüitaiïtës
si për furnizime ushtarake, ashtu edhe për ushqi- me e kredî. Në
këto kushte mbreti dhe qeveria e Cetinjës u munduan të dredhonin
duke kurdisur një lojë të re. Vendimin për pushtimin e Shkodrës e
paraqitën jo si dëshirë për të realizuar ëndrrën e tyre të vjetër, por
si një kërkesë të vetë shkodranëve për të vend os ur atje «autoritetin
dhe ren- din». Lidhur me të ardhmen politike të Shlkodrës dhe të
Shqi- përisë së Veriut, qeveria malazeze «do t’i përmbahet vendimit
të Fuqive të Mëdha mike aleate»1609, thuhej më tej në njofti- min e
Oetiniës të 26 qershorit.
Agresorët malazezë hynë në qytetin e rrethuar të Shkodrës të
nesërmen, më 27 qershor, pa ndeshur në ndonjë qën- dresë të
armatosur. Ata shfrytëzuan gjendjen e rëndë të qytetit dhe mund'ën
të organizojnë me ndihmën e klerit, si- domos të atij ortodoks' dhe
të disave nga paria, një pritje «miqësore», e cila i përshtatej
deklaratës së tyre të ibërë një dite më parë. Kështu më 27 qershor
1915 në Shkodër ndodhi e njëjta skenë si ajo e 28 'dhjetorit 1914 në
Vlorë, e organizuar nga pushtuesit italianë.' Propoganda e Cetinjës
nuk rnbeti orapa nga ajo e zaptuesve të tjerë të Shqipërisë. Ushtria
malazeze thuhej në të u prit gjoja në të hyrë të qytetit <<mjaft
solem- nisht», populli i të tre besimeve, shpejtoi ^<të përqafonte çlirimtarët e tij dhe lajmëtarët e paqës» ngà «dritaret u hidhe- shin
Iule ushtarëve dhe oficerëve [malazezë]»-1610.
Është plotësisht e fcuptueshme se kështu do të paraqitej hyrja
e ushtrisë pushtuese ne Shkodër nga propaganda e

1607 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 306, 313-317; MOE1, III, VIII, pj.
I. f. 239, sbën. 4.
/
1608
Ministri i Jashtëm i Malit të Zi, J: Plameniac, i njoftonite përfaqësuesit e katër fuqive se jo vetëm nuk do të pushtonte Shkodrën porse do të
tërhiqej edhe ngà territoret e pushtüara. Kurse mbreti- malazez më 25 qershor e
siguronte përfaqësuesin italian në Cetinë se trupat e gieneralit Veçhoviç «do të
tërhiqeshin dhe se malazeztë nuk do të. hvnin në Shkodër, veçse në rast
provokimi» (AMAE, Albanie, vëll. 5, fl. 256, 285, 288; DDL V, IV. dok. 201, 233, 271.)
1609 AMAE. Albanie, vëll. - 5, fl. . 317, .
1610 «Samouprava»-, 20/2.7.1915, art.: Crnogorci u Skandru.
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atëhershme malazeze dhe-kështu do të . pasqyrohej në doku- mentet
e qeverisë së Oetinjës. Por ajo që të çuditt është se paraqitet po
kështu ©cLhe sot nga disa autorë malazezë. Pa folur për rrethanat
dhe demagogjinë e përdorur nga; agresorët malazezë, këta autorë
shkruajnë se ushtria e Malit të Zi «u prit solemnisht nga banorët [e
Shkodrës]»1611. E vërteta ka qenë ndryshe. Ajo ka gjetur pasqyrim jo
vetëm në shtypin shqip- tar që botohej në Shkodër, por edhe në
njoftimet ë kon- sujve të huaj. <d?aniku ka arritur kulmin te
shkodranët. Pje- sa më e madbe e komibëtarëve kanë marre
arratinë...» 1612 , shkruante më 21 qershor nënkonsulli franeez i
Shkodrës, Po të njëjtat pohime bënte edhe kolegu i tij italian1613. Pushtimi i afërm i Shkodrës «ka shkaktuar këtu një trondi- tje të thellë.
Sot qyteti është i shkretë dhë pazari është i mbyllur», shkruante më
26 qershor po nënkonsulli francëz1614.
Për çështjen e qëndresës së armatosur, per zhvillimet .e saj, apo
për hezitimet për një qëndtesë të tillë, janë dhënë deri taini mendime
të .ndryshme. Antikleriku i njohur shko- dran Nikolla Ivanaj,
mungesën e organizimit të qëndresës së armatosur në Shkodër e ka
shpjeguar me ndikimin e Vjenës- mbi borgjezinë shkodrane dhe mbi
kler:in katolik, që ndiqte sugjerimet politike të Vjenës1615. Ky version
bazohet në.zërat; e përhapura atëherë, por të pàvërtetuara deri më,
sot, për veprimtarinë e kansullit a-h K. Hallës në Shkodër, për përpjekjet e tij për të mos e kundërshtuar pushtimin1616. Ai është i njëjtë
me zërat e përhapura po në atë ko:hë për një marrë- veshje të fshehtë
midis Cetinjës dhe Vjenës për pushtimin e Shkodrës. «Malësorët
shqiptarë i Jbënë një kundërshtim të madh sulmit malazez por
Shkodra kishte qenë e çarmatosur nga kontralli ndërkombëtar dhe
u muar fare lehtë»1617, ka shkruar studiuesja anglezë, E, Dërham.
(Edith Üürham). Ky mendim i fundit na duket më i saktë dhe akoma
më • i saktë e më :i plotë është ai që jepte atë ditë S. JNTiviea në
fletoren «Populli». Populli shqiptar nuk i qëndroi dot invazorit me
pushkë «...pse një popull i'.pa'krye, i pa rregull e organizim, i pa top
e mitraloz, i pa droje e mbështetje, i ngatërruem me propaganda
gjithfarësh, s’mund t’i qëndronte një ushtrie. Megjithëkëtë, luftë s’ka
e s’don me pasë me kërkend, porse [populli shqiptar] asht në luftë

r 110)

N. RaifeavAç, f. 75; N. Shkerwiç,. f. 61..
.
1612 AMAE. Albanie, vëll. 5,. fl. 276., Shih po aty edhe £1. 265.
1613 DDI. V, IV, dok. 228.
1614 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 310.
■ 114)"N; ■ Ivanaj. Historïa e Shqipërïsë së re, vëll. I, Tiranë, 1943, f. 61-6.2.
1616 AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 241, 286, 310; MOEI. III, VIII, cj. 1, dok. 198,
237, f. 286; DDI. V, IV, dok, 253; Le vicende _dell’ Alba- nia é i.gesuiti itaïiàni dï
Scutari 1915-1916, ne: «La civilltâ cattoliea», 1917, vol. I. f. 636-637. ::;
; ’ 116) E. Durham. Njëzet vjet ngat'érresash ballkanike., Tiranë, 194-1, f. 281.
(Përkth. nga angl'istitja; 'Twènty -yeàrs of Balkah Tangle. London, ■ 1920)..,
; ë
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me të gjithë ! Asht në luftë me grekun, asht në luftë me serfoin, asht
në luftë me Malin
f.
-Zi, asht në luftë edhe me Austrinë e me Italinë, asht në. luftë
edhe me Turkinë!...»1618,
Me këto poh'ime S. Nivica dente të vinte në. dukje gjen- djen
tepër të vështirë të Shkodrës dhe të Shqipërisë në për- gjithësi. Ai
donte.të theksonte gjithashtu se masat patriotike shqiptare
megjithëse nuk ishin <në gjendje të organizonin një luftë të
armatosur në plan të gjerë kundër invazorëve të shumtë të vendit,
ato dhe përfaqësuesit e tyre. luftonin me mjete të tjera: me armën. e
politikës, e të diplomacisë, Por edihe kjo luftë nuk dha e nuk mund
të jepte ndonjë re- zultat.
Megjithëse Shqipëria e Veriut dhe Shkodra u pushtuan, lufta
politike kundër këtij pushtimi vazhdoi. Korusujt e huaj vinin në
dukje menjëherë se «ndjenja që dominon nga hyrja e malazezëve
është tmerri», se «popullsia, që nuk besonte se malazeztë do : të
guxonin të pushtonin Shkodrën pa mirati- min e fuqive... shpreson
se ky pushtim do të jetë i shkur-1 tër»1619. Dhe këto pohime i bënte
nënkonsulli franoez B. Bi- jëkok, i cili kishte qenë ndër konsujt e huaj
që kishin marrë anën e Cetinjës.
Lufta politike kundër pushtuesve malazezë në disa raste u
shndërrua në një qëndresë të armatosur duke i shkaktuar humbje të
mëdha pushtuesit. Një varr i vërtetë ù. bë veçanë- risht Malësia e
Shalës. Pasi kishin kaluar nja 2-3 javë nga pushtimi, shaljanet u
ngritën kundër pushtuesve, rrethuan në fillim pdstëkomandat dhe i
asigjësuan ato. Në korrik 1915 konflikti u zgjerua me tej. Në një
luftim në Qafën e Kol- çit nga të 150 malazeztë mezi shpëtuan rreth
40 prej tyre. Sukseset i nxitën shaljanët t’i shtynin pushtuesit deri
te urat e Valbonës. Ndihrna e parë ushtarake që u erdhi mala- zezye
nga Shkodra nuk pati sukses. U desh të dërgohej një kontigjent i dytë
që të shpëtonin ushtarët malazezë nga rrethimi 1620.
Qëndresa ë armatosur kundër pushtuesve malazezë vazhdoi edhe më vonë me goditje të vogla spontané. Ajo u ndër- pre derisa
në vendin e tyre në janar 1916 e zunë pushtue- sit e rinj austrohungarezë1621.
,
’.
Qëndresa në Shalë bëri jehonë të madhe. Kjo e detyroi. qeverinë
e Cetinjës të lëshonte një komunikatë zÿrtare, , për, ta paraqitur
qëndresën si të nxitur nga Aiustro-Hungaria dhe nga agjentët e saj
në Shqipëri1622. Kështu i interesonte - propagandes së saj në veçanti
e asaj antishqiptare në përgjithë^- si. Këtë ngjyrë politike i kanë

1618
. .«Populli»-,.; 22.6,1915;' f. 2, art.;: Mbi notën e Cetinjës.
1619
AMAE. Albanie, vëll. 5. fl. 327. Shih po aty. vëll. 6. fl. 27.
. - • r 11.9) Operacije. f. 260-261. Shih edhe DDI. V, IV, dôk. 454; AMAE. Albanie, vëll.
6, fl. 53, 5,5-56. 78, 80, 83-84, 102, 111; Elaborât, f. 33; «Kalendari kombiar», 1916,
Sofje, 1916, f. 69.
1621 Operaeije, f. 380, 407, 409, 457.
1622 DDI. V, IV, dok... 454;. «Samouprava», 5/18.7.1915.
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dhënë asaj dhe historianë te. sotëm jugosllavë1623, sikundër të mois
ishte f jala për një pushtim të huaj dhe për një qëndresë kundër tij.
Historiografia e sotme malazeze ka shkuar madje edhe më tej, duke
marrë tërësisht në mbrojtje hapin e knjaz Nikollës dhe të qeverisë së
tij. Pushtimin e Shkodrës dhe të Shqipërisë së Veriut ajo e ka
vlerësuar nga pikëpamja ushtarake, si një veprim të do- mosdoshëm
për «mbrojtjen» e krahëve të ushtrisë malazeze dhe për «sigurimin»
e furnizimit të Malit të Zi. Rrjedhdmisht, ai është vlerësuar si një
hap plotësisht i drejtë1624. Apologjinë e saj ndaj veprimit të Cetinjës
në Shqipërinë e Veriut, historiografia malazeze e ka shtrirë edhe për
ndërhyrjen e fu- qive. Autorë të veçantë i kanë kritikuar këto fuqi
sepse në invadimin e Shqipërisë së Veriut nga Mali i Zi, ato shihnin
vetëm anën politike, synimet pushtuese të oborrit mala- zez dhe jo
anën ushtarake, atë «të mbrojtjes» dhe të «sigu- rimit»1625.
Pushtimrn malazez të Shkodrës dhe të Shqipërisë së Verrat, të
katër fuqitë e Antantës nuk e njohën. Mosnjohja U shtrua qysb. të
nesërmen e pushtimit të Shkodrës1626. Porse u desh një muaj i tërë
për t’i paraqitur qeverisë së Ceti- njës notën 1 përkatëse, mfoasi
duhej gjetur formulimi i për- shtatshëm për «të evituar që Mali i Z;i
të shtyhej në ka- mpin kundërshtar», shprehej S. Sonino1627.
Nolën e re kolektive e hartoi diplomacia e Petrogra- dit, e cila
duket besonte për një marrëveshje të fshehtë Ce- tinjë-Vjenë.
Mirëpo.këtë herë ishte diplomacia e Romës ajo që e quaj'ti
përmbajtjen e notes ruse «të fortë dbe të ashpër në formë» dhe kërkoi
«të ^buten disa shprehje» 1628. Sigurisht diplomacia italiane donte të
mo:s «lëndonte» obo- rrin malazez, donte të ruante disi prestigjin e
1623 Operaeije, î. 261.
1624 «Qeveria malazeze dhe komanda eprore u detyruan të merr- nin disa
masa për sigurimin e ushqimeve për popullin dhe për ush- trinë» (Operaeije..., f.
258, 290. Shih edhe J. Kostiç. Operaeije erne- gorke vojske 1914 godine, në: Istorijski
zaïpisi», 3, 1964, f. 426). «Pu- shtimi i Shkodrës ishte i drejtë, pavarësisht nga
motivet nga të ci- lat U udhëhoqën mbreti Nikolla dhe qeveria malazeze.
Zhvillimet e mëvonshme do t’i vërtetonin këto» (N. Rakoçeviç, 1. 76. Shih edhe S.
Ratkoviç, f. 121). «Për të siguruar lundrimin mbi lumin Bunë dhe.për t’u mbrojtur
nga inkursionet e shqiptarëve, në muajin qershor 1915 Mali i Zi pushtoi Shkodrën,
Shëngjinin dhe Lezhën». (J. Bojoviç. La France et le Monténégro en décember 1915janvier 1916, në: «Istorijski zapisi», 1-2 1984, 1 150). «Italia dhe Greqia e dhunuan
asnjanësi- në e Shqipërisë pa arsye, kurse Serbia këtë e bëri me motivin për ta
mbrojtur kufirin e saj dhe të sigurohet nga ana e sulmeve të shqiptarëve, Arsyet
për pushtimin e një pjese të Shqipërisë së Veriut nga ana e trupave malazeze, nga
pikëpamja e gjendjes së tyre ushtarake, ishin të përligjura në krahasim me arsyet
e fq-intjëve të tjerë të Shqipërisë». ( Operaeije, f. 290). Pushtimi i Shqipërisë së
Veriut nga Mali i Zi «nga pikëpamja ushtarake ishte plotësisht i drejtë, shumë më
i drejtë nga sa ishin veprimet e tilla të Serbisë, të Greqisë dhe të Italisë dhe
paraqiste jo dobësim për përpjekjet luftarake të Malit të Zi» (D. Vujoviç. Odnosi
izemxhu Crne Gore i Franc'uske za vri- jeme prvog svjetskog rata, në: «Istorijski
zapisi», 3, '1964, f. 513-514).
1625 Operacije..., 290, D. Vujoviç. Odnosi.... f. 513-514.
'
1626 DDI. V, IV, dok. 308 dhe shën. 3, f. 184..
1627 Po aty, dok. 330.
1628
MOEI. III, VIII, pj. 1, dok. 225; DDL V. IV; dbk. 340. Shih po
ashtu AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. ,22.
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kral Nikollës, që ishte vjehrri i Viktor. Emanuelit III, mlbretit të
Italisë. (Dhe atë ditë që pushtoi Sbkodrën vjehrri i kërkoi nd’ihmë
dHen- dërrit1629). Përmbajtjen e projektit rus edhe Londra e konsideroi «shumë të ifortë ëlhe të ashpër»1630. Në të Malit të Zi nuk i
kërkohej zibrazja e territore<ve të pushtuara në Shqi- përi, veçse
nuk i njihej ky pushtim i kryer «në kundër- shtim të drejtpërdrejtë
me këshillimet e dhëna qetverisë së mbretit Nikolië nga fuqitë»;
tfuqitë merrnin shënim për «ka- rakterin e përkobshëm» të pushtimit
siç Icishie pohur qeve- ria malazeze, dhe theksonin se vendimi
përfundimtar për të ard'hmen politike të territoreve të pushtuara u
takonte atyre. Nga ana e tyre fuqitë premtonin se. do 'të tregoheshin
«më pak të ashpra» për t’ia dhënë Shkodrën Malit të Zi, në qoftë se
malazeztë «drejtonin forçat e tyre kundër armikut të përbashkët»1631.
. Thel'bin e notës .e përbënte kështu interesimi i fuqi- ve për ta
hedhur ushtrinë malazeze kundër Austro-Hunga- risë. E tillë mbeti
ajo edhe pas redaktimit që i bëri asaj diplomacia italiane1632. Nota iu
dorëzua qeverisë malazeze më 29-korrik1633/ pasi Parisi e dha përsëri
me vonesë miratimin e vet1634.
Mosnjohja e pushtimit malazez nga të'katër fuqitë e An- tantës
u duk më konkretisht në marrëdhëniet e konsujve të kë'tyre fuqive
në Shkodër me autoritetet pushtue.se malazeze. Ato u konsideruan
si marrëdhënie të karakterit «jo zyr- tar»1635.
Pohimet formale për karakterin e «përkohshëm» të pushtimit
dhe mosnjohja e tij nga ana e katër fuqive, nuk e penguan qeverinë
e Malit të Zi të ndërmerrte në territoret e pushtuara të shtetit
shqiptar veprime politike që vinin në kundërshtim me pohimet e saj
të zakonshme e që përputhe- shin me synimet aneksuese të Cetinjës.
Me të hyrë në Shkodër komandanti i ushtrisë pushtu- ese, R.
Veshoviç, u deklaronte banorëve se ushtria malazeze kishte hyrë në
qytet «për me sigurue qetësinë e vendit»1636, kurse zyra e shtypit të
Cetinjës shpërndante lajmin se kjo ushtri kishte hyrë atje «në emër
të drejtësisë dhe të li- risë, në emër të rregullit dhe të ligjshmërisë,
në emër të qy- tetërimit evropian»1637. Flamuri kombëtar shqiptar u
zëvendësua menjëberë me tlamurin malazez 1638 . Madje
administrâtes së vendit pushtuesit i dhanë karakter civil. :Në krye

1629 S. Ratkov-iç. f. 110-112.
1630 MOEI. III. VIII, pj. 1, dok.,225; DDL V, IV, dok. 374:
1631 DDL V, IV, dok. .340.
1632
DDI. V, IV, krahaso dok. 340 me 391. Shih edhe AMAE. Albanie,
vëll. 6, fl. 85-67; MOEL III. VIII, pj. 1, riok: 323.
1633 AMAE, Albanie, vëll. 6, fl. 99-100; DDL V, IV, dok. 504; MOEI. III. VIII,
Dj. 1, dok. 412.
1634 DDI. V, IV, dak. 445, 466, 504; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 99-100
1635 DDI. V, IV, dok. 504.
- 135) «Populli», 29.6.1915, f. 1:
•
/
1637 «Samouprava», 20/6.7.1915.
1638 AMAE. Albanie, vëll. 6. fl. 326-327; DDI, V, IV, dok. 290.
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të kësaj administrate vendosën Bozho Petrpviçin, si guvernator 1639, i
cili kishte qenë dikur kryeministër. Regjimi ndërkombëtar i
Shkodrës, i përfaqësuar nga Këshilli i konsujve, pushoi së
ekzistuari1640. Autoritetet pushtuese e detyruan konsullin aus- trohungarez të lin te Shkodrën, me gjithë kundërshtimet e tij se ndodbej
në një vend asnjanës1641. Regjimi doganor ek- zrstues u suprimua. Po
ashtu konsulli malazez u tërhoq nga Shkodra me motivime të
ndryshme1642-. ..
Krahas masave të tilla me karakter.aneksimi, Cetinja mori
edhe një varg masash të tjera me karakter shtypës. Ashtu si të gjithë
pushtuesit edhe organet malazeze' u interesuan për çarmatosjen e
popiillsisë 1643 si një; mjet për të mënjanuar qëndresën me armë.
Madje çarmatimin komandantët ushtarakë e filluan menjëherë sapa
kaluan kufijtë, Për rrjedhim në ndonjë botim jugosllarv ësihitë folur
për një hap të-kryer me iniciativën e vetë këtyre komandantëve 1644.
Mosdorëzimi i ar- mëve dhe fsheTija e tyre çoi në zgjatjen e afateve
të dorë- zimit e në kërcënime për marrjen e masave të rënda ndaj kundravajtësve 1645.
Forçat e pakta të xhandarmërisë dhe të policisë në pje- sën më
të madhe ata i shpërndanë dhe i zëvenidësuan me força malazeze.
Komandën e tyre e morën në dorë oficerët malazezë. Pushtuesit'
vunë gjithashtu nën kontroliin e vet të gjitha degët e administratës
civile, që nga kapiteneria e portit e deri te shënbdjmet shëndetësore,
postëtelegrafën e finançât, duke caktuar në krye të tyre njerëz të
ardhur nga Mali i Zi. Edhe në krye të gjykatave vendosën malaizezë
të ardhur nga Cetinja. Autoritetet pushtuese ndërruan deri edhe
anëtarët e Këshillit të Bashkisë1646.
Ditët e para të një qetësie relative i pasuan arrestimet,
burgosjet dhe internimet në masë. Ato u kryen nën petkun e luf-tës
kundër agjentëve të pasuesve të Austro-Hungarisë ose të Turqisë1647.
Qëllimi ishte' të luftohej Lëvizja Kombëtare Shqiptare. Midis të
arrestuarve dhe të internuarve ishin: Luigj Gurakuqi, Sotir Peci,
Aqif pashë Elbasani, Eshref Frashëri e shumë të tjerë. Pas pak
pushtuesit kaluan në as- gjësimin fizik të personaliteteve të pushkës
dhe të penës. Ata vranë rilindësit tanë të shquar si Çerçiz Topullin,
Mehmet Shpendin, Mustafa Qullin, Isa Boletinin etj.
Gjatë mrethimit të Shkodrës nga ushtria ma'lazeze, përveç Isa

1639 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 78-79; DDI, V, IV, dok. 461; MOEI, III, VIII, Dj.
1, dok. 298. f. 387.
1.39) DDL V. IV, dok. 359. 401.
1641 HHStA, PA, A. Raport i K. Halles i 6.7.1915 me lidhjet për- katëse. •
1642 AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 80; «Besa shqyptare», 10.7.1915, f. 3.
1643
AMAE. Albanie, vëll. 5, fl. 257, 276. 286; po aty, vëll. 6, fl. 55-56;
«Populli», 9.14, 17, 18 qershor 1915 dhe 1.7.1915; Operacije, f. 259-261.
1644 Operacijë..., f. 259.
1645 AMAE. Albanie, vëll. 6, f. 55-57.
1646 «Populli», 29.6.1915, f. 2-3; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 116- -117, 168-169.
. 146) AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 72, 78, 80, 83 ; Le vicende... f. 639-640. ’
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Boletinit atje ndodheshin edhe udhëheqës të tjerë koso- varë, si
Bajram Curri, e Hasan PrisMina. Dy të furudit çanë rrethimin dhe
u larguan prej andej duke marrë arratinë, kurse I, Boletini, i sëmurë,
i kërkoi strehim konsullatës franceze' në Shkodër, e cila ia, dorëzoi
pastaj me dredhi pushtuesve malazezë. Në Shkodër u kapën edhe Ç.
Topnlli e M. Qulli. Ky i fundit vazfodoi të nxirrte gazetën «Populli»
edhe nja 10 ditë pas pushtknit.
v Nga katër gazetatqë botoheshmmë-parë u lejua të bo- tohej
vetëmvnjëra,. ajo e drejtuar nga Dom Ndoc Nikaj, së cilës iu ndërrua
titulli nga «Besa shqyptare» në «Zani i Shkodrës» 1648. Balja e saj u
lejua meqë bptuesi ishte njeri me njëqind f’amurë.
,
Pushtimi 1 vendit. u nd’ie menjëherë edhe në treg, në
shkëmbimin e mallrave dhe në qarkullimin e monedhës. Kartëmonedha mialazeze që u vu në qarkullim, pasi pushtuesit eaktuan
kursin. e saj mM vlerën reale, i dha s'hkas rritjes së menjëhershme
të çmimeve që ishin edhe më pare të larta. Brenda 5 ditëve
shkruante, p.sh., gazeta «Populli>^ e 2 ko- rrikut 1915, çmimi i
sheqerit kishte hypur dyfishin, kurse buka «sa vien e shtrenjtohet sa
e ma zi»1649.
Pushtimi serb dhe malazez, vuri në lëvizje edhe qeverinë grebe,
porse kjo nuk arriti ta zgjeronte më tej pushtimin e të shtrihej deri
në Berat e në Shkumbin. Megjithatë edhe ajo nuk qëndroi pa vepruar
në Shqipërinë e Jugut.

5. VEPRIMET E GREQISË NË SHQIPËRINË E JUGUT

Në kohën e invadimit të. Shqipërisë nga dy monarkitë fqinje të
veriut, Greqia ishte ende neu traie, por e brejtur nga një luftë
politifce e brendshme gjithnjë në rritje në li- dhje me qënidrimin që
duhej të mbante ndaj konfliktit bo- tëror, për të përfituar sa më
shumë prej tij. Në kuadrin e kësaj lutte në mars të vitit 1915 qeveria
me orientim antan- tofil e kryesuar nga E. Venizeloja u detyrua të
jepte dorëhe- qjen. Largimi nga pushteti ishte rezultat, i dështimit
të për- pjëkjeve të tij për ta futur Greqinë në luftë përkrah Antantës
e për pjesëmarrjen e ushtrisë grebe në operacionet e Darda- neleve.
Venizeloja donte që ushtria greke të ishte e prani- shme në marrjen
e kryeqytetit të ish-Perandorisë Bizantine mesjetare e të selisë së
Patrikanës, të Stambollit. Shtënia në dorë e Stambollit ëndërrohej jo
vetëm nga borgjezia ruse, por edhe nga ajo greke, e cila e quante
veten trashëgimtare të Perandorisë Bizantine.
Edhe qeveria e re me ministër të Jashtëm J. Zografon (ish. 147) P. Daka, f. 213.
1649
«Populli», 2.7.1915, f. 2; «Besa shqypfcare», 3, 6, 8, 10 korrik
1915; DDJ. V. IV, dok. 341; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 53, 55-56. 87-89.
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kryeministër në «qeverinë» e «Vorio-Epirit autonom»), formalisht
nuk e kundërshtoi pjesëmarrjen e Greqisë në lu- ftë në anen e fuqive
të Antantës, por e lidhi me disa ku- shte. Ndër të tjera ajo kërkonte
prej këtyre ruajtjen e të- rësisë territoriale të Greqisë, dhe njohjen e
pjesës që i <<ta- konte» në ndarjen e Perandorisë Osimane e të
Shqipërisë1650.
'Mirëpo ngjarjet u zhvilluan në një mëcnyrë të tillë që nuk i
dhanë mundësi borgjezisë greke të dilte nga neutrali- teti. Kështii
ajo mbeti prapa borgjezisë impérialiste italiane (që hyri në luftë), e
eila me Traktatm e fshehtë të Londres siguroi jo vetëm soivranitetin
mbi Vlorën dhe protektoratin mbi «shtetin shqiptar» të Sbqipërisë së
Mesme por edhe so- vranitetin mbi ishujt grekë të Dodekanezit në
detin Egje. Bile edhe e ardhmja politike e Shqipërisë së Jugut do të
përcaktohej sa nga dëshira e fuqive të Antantës aq edhe nga ajo e
Italisë. Prandaj kon.tradiktat midis Italisë e . Greqisë që ishin disi
fashitur më parë me manipulimet në prapaskenë midis tyre për
Shqipërinë e Jugut dhe Vlorën, erdhën duke u ashpërsuar jo më pak
nga ato midis Italisë e Seribisë. Për rrjedhim shtypi borgjez grek
filloi të theksonte se: «Ita- lia është më i madhi armik i Greqisë»1651.
Ndërkaq qeveria e D. Gunarisit kishte filluar të merrte në
Shqipërinë e Juigut- disa masa me karakter politik, sikur kjo të ishte
shndërruar në pjesë përbërëse të shtetit grek. Pushtimit të
përkohshëm ushtarak të Shqipërisë së Jugut, Athina po i jepte
karakterin e një administrimi civil grek.. Së lundi ajo vendo;si atje
gjyqet civile nën vartësinë e vet 1652 dhe u përpoq të thërriste nën
armë të rinjtë e atjeshëm1653, edhe pse ata ishin shtetas shqiptarë.
Këto masa rritën së tepërmi emigracionin nga kjo pje^ së e
vendit, i cili u vendes kryesisht në Shtetet e Bashku- ara të
Amerikës. Kështu radhët e kolonisë shqiptarë të atje- shme u shtuan
së tepërmi. Ky emigrim i kryer gjatë luÆtës kishte më shumë
karakter politik sesa ekonomik. .
Një hap tjetër akoma më flagrant i qeverisë helene në
Shqipërinë e Jugut ishin zgjedhjet parlamente që ajo u përpoq të
zhvillonte në Korçë dhe në Gjirokastër, në

1650
MOEI. III, VII, Pi. 2, dok. 531 dhe shën. 2, f. 150; DDL V, IV, dok.
489. Shih po ashtu në MOEI, III VII, pj. 2, dok. 432, 569.
1651 «Biblioteka Zëri i Shqipërisë», nr. 6, 1915, -f. 7-10.
1652
HH St A, PA, A. Horbonstel nga Janina — Vjanës, më 12.4. 1915;
^Biblioteka Zëri i Shqipërisë», nr. 2, 1915, f. 20; nr. 3, 1915 f. 20; nr. 4, 1915, f. 29;
Ch. Vellay La question de l’Adriatique, Paris, 1915, f. 106-107.
1653
ACS. Nuvolari nga Janina — Romës më 4.5.1915, nr. 52; «Biblioteka Zëri i : Shqipërisë», nr. 2, JJ)15- f- 20; «Kofta», L4.1915; f. 1, art.:
Korrespondencë nga Korça; «Dielli», 2.4.1915, 3.9.1915.

584

cilat protestuan pra-në fuqive15?. Nga ana e tyre reaguan edhe fuqitë
për llogari të vet. Ndar jem përf undimtare të Ball- kanit dhe atë të
-botës ato donin ta rezervonin si një «të 'drej- të» që u takonte vetëm
atyre. .Në këtë vështrim Greqia duhej t’i përmbahej deri në mibarim
të luftës deklaratave të saj të tetorit 1914, e cila e konsideronte
pusbtlmin ,grek të Shqipërisë së Juigut, ,<<të përkohshëm» derisa
Konferenca e ardhshme e Paqes (që do të vemdoste për^ të ardhmen
po- litike të botës pas luftës) të vendoste edhe për të ardhmen politike
të Shqipërisë dhe të territoreve të saj.

Në këto kushtë ndërkombëtare • qeveria • e Athinës u
mundua të manovronte, duke deklaruar se nuk do të orga- nizonte
atje zgjedhje parlamentare, porsé «do t’i toleronte» ato pa ndryshuar
gjoja statusin ndërkombëtar të <Æpirit të Veriut»1654. Këto përojekje
të reaksionit grek në Shqipërinë e Jugut, gjetën mbështetje.n e klerit
të làrtë ortodoks, një pje-

1654
ACS. de Bosdari —Romës, më 15.4.1915, nr. 163, me të cilën i
ipërcjelL notën e qeverisë greke.
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kuadrin e zgjedhjeve që u zhviiluan në verën e vitit 1915 në tërë
Greqinë. Në këtë mënyrë .deputetët e Shqipërisë s'ë Jugut do të
uleshm' në bankat e Parlamentit të Athinës.
Ky hap i qeverisë greke hë Shqipërinë e Jugut ndeshi . në
kundërshtiniin e fortë të rretheve të gjer.a shqiptare, të
Ndër fuqitë që kërkuan të mes zhvilloheshin atje zgje- dhjet
parlamentare ishin jo vetëm ato që kishin interesa të veeanta në
Shqipëri, sikundër ishte Italia 1655 1656 ,. por edhe të tjera si Rusia.
Diplomacia e Petrogradit ishte prekur thellë nga ky hap i qeverisë
greke i cili ishte i njëjtë me hapin e saj në isbujt e mëdhenj të Ibros
e Tenedos, ç’ka cënonte drejtpërdrejt interesat e carizmit rus*. Përsa
i përkiste Shqipërisë së Jugut, e ardhmja e saj do të zgjidhej sipas
«dë- shirave të Greqisë në qoftë se qeveria helenike do t’i për-■
mbahej një politike më të sinqertë në marrëdhëniet e saj me shtetet
e Antantës»1657, — nënvizonte S. Sazonovi në fund të rnarsit e, në
fillim të prillit 1915.
.

1655
«Kohà», 1.4.1915, f. 1, art.: Korrespondencë nga Korça; «Corriere delle Puglie», Bari, 10-11.5.1915.
1656
ACS. Sonino — de Bosdarit. më 3.4.1915, nr 1082; A de Bos-^
dari, f. 119; S. Sonnino; Diario, f. 120.
*) Këta: ishuj . ishin zënë nga ushtria greke gjatë luftërave • ball- kanike,
porse për shkak se kishin rëndësi strafcegji'ke, fuqiitë nuk ia kishin njohur
Greqisë, por ia kishin. lënë përsëri Turqisë. Ata li- dheshin me Ngushticat,
siguronin «mbrojtjen» e tyre. Rrjedhimisht këta ishuj duhet t’i përkisnin vendit
që do të merrte Ngushticat d.m.üh. Rusisë. (MOEI. III, VII, pj. 2, dok. 457 dhe shën.
1, f. 173).
1657 MOEI, III, VII, pj. 2, dok. 457 dhe shënimet e këtij . doku- menti. ■ •
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sëemirë e te cilit ishte me origjinë greke. Për zhvillimin e këtyre
zgjedhjeve në maj të vitit 1915 u thirr edhe një «kongres» në Permet.
Në onganizimin dhe në mibledhjen e tij rolin kryesor e luajtën tre
peshkopët, ai i Korçës, i Gjiro- kastrës, dhe i Konicës, duke përsëritur
kështu, me një për- mbajtje tjetër, «kongresin» e Gjirokastrës të
shkurtit 1914 ku ishte shpallur autonomia e <<Vorio«Ep:iriM 57.
Kisha si shtab drejtues dhe organizues i reaksionit të
brendshëm në Shqipërinë e Jugut, me masa të tilla politi- ke, po
përpiqej të shfrytëzonte përsëri kushtet e favorshme të pushtimit
grek, për t’u vesbur disa elementëve greko- manë të mbledhur në
Permet, vellon- é përfaqësuesve të mba- rë popullsisë. Ajo vazhdonte
kështu rrugën e përçarjes së popullsisë shqiptare të dy besimeve të
ndryshme fetare, duke iu kundërvënë haptazi aspira ta vë patriotike
të masës së gjerë të popullsisë, si asaj myslimane ashtu edhe masës
or~ todokse.
Kontradiktat për zgjedhjet parlamentare u mënjanuan
përkohësisht sepse qeveria greke hoqi dorë nga zhvil'limi i tyre në
Shqipërinë e Jugut, Përveç kësaj, ajo nuk lejpi as pjesëmarrjen në
parlamentin grek1658 1659 të «deputetëve» të zgjedhur sipas vendimit
të mibledhjes së Përmetit1660.
Ndërkaq, pas pushtimit serbo-malazez në Shqipëri lindi një
problem tjetër për t’u zgjidhur. Territore të pashkelura ende nga të
huaj mbetëm vetëm ato në jug të Shkumbinit, ose një pjesë e
Toskërisë dhe një pjesë e vogël e Gegëri- së, në qoftë se shprehemi
me këto terma, të përdorura shu- më në atë kohë. Mbi Shkumbin
mbeti Durrësi, ku ndodhej. E. Toptani, poshtë tij si qytet kryesor dhe
i 'rëndësishëm' mbeti Berati, me të eilin nënkuptohej e tërë
Myzeqeja. Çë- shtja se kush do ta plotësonte këtë «boshllëk» vuri në
lë- vizje të gjitha forçat e inter esuara, si të brendshmet, sic ishte
popullsia e kësaj zone në radihë të parë dhe pastaj Esad pashë
Toptanin ashtu edhe të jashtmet, siç ishin Italia me Greqinë, të cilat
riyalizonin për ndarjen e Shqipërisë në jug të Shkumbinit.
E. Toptani donte ta shtrinte pushtetin e vet edhe në këtë pjesë
të vendit. Dhe ia arriti qëUimit. Pas shtypjes së Kryengritjes
Fshatare nga ushtria serbe, forçat esadiste nuk gjetën ndonjë
rezistencë për t’u shtrirë në Myzeqe e në Berat. Ato shfrytëzuan
pështjeUimin e madh, ,e gjendjen e rëndë të krijuar nga pushtimi
serb .dihe. fjalët e përha- purâ për një agresioh të forcave grekë në
Berat1661.
Për shtrirjen e pushtetit të Esad Pashës në Berat ishte e
interesuar edhe qeveria e Romës1662. Ajo e shihte këtë si një mjet për
1658 Gaz. «Korytza»-, Korçë, 29.4.1915 (kalend. i vjetër), f. 3-4.
1659 A. de Bosdari. f. 119: S. Sonnimo, Diario, f. 120. shën. 120.
1660
DDL V, IV, dok. 605, 753; «Korytza», 20.8.1915, f. 1; rev.
«L’Albanie»-, Lausanne, nr. 3, 1915, f. 22-23
1661
DDL V, XV, dok. 128, 140, 174; ACS. Lori — Romës, më 9.6.
1915, nr. 711.
1662
Po aty, dok. 160. si edhe dok. 128, 140 dhe shën. 2, f. 182, si
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të penguar vendosjen atje të forcave greke.
, ' Shqetësimi i' qeverisë italiane se mos ushtria greke zi- nte
Beratin e kalonte më në veri, ishte i madh1663. Bile mund të themi se
ky shqetësim ishte më i madh nga ai që shkaktoi hapi i Serbisë dhe
i Malit të Zi në Shqipërinë e Mesme dhe në atë të Verrut, sepse dihej
rëndësia e madhe që kishte Berati ose Fieri për Vlorën, si një
prapavijë e rëndësishme për «sigurimin» e pozitës së rëndësishme
strategjike të Gji- braltarit» të Adriatikut. -«Berati është një qytet që
i për- ket Vlorës»1664, — theksonte me të madhe sbtypi borgjez italian në atë kohë. Pushtimi nga Greqia e kësaj pjese të Shqipërisë do
ta rëndonte disfatën politike që kishte pësuar Italia nga invadimi
serb dhe malazez i Shqipërisë. Prandaj qeveria e Romës u ra
kamibanave. të alarmit për rrezikun e pushtimit të Beratit nga
Greqia. Për shmangien e tij ajo thirri në ndihmë ed'he tri fuqitë e
Antantës, që ishin alea- te dhe nënshkruese të Traktatit të fshehtë
të Londrës. U kërkoi të ndërhynin kolektivisht në Athinë 1665.
Nga ana e saj Roma e njoftonte Athinën se nuk kishte
ndërmend të dërgonte ushtrinë e vet në këtë qytet dhe se Greqia
duhej të vepronte njësoj, ndryshe «një përparim grek mbi Beratin dotë shkaktonte shpërthimin e një pakënaqë- sie të rrezikshme që do
ta vinte qeverinë mibretërore [italiane] në pozitë shnmë : të vështirë
dhe, për rrjedhim, cdo lëvizje të tillë do ta konsiderojmë si një akt
pak miqësor»1666.
Në këtë kohë ushtria greke e zgjeroi pushtimin e saj vetëm në
disa fshatra 1667 , por nuk arriti në Berat. Çështja u m'byll
përkohësisiht me një deklaratë të qeverisë së Athi- nës sipas së cilës
«Greqia nuk kishte ndërmend të zinte

edhe ACS. Alioti — Romës, 6.9.1915. nr. 53g.
1663
DDI. V, IV, dok. 130, 133, 167, 188; MOEI. III, VIII, pj. 1, dok.
115.
1664 Shih materialet në AIH, A, "IV, 72. f. 31.
1665
DDI. V, IV, dok. 280. 313. 338,. 358; MOEI. III. VIII, pj. 1, dok. 246
me shënimet: AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 10, 22, 43, 50; &. Sonnino. Diario, f. 165-166.
170-171.
1666 DDI. V, IV. dok. 338. Shih dhe MOEI. III. VTTI, ni. 1, dok. 228.
1667 «Popullir, 2.7.1915. f. 2, art..: Greku në. Shkymbin; DDI. V, IV, dok. 150,
332; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 70.
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Beratin», porsekjo «nuk don të thoshte se Greqia hiqte dorë së
interesnari për fatin e banorëve të Beratrt»1668, u pohonin diplomatët
e Athinës pënfaqësuesve të fuqive të Antantës.
Kjo gjendje politike e Shqipërisë do të vazhdonte për pak kohë.
Së shpejti territoret e saj do të bëheshin shesh i luftës impérialiste
dhe do të përfshiheshin në frontin e Ballkanit. Pushtuesit serbë,
malazezë e grekë do të zëvendë- soheshin nga të tjerë.
K R E U VII

SHNDERRIMI I SHQIPËRISË NË SHESH TË LUFTËS
IMPERIALISTE
1. PROPOZIMI ANGLEZ PËR «PAVARËSINË» E SHTETIT
SHQIPTAR

Gjendja e- brendshme politike e Shqipërisë deri aty nga fundi i
vitit 1915 vazhdoi të ishte pothuajse e njëjtë me atë të verës së atij
viti. Organet e «qeverisë» së E. Toptanit kishin gjithnjë një shtrirje
të kufizuar. Ato vepronin në Le- zhë, në Durrës dhe në Berat. Pjesa
tjetër e Shqipërisë vijon- te të ishte e pushtuar nga forçat e
armatosura të Italisë, të Serhisë e të Malit të Zi, që luftonin në anën
e Antantës, si edhe të Greqisë neutrale. Kjo gjendje politike ndryshoi
nga fundi i vitit 1915 dhe veçanërisht nga fillimi i 1916-ës, pas
ndryshimeve të mëdha që ndodhën në frontin e luftimeve në Ballkan
me hyrjen e Bullgarisë në luftë, me thyerjen e plotë të ushtrisë serbe,
me tërheqjen e kësaj nëpërmjet Shqipërisë dhe me kapitullimin e
ushtrisë malaizeze. Në Shqi- përi disa pushtues u zëvendësuan me
të tjerë derisa ajo u shndërrua gradualisht në shesh të luf tës
impérialiste. Ndry- shime të tilla vazhduan deri aty nga fundi i vitit
1916 e fi- llmi i 1917-ës, me shtrirjen në Shqipërinë e Jugut të pushtuesve italianë e franoezë, që zëvendësuan atje puahtuesit grekë.
Gjendja e krijuar në Ballkan në tetor të vitit 1915 ishte tepër e
vështirë dhe shqetësuese për fuqitë e Antantës, sido- mos me
thyerjen e ushtrisë serbe. Ndër masat që u men- duan për të
përballuar këtë gjendje, hyn edhe propozimi amglez për «pavarësinë»
e shtetit shqiptar, paraqitun aleatë- ve të saj në nëntor 1915.
Thyerja e ushtrisë serbe erdhi si rezultat i sulmit të for- cave të
mëdha austro-hungareze e gjermane të filluar më 6 tetor dhe i luftës
që nisi ushtria bullgare një javë më vonë, më 13-14 tëtor 1915.
Hyrja e Bullgarisë në luftë kundër Serbisë iShte një fitore
1668 MOE1. III, VIII, pj. 1, shën. 1, f, 315 dhe dok. 297.
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diplomatike e njëherazi ushtarake për Berlinin e Vje- nën dhe një
dështim po i dyfishtë për füqitë ë Antahtës. Shpresat e këtyre te
fundit për të ndikuar mbi shtetet neu- trale të Ballkanit pas hyrjes
së Italisë në luftë, nuk u vër- tetuan në rastin e Bullgarisë, me gjithë
përpjekjet për të paj- tuar Sofjen me Beogradin duke rindarë
Maqedoninë. An- tanta: u tregua e pafuqishme të ndryshonte :
qëndrimin e borgjezisë shtetmadhe bullgare. Qeveria e Sofjes zg
jerimin e Bullgarisë në Maqedorii e në përgjithësi në Ballkan e shikonte vetëm në aleancë me fuqitë qendrore, me fitoren e armëve të
tyre dhe me disfatën ushtarake të Serbisë.
Nga ana e tyre, fuqitë e Antantës bënë përpjekje për t’i ardhur
në ndihmë ushtarakisht Serbisë. Megjithatë nuk e shpëtuan dot
usbtrinë e saj. nga thyerja e plotë. Në fi- llim të tetorit 1915 ato
zibarkuan një kontigjent të vogël të trupave të tyre që filloi të
vepronte në Ballkan, në frontin e Selanikut, e që mori emrin
«Armata. e Lindjes». Kjo armatë përbëhej në fillim nga trupa
franceze e angleze, të ardhura në Selanik nga fronti i Derdaneleve.
Me këtë rast E.Venizeloja (që .ishte kthyer në krye të qeverisë pas
zg'ie- dhjeve të qershorit, 1915) mendoi që Greqia.të hynte. në luftë
përkrah fuqive të Antantës e t’i vinte në ndihmë ushtrisë serbe,; në
bazë të marrëveshjes greko-serbe të qershorit të vi- tit 1913. Po
përsëri: nuk amti dot të mposhtë kundërshtarët e brendshëm
gjermanofilë. As «Armata e Liiidjes^ nuk mun- di të përparonte aq
sa të lidhej me forçat serbe në .Maqe- doni, për të krijuar këtu një
front të perbashkët me ushtri- në . serbe ose\për të.ndihmuar
.tërheqjen e.kësaj të fundit nëpërmjet Maqedonisë. Në këto kushte të
rënda, e vetmja rrugë fumizimi dhe tërheqjeje për ushtrinë . serbe
mbeti Shqipëria me portet e saj të Shëngjinit, të Durrësit dhe të
Vlorës.
Situata e vështirë ushtarake në Ballkan shtroi përpara fu- qive
të Antantës nevojën e krijimit në Shqipëri të një situ- ate të
favorshme për to, me qëllim që populli shqiptàr të mbante qëndrim
dashamirës ndaj tyre dhe ndaj ushtrisë serbe, Kështu furniziimi e
tërheqja e kësaj ushtrie mëpër Shqipëri do të bëhej pa pengesa. Nga
kjo hndi edhe mendkni për t’i premtuar popullit shqiptàr
«pavarësinë» e Shqipërisë, si mjet politik për ta bërë atë mundësisht
për vete.
Kjo çështje u shtrua në radhë të parë nga Anglia dhe jo
rastësisht. Dihej ndikimi. politik më i madh mbi borgje- zinë
shqiptare i fuqve qendrore, kryesisht i Austro-Hünga- risë në
krahasim me fuqitë e Antantës. Fuqitë e Antantës ki- shin mbajtur
qëndrim të hapur armiiqësor ndaj problemit shqi- ptar, veçanërisht
që nga koha e Konferencës së Amibasadorëve e viteve 1912-1913 e
këndej. Gjithashtu diheshin kontradiktat e theila që ekzis.tonin
midis popullit shqiptàr dhe monarki- ve. serbe e malazeze; ato e,
kishin burimin në politikën gra- bitqare të dy fqinjëve veriorë ndaj
treyave shqiptare dhe në qëndrimin shtypës ndaj Lëvizjes.
Kombëtare të popullit shqiptàr. Pushtimi i Shqipërisë së Mesime dhe
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asaj Veriore në qershor 1915 nga ushtria serbe e malazeze, ishte një
ar- sye tjetër.që ki'shte thelluar më tej këto. kontradikta. Qeve- ria e
Beogradit nuk i tërhoqi forçat e saj , pushtuese nga Shqipëria e
Mesme, me gjithë premtimin e 2 qershorit të yi- tit 1915, të shpallur
publikisht nga komandantët e ushtrisë.
Kontradikta të tilla ekzistonin. edhe me aleatët e rinj te fuqive
të Antantës, me pushtuesit italianë, që kishin zaptuar Vlorën.
Synimet ekspansioniste të qeverisë së Romës në Shqipëri,
veçanërisht në Vlorë, njiheshin botërisht. Këto synime i kishte bërë
të njohura si shtypi i Gadishullit Apenin, ash- tu ©dhe qeveria
italianë e austro-hungareze me botimet do- kumentare të vëna në
qarkullim për qëllime politike të brendshme. Me këto botime Roma
donte të përligjte fu- tjen e Italisë në luftë kundër AustroHungarisë1669, kurse Vje- na të justifikonte qëndrimin e saj ndaj ishaleates, për lëshi- met që i kishte bërë në Shqipëri dhe në vetë
krahinat e Perandorisë1670.
Synime aneksioniste ndaj tokave shqiptare kishin edhe
invaduesit e rinj austro-hungarezë, por ato nuk njibeshin ende
publikisht. Për më tepër asokohe Austro-Hungaria shi- kohej nga
rrethe të ndryshme të borgjezisë shqiptare, si fuqia që mund të
përkrahte bashkimin me shtetin shqijjtar të krahinave të gjera të
veriut 'dhe të verilindjas, të lëna jashtë kufijve të vitit 1913. Duhet
shtuar se borgjezia shqiptare në përgjithësi zgjidhjen e çështjes
nationale nuk e shikonte të mundshme veçse nëpërmjet shfrytëzimit
të kon- tradiktave ndërimperialiste, sic ishin ato midis dy grupeve të
fuqive ndërluftuese, veçanërisht kontradiktat midis Vje- nës, nga
njëra anë, dhe Romës, Beogradit dhe Cetiriës, nga ana tjetër.
iMibështetja nga Italia dhe nga tri vendet fqinje ballka- nike e.
«qeverisë» së Esad pashë Toptanit, i cili njihej ta- nirnë nga masa të
gjera popuUore për qëndrimin e tij an- tikombëtar, ishte një rrethanë
tjetër që ndikonte në dëm të fuqive të Antantës e në favor të
kundërshtarëve të tyre.
Pikërisht këto rrethana kishin parasysh fuqitë e Àn- tantës në
vjeshtën e vitit 1915, kur u detyrüan të disku- tonin për faktorin
shqiptar e si ndikonin mbi të. Mirëpo ato nuk u morën dot vesh për
masat që duheshin përdorur ndaj shqiptarëve. Disa ishin për masa
me karakter politik, të tjerat per shtypjen me armë.
Për marrjen e masave me karakter politik në fillim mendoi
qeveria e Londrës, e cila mori edhe iniciativën. Më 15 nëntor 1915
Anglia 'i parashtroi aleatëve të saj, në fillim Italisë, propozimin për
t’u premtuar shqiptarëve se «aleatët [e Antantës] do të favorizojnë në
të ardhmen, me të gj'itha mjetet që kanë në dispozicion të tyre,
1669 Është fjala për botimin dokumentar: Documenti divlomntici ita- liahi
prèsentati dl Parlamento italiano ddl ministro degli Affàri Ester! Roma, 1915.

21 Kemi narasysh botimin e uasur me dokumente të Ministrisë së jashtme të
Vjenës : Documents diplomatiques concernant les rapports entre l’Autriche — Hongrie
et i’Italie (20 juillet 1914-23 maj 1915), Vienne. 1915.
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krijimin e një shteti shqiptar të pavarur».1671 ,
Mandej në propozimin anglez jepeshin mendime për administrimin e brendshëm të këtij shteti shqiptar «të pa- varur», për
statu,sin e tij politik ndërkombëtar, për shtri- rjen e kufijve të tij, dhe
për mënyrën e vënies në dije- ni të shqiptaxëve me përmbajtjen e
propozimi t .-«në shkëm- bim të ruajtjes nga ana e tyre të një
qëndrimi ngushtësisht miqësor ndaj aleatëve»1672 të Antantës.
Në fillim propozimi i Londres iu paraqit për - miratim Italisë si
fuqia aleate e interesuar drejtpërsëdrejti në Shqi- përi e cila kishte
nënshkruar edhe Traktatin e 26 prillit 1915. Propozimin e Anglisë
Italia e miratoi menjëberë, sepse ai nuk vinté aspak në kundërshtim
me dy synimet kryesore të saj në Sbqipëri të parashikuara në
Traktatin e fsbehtë të Londres. Në propozim nuk vibej në pikëpyetje
vendo- sja e sovranitetit italian mlbi Vlorën dhe krahdnën e saj, as
edhe vendosja e shtetit «të pavarur» sbqiptar nën protek- toratin e
Italisë. Propozimi anglez ngacmonte bile dëshirën e qeverisë së
Romës për ta zgjeruar shtrirjen e shtetit të ardhshëm sbqiptar tej
Shqipërisë së Mesme «myslimane», të parashikuar në Traktatin e 26
prillit 1915. Në lidhje me kë- të çështje në propozimin e qe^erisé së
Londrës të 15 nëntorit 1915 thuhej : «Një shtet i tillë [sbqiptar], sado
që i vendosur nën mibrojtjen e Italisë, do të organizohej mbi bazën e
kan- toneve, që ësbtë bërë tashmë familjare për sbqiptarët. Kjo dô ta
zgjeronte protektoratin e parashikuar në marrëveshjen e fsbehtë të
26 prillit mbi një shtet të vogël mysliman shqiptar në një protektorat
që do të kishte pak a shumë kufi nga venu kufirin e Malit të Zi dhe
në jug një linjë që, e hequr nga skaji jugor i liqenit të Obrit, do të
arrinte në derdhjen e lumit Vjosë dhe do të përfshinte fdset katolike
dhe mys- limane... Lidhur me kufijtë jugorë sër E. Grei shikon një
rnezik... të provokojë armiqësinë e Greqisë në qoftë se linja do të
shtrihej më në jug nga ajo e tanishmja*. Kjo mund të bëbej e
mundshme më vonë, porse për momientin e ta- nishëm ai mendon se
do të ishte mire të respektohej ndje- shmôrià greke. Ai mendon
gjithashtu të mos u bëjë shqi- ptarëve ndonjë premtim lidhur me
Sbkodrên, ndonëse ai parashikon se do të detyrohet ta bëjë këtë më

1671
Archivio Centrale dello Stato in FUR. Rama, Carte A. Salandra,
Buste 6. fase.. 47 (më tei : ACSV S. Sanino — ambasadorëve. më 15 XI..1915;
Ministère des Àffires Etrangères de France. Archives diplomatiques. Guerre 1914-1918
(më tei AMAE1. Albanie, vëll. 6, fl. 227- -231; S. Sonnino, Diario 1914-1916. Bari,
1972. f. 270-272.
1672
«Në qoftë se ky propozim është në përshtatje me pikëpamjet e
qeverisë italiane dhe do të miratohei nga aleatët, sër E. Grei propo- zon të
autorizbjë misionin që është dërguar në Shkodër e cilindo agjent tjetër që mund
të dërgohei në niesë të ti°rs të vendit t’u ofrojë shqip- tarëve këtë zgjiidhje në
shikëmbim të ruajtjes nga ana e tyre të një qënidïiiimi. ngushtësisht miqësor ndaj
aleatëve»,.— thuhej më tej në këtë propozim. (ACS. Sonino — amibasadorëve, më
15.XI.1915; AMAE, Albanie, vëllA6, fl. 227-231; S. Sonnino. Diario, f. 270-272).
*) Është fjala për linjën, e push.tuar atëherë nga ushtria greke dhe . jo për
kufijtë shtetërorë të vendosur më 1913.
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vonë»1673, — thuhej në propozimin anglez.

1673
ACS. Sonino — ambasadorëve. 15.XI.1915; AMAE. Albanie, vëlî.
6, fl. 227-231; S. Sonnino. Diario 1914-1916, f. 270-272.
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Propoizimi i Londres, pajtohej gjithashtu edhe me dë- shirat e
qeverisë së Romës për - të ndikuar politikisht mbi shqiptarët, për të
mënjanuar mundësisht qëndresën e tyre, dhe për të neutrahzuar
ndikimin e Vjenës. Prandaj kreu i di- plomacisë italiane propozimin
anglez e pranoi menjëherë. 1674 S. Sonino bëri vetëm një sugjerim, që
«për tratatdvat dhe kon- taktet me shqiptarët të kihej parasysh në
radhë të parë Esa- di», si «personaliteti më i forte i atyre anëve dhe
si njeriu më i dispozuar në favor të Antantës», kurse përsa i përkiste ndërtimit të brendsbëm të shtetit shqiptar mfoi bazën e
kantoneve, ai mendonte të lihej hëpërhë mënjainë. 1675 1676 1677
Propozimin e vet qeveria angleze e shoqëroi edhe me veprime të
tjera. Ajo u bëri thirrje disa personaliteteve angleze që njiheshin në
rrethe shqiptare, sikundër ishte /publi- cistja , E. Dërham, të
përgatiteshin për . të shkuar në Shqi- përi, për t’u premtuar e
siguruar «shqiptarëve pavarësinë e tyre»s. E. Dërhami isbte një. nga
ato figura të huaja që ki- shin demaskuar me foreë qëndrimin
shoyinist të vendeve fqi- nje. ndaj të drejtave kombëtare të popullit
shq.iptar dhe për këtë arsye kishte fituar simpati në vend.
Mirëpo propozimri Londres u hodh poshtë në mënyrë të prerë
nga Parisi dhe sidomos nga Petrogradi, kur iu para- qit a-tyre për
miratim më 20 nëntor. Diplomacia ruse dhe ajo franoeze e panë
propozimin e E. Greit si përpjekje për t’i bërë ; Italisë lëshime të tjera
në Shqipëri përveç atyre që i ishin bërë me Traktatin e 2.6 prillit
1915. Ato nuk e panë pro- pozimdn nga këndvështrimi tjetër se me
premtime të tilla nuk do t’i afronin dot shqiptarët me anën e
Antantës, sikundër ishte qëllimi i këtii premtimi. Në fakt ai ishte një
premtim që. nuk siguronte as tërësinë territoriale të shtetit shqiptar,
që ishte ■ programi minimal i Lëvizjes Komibëtare Shqiptare.
Petrogradi dhe Parisi e kundërshtuan propozimin me pohimét
se krijimi i një Shqipërie me kufij më të gjerë nga ato.të parashikuar
më 26 prill 1915 «përfaqëson rreziqe të rën-da për të : ardhmen krejt
në dëm të aleatëve» dhe se për- fshirja e «fiseve të krishtera në
Shqipërinë e vogël mysli- mane, që është krijuar nga Traktati, do të
japë në të ardhmen shkaqe për një gjakderdhje të re dhe. të komplikimeve ndërkombëtare»9 Nuk i duhej lënë Ita'lisë më shumë në
1674
Në ditarin e tij të datës 15 nëntor S. Sonino ka shkruar se
ai iu përgjigj përfaqësuesit anglez në Romë se «në vija të përgjith- shme ne
pajtohemi me mendimet e parashikuara nga sër E. Grei në lidhje me të ardhmen
politike të Shqipërisë. Dëshira ë jonë .është të ngremë, nën drejtimin e Italisë, një
Shqipëri autonome dhe të pavarur .brenda kufijve të përafërt të shënuara në
promèmorien fE. Greit]». (S. Sonino, Diario 1914-1916, f. 272; ACS. Sonino —
ambasadorëve, më 15.X 1.1915. nr. 1523), ;
. . ..
..
1675
ACS. Sonino — ambasadorëve më 15.XI.1915, nr. 1523 dhe 21.
XI.1915, nr. 1579; S. Sondno. Diario 1914-1916, f. 272, 275-276. Shih edhe
Mezhdunarodnie Otnoshenia v epohu imperializma - (më tej: MOEI), séria IIL vëll.
IX, dok. 326.
1676
E. Durham. Twenty years of Balkàn Tangle, London, 1920. Citoi. siipas .përkthimit shqip. Njëzet vj.et ngatërresash ballkanike/ Tiranë,
1944, f. 281.
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Shqipëri, përgjigjeshin Parisi dhe Petrogradi, sepse i ishin njohur
«përfitime shumë të mëdha dhe ndofta të tepëruara». Për më tepër
kjo «do të ngj alite në Serbi, në Mal të Zi dhe në Greqi protestime të
përgjithshme»1678, — thuhej më tej në replikat e diplomacisë ruse dhe
franceze.
Rusia dhe Franca donin kështu që çështja shqiptare të mos
vihej më në diskutixn, por të mbetej ashtu sikundër ishte vendosur
më 26 prill 1915. Mirëpo qëndrimi i po- pullit shqiptar i shqëtësonte
fuqitë e Antantës. Kështu lindi kundërpropozimi i Rusisë dhe i
Francës për mënyrën e nën- shtrimit të popullit . shqiptar.
Petrogradi, dhe Parisi . ishin për përdoriimin e dhunës, për shtypjen
e tij me mjete ushta- ra'ke, duke zbarkuar trupa të fuqive të
Antantës, sidomos të Italisë.
Për ta mbështetur këtë rrugë atyre u duheshin edhe -«argumente» . të cilat i nxorën nga arsenali i propagandës anti- shqiptare.
Këto-, ishin; primitivizimi i jetës ekonomike-sho- qërore të pqpullit
shqiptar, fryrja e dasive fetare dhe mohi- mi i fo-rmimit të tij si komb.
Për diplomatët rusë dhe fran- cezë nuk ekzistonte një komb.
shqiptar. i formuar por ek- z; st on in <^grupe» ose «fise». shqiptare,
se territo-ret e tyre «mund t’i përshkoje kollaj duke u paguar kalimin
krerëve të tyre».. Ata pohonin gjithashtu se qëllimet e fuqive të
Antantës për të siguruar rrugët e furnizimit e të tërheqjes së ushtrisë
serbe mund të arriheshin me praninë në Shqipëri të foreave italiane,
të cilat do. t’i detyronin «shqiptarët të sillen me respekt» 1679. ...
Me të .tilla pikëpamje e qëndrime diplomatët rusë e franoezë.
tregoheshin më ekstremistë sesa ata angle.zë e- ita- lianë. Megjithatë
edhe vetë propozimi i E, .-Greit, dëshmonte - se ishte shumë larg
asniratave. kombëtare, të popullit shqiptar; ai shkelte rëndë parimin
e kombësisë dhe atë të vetëvendosjes së popujve. Propozimi anglez
mund të kënaqte vetëm ambi- ciet vetjake të Esad pas'hë Toptanit, i
ci£Li kënaqej me sun- dimin në Shqipërinë e Mesme nën i «mibrojtjen» e njerës apo tjetrës fuqi të huaj, dhe jo aspiratat e
Lëvizjes Koimbë- tare Shqiptare. Megjithatë dhe kv propo/.im u hodh
në shpor- të nga aleatët rusë e francezë, pavarësisht nga gjendja , tepër e rëndë për -forçat e Antantës në Ballkari dhe tragjike për
ushtrinë serbe.
Aspiratat kombëtare të popullit, shqiptar dhe qëndrimin e tij
politik i shprehu atëherë shtypi kombëtar shqiptar që botohej jashtë.
vendit, nga organizatat e emigracionit eko- nomik e politik të
atjeshëm1680. Aspiratat kombëtare u shpr.e- hën gjithashtu nga

10) : MOEI. III, IX, dok, 299, 301; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 234, 238-239.
10) AMAE... Albanie,. vëll, 6, fl. 235, 239; R. Poincaré, VII, f. 277.
1679 MOEI. III, IX, dok. 29.9, shën. 3 dhe dok. 333; AMAE. Albanie, vëll. 6, fl.
235 e 240.
1680 Në Shqipëri nuk kishte në atë kohë një shtyp të tillë. Ai ishte ndaluar
nga pushtuesit e ndryshëm.
12) Citoj sipas gaz. «Dielii», B. Mass, 1.12.1915-, f. 2 dhe gaz «Ko- zytza»,
;
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personalitete të ndryshme shqiptare po në mërgim.. Ndër ta u dallua
Ismail Qemal'i, i cili në vjeshtën e vitit 1915 ndodhej në Paris. 'Në
një deklaratë dhënë në nëntor 1915, gazetës pariziane Le Matin, I.
Qeimald ishte shpre- hur se pop-ulli shqiptar kisht-e vuaj-tur shnmë
nga mpnarkitë fqinje, sidomos nga Serbia, ndaj së cilës pohonte ai,
«e pre- dispozoi atë keqas lufta e fundit ballkanike». Megjithatë,
popuilli shqiptar do ta harronte të kaluarën -dhe nuk do të mendonte «veçse për të ardhmen, po ta ndihmonin të re- alizojë
aspiratat e veta dhe t’i garantojnë pavarësinë», se pop-ulli shqiptar,
vazhdonte ai më tej, «nuk do të ngurronte t’i përgjigjej thdrrjes së
Francës dhe të atyre që luftojnë ba- shkë me të për lirinë e
kombësive». Prandaj ato le «t’i drej- tohen ndjenjës së fuqishme
kombëtare të shqiptarëve dhe ka- në për të gjetur te ata një kontribut
nshtarak shumë të çmuar»12 — pohonte I. Qemali. Me sa duket, ai
donte të ma- ste pulsin e fuqive te Antantës.
■Këto mendime të I. Qemalit ishin shqyrtuar në Ministrinë e
Jashtme te Francës. Madje ishin shqyrtuar pak ditë përpa- ra se ajo
të merrte propozimin anglez. Mirëpo diplomatet francezë që
mibaheshin për njohës të problemit shqiptar. si L. Kraievski dhe Li
dë.Font-ënej,1681 e kishin shtruar proble- min nga pozita të tjera,
Nga ato se kush nga dy shqiotarët e njohur do të ishte më i
përshtatshëm, për fuaitë e .Antan- tantës, I. Qemali apo .E. Toptani?
Dhe ata ishin shprehur venidosmërisht për pashain e Tiranës, sepse
ky, sipas tyre, e kishte forcuar sundimin e .vet në Shqipërinë è
Mesme paç> pushtimit serb dhe se pas shtypjes atje të . Kryengritjes
Fsha- tare. Gjithashtu ai gëzonte mbështetjen e qeverisë serbe dhe
të asaj italiane dhe kishte dhënë prova si njeri i fuqivetë Antantës.1682
Për L. Krajevskin I; Qemali; «nuk kishte asnjë autoritet në Shqipëri»,
«influença e pakët që ai ushtronte diikur nuk e kalonte krahinën e
Vlorës» dhe I; Qemali «nuk jepte asnjë garanci» për Antantën.1683
Përsa i përket diploanacisë ruse, më- 25-26 nëntor ajo pranoi më
në furid shtrirjen e protektoratit italian mbi «një Shqipëri të
zmadhuar», nga ajo e parashdkuar më 26 prill 1915, në qoftë se do të
ishin të këtij mendimi Franca me Anglinë1684. Por tani ishte tepër
vonë -dhe asgjë nuk lëvizi. Madje edhe vetë propozimi anglez ishte i
vonuar. Më 25 nëntor qeveria dhe komanda eprore e ushtrisë serbe
urdhëru- an tërheqjen e usbtrisë nëpërmjet Shqipërisë1685, pasi ishte

Korçë, 10.12.1915.
1681 L. Krajevski kishte aenë përfaqësues i Francës në Komisionin
Ndërkombëtar të kontrollit (K(N-.K), kurse dë Fomiënej përfaqësues i saj
dïplomatik në Dufrës, në rangun e të dërguarit të jashtëzakonshëm e të ministrit
fuqinlotë.
1682
AMAE. Albanie, vëll. 6, fl. 216-217, dt. 10.XI.1915.
1683
Po aty, fl. 216-219, dt. 10.XI.1915.
1684
MOEJ. III, IX, dok. 352: R. Poincaré. VIT. E. 282.
1685
Velïki rat Srbije 1914-1918. Priredili Mihailo . Vojvotdiç-DragoIjub Zhivotinoviç Beograd,. 1970, f. 168: A. Mitroviç,. Srbija u Prvom svetskom ratu.
Beograd, 1984, f. 252-257.
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e pamundur tërheqja e saj nëpërmjet Maqedonisë. Ajo që U vu disi
në lëvizje ishte qeveria italiane, e cila lëshai një deklaratë
propagandistike.

4. DEKLARATA ITALIANE PËR «PAVARËSINË» E POPULLIT
SHQIPTAR

Për ndryshimet ushtarake dhe politike që po ndodhnin atëherë
në Ballkan dhe në Shqipëri ishin të shqetësuara të. gji- tha qeveritë
e fuqive të Antantës, por Okoma më shumë ishin të shqetësuara
Serbia, Italia si edhe E. Toptani, me pasuesit e tij të paktë. Qeveria
serbe donte që ushtria e saj të tër- hiqej me rregull për të pasur sa
më pak viktima. Qeveria italiane ishte e preokupuar për të mbajtur
pozitën stra- tegjike të Vlorës, që. kjo të mos -binte në dorën e
invadue.s- ve të rinj të Shqipërisë, të austro-hunjgare'zëve dhe të
bull- garëve. Pastaj zgjerimi i pushtimit italian edhe në Durrës ishte
një dëshirë dhe niëherazi nië shqetësim tjetër i qeverisë së Romës.
Kurse E. Toptani shaetësohej për fatin e tij. I luf- tuar si gjithnjë nga
forçat e shumta të brendshme, ai për-
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piqej të siguronte tani . sa më shumë mbështetjen ushtarake të
qeverisë së Romës, meqë qeveria e Beogradit dhe forçat serbe ishin
për vete në gjendje tqpër të vëshiirë.
Qeveria serbe nuk donte ta ndryshonte aspak , qëndrimin e vet
të egër e shtypës ndaj popullit shqiptar dhe ndaj aspiratave
kombëtare të tij. Edhe N. Pashiçi gjithashtu nuk donte që
shqiptajëve t!u bëheshin premtime politike, por ishte për përdorimin
e dhunës, ashtu sikundër kisliin men- duar qeverite e Pëtrogradit
dhe të Parisit. Përveç kësaj, ai kërkonte që të mbështetej
ushtarakisht Esad Pasha, me të cilin qeveria e Beogradit kishte
nënshikruar së fundi ma- rrëveshjen e fshehtë të qershorit 1915, sic
e kemi parë më sipër.
Me qëllim që E. Toptani të luante si gjithnjë rolin që i përshtatej
qeverisë së Beogradit, N. Pashiçi gjatë tërhe- qjes masive të .ushtrisë
serbe u. kërkonte më 24 .riëntor fu- qive të .Antantes të dërgonin «në
Durrës dhe në Shëngjin nga një ose më shumë kryqëzorë, të cilët të
mbroaiin breg- detin dhe qytetet e Shqipërisë dhe të ndihmonin Esad
Pa- shën të dalë nga neutraliteti dhe të vihet hapur në anën e
shteteve të a'leancës katërpalëshe. Në qoftë se kjo nuk do të ndod'hë,
Esad Pasha dhe shqiptarët mund të na. sjellin vështirësi...»1686 •—■
nënvizonte kryetari i qeverisë serbe.
Esad Pasha doli nga ai i ashtuquajtur neutralitet. Pas disâ."
hezitimeve, në dhjetar 1915, ai përzuri nga Durrësi përfaqësuesit
diplomatikë të Austro-Hungarisê dhe të Bullga- risë,1687 dhe u shpalli
luftë. Por me këtë akt ai nuk mund.të ndryshonte qëndrimin e
masave të gjera të popullit shqiptar. . të shuante urrejtjen
antiesadiste dhe qëndrimin anti- serb. të tyre, sikurse e mendonte
qeveria e Beogradit, e cila è nibivkrrësonte rolin e Esad Pashës.
. Nga vendet e Antantës ajo që bëri atëherë një de-t klarâtë
politike, me terma’ shumë të përg.iithshme për Shqi- përinë dhe
popullin shqiptar ishte Italia. Këtë e bëri publi- kishit ministri i
Jashtëm italian, i cili më 1 dhjetor 1915 de- klaronte në Parlamentin
e Ro.mës se: K<prania e flamurit tonë në bregun tjetër të Adriatikut
do. të shërbejë për të ripo- huar politikën tradicionale të Italisë ndaj
Shqipërisë, e cila përfaqëson tani ashtu si në të kaluarën n.ië interes
të ra- dhës së narë për ne [italiânëtl, përderisa fati i Shaipërisë' është
i lidhur ngushtë me rregullimin e Adriatikut. Për Ita- line ka rëndësi
shumë të madhe ruajtja e pavarësisë së po- püllit shqiptar, kombësia
e shquar dhe e vjetër e të eilit, ka qerië më kot diskutuar dhe
mohuar».11’
Deklarata e mësipërme dëshmonte se pesha e faklorit të
breneLshëm po rritej, se qëndrimi politik i popullit shqiptar në ato
momente kishte rëndësinë e vet. Me deklaratën e 1 dhjetorit qevria
MOEI. III, IX, dok. 343 me shënimet.
ACS. Alioti — Romës. 6.XII.1915, nr. 14; La Marina italiana nella
grande guerrct. vëll. II, Firenze, 1936, f. 413 shën. 1; Veliki rat..., f. 238; S. Sonnino.
Diario 1914-1916, î. 288.
1686
1687
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italiane donte të plotesbnte deri-diku atë hap politik të cilin fuqitë e
An tantes nuk ranë dakord ta bënin bashkërisht. Kështu ajo donte të
distancOhej politikisht nga këto fuqi dhe nga Serbia. me shpresë Se
do të mund të ; neutbalizonte. propagandën ë austro-hungarezëve. të
cilët do të invadonin së afërmi 'Shqipërinë. Ata, po përpiqeshin të
sbfrytëz'onin «kapitalin politik» të inyestuar në Shqipëri nga Vjena
gjatë disa dhjetëvjeçarëve, sidomos vitet e fundit..
‘ 'Mdrëpo në formulimin é deklaratës italiane ndërthurej
demagôgjia me lakmitë : implerialiste. Në déklaratë nuk fli- tej për .
tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dhe as për pàyarësihë . e tij
pblitike, për të cilët ishin të shqetësuara shumë masat popullore
shqiptàre 'dhé üdhëheqësit .e tyre. Në këtë déklaratë 1 bëheshin
vetëm përpjekje për të fshe- hùr synimet e Italisë’në Shqipëri nie
pohimih. e «pavarësisë ;së popullit shqiptar» dhe me atë se «fati i
.Shqipërisë ësh- të i lidhur nigushtësisht me rregullimin e
Adriatikut». Aty vëreheshin edhe kontradiktat e njohura tanimë të
Italisë per ndarjen e vendit tonë me fqinjët e tjere. Këtë kuptim
kishte pohimi për kombësinë «e shquar dhe të vjetër» të popullit
shqiptar, kombësi që kishte qenë «më kot diskutuar dhe mohuar».
Deklarata italiane e 1 dhjetorit 19Î5 me përmbajtje të
pakonkretizuar, nuk mund të ndikonte mbi popullin shqiptar dhe
përfaqësuesit e tij, ashtu siç, dëshironte propogan- dâ e Romës; Për
më tepër tani diheshin mire planet e Italisë'në Vlorë e lidhjet e saj
me E. Toptanin, Këtë e vërej- më nga pohimet e shtypit shqiptar te
atyrë ditëve. «Fjalë të mira por nuna është aë në Vlorë ianë italianët
dhe në Du- rrës Esadi»1688 1689, •—• shkruante jijëra nga organet e
këtij shtv- pi. «Shenja gazmore». e cilës'onte atë gazeta «Kohâ»’e Mihal Gramenos. i cili shorehte në te njëjtën kohë shpresën se italianët
do t’i rishikdnin «gabimet» e kryera në të kalu- arën në kurrizin e
Shqipërisë dhe se «për së shpejti do të ndërrojnë politdcën dhe
dashurinë që ushqenin mbi Esat tradhtarin edhe shokët e tij» 1690.
KurseSotir Kolea dhe Pande- li Cale e të tjerëtqë boipnin në Zvicër
revistën L’Albanie, në fjalët e Soninos shikonin një kontradiktë të^
thellë/ Ata e përshëndesnin pohimin e ministrit të Jashtëm italian
për njohjen e kombit shqiptar dhe të pavarësisë së tij, porse pra- ninë
e flamurit- italian në territorin shqiptar ata e qua- nin në
kundërshtini «me ruajtjen e pavarësisë së popullit shqiptar»; kjo
pavarësi mund të pajtohej vetëm me «çliri- min e tokës që i 'përket
këtij populli».1691
Sidoqoftë ishte-'hera e parë pas 'shpërthimit të konflik- tit
botëror që kreu i diplomaioisë italiane u detyrua të dil- te publikisht

1688
Attl varlamentari; Tornata del 1 décembre 1915,. f. 7928;
S. Sotinino. Viscnrsi per la guerra, Fold'gno. 1922 f. 29.
1689
«Flamuri i Sbqipërisë». Constainza (Rumani), 20.12.1915.
1690
«Kohà», Jâmestown (ShBA), '9.12.1915, f. 2, art: Për pritmen e
Shqipërisë.
1691
-«L'Albanie», Lausanne (Zvicër), 15.12.1915, f. 52-53.
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me një deklaratë të tiltë politike si ajo e 1 dhjetorit. S. Soninos ia
detyroi këtë zbvillimi i ngjarjeve, gje- ndja e re e krijuar në frontin e
lüftimeve në Ballkan dhe ka- limi graduai i këtij fronti në territoret
e shtetit ■ shqiptar/ Ba- lla-faqimi. i mëparshëm në frontin politik
midis Vjenës dhe Romës në Shqipëri do të shndërrohej së afërmi në
një balla- faqim në frontin ushtarak, në radhë të parë për Durrë- sin
dhe pastaj për Vlorën. Kështu Shqipëria do të bëhej shesh i operacioneve ushtarake të luftës impérialiste. Që-n- drimi i popullit
shqiptar ndaj këtij ballafaqimi të ri kishte peshën e vet e nuk mund
të injorohej.

5. SHQIPËRIA SHESH I LUFTËS. IMPERIALISTE

Disa ditë përpara deklaratës së 1 dhjetorit 1915, qeveria
italiane kishte vendosur të dërgonte në Durrës një konti- gjent' të
forcave të saj të armatosura. Ai u nis nga Italia më 2. dhjeter për në
Vldrë, kurse pas dy ditësh, më 4 dhje- tor,' mori. rru-gën për në
Durrës, me anën e tokës.
Pushtimi i Durrësit nga Italia u bë më shumë për shfea- qe
politike se sa për nevoja. ushtarake. Roma donte të ruante në Durrës
(ku së afërmi do të dyndeshin força serbe), pozitàt.e veta. Ajo donte
të ishte e pranishme atje me ushtrinë e saj për të ndihmuar edhe
tërheqjen e ushtrisë serbe prej lande j e për te ngritur moralin e
forcave esa- diste, që kishte rënë për tokë. Bile dërgimi i forcave italiane në Durrës u vendos nga qeveria e Romës pas një 3e- bati të gjatë
me shefin e shtabit të përgjdthshëm. të ushtrisë, me gjeneral L.
Kadornën,. i cili kishte pasur mendim tjetër. Ai ishte për fordmin e
kontigjentit italian në Vlorë dhe jo për zgjerimin e pushtimit deri në
Durrës. Sipas tij
kontigjenti i trupave italiane duhej të dërgohej në frontin e
Selanikut, të hapur.së fundi me kërkesën e aleatëve.1692 L. Kadoma
kishte parapëlqyer Sclanikun dhe jo Durrësin për arsye të terrenit.
Shqipëria pohonte ai . ■ ishte. vend i var- fër, pa rrugë të
përshtatshme për lëvizjen e trupave e si- domos të mjeteve të tyre, e,
për më tepër,- ishte vend malor, ku pak força armike mund të
paralizonin força të shu- mta dtaliane. Mandej L. Kadorna nuk
ki.shle besim nëqën- drimin - e popullsisë shqiptare. Prandaj -fcëbë;
popullsi ai arri- nte ta cilësonte si «të pabesë>!- por «lnftarake dhe
mjeshtre për luftën guerrile». Për të gjitha këto ,arsye ai i tremibej
dërgimit në Shqipërinë e Mesme të një ekspeddte italiane, e cila ose
kishte rrezik të përfundonte me një -«katastrofë» ose do. të kënkonte
1692
I documenti diplomaiici itàliani, ser. V, vëll. IV,. dok. 934, 941,
947;, L. Oadoma. Altre pagine nella grande guerra, Milano, 1926, f. 110-117; AMAE.
Albanie, vëll. 6. fl. 196. 199, 201.
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dërgimin e forcave të. shumta 1693, që detyrimisht do të tërhiqeshdn.
nga fronti kryesor i luftime- ve në Italinë e Veriut. , , , .
'
■
Gjenerali italian . përsëriste kështu mendimin e shprehur më
se një vit më parë (në. prag të pushtimit italian. të Vlo- rës, në shtator
e tetor 19.14), se futja në thellësi të territo- rit shqiptar mund tëkërkonte përdorimin e forcave të shumta dhe pa dobi në krahasim
me sasinë e madhe të for- cave.
Më në fund L. Kadoma u pajtua me pikëpamjen e qe- verisë së
vet për dërgimin e një ekspedite trupash në Shqi- përi, të ei.lën e vuri
hën komandën e gjeneral Emilio Ber- tottit. Ajo do të kishte për
detyrë të ruante me çdo kusht Vlorën dhe hinterlandin e saj dhe. të
pushtonte Durxësin, për ta shtënë edhe këtë në dore ushtria
italiane.1694
Trupat e kësaj ekspedite (të nisura nga Vlora më 4 dhje- tor
1915 dufce ndjekur rrugën tokësore), arritën në Durrës më 19 të këtij
rnuaji. Por ato u detyruan të tërhiqeshin préj andej nga fundi i
shkurtit 1916 me anën e detit duke pësuar humbje të rënda në
njerèz'dhe sidomos në materia- le. Për këto arsye historianë
ushtaràkë italianë . dërgimin e trupave në Durrës é kanë quajtur bile
një aventure1695; '
Nga ana tjetër Ésad Pasha nuk ishte në gjendje ta mba- nte
prëmtimin që u kishte dhënë italianëve në prag të ar- dhjes së forcave
të tyre në Durrës. Ai kishte kërkuar ndi- hmën ushtarake të Romës
se. gjoja kështu do të ngrihej mo- rali i esadistëvë dhe ai do të ishte
në gjendje tô çonte në kërnbë 50 mijë shqiptarë të armatosur.1696
Në të vërtetë ndodhi e kundërta. Numri i njerëzve të armatosur
të E. Toptanit erdhi duke u zvogëluar. Shumë prej' tyre dezertuan
nga frika e afrimit të forcave austriake e bull- gare dhe nga izolimi
politik gjithnjë e më i madh i padronit të tyre. Përkundrazi ato që u
shtuan në këtë rast ishin forçat antiesadiste dhe njëkohësisht
antiserbe e antiitaliane.
. Ndodhi kështu për faktin se rrethe të gjera patriotike e
demokratike shqiptare dëshironin largimin sa më parë nga trualli
shqiptar të ushtrive të atyre vendëve të huaja, që në gjykimin e tyre
paraqiteahin si armiqtë e jashtëm më të rrezikshëm për lirinë, për
pavarësinë dhe për të drejtat komlbëtare të rendit si edhe për
progresin e tij ekdnomik e shoqëror. Dhe si të tillë në atë kohë
konsideroheshin mo- narkitë ballkanike fqinje dhe Ita-lia. Këto
rrethe dëshironin gjithashtu të hiquin qâfe Esad pashë Toptanin.
Masat po- pullore luftanin kundër tij për arsye ^konomike-

1693
Le truppe italiane in Albania- (anni 1914-1920 e 1939), Stato
Màggiore ’dël ësercito. Ufficio storico. Rôma. . 1978, 381-42.
1694
Le truppe italiane..., f. 42-49.
r
1695
Po aty, t. 49.
-■
1696 ÀCS. -njoftimet e K. Aliotit — Romës, më 21, 22 dhe 28 tetor- 1915 si
edhe në 24 e 25 nëntor 1915: Le truppe italiane... f. 39. 62.

601

shoqërore, si çifligar i madh që ishte, por më 'shumë luftohej kundër
tij për.arsye politike, për shkak se mbante qëndrim ne dëm të.
interesave kombëtare e në dobi të synimeve grabitqare të shteteve
fqinje.
Këtë gjendje politike u përpoqën ta shfrytëzojnë (dhe e
shfrytëzuan ■■ deri në një farë mase) invaduesit e rinj aus- trohungareze me proklamatat e tyre demagogjike që bënë sapo kaluan
kufijtë shtetërore. Ata deklaruan se vinin në Shqipëri si «miq të
shqiptarëve» për të përzënë «armiqtë e përbashkët^ serbë dhe
italianë1697. Këto deklarata, edhe pse nuk përmbanin asnjë premtim
për të ardhmen politike dhe territoriale të vendit, patën në fillim një
farë jehone sepse pushtuesit e rinj konsideroheshin si më pak të
rrezikshëm dhe, për më tepër, si të përkohshëm.
Prandaj në luftën për Durrësin midis forcave austro- hungarèze dhe italiane morën pjesë dhe força shqiptare; ato luftuan
për largiimin nga Durrësi të forcave italiane dhe të atyre të E.
Toptanit. Ja sesi ia përshkruanin këtë qëndrim Romës përfaqësuesit
e saj në Durrës në mes të shkurtit 1916. «Lufta italo-austriake lidhet
pra, në Shqipëri me luftën e vjetër 'dhe të ashpër të shqiptarëve
kundër Esad Pashës,/ duke rënë kështu mbi ne e tërë pesha e luftës
kundër shqiptarëve të armatosur, mbasi Esadi kà mbetur i izoluar
dhe nuk
mund të na sjehë asnjë kontribut seriez ,në mbrojtjen»-29 e Duirësit
kundër austro-hungarezëve ..........................
Po e njëjta dukuri si në Durrës u vu re edhe kur hynë. në tokat
shqiptare forçat austro-hungareze, duke zëvendë- suar ushtritë
malazeze dhe serbe. Pushtuesit e rinj nuk nde- shën në ndonjë
qëndresë të armatosur të fqrcave të brend- shme. Përkundrazi pati
mjait raste kur ato u prinë nga força shqiptare qe dëshironin
largimin sa më parë nga Shqi- përia të pushtuesve të mëparshëm
serbë e malazezë.
Për këtë qëndrim jo «dashamërisë>>ose «armiqësor» ndaj
ushtrisë serbe në tërheqje nuk mund të bëhet përgjegjës populli
shqiptar, siç janë prirur ta paraqesin disa autorë ju- gosllavë, të
periudhës midis dy luftërave botërore dhe të periudhës së pas Luftes
së Dytë30. Ky qëndrim ishte pasojë e politikës thellësisht armiqësore
që ndoqi ’borgjezia ekspa- nsioniste serbe dhe qeveritë e Beogradit
dhe të Cetinjës ndaj popullit shqiptar dhe çështjes së tij çlirimtare
dhe njëkohësisht pasojë e marrjes brutalisht nëpër këornbë të të
drejtave kombë- tare më legjitime të populMt shqiptar nga fuqitë e
Antantës dhe nga aleatja e tyre e re, Italia31.
Aspiratat politike të masave popullore dhe gjendjen e tyre
shpirtërore u përpoqën t’i shfrytëzonin jo vetëm inva- duesit e rinj te
. Shqipërisë, por edhe kleri katolik i cili u bë mbështetësi kryesor i

1697
^Dokumente historike për t’i shërbyer historisë sonë
kombëtare». Elbasan, 1924-19.25, f. 46.
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pushtuesve a-h në Shqipëri. Pushtuesit i mbështetën edhe disa krerë
sbqiptarë, në radhë të parë të malësive të veriut, influença e të cilëve
kishte një farë peshe për arsye të gjendjes ekonomdfce-shoqërore të
prapambetur të këtyre malësive. Ishin zakonisht fcëta krerë,, ndër
të cilët edhe Ahmet bej Zogolli, që u vunë në krye të forcave shqiptare
dhe bashkëvepruan me pushtuesit e rinj a-h, të cilët për qëllime
oropagandistike, u lejuan njësi- teve shqiptare ngritjen e flamurit
komibëtar.32
Zëvendësimi i pushtuesve malazezë nga pushtuesit a-h, u krye
gjatë janarit 1916. Më 23 janar ushtria e Vjenës hy- ri me pompozitet
në Shkodër, kurse pararoja e kësaj ushtrie kishte hyrë një ditë më
parë. Pastaj ajo pushtoi gjithë Shqi- përinë e Veriut e përparoi në
drejtim të Shqipërisë së Mesme.
33) S. Sonnino. Carteggio 1914-1916, a cura di Pietro Pastorelli, Roma-Bari,
1975, dak. 503, f. 685-686.
34) M. Nediç. Srpska vojska na albanskoj golgati. Beagrad, 1937; Veliki rat...,
f. 246, si dhe f. 228; A. Mitrovie. Srbija..., f. 257-263.
35) Më gjerë M. Çami. Shqipëria në marrëdhëniet midis vendeve të Antantës
më 1915-1916, në "St, hlstorike», nr. 3, 1986.
36) Shih më gjerë M.. Çami. Hyrja në Shqipëri e pushtuesve a-h dhe qëndrimi
i Lëvizjes Korhbëtare Shqiptare, në: «St. hdstorike» nr. 2, 1976.
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Shqipëria e Mesme u pushtua pjesërisht nga forçat e Pe- randorisë
Danufoiane, që zbritën nga veriu duke ndjekur ush- trinë serbe, dhe
pjesëfisht nga forçat ë BUllgarise, të cilat përparuan drejt . perëndimit
duke ndjekur gjithashtu forçat serbe. Ushtria bullgare në fillim zuri vend
nga Dibra e Po~ gradeci e deri në Elbasan për gjatë luginës së
Shkumbinit.'
Forçat austro-hungareze hynë në Durrës në fund të shkurtit, pas
tërheqjes së ushtrisë italiane. Nga Durrësi u largua edhe Esad Pasha me
«qeverinë» e tij si edhe një numër i kufizuar të arxnatosurisb që e ndoqën
pas, gjithsejt nja 400 veta 1698, kurse të burgosurifc politikë që E. Toptani
i kishte zhvendosur pak më parë nga burgjet e Durrësit për në Itali ishin
274 veta1699.
X
Pas zbrazjes së Durrësit, forçat ita'liane u përqendruan në Vlorë,
rüajtja e së cilës në dorën e tyre kishte një rëndë- si të veçantë. Prandaj
komanda italiaine e forcoi më tej këtë pbzitë të rëndësishme strategjike
në Adriatik dbe e zgje- roi vazhdimisht zonën e pushtimit rreth Vlorës.
Italianët so~ lleri aty força të shùmta ushtarake dhe bënë fortifikime të
tjera. Brenda tre muajve, nga janari deri në mars 1918, në Vlorë ü
përqendruan xnbi trè divizione e u dyndën rreth 100 mijë ushtarë
italiatië.1700
Nga porti i Vloirës u. largua ëdhe pjesa e fundit e ush- ïrise serbe,
që nuk' kishte mùndur të imbarkohej më parë nga 'skelat e Shëngjinit
dhe të Durrësit. Njësitet e fundit të ushtrisë serbe u tërhoqën nga Vlora
aty nga fundi i ihar- sit 1916’. Kurse qëveria e Cetinjës nuk ndoqi
shembullin e qeverisë së Beqgradit. Ajo nuk ë tërhoqi ushtrinë e saj, por
e la të nënshkruanto me invaduesit a-h aktin e ka- pitullimit.
Kështu fronti i luftimeve midis ushtrive të . dy fuqive impérialiste,
Austro-Hungarisë dhe Italisë, .abrifi më në jug të Shqipërisë (pas
.tërheqjes së forcave italiane nga. Durrësi). Ne mars ai kalonte në veri të
Vlorës .duke u shtrire përgja- ■të lumit Vjosë.
Ushtria a-h kaloi në jug të Beratit dhe në prill 1916 u ndal në
kufirin e zonës së pushtuar nga Greqia kostandi- niste, që si gjithnjë
ishte neutraie. Po kështu veproi edhe/ ushtria bullgare, aleate me fuqitë
e bMoikut qendror. Ajo u ndal po ashtü përballë pushtuesve grekë, të
cilët në kra- hinën e Korçës shtriheshin deri në afërsi të liqenit të Maliqit.
Pushtuesit a-h sollën në Shqipëri po aq força sa ki- shin pasur
italianët. Jo më pak se tre divdzione, të për- fshirë në një korpus, në të
XIX1701, të komanduar nga gje- nerali I. Trolman (Ignaz Trollmann).

.33) ACS. Presidenza del Coosiglio. Guerra 1915-1918, Busta .38-39, fasc. 19/3, AliotiSoninos, më 29.2.1916; Po aty, bus,ta 6, fasc. 47, Ali- oti-Soninos, 13.12.1915, nr... 771. .
. ..
1699
Po aty, busta 6, fasc. 47. Pramemoria e 29.3.1918.
1700
La Marina italiana..., vëll. II, f. 392, shën. 1, f. 508, dhe shën. 1, f.
515.
1701
Haus-Hof und Staoftsarchiv, Wien, Politisches archiv, Albanien,
Raporti nr. 32120, më 9.XI.1916.
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Kjo gjendje politike e vendosur në Shqipëri në mars- -prill të vitit
1916 vazhdoi për disa muaj. Ajo filloi të ndry- shomte aty nga vjesbta e
atij viti. Pushtuesit grekë të Shqi- përisë së Jugut u zëvendësuan
dalngadalë nga pushtuesit italianë dhe nga ata francezë. Francezët u
shtrinë gati në ku- fijtë e sotëm administrativë të rrethit të Korçës, kurse
ata italianë kaluan në trevën e Gjirokastrës e në fillim të vitit 1917
arritën deri në Kolonjë (Ersekë). Kështu fronti i mëparshëm i luftimeve
në Shqipëri midis forcave të dy bllo- qeve impérialiste ndërluftuese u
zgjerua më tej. Ky front e përshkonte tani vendin tonë gati mes për, mes.
Në perën- dim fronti fillonte nga derdhja e lurnit Vjosë, vazhdonte gjatë rrjedhës së këtij lumi për të kaluar në jug të Beratit e për të arritur në
lindje, në jug të Pogradecit. Me disa ndryshime të vogla në favor të fuqive
të Antantës, ky front nuk lëvizi deri në mbarim të luftës, në tetor 1918,
pra për dy vjet rresht. Në njërën anë qëndronin forçat e dy shteteve të
bllokut qendror, të Austro-Hungarisë dhe të Bullgarisë, kurse në tjetrën
forçat e dy fuqive të Antantës, të Italisë dhe të Franeës.
Krahas luf tës së armatosur midis tyre, pushtuesit e ndrÿ- shëm
zhvilluan edhe një luftë politi'ke, qëllimi kryesor i së' cilës ishte mposbtja
e qëndresës së popullit shqiptar dhe hedhja e tij në luftë kundër forcave
kundërshtare. Në këtë kuadër ata u detyruan t’i bënin Lëvizjes
Kombëtare të popullit shqiptar edhe disa «lëshime» e të dilnin edhe me
deklarata për të ardhmen politike të Shqipërisë.
«Lëshime» u detyruan të bënin autoritetet ushtarake franceze, të
cilat nënshkruan me përfaqësuesit e Korçes edhe një protokoll.
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K R EU VIII

PROTOKOLLI SHQIPTARO-FRANCEZ I DHJETORIT 1916

4. NËNSH-KRIMI I PROTOKOLRIT

Protokolli shqiptaro-francez u nënshkrua pas pak kohe si
trupat franeeze, që bënin pjesë në «Armatën e Lindjes», u ehtrinë në
trevën e Korçës. Të nisura nga Follorina ato ka- luan kufijtë
shqiptaro-grekë në tetor 1916 dhé përparuan në drejtim të
Shqipërisë me qëllime të caktuara ushtarake e po- litike. Komanda
e -«Aiimatës së Lindjes»- me në krye gjene- ralin franœz M. Saraj
(Maurice Sarrail) doute ta zgjeronte zonën e saj të pushtimit, të
godiste forçat kundërshtare aus- triake e bulgare që kishte përbalië,
të siguronte krahun e majtë të kësaj arnaate dhe të paralizonte
forçat e Greqisë -«neutrale»-, ato kostandiniste gjeimamofile, që
ndodheshin në Korçë, të cilat kishin vendosur lidlhje të ndryshme
me forçat austriake të pushtimit në Shqipëri. Përveç kësaj, kontigjenti francez i Korçës duhej të siguronte edhe një pjesë të rruigës
që fuqitë e Antantës do ta krijonin së afërmi (kra- has rrugës së
Selanikut) për furnizimin e ushtrisë së tyre, që luftonte në frontin e
Ballkanit. Si shtrirje tokësore, kjo rrugë do të fillonte nga porti i
Sarandës për të kaluar në- për Shqipërinë <> Jugut, iië Kalibaq të
Greqisë, që andej në Leskovik e pastaj në Konçë, e për të vazhduar
më tej në Eindje, hëpërmjet Follorinës. Në pcxrtin e Sarandës do të
shkarkonin furnizimet që do të vinin me det nga Italia.
Ndërkaq, me të ardhur në Korçë trupat franceze u ndo- dhën
përballë një lëvizjeje të gjerë politike dhe të arma- tosur të popullsisë
vendase, që luftonte për të drejtat e saj kombëtare kundër
pushtuesve grekë. Ajo luftonte kundër politi'kës së shtypjes së egër
nacionale dhe kundër perpje- kjeve të hapta aneksuese ndaj
Shqipërisë së Jugut. Forçat e arimatosura shiqiptare ishin të
shuimta. Numri i tyre u vlerësua nga komanda franceze baras me
disa batalione 1702 . Drejtuesit më në zë të tyre ishin Themistokli
Gërmenji e Sali Butka. Të dy këta udhëheqës ishin përpjekur e po
përpiqeshin t’i shfrytëzonin komtradiktat e fuqive për Shqipërinë në
interes të çështjes - kombëtare. Rëndësi të veçan- të kishte fakti që
1702
Gen. Descoins' " Six mois d’histoire d’Albanie (Novembre 1916-m;>i 1917), Paris:' 1930. (. 13.
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Shqipëria e Jugut të mos mbetej në dorën e pushtuesve grekë e të
mos aneksohej nga Greqia.
Th. Gërmenji kishte disa muaj që ishte kthyer nga So- fja dhe
ishte vendosur me forçat e tij në afërsi të Korçës, ai e kishte rritur
numrin e këtyre forcave. Themistokliu, që ishte larguar nga vendi
në shtator 1914, u kthye në J fillim të vitit 1916, kur në Shqipëri hynë
ushtritë austriake e bull- gare me shpresë se fuqitë qendrore do ta
përkrahnin veprim- tarinë e tij politike. Porse zhvillimi i ngjarjeve
vërtetoi të kundërtën. Veprimtaria e Th. Gërmenjit për largimin e
forcave greke kostandiniste nga Korça ndeshi në pengesa. Dhe
arsyeja nuk vonoi të dilte në shesh. Berlini, Vjena dhe Sofja donin të
forcondn, lidhjet me Greqinë monarkiste dhe të mos dëmtonin
pozitat e mbretit Kostandin në të mirë të kundër- shtarit të tij
politik, "Venizelos. . Fuqitë qendrore donin pra që forçat
kostandiniste të; vazhdonin ta mbanin të pushtuar Shqipërinë e
Jugut. IluziO'net e Themistqkliut pësuan kështu një zhgënjim të
thellë. 1703 Përveç kësaj doli se Th. Gërmenji ki- shte nënvleftësuar
edhe rrezikun, bullgar për Shqipërinë, çka

1703
Më gjerë shih -M. ÇamL^jPikëpamjet- politike e shoqërore të
Themistokli Gërménjit në .vitet 1915-1916. në: «Stüdimè histôrike», nr. 4, 1966.
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u vërtetua me pushtimin e krahinave shqiptare nga ushtria
bullgare,
;
P o küshtu ndodhi edhe me Sali Butkën. Edhe ky ishte larguar
nga. Shqipëria pothuajse në të njëjtën kohë me Th. ■.Gërmenjdn,
vetëm se ishte kthyer në, vend më shpejt se The- mistokliu.1704 Edhe
veprimtaria e S. Butkës dhe e forcave të •tij të armatosura kundër
pushtuesve grekë po pengohej nga autoritetet a-h'. të pushtimit.
Vjeina kishte lejuar ekzisten- cën dhe veprimtarinë e çetave, të . S,
Butkës në zonën e pu- shtdmit të saj për, të manipuluar sipas
rasteve e në për- shtatje me planet e, veta politike dhe ushtarake.
Të ndodhur përlballë zhgënjimit, të dy udhëheqësit kry- esorë
të lëvizjes së armatosur në trevën e Koreës, .e. në radhë të parë Th.
Gërmenjd, vendosën fia arrinin qëllimeve të tyre patriotike, duke
shfrytëzuar rastin e shtrir jes në këtë trevë të ushtrisë franceze,
kundërshtare e fortë e kostandinlstëve.
Për arsye te kontradiktave që kishin me ta^ pushtuesit francezë
i larguan menjëherë nga Korea forçat greke kos- tandiniste dhe.
administratën e tyre. Perse kërkesën e patrio- tëve Korçarë për të
ngritur atje një administratë shqiptare, ko- mandanti francez i
zones, koloneli dë Burnazel (De Bour- nasel), nuk e mori
parasysh.1705. Francezët shkuan edhe më tej'. Armiqtë kostandinistë
i zëvendësuan me miqtë e tyre veni- zelistë, kryetari . i të cilëve, E.
Venizeloja, në shtator 1916 ishte larguar demonstrativisht nga
Athina dhe kishte ngritur një qeveri të dyfë greke në. Selanik,, nën
mhrojtjen dhe për- krahjen e fuqive të Antantës.. Ai, dërgoi në Korçe
si pre- fekt një pasues të tij, Argjiropulin,/të shoqëruar nga disa força
venizeliste,1706 Në këto kushte .patriotëve. shqiptarë nuk u mbetej
tjetër rrùgë veçse të drejtonin armët si . kundëf francezëve ashtu
edhe kundër grekëve venizelistë. , ;
. Gjatë përpjekjeve të armatosura që u zhvilluan në fund të fetorit
e sidomos . në fillim :të nëntorit .1916, autoritetet ushtarake
franceze konstâtuan se kishin të bënin jo vetëm me força të shumta
shqiptare të armatosura, por se këto kishin mbështetjen e masës së
gjerë të , popullsisë, të . fshatit dhe të qytetit, .dhe. se ato i kishin
marrë armët për fi shër- byer atdheut të tyre dho jo fuqivë të bllokut
qendror1707. S. Butka i drejtoi bile një letër sqaruese komandantit
francez të Korçës me përmbajtje kuptimplote. Në të. ai i pohontte
1704
S. Godo. Plaku i Butkës, Tiranë, 1964,
1705
P. Harizi. Istori kronografike è qarkut të Korçës që në Luftën e
Bdllkanit gjer më sot, Boston, Mass, .1919, f. 117-118; -«Gazefca e Korçës», 20
nëntor dhe 4. dhjetor 1920.
1706
Ministère des Affaires Etrangères de France. . Archives diplo
matiques. Guerre 1914-1918 (më tej: AMAE),. Albanie, vëll. 9, fl. 235- -254, 260-264,
letrat e L. dë .Fontënejt të, nëntorit 1916 .dërguar nga,.Kpc- ça komandanrtiit të
.«Armâtes së Lindjes» dhe Pairisiib
.
'
1707 Gen. Descodns. Six moiss..., f. 18-19; M. Sarrail. Mon commandement en
Orient (1916-1918), Paris, 1920, f. 22,1-222.

midis të tjerave se: «Neve s’jemi as bullgarë, as austriakë, luftojmë
vetëm për lirimin e kombit [të] vet... Byke ditur se Korça i është
dhënë Shqipërisë që në Konferencë të Lon- drës... u nisëm me qëllim
të formojmë një qeveri kombë- tare, kur ç’të shohirn? Në vend të
qeverisë [së] parë na polli një tjetër, qeveria e Venizëlos, nën. të
:,dlën qeveri dy vjet e gjysëtm më parë na u prish qeverimi i Shqipërisë dhe me. anëm e andartëve dogjnë tërë Shqipërinë...»1708
Komandantët franeezë konstatuan gjithashtu se në Korçë
grekët ishin të huaj, se popullsia atje ishte shqiptare (pa dallim
besimi, si ajo myslimane ashtu edhe ajo ortodokse) dhe se
propaganda e Athinës për karakterin grek të Kor- çës dhe të «Epirit
të ' Veriut» isbte e rrerne. Bile, pushtimi i huaj kishte ibërë punën e
vet. Ai kishte forcuar më tej ndje- njën kombëtare të shqiptarëve dhe
bashkimin e tyre pa da'Him feje, ç’ka e vërejtën edhe vëzhgues
ushtarakë fran- cezë.. Ata raportonin . menjëherë se: «Shqipëria, në.
kundër- shtim me legjendën nuk është një vend hajdutësh, kusarësh
dhe vrasësish...», përkundrazi shqiptarët kane një pikëpa- mje të
përbashkët dhe kjo është pavarësia e vendit «e ndezur edhe nga
shtypja turke . dhe nga , tirania e mërzitshme e grekëve... Përvoja e
katër vjetëve të regjimit grek, si ushta- rak dhe civil, si zyrtar ashtu
dhe gjysëm zyrtar, ka mjaf- tuar për të hedhur në patriotizëm më të
vendosur edhe shqiptarët më grekofilë»1709 1710. Në . raportimet- e
tyre ata nënvi- zonin po ashtu se: «Dhuna dhe intolerimi që kanë
treguar grekët [pushtues] ndaj shqiptarëve i kanë bashkuar këta të
gjithë, myslimanë dhe të krishterë, në nje urrejtje të përbashkët».?
Nga aha tjetër francezët që u vendosën në Korçë u bin- dën se
mund të neutralizonin qëndresën e forcave shqiptare po të pranonin
kërkesat e tyre kombëtare. Këto kërkesa rre- thet patriotike korçare
ia paraqitën jo vetëm ushtarakëve por edhe përfaqësuesit diplomatik
të Francës pranë «qeverisë» së E. Toptanit, L. dë Fontënejit. Ato
shfrytëzuan rastin kur ai erdhi në Korçë, në fiiUim të nëntorit 1916,
i dërguar me mision nga komanda e «Armatës së Lindjes».
Kundërshtimi ndaj vemzelistëve grekë në Korçë është shumë i forte,
i shkruante L. dë Fontënej kësaj komande më 10 nëntor, dhe se <<ky
kundërshtim vjen 30 vetëm nga myslimanët, por nga vetë popullsia
e krishterë; aty është fôrmuar një Iloj ba- shkiimi i shenjtë midis feve
të ndryshme vazhdonte ai- më tej — për të kundërshtuar pushtimin
e kësaj pjese të Shqipërisë nga ana e grekëve dhe për të kërkuar një
qeveri shqiptare»-1711.'. Dhe 4 ditë më vonë ai i shkruante Pari- sit se

T) Arkivi Qendror Shtetëror i RPSSh (më tej AQSH), Fondi Th. Gërinenji, dok.
V/56, letra e S. Butkës e 5.11.1916, dërguar komandantit francez të zones së Korçës.
1709
AQSh. Fondi Pr. e Korçës. (Pushtimi'francez 1916-1920), dos." 4.
Raporti i P. Tuibèrit, d datës 21.12.1916, nr. 1.
1710
Po aty, Raporti i P. Tuberit i 1 m&redt 1917, nr. 2.
1711
AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 260-262, raiporti i L, dë Fontëae- jit — M.
Sarajit, më 10,11.1916.
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udhëheqësit e forcave të armatosura shqiptare rreth Korçës, si Sali
Butka, Thémistokli Gërmenji, Kajo Babiem. Qani Dishnica etj., i
kishin kërkuar atij të bynin në bisedime mbi këtë bazë: «që ne
[fr^ncezët] të respektonim vendimet e Kontërencës së Londrës të
korrikut 1913 lidhur me Shqi- përinë dhe që ne të mos i ndryshonim
ato aspak tani për- para mbledhjes të një kongresi të ri; në këto
kushte ata e gjykojnë luftën e tyrè kundër nesh [trancezëve] të kotë
dhe në kundërshtim. me vetë interesat e Shqipërisë për të ciilën ata
kanë marrë armët për ta mbrojtur-kundër pretendimeve të Greqisë,
qoftë asaj të: Venizelos».1712
Në këto kushte, komanda e «Armatës Së Lindjes» u de- tyrua të
largonte nga Korça edhe grekët venizelistë dhe të vazhdonte
ibisedimet me rrethet shqiptare për të pranuar kërkesat e tjera të
parashtruara prej tyre. Venizelistët me Argjiropulin në krye u
dëbuan nga Korça një muaj pas ar- dhjes atje, më 23 nëntor.
Përzënia- e tyre krijoi premisën kryesore për të arri- tur në një
marrëveshje e për të nënshkruar protokollin. Dy ditë pas përzënies
të venizelistëve nga. krahina e Korçës, Th. Gërmenji i drejtohej (më
25 nëntor) popullsisë së Korçës dhe të rrethit të saj me një thirrje ku
duket qartë rëndësia e dëbimit të tyre. Në këtë midis të tjeravë
thühej: ^France- zët i përzuhë qeveritarët e Grëqisë megjithësej nga
Korça dhe qeverimin e mori në duart e tij Komandanti i ush- trisë
franceze, kështu që tashi Korça dhe kaza e saj quhet si vend i shkelur
prej Francës dhe jo prej Greqisë.
Komandari dhe qeveritari francez në Korçë, e njeh Kor- çën për
vent të Shqipërisë, i njeh të gjitha të 'drejtat e ko- mbit shqiptar dhe
u zotua që tashi e tut je të punojë së bash- ku e me marrëveshje me
shqiptarët e Korçës dhe të kazasë [së] saj, për qeverimin, qetësimin
dhe sigurimin e këtij vendi».
Dhe Th. Gërmen ji kërkonte mandej të ndërpritej lufta e mëtejshme
e armatosur kundër francezëve, të. shndërruar ta- ni, sipas tij në
«miq»1713.
,
Në përfundim të bisedimeve të zhvilluara -midis përfaqësuesvetë të dy palëve u nënshkrua më 10 dhjetor 1916 protokoiii
përkatës, sipas të cilit në qytetin e Korçës me rrethet ku ishin shtrirë
. asokohe forçat franceze (me Bili- shtin, Kolonjën, me Gorën dhe
Oparin) do të formohej një administratë shqiptare, që do të gëzonte
disa të drejta me karakter autonom. Në krahinën «autonome» të
Korçës do të ngrihej flamuri kombëtar shqiptar e do të përdorej në
administratë gjuha shqipe, do të hapeshih shkollat në gjuhën e
vendit e do të mbylleshin ato në gjuhë të huaj greke etj.1714 Pushtuesit
1712 Po aty, Albanie, vëll. 9, fl. 257. L. dë Fontënej .— A. Briandît, më
14.11.1916.
ïty AQSh. -Foradi- i Kornitefiit. «Liidhjia Kombëtaire», dos. 12. Thï- rrja e Th.
Gërmenjilt e df, 12/25.11.1916 drejtuar popullit të Korçës dhe të kazasë së saj.
1714
Gan. Descoims. Six mois..., t 25-26; P. HartM. Istori Tcronogra-
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francezë njihnin kësbtu karakterin etnik, shqiptar të krahinës, të
mohuar nga propaganda e borgjezisë shovinis- te greke, duke njohur
në fakt edhe kufijtë shtetërorë shqip- taro-grekë të vendosura nga
fuqitë më 1913.
Në protokoll detyrimet e palës franceze ndaj asaj shqiptare
shpreheshin kështu: «Në përputhje me vullnetin e po- pullit shqiptar,
të shprehur nëpërmjet përfaqësuesve të tij, Kazaja e Korçës me
rrethet e Bilishtit, Kolonjës, Opa- rit dhe Gorës, u ngrit si një krahinë
autonome të administru- ar nga autoritetet shqiptare nën mbrojtjen
(proteksionin) e autqriteteve ushtarake franoezë». Në krye të
administrâtes shqiptare do të qëndronte një këshill, Këshilli
qeveritar, i cili do të drejtonte e kontrollonte punën e kësaj administrate. Ai përbëhej nga 14 anëtarë pa dallime fetare, sa të krishterë
aq edhe myslimanë (7—f—7)1715.
Nga ana e vet pala shqiptare merrte zotimin për të kri- juar
xhandarmërinë, si edhe, reparte lëvizëse të saj për të ru- ajtur
«pavarësinë e territorit dhe lirinë e banorëve të tij». Këto força në
rast nevoje do të . vihesbin nën urdhrat e ko- mandës franceze e do
të përdoreshin prej saj.1716
Për palën shqiptare, protokolli u nënshkrua nga 14 përfaqësues të krahinës, (nga 7 myslimanë e 7 ortodoksë), nga Qani
Dishnica, Rafail Avrarni, Dr. Haki Mborja, Nikolla Eva- ngjeli, Sali
Babani, Kostandin Noçka etj. Për palën fran- eeze firmën c hodhi
komandanti i kontigjentit francez të zones së Korçës, kolonel Dekoan
(Descoins) që eridhi në Korçë pas dë Burnazelit. Dekoani u tregua
mjaft realist në vlerë- simin e situatës në vend dhe kontribuoi në
arritjen e kom- promisit të 10 dhjetorit. Në lidhje me intenesat dhe
dety- rimet e ndërs jella të palëve nënshkruese Dekoani, si ushtarak, do të shkruante kështu më vonë: «Për të shpëtuar nga rreziku
i kompromentimit të gjendjes sonë në Korçë,... ne duhej të bënim për
popullsinë e vendit diçka më shumë nga sa kishim bërë deri
atëherë... Po të shpailej pavarësia e Korçës, shteti i ri do të merrte
pjesë përkrah nesh, gjë që do të lejonte të rnbahej një hapësirë e gjerë
e .^vendit me : një minimum ushtarësh francezë».1717
Nga ana e tyre rrelhet patriotike niseshin nga qëllime politike të
caktuara. ' Ata gjykonin me të drejtë se-pushtu- esit francezë ' do të .
ishin në Korçë të përkohshëm; pusEti- mi i tyre do; të zgjastè deri ne
mbarim të luftës, meqë Franca nuk kishte synime të drejtpërdrejta
aneksioniste në SEqipëri. Ndryshe qëndronte puna me pushtuesit
grekë, që kishin synime të tilla. Prania e tyre në SEqipëri kuptohet
se.. ishte me rreziqe1 .tepër të mëdEa, sidomos po ta gje- nte usEtrinë
fike..., f. 126.
.
'
1715
AQSh Foradi i Prefekturës së Korçës, dos. 14; Géra. Descoins. Six
mois..., f: 25-26. ■
1716
Po aty.
1717 Gen. Descions. Six mois..., f. 19.
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greke ,në Korçë mbarimi i luiftës botërore. Dëbimi i saj ' niga . Korça
do të bëhej atëherë 1 vështi- rë, kürse largimi qysh tani do ta
leEtësonte luftën ku- ndër pretendimeye aneksioniste greke mbi
Korçën dhe mbi gjithë Shqipërinë e Jugut. Pikërisht nga qëllime të
tilla politike u nisën rrethet patriotike, kur pranuan të merreshin
vesh me autoritetet ushtarake franceze për të nënshkruar Protokollin
e 10 dhjetorit.
Nënshkrimi i këtij Protokolli dhe ngritja e Krahinës «autonome»
të Korçës që e pasoi, patën jehonë të madhe dhe rrjedhime të
rëndësishme me karakter lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Nga
pikëpamja lokale rëndësi të dores së pare pati ngritja e administrâtes
shqiptare, civile e ushtarake, rëndësi që rridhte nga fakti se ajo ishte
një adiminis- tratë e përbërë dhe .e drejtuar nga vendes. Për më tepër
ajo u ngrit jo mbi bazën e ndarjes fetare të popullsisë, por mbi atë të
bashkimit kombëtar të saj. Élementët antikombëtarë të atje- shëm,
sikundër ishin në këtë kohë grekomanët pësuan një goditje aq të fortë
sa nuk do të ishin më në gjendje të ngrinin kokën e të luanin ndonje
roi të veçantë, me gjï- thë përpjekjet' që bënë dhe.. përkrahjen qëpatën nga reaksïo- . ni grek-i përtej kufirit. Goditje të rëndë pësoi vetë
Mitropolia e atjeshme, si shtabi drejtues dhe frymëzues i këtvre
elementëve. Atëherë mitropoliti i Korçës, Germanosi, u de- tyrua të
largohej prej andej së bashku me pasuesit e. afërt të tij. Rritja e
unitetit të forcave korçare për mbroj- tjen e të drejtave të vendit u
bë një mjet-.i fuqishëm .për të goditur politikën antishqiptare dhe
përçarëse të reaksio- nit të jashtëm. '
Nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit dhe zbatimi i tij në
trevën e Korçës, ishin suksese të dukshme për mbarë Lëvizjen
Komjbëtare Shqiptare. Si të tilla ato patën jebo- në pozitive në tërë
vendin dhe gjetën mbështetjen e masës së gjerë të popullit shqiptar,
si dhe përkrahjen e kolonive shqiptare jashtë. Këto suksese nxitën
rrethet patriotike në zonat e tjera të pushtimit për të rritur kërkesat
e tyre ko- mbëtare, për të demaskuar e goditur politikën antishqiptare të pushtuesve italianë e austro-hungarezë.
Në plan ndërkombëtar rrjedhimet ishin po ashtu të duk- shme.
Veprimet patriotike në Korçë me arritjet e tyre për- bënin një
aktakuzë ndaj propagandës së huaj tendendo- ze, që e ndante
popullin shqiptar sipas besimeve fetare dhe që i mohonte atij
ndjenjat kombëtare ose pjekurinë e tij politike. Ato ishin mandej një
evokim i vemdimeve të 1913-ës mbi Shqipërinë dhe një kundërvënie
ndaj asaj që ishte para- shikuar për të ardhmen e vendit tonë në
Traktatin e 26 prillit 1915.
Prandaj Protokolli i 10 dhjetorit u kundërshtua nga shu- më
força armiqësore.

614

5. KUNDËRSHTIMET NDAJ PROTOKOLLIT

Fitoret e 10 dhjetorit ndeshën në reagimet e menjëher- shme të
Italisë dhe të Greqisë, si dy vendet më të interesuar për ndarjen e
Shqipërisë së Jngut, dhe në reagimin e vetë diplomadsë franceze.
Diplomacia e Parisit reagoi sepse komanda e «Armâtes së
Lindjes» pranoi të nënshkruhej Protokolli i 10 dhjetorij; me
iniciativën e saj', pa marrë më parë mendimin e mirati- min e
qeverisë franceze dhe të dikasterft të saj të jashtëm, të Ke d’Orsesë,
i cili përgidgjej drejtpërdrejt për çështje politike ndërkombëtare të
tilla, siç ishte edhe protokolli në fja- lë. Komanda e kësaj armate,
sikundër ka shkruar vetë ko- mandanti i saj, gjenerali M. Saraj,
pranoi të nënshkruhej protokolli, duke u nisur thjesht nga dobia
ushtarake që pati
krahu i majtë i ushtrisë, 1718 pa u ndalur në anën diplpmatike të
problemit.
Vënien e saj nga ana e komandës së ushtrisë përpara një fakti
të kryer, Ministria franceze e Punëve të Jashtme e përdori madje si
një justifikim përpara diplomacisë italia- ne, e cila qysh më 12 dhjetor
1916 bëri ankesën e pare në adresë të Protokollit. Në fillim ajo iu
përgjigj Romës se do të informohej «nëse komanda ushtarake kishte
kryer aktin që i ngarkohej». 1719?
Protokolli shqiptaro-francez i 10 dhjetorit ishte një akt politik
që e implikoi diplomacinë franceze . për të dytën herë e në mënyrë
të drejtpërdrej!të në pro'blemin shqiptar, dhe që çoi në rritjen e
fërkimeve dhe të divergjencave me diplo- maeinë.e Romës. Pak müaj
më parë qeveria e Parisit kishte marrë nën tutelë <^qeverinë»
shqiptare të Esad pashë To- ptanit, në kundërshtim me dëshirën e
qeverisë italiane. Në gusht 1916 e kishte dërguar atë dhe
mercenarët esadistë në Selanik për të luftuar në frontin e «Armatës
së Lindjes». Qeveria e Parisit i. kishte hedhur dorën «qeverisë» së
çifligarit të madh Toptanas jo rastësisht, jo vetëm pse ai pasi u
largua nga Durrësi në shkurt 1916, u -brakitis nga Italia së cilës i
kishte shërbyer deri atëherë, por sepse ushqente tek ai disa shpresa,
mbi .të gjitha të karakterit ushtarak. Njerëzit e saj kishin menduar
se shqiptarët do të bashkoheshin i-reth tij, kur trupat e «Armâtes së
Lindjes» do t’u afroheshin ose do të hynin në tokat e Shqipërisë, se
ata do të hidhe- shin atëherë në luftë kundër ushtrisë austrohungareze 1720 . Për rëndësinë që i jepte pashait shqiptar, Parisi
1718
- M. Sarrail. Mon Commandement..., î, 221; AMAE. Albanie, vëll. 9,
ffl. 247-248.
1719
AMAE. Albanie, vëll. .9, fl. 303; S. Sonnino, Carteggio 1916-1922, a cura di Pietro Pastorelli, Roma—Bard, 1975, dok. 75, f. 109-110 dhe shën.
nir. 1 ne f. 110.
.•
1720
AMAE. Albanie, vëll. 8, fl. 58-60, 117-118, 132.
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kishte mbajtur pranë «qeverisë» së tij edhe një përfaqësues
diplomatik, bile po atë që ishte më parë në Durrës, dë Fontënejin,
kur- se Roma e kishte tërhequr të vetin me bujë. Veprimin e Parisit
ndaj Esad Pashës Roma e kishte parë si një qëndrim të drejtuar
kundër saj dhe në kundërshtim me frymën e Traktatit të 26 prillit
19151721. Në këto kushte, nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit nga
komanda franceze e «Armâtes së Lindjes», e vuri diplomacinë e
Parisit përpara një fër- kimi të ri me diplomacinë e Romës.
Nuk ka asnjë dyshim se "Roma reagoi ndaj Protokollit
të 10 dhjetorit e mbështetur kryesisht në. klauzolat e JTrak--. tatit të
Fshehtë të Londres. <dNTë bazë të marrëveshjeve ek- zistuese Italia
duhej të konsultohej për çdo masë që ka lidhje me Shqlpërinë» 1722,
deklaronin përfaqësuesit e saj në Paris. Roma reagonte sepse në
protokoll thuhej se krahina «autonome» e Korçës vihej «nën mbrojtjen
e autoriteteve ush- tarake franceze» 1723. Kuptohet se po të ishte. puna
për «nrbroj- tje», siç thuhej në Protokollin e 10 dhjetorit, qoftë edhe
mbi një pjesë të Shqipërisë, një e drejtë e tillë i ishte njohur Italisë
më 26 prill 1915 dhe jo Francës.
Është me interes të theksojmë gjithashtu se kundërsh- timi i
Romës nuk drejtohej aq kundër përmibajtjes themelo- re të
Protokollit të 10 dhjetorit, sikundër ishte pranimi nga autoritetet
pushtuese franceze i karakterit etnik shqiptar të trevës së Korçës
dhe i kufijve të 1913-ës. Kjo' përmbajtje nuk i prekte në mënyrë të
drejtpërdrejtë interesat ose sy- nimet e Italisë në Shqipëri.
Përkundrazi, duke u mbështetur pikërisht në karakterin shqiptar të
të dy trevave të Shqipërisë së Jugut, Roma synonte të luftonte, ashtu
siç kishte bërë më parë, më; 1912-1913, ekspansionin grek në Shqipërinë e Jugut. Natyrisht në atë masë që t’i leverdiste asaj dhe aq sa
e lejonin kushtet e Traktatit të Londrës.
Reagiani italian drejtohej' pra më tepër kundër shke- ljes nga
Iranoezët të së drejtës politike që qeveria e Romës i njihte vetes në
Shqipëri sipas Traktatit të fshehtë të Londrës. E vënë në pozita të
vështira, Ke d’Orseja përpiqej të qetësonte diplomacinë italiane sa
herë që kjo ngrinte çështjen e Protokollit.Në këto raste
Parisi
mundohej
t’i
shpjegonte Romës se veprimet e Francës në Shqipëri nuk ndiqnin
asnjë qëllim politik antiitalian, se Franca i përmba- hej detyrimeve
që kishte marrë ndaj aleates së saj në prill 1915, se Protokollin e10
dhjetorit ekonsideronte si
një
«incident» që kishte rrjedhur nga një
mosmarrëveshje mi
dis Parisit dhe komandës së «Armâtes së Lindjes».
1721
S; Sonnino. Carteggio 1916-1922, dok. 45, f. 62-63; AMAE, Albanie,
vëll. 9, fi. 106.
1722
AMAE. Ailbanie, vëll. 9, fl. 303; S. Sannimo. Carteggio 1918- -1922,
dok. 75, f. 109-110.
1723
G en. Deseoins. Sia; mois..., f. 25.
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Këtë pohim ua përsëritnin diplomatët e Parisit atyre të Romës
edhe në mars 1917. Në këtë kohë doli më e qartë madje dhe
publikisht
se nënshkruesi i Protokollit të
10
dhjetorit ishte koloneli francez Dekoan dhe Roma rifilloi nga reagimet
e saj1724. Me këtë rast ambasadori francez në/ Romë e qetësonte S.
Soninon me pohimin se «incidenti i Korçës», siç vijonte ta quante
Parisi Protokollin e 10 dhje-

1724

AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 109, 134.
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torit, «nuk kishte àsnjë' rëndësi dhe se ai nuk mund të vinte veçse nga
një keqkuptim», mbasi «ne [francezët] nuk kemi asnjë interes për të
mbrojtur në Shqipëri, se ne u qëndrojmë besnikë dispozitave . të,
Traktatit të Londres të prillit 1915.. .»1725.
Me nënshkrimin e Protokollit - dhe ngritjen e adminis- tratës
shqiptare në Krahinën «autonome» të Korçës, ato që u goditën në
mënyrë të drejtpërdrejtë ishin synimet e qar- qeve ekspansioniste
greke, ishte propaganda e tyre me për- pjekjet për t’i mohuar
popuUsisë së kësaj treve karakterin etnik shqiptar dhe ndërgjegjen
kombëtare shqiptare. Pran- daj' edhe reagimi i tyre ishte më i madh.
Kësaj i ka bërë e vazhdon t’i bëjë jehonë edhe historiografia e vet.
Rrahi- na «autonome» të Korçës është paraqitur si «krijesë» e autoriteteve ushtarake franceze, ose si «një komédi», kurse udhëheqësi
kryesor të lëvizjes patriotike, Th. Germenji. është cilësuar herë si
«aventurier politik» e herë si «spi- un austriak»1726.
Reagimi i reaksionit grek, për nga roli e pesha e tij, nuk ishte i
njëllojtë gjatë gjithë periudhës deri në shkurt 1918, kur pushtuesit
franœzë’ e abroguan Protokollin e 10 dhjetorit 1916. Roli i reaksionit
grek u rrit pas ndryshime- ve që i inïponuan Greqisë dy fuqitë e
Antantës, Franca me Anglinë. Në qershor të vitit 1917 ato e detyruan
mbretin filogjerman Kostandin të abdikonte duke përdorur për këtë
qëllim dhe forçat e armatosura, veçanërisht ato të Francës.
, Gjatë periudhës së parë, siç mund ta quajmë atë deri në verën e
vitit 1917, reagimi i qeverisë së Venizelos nuk kishte forcë të tillë sa
të mund të impononte ndryshime për atë që kishte ndodhur më 10
dhjetor 1916. Deri në verën e vitit 1917 interesimi i Venizelos (dhe ai
i qeverisë së Parisit) ishte përqendruar te kthimi i tij në Athinë 'dhe
marrja e pushtetit në të gjithë Greqinë. Nga kjo do të varej zgji- dhja
e çështjeve të tjera. Prandaj në fillim, kur qeveria e tij e përkohshme
ndodhej në Selanik, Venizeloja u dety- rua të pranonte gjendjen e
krijuar në Korçë pas 10 dhjetorit. Megjithatë ai nuk hoqi dorë nga
planet e pretendi- met e tij.1727.
Edhe në këtë periudhë reaksioni grek veproi ndaj Kra- hinës
«autonome» të Korçës. Ai luftoi në dy drejtime. Së pari, për të
ngushtuar zgjerimin e administrâtes shqiptare të krahinës, që ajo të
mos shtrihej në të gjithë rrethin e Korçës të pushtuar nga framcezët.
Autoritetet vezineliste kundërshtuan vendosjen e kësaj administrate
në disa fsha- tra në afërsi të kufirit greko-shqiptar, në zonën e
liqeneve të Prespës.. Numri i ' tyre kalonte të njëzetët. Duke shfrytë1725
Po aty, vëli. 10, fl. 160, Shih po aty, edhe fl. 134.
1726
B.G. Papadakis. Histoire diplomatique de la question Nord Ëpirote,
Atlièrues. 19518, f.49; A.I.Korahte. Diplomatike istoria tis Èvro- pas (1919-1955),
Thessaloniki, 1968, vëll. I, f. 200; N. Petsâlis-Diomodis. Greecé at the Paris Peace
Conférence (1919), Thessialanlki, 1978, f. 205.
1727
AMAE. Albanie, vëll. 15; fl. 173-174, raporfci i komandës së
«Armâtes së Lindjes»,i dt. 25.3.1918, dërguar Ministrisë së Luftës.
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zuàr disa paqartësi të vendimeve të mëparshme, ato pre- tendonin se
këto fshatra hynin në kufirin e shtetit grek. Për ta mbyllur këtë
çështje, pushtuesit franeezë zgjodhën një rrugë të mesme. Në mars
1917 ata ngritën me këto fshatra një zonë «neutrale», që u quajt
shpesh. «zonaxneutrale greko-shqiptare», me një administratë thjesht
ushtarake fra- neeze1728. Zona ishte në küfi midis dy shteteve, për
ndarjen e së cilës konflikti midis Shqipërisë dhe .Greqisë vazh- doi
deri në fünd të vitit 1924, kur u zgjidh ’me ndërhyrjen e Lidhjes së
Kombeve.
Drejtimi i dytë ku u duk reaksioni i qeverisë së Sela- nikut ishte
përpjekja per të përkrahur me anë subvencio- nesh, personelin e ishshkollave në gjuhën greke që ekzis- tonin në Korçë përpara dhjetorit
1916, por që u mbyllën me ngritjen e Krahinës «autonome».
Subvencioni dërgohej nga Selaniku me anë të grekomanit, Efrem
Gjinit, i cili si ish-inspektor i këtyre shkollave, ishte larguar në
dhjetor 1916 nga frika e lëvizjes patriotike dhe kishte gjetur atje
strehim. Kundër këtyre financimeve kishte raste që me- rreshin masa
nga organet administrative , shqiptare përkatë- se me Th. Gërmenjin
në krye, kur këto organe viheshin në dijeni.1729
.'''
' Protokolli i 10 dhjetorit dhe vënia e tij në jetë ishin një goditje jo
vetëm ndaj reaksionit të jashtëm italian e grek dhe reaksionit të
brendshëm, grekoman, por në të njëjtën kohë ishin , edhe . një
shuplakë ndaj reaksionit : esa- dist. Zëdhënësi i reaksionit esadist u
bë veçanërisht përfa- qësuesi i Francës pranë «qeverisë» së E.
Toptanit, dë Fqntënej, me reagimet e tij. Dë Fontënej e kishte parë^
vetë gjendjen politike në trevën e Korçës në prag të Protokollit të 10
dhjetorit. Sikundër e pamë, në nëntor 1916 ai kishte
shkuar. atje dhe kishte raportuar për aspiratat dhe luftën e rretheve
patriotike : në Korçë, për dëshirat dhe përpjekjet e saj të largonte që
andej sa më parë pushtuesit grekë, me qëllim që mibarimi ,i luftës
botërore dhe Konferenca e Pa- qes që do të hapej në mbârim të saj,
ta gjente vendin pa këta pushtues.1730 Sali Butka dhe Themistokli
Gërmenji kishte shkruàr gjithashtu ai më 11 nëntor 1916, «duke
marrë vësh praninë time në Korçë më njoftuan, me anën e të
dërguarve, se do të ktheheshin në qytet... ditën kur veni- zelistët do
të langoheshin nga krahina» 1731. Këto pohime fla- sin edhe një herë
për rrethanat në të cilat u nënshkrua Protokolli. ;Mirëpo menjëherë
sapo u nënshkrua ai nga auto- ritetet ushtarake, dë Fontënej ia

1728 Ministère de la Guerre de France. Archives historiques (1914- -1918) (Më
tujte do të citohot M. Guerre, AH). Carton 20 n. 530, d. 10; AMAE. Albanie, vëll. 15,
fl.173-174.
.;
1729
AQSh. Fonda Prefefctura e Korçës, viiti 1916-1917, dos. 38. Le- tër. e
Th. Gëmimjit e dt. 12i.3.1917 dërguar Këshillit qeveratar të Korçës dhe procasi
hetimor i dt. 18.3.1917 i drejtorisë së policisë.
2®y AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 253-254, : 257-258.
1731
Po aty, fl. 253.
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paraqiti këtë Ke d’Orsesë si diçka alarmante, në dëm të interesave
të Francës. Lëvi- zjen patriotike në trevën e Korçës dhe sukseset e
saj ai i pa nga pozita anmiqësore. Ai e quajti: atë si një lëvizje me
orientim politik pro austro-hungarez dhe udhëheqësit e saj si.
pasues të Vjenës. Nigjarjet e zhvilluara në Korçë ai i vle- rësoi
kështu nga pozitat e reaksionit të brendshëm greko- man e esadist
dhe të reaksionit të jashtëm grek dhe atij serb.
Kështu, flamurhi' kombëtar të ngritur në Koreë më 10 dhjetor
dë Fontënej e paraqiti në Paris jo si simbolin kombëtar të,
shqiptarëve, por ashtu sifcundër e paraqiste atë E. Toptani, si një
flamur që i ishte diktuar Shqipërisë nga të huajt, mbi të gjitha-nga
armiqtë e Francës, nga Austro- -Hungaria, dhe nga njeriu i saj, nga
princi gjerman V.. Vidi. Lëvizja e zhvilluar në vitet 1914-1915 në
Shqipërinë e Mesme, ku Esad Pasha kishte, sipas tij, mbështetje,
ishte. ngritur për të luftuar pikërisht këtë flamur!1732. Në qoftë se
mdodheshin në Korçë flamurë kuq e zi, ata. «ose ishin ako- ma që
nga koha e regjimit të Vidit, ose ishin furnizuar nga Austria... me
qëllim që të përkrahë në sytë e shqiptarëve re- gjimin e vjetër të
princ Vidit në dëm të qeverisë shqiptare [të Esad pashë Toptanit]
aleate të Antantës,. ushtarët e së cilës po luftojnë përkrah nesh» 1733,
nënvizonte dë Fontënej në fund të dhjetorit 1916.
Për dë Fontënejin të kundërshtoje Esad Pashën dhe ta luftoje
atë, sikundër vepronin rrethet atdhetare,. do të tho- shte të ishte
armiku i Francës dhe mik i fuqive qendrore. Dhe forçat patriotike e
përparimtare që vepronin në Kor-

1732
1733
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AMAÈ. "Albanie, Vëll. 10; fl. 1-4.’
Po aty, vëll. .9, fl. 319-320.

çë kishin qenë dhe mbetën armiq të vendosur të E. Top- tanit.
Menjëherë pas nënshkrimit të Protokallit të 10 dhje- torit ato erdhën
edhe në konflikt të hapur me të dhe go- ditën 'sakaq orvatjet e
«qeverisë» së tij të mbeshtetura nga përfaqësuesi i Francës pranë
kësaj «qeverie», për të futur në administratën e krâhinës elementë
esadistë, për të lojtur atje lojën e pashës. «Sarni Gurakuqi dhe
[Maliq] Gjyli, persona esadistë të Durrësit, me rekomandim të dë
Fontënejit m’u. vunë në dispoziciori për administratën e vendit», i
telegra- fonte koloneli Dekoam më '20 dhjetor komandës se «Afmatës së Lindjes», dhe kërkonte thirrjen e tyre 1734, Ata ishin dërguar në
Korçë nga Selaniku. Dëbimi i tyre pa ceremoni nga Korça dhe i të
tjerëve që do t’i pasondn, ishte n j ë go- dit je e drejtpërdrejtë për
planët e pashait dhe të dë/Fontë- nejt.
■
\
E. Toptani ndërhyri edhe vetë pranë ministrit të Ja- shtëm të .
Framcës, A. Briandit, si edhe pranë mikui të tij të ngushtë, N.
Pashiçit, të cilët e kishin dërguar në Se- lanik për të «luftuar» në
frontin e Ballkanit. Të parit . ai i ankohej për veprimin që komanda
é «Armatës së Lindjes» kishte lejuar të kryhej në Korçë duke i zënë
besë një' njeriu që i kishte shërbyer .«içësMjes austriake», sikundër
e paraqiste ai Th. Gërmenjin. Ky veprim kishte çuar në ngri- tjen në
Krahinën «autonome» të flamürit të princ Vidit, sic e quante E.
Toptani flamurin kombëtar shqiptar, dhe në përdhunosjen. e
flamürit të tij. Përveç kësaj, komanda në fjalë ’ kishte dëbuar prej
andej funksionarët që kishte dërguar ai. Këto veprime kishin
shipënë «në një goditjë të rëndëndaj' aùtoritetit të qeverisë sime»,
nënvizonte pashai i ’ Toptanrt 1735 . N. Pashiçit ai i shkrüante të
njëjtat ânkesa. Përveç kësaj u kërkonte të dyye ta ndihmonin për të ;
dàlë nga izolimi dhe për te kryer «detyrën» për të cilën ishte dërguar
në. frontin e Selaniküt.1736
Dë.Fqntënej bëhej zëdhënës. sa i dëshiraye të E- Top- tanit, aq
edhe i atyre të E. Venizelos ose të N. Pashiçit. Duke pasur parasÿsh
oriëntimain e pëpgjithshëm politik të Parisit në. favor, të .
pretendimëve. greke. mbi Korçën,, ai e quante. gabim. të rëndë
pranimin nga autoritetet ushtarake tq. Protokollit të. 10 dhjetorit
dhe në fillim të ’ janarit 1917
i dilte qendrës së vet me propozimin për abrogimin e tij. Ai shkruante
: «Qëkurse ne [francezët] e hoqëm. flamurin g'rek nga krahina e
Korçës,, domethënë nga pjesa e Shqipë- risë së Jugut. që thirret Epiri
i. Veriut, të cilën e. kishin pushtuar grekët në kundërshtim me
vendimet e marra nga Fuqitë e Mëdha në Konferencën e Londrës të
1734
M. Guerre A.H. Carton 20 N 845, K. 3, dos.9. Shih edhe AMAE.
Albanie, vëll. 10, fl. 3-4 dhe 42-43.
1735
AMAE. Albanie!, vëll. 10, fl. 3-4, letra e E. Pàéhës — A. Brian- diit e.
2.1.1917.
' 35) P'o aty, fl. 41-43, ’kopjà è lëtrës ‘ së E. Totptoniit — N: Pa»hi- çit, e fundit të
janariit 1917.
'•
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vitit 1913, më duket — shkruante ai më tej —se do të ishte e preferueshme që Franca të merrte plotësisht edhe në mënyrë të qartë në dorë
administrimin e kësaj krahine . në kontestim, deri në fund të luftës,
derisa Kongresi i ardhshëm i Paqes të jepte një vendim të ri,, dhe për
të mënjanuar çdo kon- testim,. Franca të ngrinte atÿ vetëpn flamurin
e saj».1737
Vierësimi poiitik i dë Fonitënejit për .: Protokollin e 10 dhjetorit
dhe. për ngritjen e Kraihinës ^autonome» të Korçës, pënkonte me atë
të Ke d’Orsesë, me qëndràmin e saj ndaj problemit s'hqiptar. Ke
d’Orseja vazhdonte ta shihte Shqi- përinë si një objekt të synimeve
impérialiste e shoviniste dhe si një mjet për të zgjidhur kontradiktat
midis vendeve fqinje. Kursesi ajo nuk e shihte atë si një suibjekt që
kër- konte zgjidhje .më vete në. bazë të të drejtave kombëtare të
popullit shqiptar.. Mirëpo njoftimet që i vinin qeverisë së Parisit nga
terreni konkret nëpërmjet komandës së «Armâtes së Lindjes» nuk i
jepnin asaj mundësi të urdhëronte abrogimin e menjëhershëm të
Protokollit të 10 dhjetorit në përshtatje me interesat politike të
Francës. Komanda e «Ar- matës së.Lindjes», aktin poiitik të 10
dhjetorit e vlerësonte nga një anë tjetër, nga : ajo ushtarake. Ajo e
ndjente veten të kënaqur me gjendjen e «qetë» që, ishte krijuar në
Korçë pas 10 dhjetorit dhe jepte mendime krejt të ndryshme nga ato
të përfaqësuesit. diplomatik të Francës , pranë «qeverisë» së E.
Toptanit. ; ; i:
Komanda franceze e «Armatës së Lindjes» qëndroi .për një kohë
të gjatë në pozitat- e. ruajtjes së. protokollit dhe sa herë që Parisi,
ndërhynte dhe kërkonte sqarime për atë që kishte ndodhur më, 10
dhjetor, ajo përsëriste vlerësimin po- zitiv që, kishte - bërë në fillim
.në dhjetor 1916. Kështu, më 21 mars gjenerali. , Saraj. i telegraïonte
Ministrisë së Luf- tës: «Korca deshj të bëhej e pavarur dhe e tillë u bë.
Qysh atëherë -në këtë ..krahinë mbretëronte qetësia... Nga pikëpamja ushtarake, që ' është e vetmja për të cilën intereso- hem, nuk
mund yeçse të përgëzohem për -këtë gjendje».1738
1 Ky qëndrim i komandës së «Armatës së Lindjes» neutra- lizonte
deri në një farë mase goditjet ndaj Protokollit të 10 dhjetorit dhe
Krahinës «Autonome» të Korçës.
Mbrojtja që i bënte komanda e ushtrisë se Selanikut dhe
veçanërisht komanda ushtarake e qarkut të Korçës (në krye të së
cilës vazhdonte të ishte deri në maj 1917 koloneli Dekoan), asaj që
ishte vendosur më 10 dhjetor, kishte neutralizuar edhe akuzat e
gënjeshtra të siguri- mit ushtarak francez. Ky i fundit, duke synuar
të asgjësonte fizikisht aktivistët kryesorë të Krahinës «Autonome»-,
1737

AMAE. Alblamié, vëll. 10, fl.' 1-2, L. dë Foiiitënej — MF J,
.
.
1738
AMAE. Albanie, vëll. 11, fl. 247-248, 'gjenerali Saraj — M.
Luftës, nr. 1598/3, ;dt, 21.111,1917,lidhur - dokumentit të Ministrisë ' së Luftës të dt.
26.VI. 1917.
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siç ishte në radhë të parë Th. Gërmenji, ishte përpjekur ta akuzonte
atë sikur gjoja vazhdonte të bashkëpunonte fshe- hurazi me armiqtë
e Francës, me austro-hungarezët 1739.
Në muajt e parë pas nëmhkrimit të Protokollit, kun- dërshtimet
ndaj tij jo vetëm u neutralizuan porse pozitat e Krahinës
«autonome^ të Korçës erdhën duke u forcuar në disa drejtime. U
ngrit dhe u konsolidua administrata shqiptare, u hapën shkolla në
gjuhën shqipe dhe u mby- llën ato në gjuhën e huaj greke, u ngrit një
forcë e armât os ur vendase, u emetuan kartëmonedha të krahinës
etj. Pozita e saj u forcua si pasojë e përkrahjes që pati Krahi- na
«autonome» nga mbarë Lëvizja Kombëtare Shqiptare, brenda dhe
jashtë vendit.
Për rrjedhim patriotët e krahinës bënë edhe një emër- tim të ri,
i ciii do t’i binte menjëherë në sy reaksionit ~ttë huaj. Duke filluar
nga muaji prill i vitit 1917 ata vunë mbi dokumentet zyrtare të
Krahinës «autonome», mbi pulla, kartëmonedha, vendime zyrtare
etj., emërtimin: Republika shqiptare ■— Korçë.
Dalja në dtitë e këtij emërtimi të ri (gjë që u pasqy- rua edhe në
shtypim e vendit e në atë të huaj, dhe' me gërma të mëdha) u
konsiderua si një akt tjetër politik që autoritetet ùshtarake francezie
kishin lejuar të kryhej në Korçë, pas atij të 10 dhjetorit pa pyetur
Parisin dhe pa marrë miratimin e tij. Për pasojë ai i shërbeu
diplomacisë fran- ceze si shkak për t’i dërguar Ministrisë së Luftës
në fund të prillit 1917, dy udhëzime. Në njërin, porosiste që Komanda e «Armatës së Lindjes» për çdo akt politik që do të bënte duhej të
konsultohej më parë me Ministrinë e Punëye të Jashtme të Francës
dhe të merrte miratimin e saj. Në të dytin ajo kërkonte largimin nga
Korça të kolonelit De- koan, veprimtarinë e të cilit e konsideronte të
dëmshme, sepse kishte lejuar, shkruànte ajo «krijimin e një regjimi

1739
Shih art.: Vrasja e dëshmorit kombëtar Themistokli Gërmenjit, nië :
«Gazeta e Korçës », duke filluar nga dt. 6.2.1930.
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politik lokal të tillë,i cili kishte bërë t’i drejtoheshin asaj ankime
të njëkohshme nga grekët, nga italianët, nga serbët dhe nga shefi
shqiptar [Esad Pasha].„» 1740 . Koloneli Dekoan u zëvendësua
menjëherë nga gjenerali Sal (Salle), ,i cili mo- ri komandën e forcave
të Korçës më 13 maj 1917.1741
Ky zëvendësim është një tregues që dëshmon se iniciativa në
çështjen e Korçës po kalonte nga komanda ushtarake e «Armatës së
Lindjes» në dorën e diplonsacisë franceze. Iniciativa e Ke d’Orsesë do
të rritej më shumë nga vera e vi- tit 1917, pas proklamatës italiane
të «unitetit dhe të pavarësi- së së Shqipërisë^ të shpallur në
Gjirokastër më 3 qershor 1917, e cila do të ngjallte një réagira të
fortë të Parisit. Në këtë rritje shëribyen sidomos ndryshimet politike
që ndodhën gati në të njëjtën kohë në Greqi, me sjelljen në fuqi të
qeverisë antantofile të E. Venizelos.
Këto rrethana do të çonin gradnalisht në abrogimin e
Protokollit.

6. ABROGIMI

Aibrogdmi filloi në fakt me arrestimin dhe zhdukjen Ji- zike të
Th. Gërmenjit, që ishte figura kryesore e lëvi- zjes patriotike në
Korçë e që gëzonte atje e në mbarë vendin një popullaritet të madh.
Kur dë Fontënej i rapor- tonte Parisit tërë ato mendime négative
përsa kishin le- juar në Korçë ushtarakët francezë, një diplomat
tjetër fran- cez i karrierës, Barzhëton (Bargeton), që ndodhej në atë
kohë në Korçë, në radhët e ushtrisë, i jepte Parisit men- dimë krejt
të kundërta. Ai e informonte Ke d’Orsenë se «në Korçë njerëzit kanë
ruajtur flamurin e vjetër të Skën- derbeut» dhe se një flamur i tillë
tradicional nuk mund të ndalothej. Sa për Esad Pashën ai
përfaqësonte «një re- gjim feudal, oriental», kurse në Korçë,
nënvizonte ai më tej, lëvizja udhëhiqej nga «një ndjënjë demokratike
shumë e theksuar», se Th. Gërmenji ishte atje -«udhëheqësi shqiptar
më popullor»1742.
Th. Gërmenji1 u arrestua e u dënua në nëntor 1917. Nga
ridryshimet politîfcë të verës së ’vitit 1917 që përmeri- dëm do të
kalonin kështu disa muaj derisa të; arrihëj në aktin e arrestimit dhe
në organizimin e seancave të gjy- qit ushtarak në Selanik. që i dha

1740
AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 256, MPJ — Mindstrit të Luftës, nr. 1537.
dt. 30.IV.1917.
1741 M.Guerre, AH. Carton 20 N 845, dos. 4, 3084. S; AMAE. Albanie, vëll. 9, fl. 246.
Ministria e Luftës — MPJ, nr. 3190, dt. 28.VI.
1742
AMAE. Albanie, vëll. 10, fl. 35-39, 40.

Themistokliut dënimin ka- pital.: Ai u akuzua qëllimisht nga organet
e sigurimit fran- cëz të -«Armâtes së Lindjes», si njeri në «shërbim» të
âus- tro-hüngarezëvë.1743 Deri në abrogimin e Protokollit të 10 dhjetorit, në shkurt të vitit 1918, do të kalonin po ashtu disa muaj të tjerë.
•
Këto shtyrje shpjegohen me faktin se vetë komanda e «Armatës
së. .Lindjes» . nuk u besonte akuzave të tri- lluarà në adresë të Th.
Germenjit dhe se ,ajo nuk e^kishte të lehtë të kthëhej prapa e ta
rishikonte Protokollin e 10 dhjetorit, sikundër kërkônte Parisi, kur
nuk kishte argumente ta bënte këtë. Të tilla ajo nuk pati jo votëm përpara kthimit të E. Venizelos në fuqi në verën e 1917-ës, por edhe më
pas.
Prandaj sa herë që Parisi ndërhynte pranë komandës së
«Armatës së Lindjes» për të abroguar Protokollin e 10 dhjetorit dhe
për të tërhequr detyrimet që ajo kishte ma- rrë ndaj Lëvizjes
Kombëtare të atjeshme, kjo komandë e mbronte aktin e saj si
gjithmonë me faktorë ushtarake dhe i pëngjigjej. se ishte e kënaqur
nga gjendja që ishte yendosur në .Korçë në marrëv'eshje me
shqiptarët, pas 10 dhjetorit ,1916. «Situata e tanishme në Korçë është
e njëj- të me atë të prqklamimit të autonomisé së kazasë më 10 dhjetor
1916... Administrata [lokale] bën atë që do... au- toriteti. ushtarak
mlbikqyr dhe drejton; çështja është sigu- rimi i„ ushtrisë... Korça,
mbështet krahun e majtë të ushtri- së dhe siguron. prapavijat e
trupave që luftojnë midis liqe- neve [të Pogradecit dhe të Prespës]1744»,
1 telegrafonte kjo komandë Parisit në korrik 1917. Për këtë komandë
faktori shqiptar nuk mund pra të injorohej, se angazhimet e marra
ndaj tij nuk- duheshin prekur pa arsye, se përkun- drazi duhej ruajtur
statukuoja polilike ekzistuese.
.Megjithatë komanda e «Armâtes së L^djes» œdoi më në fund në
dëm të' Th. Gërmenjit. Ajo pranoi arrestimin •e tij më 1 nëntor 1917,
nën akuzat e. rreme që i bëhe- shin atij nga organet e sigurimit,
megjithëse e kishte de- koruar atë një javë më parë me një dekoratë
të lartë, (me «Kryqin e Luftës»), motivacioni i së cil.ës ishte krejt në
;kundërshtim me , akuzat 1745. I dënuar me pushkatim, Th, Gërmenji
u,. ekzekutua më 7 nëntor 1917 në Selanik.
Ajo cedoi mandej edhe ndaj kërkesavetë përsëritura . te
qeverisësë Parisit për rishikimin e Protokollit të 10 dhjetorit dhe për
abrogimin e . tij, megjithëse ishte e mendimit të mos cenohej ai
sikurse u shpreh edhe pas vrasjes së The- mistokliut. Ja sesi rodhën
së fundi ngjarjet., Më 17 tetor 1917 Ke d’Orseja kërkoi që t;i jepej fund
statusit të Krahi- nës «autonome», që emërtimi «Republika

1743Më g.ierë shih M. Çami. Rreth dënimit.. të. Themistokli Gërme- ■njit dhe
ekzekutimit të tij, në: «St. Msitorike», nir. 4, 1977, f. 95-122.
1744
AMAE. Albanie, vëll. 12, fl. 119-120.
1745 Shih tekstin në: «Gazeta e Korçës. më 30J10.1917.
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shqiptare» (që ajo kishte marrë përpara disa muajve) të zëvendësohej
me një emërtim të ri me karakter thjesht adininistrativ, si «kaza apo
provineë e Korçës» 1746 . Porse i pyetur nga Ministria e Luftës për
oportunitetin e këtij ndryshimi, gjenerali Sa- raj përgjigjej përsëri
negativisht. «Kërkoj me ngulmim që në këtë zonë shumë delikate nga
pikëpamja ushtarake statu- kuoja që kam mbajtur dhe që do të mbaj
të mos disku- tohet: aty ka shumë apetite [politike] dhe nevojat ushtarake kërkojnë që gjithçka që mund të vlejë për pas luftës te kalojë
në plan të fundit, për të mos thënë në hije të plotë»1747. Po për të
njëjtat . shkaqe ushtarake një përgji- gje të tillë négative i kishte
dhënë komandanti i «Armatës së Lindjes» edhe kërkesës së .
Ministrisë së Punëve të Ja- rshtme të Parisit për. rihapjen e
shkollave në gjuhën greke. Ajo e quante «jo oportune» të ndërhyje në
«aktet e ad- ministratës që, qysh prej asaj kohe [prej 10 dhjetorit
1916] ka bërë që në vend të mbretërojë rendi».1748
Mirëpo divergjencat midis politikanëve dhe ushtarakëve për
Krahinën «autonome» té Korçës u zgjidhën në favor të të parëve e në
dëm të fitoreve që kishte arritur Lëvizja Ko- mbëtare Shqiptare më.
10 dhjetor të vitit 1916. Angazhi- met e komandës së «Armatës së
Lindjes» ndaj kësaj lëvizje- je nuk mund të .viheshin në; balancé me
interesat politike që kishte qeveria franceze ndaj qeverisë së
Venizelos, të oilin ajo e kishte - kthyer në fuqi. Venizeloja e kishte
futur Greqinë në luftë kundër fuqive qendrore. Në këto kushte për
qeverinë e Parisit faktori shqiptar, i cili i kundër- vihej politikës
ekspansioniste greke ne Shqipëri, jo vetëm duhej injoruar, por edhe
duhej luftuar brenda mundësive.
Autoritetet ushtarake franceze e abroguan Protokollin më 16
shkurl 1918, duke vënë kështu në jetë porosité e Parisit. Ky ishte një
abroigim i njëanshëm dhe arbitrar,
çka duket qartë edhe hga frazat demagogjike me të cilat kishin
formUluar këto autorité tc shkakun e abrogimit: «Që të mundet të
mbretërojë dashuria në këtë vend, që të bëhet një çap i ri në
qeverimin dhe që të ketë populli shurnë më tepër ndihmën e qeverisë
ushtarake franceze, gjene- rali që komandon grupin e Maliqit, duke
u marrë vesh edhe me kryekomandantin, vendosi që të marrë
përsipër ai vetë dr.ejtimin e lartë të tërë shërbimeve civile» 1749 .
Kështu gje- nerali H. Sal abrogonte Protokollin. Të gjdtha të drejtat
e ‘fituara/ më 10 dhjetor 1916, përfshirë dhe të drejtat e Këshillit
qeveritar, kalonin në dorën e komandës franceze. Një këshillë do të
ekzistonte edhe në të ardhmen, i përbë- rë përsëri nga myslimanë e
ortodoksë në numër të baraihar- të dbe i. zvogëluar në 12 veta nga
1746
AMAE, Albanie, vëll. .13-14, fl. 43-44.
1747 Po aty, fl. 49, 105.
.
1748 Po aty, il. 97.
1749
AQSh. Fondi i preÆ. së Korçës, dos. 6. Shpallja e abrogiinit të
Protokollit në shqip e frëngjisht.
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14 që ishte më parë. Por roli 1 tij nuk do të ishte më drejtimi dhe
kontrolli i administrâtes civile të vendit dhe i fôrcave -të armatosurâ
shqip- tare të krahinës, por do të reduktohej në atë të këshilltarit të
komandës franceze. Ai do të quhej Këshilli i parësisë dhe anëtarët.e
tij do të caktoheshin nga kjo komandë 1750.
Me këtë veprim komanda franceze e pushtimit i dha vetes «të
drejtën» të vepronte më lirisht ne interes të ale- atëve venizelistë, të
pranontë kërkesat e tyre dhe të gre- komanëve për rihapjen e
shkollave në gjuhën greke etj. Megjithatë pushtuesit francezë nuk
mundën t’i zhduknin të tëra fitoret e arritura pas 10 dhjetorit. Ata
nuk prekën dot administratën shqiptare si të tillë; ajo u mbajt
përsëri në dorë . nga rrethet patriotike. Nuk hoqën nga ndërtesat
zyrtare dhe civile, flamurin komibëtar shqiptar. Kështu abro- gimi
preku më tepër formën sesa përmbajtjen e Protokollit të 10 dhjetorit.
Kjo shpjegohet me përpjekjet e autori- teteve ushtarake franceze për
të evituar sa të ishte e mundur ashpërsimin e kontradiktave politike
me popullsi- në dhe për të mos arritur deri në àtë shkallë sa ato të
shndërroheshin, në një konflikt të armatosur1751.
Për këto përpjekje do të flasë- vetë- komandanti fran- cez i zonës
së Korçës-në mars të vitit 1919, pra gati një vit pas abrogimit, kur
kishte- mbaruar lufta botërore dhe fi- tuesit i saj kishin , dymuaj që
kishin filluar Konferencën e Paqes në Paris. Ai u shkruante eprorëve
të tij se sipas vendimit të 16 shkurtit 1918 për abrogimin e
Protokollit «ve- tëm flamuri francez duhej të valonte mbi ndërtesat
zyrta- re të këtij territori. Por as gjenerali Sal, as gjenerali dë Lobit
nuk e gjetën atëherë të arsyeshnae zbatimin e hëtij vendimi, mibasi
patën parasysh pasojat që mund të kishte një veprim i tillë mibi
njerëzit»1752, — theksonte ai.
Nga argumentet që sapo shtjelluam mund të themi se deri në
verën e vitit 1917, reaksioni i huaj, me gjithë ndërhy- rjet e sbumta,
rmk arriti të bënte në KraMnën «autonome» të Korçës ndryshdme në
favor të tij. Kjo tregon se inte- resi redprok mbi të cilin bazohej
konapromisi i 10 dhje- torit ekzistomte përsëri për të dy palët
nënshkruese. Për païen shqiptare ai kisbte karakter politik, kurse për
atë franceze, karakter ushtarak.
Ndërsa në zonën e pushtimit francez zhvilloheshin ngja- rjet
politike që shtjelluam, në zonën e pushtimit ausitro- -hungarez
zhvilloheshin të tjera. Pushtuesit a-h. dolën me një shpallje në të cilën
i premtehej popullit shqiptar «au- tonomia» e Shqipërisë në një kohë
të ardhme, kur ai të ishte «pjekur» politikisht.

1750
Po aty.
1751
Më gjerë shih M. Çami. Lëvizja patriotike në trevën e Korçës në vitet
1916-1920, në: «St. historike», nr. 1, 1977, f. 79-82.
1752
M. Guerre AH. Carton 20 N 924, letër e R. Lespinasse drej- tuar
komandanüt të trupave franceze të Maqedomisë, me nr. 7/1258. dt. 29.3.1919.
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K R EU IX

SHPALLJA AUSTRO-HUNGAREZE PËR
«AUTONOMINË» E VENDIT

1.. SHQIPËRIA NE PLANET E VJENËS

Premtimin për «autonominë» e ardhshme të Shqipë- risë, Vjena
e shpalli publikisht më 23 jamar 1917, d.m.th. pak kohë pas
nënshkrimit të Protokollit të 10 dhjetorit 1916. Kjo rrethanë ka
krijuar përshtypjen se në harti- rain e shpalljes të 23 janarit
pushtuesit a-h u ndikuan nga Protokolli shqiptaro-francez, i cili u bë
një muaj e gjysmë më parë. Kôshtu është pasqyruar deri më sot edhë
në historiografi, të vendit dhe në atë të huaj. Në të vërtetë çështja
qëndron ndryshe. Nga hulumtimet e fundit rezulton se përmbajtjen
e proklamatës së tyre pushtuesit a-h e ski- shin hartuar më parë së
Protokolli i 10 dhjetorit (sikundër
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do ta shikojmë më poshtë, kur të'kalojmë në shtjehimin e
ngjarjeve që shpunë në formulimin e saj). Ajo ishte iiar- tuar me
qëllim që të ndikonte në Lëvizjen Kombëtare të popullit shqiptar, të
neutralizonte qëndresën e tij politike në rritje kundër pushtuesve ah. Vetëm për sa i përket qëllimit që kërkonin të arrinin të dy fuqitë
pushtuese, shpallja e Vjenës ka lidkije me Protokollin e 10 dhjetorit.
Megjithatë përmbajtja e saj . ishte krejt e kundërt me atë të
Protokollit. Prandaj në masat popullore shqiptare shpallja a-h pati
jehonë krejt të kuradërt nga sa pritnin hartuesit e saj. Në të
pasqyroheshin planet impérialiste të Perando- risë Austro-Hungar
eze për të ardhmen politike dhe territoriale të iShqipërisë paslufte,
çka vinte në kundërshtim të hapët me aspiratat kombëtare të
shqiptarëve. Le të- nji- hemi në fillim me këto plane për të kapur më
mire fillin e ngjarjeve.
Në planet e Vjenës Shqipëria- e pasluftës duhej te lu- ante një
roi krejt të ndryshëm nga ajo e paraluftës, vaça- nërisht në lidhje me
Italinë. Nëse në vitet 1912-1914 Shqipëria u sbndërrua në një mollë
sherri midis dy aleatëve, ajo e pasluftës duhej të vihej nën sundimin
e plotë të Pe- randorisë Danubiane dhe të bëhej një barrierë e fortë
kundër depërtimit të - Italisë. Këto plane lidheshin me zgjerimin territorial të Perandorisë në Ballkan, me shtypjen prej saj të lëvizjeve
revolueionare e nacionalçlirimtare të popujve të nënshtruar dhe për
të vendosur hegjemoninë e vet në Gadishull pas luftës.
Për rolin që do të luante Shqipëria për të penguar de- përtimin
e Italisë, konvergonin - pikëpamjet e të1 gjitha qar- qeve sdnduese të
Vjenës, si të atyre politike ashtu edhe të qarqeve ushtarake, të cilat
kishin, siç dihet, peshë të ma- dhe në politikën e Perandorisë
Dualiste. Pikëpamjet : e tyre ndryshonin vetëm për rrugët sesi do t’i
vihej kufi ndërhy- rjes së imperializmit italian në. Shqipërinë e
pasluftës në favor të atij austro-hungarez. Rrjedhimisht në radhët, e
tjo-e ekzistonin pikëpamje. të. ndryshme edhe për të ardhmen
politike të Shqipërisë së pasluftës.
Minisiria e Punëve të Jashtme e Vjenës, si përgjegjëse kryesore
për çështjet e politikës së jashtme, ishte për ek- zistencën e shtetit
shqiptar, por jo si një shtet plolësisht i pavarur. Ai duhej të kishte
statusin e një shteti nën pro- tektoratin e Austro-Hungarisë, i cili do
t’i përngjante pak a shumë statusit të parashikuar në Traktatin e
fshehtë të Londres në favor të Italisë. Kurse qarqet ushtarake me në
krye shefin e shtab.it të përgjithshëm, feldmareshalin Konrad fon
Hëntcendorf, ishin për një «zgjidhje» tjetër,. më aritishqiptare. 'Ata
nuk kishin asnjë besim se ekzistenca ë shtetit shqiptar, mund th
shërbente planeve të Vjenës, pa- varësisht nga forma që do t’i jepej
statusit politik ndërko- mbëtar të tij. Prandaj Konradi ishte për
zhdukjen e shtetit shqiptar nga harta politike e Ballkamit dhe për
copëtimin e territoreve të tij midis Perahdorisë së Habsburgëve e
Gre- qisë, në radhë të parë, e po të ishte nevoja, edhe midis Bullgarisë, për t’i lidhur këto; dy vende ballkanike më fort' pas Vjenës.
Pikëpamjet e ndryshme që ekzistonm në rrethet qe- veritare të
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Vjenës për të ardhmen poiitike të Shqipërisë, i nxori në dritë fare
qartë mbledhja e.përbashkët e Këshillit të Ministrlve te Perandorisë,
e organizuar më 7 janar 191-6. Ishte koha kur ushtria serbe. ishte
th-yer keqas, kur ajo ma- lazeze ishte në prag të kapitullirn.it d-he
kur trupat fitimtare a-h do të kalonin . së afërmi kufijtë e Shqipërisë
e do të hynin në të. Të dehur nga sukseset e përkohshme ushta- rake
të fuqive qendrore në Ballkan, pënfaqësuesit e Perandorisë Dualiste
shtruan atë ditë për shqyrtim e diskutim se cilat ishir. qëllimet e.
tyre ■lidhur me të ardhmen e Ball- kainit. Me këtë kuptohej e
ardhmja e Senbisë dhe e Malif të Zi,-. që ishin në luftë me
Perandorinë, si .edhe e ardhmja e Shqipërisë.
Ministri i Punëve të Jashtme, I. Buriani, shprehu me- ndimin
se protektorati- efektiv mbi shtetin e ardhshëm shqiptar do të ishte
i mjaftueshëm për ta pasur atë nën kontro- llin e plotë të Vjenës e
,për të penguar ndërhyrjen e Italisë, rivales së saj më të madhe.në
Adriatik. Ekzistenca e shtetit shqiptar do të pengonte mandej
zgjerimin e tepruar të Bull- ■garisë në Ballkan. e nuk do ta lejonte
daljen e saj në detin Adriatik, sikundër aspirohej nga ekspansioni
bullgar.
Me protefctoratin efektiv të Austro-Hunigarisë mbi shtetin
shqiptar të pasluftës I; Buriani nënkuptonte mJbajtjen e forcave
ushtarake a-h në disa pika të territorit shqiptar dhe e kra- hasonte
me protektoratim që kishte pasur dikur Rusia mbi Bull- garinë1-, në
'kohën e fitores së au'tonomisë, -më 1878.
Përsa i përket -shefit të shtabit të ushtrisë, gjysnaa e territoreve
të shtetit shqiptar duhej t’i aneksohej Austro- -Btmgarisë, kurse
gjysma tjetër jugore duhej t’i lihej Gre- qiisë konstandiniste. Kështu,
me anën e oopëtimit, mund, të pengohej më mirë ndërhyrja e Italisë
në Shqipëri, mendo- ------ ——

X) Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Qsterreichich —
Vngarischen Monarchie (1914-1918), Budapest,1 Akademiai Kiado, 1966,, f. 358-360,
372.

nte ai; dhe jo me vendosjen e protektoratit a-h mibi shte- tin shqiptar,
edhe sikur të ishte një protektorat ef ektiv1753.
Për të mbështetur pikëpamjen e vet, secili nga dy protagonistët 'kryesorë të këtyre planeve ü përpoq të sillte «argumente»,
pro e kundër pranisë së një shteti. shqiptar dhe rolit që mund të
iuante ai; kundër depërtimit italian në Shqi- përi, sikundër kërkonte
Vjena. «Po të udhëhiqet drejt imrnd të zhviltlohet fare mirë një shtet
autonom. Këtë : duhet ta bëjmë ne [austro-hungarezët] duke
ushtruar një protektorat efektiv mbi Shqipërinë», pohonte I. Buriani.
Le të bëjmë një provë «me një autonomi shqiptare nën protektoratin

1753 Protokolle des aemeinsamen Ministerrates der Osterreichieh —
Unqarischen Monarchie (19Î4-1918). Budapest, Akademiai Kiado, 1968, f. 371-372,
.376-381.
■’
.
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e Au- stro-Hungarisë. .ÎNë qoftë se ,.jkjo provë dësbton, atëhere nuk_
humbasim gjë dbe mund të marrim prapë masa të tjera. Në këtë rast,
do të-ishte , më e. favorshme ta ndajmë Shqipërinë vetëm me
Greqinë», pohonte më tej ministri i Jashtëm a-h1754.
Kurse K. fon Hënteendorfi ishte kategorik në qëndri- min e tij
e pë mohimin e çdo vlere, të popuilit shqiptar, «Nuk mund të flasim
për një, homogjenitet , të elementit shqiptar, as përsa i përket gjuhës,
as origjinës, as edhe.fesë. Prandaj një shtet i tillë do të bëhej fushë
ndikimesh të shteteve të interesuara, sikundër u bë në kohën e
principatës [së Vidit], para së gjithash të Itaüdsë, të eilën nuk mund
ta lejojmë që të vendoset përgjithmonë në Ibregun. lindor të
Adriatikut»1755 1756, — pohonte feldmareshalli. «Vendi është vet- vetiu
shumë i përçarë dhe ndarja e popuilit në toskë e gegë e bën. të
mundur ndarjen e Shqipërisë», — pohonte më tej shofi i shtabit”’.
Me ekzistenicën ë shtetit shqiptar dhe vendosjen e tij nën
protektoratin austro-hungareiz I. Buriani mendonte se do të zgjidhte
edhe një problem tjeter. Do të mënjanonte qëndresën e shqiptarëve,
bile shpresonte se do t’i afronte ata me. Peràndorinë dhe do të
neutralizonte propagandën e fuqive armike të Antantës. Ne këtë
mënyrë Italia nuk do të luante me ta «kartën e autonomise
shqiptare», pohonte ai po më 7 janàr. Dhe po aty shtonte se «një pjesë
e madhe e popuilit shqiptar gjendet " në anën torië. Këto simpati të
përpiqemi t’i shtojmë dhe të 'bëjmë emos për t’i bindur shqi- ptarët
që ne duam te marrim në dorë organizimin e vendit dhe t’i
ndihmojmë Për pavarësinë e tyre, pa kurrfarë intere- si»1757. Këtij
aspekti të brendshëm të problèmit komanda. e ushtrisë nuk 'i jepte ndonjë rëndësi, madje ajo e nënvleftësonte atë jashtë
.mase.
■
■:
Nga diskutuesit e tjerë që e morën fjalën në mbledhjen e 7
janarit 1916, më të shumtët ânuan nga mendimi i mi- nistrit të
Punë've të Jashtme për të‘ bërë «provën» ë një shteti shqiptar nën
protektoratin austro-hungarez1758.
'
Mirëpo proiblemi mbeti i hapur, sepse mbrojtësit e dy
pikëpamjeve vazhduan të qëndronin në pozitat e tyre,- çka u
pasqyrua edhe në shpalljen e 23 janarit 1917.
,
Krahas statusit politik ndërkomibëtar të : këtij ©h'teti, në
mbledhjen e 7 janarit 1916 u diskutua edhe shtrirja e tij territoriale.
Nga shteti i ardhshëm do të shkëputej Shqipëria e Jugut; kjo do t’i
kalonte Greqisë. Këtë shkëputje I. Bu- riani mendqnte ta
kompensonte me trevat shqiptare të ane- ksuara me 1913 nga Senbia

S) Po aty, 1. 35i9.
1755 Po aty, i. 380.
1756
Po aty, f. 372.
1757
Po aty, f. 359-360.
1758
Protokolle des gemensamen Mihistefrates der Osterreichich —
Ungarischen Monarchie (1914-1918), Budapest, Akademiai Kiado. 1966, f 362-363.
Shih edhe I. 367. 370-371. ..................................................... •
■
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dhe Mali i 'ZL Cedimet territoriale Greqisë «muk lozin ndonjë ro'l të
madh» në dëm të ek- zitenoës dhe të vitalitetit të shtetit shqiptar
v<në qoftë se mund 1.ë bashkohen përsëri me Shqipërinë krahinat
shqiptare të Serbisë dhe të Malit të zi» 1759 , pohonte ministri i
Jashtëm i Vjenës.
Perandoria Dualiste^ e dëshironte bashkimin e këtyre
krahinave me shtetin shqiptar për t’i ngushtuar sa më shu- më dy
shtetet sllavë, për t’i bërë ato, veçanërisht Serbinë, sa më pak të
dëmshëmpër Perandorinë. Kurse fcalimi i Shqi- oërisë së Jugut
Greqisë ndiqtë një qëllhn tjetër; atë të'mibaj- tjes së Greqisë
kostandiniste të lidhur me fuqitë qendrore.
Shqipërinë e Jugut diplomacia e Vjenës ia kishte. ofruar në f
akt Athinës menjëherë sapo Italia : fiiloi. luitën ■ kundër ish-aleates
së saj, më 23 maj 1915, ku Austro-Hungaria u çlirua nga detyrimet e
veta në Shqipëri ndaj Italisë. Vjena.nuk k.ishte. marrë ndonjë zotim
për te . ardhmen e. Shqipërisë. as ndaj Gjermanisë, .aleatës së saj
të,madhe. e të. vjetër, e as ndaj aleatëve të rinj, Turqisë. e .
Buillgarisë. Prandaj ajo e ndjente tani veten. të lire të vepronte me
Shqipërinë nga pikëpamja ddplomatike si të donte. Duke u nisur
pikërisiht prej. këndej, • unie .23. maj 1915 Battplatzi ,kishte
njoÆtuar. përtfaqësuesin e vet. diplomatik në Athinë, SiMshin., ..tëi
..vi'- nte .në dijeni qeverinë greke.,se Yjena i -Unie «dorë të lire
Greqisë në .. Shqipëri deri atje feu- të shtrdhet , sfemae,. in-,
teresaive të saj, në qoftë se ajo qëndron neutrale në këtë

1759
/'
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luftë»1760. Vetëm per" këtë çështje :(për kalirndin e Shqipërisë
së Jugut Greqisë) rrethet drejtuese të Vjenës dhe të Bü- d&pestit
kisihte mendiai të njëjte. Ky unitet pikëpairnjesh doli edihe në
mbiedhjon e 7 janarit 1916. Si I. Butriani ashtu edihe K. fou
Hëntcendorf i ' poihuan se në jug • të Shqipërisë «duhet t’i japim
Greqisë disa toka, të dlat ia komi pnemtuar që të qëndrojë
neutrale» 1761 .. Asnjeri nga të pranishmit nuk palti ndonjë
kundërshtim evërejtje për këtë çështje.
Përsa u përkét - qarqeve sunduese të Athinës, aito donin t’i
shtrinin kufijtë e shtetit grek derd në Shkumbin. Këtë aspiratë për
ekspansion kaq të madh 'ia parashtruan disa her# përfaqësuesit të
Vjenës në kryeqybetin grek 1762 1763,.
Planet e mësipërme të Vjenës për të ardhmen politike të
Shqipërisë : dihe pdkëpamjet e ndryshme për këtë të ar- dhme,
mfoetën gati të piandryshuacna deri aty nga mbarimi i luîtes. Ato u
pasqyruan edhe në politikën që ndoqën pu- stotuesit a-h, të cilët
kundërshtuan çdo lëvüzje politike e patriotike të shqiptarëve që nuk
pajtohej. me planet e tyre.
2. LËVIZ JET POLITIKE • : TË RRETHEVE • SHQIPTARE DHE
. KUNDËRSHTIMI . I PUSHTUESVE A-H. ;

Në muajt e. pare pas pushtimit austro-hungarez, forçat e
brendshme borgjeze e çifligare u vunë në lëvizje duke pasur dy
pikësynime politike. Së .pari, u përpoqën të ngri- nin një qeveri
shqiptare, dhe, së dyti, përgatitën thirrjen e një kongresi komibëtar.
Rolin kryesor për formimin e' qeverisë e luajti Aqif pasfaë
Elbasani (Biçaku), i cili në fillim u interesua për kri- jirnin e një
adininistrate vendase. Veprimtaria e tij nisi në shjfcurt 1916 sapo u
kthyo nga Cetinja, ku ishte internuar. Për këtë hap ai u nxit edhe
nga një komision i mbledhur atëhërë në ■ Elibasan e që përbëhej nga
Ahlrhet Haxhisinani, Sava , Papajani, Shefqet Daiu, Simon
Shuteriqi, Ymer Stri- nga etj.1* ;
Sikunder i shkrüantë më 3 mars 1916 përfaqësuesit të
Mindstrisë Së Punëve ' të Jashttne të Vjenës në Shqipëri, Augoist
Kralit, iniciativën e vet Aqif Elbasani e mbësiiteste në îunksionet e
tij si ministër i Punëve të Brendshme të
istuqeverisë shqiptare dite si i autorizuar nga «Madhëria e tij mbreti
i shqiptarëve»1764 d.m.th. nga. V. Vidi. Duke u ni- sur nga këto pozita
B) Hcms-Hof unâ Staatsarchiv, Politisches Archiv, Albanlen, Wien më tej:
HHStA PA, A), Vjena — fon Silashit, më 23. 5.1915, inr. 153.
.

10) Pratokolle...., f. 358, 371-372
1762
-HHStA, PA, A. — Silashi — Vjenës, më 19.2.1916, rnr. 366;
Vjena — Siiashît, më 24. 2.1916, nr. 107 dhe më !'4.3. i9il6, mr. 140. '

1763
«Dokumenta historike për t’i shërbye hîstôrisë
sonekombë- tare». Elbasan, 1924-1925, f. 183.
1764
3.1916.
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HHStÂ, PA, À. 'Letër e À. Elbasanit dërguar A. Kralit, më 3.

e mendirne, ai emëroi disa nëpunës të lartë, si prefektë, nënprefektë,
kryetarë komunash, të cilët e shtrinë aktivitetin e tyre kryesisht në
Shqipërinë e Me- sme, në prefekturat e.Durrësit, të Elbasamit dhe të
Beratit, ,të pushtuar nga a-h. Ata paguheshin nga fondet e vendit, që
krijoheshin si zakonisht nga vjelja. e taksave 1765.
Emërtimi i këtyre nëpunësve dhe formimi me ta i një
administra te ■ civile shqiptare, mendohej të ishte bapi i parë që do
të. pasohej. nga ngritja e një qeverie shqiptare. Për të ngritur këtë
qeveri,. A. Elbasani mendonte të thërriste në përibërjen e saj
ministrat e mëparshëhi të: qeverisë së Y. Vi- dit, të asaj qeverie që
kishte qenë në fuqi përpara se «mbre- ti» të largohej nga Durrësi (në
fillim të shtatorit 1914) 1766.
A. Elbasani emëroi nëpunësa edhe në krahinat e shtetit
shqiptar të pusbtuara nga forçat bullgare, si në Qukës, në Starovë
(Pogradec) e në Di'bër, por këta nuk u lejuan nga komanda bullgare,
e cila veproi atje për llogari të vet.
Pothüajse në të njëjtën kobë me ngritjen e administra- tës,
nisën edhë ' përpjekjet për thirrjen në Elbasan të një ko- ngresi, si
forumi më i lartë që do të merrte vendimet për- katëse. Në të - u
vendos të merrnin pjesë përfaqësues nga krahinat e ndryshme '.i'
vendit, U shpërndanë edhe ftesat. Në kongres u ftüan përfaqësues
nga krahinat e pusihtuara nga austro-hungare-zët dhe buligarët, dhe
u bënë përpjekje që të vinin edhe nga krahinat e tjera të shtetit
shqiptar, të pushtuara atëhere nga forçat greke dhe italianë (d.m.th.
nga Shqipëria e J'ügut dhe nga Vlora). Madje u ftüan të vinin të
deleguâr edhe nga Kosbva dhe nga disa qëndra ■të afërtâ të
shqiptarëve të mërguar, si nga Bullgaria, nga Rulmania dhe nga
Sviera (Lozaha)1767.
■ Si pas programït të miratuar 'në mbledhjën e organizuar
per thirr jen e tij, -kongresi kishte për qëllim t’i kërkonté^ Y. Vidit të
vinte <<sa ïhë shpejt në atdhë», të ■ bisedontë . për mënyrën e
qeverimit të, Shqipërisë sa të vinte '--«sdvrani» dhe te falënderonte
fuqitë që kishin njohür të drej’tën e ngri-

1765
Pô aty, A. Krali.,—•. Vjenës më 22.3.1916, nr. 67; Po aty,. letra e Zitkovskit dërguar nga Elbasani A. Kralit . në Shkodër më 25,. 3.1916.,
•
i
1766
Po aty) letra e À. Elbasanit — A. Kralit, më 3. 3.1916.
1767
^Dokumenta historike...”-, f. 184-185, 187.
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tjes së flamurit kombëtar dhe popullit shqiptar të drejtën të «qeyerisë
vetë veten , e tij»1768.
..
Përpjekjet për ngidtjen e një admmistrate civile dhe të një
qeverie shqiptare së bashku me ato për t’i dhënë kë- saj qeverie
pamjen se do të vepronte në emër të «mbretit», d.m.th. të kryetarit të
shtetit, dëshmojnë për disa qëllime dhe gjykime që efczistonin tek
përfaqësuesit e rretheve të borgjezisë dhe të çifligarëve shqiptarë, që
i ndërmorën këto veprime. Së pari, ato tregojnë që këta përfaqësues
men- donin se kish'te ardhur koha të rugrinin një qeveri, qoftë edhe
nën - pushtuesit austro-hungarezë, për të shtënë në dorë pushtetin
politik. Ata mendonin pastaj se. dube ve- pruar në emër të V. Vidit,
të njohur, nga fuqitë si kryetar i shtetitahqiptar,. do të .ngrinin një
qeveri, «legalep së cilës, sipas mendimit të lyre, nuk do t’i mungonte
as për- krahja e qeyerisë së Vjenës. Së fumdi, të gjitha këto do të
shërbenin për ripërtëritjen, sipas tyre, të shtetit të pa- varur dhe.
sovran. shqiptar pas. luftës. Në këtë kuadër hynë dhe përpjekjet për
të përkujtuar ditën e 7 marsit 1914, përvjetorin .e ardhjes së
«mbretit» në Shqipër'i*1769.
Mirëpo përpjekjet e, shkurtit dhe marsit 1916 për for- mimin _e
një qeverie dhe. për mlbajtjen e një kongresi, vi- nin në ;kundërshtim
të , hapur me. planet e ■ Vjenës për të ardhmen. politike të ■
Shqipërisë që pamë, dhe në fakt për- bënin një kundërvënie ndaj
këtyre planeve... Ishte kjo ar- syeja. që autoritetei a-h të pushtimit
këtë veprhntari poli- tike e_Ïçïlësuan . si «të rrezikshme» për
programin. e tyre1770. Për. ’rrjedhdjë përpjekje ‘ të tilla nuk gjetën
mbështetjen e Vjenës, sikunder shpresuan në filhm dhe sic u orvatën
ini- eiatorët e tyre, përkundrazi ato u goditën.
, Këto brvatje invaduesit a-h nuk i ndaluan qysh, në fi- llim.
Asokohe ata po, avanconin në teritoret e shtetit shqiptar dhe
regjknin e tyre ushtarak të pushtimit nuk e kishin vendosur ende
përfundimisht. Ky ishte një faktor që ua leh- tësoi deri diku punën
iniciatorëve të lëvizjes politike që për- mendëm. Në; 3-4 muajt e. parë
të’ invadimit ekzistonte dhe një faktor tjetër i rëndësishëm që e shtyri
komandën e for- cave a-h të mos e kundërshtonte hapur veprimtàrinë
për ngritjen e një administrate shqiptare nën drejtimin e A. El-,
basanit. Ky faktor ishte rivaliteti midis Vjenës dhe Sofjes për ndarjen
e. Shqipërisë 'dhe sidomos për sundimin.e Shqi- përisë së Mesme. Në
këtë pjesë të vendit forçat a-h ava- ncuan më vonë në krahasim me
aleatët e tyre bullgarë. Jo , vetëm kaq. Në pjesën e pushtuar prej saj
(nga Elhasani e në lindje të tij) ushtria bullgare u përpoq të nigrinte
bile një administratë civile, që t’u përgjigjej synimeve ekspansioniste të qeverisë së 'Sofjes, të cilat vinin në kundërshtim me ato te
1768
Po aty, f, 184. ,
■
1769
Po aty, f. 182.
1770
HHStA, 'PA. A. Njoftime të Zitkovskit të 12.3.1916 dërgüar nga
Elbasani në Shkodër.
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Vjenës.
Nëse Ballplatzi ishte për ekzistemieën e një slhibetd shqiptar
dhe për vendosjen e tij në protêktoratin e Austro-Hungarisë,. Sof ja
donte t’i aneksomte shtetit bullgar një pjesë të Shqi- përisë së 1913ëis për të dalë nëpërmjet sa,] në dëtin Adria- tik. Në rast se kjo nuk
do të arrihej, ajo ishte për efczis'- tencën e një shteti shqiptar me një
princ bullgar në krye, me Kirillin (të birin e Ferdinandit)1771.. Ky do
të ishte hapi i parë drejt aneksimit.
;
Për të vënë në jetë planet e saj, qeveiria bullgare vuri në lëvizje
jo vetëm ushtrinë por edhe n jë aventurier - politik, Hasan Basri
beun, i vetëquiajtur Dukagjini, të cildin e dërgoi në Shqipëri.-Në fakt
ai nuk kishte asnjë lidhje më-'Shqipërinë dihe.me Lëvizjen e saij
Kombëtare. H. Basriu ishite: vetëm. mjë mysliman bullgar. Pa.si u
vendes me «selitoë» e tij • në Dar- dhë. të Dibrës së . Poshtme
(Peshkopi), ai filloi-.ta pairaqesë <reten si kryetar r qeveriisë së
përkohshme të «shtetit shqiptar» dhe u përpoq të mblidhte rreth
vetes krerë- sihlqiptarë1772.
Manovrimet politike të Sofjes me Hasan Basrilnë dhe fu- tja e
ushtrisë bullgare thellë në Shqîpëri duke arritur deri në Elbasan,
ngjallën shqetësime më Vjenë dhe àjo reagoi. Për Viemën Sofja nuk
,po i përmbahej Traktatit të aleancës të •nrnshkruar me aleatët e
saj, me Gjermaninë dhe Austro-Hu- ngarinë, në prag të futjes së saj
në duftë, me 6 shtator 1915. Në. bazë të tij Bullgaria do të aneksonlte
të gjitfhë Maqedo- ninë të përfshirë më 1913 në kufijtë e Serbisë 1773.
Kufijtë bull- garë do të arrdhin kështu deri në Qhër e -Strugë e jo më
këndej. .
.
•. ' • .■
■
Rivaliteti Vjenë-Sofje ishte aq 1 theksuar saqë në Elbasan
ishte1 vendosur edhe një gairhizon ushtairak a-h: Srahas atij bullgar,
të ngritur atje më parë.- Përveç kësaj, ushtria bullgare në kohën, e
avaheimiit e të ndjekjes së ushtrisë ’ ser-

1771
ITHStA. PA A. Relacioni' i komandës së - Korpusit XIX, më
10.4.19.16, nr. 1043; B. Hrabak, Shqipëria në planet austro-gjermane mbi
ndryshimin e gjendjes politike në Ballkan (1914-1918), në: «Për- parimi», Prishtinë,
nr. 4, .1969, f. 273.
1772
HHStA, PA A. Shih materialin dërguar Vjenës më 11.2.1916,
nga Komanda e ushtrisë, nr. 8934.
1773
V. Radoslai^off/ ' Bulgariéà und die Welt-Krize. Berlin, 1923, f.
188-189.
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be ishte futur shuiruë thellë edhe në Kosovë. Ajo kishte
pus'htuar atje jo vetëm territoret që «r përkitnin»- në bazë të
Traktatit të alëanicës së 6 shtatorit''1915, por edhe treva të tjera
shumë të gjera, të cilat nuk benin pjesë ’.idër ato ,që -Bullgaria duihej
të aneksonte. Të tillia iëhin, p.sh., kra- hinat e qytetet e Ferizajt, të
Gjaikovës, të Priarenit dhe të Prishtinës.
Pushtimi i fhàpësirave kaq të gjera niga ushtria bullgare dhe
synimet politike të Sofjes ndaj tyne, u bënë burimë kon- tradiktash
të mprehta midis dy alealëve.
E nlsur nga përmbajtja e Traktatit të . 6 shtatorit 1915, pàla ah i kërkonte asaj builgare zbrazjen e, Elbàsanit . si dhe të qytetëvë
të, mëisipërme sbqiptame në Kosovë. Kurse pala bullgahe e
kundërshtonte këtë zbrazje ; vazhdimin e pu- shtimit ajo përpiqej ta
përligjte me .marrjen e këtyre kra- hinave ine luftë nga ushtria
bullgare. Bile, ana buïlgare , i kërkontë asaj ausfcriake tëriheqjen e
garnizonit të saj nga Elbasani,. për të qëndruar atje vetëm buhgarët,
që e kishin puslhtuar të parët .këtë qytet, dhe jo. anasjelltas1774.
Po ndodhte kështu gati i njëjti ko-nflikt si ai që kishte ndodhur
më 1913 midis. Serbisë dhe Bullgarisë për.ndarjen e «plaçkësA ,Bor
këtë. . herë puna nuk arriti dëri në luftë të armatosur midis dy
aleatëve, Kontradiktat midis Vjenës dhe ‘Sofjes u zgjidhën me
nënshkrimin më 1 prill 1916 të' një marrëvesihjeje . austro-bullgare.
e ciia ishte mjë kompromis për ndarjen .midis type të zonave të,
pushfdimit në kontes- tim1775. ... ...............
,
Në rretlhianait e këtij rivaliteti të ashpër ■ austro-bullgar, u
zhvilluan përpjekjet për .formimin e. një «administrate ■ shqip- tare»
e mbajtjen e kongresit. Këto rrethanamdikuan që austro- hungarezët. të mos i pengonin në fillim përpjekjet e Aqif pashtë
Elbasanit dhe-të të tjerëve për • ngritjen e një adrni- nistrate
shqiptare. Në këtë mënyrë austrdakët metnduan t’i neutrallzonin
përpjekjet e bullgairëve për të mos rënë vetë në fënkime të hapta me
aleatët e tyre të luftës1776. ■
Dhe në veprimtarinë e vet A Elbasani, si figurë.e njohur në
Lëvizjen Kombëtare.. Shqiptare, si n/jeaû, ndër përkrahësit
e’vendosur të I. Qemàlit dihe të qeverisë .së iirj komibëtarey arriti
disa subsese, kürse H. Basriu dështoi, Prej tij. u largua edhe ndonjë
. elemenl._që, në : fillim u gënjye, Këtë izolim të tij e konstaitoi vete

1774 Voenen Istoriçeski Arhic. Sofia, f. XXI, 61, gjenerali Zhe- kov —
perfaqësuesit ushtarak bullgar pranë komandës së armatës IIIa-h, Cekmexhiëvit,
më 13.2.1916, nr. 2212 dhe të gjeneral Zhp- -stovit po Çekmexhiévit më 4.2.1916; nr.
2139 (datat janë të ■ stilit të vjetër).
’ 24) Zh. Avrabiovski, Konflikti amtro-hungarez-bullgar rreth Kosovës dhe
synimet bullgare për të dalë në detin Adriatik përmes Shqi- përisë (1915-1916), në:
<<Gjurmime albanologjike», séria e shkencave hislorike. III. 1973, f. 112-114.
1776 HHStA, P A A. Njoftim i Zitkovskit dërguar nga Elbasani A. Kralit më
12. 3.1916.

sihtaibi i usihtnisë ' buUgare. Në mars 1916 ai e njoftonte Sofjen se
ndikimi i Hasan Basriut në Shqipëri ishte «shuimë i vogël, pothuaj
hiç»:, se «Të gjithë kretrët 'shqiptarë janë.inatosiur keq dhe në
personiu e trjsho^ hin njeriun e paguar nga ana jonë» 1777 1778.
Mirëpo zhgënjimet që proyuan Th. Gërmenji dhe S. Butka për
qëndrimin e fuqive qendrare ndaj veprimtarisë së tyre kundër
pushtuesve grekë në jug të vendit, i pcsium A. Elbasani me të tjerë
për veprimet e tyre në Sbqipërinë e Me- snae. iPasi u shtrinë mirë në
Sihqipëri, pushtuesiLt a-h nuk é lejuan më tej veprimtarinë e
administrâtes shqiptare të ngri- tur nga A. Elbasani dhe r.uk lejuan
as mbajtjen e kongresit të Elbasar.it. 1 '
Për ta ndaluar kongresin e Elbasandt, aetoritetet austro- hungareze nxorrën pretekstin se «asamblëtë që kanë një që- llim
politik janë të ndalueme në viset e shlketura ' pre j ush- trisë
peranidore e mbretnore» dhe se në kohe' lufte mble- dhje të tilla isihin të': ndaluaira edhë në vetë ' Austro-hun-' gari.27 1 ■
Edhe puishtuesit bullgarë i ndihmuan adstrd-bungarezët për ta
penguar mibledhjen e kongresit. Nga ana e saj' koma- nda e
garnizonit bullgar të Elbasanit nxorri pretekstin e sëmundjes së
kolerës, përhapja e së cilës ishte dukur atë- iherë në. Shqipëri. Për:
sbkak të kësaj sëmundjeje ngjitëse ajo< e .ndaloi mbledhjen e
Kongresit1779.'
Përsa i pëbket admi'nistratës' së ngritur nga A. Elbasani,
m.osnjohjen apo shpërndarjen e : saj pushtuosit a-h e moti- vuan me
pretekstin se çdo gjë në Shlqipëri 'do ; të vendosej nga . regjimi i.tyre
ushltarak i pushtimit .dhe : do të varej ve- tëm prej tij : «Çdo
funksionar vendes mandatin e tij é merr e vetëm e vetëm prej
administratës sonë ushtarake dhe jo nga një anë tjetër», porosiste
Vjena- përfaqësuesit e saj në Shqipéri. «Si popullsia asflïtu- edhe funksionarët vendas dubet të jenë të
bimîdur plotësisht për origjinën e mamdatit itë këtyre të fundiit»,theksonte ajo2y. .
■
Në këto kushte A. Elbasani u detyrua të hiqte dore nga
veprimtaria. e tij e mëtejshme ' dhe ■ në fund të prillit ai u drejtolhej
prefektuirave me këitë njoftim. «Nga shkaku i veprimeve ushtârake,
të qeverisunit e Shqipënisë përko- hësisbt do të bahet prej ushtirisë
së mibretënisë së madhe.të: Austro-H ungarisë |dhe| qysh prej kësaj

?.G) Ceniralen Dërzhavan Istoriçeski Arkiv, Sofja. F. 176, op. 3, ark. jed. 197,
dt. 1 1 4 . 3.1916, nr. ,2358.
1778
«Dokumenta historike...,», £ 187-188.
Këtë pretekst e gjeti dhe e formuloi përfaqësuesi i Ministrisë së Pttnëve të
Jashtme te -Vjienës në' Shqipëii, August Krali, dhe ai iu njaf-tua • orgamdziiésve
të konigresit pasi për këtë pretékst kishdm dhënë miiratimin e ‘yre organet
eprore, polidike dhq ushtarake, në kryeqytetin e pemndorisë (HHStA, PA, A. A. .
Kràïi— ‘ Vjenës . më 16: 3.1916. nr. 50 dhë përgjiigja p Vjeras dt. 17. 3,1916).
1779
Po aty, A. Krali — Vjenës, më 16. 3.1916, nr. 50.
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minute po largo- hem nga detyra» 1780 1781.
Është e qartë se komanda austro-hungareze e pushtimit në
Shqipëri vuri dorë mibi administratën e ngritur nga organet
shqiptare pas marrëveshjes së arritur me 1 prilL-1916 me ■ bullgarët.
Në baizë të kësaj marrëveshjeje trupat bullgare u tërhoqën ngâ qyteti
i Elbajsanit, por nuk dolën. jashtë ku- fijve të shtetit shqiptar. Kujfiri
i zonës së tyre të pushti- mdt shtribej bile thellë në Shlqipëri; ai niste
që nga, Muri- qatni, në: afërsi të Ellbasanit, e shkonte déni tej në
lindje të tij1782. Ushtria buUgane u tèrhoq gjiithashtu vetëm nga Gjakova, porse • mbajti nën pushtetin e saj Prishtinën, Pirizremin dhe
Ferizajin. Sipas marrëveshjes, kjo ndarje e zonave të pushtimit do të
ishte e përkohishme, ajo do të zgjaste deri në mbarim të luitës dhe
nuk do të prekte marrëveshjet e arri- tura më patrë midis të dy
vendeve1783.
Mosnjohja e administratës shqiptare të kryesuar nga A.
Elbasani dhe ndalimi i kongresit, i zhgënjÿen ato rrethe që ushqenin
iluzione ndaj politikës së Vjenës. Iluzionet e tyre u kthyen në
deziluzione e në dyshime, në ftohje e në pa- kënaqësi. Madje pati edhe
reagime të ashpra politike e lu- ftime të armatosura, sikundër ishte
rasti i patriotit revolu- cionar Th. Gërmenji dhe i shokëve të tij. Edhe
për njerëzit që kishrn sadopak sens politik doli qartë falsiteti i propagandes së pushtuesve a-h, se gjoja kishin ardhur në Shqipëri si
«elirimtarë^ për të përzënë prej këndej «armiqtë e për- bashkët»
serbe 'dhe italianë. Vendosja e një regjimi të egër coi në ashpërsimin
e marrëdhënieve midis masave puno- njëse dhe pushtuesve austrohungarezë. Kio lindi nevo.iën e gjetjes së mjeteve për «zfoutjen»- e
kontradiktave. Këtë që-, llim kishte edhe premtimi i janar 1917 për
«autonominë» e, Shqipërisë.

1780
Po aty. Viens — A. Kxalit, më 26.3.1916, nr. 56.
1781
«Dokumenta histoiike...»-, f. 188-189.
1782
HHStA, PA, A. Komanda eprore e ushtrisë a-h — komandës
së korpusit XIX, më 16.4.1916, nr.., 40. 726.
.. ,
1783
Zh. Avramoviski, Konflikti..., f. 112-114, .

3. REGJIMI I FUSHTIMIT. REAGIMET KUNDËR TIJ

Në zonën e pusbtuar prej tyre, a-h vendosën një re- gjim
plotësisht ushtarak. Të gjithë pushtetin civil e ushtarak e mbajti në
dorën e vet komanda e Korparmatës XIX që veprontenë Shqipëri.
Zonën e pushtuar prej saj ajo e ndau në d’isa rrethe administrative
ushtarake. .
Për të ndjekur çështjet politike në Shqipëri u angazhua edhe
Ministria e Punëve të Jashtme të Vjenës. Ajo dërgoi këtu një
përfaqësues. të vetin, August Kralin, i cili. u vendes në Shkodër, ku
e kishte qendrën e saj edhe komanda e Korpusit XIX, A. Krali kishte
qenë edhe më parë në Shqipëri dhe ishte ndër ata përfaqësues të
Perandorisë Dauliste që e kishin ndjekur nga afër problemin
shqiptar. Atij iu ngarkua detyra e komisarit civil dhe kishte një
vartësi të dyfishtë. A. Krali varej ëdhe nga Ministria . e Jashtme, të
cilën e informonte për ngjarjet që zhvilloheshin në Shqipëri dhe
merrte udhëzime prej saj, varej edhe nga komanda e korpusit.
Ndërkohë divergjencat që u vërejtën në 7 janar 1916 në Vjenë midis
I. Burianit dhe K. fon Hëntce- ndorfit, u pasqyruan në një farë
mënyre edhe midis përfa- qësuesve të tyre, midis komisar A. Kralit
dhe gjeneral I. Trolmanit.
.
iSTë ndihmë të regjimit të pu.sMim.it austro-hungarezët
ngritën dhe një lloj administrate civile, të përbërë nga shqip- tarë.
Ajo nuk varej nga A. Krali, sikundër është vshkruar disa herë
gabimisht1784. Administrata civile shqiptare ishte nën vartësinë dhe
kontrollin e plotë ushtarak të komandës së Korpusit XIX.. Komisari
civil, si, «ekspert» për çështjet shqiptare, luante rolin e këshilltarit të
Degës: së korparmatës, që mlbulonte në mënyrë të dtejtpërdrejtë
administratën civile shqiptare.
Kjo administratë përbëhej nga tri drejtori, nga ajo , për çështjet
e arsimit, të financave dhe të drejtësisë, në krye të të cilave u caktuan
respektivisht Luigj Gurakuqi, Fejzi Ali- zoti dhe Avni Dabulla. Në
krye te dokumenteve të këtyre drejtorive nuk u lejuâ të vihej ndonjë
titull i veçantë, si p.sh. shteti shqiptar. Në to shënohej vetëm emri i
drejtorisë përkatëse.
Regjimi ushtarak a-h mori një varg masash, të cilat ki-

34) . I., Vernon Storia dei Balcani, Firenze (pa dt.) f. 370-371, J. Swiire.
Albania, the rise of a Kinqdom, London, 1:929, f. 261; A., Simomard Essai sur
i’Indépendance albanaise, Paris, 1942, f. 313.
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shin për qëllim që gjithçka t’u nënshtrohej nevojave të ush- trisë së
pushtuesve dhe frontit të luftës.- Nuk u përfillën as veçoritë
karakteristike të popullit sbqiptar, si doke e zakone të tij, as interesat
ekonomike më elementare të masave të gjera punonjëse. Gjithashtu
pushtuesit a - h u përpoqën t’i përdomin bijtë e populht shqipter si
mish për top për interesat e luftës gralbitqare të Perandorisë Danubiane.
Si të gjithë pushtuesit e mëparshëm edhe austro-hu-. ngarezët
kërkuan menjëherë dorëzimin e armëve dhe çar- matimin e
popullsisë civile. Për këtë 1 veprim morën mandej në fund të prillit
1916 një vendim të veçantë, që e shoqë- ruan me një shpallje
demagogjike me anën e së : cilës për- piqeshin t’i mbushnin mendjen
popullit sbqiptar se -aiVnuk kishte më nevojë për armë, as për arsye
: politike, 'meqë Austro-Hungaria kishte mendUar t’i dilte zot e të,
siguronte «të drejtat kombëtare» të tij; as për arsye «sigurimi»-■ të ■
nderit dhe të pasurisë, sepse këto i -kishte marrë në dorë po komanda
austro-hungareze 1785. U ndalua qarkullimi i lirë i njerëzve nga një
krabinë në tjetrën. -Ai mund të bëhej vetëm me lejen e autoriteteve
të pushtimit? 1786 . Për të izoluar sa më shumë figurât e njohüra
patriotike shqiptare, që këta. të mos vinin në kontakt me botën e
jashtme e të luf-: tonin për çështjen kombëtare, Vjena porositi të mos
lejo- hej ose të kufizo-hej lëviz ja e tyre jasbtë Shqipërisë?1787.
Një masë tjetër me pasoja të rënda për masat e gjera punonjëse
të vendit, sidomos për fshatarësinë, ishte politika e rekuizimit në
shkallë të gjerë, e vazhdueshme dhe me foroë, e gjësë së gjallë dhe e
prodhimeve të pabta bujqë- sore që ndodheshin në qytet apo në fshat,:
prodhime që ishin të pamjaftueshme - për vetë popullsinë e vendit.
Ishin të shpeshta rastet kur usbtria pushtuese u merrte fshata- rëve
me mënyra të ndryshme edhe kaun e parmendës, u grabiste atyre
edhe farën e grurit ose të misrit të ruajtur për mbjellje, ose u rrëmbeu
usbqimin e bagëtive, për < të mbajtur me të kafshët e shumta të
ushtrisë. ' Ushtrial pushtuese arriti të priste edhe ullinjtë për t’i
përdorur për dru zjarri, sidomos në kohën e invadimit, në dimrin e
1915- -1616-ës1788. Regjimi i pushtimit a-b ndoqi gjitbashtu një politikë ekonomike, finaneiare e tatimore grabitqare që e ke- qësoi edbe
■ më shumë jetesën - e masave punon jëse.
Rekrutimi, i mjaft njerëzve.për të kryer punimetëshu- mta. me
karakter ushtarak pa përfillur interesat e tyre eko- nomike, duke i
shtrënguar të braktisnin frontin e punëve në bujqësi, si dhe
përpjekjet. për mobilizimin e., të rinjve në njësitë ushtarake, duke i

1785 ..«Dokumenta histordk-e...», f. 21-22; «Vllaznià»-, Vjenë, 20.5.1916.
1786
HHStA, PA, A. Krali — V.jenës, më 12.3.1916, nr. 12/P.
361 Po aty, Vjena — A. Kralit, më 12. 4.1916. nr. 85 dhe 8.5.1916, nr. 114,, ■ .
1788
Po. aty, Raporti i Komamdës eprore të. ushtrive a-h, më
9. 11.1916. nr. 32. 120.
.
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detyruar që , të vinin jetën e tyre në rrezik ; për planet grabitqare,, e
shtypëse të Pera- ndorisë së Hasburgëve ,(që ishin krejt të huaja për
Shqi- përinë, ; për të ardhmen e saj dhe për popullin shqiptar),
përbënin veprime të tjera që ngjallën zemërimin e . masave të gjera
popullore dhe ndeshën në kundërshtimim e vendo- sur të tyre. .
Ky kundërshtim. u shfaq . në forma të ndryshme. Në prill 1918
në Shkodër shpërtheu një revoltë e gjerë popullore. Për ta shlypui:
alë dhe për t’u dhëmë shqiptarëve të pabindur «një mësiim të minë»,
pushtuesit e shpërndanë atë me ndërhyrjen e ushtrisë dhe arrestuan
brenda një dite qi- ndra shkodranë1789. Në vende të tjera pati goditje
të veçuara e spontané me armë kundër ushtrisë austro-hungareze, e
cila, : për raprezalje, ndërmori disa ekspédita ndëshkimore, të eilat
p'ër nga egërsia nuk ndryshonin, nga ato të push- tuesve të tjerë të ,
mëparshëm osmanë, serbë, malazeze ose grekë. Raprezalja më , e
madhe gjatë vitit 1916 ishte ajo kundër : popullsisë së Lurës, në
korrik të atij viti, kur pushtuesit vranë pa asnjë gjyq me dhjetëra e
dhjetëra fshatarë1790.
. Rekrutimi, qoftë në. forme të detyruar qoftë. në formë
«vullnetare», nuk pati sukses. Shumë të rinj arratiseshin dhe nuk
shkonin nën arme. Si pasojë u;rrit shumë numri i kaçakëve dhe
veprimet e tyre të armatosura u shtuan. Përpjekjet e klerit katolik,
si mbështetësi ; kryesor i Perando- risë apostolike a-h, ose, përkrahja
që gjenin pushtuesit te disa krerë shqiptarë, nuk qenë në.gjendjë të
ndryshonin gjendjen e të shuanin zemërimin e masave. Ngritja e flamurit kombëtar. shqiptar në zonën e pushtimit a-h, hapja e një
nutrnri sbkollash në gjuhën shqipe, mgritja e një ko- misie letrare
për përpunimin e kësaj gjuhe dhe ndjekja në përgjithësi . e një
politike pro autonomisë kulturore nacio- nale, nuk mund- t’i
qetësonin rrethet e gjera politike shqiptare.
Mosnënshtrimi i masave popullore, paikënaqësda. e tyre dhe e
metheve të gijera shqiptare, u bënë shqetësuese për

1789
Xh. Hepisbti, Révolta e masave të Shkodrës në pranver.ën é vitit
1916 kundër pushtuesve austro-hungarezë, në: «Studime historl- ke>>, nr. 1, 1973,
f. 73-74.
1790
Historia e Shqipërisë, vëll. III, Tinaraë, 1084, f. 177,
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pushtuesit austro-hungarezë, veçanërisht për qarqet poli- tike
të Vjeriës, e aq më . shuimë u-bë shqetësuese'zëmërimi ityre. Ndikimi
politik i mëparshëm i Vjenës në Shqipëri «që ishte caktuar për
krijimin e një 'kapitali të çmuar 'për të ar- dhmen, sot pjesërisht ka
hambur dhe sipas lajmeve është në rrezik që të zhduket fare»,
vërente me shqetësim më 25 gusht 1916 Ministria e Punëve të
Jashtme. Kjo gjëridje, va- zhdonte. iajo, «është ■ shumë e dëmshme
jo vetëm nga pikë- pamja e politikës së jashtme, por sigurisht është
'me rëridësi edhe ' ushtarakisht, mbasi në bazë të informatave - të
shumta zemërimi ndër shqiptarët po merr përpjesëtime kaq të
mëdha ..në qoftë se nuk merren masa të shpejtâ ■— sa që duhet
llogaritor edhe- eventualiiteti që shqiptarët 'inë një rast të favorshëm
të marrin anën kundër nesh dihe në dobi të armiqve tanë» 1791 (të
fuqive të Antantës).
Ku qëndronte ishfcaku i këtij zemërimi e pakënaqësie, e kujt
ishte përgjegjësia që «miqësia» e mëp'arshme ndaj Pe- randorisë së
Haibsburgëve po shndërrohej në armiqësi dhe më kryesorjia: — Si do
të dilej nga kjo gjiendje e vajtueshme— sikundër e konsideronte aitë
BallplatzA. Për këto problème fi- lloi të diskutohej në- Shkodër, nga
autoritetet pushtuese a-h, e më shiumë aikoima më Vjenë, nga qarqet
drejtuese përka- tëse e kompetente të Perandorisë. Porse përgjigjet
që u dhanë për këto problème dbe rirugët që u propozuan për
«zgjidhje» ishin të ndryshme. Për komandën e ushtrisë shkaku
qëndronllte gjoja te shkalla «primitive» e zhvi'llimit të ipopullit
shqiptar. te karakteri «turbullues» e «kryengri- tës» i tij, dhe se për
ta nënshtruar atë duhej përdorur ako- ma më shumë !«dora e fortë».
... «Sikundër odo balllkanas, edbe sbqdptari butësinë e mfoan për
dobësi, edhe ai kërkon kërbacin dhe trikëmbëshin» — nën/vizonite
Konrad foin Hëntcendorfi1792. Përsa i përket afri- mit të shqiptarëve
duke iu premtuar një zgjidhje poli- tike të problemit. shqiptar në
përputhje me aspiratat e tyre kombëtare, për ushtarakët kjo çështje
as që mund të shtrohej fare.
Për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Vjenës dhe përfaqësuesin e saj në Shqipëri, shkaku kryesor që simpatitë e
sihaiiptarëve ndaj Momarkisë Dualiste po shndënrohen në an- tipati
dhe në urrejtje kundër saj, aëndronte në politlkën e shtypjes brutale
të ndjekur nga. ushtarakët. Këta bëheshin
përgjegjësit : fcryesorë që i kishin vënë minât «kapitalit poli-, tik» të
i-nvestuair. nga Vjeina në Shqipëri : gjatë disa dhjetë- vjeçarëve.
Sipas komis-arit civil, A. Kralit, ushtarakët nisen «nga pariimi se
shqdptarët jainë- një racë inferio-re, e poshtër, të cilën . -mund ta
mundojmë dhe ta torturojmë pa e dë- nuar ose- ,mimd ta shtypim irue
këmbë si një krymib» ! Po si- pas tij, shefit të shtabit të Korpusit XIX,

1791
HHStA,' PA, A, Miinistria e Punëve të Jashtme përfaqësu- esit
e saj prialië kryekomandës së ushtrisë. më 25.8.1916,. nr. 4143.
1792 Po aty, Kryekomanda e ushtrisë a~h — Miniistrisë së Punëve të'
Jashtme, trié 28.5.1916, hr. 25492 dhe lidhja nr. 1. 1

kolonel fon Lus- tigut, «i- detyrohen të gjitha ato urdhëra. që flasin
për «rreptësi, pa asnjë -konsideratë» për <<veprime energjike të
menjëhershme në bazë të ligjeve ushtarake».../ dhe që syno- nin më
fort në. pushkatime dhe në varje. Ekzekutilmet e shu^ mta në kobën
e furudit, ekzekutimi i tre ofioerëve ma Fier*, masatora në Lurë dh!e
ekspeditalt e tjera gjakataire banë ar- dhiur më fort tniga ai drejtim,
të cilin Lustigu ia përcaktoi pushtimit tonë që aie shikonte si
plotësisht të qëndrueshëm, bile ed'he si një aneksim» 1793 1794 ,
theksonte A- Kra'li në një raport dërguar Vjenës në gusht 1916.
,
■
Drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme menduan se për
të dalë nga kjo gjendje kishte dy rrugë. Rruga e ri- shikimit të
pushtim.it, e «zbutjes» së tij, dhe rruga e daljes përpara popullit
shqiptar me një premtim politik për të ar- dlrrnen e vendit.
Një premtim të tillë, e nxisnin ;edhe pakënaqësia -ë
përgjithshme e masave popullore dhe lëvizjet patrio.tibe që vazhduan
nga rrethet e ndryshme shqiptare pas masave të pushtuesve a-h të
marsit e të prillit 1916. Pas 1 ndalimit të kongresit të Elbasanit dhe
të shkrirjes së administratës shqiptare të ngritur nga A. Elbasani,
lëvizjet nuk u ndërprenë, veçse morën një karakter tjetër, atë të
ndërhyrjeve e të presioneve mbi Vjenën për të mësuar qëndrimin e
saj në lidhje me të ardhmen politike të vendit; në forma të ndryshme
ato shprehnin pakënaqësinë ndaj- politikës së sàf antï- shqiptare.
Letrat e meimorandumet dërguar Vjenës për këto problème nga
rrethet shqiptare nuk ishin të pakta1795. U dër- guan deri edhe letra
anonime. Informatat që i vinin asaj nga Shqipëria ishin po ashtu të
shumta1796.
Pakënaqësia cl he shqetësimet politike brenda vendit ndikonin
edhe në emigradonin ekonomik dhe politik shqip- tar jashtë. Bile kÿ
emigracion me anën e.shtypit të.tij dhe të veprimtarisë tjetër
politike, kishte me tepër nlundësi të shprehte lirisht,. hapur dhe
qartë aspiratat kombëtare të populiit shqiptar. Nga një raport nga
Berna informoliemi se «në qarqet shqiptare të botës së jashtme
konstatohet një ftôhje e madhe kundrej t Monarkisë, e ci'.a është një
-jehonë e opinion it në Shqipëri....»'r>, — theksohej ne një raport të
Ballplatzit të shtatorit 1916. Një.muaj. më parë gazeta «Di- elli» e
organizatës «Vatra» vinte në ciukje se në. diskutimet e në mibledhjet
e zhvilluara në Shqipëri, shqiptarët kishin kërkuar të diniin
pikëpamjen e Vjenës nidaj të ardhmes së vendit të tyre. ^Politika e
Austrisë për. Shqipërinë,' sidomos për Shqipërinë e Jugut, është

*) Është fjala për ata që kundërshtuan grabitjen e monumen- teve rue
Apolloni.
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Po aty, A. Krali — Vjenës-, më 2.8.1916, nr. 804/res.
1795
Po aty. Zitkovski nga Elbasani — Shkodrës, më 14 e 15.3.1916;
A. iKirali — Vjenës më 20.5.1916, n-r. 92/P së bashku me iidhjet; po ashtu A. Krali
.— Vjenës më 21.5.1916, nr. 150 dhe Vjena — A Kraïàt më 17.5.1916, nr. 129; À.
Rapaporti nga Vjena — A. Kralit më 23. 9. 191,6."rir. 225.
;
1796
Po aty, À. Krali — Vjerïës, më 29.9.1916 së bashku me Iidhjet..
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shumë në të errëtë»1797 1798,.— nën- vizonte ajo.
Faikti se gjenrija në Shqipëri ishte e vajtueshme, i kaloi kufijtë
e vendit tenë dhe të vetë Peramdoirisë së Habsbur- gëve. Për këtë
gjendje filluan të interesoheshin edhe dy ale- atët e saj, Turqia dhe
Gjermania. Qeveritarët osmamë, duke ndjekur politikën
panislatmike, • po «interesoheshin» për fatin e myslimanëve
shqiptarë, të sihtypur nga Austro-Hungaria, kurse Gjermania, si
aleatja më e madhe dhe me peshë ndër fuqitë qëndrore, interesohej,
mëshumë për fatin e fronteve të luftës dhe të prapavijave te tyre. Me
këtë rast Stambolli i ofroi Vjenës. «ndihmën» e vet politike dhle
nshtarake. Ai i shfaqi asaj gatishmërinë për të dënguar në Shqipëri
disa persona «të besaieshëm», që, do të , zhvillonin propagande në
favor të fnqive qendrore, si dhe disa força, të, armatosura për të
evituar një kryengritje nga shqiptarët myslimanë. Ky propozim i
,pales, turke u mbështet mepjëherë nga pala gjermane,. e. .çila .luajti
edhe . rolin e ndërmjetësit1799 1800, por u hodh poshtë në më.nyrë të
prerë nga ana anstro-hungareze. nga autoritetet civile dhe ushtarake
njëkohësisht. Në këtë «ndïh- më» Vjena shikonte me të drejtë një
orvatje të , Turqisë. për të ndërljyrë , politikisht në punët e
Shqipërisë4?.
Pafcënaqësinë dhe qënidresën e shqiptarëve ndaj pnsh- tuesve
,a-h i, shfrytëzoi për interes të saj ■ edhe .propaganda
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Po aty, Ministria é P. të Jashtme — përfaqësuëèit të saj pra- në
kryekomandës së ushtrisë, kontit Turn, më 29. 9.1916, hr.' '4799.
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«Dielli», Boston, Mass, 8. 8.1916 dhe 18. 8.1916.
1799
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Po aty. Ministria e P. të Jashime — përfaqësuësh të sa'i në kçmandën eprore të ushtrisë, kontit Turn, më 16. T0.191:6, rir. ' 5061' dhe Konrad '
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e vendeve të Antantës. Ajo fliste bile për kryengritje në Shqipëri
kundër pushtuesve a-h 1801 . Kështu po bëhej një kthesë .gati 180
gradëshè në krafoasiim. me âtë që kishte propa- gamduar ky shityp
në vjeshtën e vitit 1915. Ai i kishte ci- lësuar shqiptarët si pasues të
Vjenës.
Të gjitha këto fakte i pëndori Ballplatzi për të «ndre- qur»1
punët ' në Shqipëri. Ajo filloi: të ndërhynte në këtë drejtim pranë
komahdës eprore të. ushtrisë me qendër në- Te- shen (sot në
Çekosllovaki) me anën e përtfaqësuesit • të siaj pranë kësaj
komande, kontit Turn (Thurn).
■ Kështu nisi të merrte rtrugë shpallja a-ih.e janarit 1917 për
«autonominë» e. ardhshime të Shqipërisë, e cila përfa- qëson një
kompromis’’midis dy pdkëpaimjeve që vijonin të «kzistonin për këtë
të ardhme në qarqet sunduese të Pera- ndorisë, në mes të
politikanëve dhe ’ushtarakëve.

: 4. KOMPROMISI I TESHEtNIT

Indciativa ■ e parë e Ballplatzit nisi: në fund të gushitit 1916.
Megjithatë do të kalonin më se tre muaj derisa të arrihej kompromisi
për të . ardhmen politike të Shqipërisë dhe mbi këtë bazë të f
ormulohej shpallja a-h, !
I. Buriani ngrinte pëxipara K. fon Hëntoendorfit dy problème,
që duheslhin rnegulluar. Njeri kishte të bënte me 'të ardhmen
politike ' të Shqipërisë, kurse tjetri me politikën e shtypjes së egër të
ndjekur.në ’ vend nga komanda e Kor- pusit XIX e që bënin pjesë në
shkaqet e zemërimit të shqip- -tarëve ndaj Vjenës. «Gjuha jooportune
e shumë oficerëvë, të cilët u thonë shqiptarëve haptazi se është'
projektuar gjoja copëtimi i Shqipërisë dhe bashkiimi i veriut me Monarkinë», • ishte sihkaku i parë që rëndiste I. Bùriani si bu- rim i
zemërimit. Një gjuhë e tillë ishte jo vetëm. në «kun- dërshtim,
flagrant» me pifcëpamjen e qeverisë së' ’Vjenës mdaj të ardhmes
politike të Shqipërisë porse riuk është, po- honte ai, as «politike dhe
oportune mbasi jo vetëm e lar- gon prej nesih pjesën e popullsisë me
ndjenja komibëtare», porse nxiste edhe përçarjen fetare në vend.
Ministria e Jashtme i parashtronte komandës' ëprore a-h edhe
nevojën e pëirmirësimit të gjendjes, duke i dalë âsaj me disa
propozimie konkrete. Propozimet kryesore iishih dy: komanda e
korpU'sit në Shqipëri të meurej ve.lëm me çësh- tjet ushtarake dhe j

50) . «Le; Temps'»-, 3.8.1916, art.: La révolté en Albanie; «La Suis- -se» 1.8.1916;
Ministiëre des Affgires Etrangères de France. Archives -diplomatiques. Guerre
1914-1918 (më tej r AMAE), Albanie, vëli. 8. .
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o me ato politike, dhe kompetencat e përfaqësuesit të saj (të A. Kralit)
të zgjeroheshin 1802 . Bile në fillim I. Buriani kisbte menduar të
propozointë tërheqjën nga Shqipëria të kotmandantiit të Koirpusît,
të - feldmarëshalit ’ I. Trolman, dhe të shefit të shtabit, të kolonëlit
fori Lustig, si përgjegjës kryesor për gjendjen e keqe në Shqipëri, por
mandej hoqi dorë - mga mjë propoizim i tillë «i pamatir»1803. Ndërkaq
komanda e ushtriisë kishte vendoBur vetë ta tra- nsferonte fon
Lustigun, të cilin e zëvendësoi me G. Mir- daçin (Gustav
1
Myndatz)1804.
■
Mirëpo komanda • eprore e ushtrisë i hodhi poshtë pro- pozimet
e Ministrisë së Punëve të Jashtme,' mori rië mbroj- tje veprimtairinë
e komiaindës së Korpusit XIX dbe nuk pra- noi të bëhej asinjë
ndryshim në regjiimin e pushtimiti Për K. fon Hëntcenriorfin në
Shqipëri, me pëirjashtim të disa «incidenteve», mbreteronite reiidi
dhe qetësià1805.
Në lidh j e me të ardhmen po’.itike të Shqilpërisë, shefi i shtabit
të pëtgjithshëm, i cili kishte gjithnjë pikëpamje të kundërta me
Ballplatzin, ishte i yendosür. për aneksi- min e një pjese të . madlhe
të Shqipërisë në kufijtë e Pe- rainidorisë. Ai .mottionte gjithashtu
ndjenjat komibëtare të masaviè të gjëra të popullit shqiptar. Sipas tij
këtyre ma- save nuk u bénin ndohjë përisbtypje shprehjet e
ushtarakëye për copëtimâin e Shqipërisë. Për këtë _ çështje .ai
shkruamte , këshitu:' «Përsa i përket ndikimit që usbtrojnë të tilia
shpre- hje mbi qëndrimin e shqiptarëye, duihet theksuar se me idera
politike merren vetëm ië ashtuquajtarit n jerez të kul- turuàr paria
dhe kieri. Masa e madhe e . popullit intere- sbhet mië pak për këto»
1806. ' Për g jonerali n austriak pëircak- timi i së ârdhmés politifee të
Shqipërisë duhej bërë jo. aq për të mënjahuar qëndresën e popullit
sihlqiptar,. sesa për të ngrituir moralin e uisihtarit
Jaustro^mmgarez. që .ai te - dinte perse luftonie. përse derdhte
gjakun. «Oficeri bullgar e di sê nga ato territore që janë pushtuar nuk
do të dorëzohet asgjë», kurse .,<4ek neye mjerisht mumgon, kjo
direktivë»1807 1808,. ankohej shefi i shtaibit. të përgjithshëm,
Kështu K. fon Hënteendorfi pranomte ■ të .diskutohej , e
ardhmja politike e iShiqipërdsë', porse mga. këndi i sihikimit të tij.
Atë që. kiskite thënë më 7 .japar 1916 ia ki'shte përsë- ritur
.Ministrisë së Jashtme edhe nga.fundi i prillit. «Unë disa ihecë, kam
marrë qëndirim kutndër . themelimit të një shteti shqiplar autonom,
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HHStA,. PA, A. MP J — .përtaqësueisit; të saj ipnanë komandës
eprore të ushtrisë, Vizner, me 25. 8.1916, nr.. 4143, dhe Turniit, më29. 9.1916, nr.
4799,
1803 Po aty A Rapaporti — Vizmerit, më 30. 8.1916.
1804 Po aty. A. Krali— Vjenës, më 2.8.1916, nr. 804 rt\s.
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madje edhe sikur kjo të bëhej nën protekioratin e^ Monarkisë, dhe
jam i detyruar të këshi- lloj përsëri që të haqet dorë preij këtij
plani»,— pahonte Konradi. Pu.shtimi i Shqipërisë nga força të
armatosura të disa fuqive të , huaja, aiç ishin atëherë forçat a-h,
buhgarë, greke dhe italiane, i shërbente ati'j për të «<mbësihtetur».
pi- këpamjen e tij. «Jam i bindur se as italianët, as. grekët, as
bullgarët nuk do të heqin dorë vu.Cneiuri.sht ngu ato që kanë
pushtuarsot në Shqipëri. Veçanërisht bullgarët — në qoftë se atyre u
Jejon disi gjendja ushtarake pranë Selanikut —- me siguri do të
pushtojnë edhe. toka të tjera në Shqipëri,, për të fituar daijen hë
Adrialik që ata e aspirojnë, Praodaj këto shtëte :nuk do ta kvjojno
kurrë kiijirnin e nj.ë Shqi- përie autonome, për'më tepër ato do të
bashkëpunojnë më këtë çësihtje. Për këtë arsye zgjidihja é çështjes
shqipfcure në formë të një Shqipërie autonome pëb iMonarkinë nuk
do të ishte e muhdur të arrihej pa nijë luftë të . re, dhe një luïtë të re
për Shqipërinë neve. as që miuind ta shpë'rthe- nim, as që do ta
shpërthejmë. Bile edhe sikur shkëlqesia. juaj t’ia arrinte qëllimit dhe
të krijojshit një sihtet autotnom shqiptar, unë mendoj se ai huk do '
të.,jetë në; gjendje ,të rrojë... Prandaj — përfundonte shefiV i shtaibit
’ të pergjith- shëm —: një zgjidhje të dobishmë të, çështjes shqiptqre
që fuan Monarkinë nga! deziluzionet ' dhe fatkeqësitë sikundër . e^
kam theksuar disa herë, bile edhe dje përsërime gojë ku- ndregt
shkëqesisë suaj, ujnë münid ta 'shoh yetenl në anek- simih e tokave
të Shiqipërisë Veriore e të. . Mësme,, të pu- shtuara pro.j nosh»r'f!.
Përs'a u pënket ndryshimeve . të propoziuara në , lidhje me
administrimin e vendit, komanda eprore e ushtrisë i hodhi po asihtu
iposhfë ' me motiiV-imin se Shqipëria. ishte, hjë vend operacionesh
luïtaràke dhe sé të dy anët e pushtetit (civil e ushtarak) ^du'het të
mbeten të bashkuara ,në dorë të kd- mandantit më të lartë në
Shqipëri^1809.
Pas këmbënguljes së I. Burianit, K. Hëntcendorfi pranoi më në fund që dy çëEihrtjet në diskutim të mos ndiqnin më tej
rrugën e gjatë të shknesave,, por të shqyrtoheshin - në bisedime kokë
më kokë midis pëffaqësuesve të Ministrisë së Punëve. të Jashtme
dihe atyre të Komamdës eprore të ush- trisë. Kështu do t’i jepej
çështjes një zgjidhje cila.të ishtë «e pramueshme për të dy palët»,
pohonte ministri i Jashitëm a-h më 27 nërator 19 1 6 1810.
.
Bisedimet u zhvillunn në dhjetbor në selinë e Komiandës së
Përgjithshjme, në Tëeiheni, dhe pikërisht aty u arrit ko mpromâsi që'
çoi në hartimin e shpalljes së 23 jaruâifit 1917. Në këto bisedime
Ministria e Punëve të Jashtme u përfaqësua nga përgjegjësi i zÿrës
për Shqipërinë në këtë ministri, nga A.-fon Rapaporti (Alfred von
Rappaport), kurse Komanda e ushtrisë nga feiMmaresih&li. Meger
(Mecger). Në bisedimet morën pjesë edhe përfaqësuesit e Miniistrisë
së Jasihtme prarië kësaj komande dhe disa oficerëve madhorë.
1809
1810
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Kompro- misi u arriit më 9 dhjetor 19 1 61811. Ai përfaqësomte një
amalgamé të pikëpaimjeve të ndryshane , të të dy palëve për dy
çështje në disfcuitim: për .të ardihmen politike të Shqipërisë dhe për
regjijmin, e pushtiimit ose më saktë për pozitën e përfaqësuesdt të
Mi’nistirisë së Pumëve të Jashtmë në raport me komandën e
Korpusit XIX. Pastaj kompromisih e mi- ratuan dy protagoniste!
1
kryesorë:. I. Ëuriani dhe K. :fon Hëtcendorfi 1812.
.

6. PËRMBAJTJA E ' SH'PALLJES, PUBLIKIMI I SAJ

Në kompromisiin. apo marrëveshjen e 9 dhjetorit, përsa i përket
së ardhmes politikei të Shqipërisë. thuhej : «Ministria e Punëve të
Jàâhtme. i jep rënldësd, asaj që në. mo- mentin e tanishëm qëllimet
e qeverisë perandorake dhe mbretërore mbi forrnën që do t’i jepet
Shqipërisë në kc~ hën. e ardhshme të përhapen në rrethe më të gjera
të popull- sisë sihqiptarë,; sepse Antanita po bën përp-jekje , që idemë
e autonomisë së Shqipërisë,. të përkrahur gjithmbnë prej qeverisë
perandorake dhe mbretërore ta paraqesi në planin e saj dhe ta
shfrytëzojë..

1811
Po aty, Raporti i A. Rapaiportit i dt. 15.12.1916, mbi zhvillimin
e bisedimeve, nr. 5994.
6Q) Po aty. Kapja e marrë.veshjes së arrltur në Tesshen-, dërguar À. kralit
rië Shkddër, nr. 5994.

27.1

Për këtë qëliim, por edihe e bindur se një slipaUje gjy- smë
zyrtaro e qëHimeve tona politike në lidhje me Shqipërinë do të bënte
në popull një oiëkt shumë të maidih në fayo- rin: tonë, Ministria-e
Punëve të Jashitme i jep shumë rëndësi shpalljes në formë kgjysëm
zyrtare në një ràst te përshta- tsihëm... dhe që‘ direktivat. e politiJkës
sonë shqipitaire të nji- hen dhe të kuptohen prej banorëve nëpërmjet
marrëdhëni- eve zyrtare dhe p rivale».
Cilat ishin këto qëlirne dhe ciia do të isihte përmbajtja ë
shpalljes? Për këtoy çështje thelbësore në kompromisin e 9 dhjetorit
shkruihej këshitu: '-«Në‘--këtë mënyrë të për- hapet në vend, se
Monarkia 'a-h kttjdeset që popuPi skqip- tar..'; të edukohet qysh tani
hap pas hapi prej administratës ush- tarake për autonomMë dhe se
më vomë, kur të jenë kri- juar premisat për këtë, do të ndërtohet
shteti shqiptar i pa- varur nën protektoratim efektiv të AustroHungarisë»1813 1814.
Kuptohet se në hartimin e kompromisit isihte I. Bu- riani/ai
q ë i h ë r i më shiumë lësihime pikëpamjes së K. fon liëtcc.ndorfit
meqë ideja e një shteti «auto nom» shqiptar pranohej në ■parim,
kurse dihënia në prafctikë e kësaj, «autonomie» libej e pakufizuar në
kohë. Kështu deri sa të. càktcfhej ajo, cila do të ishte pozita e
Shiqipërisë? Siigurisht përfshirja e një pjese të madhe të saj në :
kufijtë e Perando- risë. iSikundër shihet «më në fund u arrit të
kandiset udhë- heqja e ushtrisë — relafonte më 11 dhjetor 1916 A.
Ra- paporti — që ta frenojë kundërshtimin e saj të njohur ku- ndër
politikës të qeverisë perandoraike dihe mforetërore ndaj Shqipërisë,
së paku deri at je sa të urd'hërojë komandën_ më të lartë të forcave
të armatosura në Shqipëri që ajo t’i thôtë popullit të vendit se është
për një autonomli në të ardfo- men»,i2.
Konceptii «papjekurisë» politikë të popullit shqiptar dhe
mohomi i ridjenjave të tij kombëtare. me të. çilat Ballplatzi o
Komanda epxrorë e ushtrisë a-h ishin përpiekur ië përli- gjnin
komprbmisin "e; tyre' të 9 dhjetorit, u hodhën poshtë në' mënyrë të
hapur me nënshkrimin ‘ e Protokollit shqip- taro-france-7 të 10
dhjetorit cië trajtuam e që .’ndodhi në një' kohë kur në. tekstin e
kompromisit të Teshenit nuk ishte tbarë ' akoma boja. Kÿ' protokoll
vërtetoi gjitbashtu dyshimet dhe shqetësimet e Ministrisë së Punëve
' të Jashtme të Vjenës për veprimet politike që fuqitë e Antan-

1813 Po aty. Marrëveshia mbi kompromistn e Teshenit të 9.12; 1918,
hashikëriaiitur raroortit të A. Raipaportiit të 15.12. i 916. hr. 5994.
621 Po - àtÿ.' Reteciohi i A. Rapaoertit- i 15 12. 1916 mbi zhviilimin e
bisedimeve në komandën eprore të ÜBbtrisëj në iTeshén, ur. 5994.
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tes mund të ndërmerrnin në Shqipëri. Megjithatë gjithçka mbeti
ashtu sdkundër ish'.e vendoBur më parë. Përimbajtja e kompromisit
të 9 dhjetorit për të ardhmen politike të Shqi- përisë u pasqyrua në
shpalljen. e 23 janiardt pa asnjë ndry- shim. Dhe nuk miund të
ndodhte nJdryishe përderisa ai shprehte planet politike impérialiste
të Perandorisë. Dualiste ndaj vendit tonë.
Koiha për të bërë të njohur publifcisht qëndrimin e Vje- nës ndaj
së ardhmes politike të Shqipërisë u caktua në ma- rrëveshje me
komahdëm e Korpiusit XIX dlhe u g jet me vend të ishte dita e
përvjetorit të pare të hyrjes së trupave a-h në Shkodër, që binte më
23 janar 1917. Ndërkaq, në pri- tje të kësaj dite, organet e pushtimit,
sipas udhëzimeve të Vjenës dhe të Teshenit, organizuan në Shqipëri
disq^takime me parinë e vendit, të. cilat u vunë në dijeni për atë që
do të sihpallej1815. Nga ana e saj, gazeta Posta e Shqypnis, që sapo
klshte fillnar të botohej në Shkodër, ni'si (nga java e parë e janarit)
fushJatën për të propaganduar idetë e shpall- jes së ardbshme. Për
ta ruajtur kombin shqiptar «prej mi- krobesh» të ndryshëm
shknuaote gazeta «iduhet qi Shqipë- ninë ta ketë nën mbrojtje një
shtet i madh i qytetnuem, i cili të. ket interes me ruejtë e me e majtë
më kambë kombin shqiptar...» e ky shtet i madh ishlte, sipas. Postes
së Shqypnis, Austro-Hungaria 1816 . Edhe gazeta Vllaznia, e cila
botohej në Vjenë qysh nga fillimi i janarit 1916 (pra në prag të
kalimit të kufijve të Shqipërisë nga invaduesit austri- akë) nisi t’i
bënte jehonë përmbajtjes së shpaljës së 23 janarit para se kjo t’i
servirej opinionit publik shqiptar1817.
Shpallja u hartua nga komanda e Korpusit a-h të pu- shtiimit
mbi ibazën e kompromisit të Teshenit, u redak- tua pastaj në Vjenë
dhe iu kthye për zbatim po komandës së Korpusit XIX 1818. Shpallja
fillonte me një hyrje të gjatë e të zakonshmë propagandistike, se
austro-hungarezët nuk ki- shin ardhur gjoja në Shqipëri si
«pushtues» por si «miq» për të përzënë armiqtë e Perandorisë që ishin
njëkohësisht edhe «armiqtë» e Shqipërisë. Gjithashtu kishte pohime
demago- gjike për politikën «e drejtë» të Vjenës të ndjekur më parë
dhe tani. Mirëpo përsa i përket thelbit të çështjes, qëndri- mit të
Vjenës ndaj të ardhmes politike të Shqipërisë, ajo i premtonte vendit
autonominë, por në një të ardhme, kur ta shihte të arsyeshme Vjena,
sikundër ishte parashikuar në ko- mpromisin e 9 dhjetorit. Në
shpallje thuhej : «Populli shqip- tar, që fatkeqësisht prej
1815
Po aty. A. Knali — VjerÆs, më 28.12.1916, nr. 203/Pol, dhe komanda eprore e ushtrisë — MPJ, më 31,12.1918, nr. 50869.
1816
«Posta e Shqypnis», Shkodër, 6.1.1917, feryetart.,:. Shqypnia,
10.1.1917 etj.
1817
«VllaznSai», V.ienë, 16,1.1917.
1818 HHStA, PA A. Komanda eprore e ushtrisë — MPJ, më 31.12. 1916, nr. 50869; A. Kraii — Vjenës, më 18.1.1917, nr. 524 dhe MPJ — A. Kralit, më 21.1.1917,
nr. 8 së ibashku me iidhjen. '
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ngatërresave të gjata ishte disi i pen- guar në zhvillimin e tij kulturor
dhe ekonomik, me anën e këtij administrimi [ushtarak a-h], duhet të
përgatitet dhe të edukohet në mënyrë që duke evituar gabimet e së
kaluarës të përdorë sa më shpejt dhe efektivisht të drejtën e vetadministrimit ■ që i takon. Kur të jenë krijuar premisat për autonominë
e vendit, Austro-Hungaria do të kalojë pa humbur kohë në
themelimin e vetadministrimit .të Shqipërisë dhe vendit autonom
nuk do t’i kursejë mbrojtjen e saj efektive edhe në të ardhmen» 1819.
Më 23 janar kjo shpallje u afishua dhe u lexua gjerma- nisht
dhe shqip në fillim në Shkodër në një miting të or- ganizuar nga
pushtuesit.. Gjermanisht e lexoi komandanti i Korpusit XIX,
gjenerali Trolman (i cili e kishte nënshkruar), kurse shqip komisari
civil, A. Krali. Në krahinat e tjera të Vendit u shpall të nesërmen1820.
Në këtë shpallje e ardhmja politike e Shqipërisë, autono- niia
ose pavarësia e saj, mbeteshin pra të kushtëzuara nga «krijimi i
premisave». Derisa të krijoheshin këto përshenja, Shqipëria do të
mbetej në kuadrin e Perandorisë si pjesë e saj. Jo vetërn kaq. iNë çdo
rast shteti i ardhshëm shqiptar, do të qëndronte nën «mbrojtjen
efektive» d.m.th. nën protekto- ratin efektiv të Austro-Hungarisë.
Në shpalljen e 23 janarit u shkrinë kështu, e përsërisim edhe
njëherë, dy pikëpamjet që ekzistonin në rrethet zyrtare të Monarkisë
Dualiste për të ardhmen politike të Shqipërisë. Ato u shprehën
përsëri edhe në, mbledhjen e Këshillit të Mi- nistrave të Perandorisë
më 12 janar 1917, ku ishte i prani- shëm vetë perandori i ri, Karli I;
mbledhja u kryesua prej tij (Franc Josefi plak kishte vdekur në
nëntor 1918). Në këtë mbledhje për të ardhmen politike të Shqipërisë
u pasqyruan po dy pikëpamje të ndryshme sikurse një vit më parë1821,
(të mbledhjes së 7 janarit 1916, që i kemi shtjelluar).
Përsa i përket problemit të së ardhmes territoriale të vendit, në
shpalljen e 23 janarit mbahej heshtje e plotë, sikurse në kompromisin
e 9 dhjetorit. Vjena qëndronte në pozitat e mëparshme lidhur me
Shqipërinë e Jugut, e cila parashikohej t’i kalonte Grëqisë «neutrale».
Ky problem u diskutua e u miratua edhe në mbledhjen e 12 janarit
19171822.
Kuptohet se pasojat e shpalljes së 23 janarit ishin krejt të
kundërta nga sa dëshironte Vjena. Përmbajtja e saj u hiqte vizë
fitoreve të arritura më 1912-1913 si në rrafsh të brend- shëm ashtu
edhe në atë ndërkombëtar. Prandaj ajo e the- lloi më tepër
armiqësinë e luftën politike ndërmjet popullit shqiptar dhe
pushtuesve a-h. Shpallja ishte një goditje ako- ma më e fortë në

1819
«Posta e Shqypnds», 24.1.1917; «Dokumenta historike...», f. 45- 46; HHStA, PA, A. Teksti i proklamatës dërguar A. Kraliit n,ga Vje- na më 21.1.1917,
nr. 8.
1820
HHStA, PA, A. A. Krali — Vjemës, më 23.1.1917, nr. 710 dhe
26.1.1916, nr. 813.
•
1821
Protokolle..., f. 447-458.
1822
Po aty. . '

652

kràhasim me ndalimin e kongresit të El- basanit, me shpërndarjen e
administratës shqiptare të ngri- tur nga A. Elbasani, me vendosjen .
e regjimit të egër ush- tarak etj. Për rrjedhim jehona që ngjalli ajo
ishte shumë négative për Vjenën. Ajo ngjalli reagime si brenda në'
Shqi- përi, ashtu edhe në kolonitë shqiptare jashtë vendit'
Jehonën négative që ngjalli kjo proklamatë e konstatu- an
menjëherë vetë organet a-h të pushtimit dhe ia rapor- tuan pa vonesë
Vjenës. «Proklamata e shpallur më 23 janar nuk e ndryshoi aspak
opinionin që ekzistonte më parë, për- kundrazi thelloi
pakënaqësinë... Kur konsulli i përgjithshëm Kral e përktheu fjalimin
[e I. Trolmanit], ndëgjuesit filluan të kritikojnë në mënyrë më ,të
rreptë... mbasi ata të gjithë shpresonin të ndëgjqnin fjalën
«autonomie1823 ■—■ thuhet në një raport të dërguar në àto dite nga
Shkodra.
Një i pranishëm në mitingun e 23 janarit 1917 në Shko- dër ka
shkruar kështu në ditarin e tqh Përpara se të dëgjo- hej përmbajtja
e shpalljes dikush nga të pranishmit «tho- shte se do të bëhej shpallja
e payarësisë shqiptare, dikush i autonomise, dikush se do të shpallej
vetëm administrimi i brendshëm. Në të vërtetë nuk ishte tjetër veçse
premtimi i kësaj të iundit. Në themel të gjithë mbetën të ftohët db.e
indiferentë; nuk pati aty as shfaqjen më të vogël të gëzimit»1824. Dhe
këto fjalë i shkruante një përfaqësues i klerit katolik, që ishte
mbështetësi kryesor i pushtuesve a-h dhe i Pera- ndorisë apostolike
në Shqipëri.
Me shpalljen a-h të 23 janarit populli shqiptar dhe udhëqësit e
tij u bindën edhe një herë për një të vërtetë: Për karakterin
imperialist e grabitqar të Luftës I Botërore. Dhe këtë radhë fytyrën
e vërtetë e tregoi pikërisht Austro-Hungaria, për politikën e së cilës shumë rrethe të borgje- zisë
shqiptare kishin ushqyer mjaft shpresa. .
.'
Të ardhmen që Austro-Hungaria i përcaktoi Shqipërisë më 23
janar e përsëriti vetë perandori, Karl I, më 18 prill 1917 kur një
délégation i madh shqiptarësh prej 34 vetash shkoi në Vjenë, për t’i
uruar atij hypjen në fron. Pasi i thu- rri plot lavdërime regjimit të
egër ushtarak të vendosur në Shqipëri që i kishte dhënë, pohonte ai,
«Shqypnisë një ad- ministracion të . rregulluem tue i sajdisë
plotësisht fenat, fi- set, gjuhën, shenjat kombiare e të drëjtat e
moçme të po- pullit shqiptar», e mbylli fjalën e tij të shkurtër me një
«vendim»- për të ardhmen e Shqipërisë, i cili ishte më i prerë se rai
që ishté bërë tre muaj më parë në Shkodër. Pèrândori pohoi: «Po ia
sigurôj rishtas kombit arbnuer mi- rësinë t’ime ashtu edhe urimet e
thjeshta të mijat për zhdri- villimin e lumë të kohës së ardhshme, e
me ndihmë të zotit, kur të jetë vu paqi në mes të popujve, kam me u

1823
HHStA, PA, A. A. K rail — Vjenës, më 11.3.1917, w. 34/pol së,
basnku mo aneksin nr. 2.
1824 AQSH. F. P. Dodaj, d. 1, ditari i dt. 23.1.1917, i mbajtur në italisht.
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përkuj- desë edhe mbas sodit, për kombin shqyptar tuj e mprojt e tuj
ia dhanë ndihmën t’ime për me mujtë kësodore me e pasë dikur
vetëqeverimin kombiar»1825.
Në këtë mënyrë ai iu drejtua anëtarëve të delegacionit duke i
konsideruar ata jo si përfaqësues të një kombi që kishte fituar tanimë
pavàrësinë kombëtaré, për të cilën ishin marrë edhe vendimet
përkatësè hga ana e fuqive, por si përfaqësues të një kombi,
pavarësia e të cilit kishte qenë e pa- rakohshme. Kjo pavarësi i
takonte së ardhmës, do varej nga «zhvillimi» i popullit shqiptar.
Disa autorë kanë pOihuar se delegacioni shkoi te perandori për
t’i kërkuar atij «autonominë e menj ëhershme»1826 d.m.th. pavarësinë,
porse u kthye duàrbosh; kuptohet se zhgë- njimi që pësuan ishte i
madh. Gjithashtu të bën përshtypje zgjedhja e anëtarëve të
delegacionit nga pikëpàmja e shtri- rjes gjeografike. Me përjashtim
të Hasân Prishtinës që je- pej si përfaqësues i Kosovës, të 33 të tjerët
ishin nga ato krahina të shtetit shqiptar që ishin pushtuar nga
üshtria a-h. Nuk kishte përfaqësues të zonave të pushtüara nga ushtria bullgare, franceze apo italiane1827.
Edhe në bisedimet e zhvilluara më 17-18 maj 1917 në Krojznah
(Kreuznach) midis përfaqësuesve të qeverisë gjer- mane dhe asaj
austro-hungareze 1828, e ardhmja e Shqipërisë u diskutua përsëri nga
pozita të njejta.
Ndërkaq këto plane impérialiste të Perandorisë Austro- Hungareze ishin përpjekjet e saj të fundit. 'Si rezultat i mungesës së
burimeve njerëzore e materiale dhe i luftës së masave popullore, ajo
po dobësohej vazhdimisht. Vështirësit për të vazhduar më tej luftën
po rriteshin gjithnjë e më shumë. Kjo gjendje i kishte shtyrë qarqet
sunduese në Vje- në të gjenin mënyrën për të nënshkruar me fuqitë
e Ant'an- tës një paqe separate. Kështu mendonin se do të shpëtonin
ç’ka mund të shpëtohej dhe të ruanin perandorinë.
Thellimin e kontradiktave midis masave të gjera popullore
shqiptare dhe pushtuesve a-h u munduan ta shfrytë- zonin
pushtuesit italianë në interes të tyre. Për këtë qëllim edhe Roma
vendosi më në fund të dilte me një proklamatë publike për të
ardhmen e Shqipërisë, për «pavarësinë» e saj.

1825
«Vllazniija», Vjenë, 28.4.1917. Shih edhe HHStA, PA, A. Koneepti i fjalës i hartuar nga Ballplatzi, më 10.4.1917, nr. 1754..
1826 J. Bourcart. L’Albanie et les Albanais. Paris, 1921, f. 142; J,
Saire, vep. përm;, f. 265.
.
1827
Shih lïstën në : -«Vilaznija», 28. 4. 1917 si edhe në HHStA, PA
A., dërguar nga A. Krali — Vjenës. më 10.4.1917. nr. 58/Pol.
1828
M. Larcher, La Grande giterre dans les Balkans. Paris, 1929, i.
276-278.
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KREU X

PROKLAMATA ITALIANE E «PAVARËSISË» SË
SHQIPËRISË
1. PËRPJEKJET E ROMËS PËR TË VËNË NË JETË
TRAKTATIN E FSHEHTË TË LONDRËS

Proklamata italiane e «pavarësisë» së Shqipërisë u shpall gati
pesë muaj pas shpalljes a-h të 23 janarit e akoma më pas nga
nënshkrimi i Protokollit të 10 dhjetorit. Këto dy ngjarje i nxitën
pushtuesit italianë për të dalë me prokla- matën e tyre të 3 qershorit
1917. Megjithatë, përpjekjet për hartimin e saj kanë nisur, sikundër
do ta shikojmë pak më poshtë, shumë më herët. Më herët nga
nënshkrimi i Protokollit shqiptaro-francez të 10 dhjetorit e
vetëkuptohet edhe nga shpallja e proklamatës austro-hungareze.
Diplomacia italiane hezitoi për muaj të tërë derisa pranoi më në fund
propozimet e komandës së ushtrisë italiane për të dalë me
proklamatën e 3 qershorit, në të cilën flitej për të ardhmen e
Shqipërisë.
Për qeverinë italiane e ardhmja politike dhe territoriale e
Shqipërisë do të ishte në radhë të parë ajo që pa- rashikohej në
klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915, si për Vlorën ashtu edhe për
protektoratin mbi shtetin shqip- tar. Madje Roma u përpoq të vinte
diçka në jetë nga ky Traktat, pa pritur mbarimin e luftës.
Orvatje të kësaj natyre u bënë si në aspektin e statusit politik
ashtu edhe të atij, territorial. Në aspektin e statusit politik d.m.th.
të protektoratit, Roma u orvat që «qeveria» e E. Toptanit në
marrëdhëniet e saj me botën e jashtme të lidhej vetëm me qeverinë
italiane dhe të drejtohej vetëm prej saj, sikundër parashikohej në
pikën e 7 të Traktatit. Në aspektin territorial, përpjekjet kanë të
bëjnë me Vlorën, me vendosjen e sovranitetit mbi të dhe krahinën e
saj, sic parashikohej në pikën 6 të tijl
Në çështjen e parë qeveria e Romës nuk pati sukses. Ajo dështoi
sepse prapa E. Toptanit qëndronte Serbia, ri- valja e Italisë për
Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut. Dë- shira e N. Pashiçit ishte që
pashanë e Toptanit ta mbante të lidhur pas vetes. Por shkaku
kryesor i këtij dështimi janë manovrimet e qeverisë së Parisit, e cila
nën shtytjen e qe- verisë serbe i dha dorën E. Toptanit.
Këtë veprim politik Parisi e mbështeti në interpretimin që i
bënte ai Traktatit të fshéhtë të .Londres, i . râli ndry- shonte nga
interpretimi i Romës. Për qeverinë franceze Trak- tati i 26 prillit
1915. duhej të vihej në jetë në fund të luftës, në kohën e traktateve
të paqes, dhe j.o qysh gjatë kon- fliktit botëror, sikundër përpiqej të
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vepronte Italia. Gjer në atë kohë për Shqip'ërinë qëndronin pra në
fuqi venidi- met e marra për të nga Konferenca e Ambasadorëve në
Londër më 1913, pohonin diplomatët e Ke d’Orsesë1829. Duke pasur
mbështetjen. e qeverisë së Pârisit dhe të Beograclit (kjo e fundit me
seli të përkohshme ne Korfuz), E. Toptani nuk i pranoi kushtet e
qeverisë së Romës. Së pari, ajo i kër- koi atij që të qëndronte në Itali
e të mos lëvizte që andej së bashku nie ushtarët e vet dhe, së dyti, që
pranë tij të qëndronte vetëm përfaqësuesi diplomatik italian .«në
vend të përfaqësuesve të të gjithë fuqive dhe të korrespondonte me
fuqitë e tjera nëpërmjet atij» (nëpërmjet përfaqësuesit italian)1830.
Frarica e mbështeti deri në atë masë E. Toptanin sa vuri në
dispozicion mjetet e transporta për ta kaluar atë dhe pasuësit e tij,
në gusht 1916, nga Italia në Selanik. Përveç kësaj atë e priti
kryeministri dhe vetë kryetari i Republikës Franceze. 1831 Kurse
qeveria italiane e braktisi pashain si një kârtë të djegur, me shpresë
se do të lidhej me krerë të tjerë shqiptarë që do të pranonin
protektoratin italian mbi Shqi- përinë, ' qoftë në formën e
përfaqësimit në botën e jashtme prej Italisë.
Përsa i përket aspektit territorial, qeveria e Romës ia arriti
qëllimit si për pushtimin e tërë krahinës së Vlorës, ashtu edhe për
vendosjen e regjimit të pushtimit. Në gusht- -shtator 1916 ushtria
italiane e zgjeroi pushtimin e mëpar- shëm të krahinës së Vlorës,
duke marrë edhe Tepelenën1832, që ndodhej në duart e püshtüesve
grekë. Zona e pushtimit italian shtrihej tani përgjatë lumit Vjosë, që
nga derdhja e tij ne détin Adriatik e deri në Tepelenë, kalonte gjatë
Kurveleshit e dilte në Himarë. Kështu, pushtimi italian në Shqipëri
përfshinte në këtë kohë gjithë àtë territor i cili si- pas Traktatit të 26
prillit 1915 i njihej Italisë nën sovrani- tetin e saj të plotë, madje edhe
Himarën.
Shtrirja territoriale përbën njërën anë të përpjekjeve të

1829 «Sipas së drejtës, gjendja e Shqiipërisë rregutilohet gji'thngë si- pas vendimeve të
KonÆeirènicës rabajtur ; ,në Loinidër gjatë Tuftëraive ball- kanJiJke: Shqipëria u rigiùt. në
një shtet autoniocm dhe Füqitë i.a be- suan autoritetini suprem Princit Vïd. Sipas së drejtës
asgjë nuk ka ndryshuar nga -kjo gjendje. Akordi i nënish'kmajr më 26 prill 1915 midis Italisë
dhe Fuqive jaleate ka, parashdkuar, ..gjatë rivendosjes së paqes, organizimin e Shqipërisë në
provincë, mysUimane të vendosur nën suzerendtetin é Italisë. Kjo . gjendje nuk cëraoin, tant
për tani situatën e mëparshme të Shqipërisë. që nuk do të ndryshohet veçse ,gjatë, trakita- titpëriundirnitar të paqes»; i raportontie drejtori politik i ,Ke d’Orsesë, P. de Margërie,
tâtullardit të tij, më 30 qérshor 1916. (Ministère des Affaires Etrangères de France,
Archives diplomatiques. Guerre .1914- -1918. (Më Aëj : AMAE, . Albanie, vëll. 8, f.. 5860).
,,
‘2) Archivio Centrale dello Stato in EUR, Borna (Më tej: ACS), Carte A.
Salaridiia, buste 6, faisë. 48. Sonino — ambasadorëve, me 9.6. 1916; po aty.
Prësidenza dél Consdiglio. Guerra 1915-1918, buste 38-39, fasc, 19/3. A. Salandra —
Sondnos, më' 8.4.1916 së bashkü me lidhjet AMAE. Albanie, vëll. 8, fl. 58-60.
1831
AMAE, Albanie, vell. 8, fl. 117118,
126-127, 128, 132. R. Po
incaré. Vendun 1916, Paris, 1921, f. 177, 315: S. Sonnino. Diario 19Ï6- -1922 Bari,
1972, f. 27.
1832
Historïa e Shqipërisë. vëll. III. Tiranë, 1984, f. 168^169.
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qeverisë italiane për të vënë në jetë pikën 6 të Traktatit të fshehtë të
Londrës qysh gjatë lüftës. Anën tjetër, atë me kryesoren, e përbën
veprimtaria politike që krÿen ne Vlorë e në krahinën e saj autoritetet
italiane të pushtimit. Pikë- risht në kohën e zgjerimit të pushtimit
(në gusht 1916), pu- shtuesit italianë nuk lejuan të ngrihej ne Vlorë
flamuri shqip- tar, sikundër kishte ndodhur më parë, që nga koha e
pu- shtimit e këndej, por ngritën flamurin e tyre 1833 . Ky veprim
kishte domethënien e tij. Ngritja m ë t e j e flamurit shqiptar nuk
përputhej me sovranitetin italian mbi këtë krahinë. Vlora dhe
krahina e saj konsiderohej tanimë prej qeverisë italiane si «territor
nacional italian», sikundër pohonte S. Sonnino. Pra ajo nuk db të
bënte pjesë në kufijtë e shtetit të ardhshëm shqiptar. Pothuajse në të
njëjtën kohë mini- stri i Jashtëm italian deklaronte hapur në
Parlamentin e Romës se : «Me zotërimin e. Vlorës interesat adriatike
të Ita- lisë i konsiderojmë të mbrojtura në këtë pjesë të bregdetit
përballë».1834 1835
Tregues tjetër që dëshmon për këto përpjekje janë kufijtë e reja
administrative që vendosën pushtuesit ita-lianë menjëherë pas
zgjerimit të pushtimit. Ata e përfshinë kra- hinën apo kazanë e
Tepelenë's në trevën apo prefekturën e Vlorës, që synonin ta
aneksonin.7 Kazaja e Tepelenës më parë nuk kishte bërë pjesë në
prefekturën e Vlorës si Hima- ra*, por në atë të Gjirokastrës.
Shtrirja e pushtimit italian mbi tërë krahinën e Vlorës do të
pasohej nga pushtimi i pjesës më të madhe të Shqi- përisë së Jugut.
Nga fillimi i tetorit 1916 forçat italiane u shtrinë më në jug, pushtuan
të gjithë trevën e Gjirokastrës dhe arritën gradualisht në kufijtë
shtetërorë shqiptaro-grekë të vendosur më 1913 duke përzënë prej
andej po ashtu pushtuesit e mëparshëm grekë.
Pushtimi i Shqipërisë së Jugut nga forçat italiane nuk kishte
thjesht karakter ushtarak., Ai nuk bëhej për «të si- guruar»
prapavijën e ushtrisë italiane, që vepronte në zo- nën e Vlorës, dhe
për të ndërprerë lidhjet e Greqisë kos- tandiniste me forçat e fuqive
qendrore në Shqipëri, sikundër u përpoq ta paraqiste qeveria
italiane. Zëvendësimi i push- tuesve grekë në Shqipërinë e Jugut me
ata italiane kishte më shumë karakter politik. Roma donte ta kishte
këtë pjesë të Shqipërisë në çdo rast në dorën e vet për të zhvilluar më
me sukses luftën diplomatike ‘(në mbarim të konfliktit botëror) me
âleatet ose me rivalët e saj, për ndarjen e kë- saj pjese të vendit midis
Greqisë, që e pretendonte, dhe

1833 S. Hallkokondi. Histori e Shqipërisë së re, Vlorë, 1923, f. 239-240.
1834 S. Somnino, Discorsi per la guerra, Foligno, 1922, f. 29.
1835
La gestione dei servizi civili. Relaziône e documenti fino al 30
giugno 1918. Albanla, 1918, dok. 19, f. 26-28. (Bottai i: Comandotrup- pe
occupazione. Albania. Segretariato per gli affari civili).
*) Në kufijtë e rinj administrajtivë të prefekturës së Vlorës pushtuesit italiiainë përfshdnë edhe Himarën. Në këtë rast .kufijtë nuk për- putheshin më me
ato të parashikuara në pikën 6 të Traktatit,
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shtetit të ardhshëm shqiptar, i cili sipas pikës 7 të Traktatit të
26 prillit 1915, do të'vihej nën : protektoratm italian. Duke pasur
parasysh kompromiset që mund të arriheshin në të ardhmen,
Ministria e Jashtme e Romës i paraqiste komandës eprore të ushtrisë
dobitë që do të kishin nga zgjerimi i pu- shtimit italian në Shqipërinë
e Jugut. Një zgjerim i tillë i shkruante S. Sonino gjeneralit L.
Kadornas më 24 shtator 1916 «mund të paraqiste avantazhe të
rëndësishme: "1) në interes të kauzës së përbashkët të aleatëve për
të ndaluar apo për të pakësuar kontrabandën që bëbet nëpërmjet
Gre- qisë e Shqipërisë në dobi të armikut; 2) për të ndaluar do të
thoja gati parashkrimin që do. të vinte nga pushtimi grek i atyre
territoreve për efekt të caktimit të tyre përfundi- mtar; 3) për të
ruajtur dhe për të shtuar të drejtat tona mbi krahinat shqiptare; .4)
për të parandaluar ose kontro- lluar ndikimin ose veprimtarinë e
Esadit të dëmshme për ne; 5) për të lehtësuar organizimin e
komisioneve dhe të autoriteteve lokale shqiptare që janë në favor të
ndikimit italian; 6) për të organizuar dhe paguar çeta shqiptare kundër armikut; 7) për të pasur, në rast se rrethanat nuk do sillen
kundër nesh, një peng në dorë, i cili mund të mbahet ose mund të
kthehet kundrejt shpërblimesh»1836.
Popullsia patriote e Shqipërisë së Jugut nuk u bëri pu- shtuesve
të rinj italianë ndonjë qëndresë, sepse dëshironte më parë largimin e
pushtuesve grekë, kundër të cilëve luf- tonte. Në Gjirokastër ndodhi
kështu po ajo dukuri që ishte vënë re disa muaj më parë në
Shqipërinë e Veriut, ku popullsia riuk u bëri pushtuesve të rinj
austro-hungarezë ndonjë qëndresë, sepse ishte e interesuar në radhë
të parë për largimin e pushtuesve serbë e malazezë. ,
Shtrirja e italianëve në Shqipërinë e Jugut në rrethanat që
përmendëm, pa konflikte të hapura me populisme patriote vendase,
krijoi madje iluzionin se kjo popullsi mund të manipulohej pa shumë.
vështirësi. Duhet thënë gjitha- shtu se në Gjirokastër pushtuesit
italianë nuk u përpoqën të zëvendësonin kostandinistët grekë me
venizelistët, sikundër vepruan francezët në Korçë. Kjo ishte një
rrethanë që nuk çoi në ashpërsimin e menjëhershëm të
marrëdhnieve ndër- mjet popullsisë së Gjirokastrës dhe pushtuesit e
rinj italianë, sikundër ndodhi në Korçë me pushtuesit francezë përpara nënshkrimit të Protokollit, në tetor-nëntor 1916.
Pushtuesit. italianë. vepruan në. Gjirokastër, ndryshe nga
francezët ne Korçe për shkak se mbanin qëndrim tjetër ndaj
përçarjes ' politikë në Greqi. I’ër arsye rivaliteti për ndarjen «e
plaçkës» pas luftës, qeveria e'- Romës kishte më shumë kontradikta
me venizelistët grekë, sesa me kbstandinistët, Më konkretisht Roma
nuk ishte e interesuar për pjesëma- rrjen e Greqisë në luftë përkrah

1836
S. Sonniino. Carteggio 1916-1922, Bari. 1975, dok. 45. f 82-83, dt.
4. 9.1916; Le truppe italianë in Albania (Anni L914-20 e 1939), Ro- ma, 1978, dok.
28, f. 311-312:.
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fuqive të Antantës, siku- ndër përpiqeshin venizelistët dhe prapa
tyre Londra e, në mënyrë të veçantë Parisi, por për qëndrimin e saj
neutral, sikundër donin konstandinistët. Duke u nisur nga pozita
poli- tike të tilla1837 1838, autoritetet italiane në zonën e tyre të pushtimit, në Gjirokastër, zëvendësuan autoritetet qeveritare greke'
kostandiniste me administratën e tyre ushtarake, pa kryen atje
ndonjë veprim tjetër politik. Krahas regjimit të tyre ushtarak ata
nuk vendosën, p.sh., një administratë civile shqiptare, për të dhënë
të kuptohej se kishim të bërnm me një territor shqiptar, aq më tepër
me një territor që me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve të
1913-ës, ishte përfshirë në kufijtë e Shqipërisë.
Përkundrazi, në fillim të shtrirjes në Shqipërinë e Ju- gut,
italiânët mbajtën si të thuash një qëndrim politik «ne- /Utrak>, bile
një qëndrim që përputhej me pretendimet e Athi- nës për Shqipërinë
e Jugut.- Për këtë dëshmon shpallja pu- blike që ata bënë në kohën
e. pushtimit, dhe pastaj veprimi i ngritjes së: flamurit. Një. ditë . pas
pushtimit të qytetit të Gjir.okastrës, më 3 tetor 1916, .komandanti
italian, gjenerali O. Bandini, i drejtohej popuhsisë së pushtuar
rishtas me një shpallje të formuluar në këtë mënyrë: «Banorë të Epirit të Vefiut» <<Për arsye madhore ushtarake kam urdhëruàr
pushtimin e kësaj krahine, porse .trupat e mia nuk i shtyn- asnjë
armiqësi kundër jush dhe ju, nën mbrojtjen e tyre, mund të vazhdoni
të kryeni-qetësisht punët tuaja..;» 1839.
Ai, i drejtohej pra popullsisë me cilësimin banorë të Epirit të
Veriut (sikundër i quan te ata propaganda greke) dhe jo të Shqipërisë
së Jugut. Përve'e kësaj, pushtuesit italianë ngritën atje vetëm
flamurin e tyre dhe nuk ngritën krahas tij edhe flamUrin shqiptar. :
1

Këto veprime filluan të ngjallnin shqetësime në rrethet
patriotike të.atjeshme dhe ndeshen në reagimin e tyre. Dhe nuk
mund të ndodhte ndryshe. Por si mund ,të mënjanohe- shin këto
shqetësime e reagime, aq më tepër kur ato mund të thelloheshin me
tej e të çonin në ashpërsimin e marrë- dhënieve ndërmjet pushtuesve
. italianë e rretheve patriotike. Këta pushtu’es e dinin se mund t’i
manipulonin rre- thet e borgjezisë shqiptare dhe krerë të veçantë të
Shqi- përisë së Jugut, në qoftë se këta do t’u kundërviheshin seriozisht planeve ekspansioniste greke në Shqipëri, duke re- spektuar
të paktën kufijtë e 1913-ës. Këtu e ka burimin proklamata italiane,
projektet e së cilës janë më të hershme se Protokolli shqiptaro-

1837 Qeveria i taliane nuk e n.johiu zyrtârïsht qeverinë e pëpkashme. te E.
Venizelos dhe nuk dërg-oi prarië saj n'donjë përfaqësues diipilorhatik.
(I documenti diplomatici- italiani ■ (më tej : DDI), ser. V. vëll. VII. dok. 32, f.
21).
,
:
.
1839
La gestione..., dok. 23, f. 40; Archivio di Stato Meggiore dsl’Eserçito. Ufficio Storico, Roma, Diario storico del XVI Corpo d’Arma- ta (Albania) (më
tie.i : ASME, DS), allegato nr. 7 Diario stariço dal 1° ottobre 1916 al 30 novembre 1916.
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francez i 10 dhjetorit 1916.

2. PROJEKTET FIÛLLESTARE TË PROKLAMATËS

Për të sqaruar këto projekte është me interes të vihet në dukje
se qeveria e Romës, komanda eprore e ushtrisë italiane me qendër
në Udine (Itali e Veriut) dhe komanda e trupave italiane të pushtimit
në Shqipëri me qendër në Vlorë, ishin ndeshur vazhdimisht me
problemin shqiptar gjatë kontradiktave që kishin pasur me
armiqtë'austro-hun- garezë me aleâtët e tyre. francezë, ose me
qeveritë greke kostandiniste e venizeliste, të cilat ishin të
interesuara drejt- përsëdrejti për S'hqipërinë e .Jugut. Ato ishin
marrë njëko- hësisht me qëndrimin politik' që. duhej mbajtur ndaj
shqip- tarëve, me rrugët që duheshin ndjekur për t’i afruar ata me
italianët, mbi bazën e një platforme politike e cila duhej përcaktuar
për t’iu kundërvënë pushtuesve të tjerë.
Me shqyrtimin e çështj.eve që sapo përmendëm, merrej në
mënyrë të veçantë kryetari i zyrës politike pranë koma- ndës së
Korpusit XVI në Shqipëri, F. Kastoldi. Prej vitesh ai e kishte ndjekur
nga afër problemin shqiptar e do ta ndiqte edhe në vitet e Luftës I
Botërore dhe në mbarim të saj. F. Kastoldi luante gati po atë roi që
luante A. Krali në zonën a-h të pushtimit e kishte lidhje e vartësi të
dyfi- shtëi ai lidhej edhe me Ministrinë e Jashtme në Romë.
Qysh më parë se italianët të vendoseshin në Shqipërinë e Jugut,
F. Kastoldi u kishte propozuar eprorëve të vet ne- vojën e veprimeve
politike që duhej të ndërmerreshin në Shqipëri, 1840 me qëllim që
Italia të ndikonte në vend, që t’i tërhiqte shqiptarët në orbitën e saj.
Këto propozime u shtu- an nga vjeshta e vitit 1916, me shtrirjen në
Shqipërinë e Jugut. Më 17 nëntor ai i sugjeronte Romës që kësaj pjese
të Shqipërisë të pushtuar së fundi nga italianët, t’i jepej një pamje
politike të tillë që të «pajtonte», shkruante F. Kastoldi, dëshirat e
personaliteteve politike shqiptare me «interesat tona [italiane]
ushtarake e politike, të tanishme dhe të ardhshme»1841.
Me personalitete politike shqiptare ai kishte parasysh në radhë
të parë ato me origjinë nga Shqipëria e Jugut, të cilat ishin të shumta
e të shpërndara gjithandej në vend dhe jashtë tij, në emigracion. Në
kohën e zëvendësimit të pushtuesve grekë me ata italianë u kthyen
në Shqipërinë e Jugut me mijëra refugjatë, që kishin braktisur
vendli- ndjet e tyre qysh nga vera e vitit 1914 e endeshin në pje- sët
e tjera të Shqipërisë, kryesisht në Vlorë. Ndërmjet tyre kishte edhe
1840
ASME, DS. allegato nr. 97-, al dïariô d-el 23. 11. 1916, nr. 1.3594.
1841
Po aty. Shi.h rapoïtin e F. Kastoldit të dt. 17. XI. 1916 përcje- ilë
Ministrisë së Jashtme me nr. 13594, dt. 23.XI.1916. si dhe raportet e tij të datave
3.9.1916 dhe 21.XI.1916.

660

shumë figura të shquara politike e ushtarake si patrioti e demokrati
revolucionar Avni Rustemi, udhë- heqësi i luftës popullore Selam
Musai etj., të cilët do të shquheshin edhe në të ardhmen, për luftën e
tyre kundër pushtuesve italianë. Në zonën a-h të pushtimit kishte po
ashtu shumë personalitete që kishin edhe pozita të rëndë- sishme në
administratën civile të ngritur atje nga Vjena. Përveç këtyre F.
Kastoldi kishte parasysh personalitetet shqiptare në mërgim,
veçanërisht ata në vendet e Perëndi- mit, që ishin kryesisht nga
Shqipëria e Jugut e që vepronin gjallërisht për mbrojtjen e të
drejtave kombëtare të atdheut të tyre.- Të tillë ishin ata të •
Federatës së madhe «Vatra» me në krye Fan Nolin dhe të kolonive e
të qendrave të tjera shqiptare.
Me propozimet e tij F. Kastoldi synonte ta paraqiste Italinë si
kundërshtare të ekspansionit grek në Shqipërinë e Jugut me qëllim
që të tërhiqte në orbitën e Romës sa më shumë krerë shqiptarë. Në
këtë drejtim ai mendonte se i jepte dorë edhe qëndrimi i fuqive
qendrore ndaj të ardh- mes të kësâj pjese të > vendit. Dihej se ato ia
kishin prem- tuar Shqipërinë e Jugut Greqisë neutrale. Ky premtim
ishte «ana më e dobët» e propagandës së pushtuesve austro-hungarezë, vërente shefi i zyrës politike pranë komandës italiane të
pushtimit. Të gjithë shqiptarët ishin të bindur, pô- honte ai me plot
të drejtë, se po të fitonin luftën këto fuqî për ta Shqipëria e Jugut do
të ishte e humbur pa çka se mund të merrnin diçka nga territoret
shqiptare të anek- suara nga Serbia e Mali i Zi.1842
Në propozimin e F. Kastoldit më 17 nëntor (të mira- tuar
plotësisht nga komanda italiane e pushtimit në Shqi- përi) 1843 ,
shtrohej vetëm ideja e «pajtimit» të dëshirave të personaliteteve
shqiptare me interesat italiane për Shqipë- rinë e Jugut, kurse për
mënyrën sesi do të konkretizohej kjo nuk jepej ndonjë mendim i
përcaktuar- qartë. Nuk di- het gjithashtu nëse kishim të bënim me
ndërhyrje konkrete të këtyre personaliteteve dhe me propozimet e
tyre. Sido- qoftë interesimi kryesor i rretheve shqiptare ishte rüajtja
në jug e kufijve shtetërorë të vendosur më 1913.
Pikërisht në këtë kohë ndodhi nënshkrimi i Protokollit
shqiptaro-francez të 10 dhjetorit 19-16, i cili i detyroi itali- anët të
viheshin më shumë në lëvizje dhe të mendonin më seriozisht sesi
duhej vepruar për t’i bërë ballë sfidës që ndodhi në Korçë.
«Ngritja e flamurit shqiptar në Korçë është një ngjarje politike
e një rëndësie shumë të. madhe. Franca po braktis Esadin dhe
shokët... dhe po vihet në të vetmen rrugë që të japë rezultate pozitive,
d.m.th. të favorizojë nacionaliz- min shqiptar, pa marrë tare
parasysh Esadin dhe Venizelon. Nevoja e ndjekjes së një- politike të
tillë ka qenë sinjali- zuar prej meje disa herëV, i shkruante F.
1842
Po aty.
1843
Sh-i-h po aty, letrën përcjellëse dt, 23.11.1916, nr. 13594, që u
bëri kjo komandë rapoir'teve të F. Kastoldit të 17.11.1916 dhe 21.11. 1916.
*) Nënviziimi është yni.
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Kastoldi Romës më 17 dhjetor. Dhe m ë - t e j theksonte: «Në qoftë se
edhe tani* nuk ndërmerret veprimi i kërkuar në këtë dr-ejtim, politika shqiptare do të kalojë e gjitha në duart e qeverisë franceze.
Është urgjente të ngrihet flamuri shqiptar në Gji- rokastër dhe të
ngrihet një administratë lokale autonome nën mbrojtjen italiane». 1844
Po i këtij mendimi ishte edhe komandanti i trupave italiane që
kishin pushtuar trevën e Gjirokastrës, koloneli Brussi. Disa ditë pas
F. Kastoldit ai propozonte «Francezët kanë ngritur flamurin
shqiptar... Kjo ka kompromentuar seriozisht gjendjen tonë politike
me të cilën është lidhur ngu- shtësisht ajo ushtarake. E* quaj akoma
të mundshme të ndré- qet gjendja jonë e pafat duke marrë shpejt
masat e më- poshtme:
D) Të zëvendësohet prefekti ‘ i tânishëm i Gjirokastrës me një
shqiptar nën kontrollin e një funksionari italian. :
E) Të ngrihet flamuri shqiptar.
F) Të ndërmerret menjëherë ngritja e milicisë [shqiptare] sipas
projektit të dërguar, ngritje që mund të arrihet po të pranohen dy
dispozitat e mëparshme. Në kushte të tilla si- tüata ushtarake do të
lejonte të. qëndrojmë në garnizonet ■e tanishme me sigurim të plotë,
sep, se ndryshe ka frikë dhe mundësi të një qëndrimi të hapur
armiqësor [të popullsisë] në qoftë se në drejtim të Manastirit do të
ndodhnin ngjarje kundër Antantës».1845
Edhe komandanti i ri italian i trupave të pushtimit në Shqiperi,
gjenerali Xh. Ferero (Giacinto Ferrero), mbështe- ste pak : a shumë
propozimet e mësipërme. «Më dukét se ngritja e flamurit shqiptar
përkrah atij italian mund të shërbente si një pushtet tashmë i
vendosur kundër ripush- timit grek në qoftë se do të detyroheshim ta
braktisnim Shqipërinë Jugore për t’u tërhequr në kampin. e
fortifikuar [të Vlorës]» (kuptohet për t’i bërë ballë ndonjë sulmi eventual a-h mbi Vlorën), i telegrafonte ai qendrës më 17 dhje- tor.1846
Mirëpo iniciativat e ushtarakëve italianë t mendimet dhe
propozimet e tyre për të ndërmarrë veprime politike, nuk kishin
gjetur dhe nuk do të gjenin për një kohë të gjatë miratimin e
diplomacisë së Rômës. Lëkundjet dhe kundër- vëniet e kësaj të fundit
do të vazhdonin deri në prag të proklamatës, nga fundi i majit 1917.
Në zonën italiane të pushtimit po ndodhte kështu një fenomen i
ndryshëm nga zona a-h. Ndërsa në zonën a. h. ishte diplomacia e
Vjenës ajo që po merrte iniciativa. për «ndreqjen^ e punëve në
Shqipëri, në atë italiane ishin ushtarakët. _

1844
ASME, DS, aliegatO' nr. 18 al ddiario- storico del 17.12.1916.
1845
Po aty, allegato nr. 30, 26.1?,. 1916, rir. 1729.
1.7) Po aty, allegato, nr 18, 17. 12 1916, nr. 14608.
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3. LËKUNDJET E DIPLOMACISË ITAIJAXE

Lëkundjet dhe kundërvëniet e diplomacisë së Romës ndaj
propozimeve të ushtarakëve, mund të shpjegohen me dy fak- torë
kryesorë, në të cilat të çon përgjithësimi i materialeve dokumentare
të konsultuara. Në radhë të parë Konsulta donte t’i përmbahej Traktalit të njohur të 26 prillit 1915 dhe të'mos
kryente në Shqipërinë e Jugut ndonjë veprim që do ta cenonte
sadopak' atë.. Së dyti, ajo,; ndryshe nga komanda e ushtrisë
pushtuese italiane, i jepte me shümë rëndësi zhvi- llimit të ngjarjeve
politike në Greqi (eçurisë së luftës midis dy fraksioneve të borgjezisë
së madhe greke, midis kos- tandinistëve dhe venizelistëve), sesa
atyre. në Shqipërd. E ni- sur nga këto pozita, Ministria italiane e
Punëve të Jasht- me iu përgjigj negativisht edhe propozimeve të
komandës së Korpusit XVI në Shqipëri të dhjetorit 1916. «Në këto
ditë traktativash delikate në Athinë, që mund të përcak- tojnë. ose jo
një çarmatim të rëndësishëm në mos tërësor të ushtrisë greke,* nuk.
është e përshtatshme — njotftonte ajo — të komplikojmë gjendjen
tonë duke ngritur në Epir një çështje si atë të flamurit shqiptar.
Situata në Athinë do të qartësohet, shpejt dhe atëherë mund të
vendoset më mirë»18. Për diplomatët, italianë, duhej pritur pra
zhvillimi i mëtej- shëm i ngjarjeve politike në Greqi. Ndërkohë në
Shqipërinë e Jugut nuk duhej ndërmarrë ndonjë veprim politik i
natyrës që propozohej.
Konsulta nuk e pranoi edhe një propozim që paraqiti gjenerali
Ferrero në fillim të janarit 1917, për të bërë disa ndryshime në
regjimin e pushtimit, të vendosur menjëherë pas okupimit italian.
Gjenerali kishte menduar të vinte në krye të prefekturës së
Gjirokastrës një italofil të njohur, Myfit bej Libohovën, i cili do të
vepronte nën kontrollin e një fünksionari italian, ose të vendoste një
figure tjetër shqiptare me orientim të njëjtë politik.1847 Këtë propozim
ajo e kundërshtoi me motivin se po të mbështetemi «në elementin
shqiptar, kjo do të shpinte në pakënaqësinë e pjesës kundërshtare
greke ose të greqizuar me rrjedhime të paevitueshme qoftë lokale,
qoftë në Greqi». Në momentin e tanishëm, vazhdonte më tej Roma,
«dhë në pasiguri për të ardhmen përfundimtare të territorit të
përfshirë midis Aspri Rugës [në veri të Palasës] dhe Kepit Stilo, ne
nuk ke- mi interes të ngjallim pakënaqësinë e Greqisë, e cila i braktisi këto likalitete nën presionin e nevojave madhore...» 20.

*) Është fjala për kushtet politike dhe ushtarake që fuqitë e Amtantës,
veçanëri®ht Franca me Aniglinë, kërkonm t’i diktondn qevè- rieë mbretërore të
Athinës.

1847 — 175
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18). ASME. DS, âllegato nr. 39, dt. 29.12.1916.
.19) Po aty, nr. 59, dt. 13.1.1917; nr. 611;,DDI. ser. V. vëll. VII, dok. 177, f. 1.23.
20) DDI. V, VII, dok. 177, f. 123; ASME, DS, allegato mr. 1, dt; 1. 2.1917, nr. 2011.
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Kështu, kujdesi për t’iu përmbajtur frymës së Traktatit të
fshehtë të Londres (pikës 7 të tij), dhe interesimi per të mos i
ashpërsuar. marrëdhëniet me Greqinë kostandiniste, e shtynin
diplomacinë, italiane të hezitonte e të preferonte një qëndrim pritës.
Çështja ndërkaq nuk u mbyll as përkohësisht sepse edhe shefi i
shtatmadhorisë së përgjithshme të ushtrisë e përkrahu propozimin e
komandës së Korpusit XVI. Gjenerali Kadorna, duke e iiiformuar këtë
komandë për pikëpamjen e kundërt të Sonirios, i shkruante asaj se
«nga ana ime e quaj me vend që ne kusbtet e tanishme për ne është 'më
e nevojshme të’ favorizojmë veprimterinë tonë të tanishme üshtarake
sesa ve- primtarinë e ardhshme politike dhe prandaj na ; intereson të
shfrytëzojmë di'spozitat e favorshme për- ne të elementiLshqip- tar, i
cili mùnd të arrihet me zgjidhjet e propozuara nga ana e zotërisë
suaj».1848
Çështja mbëti e hapur, bile u bënë edhe hapa politike në
Shqipërinë e Jugut, pavarësisht nga ngurrimet e diplo- macisë
italiane. ' Ato i bënë ushtarakët, të cilët, të shtyrë nga zhvillimi i
ngjarjeve e lëvizja politike dhe të interesuar për mbarëvajtjen e
frontit të luftës së armatosur, nuk mund të qëndronin në pritje. Tri
ditë pas proklamatës a-h të Shko- drës, më 26 janar, komandanti i
trupave italiane të pushti- mit, gjenerali Ferrero, deklaronte me anën
e një shpalljeje publiké se territoret e pushtuara nga trupat italiane,
me përjashtim të atyre të Vlqrës, të Tepelenës, të Kurveleshit dhe të
Himarës, do të hynin në provincën e Gjirokastnës, se ato dd të
quheshin Shqipëri e Jugut dhe se «çfarëdo emër- tim tjetër 'nuk
njihet>> 1849 . Në. këtë mënyrë nuk njihej më emër- timi «Epir i
Veriut», sikundër e quanin grekët dhe sikundër e kishin quajtur atë
italianët me deklaratën e 3 tetorit. Gati një muaj më vonë do të
organizohej në Gjirokastër edhë një këshill për administrimin e
përkqhshëm të provineës ose pre- fekturës'së atjëshme i përbërë nga
6 vendës, prej të cilëve tre mÿslimanë e tre ortodoksë. Vendimet e tij
do të vihe- shin rië jetë pàsi të miratoheshin nga komanda italiane në
Shqipëri1850. Këto' dy ngjarje u pasuan nga një tjetër, akoma më e
rëndësishme. Më 1 mars u lejua të ngrihej me cere- moni flamuri
shqiptar në Gjirokastër, në Delvinë, në Lesko- vik e në qytete të tjera
të Shqipërisë së Jugut të pushtuar nga italianët1851, por jo në Vlorë.
Këto veprime politike, me gjithë rëhdësinë e tyre, nuk mund t’i
qetësonin rréthet patriotike shqiptare, sidomOs atc që ishin
tejpamëse, të' cilat ishin foë gjeiidje t’i peshonin drejt manovrimet
politike të, ' auto'riteteve italiane të pu- shtimit.

1848
1849
1850
1851
përm., f. 272.

ASME, DS, altegato, nr.' 1. dt. 1.2. nr. 2011..
La gestione..., dok. 46, f. 70; ASME, DS, lidhja e dt. 26. 1.1917.
La .gestione..., dok. .51 dhe 53, d.t. 24 dhe 25.2.1917, f. 74 e 76.
AMAE, ; Alhanie, vëll. 10, .f-1. 108. Shih gjithashtu J. Swire, vep.
!:
"
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Ngritja e flamurit shqiptar. në ttrevën e Gjirokastrës ishte
padyshim një sukses për shqiptarët, që rridhte nga lufta e tyre për të
. shfrytëzuar në interes të kauzës së tyre kontradiktat
ndërimperialiste. Porse fâkti që flamuri shqiptar nuk u ngrit në
Vlorë, çka dëshmonte për .planet impérialiste italiane ndaj saj,
përbënte në të njëjtën. kohë një shqe- tësim të’ madh1852. Vëzhgues të
huaj, sidomos francezë, duke folur për gjendjen politike në zonën e
pushtuar nga itali- anët kanë vënë në dukje se «pushtimi italian duke
marrë gjithnjë ë më shumë ‘ formën e një protektorati të fshehur
keqas dhe adiministrata [shqiptare] duke qenë mjaft e ku- fizuar, një
lëvizje pakënaqësie po duket në këtë trevë».'1853 Madje edhe një njeri i
tillë si M. L. Libohova i cili e priste ^shpëtimin» e Shqipërisë vetëm
nga Italia, i kishte paraqitur gjeneralit Xh. Ferrëro disa propozime.që
mund të shërbenin për t’i qetësuar shqip-tarët ë për t’i larguar ata
nga ndikimet e të tjerëve. Nga propozimet e tij, tre na duken më
kryeso- fët. Në radhë të parë M. Libohova u tërhiqte vëmendjen
italianëve për të pasur kujdes që midis «Shqipërisë së Jugut dhe
provineës së Vlorës të mos kishte dilërencime shumë të forta në
sistemin administrativ, për t’u hequr kështu fri- kën ' njerëzve që
dyshonin se, në drejtim politik, qeveria mbretërore [italiane] përballë
preteridimeve eventuale të hu- aja e konsideron çështjen e Vlorës
ndryshe nga ajo/e pje- sës tjetër të Shqipërisë...». Pastaj duhej të
ngrihej flamuri shqiptar krahas atij italian dhe, së' treti, në fushën
administrative e politike italianët duhej të bënin «diçka më shumë
dhe më mirë nga sa ishte bërë deri tani nga të. tjerët...»1854
Pakënaqësinë ndaj politikës së pushtuesve italianë e dë- shmon
edhe një fakt tjetër. Nga fundi i shkurtit 1917, pre- fekti i mëparshëm
i Vlorës dhe një nga organizatorët e ar- dhshëm të Luftës së Vlorës,
Osman Haxhiu (Nuriu), i ndo- dhur në konflikt me italianët, u hoq
nga detyra dhe u zë- vendësua me Seit Qemalin.23
" Presionet e ndryshmé mbi komandën italiane në Shqi- përi duket
se ishin të forta sa e detyronin këtë të reago- nte e të mos pajtohej me
ngurrimet e Romës dhe të kër- konte me insistim që të viheshin në
jetë propozimet për administrimin e Shqipërisë së Jugut, të
paraqitura nga kjo komandë. «Austria dhe Franca në zonën e
pushtimit [të tyre] bazohen kundër nesh në aspiratën kombëtare
shqiptare. Ba- norët nën pushtimin tonë brenda kufijve të Londrës,
janë shqiptarë dhe në shumiçë myslimanë. Prandaj e quaj të dobishme dhe oportune që qeverimi administrativ të kryesohet nga një
1852
S. H'allkokomdi, f. 239-240.
1853
. AQSH. F. Prefektura e Korçës (Pushtiimi francez 19.16-1920),
d.
5, rap. i P. Tuberit' i dt. 21.12:1916, nr. 1 dhe raporti i tij i dt. 1. 3.1917, nr. 2.
'
1854
ASME, DS allegato nr. 59, dl. 1.3.1.1917, nr. (il R. Shih edhe M.
Libohova. Politika ime ndë Shqipëri (1916-1920), Gjirdkastër, 1921, f. 1-2.

666

përfaqësues vendës, nën drejtimin e drejtpërdrejtë të komandës
sime...»1855 1856, theksonte gjenerali Férrero, ' i' cili i kërkonte me këtë
rast qeverisë së tij të përcaktonte qartë qëllimet politike që donte të
arrinte në Shqipëri dhe t’i je- pte orientimet e duhura për
veprimtarinë e tij politike në vend.1857
Më 20 mars 1917 Roma dërgoi udhëzime të reja për veprimtarinë politike të autoriteteve italiane të pushtimit : në Shqipëri.
Me këtë filloi nje fazë tjetër divergjencash midis diplomatëve dhe
ushtarakëve ' italianë. Ajo përfundoi pas dy muajsh ne favor të
ushtarakëve. Kështu u hartua më në fund proklamata italiane për
«pavarësinë» e Shqipërisë. ' r

.4. FORMULIMI, PËRMBAJÏJA DHE SHPALLJA

Për qéverinë italiane, qëllimet e luftës që ndiqte në Shqipëri
ishin përcaktuar tanimë në Traktatin e 26 prillit 1915. Këto qëllime
ajo ia1
njoftoi në formë të rrumbullakosur
komandës në
Vlorë. :<<Nga pikëpamja e së drejtës,
Evropa
duhet të vendosë fate-t. e të gjithë Shqipërisë, me përjashtim të asaj
që i
përket
Vlorës dhe hinterlandit, për
të cilat
tashmë kemi
pohuar solemnisht të drejtën tonë
përballë
aleatëve. Po ashtu mbështesim në mënyrë të qartë dhe ap- solute të
drejtën tonë të protektoratit ose të përfaqësisë së
Shqipërisë së Mesme ose myslimane [mc botën e jashtme]» 1858 ,
shkruante ministri i Jashtëm italian më . 20 mars. Pra Evropa ose
më saktë fuqitë ;e . Antantës kishin të, drejtë.të vendos- min vetëm
për të, ardhmen territoriale të. .Shqipërisë së Ve~ riut dlhe të Jugut,
nëse ■ 'këto pjesë në traktativat ; e paqes do 't’u kalonin raonarkive
fqinje bahkanifce apo do të mbe- teshia në kui’ijtë e slitetit shqiptar,
i cili do të vihej nën protektoratin italian1859.
Duke u nisur nga këto -plaine, qeveria e Romës muk miund të
përcafctonte një platforinë të tillë që të né-utnalizonte që- ndresën
politiike . të popullit shqiptar e të përîaqësuesve te tij, Akoma më të1
vështirë e kisihte ajo ta bënte atë për vête, sikùndër. doute komanda

1855
ASME, DS, allegàto.. nr. 3.0, dt. 22.2.1917, nr. 715.
1856 Po aty, allegato, nir. 21/ 18: 2.1917, nr. 2535.
1857 Po atiji allègato, nr. 28, 20. 2. 1917, nr. 2038 R.
1858
DDL V, VII, dok. 508, 18. 3.1917. Shih edhe në: S. Sonnino,
Diario 1916-1922, f. 111-112.
1859
Po aty. ' ‘
'■
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italiane në Viorë. Për qëllime manipulimi, vendosjen ë „sihteti-t të
ardih’shëim shqiptar nën protektoratin italian, Roma donte t:ia
fshilhte popullit slhqip- tar .me formulime spekulative. Kurse Vlorën
dhe krahinën e saj, mbi të cilat do të vendosej sovraniteti italian,.
Roma, kërkonte haptazi, që shqiptarët t’i sakrifikonin ato në interes
të Italisë . për : «sigurimin» e imperializmit italian në detin Adriatik;
Në këtë konkluzion të prerë të, çon for- mulimi që i dërgonte S. Sonino
komandës ,së Vlorës po më 20 mars, në përgjigje të kërkeses së saj
për të . për- caktuar orientimet e propagandës italiane. «Si - direktivë
politike të veprimtarisë së propagandës. shqiptare, jam për- kujdesur
të ve në dufcje se Italia është.për pa-varësinë e Shqipërisë (si
kundërvënie ndaj te-zës austriake të autonomisé): përsa i përfcet
Vlorës, ajo përbën një çësbtje adria- tike dhe jo shqiptare, dlhe
prandaj ajo i është rezervuar Italisë» 1860 , pohonte qartë ministri i
Jashtëm italian.
Divergjencat midis gjeneralit italian, i cili komandonte truipat
në Shqipëri dhe i gjykpnte. punët nga gjendja në vend, dhe
diplomatëve italianë që i gjykonin piunët hga Roma va~ zhduan.
Shkaku ishin masat politdke për të ndifcuar, mibi shqi- ptarët, të
phopozuar nga Roma më 20 mars. Për gjeneralin Ferreno ato' ishin
krejt të pamjaftueshme. Edhe po të kemi parasysh kalimih’ e
Shqipërisë së Jugut më fcufijtë' e Greqisë

1860
314-315.
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në mbarim të luftës, prapëseprapë «më duket me vend : ve- primtaria
politike e ndjekur nga gjenerali Fenrero në Shqi- përi me fayorizimin
é ridjenjav.e kombëtare shqiptare. Naty- risht në 'ahvillimin e kësaj
direktive duhet të kiihet parasysh oportuniteti për te mos ngjallur
oështje të ashpra dhe të vë- shtira me qeverinë greke»1861 të Athinës,
yiinte përsëri në du- kje S. Sionino më 20 mars 1917.
Kështu Konsulta :pranonte ato veprime që ishin kryer në fakt
rië Gjjrofoastër, por nuk donte të shkohte më tej. Ky qendrim u bë.
,më i qartë' më 30 prill, kuruhartua në . Romë plàni i masave
propagandistike. Ai shërbente për. të plotësuar e detajuar udhëzimet
e 20 marsit dërguar në Vlorë.
. Masat që propozoheshin aty ishin katër, ndër të çilal' tri
lidheshin' me Shqipërinë e Jugut. Administrâtes së saj civile
propozohej t’i jepej «një pamje shqiptare më e dukshme», duke e
formuar atë me vendes, «du!ke patur në krah .komi- sarë italianë»;
shkollave të ngritura rishtas t’u jepej «kara- kter italo-shqiptar», dhe,
së treti, të ngrihej atje flamuri shqi- ptar, krahais atij italian. Masa e
ikatërt kishte të bënte me ngritjen në Rornë të një komiteti të përbërë
nga shqiptarë «të njohur dhe me emër», i cili do të vepronte si një qendër e propagandës: proitaliane e do të lidhej si me grupet politike
shqiptare jashtë vendit ashtu: dhe me populisme brenda në
Shqipëri.1862
Masat që propozoheshin për Shqipërinë: e Jugut, gjenerali
Ferrero me të drejtë i quante tamimë të kapërcyera, edhe flamuri
ishte ngritur tanimë qysh me 1 mars. Prandaj në replikën e tij të 10
majit shkruante Se: «Flamuri kombëtar shqiptar është' ngritur me
solemnitet në qendrat kryesore krahas flamurit tome, me përjashtim
të Vlorës, ku valon vetëm flamuri italian»1863. Ai kërkonte të shkohej
më tej. me- që edhe veprimi i fundit nuk kishte pasur ndonjë ndikim
në opinionin e gjerë publik shqiptar si brenda : vendit, ashtu edhe
jashtë tij.
Mungesën e ndikimit e dëshmojnë vetë autoritetet. itali- ame
të. pushtimit; ato reaguan.ndaj planit të imisava i"- hnr- tuar më , 30
prill dhe i kërkuan Romës me insistim të ;har- tonte një, prokLamatë
fou : Italia të përcaktonte publikisht aë^- ndrimin e saj për të
ardhmen e Shqipërisë. Siipas tyre, kv do të ishte i vetmi mjet politik.
aë round të ndikonte mbi popullin shqiptar. Për gjeneral Xh. Ferreron
nuk ishin të
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mjaftu.eshme as tri masat që propozohcshia (sipas Romës ato jepnin
te kuptonin se Itaiia mbështëste pavarësinë e Shqi- përisë), as
pohimet me go je që do të. bënte ai për këtë «pa- varësi» në raste.
festash e në : rrethe të ngushta. Asgjë i shkruahte ai Romës më 10;
maj «nuk 1864 1865do të münd t’i shër- bejë këtu më mirë pohtikës
sonë ndaj shqiptarëve përveçse një shpallje zyrtare dhe e qartë e asaj
që duarn, një shpallje e haipët (eksplicite), për mungesën e së cilës
ankohen pikëris'ht të gjithë krerët shqiptarë, të. cilët e shilkojnë të
ardhmen me shqetësim, të dëkunidur ne: mes të prepotencës
austriake, turke, greke e serbe, që shfaqët hapur në mënyrë
elokuente dhe heshtjes sonë të druajtur që nuk i jep siguri asnjeriut».
Dhe përsëriste se asgjë «nuk mund të vlente për t’i afruar të igjithë
shqiptarët me ne [italianët] », përveç har- timit dhe shpàlijes së një
«proklamate me zë të lartë e në mënyrë solemne të pavarësisë
shqiptarë.:. proklamatë që do të bëhej në rast të përshtatshëm, midis
Clamurësh italianë e shqiptarë, p.sh. me rastin e pushtimit e von tuai
të Bera- tit»37, theksonte gjenerali italian.
Kreu i diplomacisë italianë e miratoi .më në fund pro- pozimdn
e 10 rnajit të komandës së korpusit italian në Shqi- përi, kur iu
paraqit pas 15 ditësh.' S. Sonino autorizoi bile këtë komandë të
formulonte' permbajtjen e proklamatës (shpall- jes) në dorë të parë,
ne të cilën të sbprehej hapur, udhë- zontë ai, «pavarësia e shtetit
shqiptar nën mbrojtjen (pro- teksibnin) dhe miqësinë e Italisë»38.
Ky miratim apo kjo jkthesë e Soomos shpjegohet, në radihë të
parë, me faiktorët e brandshëm që përmendte vetë gjenerali italian,
me lëviizjen politike kombëtare të :rretheve të ndryshme shqiptarë si
brenda vendit ashtu edhe jashtë tij, me dështimin. e përpjëkjeve të
italianëve për,. .të. ndikuar mbi keto .rrethesi dhe me dëshirën. e
Romës . për: .t’u diktuar atyre platformën politike, sikursé
propozohej, në proklamatë,
Ishte së-. pari ky faktor i brendshëm ai që i detÿroi di- plomatë.t
italianë, ;të kalonin në: pozitat e ushtarakëve. Për- pjekjet që kishte
bërë vetë Konsulta dhè organet e propagandes italianë për të ndikuar
mbi rrethet e ndryshme shqip- tare, nuk kishin dhënë ndonjë
rezultat. Si zakonisht ato e zbukuronin politikën e Romës ndaj
Shqipërisë dhe e nxinin atë të. pushtuesve- të tjerë e të monarkive
fqinje ballkamke. Përpjekje të tiila ishin bërë jo vetëm në zonën e
pushtimit italian në Shqipëri,. por edhe në atë të pusibtuar niga
frtan- cezët e mandej edhe në kolonitë s'hqiptare jashtë. Italiamët
kisbin dërguar në Korçë edhe redaktorin e pjesës shqdpe të gazetës

'
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Korieri i Puljes, Sotir Gjikën. «Siç ju thashë e ashtu siç miund të
.merrej me mend, •—. i shkruante ai Th. Gër- mrnjit më 11 maj 1917
pas kthimit nga Korça, — zoti Kas- toldi asht përkrahës i nxehtë për
gjithçka që mundet me kenë për të mirën e çështjes sonë kombëtare,
Edhe qeveria ita- liane, më tha zoti Kastoldi, bashkohet me kryepikat
që shi- kojnë oështjen tonë kombëtare e mvehtësinë (indipenden- cën)
shqiptare»1866.
Po kështu kishdn vepruar në Svicër, ku ishte një grup
veprimtarësh e politikanësh shqiptarë si. Pandeld Calia, dr. Mihal
Tuitulii, iSo'tir Kolea, Jovan Godeja, Turhan pashë Për- meti,
Visarion Dodani, Hilmi Këlcyra etj. 1867 Dhe më shumë akorna
italianët kis’nin punuar në SHBA, në koloninë e ma- dhe shqiptare
të, atjeshme, të organizuar në Federatën «Va- tra» 1868. Shqetësimi
i.madh i udhëheqësve të kësaj organizate, si i Fan Nolit me shokë për
fatet e vendit, vlerësimi i drejtë i planeve antishqiptare të Italisë, të
Austro-iHungarisë e të monarkive fqinje ballkanike, i kishte shtyrë
ata t’u kundër- viheshin këtyre planeve në forma të mdryshme, herë
të ha- pur e herë të tërthortë. Nuk. ishte rastësi që «Vatra»- kishte
dërguar : në Londër qysh më 1916 një përfaqësuos të saj, Mehimet
Konicëm, për t’u interesuar në rrethet e atjeshme, diplotmatike dhe
jodiplomatike, për çështjen shqiptare. Ve- primtarinë e pavarur ,te
këtyre qendrave jashtë vendit, qeveria e Romës e mdiqte me
shqetësim; ajo arrinte deri atje sa t’u vinte udhëheqësve të tillë si Fan
Nolit nofkën e «aus- triakantit»,1869 ose i konsideronte shqiptarët e
atjeshëm si të «paaftë në politikë», sikundër pohonin njerëzit e
Ambasadës italiane në Uashington 1870.
Përveç faktorit të brendshëm, miratimi i Konsultas për hartimin
e profklamatës lidhet edhe me faktorë të jashtëm.
Dy aleatët perëndimorë të Italisë, Anglia d!he veçanërisht Franca,
ndërhynë shumë thellë në çështjet e brendshme gréke aq sa arritën
të përdorniin ed'he forcën e arrnëve për ta detyruar mbretin
Kostandin tëabdikonte në favor të tëbirit. Me ndihmën e tyre u kthye
në Athinë E. Venizeloja. Këto ve- priime vinin në kundërshtim me
planet e qeverisë së Romës. Kundërshtimi iï Italisë shkoi deri atje sa
në prill 1917 ush- tria e saj i kaloi edhe kufijtë e Shqipërisë Jugore
duke pu- shtuar një pjesë të Greqisë, deri në lumin Kalamas e në
malet e Pindit. Në fund të màjit e në fillim. të qershorit shkoi më në
jug, dulke zënëedhe Janinën.

1866 AQSH. Fondi Th. Gërmenji, d. 10, letër e S Gjikës e dt 10.5.1917.
1867 AQSH. Fonidi K. Dozanës.
1868 Për këtë shih A. Bemardy e V. Falorsi, La questiene adriatica vista d’oltro
Atlantico (1917-1919). Ricordi e documenti Bologna, 1923, f. 90 e v; Justus V. Macchi di
Cellere ail.’Ambasciata di Washington. Memordé e testimonianze; Firenze, 1920, f. 94100.

1869 DDL V, VII, ddk. 18; ASME, DS. Altegato nr. 175,31. 5.1917
1870 A. Bematrdy V. Falorsi, f. 90.
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Ndër fatotdifët e jashtëm hym edhe fitorja e Revolu- cionit të
Shkurt:! në Rusi me idëtë e tij përparimtare, edhe pse mjaft të
kufizuara, dhe sidomos pjesëmarrja e SHBA në luftë në prill 1917,
përkrah fuqive të Antantës. Meqenëse ishte një fuqi e largët, e cila
për më tepër nuk kishte nën- shkruar Traktatin e fshehtë të
Loindrës, rrethe të ndryshme borgjeze sbqiptare ushqyen sihumë
shpresa për qëndrimin e S'hBA. Ata; menduan se Shtëpia e Bardhë
do të pëxpiqej për vendosjen e një paqeje të drejtë, për respëktimin e
pari- meve demokratike në zgjidhjeri e proiblemât nacional, ashtu
sikundër kishte deklaruar me bujë e plot demagogji presi- denti
âmérikan V. Vilsoni (Woodrow Wilson)1871.
Në këto kushte të brendshme e të jasbitme u lejua dhe u
formulua proklamata italiane. ‘ Âjo nuk u shpall në Berat sikundër u
mendua në fillim (pasi italianët hoqën dorë nga sulmi i tyre mbi
Mailakastrën. e me këtë rast kishin para- shikuar të merrnin edhe
qytetin e. Beratit). por në Gjiro- kastër, si qendra kryesore e një treve
të pretenduar nga rretihet ekspansioniste greke. Nuk u shpall në
Vlorë, që ishte qyteti tjetër i pushtuar niga Italianët, rneqë Vlora do
të vi- hej nëh so^ranitetin e Italisë.
Për ta shpallur proklamatën u caktua data 3 qershor që lidhej
me një festë italiane, me përvjetorin e kushtetutës së mbretërisë së
Italisë.
Proklamata, e formuluar në fillim nga komanda e Kor- pusit XVI
italian, në- vijat e saj themelore u miratua nga diplomacia italiane.
Konsulta i bëri asaj vetëm- disa ndry- shime jo thelbësore1872. Ishte
versioni i miratuar në Romë ai që u lexua në kështjellën e
Gjirokastrës 3 qershor 1917 në prami të një mitingu të organizuar
qëfflmisht nga push- tuesit; pastaj u botua si shpallje dhe u shpërnda
në publik.
Alë e lexoi veto komandanti i Korpusit XVI italian të pu- shtimit
gjenerali Xh. Ferrero. Kështu kishte vepruar gati 6 muaj më parë në
Shfcodër, komandanti i Korpusit XIX a-h të pushtimit. Edlhe
proklamata italiane nënshkruhej nga gje- nerald italian, as'htu siç
isbte.. nëmshlkruar ajo a-h nga gjenerali I. Trolman dhe po ashtu u
drejtohej shqiptarëve. Proklamata italiane ndryshonte vetëm nga.
përmbajtja. Në të komandanti i Korpusit italian «me urdhër.. të
mbretit Viktor Emanuelit III» shpallte «solemnisiht unitetin dhe
pavarësinë e të gjithë Shqipërisë nën tiijen dhe mibrojtjen e
Mbretërisë së Ita.lisë» dbe u bënte thirrje " shqiptarëve k-udo që
ndodhe- shin, brenda ose jashtë vendit, të vraponin «që të gjithë në
hijen e flamujve italianë e slhqiptarë për t’i dihënë hesën e
përjetshme kësaj që-po shpallet sot në emër të qeverisë italiane, për
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Historia e Shqipërisë, vëll. III, f. 179.
Krahàso: DDI, V. VIII, ddk. 165 me dok 174.

një Shqipëri të pavarur, me miqësinë dhe me mbrojtjen e Italisë»1873.
Për të bërë edhe më shumë bujë, le- xiani i proklamatês u shoqërua
nga 21 të shtëna artilerde 1874 , si edhe njga një fjalim i gjeneralit
Ferrero, fjalim i mbushur plot me fraza demagogjike e me thirrje për
të pasur besim në premtimin solemn të qeverisë italiane1875.
Në përmlbajtjen e. .proklamatês,, protektqrati italian mbi
shtetin e ard'h&hëm shqiptàr fshiihej qëllimisht prapa fja- lëve «hije»
dhe «mbrojtje» nga ana e Itàlisë. Kjo ka lënë shteg për ta zbukuruar
në ndonjë rast në1 historiogrâfi po- litikën e S. Sonninos ndaj të
ardhmes politike të Shqipërisë. Proklamata. është vlerësuar në këtë
rast «si një anim i dufcshëm në favor, të pavarësisë shqiptare» dhe jo
si dhu- nim i kësaj pavarësie mieqë termi «mbrojtje» (proteksion) nuk
. është i barazvlefshëm me protektoratin1876. Kurse për so- vranitetin
italian mbi Vlorën dhe krahinën e saj ne prokla- matë qëllimisht nuk
flitej fare. Me . sa duket kjo bëhej më shumë për të mashtruar
popullin shqiptàr dhe rretbet udhë- heqëse të tij, sesa për ndonjë
qëilim tjetër.
«Uniteti'dhe pavarësxa e të gjithë Shqipërisë», (sikundër
pobdhej në proklamatën, e hartuar nga komanda italiane e pushtimit
dhe e miratuar nga Roma), vetëikuptohet se e për- jashtonte.
sovranitetin italian mbi Vlorën dhe krahinat e saj dhe njëkohësisht.
e përjashtonte copëtimin e Khqipërisë së Jugut dhe të Veriut me
monarkitë fqinje ballkanike’. E pahë
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nga ky këndvështrim, prok-lamata muk përputhej me dispo- zitat ,
territoriale të parashikuara në ' Traktatin e 26 priliit 1915. Kjo
tregon për presionet e mëdha të Lëvizjes Kombë- tare Sbqiptare
mibi pushtuesdt italianë.
,
Ndaj përmbajtjes së proklamatës - italiane të 3 qershorit 1917
reagimet ishin të shumta. Kundër saj reaguan të huaj dhe sbqiptarë. Ato u bënë, pra, me qëllime të veçanta e:nga pozita politike të
ndryshme. Disa të hoaj kritikiuan mënvrën e kryerjes së.
proklamatës, sikuindër ishte rasti i disa anë- tarëvé të qeverdsë
italiane.- Këta dhanë përkohësisht dorëhe- qjen, «të fyer» nga kolegu
i tyre i Punëve të Jashtme sëpse ky nuk . i kishte pyetur fare për
një akt të tillë politik.50 Qeveria greke, serbe, angleze, franceze e
ruse e deri qeveria austro-bungareze e kushedi se kush tjetër, iu
kundërvunë asaj duke u nisur nga pozita impérialiste e shoviniste
e ndar- jes «së. plaçkës», S'ikundër ishte përmbajtja e vetë
proklamatës.
Ne nuk do të ndalemi në këtë aspekt të reagimit, i cili është
prekur së fundi nga një autor italian, ndonëse pjesë- risht.51 Do të
themi vetëm se pas reagimit të të tri qeve- rive të tjera
nënahkriuese të Traktatit (të Londres, të Parisit dbe të
Petrogradit), të cilat e quajtën proklamatën si shke- ljq të
njëanshme të marrëveshjes, ,S. Sonnino u detyrua t’u jepte atyre
sqarimet e nevojsbme e të bënte- madje edhe një deklaratë publike
në parlamentin italian më 20 qei-shor 1917. Në këtë deklaratë ai e
interpretoi proklamatën plotë- sis'ht nga pozitat e T-raktaitit si
përsa u përkist-e përfitimeve të Italisë (politike dhe territoriale) të
parasihikuara në të, ashtu edhe atyre të monarkive fqinje
ballkandke. Bile nga dy fjalimet e para ku ai kishte prekur gjatë
luftës proble- min shqiptar, ky i 20 qershorit ishte më i plotë dhe më
i qartë, S. Sonnino foli hapur oër «zotërimin e • drejtpërdrejtë dhe'
të sigurtë të Vlorës e të territorit të sai» nga Italia, pastaj përmendi
atë që banorët e shtetit të ardhshëm shqiptar do. të kishin «liri të
plotë brenda vendit» ose të drejtë të vendosnin «lirisht mbi
rregullimet e veta të brendshme», kurse për marrëdhëniet e
jashtme të këtij shteti kuptohej se <<e drejta»- i takonte Italisë. Së
fundi foli për shtrirjen gieo- grafike të , këtij shteti. oër- tërcilën
interesoheshin më shu- më monarkitë fqinje ballkanike dhe, ato
fuqi të Antahtës që qëndronin prapa tyre. Ministri i Jashtëm italian
pohoi se ^fu- qitë e mbledhura për traktatin e përgjithshëm të naqes
do t’u bjerë detyra të. përcaktojnë kufijtë e saktë të shtetit shqipr>0) Po n1 y. f. 48-51, 57-58.
52) Po aty, f. 51-61.
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tar përballë kufdjve të 'fqinjëve»-,1877 d.m.th. të vendosnin për të
ardhmen politike të Shqipërisë së Veriut : dlhe të Jugut.
Do të prekim këtu më shumë rëagimin e forcave shqip^ tare,
të cilat m kundëuvunë përmbajtjes së proklamatës nga pazitàt e
mbrojtjes së të dnejtave ' konibëtare dhë të luftës së tyre • politike
antiimperialiste. Ata iu ' kundërvunë prokla- matës në aspéktin
territorial dhe njëkohësisht në atë politik. Dhe mund të themi se
pushtuesit italianë u ziunë ‘ ngushtë, ata nuk mund ta mbulonin
diellin me shoshë, pavarësisht nga ilmionet e kornandantit të
ushtrisë pushtuese italiane në Shqipëri për rolin po-zitiv të
proklamatës dhe nga ndo- një itoformacdon me autolëvdata që ai u
dërgoi eprorëve m.e- njëherë pas léximit 'të saj.1878
Nga mërayra sesi reaguan rrethet e ndryshme sbqiptare, doli
qartë se përmibaj tja ' e shpalljes italiane u kiuptua drejt prej tyre.
Populli shqiptar nuk mund të sakrifikonte pava.- rësinë pqlitike të
shtetit shqiptar dhe aq më pa:k tërë- sinë e tij territoriale kundrejt
së ashtuquajturës ,<<mbrojtje» të Italisë, sikundër kërfconin
rrethet ëkspansioniste të Romës.
Siburse na sugjerojnë materialet, ; ajo pati jehosnë të ma- dhe,
veçanërisht në Vliorë dhe në krahinën e saj. Tant doli edhe mëqartë dallimi që bënin pushtuesit italianë midis trêves së
Gjirokastrës dlhe asaj të Vlorës. Ndërsa në të gjitha qemdrat e
mëdha të banuara të prefekturës së Gjiro'kastrës, italianët
shpallën gjoja «unitetin e pavarësinë»- e Shqipërisë duke ngritur
përsëri flamurin kombëtar shqiptar, një veprim të .tillë nuk e bënë
në prefëkturën e Vlorës, Kjo heshtje e ky diferenoim i r.xitën
përfaqësuesit e popullsisë së qytetit e të ûfcrahinës të véprpnin më
aktivisht. Ata. u kërkuan pu- shtuesve të, lejpnin ngritjën e
flamurit komibëtar shqiptar etdhe në Vlorë. Përveç kësa'j, ata i
shtynë nëpunësit shqip- tarë të vépronin në këtë drejtkn.
<iPrefekti i Vlorës më njof- toi tani ,se ngritjà në Vlorë e flamurit
shqiptar krahas atij italiam dëshirohet gjallërisht nga vionjatët...»
çka «do; t’u hi- qte dashakeqasye, të paktë arsyen për të
kompromentuar efek- tin e m'irë: të kryer de. shqiptarët nga ,
proklamata» 1879 , njof- torite gjenerali Ferrero më 10 qershor
Rohiën.Përgjigjja négative e S. Sonninos ndaj kësaj kërkëse,' coi në
rritjen e pakënaqësisë dhe të luftes politike1 dhe shjndërrimin e saj
tre vjet më yonë në luf'të të armatosur. -kNuk është e përshtatshme të ngremë në Vlorë . flamurin .shqiptar kralhas atij
italian»,5'5. pëngjigjej menjëberë Sonnino.

1877 Tekstiri e pldtë të këtif fjaliimi shi-he në’ S. Sonnino. Dis- corsi..., f. 8081 dhe në .shqiip në: Lufta' e popullit shqiptar për çli- lirim kombëtar 1918-1920
(Përmbledhje dokumentesh), vëll. I, .Tiranë, 1975, shën. 1, f. 18-19.
1878
DDL V, VIII, dok. 193.
1879
ASME. DS. Alfegata -nr. 56, 10.6.1917,' nr. 9983; DDI, V, VIII, dok.
296.
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; Zëdihënës të qëndrimit të masave të gjera patriotike rudaj
shpalljes italiane të 3 qershorit u bënë rrethet shqiptare. ja- shtë
vendit; ato kishin mundësi t’i shprehnin më lirisht pi- këpaimjet. e
tyre . politike. U dallua veçanërisht emigracioni në SHBA • dhe në
Zvieër. Këto rrethe jo vetëm që nuk e miratuan slhpaUjen italiane
të 3 qershorit, por iu kundërvunë asaj me anë protestash që iu
dërguan. qoftë fuqive, siku- ndër veproi onganizata «Vatra» në
korrik 19 1 71880 1881, qoftë .péril aqësuesve të Italisë. që merreshin
me probiemin shqiptar, sikundër veproi Dr. M. TurtuUi nga
Lozana,* vetëm pak ditë pas proklamatës1882.
Ôrganizata «Vatra» në: kuvesndin e saj vjetar të korri- kut
1917 shpalli edhe programin e saj politik, që ishte një- kohësisht
programi i Lëvizjes Kotmbëtare Shqiptare në për- gjithësi. Në të
problemi trajtohej si' nga pikëpamja e statusit politik
ndërkomibëtar të Shqipërisë ashtu edhe nga ajo e shtrirjes
territoriale të saj. VTë stgurojmë me çfarëdo më- nyre legjitime nga
Fuiqitë e Mëdha dhe nga Kongresi i_ Pa- qes një Shqipëri me
kufijtë e saj etnografifcë, me indipen- dencën mbretërore të plotë
një Shqipëri për shqiptarët politikisht edhe ekonomibisht...» 1883 . Ky program ishte një kundërvënie e hapët si ndaj shpalljes italiane të 3 qershorit 1917,
ashtu.edhe ndaj asaj a-h të janarit 1917. Këtë fakt e . përforccm. më
tepër thirrja që kuvendi u drejtoi shqiptarë- ve, në të cilën midis të
tjerave thuhej: «Shqipëria është e rre- thuar prej armiqsh që duan
ta copëtojnë... Asnjë i huaj s’mund të na e japë lirinë dhe
indipendencën, të cilat duhet t’i fi- tojmë me duart tona, me djersën
tonë, me gjakun tonë». 1884’ Pozita ndërkombëtare e Shqipërisë nuk

1880
ASMEi DS. Allegato, nr. 77 fois, .13.6.1917,
1881
Në prétestën e -«Vatrës^ ■ dërguar fuqiive thuhej : «Kuvetndi i
Federatës «Vaitna» .protestoh kundër pratektoratit ibaliian. mibi Shqipë- rinë.
Kjo zgjidhje e çështjes shqiptare është nië kimdërs'hitiim me deklaraiën. fisnike
të aleatëve në lidhje me popujt e vegjël dhe në kundërshtdm me Traktaitim
ndërkomibëtar të KonÆ'arencës së Amibasa- dorëve në Londër... As shqiptarët,
as edhe bombât e tjerë të Ball- karnt nuk do ta pranojnë një zgjidhje të tillë. Ne
jemi, të sigurtë që Franca do të ngulë këmbë për një zgjidhje të drejtë, për pavarësinë dhe sovraniitetin e plotë të Shqipërisë». (AMAE, Albanie, vëll. 13, 1. 90).
*) Dr. M. Turtul’i kishte qenë më 1914 miinlistër në qeverinë e V. Vidât e do
të dilte po ashtu miinistër nga Konigresi i Durrësit i dhjetorit 1918. Kongrasd i
Lushrujës i jainiardt 1920 do ta zgjidhte atë anëtar të Këshillit të Lartë.
1882Në këtë letër që ai i dërgonte më 9 qershor 1917 F. Kastol- dit midis të
tjerave thuhej : -«Përshtypja që pata duke lexuar dhe rile- xuar proklamatën
është se, sipas meje, këtu është puna për një pu- shtim të vazhdueshëm të vendit
tim nga ana e Italisë. Më duket gjitha- shtu se autonomia që u jepet shqiptarëve
është shumë e kufizuar. Sektorët më seriozë të administratës... [dhe] punët e
jashtme mbeten në duart e mikut mbrojtës... Ka të ngjarë po ashtu që në
proklamatë të mos jete përshïirë i gjithë mendimi i qeverisë mbretërore italiane...» (AQSH, F. i K. Lozanës, d. 7, dok. 50755. Letra qrigjinale në trëngjisht).
1883 Kalendari i Vairës i motit 1918, Boston, , Mass,, 19Î8, f. 60.
50) Po oty. i'. 68.
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ndryshoi më vo- në, pavapësisht nga ngjarjet e mëdha që ndodhën
në botë* sikundër ishte fitorja e Revolucionit Socialist të Tetorit
"1917,, i cüi përmibysi Rusinë cariste dhe botoi traktatet e fshehta,
sikurse ishte edhe Traktati i fshëhtë i Londrës. Ajo hodhi parullën
për një paqe të drejtë, pa aneksime dhe pa ^kontri- bucione.
Megjithatë të dy blloqet e fuqive ndërluftüese që- ndruan në pozitat
e tyre impérialiste e grabitqare. Ato ve- tëm shtuan propagandën e
tyre demagogjike për t’iu kundër- vënë jehonës së Revolucianit të
Tetorit. Në këtë propagandëu dalluan fuqitë e Antantës,
veçanërisht SHRA, aleatja e tyre. Të «14 pikat» e njohura të
presidentit V. Vilson, të shpallura në janar 1918, nuk parashikonin
ndonjë të ardhme më tëmirë- për Shqipërinë nga sa kishih
parashi'kuar gjatë lutftës Fuqitë e Mëdha evropiane1885.
-'
Për Shqipërinë ajo- që ndryshoi aty nga mbarimi i luftës, në
kohën e armëpusihimit, ishte gjemdja politike e bre- ndsbme.
Ushtritë e vendeve të mundura u zëvendësuan nga ato të vendeve
fituese të Antântës. Në gjirin e tyrë u shtuan kontradiktat sekujt
«i tafconte» të pushtonte :me' shumë..

1885 Histori e Shqipërisë, vëll III, f. 185.
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K R E U XI

KONTRADIKTAT E FITUESVE TË LUFTËS PËK
SHQIPËRINË NË KOHËN E ARMËPUSHIMIT

1. MBI SHTRIRJEN E ZONËS FRANCEZE TË PUSHTIMIT

Kontradikta për Shqipërinë në gjirin e fuqive fituese te
Antantës, sidomos midis Francës dhe Italisë, ekzistonin edhe më
parë. Të tilla ekzistonin edhe midis tre vendeve rivale, midis Italisë
dhe dy monarkive fqinje, Serhisë e Greqisë, që dolën po ashtu
fituese nga lufta. Këto kontradikta u shfa- qën më shumë në prag
të armëpushimit, veçanërisht- për shtrirjen e zonave të pushtimit
në Shqipëri.
Kontradiktat midis Italisë dhe Francës u shfaqën në përpjekjet e seoilës për të pushtuar sa më shumë territore të shtetit
shqiptar, duke plotësuar kështu synimet e qeverive të Romës dhe
të Parisit..
Qeveria italiane kishte në Shqipëri synime politike dhe
territoriale të drejLpërdrejta. . të miratuara tanimë në Trak- tatin
e 26 prillit 1915. Kurse qeveria fraruceze synonte që . nga ndarja e
Shqipërisë të përfitonte jo vetëm Italia, por edhe fqinjët e tjérë,
Serbia me Greqinë. E nisur nga ob- jektivat e saj, Roma donte ta
shtinte në dorë mundësisht të tërë territorin e shtetit shqiptar, për
të manovruar gjatë pazarllëqeve në Konferencën e Paqes, kurse
Parisi synonte që shtrirja e pushtim.it italian të mos i kalonte
kufijtë e parashikuar në Traktatin e fshehtë të Londres. Kuptohet
se fjala ishte në radhë. të. parë për territoret që do të pushtoheshin. pas tërheqjes së pushtuesve austro-hungarezë e
bullgarë. Tërheqja filloi në prag të armëpushimit, në^ verën e vitit
1918, e përfundoi nga fundi i tetorit i këtij Adti. Po në këtë kohë
pushtuesit a-h u tërhoqën edhe nga Shkodra. Armëpushimin
Perandoria Austeo-Hungareze e nënshkroi pas disa ditësh, më 4
nëntor, Bullgaria e kishte nënshkruar në tetor.
Deri në prag të armëpushimit, forçat franceze mbanin të
pushtuar krahinën e Korçës dhe atë të Pogradecit. Në këtë të fundit
kishin hyrë ne shtator të vitit 1917. Në korrik- — gusht 1918 ato
hynë edhe në krahinat e Gramshit dhe të Skraparit, pa ndeshur në
ndonjë pengesë të aleatëve të tyre italianë. Kontradiiktat midis
Parisit dhe Romës u shfaqën hapur më vonë, sidomos nga fillimi i
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tetorit, kur trupat fra- nceze të «Armâtes së Lindjes» hynë në
Shqiipërinë e Mesme, pushtuan një pjesë të saj e arritën deri në
dyert e Elbasanit. Por ato nuk muiidën të përparoniin më tej, bile
u tërhoqën në pozicionet e mëparshme, në ato të verës së vitit 1918,
d'u- ke ua lënë vendin. italianëve.
Përparimi i forcave franceze në Shqipërinë e Mesme u bë për
arsye ushtarake, kurse tërheqia prei andej u krve për arsye politike
Zanafilla e tyre nis në verën e vitit 1918. Operacionet ushtarake që
u kryen në verën e këtij viti, ko- manda e foreave .franceze të
«Armâtes së Limdjes» u mundua t’i kombinonte me ato te
truparmatës i Liliane që vepronte në Shqipëri. Shqipëria e Mesme
dhe Elibasani si piesë e sa], ishte caktuar ai zonë ku do të vepronin
trupat italiane.1886 Por

1886
Archivio di Stato Maggiore dell Esercito.
Ufficio Storico Koma. Diario storico del XVI C. . d’Armata, Albania (më tej :
ASMÈ, DS) allegato, nr, 226, 14. 7.1918.
... - , - .
. ..
Më 14 korrik 1918, gjenerali Ferrero e . falënderonte komandantin e «Armatës së Lindjes» që e përfshinte Elbâsanin «në zonën e ve- pri«-eve
ushtarake të. trupave italiane në Shqipëri»- dhe shprësontè se gjendja do ta
lejonte të avanconte krah per krah me forçat e kësaj armai e.
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këto tirupa nuk i qëndruan 'dot kundërsulmit a-Ji dhe në gusht të
1918-ës u detyruan'të tërhiqeshin pothuajse në ato pozicione ngâ
ku ishin hisur 1887 . Tërheqjd krijoi vështirësi për «Armatëri e
Lindjes», veçânërisht për veprimet e krahut të majtë të saj. Për
francezët tërheqja e trupave italiane ishte ë pâjustifiküeshme 1888,
madjo kryëministri i Frahcës pohonte atëherë plot zemërim se
italianët «tallen me ne... ata nuk lüftojnë dhe nuk duhet te kenë,
pra, të drejtë për asgjë».1889
Pas tërheqjes së gushtit qeveria e Romës u detyrua të silltë në
Shqipëri força të reja, numri i të cilave u rrit shu- më e arriti deri
në 120’ mijë veta 1890 . Megjithatë po vinte fundi i shtatorit dhe
komanda italiane nuk po merrte gu- xim të sulmonte kundër for
cave a-h, kurse forçat fran- ceze të «Armatës së Lindjes», pas
ofensivës që kishin ndër- marrë nga mesi i. shtatorit, po lëviznin
drejt Veriut. Për pla- nèt e italianëve u krijua një gjendje e vështirë
aq sa filloi t’i shqetësonte së tepërmi qeveritarët e Romës. Më 1
tetor ministri italian 1 Punëve të Jashtme e quante «një humbje
shumë të rëndë mosveprimin tônë në Shqipëri, mosveprim i cili
mund të dëmtojë në mënyrë të pandreqshme dhe mund të anulojë
sâkrificat që këmi bërë gjatë. viteve të luftës»1891. Po këtë shqetësim
i shfaqte atij edhe komandanti i forcave italiane në Shqipëri',
gjeneral Ferrero. «Mé trupat dhe mje- tet që kam në dispozicion do
të bëj sa të mundem, por me keqardhjen time të thellë do të më jetë
mbase e pamundur t’u ndaloj franoezëve, esadistëve dhe serbëve të
arriinë më pare se ne në Elbasan dhe ndoshta edhe në Durrës».1892
Kështu, trupat frànceze avancuan në Shqipërinë e Me- sme
duke shfrytëzuar jo vetëm tatepjetën e forcave a-h, por edhe
ngathtësinë me të cilën lëyiznin trupat italiane që ve-

1887
'Oesterrëich-XJngàrns Letzer K rien 1914-1918. Cituar si pas botimit !të Ministrisë italiane te Luîtës: Riassunto délia^relazione Ufi- ciale
austriaca sulla guerra 1914-1918, Rôma, Tip. Régionale, 1946, f. 509-512; Gaz,
«Rosta , e, Shqypnis». Shkodër, 28. 8.1918, art. Berati e Fïeri û more ' prap.
1888
Ministère de la Guerre de France. Etat-Major de l’Armée. Archives historiques (më tej : M. Guerre, AH), Karton 6. N. 177, teleg, i . Barrère nga
Rama me .n. 1655 sekret.. dt. 1.9.1918.
1889
R. Poincaré. Victoire et armistice 1918. Paris, 1933, f. 318. ,Shih
edhe f. 329-330.
1890
L’Eserctio italiano tra la 1& e la 2a Guerra Mondiale, Novembre
1918 — Giugno 1940. Ronui. 1954. f. 8,10; La marina italiana ne- lla grande
.guerra, vol. I. Firenzo. 1935, f. 235.
1891
S., Sonnino,' Garteggià 1916-1922, Romà-Bari, 1975, dok. . 349, f.,
490.
.
1892
ÀSME, DS. Allegato n. 8. 1X. 1918.
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pronin në Shqipëri. Megjithatë, forçat italiane hynë në: El- basan
më parë se francezët., Kjo ndodhi në 7 tetor 1893 . Për shkak të
kundërshtimit të italianëve forçat franceze nuk hynë dot në qytet
por qëndruan jashtë tij.1894
, Trupat franceze që kaluan në Shqipërinë e Mesme deri në afërsi
të Elbasanit u tërhoqën prej andej pas ndërhyrjes diplomatike të
qeverisë së Romës pranë qeverisë së Parisit dhe sidomos pas
diskutimit të këtij problemi nga Këshilli i Lartë i luftës i fuqive
aleate të Antantës, i cili u mblodh në Versajë në fund të 10-ditëshit
të parë të tetorit.
Me ndërhyrjen e tyre diplomatike, qeveritarët italianë
synonin jo vetëm të ndalonin përparimin e mëtejshëm të trupave
franceze dhe të forcave të shteteve të tjerë në ,Shqipëri, pôr të
siguronin edhe tërheqjen e tyre prej andëj. Kjo përbënte edhe
platformën me të cilën përfaqësuesit italianë shkuan në mbledhjen
e Këshillit të Lartë. Sipas ditarit të E. Sonninos ajo konsistonte në
atë që të evitohej pushti- mi i Shqipërisë nga forçat franceze dhe
serbe «në çdo formé ose pretekst» që ai të paraqitej dhe të bëheshin
gjitha- shtu përpjekje që «çdo pushtim që ishte kryer tanimë nga
ana e tyre të zëvendësohej nga trupat italiane» 1895 . Me këtë
nënkuptohej që francezët duhet të tërhiqeshin jo vetëm nga pjesa
e pushtuar në Shqipërinë e Mesme, por edhe nga Korça e
Pogradeci. Këtij qëllimi diplomatët italianë ia arri- tën vetëm
pjesërisht. Erancezët u tërhoqën vetëm nga Shqi- përia e Mesme.
Atë ditë që trupat franceze u takuan me ato italiane në Elbasan,
më 7 tetor, kryeministri i Francës Klemensoi (G. Clemanceau), i
telegrafonte «Armâtes së Li- ndjes» se: «...te dy divizionet franceze
që përparojnë në drej- tim të Lezhës dhe të Shkodrës, do të
zhvendosen pa i zë- veridësuar me të tjerë. Trupat italiane mund
të vazhdojnë lëvizjet e tyre në kët'o drejtime».1896
Udhëzimi i mësipërm ishte një ndarje e zonave të vepri- meve
ushtarake në Shqipëri. Kjo ndarje bëhej për qëllime politike dhe
bazohej në klauzolat e Traktatit të 26 prillit 1915. Në'bazë
të'pikave 5 e 7 të tij. Shqipëria e Mesme i ishte njohur shprehimisht
Italisë si zonë nën influencën e saj të plotë. Këtë fakt francezët nuk
kishin si ta kundërshtonin. Àty ishte parashikuar të ngrihej i

1893
Po aty, Allegato n. 48, bis, 8. X. 1918; P. Bondioli, Albania quinïa sponda d’Italia. Milano, 1939, î 104.
1894
P. Chanlaine, Les combats en Albanie en 1918, në: «Revue historique de l'Armée», nr. 1, 1969, f. 72.
1895 ........................................................................................................................ S.
Sonnino,
Diario/1916-1922, Bari, 1972,1.304-305 .........................................................
1896
Ministère des Affaires Etrangères de France. Archives .Diplomatiques (më tej : AMAE), ' Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, 'fl. 43. Shih edhe
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ashtuquajturi «shtet shqiptar», i cili do të vihej nën protektoratin
italian. Prandaj më 8 te- tor, kur trupat franceze ishin në portât e
Elbasanit dhe kur, për rrjedhim, doli çështja se ku do të vendosej
kufiri i zo- nave të operacioneve, diplomatët e Ke d’Orsesë iu
përgjigjën menjëherë kësaj kërkese duke hartuar materiahn
përkatës. Në këtë material thuhej se përsa i takon S'hqipërisë, «...
përveç krahinës së Vlorës, pushtimi i së cilës i është njohur
shprehimisht Italisë. Traktati i Londrës i prillit 1915, ka
parashikuar krijimin e një shteti mysliman shqiptar, të vendosur
nën protektoratin italian dhe që përfshin pjesën e Shqipërisë së
Me- sme me portin e Durrësit».1897
Kështu francezët u tërhoqën nga krahina e Elbasanit, por
mbajtën nën pushtimin e tyre jo vetëm Korçën e Po- gradecin por
edhe një pjesë të fshatrave që hynin në var- tësinë e Skraparit dhe
të Gramshit1898.
Shkaku që francezët nuk i lëshuan Korçën dhe Pograde- cin
është 1 thjeshtë vetëm se duhet parë veç për Korçën dhe veç për
Pogradecin. Pushtuesit francezë dëshironin që në Korçë të vinin
përsëri forçat e armatosura greke, mirëpo italianët donin të
shtriheshin forçat e tyre, me qëllim që ta shtinin në dorë të gjithë
Shqipërinë e Jugut. Për këtë arsye francezët mënjanuan si njerin
rast ashtu edhe tjetrin duke pritur zhvillimin e ngjarjeve në
Konferencën e ardhshme të Paqesi
Edhe ruajtja e Pogradecit nën pushtimin francez.. ki- shte
arsye politike. Nëse Korça hynte në kuadrin e prete- ndimeve
aneksioniste greke, Pogradeci hynte në ato të bor- gjezisë
shtetmadhe serbe. Në kohën e pushtimit të Pogradecit nga forçat
franceze, në shtator 1917, qeveria. serbe i kër- koi Parisit të
vendoste atje administratën e vet, që «Pogradeci t’u kthehej
autoriteteve serbe» si një qytet i ceduar Serbisë nga «qeveria» e E.
Toptanit.1899
Në Traktatin e fshehtë të Londrës për krahinën e Pogradecit
nuk thuhej ndonjë gjë e përcaktuar. Atje ishte parashikuar që
territoret në pjesën lindore të shtetit shqiptar të shërbenin për të
lidhur shtetin serb me atë grek. Natyrisht këtu hynte edhe
Pogradeci. Por ky parashikim ishte bërë në
rast se Bullgaria do të hynte ne luftë perkrah fuqive të An- tantës.
Në këtë mënyrê asaj do t’i jepej, si shpërblim Maqe- donia deri në
Ofcër, çka do të sillte një shkëputjé territoriale midis Serbisë dhe
Greqisë. Megjithëse kjo nuk ndodhi dhe kufiri serbo-grek i vitit
1897
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 50-51.
1898
Arkivi Qendror Shtetëror i RPS të Shqipërisë (më tej: AQSH)
Fond i Deleg. P. Brendshme, viti 1919, d, 175, 11,56-57.
1899
AMAE. Guerre 1914-1918, Albanie, vëll. 13-14, fl. 58, kërkesa e
Legatës serbe në Paris, më 20.10.1917.
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1913 nuk u prek, pretendimet e qeverisë serbe për krahinën e
Pogradecit mbetën. Këto pre- tendime ishin tamimë të njohura.
Dhe shefi i shtatmadhorisë .së ushtrisë serbe i shprehu ato hapur
në memorandumin që hartoi në mbarim të luftës, kopjen e të cilit
ia dorëzoi edhe Komandës së lartë franceze 1900 . «Pogradeci nuk
mund te mbetet në anën shqiptare, mbasi baseni i Liqenit të Ohrit
lidhet në mënyrë të ndryshme me Ohrin e Strugën, që janë në anën
tonë»1901, pohonte ai midis të tjerave. Kjo ishte arsyejm krye- sore
që ndikoi mbi pushtuesit francezë ta ruanin në dorën e tyre edhe
këtë krahinë.

• 2. LUFTA DIPLOMATIKE PËR SHTRXRJEN E PUSHTIMIT
ITALIAN NË SHQIPËRINË E VERtUT

Pushtuesit italianë e ruajtën krejtësisht pjesën e Shqipë- risë
së Jugut që e kishin pushtuar më 19,16-17. Madje ata ruajtën
përkohësisht (deri nga fundi i vitit 1919) edhe pushti- min mbi një
pjesë të tokës greke, atë mbi trekëndëshin Ka- kavije-KalibaqPerat, për të siguruar rrugën automobilistike Sarandë-Koreë*.
Me përcaktimin e Shqipërisë së Mesme si zonë operacioni për
trupat italiane dhe me tërheqjen e francezëve nga Elba- sani,
kontradiktat' : italo'-frànceze, që lindën në tetor 1918 për këtë
çështje, ü sheshuan. Pushtimi i Shqipërisë së Mesme nga trupat
italiane u krye brenda 20 tetorit. Një kontradiktë tje- tër lindi
ndërkaq midis dy fuqive nënshkruese të Traktatit të fshehtë të
Londres, midis Italisë dhe France s. Pushtimi i, ita- lianëve do të
shtrihej vetëm në Shqipërinë e Mesme, sikun- dër mendonte pala,
franceze, apo do të pënfshinte edhe Shqi- përinë • e Veriut, sic
kënkonin italianët?
Me udhëzimet që dha Këshilli i Lartë më 7 tetor u duk sikur
kjo kontradiktë u zgjidh në dobi të italianëve. Në këto udhëzime,
pasi kërkohej që trupat franceze të mos vazhdo- nin përparimin e
tyre në veri te Shqipërisë dhe konkretisht në drejtim të Lezhës dhe
të Shkodrës, nënvizohej: «trupat italiane mund të vazhdojnë
përparimin e tyre në këto drej- time»1902 (nënkuptohet, në drejtim

1900
Zapisnici sa sednica delegacije kraljevine SHS na Mirovnoi
Konferencii û Parïzu 1919-1920, Beograd, 1960, f. 20, shën. 4
1901
Po aty, f. 3^3.

*) Italianët u detyruan të tërhiqeshin nga territoret e Greqisë në gushtshtator 1917,-d.m.th. pas hyrjes së',- Greqisë ; venizeliste në luftë
përkrahVEuqive të Antantës, me piërjasbtim të trekëndëshit Kakavije- -Kulibaq
-Peral.
.. 17) 'AMAE'.
1918-1929,
10, fl. 48 ;
Diario 1916-Î922,

Europe

Albanie, vëll.

S. Sonnino.

683

të Lezhës dhe të Shkodrës). Këto udhëzime italianët i quajtën si
sukses diplomatik. Por ato nuk përputheshin aspak me synimet e
diplomacisë frënge, e cila reagoi menjëherë. Në këtë rast Ke
d’Orseja iu drejtua shpej't klauzolave të Traktatit të . 26 prillit 1915
dhe i kërkoi Romës që .në Shqipërinë e Veriut të shtriheshin forçat
serbe dhe jo italiane. Kufiri verior i Shqipërisë së Mesme, deri ku
k.ishin të drejtë të përparonin italianët,. ishte lùmi i Matit mbasi,
sipas diplomatëve francezë, aty duhej të ishte kufiri i shtetit
«mysliman shqiptar», i parashikuar në pazarllëkun e prillit 1915.
«Në veri të këtij lumi e gjithë pjesa katolike e shtetit shqiptar që
shtrihet deri në kufijtë e Malit të Zi, nga njëra anë, dhe Serbisë nga
ana tjetër, duhet të konsiderohet jashtë'zonës''së. veprimit italian.
Nuk ka, pra, asnjë pengesë që senbët të lihen të lirë të hyjnë në
këtë pjesë...»1903, — thu- hej në materialin e përpunuar në Ke d’Orse
më 8 tetor.
Edhe qeveritarët e Romës planet e tyre në Shqipëri i bazonin
në klauzolat e të njëjtit Traktat. Madje dihet se ishte udhëheqësi i
diplomacisë italiane, S. Sonnino, ai që kërkonte ta ruante atë si
gjënë më të shtrenjtë që kishte arritur gjatë luftës për qëllimet e
pasluftës. Ve’tëm se zJbatimin e tij çdo palë donte ta bënte tani
sipas interesave të veta, duke e in- terpretuar atë në mënyra të
ndryshme. Përfaqësuesit e Fra- ncës kërkonin që pushtimi i
Shqipërisë së Veriut nga serbët (si një ; masë e parë aneksimi), të
vihej në jetë që tani pa pritur hapjen e Konferencës së Paqes dhe
shqyrtimin e çë- shtjes në këtë konferencë. Kurse përfaqësuesit e
Italisë men- donin ndryshe. Sipas tyre e drejta për ndarjen e
Shqipërisë në bazë të këtij Traktati, i takonte vetëm, Konferencës,
Për- veç kësaj, ve-të zbatimi i klauzolave të veçanta të Traktatit
lidhej sic; e kemi parë, me disa kushte. E tillë ishte pika VII. Sipas
kësaj pike Italia detyrohej të pranonte dëshirën e nën- shkruesve
të tjerë të këtij Traktati për ndarjen e Shqipërisë me fqinjët
ballkânikë, vetëm atëhere kur të siguronte më parë për vete ato .
territore në Adriatikun Verior dhe Lindor që
Traktati në fjalë i jepte Italisë. Ky ishte një kusht që i ndih- monte
diplomatët italianë të manovronin për ndarjeh e Shqi- përisë me dy
fqinjët ballkanikë. Prandaj qeveritarët e Ro- mës kërkonin ta
shtrinin pushtimin e forcave italiane në tërë Shqipërinë e Veriut,
për ta patur këtë, gjatë traktati- vave të paqes, në dorën e tyre.
Vendimi i Këshillit të Lartë të luftës më 7 tetor u erdhi atyre pak
a shumë në ndihmë.
Megjithâtë dy komandave të ushtrive të fuqive të Antan'tës.që vepronin në Ballkan iu dërguan dy udhëzime të ndry- shme.

f. 308-309. ;
1903
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Komandës së trupave italiane në Shqipëri iu përcoll më 8 tetor
udhëzimi i Këshillit të Luftës i 7 tetorit, sipas të cilit trupat italiane
do të vepronin edhe në veri të Shqipëri- së1904, kurse ihë 10 'tetor
Pariisi i përcillte komandës së «Armâtes së Lindjes» udhëzimin e
vet, që bazohej në platfôrmën e përpunuar në Ke d’Orse më 8 tetor,
sipas së cilës kufiri ve- rior i trupave italiane do të ishte lumi i
Matit, në veri të të cilit do të vepronin trupat serbe.1905
Mirëpo me tërheqjen e trupave franceze nga Shqipëria e
Mesmev iniciativën e veprimeve ushtarake do ta mermin në dorë
italianët, jo vetëm në këtë pjesë të vendit tonë, por edhe më në veri.
Autoritetet franceze nuk u erdhën dot në ndihmë trupave serbe, një
kontigjent i të cilave depërtoi me të shpejtë në Shqipërinë e Mesme
(për të kaluar në veri të Matit) .dhe me 10 tétor ë puslhtoi Tiranën
më pënpara sesa të arrinin këtu forçat italiane. Parisi nuk mund
të kërkonte që forçat serbe të qëndronin në Shqipërinë e Mesme, e
cila u ishte njohur forcave italiane, por kërkoi që kolona e avancuar. e ushtrisë serbe, që kishte hyrë në Tiranë, të lejohej për të
kaluar në veri të lumit Mat në drejtim të Lezhës, për të përzënë që
andej forçat a-h. Me gjithë ndërhyrjet e.përsë-, ritura të
diplomacisë frënge pranë asaj italiane për këtë çë- shtje, ata
përfünduan pa rezultat.1906 Serbët,. nuk u. lejuan të
kalonin më në veri dihe u detyruan të tërhiqeshin nga Shqi- përia
e Mesme në drejtim të Dibrës,
Megjithatë qeveria franceze dhe komanda e «Armatës së
Lindjes» u munduan të gjenin mënyra të tjera politike dhe
ttshtarake për ta penguar shtrirjen e forcave italiane në veri të
Shqipërisë dhe për t’u ardhur në ndihmë forcave serbe. Italianët
kundërshtuan përsëri. Në fund të 10 ditëshit të dytë të tetorit (kur
trupat italiane kaluan në veri të lumit Mat), francezët dolën me dy
propozime. Së pari, ata kërkuan që pu- shtimi i Shqipërisë në veri
të Matit të bëhej me força të për- bashkëta italiane dhe të aleatëve
të tjerë. Ky pushtim i për- zierë diktohej, sipas francezëve, .nga
faktorë ushtarakë, nga zhvillimi me sukses e i shpejtë i luftës
kundër forcave të shu- mta a-h. Me 'përfundimin e këtij operacioni
1904
Në këtë dokument midis të tjerave thuhej se komanda e
«Armâtes së Lindjes» ishte udhëzuar «të ndaionte përparimin e forcave
franceze dhe të komhësive të tjera në drejtim të Elbasanit dhe të Du- rrësit
si edhè në drejtim të Lezhës dhe të Shkodrës duke deklàruar njëkohësisht
që > këto territore i janë rezervuar në të gjitha drejtimet përparimit të
trupave italiane të Shqipërisë». (ASME, DS, allegato n. 66, 9 . X . 1918).
1905
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 90-91, teleg. G.
Klemansoit — Komandës së «Armatës së Lindjes», me n. 13042, BS/3, dt. 10.
X. 1918.
1906
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10. fl. 85, teleg, i F.
D’Esperej', — M. . së Luftës, dt. 19.X.1918; po ,.aty. fl. 86-87 si. dhe vëll, 28, fl..
68-70, teleg.. i S. Pichon,— Barrère . në; Romë,. më 19. X. 1918. S. Sonnino.
Diario 1916-1922. f. 308.
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të përbashkët forçat italiane nnk do të qëndronin më në Shqipërinë
e Ve- riut, por duhéj të tërhiqeshin përsëri në jug të lumit Mat. «Ne
nuk do ta pengoj-më përparimin e trupave italiane në veri të
Matit».i telegrâfonte më 19 tetor udhëheqësi i diplomacisë
franceze, S. Pishoni, ambasadorit të tij në Romë. Porse duhet t’i
bëhet e' qartë qeverisë italiane, nënvizonte ai më tej, se «menjëherë
pasi operacionet ushtarake nuk do ta justifi- kojnë këtë avancim,
këto trupa duhet të tërhiqen prapa në jug të Matit, në mënyrë që
të lihen të lira ato pjesë të terri- torit dhe të bregdetit slhqiiptar, të
cilat, sipas Traktatit të Lo- ndrës, janë rezervuar shpréhimisht
qoftë për Serbinë, qoftë për Malin e Zi». 1907
Ky propozim, që iu paraqit Romës më 21 tetor, nuk u miràtua
nga qeveritarët italiane. Për ministrin e Jashtëm ita- lian çështja
e kthimit prapa as që mund të shtrohej. Përkun- drazi. sipas
udhëzimeve të 7 tetorit të Këshillit te Lartë aleat pushtimi i gjithë
Shqipërisë së Veriut u ishte rezervuar ve- tëm italidnëve dhe,
prandàj ishin serbët, mendonte ai, ata që nhk duhej të hÿnin dhe
as të qëndronin në Shqipërinë e Veri-ut dhe jo italianët. Së fundi
në këtë çesht'je, sipas tij, Traktati i 26 prillit 1915 as që hynte fare
në mes, mibasi Tra- ktati në fjalë «kishte lidhje me çështjet që do
të rregullohe- shin në mbarirn të luftës, me traktatin e paqes».1908
Pas refuzimit .të nropozimit të parë, Parisi doli me të dy- tin,
sipas të ci lit kontigjentet e trupave italiane që do të kalonin në veri
të Matit, nuk duhet të vepronin në mënyrë të

1907
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 86-87; vël-1. 28,
fi. R8-70.
1908
S. Sonnind, ' Diario 1916-1922, f. 308-309, AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 105-106, teleg. i Barrère — M. së Jashtme në Paris,
më 21. X. 1918.
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pavarur, por duhet të viheshin nën komandën e~ «Armâtes së
Lindjes». Kështu ato do të shkëputeshin, pra, nga komahdâ eprore
e ushtrisë italiane, prej së cilës varesihin trupat italiane në
Shqipëri. Po të mos veprohet kështu, atëherë: «Askush nuk mund të
ndalë përparimin e gjeneral Ferreros kur ai nuk ka më armiq
përpara tij. Duhet të parashikohet arritja e tij e afërrne në Shkodër,
mibasi austriakët po tërhiqen .përpara kërcënimeve që unë po
ushtroj në krahun. e majtë të ty- re»1909, i telegrafonte komandanti
i «Armâtes së Lindjes», gje- nerali F. d’Espertej (Frandhet
d’Esperey), Parisit më 22 teco*.
Vendosjen e të gjitha trupavo aleate që do të operonin në veri
të Shqipërisë nën vartësinë e saj, komanda franceze e «Armatës së
Lindjes», e cilâ e bëri këtë. propozim, dhe pa- staj Ministria e Punëve
të Jashtme e Franpës e eila. e niiratoi, e paraqitën si kusht të
domosdoshëm si për bashkërendimin e veprimeve luftarake, ashtu
edhe për mënjanimin e konflik- teve të mundshme midis dy
rivalëv.e: italianëve dhe serbëve 1910 . Por qëllimi i vërtetë’ i këtij
propozimi nuk mund të dshihej dot. Ai synonte të frenonte 'veprimet
e ushtrisë italiane në këtë pjesë të Shqipërisë dhe ta kufizonte
kështu sa më shu- më shtrirjen e tyre. Prandaj.edhe këtë propozim
përfaqësuesit e Romës e hodhën poshtë1911. Madje qeveria. italiane
po për- gatitej t’i zgjeronte pushtimet e saj edhe në pjesë të tjera të
Ballkanit të cilat do të liroheshin së shpejti niga trupat e.fuqi- ve
qendrore, sidomos në ato pjesë që shtriheshin më shumë synimet
dhe interesat e saj. Për këtë arsye Roma ngriti odhe një komandë të
veçantë, Komandën eprore të trupave italiane në Ballkan, niga e
cila varej edhe truparmata italiane në Shqipëri. Në krye të kësaj
komande, e cila u vendos në Vlorë, u vu gjeneral S. Piaçentini.
Kështu, lufta' diplomatike midis Parisit dhe Romës nuk e
ndali dot përparimin e ushtrisë italiane drèjt Veriut të Shqipërisë.;
Ajo kaloi Matin dhe më 27 tetor hyri në Lézfhë, ku zëvendësoi
austro- humgarezët që sapo ishin tërhequr 1912 . Tani, kur forçat
italiane ishin në dyert e Shkodrës, diplomacia e Parisit doli me një
propùzim të ri, të trëtin. Ajo caktoi një kufi tjetër, më të avaneuar,
deri ku mund të shtriheshin forçat italiane; ky kufi ishte lurni Drin.
Këtë lumë italianët mund ta kaloriin vetëm në një vend, gjatë
bregdetit, sa për të shkuâr në Shkodër, dhe lejohej të, kalonte vetëm
një njësit i vogël,
ai që do të bënte pjesë në garnizonin ndëraleat të Shkodrës 1913.
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ÂQSH. F.P. Dodaj (shih ditarin e tij.)
1913
S. Pishoni i telegrafonte për këtë ambasadorit të tij në Romë
(pasi i f liste rië fillim per nevojën e formimit të garnizonit ndëraleat të
Shkodrës) se: «Për të evituar çdo vështirësi, është e domosdoshme që

Këtë- propozim të- tretë, qeveria franceze e bëri më 26 tetor duket
me. që'llim që ta shtynte. qeverinë italiane të pranonte një
propozim t jeter të.saj. Propozimi për të eilin do të fia,sim pak më
poshte kishte për qëllim vendosjen e Shkodrës nënnjë garnizon
aleat.
... ■'Në keto rrethana politike u krye pushtimii Shqipërisë së
Mesme dhe i një pjese të Shqipërisë së Veriut nga ushtria italiane,
e cila më 1 nëntor 1918 hyri edhe në Shkodër. Përveç kësaj ajo
pushtoi edhe disa territore të tjera në veri të lumit Drin. Me
shtrirjen edhe në këtë pjesë të vendit, italianët shti- në në dorë
pjesën më të madhe të territorit. të shtetit shqip- tar.
-,
Tërheqja e trupave franceze dhe serbe nga Shqipëria e Mesme
dhe pushtimi i saj prej ushtrisë italiane shtroi për zgjidhje^ edhe
një kontradiktë të vjetër midis Romës dhe Pa- risit. Éshtë f jala.
për përkrahjen që, diplomacia franceze i kishte dhënë dhe .
vazhdonte t?i jepte Esad pashë Toptanit që nga gushti, r vitit 1916,
në kundërshtim me vullnetin e di- plomacisë italiane.
Pushtuesit italianëi shikonin te Pashai toptanas një vegël të
Frances dhe të dy rivalëve të tyre ballkanikë, që luftonin për :
ndarjen e : Shqipërisë. Prandaj Parisi ishte përpjekur ta fshihte
anën politike të çëslhtjes (aq më tepër që Traktati i fshehte i
Londrës i njihte Italisë përparësi në problemin shqip- tar), dhé
ishte munduar të kapej pas «doibisë» ushtarake që gjoja do të
kishin nga pasuesit e këtij çifligari, të cilët do të luftonin kundër
forcave të fuqive qendrore, austro-hungarezëve e bûllgarëve. Kjo
«dobi», sipas përfaqësuesve framcezë, do të rritej kur trupat aleate
do të hynin në Shqipërinë e Mesme, ku, po sipas tyre, Pashài, ky
shtypës i masave popullore, ve- çanërisht i fshatarësisë shqiptare,
na paskish shumë influence !1914
Pas vendosjes së pushtuesve italianë në Shqipërinë e Mesme,
për francezët doli problemi i qëndrimit zyrtar që du- hej të mibandn
ndaj mercenarëve të Esad Pashës, sepse forçat e pashait nuk mund
t’u shërbenin më tej francezëve. Ata i ki- shin pasur këto força si
udhërrëfyes dhe si pararojë deri në Shqipërinë e Mesme, derisa u
tërhoqën prej andej. Në këto rrethana komanda e «Armatës së
Lindjes» në tetor urdhëroi shpëmdarjen e forcave të, armatosura të
Qeveria italiane të, udhëzojë gjeneral Ferreron të mos e kalojë Drinin në
drejtim të Veriut, më përtej Lezhës, me përjashtim të njësitit të destinuar
për' të marrë pjesë në formimin e garnizonit ndërkombëtar të Shkodrës...
Trupat italiane do të ngarkoheshin kë- shtu të siguronin pushtimin e të
gjithë Shqipërisë, me përjashtim të një rripi toke që përfshihet rridis
Drinit dhe kufirit malazez... Ju kërkoj të ndërhyni me urgjencë pranë
Qeverisë italiane në mënyrë që të miratojë propozimin tonë». (AMAE.
Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 19, fl. 122).
1914
AMAE. Guerre 1914-1918, Albanie, vëll. 8, fl. 58-60,117-118,
126-127.
'
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Esad Pashës. Ato u porositën. të shkonin në fshatrat e tyre me «leje»
për një kohë të pacaktuar.1915
Në këto kushte duhej rishikuar edhe qëndrimi i Francës ndaj
«qeverisë» së Esad Pashës, pranë së cilës ajo vazhdonte të mbante
një ministër fuqiplotë, së fundi L. Krajevskin. Ai që e shtroi i pari
këtë problem ishte ambasadori frahcez në Romë, K. Barer, i cili ishte
nën presionin e vazîhdueshëm të diplomacisë italianë dhe, përveç
kësaj, qysh në fillim nuk i^hte pajtuar me këtë veprim politik të
qendrës. Aty nga me- si i tetorit, ai i vinte në dukje Parisit se
«qeveria italianë nuk dëshiron që Esad Pasha të.shkojë në Shqipëri
dhe nuk e autorizon atë të kalojë nëpërmjet Italisë...»1916
Dhë K. Barer ishte i prerë për të mos i dhënë më E. To- ptanit
asnjë përkrahje. Ai ia. parashtronte Ke d’Orsesë çësh- tjen kështu:
«Qeveria italianë na e ka thënë në formé shumë të qartë se ajo e
mban Esadin për një kundërshtar të saj dhe se nuk do ta shohë atë
në asnjë mënyrë në Shqipëri. Çë- shtja këtu nuk është nëse ajo ka
apo jo të drejtë. Traktati i Londrës i 26 prillit 1915 parashikon
krijimin në Shqipërinë e Mesme të një shteti ballkanik, përfaqësia
diplomatike e të cilit do të sigurohët nga ana e italianëve. Ky është
një privilegj që përbën nyjën kryesore të protektoratit. Ne i kemi
njohur, pra, Italisë në Shqipërinë e Mesme në formë implicite një
situatë të privilegjuar e barazvlefshme me atë të fuqisë mbroj- tëse«, Prandaj pohonte më tej K. Barer «rrethanat na kë- shillojnë dhe
angazhimet tona na imponojnë... t’i japim fund një patronakhi,
dëmin e të cilit e kam vënë në dukje qysh kur ky patronazh u
akordua prej nesh dhe zhvillimi i ngjar- jeve provoi kotësinë e tij të
plotë...»1917.
Tërheqjen e përfaqësuesit të saj diplomatik pranë , «qeverisë»
së E. ■-Toptanit dhe thirrjen e tij në Paris, ministria franceze e
Punëve të Jashtme e vendosi në fund të tetorit, kurse veprimet u
kryën gjatë müajit nëntor. Ja sesi e argumentante këtë akt shefi i
Ke d’Orsesë në telegramin që i dër- gonte L. Krajevskit: «Për shkak
të dispozitave që e përfshijnë të gjithë Shqipërinë e Mësme në z-onën
italiane të operacio- neve dhe që rrjedhin nga angazhimet tona
kundrejt Italisë, ekziston frika se qeveriù italiane do të ngrejë
përsërr vështi- rësi përsa i takon pranisë suaj pranë Esadit dhe
qëllimeve të këtij.
Nga ana tjetër, duke qenë se ne nuk kemi intéres t’i japim
Konsultas një pretekst për të Shkelur angazhimet që ajo ka marrë
ndaj nesh, ju lutemi t’i njoftoni Esad Pashës që ju kam thirrur të
1915
V. Vinaver. Italianska akcija protiv Jugoslavije na albansko
jugoslavenskoj granici 1918-1920 god., në «Istorijski zapisi», 1966, nr. 3, f. 479.
1916
M. Guerre. AH. Karton 6 N 177, teleg. i Barrère — M. P. të

.Jashtme, me nr. 2338.
1917
M. Guerre, AH. Karton 6 N 182, teleg. i Barrère — MP të
Jashtme, n. 2497, dt. 26. X. 1918.
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ktheheni në Francë^1918 1919.
Eshtë tare e qartë se angazhimet e Italisë ndaj Francës dhe
aleatëve të tjerë të saj për të cilat fliste S. Pishoni nuk is'hin veçse
ato që lidheshin me Traktatin e fshehtë të Lo- ndrës. Prandaj S.
Pishoni porosiste që t’i thuhej Pashait top- tanas të hiqte dorë nga
orvatjet për t’u kthyer në Shqipëri derisa «luftimet të mos kishin
mbaruar dhe kushtet e paqes të mos ishin përcaktuar, të paktën në
vijat e tyre të përgjith- shme»3/‘.
Kështu më kohën e armëpushimit qeveria franeeze u de- tyrua
të distanoohej nga Esad Pasha, në kuptimin zyrtar të fjalës, sepse
ajo nuk ia kurseu edhe paskëtaj si përkrahjen morale ashtu edihe
atë materiale: (me dhënien e ndonjë sub- vencioni nën dorë).
Në këtë ko'hë doli në skenë’ edhe një kontradiktë tjetër, ajo për
pushtimin e Shkodrës. Kjo çështje u zgjidh me ven- dosjeh atje të një
garnizoni ndëraleat, i cili do të ishte i për- kohshëm, derisa të
vendosej përfundimisht për të ardhmen politike të saj.

3, NDËRKOMBËTARIZIMI I SHKODRËS .

Ideja e vendosjes së Shkodrës nën një: garnizon ndëraleat nis
në fillim të tetorit 1918, kur u shtrua çështja. e ndar- jes së zonës ah .të pushtimit në. Shqipëri midis forcave të fu- •qive aleate të
Antantës. Kjo ide lindi në Ke d’Orse dhe ishte pp diplomacia françeze
ajo që nguli këmfoë .për ndërkoimbë- tarizimin e Shkodrës. Edhe në
këtë çështje Parisi ndiqte që- 11 in-.et e vêla. :
Për çudi sipas diplomacisë françeze trajtimi i Shkodrës
duhejveçuar nga trajtimi i pjesës tjetër të Shqipërisë (!). Për qytetin
e Shkodrës nuk duhéj marrë parasys'h Traktati i fshehtë i Londres
i vitit 1915, por gjendja e vitit 1913-14, kur qyteti i Shkodrës u
vendos, sic dihet, nën një garnizon ndërkombëtar në të cilin merrnin
pjesë forçat e 5 Fuqive të Mëdha evropiane (të Anglisë, të Francës,
të Austro-Hungarisë, të Gjermanisë dhe të Italisë). .
- Nga kjo bazë shtrohej problemi i Shkodrës edhe në ma- terialin.
që K. d'Orseja hartoi më 7 dhe 8 tetor 1918. Sipas saj, e drejta për
të kryer një, pushtim ndërkombëtar fë Shkodrës ishte pra «e
paprekur»1920.
Propozimin për vendosjen e Shkodrës nën një garnizon
ndëraleat diplomatët francezë e motivuan me nevojën për të
mënjanuar pushtimin e këtij qyteti nga forçat malazeze të kraL
1918
Po aty, 6 N. 290, teleg. i S. Pishonit i 29 tetorit dhe i 5 nëntorit 1918 dërguar D. Krajevskit.
.
■
1919
Po aty.
1920
AMAE. Éuroo© 1918-1929,.
10..
46. 50-51.

Albanie,, vëll.
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Nikollës1921. Këtu gjendet një pjese e së vërtetës, por jo thelbësprja,
Kral Ni'kolîà. ishte larguar nga vendi i, tij në fi- llim të vitit 1916,
(në. kohën ë pushtimit të Malit të Zi nga forçat a-h). Ai do të,
dëshironte të, kthehej, në Mal të- Zi dhe partizanët e . tij të
vendoseshin në Shkodër. Por në fund të vitit 1918 ishte vështirë të
bëhej një veprim i tillë nga forçat ,e armatosura te mbre’tit mialazez.
Me kapitullimin e Malit të Zi në. fillim të vitit 1916,.força, të tilla .
nuk . ekzistonin, ato ishin shpëmdarë. Më 1918 pasues të tij kishte
ende, madje kishte edhe çeta të armatosura, por lëvizja nga lart për
bashkimin e jngosllaveve në nj'ë shtet te vetëm ishte më. e fortë. Për
më tepër kjo lëyizje kishte mbë- shtetjen e Francës. Për rrjedhim
pasuesit e Nikollë Petroyiç- -Njegoshit nuk arritën të shtinin në dorë
asnjë qytet të Malit të Zi, jo mandej Shkodrën. Kështu, më shumë
shans.. për tapu- shtuar atë. kishin forçat e armatosura serbe 'dhe
ato ,italiane; më shqmë këto të f un dit. Këtë , mundësi e krijuan
udhezi- met e 7 tetqrit 1918 të Këshülit të Lartë aleat të luftës. Dhe
pikërisht më.7 tetor diplomatët. francezë, duket si réagirai ndaj
këtyre udhëzimevé, hodhën idenë e . ndërkombëtarizimit tëShkodrës1922 dhe të. nesërmen,. më,-8 tetor, kërkuan që pushtimi i
trupave., italiane të përqendrohej.. vetëm. në, Shqipërinë e Mesme
dhe l-;'- mos kalonte në veri të lumit, Mat.
Prandaj hiund të.vimë në konkluzionin se propozimi fra-

1921
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ncez për vendosjen e Shkodrës nën një garnizon ndëraleat sy~
nonte,: në radhë të parë, 'të evitpntë pushtiimin e këtij . qy- teti
nga forçat italiane. Edhe sikur të pranojmë atë që pas- qyrohet në
dokumentet e diplomadsë franceze, dihet se pra- pa forcave të
mbretit malazez qëndronin trupat italiane: (Kjo ndodbte për faktin
se qeveria italiane ishte mbështetjà e ja- shtme kryesore në mos e
vetmja e kral Niikollës dhe e pa- suesve të tij si edhe e forcave të
tjera séparatiste jugosilave që luftonin kundër bashkimit të tyre në
një shtet të vetëm nên hegjemoninë e borgjezisë serbe). .Përveç.
kësaj, me ngri- tjen e këtij garnizoni ndëraleat, Franca siguronte
praninë e për- kohshme, të forcave të saj të .armatosura e-dhe në
këtë qytet të rëndësishëm në veri të Shqipërisë, pasi kishte
siguruar ta- nimë praninë e forcave të veta në një pjesë të
S'hqipërisë së Jugut, në Korçë. Në këtë mënyrë qeveria e Parisit
syno- nte të ndiikonte në «zgjidhjen»'e problemit shqiptar jo vetëm
me anë të diplomacisë, por edhe me'praninë e saj ushtarake.
Kështu, Parisi e udhëzonte më 10 tetor gjeneral F. d’Es- perej
që të fillonte punen për ngritjen e garnizonit ndëraleat nie
pjésëmarrjen e trupave franceze, angleze 'dhe italiane, garnizon në
të cilin nuk do të .merrnin pjesë as 'forçat serbe, as atb
malazeze.1923
Kuptohet se për ngritjen e . këtij garnizoni duhej marrë më
pare pëlqimi i dy fuqive të tjera, në radhë të parë i Ita- lisë e pastaj.
edhe i Anglisë. Propozimin francez qeveria italiane në filhm e
hodhi pos'htë, dnke nguÿar këmbë se e drej ta për të pushtuar të
giithë Shqipërinë e Veriut, dùke për- fshirë edhe qytetin e
Shkodrës, u takonte, në bazë të udhë- zimit të 7 tetorit të Këshillit
të Lartë aléat të 'luftës, vetëm forcave italiane. 1924 Megjithatë, ajo
deklarôi më vonë, më 26 tetor, se do ta pranonte këtë pushtim
ndëraleat vetëm me disa kuishte, renditja é të cilave tregpn se
çfarë donte të arrinte, në këtë rast, diplomaçia italiane. Katër ishin
këto ku- shfe: Së pari, në përbërjen e garnizonit ndëraleat të mos
përfshiheshin ushtarë serbe, por vetëm força franceze, an- gleze e
italiane. Së dyti, sasia e'këtyre forcave. të armatosura për çdo vend
të ishte e barabartë për nga numri. Së treti, në pushtimin ëventual
të Malit të Zi të merrnin pjesë edhe trupat italiane. Së.katërti,
pushtimi i Lezhës dhe i portit të Shëngjinit si edhe i tërë pjesës
tjetër të Shqjpërisë së Veriut t’u rezervohej italianëve. 1925
Gjithashtu ministri i Jashtëm
i Italisë pranoi që komandën e këtij garnizoni ta merrte në dorë e ta
organizonte komanda e «Armâtes së Lindjes»1926, siku- ndër kishte
1923
Po aty, fl. 90-91
1924
Po aty, fl. 100-102,105-106; S. Sonnino. Diario 1916-1922. f. 308,
310-311.
1925
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 118-121', 136; .S
Sonnino. Diario 1916-1922, f. 310-311.
1926
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 127.
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kërkuar pala franceze. .
Në këto kushte del. fare qartë se lëshimm që u bënin
francezëve në Shkodër, italianët kërkonin ta kompensonin në dy
drejtime. Nga njëra anë donin të merrnin miratimin që trupat
italiane të kalonin në Mal të Zi dhe të merrnin pjesë në pushtimin e
tij së bashku me forçat e tjera të Antantës, çka ëdhe ndodhi. Nga ana
tjeter, të arrinin që Parisi të ri- konfirmonte udhëzimin e 7 tetorit të
Këshillit të Lartë atelat, i cili, sipas diplomatëve të Konsultas, u
rezervonte trupave italiane pushtimin e gjithë Shqipërisë së Veriut
duke përja- shtuar prej këndej forçat serbe, të cilat po i afroheshin
ndër- kaq Shkodrës dhe mund ta pushtonin atë më përpara se trupat
italiane. Kjo do të :thoshte, gjithashtu, se pala italiane nuk e
pranonte propozimin francez të 26 tetorit, sipas ,-të cilit kufiri verior
deri ku mund te shtriheshin trupat italiane ishte lumi Drin.
'Përsa i përket qëndrimit të: Londrës, qeveria angleze, e cila
kishte qëndruar deri tani në prapaskenë, e miratoi propozimin
francez për Shkodrën. Këtë e themi duke ; u. nisur - nga fakti se një
kontigjent anglez mori pjesë në garnizonin ndëraleat të Shikodrës.
Vetëm rrethanat e këtij miratimi, për mungesë materiali
dokumentar, nuk jemi në gjendje t’i shtje- llojmë. Ajo që mund të
thu'het është se pas miratimit të Italisë, Anglia, e cila përpiqej të
luante rolin e «arbitrit», nük kisbte arsye pse ta kundërshtonte
propozimin francez, aq më tepër që edhe asaj i interesonte të kishte
një pikë vrojtimi brenda në Shqipëri, e cila do t’i shërbente për t’u
lidhur edhe me rrethe të borgjezisë shqiptare.
Megjithatë garnizoni hdëraleat nuk u vendos në Shkodër
menjëherë pasi u larguan prej andej trupat austro-hun- gareze.
Lakmia për tokat e Shqipërisë i shtynte qeveritë serbe e italiane t’i
vinin ushtritë e tyre në garë për të push- tuar sa më shumë nga këto
toka. Shqipëria e Veriut dhe Shkodra si qendra e saj kryesore, ishte
terreni ku ' u duk më shumë kjo’ garë e shfrenuar.
Projektet e: ■ qeverisë serbe për të ripushtuar Shqipërinë e
Veriut nisin me marsin e vitit 19171927. Por mundësia për t’i vënë ato
në jetë, u krijua aty ng'a mbarimi i luftës, kur' u tërhoqën austrohungarezët. Beogradi veproi tani jo vetëm
në fushën ushtarake, por edhe në atë politike e diplomatike. Komanda e ushtrisë serbe formoi edhe një njësi të veçantë, që, i vuri
emrin «Trupa e Shkodrës», kurse qeveria serbe i kër- koi
përfaqësuesit të saj ne Paris që të ndërhynte pranë qe- verisë
franceze për t’i siguruar sa më shumë liri veprimi në këtë ' çështje
e cila, sipas saj, kishte <mië shumë karakter po- litik sesa
ushtarak».1928
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Urdhri për të marshuar në drejtim të Shkodrës iu dha trupave serbe
më .21 tetor (8 tetor me stilin e vjetër), kur këto trupa’ndodheshin në
Kosovë (Pejëj. Për mungesë mate-, ‘ riaiesh rmk jemi në gjendje ië
themi nëse veprimi i kësaj kolone të ushtrisë serbe u ndërmor pasi
dështoi veprimi për të kaluar në Shqipërinë e Veriut, nëpërmjet
Shqipërisë së Mesme. Sidoqoftë, në urdhrin e komandës eprore serbe
të 21 tetorit drejtuar forcave të saj vartëse midis të tjerave’ thu- hej :
«Do të ishte me shumë inferes që të arrini në Shkodër përpara trupave
italiane, të cilat mund të vijnë nga jugu, megjithëse dubet të qëndrojnë,
sipas marrëveshjeve të .arri- tura, në jug të Matit. Në qofte se trupat
italiane do të për- piqen t’u mënjanojnë nga Shkodra, përpjekjet e tyre
t’i hidh- ni kategorikisht poshtë dhe të kërkoni udhëzime nga komanda e lartë»1929. Në të njëjtën kohë edhe një kolonë e ushtrisë franceze
që ndodhej në Kosovë, do të nisej në drejtim të Shkodrës për të hyrë
atje mundësisht në të njëjtën kohë me. trupat serbe.
Trupat serbe hynë në Shkodër më 30 tetor; ato zëven- dësuan
aty të parat pushtuesit austro-bungarezë1930, kurse trupat italiane
erdhën më vonë.
'
Rreziku i pushtimit të Shkodrës nga trupat serbe e shtytt
qeverinë italiane ta pranonte propozimin francez.për ndërkombëtarizimin e Shkodrës, por duke e lidhur këtë pranim me
kushtet. që përmendëm. Këto. kushte synonin të mënja- hqnjn ,
praninë . e. truppve serbe.. jo vetëm . në Shkodër, por edhe në
pjesën tjetër të Shqipërisë,. së.. Veriut. ...
- Garnizoni ndëraleat -u formua me ardhjen e kontigjentit.
francez më 5 nëntor 1931 . dPërsa, i përket kontigjentit anglez, ai
erdhi në, dbjetor 1918. Në' këtë kohë -mbëmti në Shkodër gjenerali
anglez Filips, që kisbte-qenë këtu -edhe. më 1913- -1914, si
komandant garnizoni..
.......
Me pushtimin e Shkodrës nga forçat e armatosura- të
Alitantes dihe të aleatëve te tyre ' sorbe, dolëm dy problème
kiyesore për t’U zgjidhür, Së pari, jargimi, i trupave serbe nga
Shkodra. Së dyti,. përcaktimi i kufijrve deri ku do gtë shtri- hej
garnizoni ndëraleat i qytetit. Për problemin e paiyymidis
ïtalianëve dhe francezëve nu'k ekzistonin divergjenca .pari- more.
Ato ishin zgjidhür kur ishte. caktuar përbërja; e ; këtij garnizoni,në të cilin trupat sei’be nuk duhej , të -bënin pjesë. Bile itaiianët
kishin theksùar se trupa sorbe nuk :do të kishtë edhe sikur këto.
,,
;të ishin shkrirë në njësitin .franeez të garni zo ni t.47
1

...

;

■ : Z/’

Përsa u , përket kufijve të këtij garnizoni, pati mëshu- më

1929
Po aty, f. 95-96.
1930
«Besa shqyptarë». Shkodër, 5. XI. 1918; I ûocùmenti - diplo- matici
italiani (më tej: DDI), séria VI, vëll. 1, dok. 14.
1931
«Bësa sbqvptare», 7. XI. 1918.
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divergjenca. Francezët kërkonin që kufijtë e garnizonit të
shtriheshin edhe në periferi të. qytetit, madje; ©dhe : më larg;
itaiianët synonin që këta kufij. të përqendrohèshm ve-, tëm në
qytetiaa e Shkodrës. Itaiianët pramuan më në, fuhd që nën
garnizonin ndëraleat të.kalanin edhe Bahçallëku, edhe pje- sa .
shqiptare e mai.it të Taraiboshit, 1932 1933 kurse paia francezc vazhdoi të kërkonte për ..një kohë të gjatë atë 1 .shtrirje që ki- shte
garnizoni më, 1913, d.m.th, një rreze prej 10, km rreth qytetit1934
Në dhjeton : 1918 senbët - u detyruan të largoheshin nga
Shkodra, por .qeveria ,e Beogradit arriti të pushtonte një pjesë të
territorit të shtetit shqiptar.
:

5, KRIJIMI .1 ZONËS SERBE; TË BUSHTIMIT

Përpara se të trajtojmë kriiimin e kësai zone. le të, ndale- mi
pak te orvatjet e qeverisë serbe për nushtimin e Shqinë- risë
së.Mesme, pavarësisiht se këto orvatje dështuan me tër- heqjen e
forcàve serbe nga Tirana. Shtrirja e ushtrisë serbe në Shqiipërinë
e Mesme përveç që do të shënbentei .si', urë për të kaluar në veri
te Shqiporisë, kishte edhe, një qëllim tjetër, të cilin Beogradi
përsëri nuk e arriti; Qëveriaserbe (e cila në kohën e armëpushimit
ndodhej emde në emigracioh, në, Korf uz) synonte t’i hapte rruigën
reaksionit të brenidshëm

1932
1933
1934
dt. 24.1.1919

, S. Sonnino. Diario 1916-1922, f. 310-311.
DDL VI, vëll. 1, d. 579, 602.
ASME. DS. Comando superiore forze italiane nei Balcani, Biario,
dhe 1. 2. 1919.

esadist për t’.u vendosur në Shqipërinë e Mësme, ku Pashai
toptanas kishte disa pasues’nga klasa e çifli/garëve. Në këtë :
mënyrë rrnmd të krijohej. ràsti për të vërië në. jetë edhe marre
veshj en e nënshkruar në Tiranë; ,në qershor 1915, midis «qeverisë
shqiptare» të . Esad , Pashëts dhe qeverisë serbe . të N. Pashiçit, e'
përfaqësuar nga ministri i saj i Punëve të Brendshme, Ljuba
Jovanoviçi.
Në fillixn të tetorit, kur për shkak të ngathtësisë së ita- lianëve
u duk sikur diçka po lëvizté në të mirë të saj,qe- qeria serbe vendosi
t’i shkruante Esad Pashës të kt'hehej nga Parisi «mibasi rruga për
në Elbasan ishte hapur» 1935 . Kjo' rruigë u mbyll, por vëtëm për
zonën e pushtuar nga italia- nët; këtu pasuesit e Esad Pashës
murid të vepronin ilega- lisht. Rruga mbeii e hapur për zonën ku
ushtria serbe mu- : ndi të shtrihej në mbarim të luftës.
.Kufijtë e zonës serbe të pushtimit mund të jepen vetëm në vija
të përgjithshme sepse më kalimin e kohës ato kanë lëvizur, ka
pasur herë tërheqje dhe herë zgjerim. Us'htria serbe mundi të
shtrihej, siç është dhënë tanimë nga histo- riografia jonë,. në
krahinat lindore dhe verilindore të sbtetit shqiptar. Këto is'hin:
krahina e Dibrës së Poshtme (Pesh- koDia), Hasi, Luma, Maïësia e
Gjakovës, Krasniqja, Kelme- ndi. (Në shkurt 1920 ajo pushtoi bile
edhe pjesën shaiptare të malit të Taraboshit, duke zbritur deri tek
ura ë Bunës, në të hyrë të- qytetit të Shkodrës).
Megjithëse serbët pushtuan këtë pjesë të shtetit shqip- tar
mund të thêmi se në kohën e armëpushimit asnjë nga të dy rivalët,
as serbët dhe as italianëb . nuk ia arritën plo- tësisht oëllimit të
tyre. Këta të fundit nuk arritën në veri dhe në lindje të Shqipërisë
kufijtë e 1913-ës, siç dëshironin. Ja se si i telëgrafonte qèverisë së
vet gjeneral S. Piaçentini në nëntor 1918: «Pushtimi ynë ushtarak
në veri të Vjosës;Shtri- het gjatë një rripi bregdetar, i ; cili në piesën
jugore. të tii arrin në një theilësi. prej nja 60 km, ndërsa në drejtim
të veriut vjen gradualisht duke u ngushl uar derisa në afërsi të
Lezhës arrin vetëm nja 10 km... Mungesë forcash, vësh- tirësi
fumizkni dhe komunikaicioni, veçanërisht në këtë stinë [dimri],
bëjnë që gjyisma .lindore dhe verilindore e Shqipërisë të lidhet në
fatin e sâj. Në këto kushte ajo është. e desti- nuar të bëhet
lehtësisht teatër i veprimeve të ambicjeve esadiste dhe i grabites
serbe».1936 Ndërsa për diplomacinë. ita- liane përgjegjësia për këtë
gjendje binte mbi komandën ush- târake, e cila riuk diti t’i...
shfrytëzonte rrethanat e për- shtatshme diplomatike që i. krijoi ajo,
; po.r e !a veien të vi- hej përpara një fakfi të kryer.1937 . . .....

1935
B. Hrabak. Reokupacija oblasti..., në: «Gjurmime albanolo- gjike»,
1969, nr. 1, f. 256.
1936
ASME, DS. Allegato n, 296 bis, 35: XI. 1.918; DPI, VI, 1, dok. 339.
1937
Më 8 gusht 1919, Tiitoni i shkruante F. Nitit kështù: «Pushtimi
serb i territoreve [të Shqipërisë] që përfshihen në kuïijtë e 1913- -ës është një
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Më vonë pushtuesit italianë bënë përpjekje ' për t’i nxje- rrë
forçat serbe, jashtë kufijve të vitit 1913 dhe :për t’u zëiië atyre
vendin. por pa sukses. Rruga .diplomatike, së cilës’ ata iu drejtuan
përsëri,. nuk i plotësoi dot boshllëqet ushtarake që u krijuan në
kohën e armëpushimit. Në qoftë se gjatë tërheqjes së Ushtrisë
serbe nga Shqipëria e Mesme dhe nga qyteti. i Sbkodrës
pushtuesve italianë u erdhi në ndihmë që- ndrimi i qeverisë së
Parisit, më vonë atyre u mungoi një ndihmë e tillë. ' Kështu
pushtimi serb i territorit shqiptar u bë një burim tjetër
kundërthëniesh midis Romës dhe Boe- gradit. I përkrahur nga ;
Franca, Shteti Serbo-JKroato-Slloven që u krijua në mibarim të
luftës, mundi ta ruante zonën e tij të pushtiimit në Shqipëri, madje
edhe. ta zgjeronie atë.
. Për t’i nxjerre forçat serbe jashtë territorit të shtetit shqiptar
diplomatët e Romës ndërhymë shpesh në Paris, për faktin se me
ndarjen e zonave të pushtimit në Shqipëri u morën kryèsisht Parisi
dhe Roma dhe se prapa forcave ju- gosHaye në Shqipëri qëndronite
komanda e ^Armâtes së Li- ndjes». Por qeveritarët e Parisit nuk e
pranuan asnjëhèrë versionin që ngrinin, vazihdimisht partnerët e
tyré italianë. Sipas italianëve udhëzimet e Këshillit aleat më 7
tetor 1918, vetë'm atyre. u jepnin ,të drejtë të pushtonin tokat e
Shqi- përisë se Veriut me përjashtim të Shkodrës, prandaj forçat
jugosllave qëndronin në territorin e s'htetit shqiptar në mënyrë:
arbitrare 1938 . Diplomatët francezë. shfaqnin p-ikëpamjen e tyre,
sipas së cilës . forçat italianë kishin -«të drejtë» të shtriheshin deri
te luirai Drin, ndërsa në weri të këti.i lumi ata që e kishin këtë «të
drejtë» ishin serbët dhe jo ita- lianët1939.
Këtu nuk duam aspak të vemë në balance gjykimin e
përfaqësuesve të dy fuqive, përderisa pushtimi jugosllav i një pjese
të territorevé të shtetit shqiptar ishte po aq ar- bitrar sa pushtimi
italian i pjésës tjetër. Duam të theksojraë vetëm faktin se
diplomatët francezë muk : . kishin .aspak të vështirë t’i gjenin
pushtimit serb një «foazë -mibështëtëse». Si bazë e tillë shënbente
gjithnjë Traktati i fshebtë i Lo- ndrës. Kështu, udhëzimin e 7 tetorit
të Këshillit të Lartë ale- at, Parisi në fillim e • interpret'oi sipas
pikëpamjes së vet, se sipas tij udhëzimi në fjalë nuk përfaqësonte
«aspak një an- gazhim të heqjes dorë piotësisht nga Shqipëria», ai
u lintë italianëve «një liri të madhe» veprimi në Shqipëri, porse «qeveria franceze nuk pranon aspak që trüpat e saj ose ato të ale- atëve
telash i madh që ka rrjedhur nga javashllëku i trû- pave tona në kohën e
tërheqies austriake. Komanda e Vlorës, edhe pse iu kërkua, nuk diti të
shfrytëzonte. atë të drejtë që u arrit në tetor në Versajë për t’u rezervuar vetëm
trupave italianë pushtimi i të gjithë Shqipërisë, me përjashtim të Shkodrës» (P.
Pastorelli. L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920. Napoli, 1970, f. 147
shën. 55).
’ 53) AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 11, fl. 213-214.
1939
Po aty, vëll. 12, fl. 61-62.
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të. tjerë të mos hyjnë aty»°3.
Si rrjedhim, për diplomatët francezë isMn italianët ata që
duhej të tërhiqeshin nga pjesa që kishin pushtuar në veri të lumit
Drin dhe jo forçat jugosliave. Këtij versioni iu për- mbajtën
vazhdimisht diplomatët e Ke d’Orsesë, sa herë që italianët ngrinin
të tyren. Më në fund puna arriti deri atjé sa t’u thuhej haptazi
italianëve: «Asnjë nga marrëveshjet e për- kohshme që kanë dalë
nga kushtet e operacioneve ushtaraketë vjeshtës 1918 ose nga
veprimet e përikohsfame... nuk mund të qëndrojnë mibi
përmbajtjen e traktateve» dhe prandaj «Baza e të drejtave
respektive të fuqive në Shqipëri qën- dron-në. Traktatin e Londres
të vitit 1913 dhe të'vitit 1915,. që përcakitojnë 'kushtet e pushtimit
ndërkombëtar të Shko- drës, zonën e rezervuar Italisë, të drejtat e
saj të protek- sionit mbi një sbtet shqiptar mysliman në Shqipërinë
e' Me- sme si dhe të drejtat e grekëve në jug, të serbëve e të malazezëve në veri»1940 1941.
■Nga ana e saj pala serbe për -të mbeshtetur pushtimin e
territoreve të shitetit- shqiptar, nuk mund t’i drejtohej as Traktatit
të fshehtë të Londrës, as bisedimeve të füqive hë kohën e
armëpushimit. Me Traktatin e 26 prillit 1915 ajo ishte vënë në'
poizita të disfavorshme në krahasim me riva- len e saj Italinë.
Beogradi mund të merrte një pjesë të te- rritorit shqiptar vetëm
atëhere kur t’i lëshonte Italisë disa territore të ish-Perandor:isë
Austro-Hungareze në brigjet e Adriatikut Lindor dhe Verior, që i
kërkonte për vete.
Me mbarimin e luftës dhe me hapjen e Konferencës së Paqes
filloi një fazë e re pazarllëqesh plot me rreziqe për të ardhmen
pohtike -dhe territoriale të shtetit shqiptar. Për mënjanimin e
këtyre rreziqeve rolin vendimtar e luajtën ma- sat popullore
shqiptare me luftën e tyre të vendosur poh- tike dhe të armatosur.

1940
AMAE. Europe 1918-1929, Albanie, vëll. 10, fl. 108-109, dt. 22 tetor
1918, Pishoni — K. Barer,
1941
Po aty, vëll. 12, fl. 61-62, teleg. i S. Pishonit dërguar amba- sadorit
francez në Romë, më 8.7.1919.

698

MBYLLJE

Nga shtjeUimi i gjendjes ndërkombëtare të Shqipërisë gjatë
Luftës I Botërore, doli tare qartë se që nga fillimi i kësaj lufte e deri
në mbarirn të saj, vendi ynë u trajtua. niga të dy grupet antagoniste
të fuqive impérialiste si «pla- çkë tregu». Si e tillë u trajtua si
pavarësia politike e shte- tit shqiptar, ashtu edhe tërësia e tij
territoriale. Parimi i ko- mbësisë dhe ai i vetëvendosjes së popujve u
'shkelën kështu për të tretën herë e akoma më brutalisht nga sa i
kishkt shkelur ato fuqitë gjatë dy krizavë të mëparshme politike
ndërkombëtare të periudhës së imperialiizmit. Gjatë krizës Lindore
të viteve 1878-1881 dhe asaj ballkanike të viteve 1912-1913. Në këto
dy raste parimet demokratike për zgji- dhjen e drejtë të çësihitjes
nacionale, u shkelën në favor të së «drejtës» së fitimtarit në luftën e
zbvilluar kundër Pera- ndorisë Osmane (pjesë e së. cilës ishte atëherë
Shqipëria). Ato n shkelën gjithashtu për të mos i . ashpërsuar më tej
kontradiiktat ndërmjet fuqive impérialiste evropiane dhe për të
mëiijanuar kështu 'një luftë botërore. Rur kjo shpërthert parimet e
kombësisë dhe të vetëvendosjes si dbe vendimet e vitit 1913, n
shkelën për të kënaqnr pretendimet ekspan- sioniste të
imiperializimit italian dhe të atij.f austro^-hungarez në Ballkan, me
pretekstin «e sigurim.it» të tyre në detin Adriatik. Këto pretendime
janë të njëjta me ato të ngritura herë pas here nga Fuqitë e Mëdha,
të cilat, duke u nisur nga pozita e më të: fortit, përpiqen t’u. diktojnë
699

popujve të vegjël e të doibët, ligjim e tyre të ekspansionit.
Shovinizmi ballkanik ka luajtur gjithashtu rolin e vet në
trajtimin e të drejtave kombëtare të popullit shqiptar si ^plaçkë
tregu».‘ Këtë.rol e ka luajtur si gjatë krizave të maparshme, ashtu
edhe gjatë konfliktit të parë botëror.
Pushtimi i vendit gjatë këtij konflikti ishte një aspekt tjetër i
planeve antisbqiptare të imperializmit dhe. të shovi- nizmit.
Shkelja e vendimeve të 1913-ës dhe pushtimi i vendit gjatë
Luftës I Botërore, krijuan për Shqipërinë një gjen- dje të jashtme dhe
të brendshme shumë kritike dhe tepër të rëndë. Në fakt kjo gjendje
mbeti e pandpyshviar edhe në mbarim të kësaj lufte. Ajo që ndryshoi
ishte zëvendësi- mi i forcave të armatosura të bllokut të mundur
imperia- list me ato që fituan luftën, me forçat e vendeve të Antantës. Gjithashtu këto vende fituan «të drejtën» ■ të vendos- nin për të
ardhmen politike dhe territoriale të Shqipërisë, sipas interesave të
tyre.
Gjendja e jashtme e Shqipërisë përeaktohej pra nga Traktati i
Fshehtë i Londrës, kurse e brendshmja nga pushtimi i huaj. Prej
këndej lindën edhe dy rreziqe të mëdha që krijoi• për Shqipërinë
shpërthimi i Luftës I dhe mbarimi i sâj. Njeri kislhte karakter të
jashtëm, diplomatik, dhe buro- nte nga përpjekjet e fuiqive fituese
për t’i zëvendësuar ve- ndimet e vitit 1913 me klauzolat e Traktatit
të tyre të 26 prillit 1915. Rreziku tjetër ishte i brendshëm, ushtarak,
dhe hurohte nga pushtimi i vendit nga forçat e hüaja. Prandaj populli
shqiptar dhe përfaqësuesit e tij duhej të luftonin në dy froute. Duhej
te luftonin edhe në frontin e jashtëm, për të hedhur poshtë Traktatin
e Fshehtë të Londrës, ka- rakterin e pathemeltë të tij në krahasim
me vendimet e fuqive të 1913-ës, si dhe çdo plan- tjetër në dëm të
pava- rësisë politike dhe të tërësisë territoriale të shtetit shqiptar.
Po ashtu duhej të luftohej edhe në frontin e brendshëm kundër
pushtuesve të huaj, për çlirimin e vendit.
Kjo luftë në dy. fronte, që filloi- dhe u zhvillua qysh gjatë
konfliktit botëror, do të' merrte përpjesëtime të gjera në mbarim të
këtij konfliikti, kur duheshin hedhur poshtë me çido mjet planet që
reaksioni i jashtëni u orvat t’i vinte në jétë gjatë traktativave të
paqes. ■
L'■
'Gjâte konfliktit 'botëror lufta ë popullit shqiptar për hibrojtjeri
e të drejtave kombëtare, u zhvillua në küs'htet po- litike të veçanta.
Në këtë ko'hë vendi u pushtua gradualisht nga ushtritë c katër
shteteve. fqinje dhe pastaj u shndërrua në zonë operacionesh . nndis
ushtrive të të dy grupeve impérialiste ndër luftuese. Kjo luiftë, herë
politike e herë e ar- matosur, u drejtua sa kundër forcave të
monankive ' ballka- nike fqinje, aq edhe kundër dy fuqive të
Adriatikut dhe të Francës. Rezultat i luftës kundër këtyre tri të
fundit ishin deklaratat e pushtuesve austro-hungarezë dhe italianë
të vi- teve 1916-1917 si edhe. nënshkrimi i Protoko'lüit shqiptaro- francez të 10 dhjetorit 1916. Vlerësimi pozitiv i këtij 'Pro- tokolli nga
Lëvizja Komlbëtare Shqiptârë dhe reagimet e saj ndaj deklaratave të
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"Vjenës dhe të Romës për të ardhmen e Shqipërisë, ishin tregues që
dëshmonin se reaksioni i huaj, i odo vendi që të ishte, do ta kishte të
vështirë të vinte në jetë planet e tij antishqiptare,, sepse do të
ndeshte në qëndresën e brendshme popullore.
Evokimi i parimit. të kombësisë dhe të vetëvendosjes nga
rrethet patriotike shqiptare budo që ndodheshin, brenda dhe jashtë
vendit, mbështetja e tyre në këto parime, pastaj në. fitoret e arritura
më 1912-1913 (me njohjen e statusit të Shqipërisë si shteti pavarur
e sovran si dhe me caktimin e kufijve të saj), ishin armë me peshë të
madhe për luften e drejtë të popullit shqiptar në mibrojtje të çështjes
për të : cilën ai kishte luftuar dhe do të luftonte. Armë tjetër në dorën
e tij ishte qëndrimi nèutral i .Shqipërisë ndaj kon- f likt.it botëror.
Shqipëria dhe populli, shqiptar nuk kishin pse të.paguanln për një
luftë të1 huaj, të cilën as e kishin nde- zur dhe as kishin marrë pjesë
në të. :
Në rrëthana të tilla, lufta në planin diplomatik për të hedhur
pos'htë karâkterin e pathemeltë të Traktatit.. të Rshe- htë të
Londrës, ishte .e lëhtë për tu zhviliüar nga pikëpamja e së diejtës
nderkombëtare. Mé Traktatin. e Fshehtë të Londres, vendimet e vitit
' 1913 mbi Shqipërinë, të . marra ko- legjialisht nga Füqitë e Mëdha
evropiane, u shkelën. Megji- thatë ato nuk mund. të anulloheshin e
të humbnin fuqinë, aq më téper që shteti shqiptar nuk. ishte përzier
në konfli- ktin botëror; ai nuk merrte pjfeSe në asnjerin .prej. të dy
grupeve impérialiste ndorluftuo.se...
if„
Për përfaqësuesit è . Shqipërisë vendimet' e vitit 1913 dhe
parime t e kombësive dhe të vetëvendosjes, të cilat kishin shër- byer
gjatë , luftës. bptërore, si bazë për . të hedhur poshtë planet
antishqiptare të fuqive dhe të monarkive balïkanike fqinje,
ekzistonin edhe në mbarim- të 'saj.; Ato, i patën paras7/sh: edhe
delegatët shqiptârë' të mblédhûr në Kongresin e1 Dürrësït të
dhjetorit 1918 dhe pastaj përfaqësuesit shqiptârë .që shkuan në
Konferencën e Paqes, e cïla u hap -në Paris në janar-191'9 nga fuqitë
fituese të luftës.
Mbi 50 delegatët e mbledhur në Kongresin <: Durrësit nga e
gjithë Sbqdpëria dhe pjesërisht nga ' kolonitë jashtë vendit, hodhën
poshtë jo 'vetëm porosinë e qeverisë së Romës për të ngritur një
komitet dhe jo një qeveri 1942, por goditën edhe Traktatin eFshehtëtëLondres nëdy pikat themelore të ,tij, që kishin të bënin me
Shqipërinë, në plaatiin' politik dhe në atë territorial. Me ngritjen e
qeverisë dhe jo të një' komi- teti, veçanërisht me ngritjen e dikasterit
të Punëve të Ja- shtme1943 hidhej poshtë, në praktibë, protektorati
italian mbi- shtetin Shqiptar, në formën e përfaqësimit të këtij shteti
nga Italîa në marrëdhëniet ' e/ tij me. botën. e jashtme, sikundër
ishte parashikuar në pikën VU të Traktatit. Ai u godit edhe në parim.
1942
Historia e Shciipërisë, vëll. III, Tiranë, 1984, f. 192,
1943
Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-19Z0
(Për- mbledhje dokumentesh), vëll. I, Tiranë, 1975, dok. 42, f. 75.
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Delegatët i konsideruan vendimet e 1913 mbi Shqipërinë të
paprekura1944 dhe pavarësinë e plotë të shtetit shqiptar tashrnë të
fituar1945. .
Në Kongresin e Durrësit u goditën më shurnë ato pika të
Traktatit të Fshehtë të Londres që cenonin tërësinë territoriale të
Shqipërisë. Aty u goditën si pika VI e Traktatit, që i. njihte Italisë
sovranitetin mbi Vlorën dhe kra- hinën e saj, ashtu edhe pika VII ë
tij, sipas së cilës Italia nuk do të kundërshtonte • kalimin e
Shqipërisë së Jugüt Gre- qisë dhe atë të Verilrt Serbisë e Malit të Zi,
në qoftë se këtë do ta kërkonin nënshkruesit e tjerë të Traktatit,
konkretisht Franca me Anglinë (mèqë Rusia cariste nuk ekzistonte
më): Aty u godit edhe pika V, ku flitet për efczistencën e nië shteti
shqiptar «mysliman» në -Shqipërinë e Mesme. Në Kon- gres u
demaskua gjithashtu -qëndrimi 1 pushtuesve italianë, të cilët, të
nisur nga qëllimet e tyre aneksioniste mbi Vlorën e krahinën e saj,
nuk i lejuan përfaqësuesit e Vlorës të merr- nin pjesë në Kongresin e
Durrësit. Delegatët e konsideruan Vlorën si «pjesë të pandarë» të
shtetit shqiptar. Po ashtu i konsideruan edhe krahinat e tjera të
përfshira më 1913 bre- nda kufijve të këtij shteti1946. Këto krahina,
për shkak të pu- shtimit serb e francez, nuk kishin mundur të
dërgonin delegatët e tyre në këtë Kongres.
■
;,
Në Kongresin e. Durrësit mjaft nga delegatët ngritën qëllimisht
edhe nevojën e respektimit të parimit të kombë- sisë dhe atë të
vetëvendosjes, për të cilët kishin propaga-: nduar shumë fuqitë
fituese të Antantës, veçanërisht SHBA,; me presidentin e tyre, V.
Vilsondn. Mbi bazën e këtyre pa-' rimevé delegatët kërkuan
rishikimin e kufijve-të shtetit shqiptar të caktuar më 1913, 1947 në
drejtim të zgjerimit : të tyre.
Shembullin e delegatëvc: të mblodhur në Durrës, e ndo- qën në
thelb edhe përfaqësuesit shqiptarë. që shkuan në Konferencën e
Paqes në Paris. Edhe ata kërkuan të respek- toheshin vendirnet e
1913-ës si dhe parimet e kombësisë dhe të vetëvendosjes dhe të
hidhej kështu poshtë Traktati i 26 prillit 1915. Mirëpo sipas fituesve
të luftës impérialiste, të drejtat e popullit shqiptar duhej t’u
nënshtroheshin planeve grabitqare dhe interesave të tyre
ekspansioniste : Të vëna përballë njëra-tjetrës, në Paris gjetën
mbështetje lakmitë e Italisë dhe të dy monarkive ballkanike fqinje
dhe jo kërke- sat; e drejta kombëtare të. popullit shqiptar.:.
Lutta në frontin ë jashtëm diplomatik, nuk pati dhe nuk mund
të kishte asnjë sukses. Karaktéri i luftës pati shkruar në ato vite V.
I. Lenini, përcakton edhe atë të paqes. Nga lutta impérialiste nuk

1944
Lufta e popullit..., vëll. I, shënimï 1, î. 69-70.
1945
Po aty, dok. 42, f. 75.
1946
Dokumenta historike për t’i shërbye historisë tonë
kombëtarey Elbasan, 1924-1925, f. 32. 53.
1947
«Dokumemta histori'ke...,» f. 55-61; Lufta e popullit..., vell. I, f.
69-70,. shënimi. 1 dhe dok. 42, f. ,75.
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mund të dilte veçse një «paqe impérialiste»1948 pohonte ai.
Të tria fuqitë kryesore fituese të luftës si Anglia dhe Franca, që
kishin nënshkruar Traktatin e 26 prillit 1915, ashtu edhe SHBA që
nuk e kishin nënshkruar atë, e vunë popullin. .shqiptar të
ballafaqohej me të tri fqinjët lakmi- tarë : me . Italinë,. Jugosllavinë
dhe Gr.eqinë... SHBA, që e hiq- nin veten si fuqi shoqe me fuqitë e
Antantës, u pajtuan me fuqitë nënshkruese. të: Traktatit të Fshehtë
të Londres për dy çështjet themelore të tij, të cilat preknin të
ardhmen e Shqipërisë.. Si për çështjen. pohtike ashtu edhe. për atë
territoriale. Për Uashingtonin pavarësia politike e shtetit shqiptar
duhej sakrifikuar në interes të Italisë, sikundër ishte sakrifikuar më
26 pri.1.1 nga Londra, Parisi dhe Petrogradi, duke. e vënë këtë .shtet
nën protektoratin âpo mandatin ita- lian. Dhe duhej sakrifikuar gjoja
me pretekstin e : «papjekurisë» pohtike të popullit. shqiptar. për të
pasur një shtet të tij plo- tësisht të pavarur. Përfaqësuesit amerikanë
u bashkuan gji- thashtu me të ashtuquajturin «parim» të sigurimit
të Italisë në Detin Adriatik, sikundër kishin pranuar pë'rfaqësu- esit
anglezë, francezë dhe rusë në prill 1915, kur e tërho- qën Italinë në
luftë në anën e tyre, pavarësisht nga ndry- shimet që .solli mibarimi:
i. kësaj lufte, .Perandoria Austro- -Hungareze,.. nga prania e. së cilës
trembej qeveria e Romës, ishte shemibur tanimë dhe raporti i forcave
në Adriatik kishte anuar plotësisht në favor të Italisë. Megjithatë
populli shqiptar për hir të «sigurimit» të Italisë në Adriatikun jugor
duhej të sakrifikonte tërësinë territoriale të shtetit shqiptar duke
vendosur Vlorën dhe krahinën nën sovranitetin italian, (kështu ishte
parashiikuar në pikën VI të Traktatit).
Popullit shqiptar nuk i erdhi në ndihmë as e drejta që ishte
plotësisht në anën e tij, dhe , as kontradiktat ndërimpe- rialiste që
ekzistonin midis fuqive kryesore fituese për nda- rjen e Shqipërisë.
Në qoftë se përfaqësuesit e SHBA për- krahnin më shumë lakmitë e
borgjezisë ekspansioniste ita- liane në Vlorë dhe ishin për vendosjen
e protektoratit apo mandatit italian mbi shtetin e ardhshëm shqiptar
të cunguar nga pikëpamje territoriale, përfaqësuesit e Francës dhe
të An- glisë prireshiri për një cungim më të madh të këtij shfeti në
favor të borgjezisë ekspansioniste greke e serbe. Nga ana tjetër,
qeveria e Romës ua mbylli shtegun disa propozimeve që i paraqitën
asaj përfaqësuesit e qëverisë shqiptare që doli nga Kongresi, për të
gjetur një ujdi dypalëshe italo- -shqiptare sipas së cilës Itaha duhej
të hiqte dorë nga pre- tendimet që shkelnin pavarësinë politike dhe
tërësinë territoriale të shtetit shqiptar dhe të mjaftohej me disa
privilegje që do t’i njihte asaj pala shqiptare.
U zhdukën kështu gradualisht shpresat që ekzistonin te
përfaqësuesit e borgjezisë kombëtare shqiptare, se duke pa- sur të
drejtën me vete do të mund të ruhej e pacenuar pavarësia politike e
shtetit shqiptar dhe tërësia e tij territoriale të njohura më 1913.
1948
229.

V.I. Lenin; Veprat,. vëll. 23, f.
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Gjithashtu u z'hdukën edhe shpresat që ekzistonin te këta
përfaqësues qysh gjatë luftës, në mbarim të saj dhe në kohën e hapjes
së Konferencës së Pa- qes, se do të mund të sbfrytëzonin kontradiktat
ndërimpe- rialiste në favor të çështjes, kombëtare shqiptare. Në rrethana të tilla, kur lufta diplomatike në frontin e j.ashtëm nuk po
jepte asnjë shenjë pozitive, lufta në frontin e brendshëm mori
përparësi 'dhe u bë faktori vendimtar për rifitimin e pavarësisë dhe
për ruajtjen e tërësisë territoriale të shtetit shqiptar.
Kontradiktat ndërimperialiste që ekzistonin për ndarjen e
Shqipërisë luajtën rolin e tyre vetëm për sa i përket fi- timit. të kohës
së nevojsibme për organizimin e luftës në fro- ntin e. brendshëm..
Zhvitlimi i suksesshëm i kësaj lufte nuk i lejoi,përfaqësuesit e fuqive
të mbledhura në Paris, t’i shndë- rronin planet e tyre antishqiptare
në vendime.
Pushtuesit italianë nuk arritën të ndalonin lëvizjen antiimperialiste në rritje të masave popullore.. Kjo lëvizje, që mori hov
në gjysmën e dytë. të vitit .1919 jvuri, në: radhë të parë, në,
shënjestër pushtuesit italianë për shkak. të rrezifcut të madh 'që
'paraqitnin pretendimet e tyre impérialiste për
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të ardhmen e vendit. Me gjithë përpjekjet e shumta që bënë ata,
nuk ia do'lën të.pengonin mbledhjen e Kongresit Kom- bëtar të
Lushnjës në janar. të 1920. Gjërat ishin bërë aq të qarta sa nuk
vlenin më as demagogjia e pushtuesve, as frika dhe as kërcënimet e
tyre.
N;ga Kongresi i Durrësit i dhjetorit 1918, ku u theksua
paprëkshmëria e vendimeve të vitit 1913 dhe mbi këtë tbazë u
goditën pazarllëqet e kryera gjatë Luftës I, u kalua në Kongresin e
Lushnjes. Në këtë Kongres u hodhen poshtë me forcé: planet e
hartuara në Konferencën e 'Paqes në dëm të pavarësisë politike dhe
të tërësisë territoriale të shtetit shqiptar. Aty u godit njëkohësisht
qëndrimi kapitullues i qeverisë që kishte dalë nga Kongresi i
.dhjetorit 1918 duke e zëvéndësuar atë me një tjetër, që veproi nga
pozita luf- tarake. Pushteti politik i dalë nga Kongresi :i Lushnjës, i
mbështetur nga masat e gjera popullore, veproi në mënyrë të payarur
si brenda. vendit, ashtu edhe jas'htë tij. Delega- tët e këtij Kongresi
ripohuan pavarësinë e plotë të Shqipë- risë, sikundër ishte vendosur
në Kuvendin e Vlorës më 28 Nëntor 1918, duke hedhur poshtë jo
vetëm protektoratin apo mandatin italian, por ed'he Komisionin
Ndërkomibëtar të Kontrollit, të vendosur mbi shtetin shqiptar nga
fuqitë më 1913. Kështu, me mbajtjen e Kongresit historik të
Lushnjes dhe • me vendimet që dolën prej tij, u rifitua në fafet pavarësia politike e vendit.
Vendimet e Kongresit të Lushnjes për të mbrojtur me çdo kusht
pavarësinë dhe tërësinë territoriale të vendit, i vuri në jetë Lufta e
armatosur e Vlorës. Pushtuesit itah- anë, të cilët nuk arritën të
ndalonin mbajtjen e këtij Kongresi, aq më pak ishin në gjendje të
pengonin vrullin pa- triotik e revolucionar të masave, që shpërtheu
akoma më ■shumë pas Kongresit. Përpjekjet e tyre qenë të shumta
por përfunduan pa sukses. Ata vunë në lëvizje e'dhe reaksionin e
brends'hëm, i cili u shtyp pa shumë vështirësi. Të tre ve- ndet fqinje,
nu!k arritën të merreshin vesh për një veprim të përibashkët brenda
në Shqipëri dhe të pengonin kështu rritjen e lëviizjes çlirimtare
antiimperialiste, që shpërtheu me luftën e armatosur, që nisi në
Vlorë në qershor 1920.
Fitorja e kësai lufte, në rrethanat që dihen tanimë, e de- tyroi
qeverinë e Romës të nënshkruante Protokollin e Tira- nës të 2 gushtit
1920, me anën e të cilit ajo nji'hte pavarësinë politike dhe. tërësinë
territoriale të Shqipërisë. Për rrjedhim humfoën çdo vlerë si Traktati
i Fshehlë i-Londrës, ashtu edhe pazarllëqet e Konferencës së Paqes
në Paris. Pas mënjanimit të pretendimeve të qeverisë së Romës, lufta
për të mënjanuar pretendimet e dy monarkive ballkanike fqinje, u bë
më e lehtë. Megjithatë u desh përsëri një luftë e ashpër politike d'he
e armatosur.
Kështu mori fund një nga periudhat më të vështira të Historisë
së Shqipërisë, siç ishte ajo gjatë Luftës I Botërore, kur vendi u trajtua
nga fuqitë impérialiste si «plaçkë tregu» dhe u pushtua prej forcave
të huaja të àrmatosura. Për të rifituar lirinë dhe pavarësinë atij u
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desh të derdhte përsëri shumë mund dhe gjak.
Kështu imperiali2mi dhe shovinizmi e treguan edhe një herë
fytyrën e tyre të vërtetë, kurse populli shqiptar tregoi akoma më me
forcë patriotizmin e vet, unitetin e radhëve të tij për të luftuar
rrezikun e jashtëm imperialist e sho- vinist. Me aftësitë që ai tregoi
në fushën e luftës politike dhe të armatosur, hodhi edhe një herë
poshtë propagandën e huaj armiqësore e cila, për qëllime nënshtrimi
e copëtimi, e paraqiste atë si «primitiv», «të përçarë» dhe «të
papjekur» për një jetë shtetërore të pavarur.
Këtë patriotizëm dhe këto aftësi ai i tregoi përsëri gjatë Luftës
II Botërore kundër pushtuesve fashistë italianë e gjer- manë,. bile në
një shkallë akoma më të lartë. Gjatë Luftës II lëvizjen çlirimtare të
popullit shqiptar e udhëhiqte klasa punëtore me Partinë e saj në
krye, khrse gjatë Luftës së Parë dhe në mbarim të ; saj atë , e
udhëhoqi borgjezia ko- mbëtare shqiptare. Për rrjedhim më 1920 u:
ripërtërih shteti borgjezo-çifligar shqiptar, kurse më 1944 filloi .jetën
shteti i demokracisë popullore.
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R E S U M E

Les années de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 constituent l’une des
périodes historiques les moins étudiées et en même temps des plus difficiles et
des plus complexes de l’histoire de l’Albanie. C’est une période chargée
d’événements politiques
intérieurs et
internationaux. A Cette époque la petite Albanie a été envahie par les armées des
sept Etats étrangers. L’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Etat
albanais sont devenues également- l’objet de marchandages des plus divers et des
plus typiques visant à piétiner les droits des pays et des petits peuples. Les
principes de- la nationalité et de l’autodétermination ont été foulés aux pieds par
les Grandes Puissances européennes encore plus brutalement qu’en 1912-1913, à
l’époque de la proclamation de l’indépendance et de la création de l’Etat albanais
indépendant.
L’Albanie servit de monnaie d’échange par les puissances des deux camps
belligérants, par celles de l’Entente et par les puissan-' ces du bloc central. Dans
le cadre de leurs plans de guerre impérialiste, les deux camps se sont mis en
compétition pour satisfaire les convoitises de la burgeoisie expansionniste des
pays voisins à l’égard de l’Etat albanais.
L’étude en question, de par son caractère, en tant qu’étude de l’histoire
diplomatique de l’Albanie des années 1914-1918, vise à analyser en premier lieu
les transactions des puissances impérialistes et des pays voisins chauvins,
effectuées au cours de la Première Guerre Mondiale au détriment des victoires
acquises par le peuple albanais durant 1912-1913. Elle vise également à traiter la
réaction politique des milieux patriotiques contre les plans anti-albanais de la
réaction extérieure et la résistance armée des masses populaires albanaises
contre les envahisseurs.
Le fait de traiter l’Albanie
conformément aux plans et aux
intérêts des puissances et son occupation par les forces étrangères, sont parmi
les témoignages les plus évidents du caractère impérialiste de la Première
Guerre Mondiale, caractère qui a été défini claire-
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ment et analysé profondément par. V.I.Lénine. Il a mis également en évidence que
le . caractère de la guerre détermine aussi celui de la paix, que de la guerre
impérialiste on ne pouvait aboutir -qu’à une paix impérialiste.
.L’étude: l’Albanie dans les relations internationales durant 1 les années 19141918, .est composée de 11 chapitres accompagnés d’introduction et de conclusion.
Dans l’introduction on expose les problèmes fondamentaux du sujet, on donne. les
acquisitions de l’historiographie sous un aspect critique, on parle des sources et
de leur exploitation.
L’historiographie albanaise n’a traité jusqu’à maintenant que des aspects
particuliers de ce sujet. Des problèmes spéciaux des relations internationales de
l’Albanie durant la Première Guerre Mondiale ont été traités ou abordés également
par l’historiographie étrangère, et principalement par les historiens des pays
voisins, italiens, yougoslaves et grecs. A de rares exceptions, ces auteurs ont tenté
et tentent d’enjoliver l’activité hostile de l’impérialisme italien à l’égard de
l’Albanie et prennent la défense du chauvinisme serbo-monténégrin et grec. Pour
parer l’impérialisme et prendre la défense du chauvinisme, ils présentent la vie
économique et sociale du peuple albanais de cette époque-là, comme primitive
quand l’Albanie était un pays agraire arriére et ne tiennent nullement compte du
fait qu les rapports capitalistes avaient déjà pénétré dans tout le pays, à la ville et
à la campagne. En outre, ils spéculent énormément sur la division du peuple
albanais en trois religions différentes, sur le rôle antinational de l’église catholique
et de l’islam, sur le rôle des propriétaires fonciers dans la vie politique et
économique du pays et sur l’attitude négative de certains d’entre eux et ils
minimisent ce qui était caractéristique pour le pays. Ils dévalorisent la lutte pour
la liberté nationale et pour la démocratie des massés populaires surmontant les
divisions religieuses. Et même dans les cas où l’on reconnaît cette lutte, elle
n’apparaît pas comme le résultat du développement objectif économique, social et
politique du pays, mais elle est présentée comme «aiguillonnée» de l’extérieur, par
les états qui rivalisent entre eux pour la domination en Albanie.
: , De telles déformations et d’autres de cette nature ne sont que le reflet vulgaire
du contenu de nombreux matériaux et documents de l’époque émanant des
chancelleries des Grandes Puissances européennes et des états voisins et de leur
propagande aussi. Il est compréhensible qu’à ces documents et matériaux
manquent l’analyse critique et indispensable de l’historien et en outre, le
développement historique a confirmé le contraire de leur contenu. Le peuple
albanais guidé par les forces patriotiques et progressistes, a montré, comme
d’ailleurs par le passé, sa grande vitalité. Au terme du conflit mondial 1919-1920,
par sa lutte politique et armée, le peuple albanais a remporté de grandes victoires,
a défendu l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Etat albanais et
l’a rénové.
Dans l’introduction, après cette analyse générale de l’historiographie des
trois pays voisins, on passe aux points de vue particuliers qui ressortent des
publications des auteurs de ces pays pris séparément. On analyse les efforts qu’ils
déploient pour prendre la défense des plans antialbanais et d te l’activité agressive
à l’encontre de l’Albanie par les gouvernements de Rome, de Bélgrade, de Cettigné
et d’Athènes. Les auteurs de la période succédant là Seconde Guerre Mondiale et
en particulier ceux des dix dernières.. années sont l’objet de notre analyse. En
général Tes auteurs italiéns non seulement dépouillent l’Italie de ses visées
d’occupation à l’égard de l’Albanie, mais ils lui accordent le rôle de la puissance
qui s’intéressait prétendument à la
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«sauvegarde» de l’indépendance de l’Etat albanais et de son intégrité
territoriale pour les «défendre» de la violation des monarchies balkaniques,
voisinantes. Les historiens serbes et-monténégrins ont reconnu l’agression de la
Serbie et du Monténégro de 1915 sous le prétexte de la «défense» des ailes de
l’armée agressive par l'Albanie «proautrichienne». Les auteurs grecs soutiennent
la; politique d’occupation et annexionniste d’Athènes partant des positions qui
considèrent l’Albanie du Sud (Korça et -Gjirokastra) comme un territoire grec,
indépendem- ment de la composition ethnique de la population, dans sa majorité
écrasante albanaise,
. La réduction . de ' l’Albanie, en. une, monnaie ; d’échange au cours de la Première
Guerre Mondiale et. son occupation par les armées de quelques pays étrangers,
n’étaient pas un. cas fortuit, mais la continuation de la même politique poursuivie
précédemment par les Grandes Puissances et par les monarchies des pays
balkaniques voisins à, l’égard,, de l’Albanie. C’est pourquoi pour mieux
comprendre, et suivre de près ce qui s’est passé durant le conflit mondial, dans le
premier chapitre est brossé un tableau général de la position internationale de
l’Albanie au seuil de ce conflit .
, , Même lors de la Renaissance Nationale Albanaise, les territoires de l’Albanie
étaient convoités par. tous: les états voisins. Ils étaient l’objet de. convoitise tant
par les puissances de l’Adriatique, l’Autriche- Hongrie et l’Italie,' que. par les trois
monarchies balkaniques voisines, la ; Serbie, la Grèce et, le Monténégro. Ainsi bien
avant la proclamation de l’Indépendance le 28 novembre ; 1912 et la rupture des
liens avec l’Empire Ottoman, le pays servait de monnaie d’échange à la merci des
Grandes Puissances européennes de l’époque, lesquelles, divisées en deux parties
antagonistes, rivalisaient entre elles pour la domination dans les Balkans et dans
le monde. Telle est restée l’Albanie même après la proclamation de l’Indépendance
et durant la courte période de l’Etat indépendant albanais de 1912 à 1914. Cet état
de fait a persisté même au cours de la .Première Guerre Mondiale. La reconnaissance de l’indépendance de l’Albanie par les Grandes Puissances en 1913
et la fixation par elles des frontières de l’Etat albanais, n’ont pas servi et ne
pouvaient d’ailleurs servir ni à éviter les contradictions entre les prétendants ni à
apaiser leurs convoitises à l’égard des territoires de l’Etat albanais et de sa position
, importante . géographique.
Les décisions des six puissances concernant l’Albanie n’ont satisfait que
partiellement les parties intéressées. Par ces décisions l’Autriche- Hongrie et
l’Italie ne se sont pas implantées militairement en Albanie. "Vienne et Rome se sont
intéressées en premier lieu à ce que les territoires albanais ne soient pas partagés
entièrement entre les monarchies balkaniques voisines. Et elles y sont parvenues.
Les, puissances balkaniques ont pu - annexer presque la moitié des territoires et
de la population albanaise, mais, elles ne sont pas arrivées à se les partager
entièrement entre elles, comme elles l’auraient désiré. .La Serbie a annexé la plus
grande partie du Kosovo, le Monténégro l’autre partie (Pêja et Gjakova), la Grèce
a annexé la plus grande partie dé Tchamerie. La première n’a pu s’emparer de
l’Albanie centrale et de. là passer à la mer Adriatique, conformément à ses ,
intentions; la cour monténégrine n’est pas parvenue à annexer la ville de. Shkodra
et l’Albanie septentrionale; la Grèce n’a pu inclure dans les frontières de l’Etat grec
l’Albanie du Sud (Korça et Gjirokastra). Le nouvel Etat albanais, s’ést trouvé ainsi
assiégé par les paÿs qui adoptaient à son égard une attitude foncièrement hostile
et au moment ■ opportun voulaient le. démembrer..
En outre, la : solution arbitraire de la question nationale albanaise
par les décisions des Grandes; Puissances, a déclenché parmi les larges masses du
pays un • mécontentement profond, a causé une aggravation dans les relations
entre l’Etat albanais et les. monarchies balkaniques voisines, ce qui a conduit à
l'approfondissement des contradictions avec ces dernières.
.
Les décisions de juillet 1913 sont devenus l’objet de critique , provenant de
deux côtés et partant de - deux positions entièrement diverses. Elles ont été
critiquées par le peuple albanais d’avoir foulé aux prieds de façon brutale le
principe de la nationalité et celui de l’autodétermination des peuples et aussi par
la bourgeoisie serbo- monténégrine- et grecque pour n’avoir pas partagé entre elles
toute l’Albanie.
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Parallèlement aux contradictions extérieures, le nouvel. Etat albanais est né
au milieu de contradictions intérieures ayant un caractère économique, social et
politique. Les contradictions économiques' et sociales étaient nombreuses et
profondes. En premier lieu elles étaient des contradictions entre ; les. larges
masses * dû peuple albanais, telle que la paysannerie avec ses couches pauvres et
moyennes, et les propriétaires fonciers qui étaient les partisans principaux du
maintien de l’ordre ancien. En opposition avec les aspirations de la paysannerie
ils voulaient sauvegarder les survivances des rapports féodaux dans la production,
la division existante et entièrement injuste de la terre et le système des impôts
écrasants, hérité de l’Empire Ottoman. Au sein de la société albanaise il y avait
nombre d’éléments antiféodaux et progressistes qui sentaient la nécessité de la
démocratisation de la vie du pays, tels que I. Qemali, F. Noli etc. Mais la
bourgeoisie albanaise en tant que classe était faible et ne s’est pas présentée avec
un programme démocratique antiféodal dans lequel il serait envisagé la solution
dans un avenir de la question de la terre et de l’allégement du système fiscal dans
l’intérêt de la masse de la paysannerie.
La rédaction d’un programme démocratique antiféodal consti- turait une
arme puissante aux mains des forces patriotiques et progressistes de la
bourgeoisie pour rattacher étroitement à elle la paysannerie dans la lutte sur les
deux fronts. Cette lutte serait menée aussi bien contre les ennemis étrangers que
contre les forces intérieures réactionnaires, même antinationales, divisées du
reste par des contradictions politiques profondes. Notons les contradictions qui
sont nées entre ces forces patriotiques et la réaction la plus noire des latifundias,
tel que le propriétaire esadiste, ainsi que l’église et la mosquée, avec leur haut
clergé à la tête, qui gardaient une attitude hostile à l’égard du nouvel Etat. Cette i
lutte des forces internes a conduit au torpillage de la réaction esadiste et à
l’expulsion en mai de 1914 de Esat Pacha hors du pays. Dans le même temps en mai
de 1914 dans l’Albanie’ centrale a éclaté l’Insurrection paysanne qui a dirigé ses
armes contre le prince étranger Guillaume de Wied, d’origine allemande. Désigné
à la tête de l’Etat albanais par les Grandes Puissances eurpoéennes, il avait
débarqué en Albanie en mars de 1914.
Les contradictions des forces intérieures sont arrivées à leur apogée par
l’explosion de l’insurrection et par l’attitude à son égard des larges milieux de la
bourgeoisie. Ces milieux de la bourgeoisie qui luttaient. contre E. Toptani, se : sont
rangés du côté de Wied en combattant les paysans insurgés. L’éclatement du conflit
mondial en août de 1914 a trouvé l’Albanie encore instable; en tant qu’Etat et
affligée par une lutte armée à l’intérieur. L’Albanie se trouvait égale- mentau Sud
en plein conflit armée avec la Grèce.
,,
; (. i<e -.«onjEüt-. . albano-grec <-est- • un .'-.indice dde •.•.l’attitude . passive .
des Grandes, Puissances; .vis à vis des manoeuvres; de ,1a Grèce au Sud de
l’Albanie au seuil de l'éclatement. ;de la guerre mondiale. Contrairement à la Serbie
et au Monténégro,, gui sous ,lai pression de l’Autriche- • Hongrie on été contraints
de retirer leurs forces. armées : en . dehors des. .territoires ,reconnus à- l’Etat
albanais, :;,la Grèce n’a retiré les siennes que partiellement. Elle les a .disloqué
seulement .de Korça; et cela temporairement. Le. non retrait des troupes est lié
aux multiples .‘manoeuvres; de la diplomatie . d’Athènes et aux concessions ■que,les puissances des deux blocs antagonistes' ont. accordées '."à la Grèce pour la
tenir. en réserve, chacun .pour son. propre, compté, dans la guerre qu’elles allaient
déclencher. Même l’Italie qui nourrissait des intérêts à l’égard de l’Albanie. du Sud,
n’a : pas exercé de pression .à l’encontre de la Grèce,, comme p. ex. l’AutricheHongrie envers Belgrade . et Cettigné. Bien au contraire Rome , a denté
d’améliorer les rapports . avec Athènes pour , que la Grèce lui laisse la , voie libre
vers Vlora. Elle devrait se retirer ;de l’île de Sazan .occupée . par les marins grecs
au cours de la . Guerre Balka- .'niqùè.. '1 .
, ■; ..
.....
.
...
. Cette situation internationale favorable à la Grèce et la discorde qui, régnait au
sein, de l’Etat albanais encore faible, ont été mises à profit,par le gouvernement
grec. Les ; milieux ■ expansionnistes helléniques y ont mis sur pieds «l’état
autonome” de -•l’Kpiro du Nord” et y ont instauré un gouvernement avee J.
Zografon à la tète.
Pour mettre fin au conflit armé au Sud de l’Albanie, le 17 mai 1914 le
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gouvernement, albanais sous l’insistance des Grandes - Puissances,, et:,.en,
particulier. de l’Italie,, a été obligé de signer le Protocole de Gorfou. Mais 11 n’a,
jamais été respecté par le soi-disant «gouvernement». de,,«l’Epire du .Nord»,
derrière lequel se cachait le gouvernement grec. Ainsi le conflit arrêté
provisoirement, a été repris de nouveau. Le seul territoire qu’a cédé la Grèce était
l’île de Sazan, d’où les. marins grecs se sont, retirés en juillet de ,,1914. La Grèce a
ouvert la .voie à l’Italie pour s’fnstaier .sur cette île et à Vlora, naturellement quand
les circonstances* favorables ■ le per- metteraient.
.
-D’autre part la Guerre 'Mondiale a éclaté; à. un moment' où les rapports entre
l’Italie ef PAutric'no-ïlongrie s’étaient aggravés à cause de. leur rivalité pour la
domination, en. Albanie. Cette aggravation avait conduit ,1e gouvernement de
Rome à rédiger (en juillet 1914) des projets pour , revoir les décisions prises l’année
dernière sur l’Albanie , de la part des six Grandes Puissances européennes. Telle a
été la * situation dans laquelle s’est trouvée l’Albanie quand la guerre mondiale a
éclaté.
,
Dans le deuxième chapitre on traite de l’Albanie dans les plans des puissances
au début de la guerre. Avec l’éclatement du conflit mondial en août de 1914, la
position internationale 'de PAlbanie' s’est détériorée davantage. Les Etats voisins
se sont mis eh'marche pour réaliser leurs visées restées en suspens. Les deux blocs
‘ des puissances belligérantes sé sont mis également ' en: mouvement pour
satisfaire leurs visées, selon les intérêts et les calculs-, politiques et militaires, de
chacun,
- .■
,
■
Au cours des marchandages entamés, sur 'l’Albanie, LTtalïe a jpué le premier
rôle, comme étant la seule grande'; puissance qui n,’a, pas - suivi ses alliés et qui a
déclaré sa neutralité. Eliè - a commencé à manoeuvrer avec les deux blocs des
puissances et mettre à profit l’occasion - opportune pour prendre' part au '
«partagé ■ du bütin». Les Puissances ' de : l’Entente (l’Angleterre, la France et la
Russie) voulaient attirer l’Italie du côté de leur guerre, les puissances du bloc
central (l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne) désiraient ne pas la pousser de l’autre
côté, qu’elle garde sa neutralité. Dans les deux cas" les territoires de l’Etat albanais
ont été mis à l’encan.
L’objectif principal de l’Italie en Albanie était de s’emparer de . la position
importante stratégique de Vlora, que les puissances de l’Entente- ont offert au
gouvernement de Rome, immédiatement après l’éclatement de là guerre mondiale
a condition que celle-ci se range dans la guerre de leur côté. Pour les puissances
de l’Entente le reste des territoires de l’Etat albanais devrait servir à un autre
dessein, auquel s'intéressait au premier lieu la Russie. Ils devraient être utilisés
comme .moyen pour compenser la Serbie et la Grèce pour les' concessions
territoriales que celles-ci devraient accorder à la Bulgarie «neutre» en Macédoine,
pour entraîner la Bulgarie de leur côté dans, la guerre et pour recréer l’alliance
balkanique des années 1912-1913, dans le but de la diriger contre les . puissances
centrales. A cette occasion la Serbie serait récompensée par les territoires de l’Etat
albanais au nord du fleuve Shkumbin et la Grèce par ceux au sud de ce fleuve.
Entre temps l’Italie n’était pas prête à s’engager dans la guerre comme on le
lui exigeait, ni la Serbie, ni la Grèce ne voulaient faire des concessions à la Bulgarie
en Macédoine, ni cette dernière ne désirait entrer en guerre aux côtés des
puissances de l’Entente.
Les marchandages de l’Italie avec l’autre bloc impérialiste, avec les deux
alliés à savoir l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, Prit commencé et se sont déroulés
non. pour récompenser l’Italie pour sa participation dans la guerre de leur côté,
comme ils ont été entamé et poursuivis avec les: puissances de l’Entente. Ils ont été
abordés par l’interprétation de l’article VII du Traité de l’Alliance et ‘ par les droits
de compensation que Rome prétendait qu’elle lui revenaient. Aux
termes
de cet article,
on prévoyait le maintien du statu - quo
dans les Balkans, sur
le littoral et les
îles de l’Adriatique et de
l’Egée. Au
cas où il
ne
serait pas respecté c’est uniquement
dans l’intérêt des deux alliés, de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie, intéressées à tout
changement dans cette zone. En effet, en restant meutre, • le gouvernement italien
voulait tout d’abord extorquer à l’Empire ’ de l’Aütriche-Hongrie les ; territoires
italiens qui étaient encore sous cet empire, ainsi que les territoires slaves en
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Dalmatie et passer ensuite en Albanie. C’est pourquoi la diplomatie 'de Rome, avec
ses alliés formels, né s’est pas mise immédiatement à table pour fouler
aux
pieds les
décisions de 1913 sur l’Albanie, comme
elle l’a fait avec les puissances de, l’Entente, ses futurs . alliés. Au contraire, la
diplomatie italienne, durant les 10 mois qui ont suivi le début de la guerre, s’est
présentée à Vienne comme étant soi-disant pour le «maintien» de ces décisions.
Lé respect én principe dès' décisions de 1913 intéressait également à- Vienne,
puisque' l’Albanie avait aux yeux de l’Autriche-Hongrie la même grande
importance politique, économique et militaire qu’ellë présentait d’ailleurs pour
l’Italie. Màis d’autre part Vienne s’intéressait ' beaucoup ' à porter l’attention de
l’Italie vers l’Albanie, à lui faire ici même des concessions et l’écarter : des
territoires de l’Empire que Rome aspirait. Dans ces conditions la diplomatie
autrichienne-hongroise a laissé à i’Italie la main libre -en Albanie, elle est tombée
d’accord sur le départ du prince Wied- de Durrës ■ et -elle n’a -posé-.-à'- dessein aucun - obstacle à l’installation de l’Italie à Sazan-et à Vlora.
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Dans le troisième chapitre on analyse l’établissement de la Grèce au Sud de
l’Albanie et de l’Italie à Sazan. Pour soutenir dans l’arène internationale - sa
demande d’installer son armée à Vlora, il fallait au gouvernement- italien un
prétexte qu’il a trouvé dans la défense de Vlora du danger de son occupation par
les forces «autonomistes»- de J. Zografos. Mais derrière J. Zogrâfos se dissimulait
le gouvernement grec de E.. Vénizélos qui était prêt à jouer davantage le rôle qui
convenait à l’Italie, c’est-à-dire l’occupation de Vlora, pourvu que le gouvernement
italien approuve les plans grecs dans l’Albanie du Sud. Le gouvernement grec était
intéressé à avoir le consentement de l’Italie et des autres puissances, pour tourner
l’occupation de facto de l’Albanie du Sud en une occupation de jure. Dans ce cadre
d’intérêts réciproques entre Rome et Athènes on est arrivé graduellement à un
accord verbal, qui a pris forme en octobre de 1914. Rome et Athènes se sont
partagées même les rôles qu’elles devraient jouer ultérieurement dans . les
circonstances de l’explosion de la guerre mondiale.
L'Italie et la Grèce, comme deux pays neutres, voulaient agir en Albanie sans
prendre part au conflit mondial. C’est pourquoi Athènes encourageait dans les
coulisses les manoeuvres militaires de J. Zografos dans l’Albanie du Sud ce qui
faisait venir de l’eau au moulin d’Italie pour s’emparer de Vlora, pour la
«défendre»-. Parallèlement à ces actes, Vénizélos - s’est assigné aussi un rôle
diplomatique où il a échoué. Il était question du partage de l’Albanie avec. l’Italie,
ce qui deviendrait durant des années l’obsession du premier ministre grec. En août
de 1914 il a avancé aux puissances de l’Entente la proposition pour l’approbation
de l’occupation de l’Albanie du Sud par; les forces régulières grecques et de Vlora
. par l’Italie, aux termes d’un accord bilatéral entre Rome et Athènes. Mais pour les
puissances de l’Entente la question de l’Albanie du Sud et de Vlora, n’était pas une
question italo-grecque. Ces puissances voulaient se servir de l’Albanie comme une
monnaie d’échange pour l’utiliser dans l’intérêt de leurs plans politiques et
militaires et éviter la mâin-mise des deux pays neutres. C’est pourquoi la démarche
de la Grèce n’a pas été agréée.
Une démarche de l’Italie faite en septembre de 1914 auprès des puissances
centrales pour occuper «temporairement» l’île de. Sazan, a été accueillie
favorablement aussi bien par l’Allemagne que par l’Autriche-Hongrie, qui
voulaient pousser l’Italie vers - l’Albanie. Mais l’Italie a . trouvé inacceptable la :
condition posée. Berlin et Vienne exigeaient qu’on déclarât publiquement que
l’occupation serait «le résultat d’ùne décision concordée par les trois gouvernement» de - la- Triple Alliance. L’autre initiative diplomatique prise aussi par. Rome
au même . mois de septembre (mais après la démarche faite à Berlin), cette . foisci auprès des puissances de l’Entente, a montré que ces mêmes puissances
présentaient des conditions inadmissibles pour l’installation de l’Italie sur le
littoral albanais. L’Italie . pouvait prendre pied en Albanie et s’emparer de Vlora
uniquement si elle s’engageait dans la guerre de leur côté contre les puissances
centrales.
.
.
Toutefois l’Italie est parvenue à s’arracher le. consentement des puissances de
l’Entente pour l’occupation de Vlora 7 mois avant qu’elle entre en : guerre ;
contre l’Autriche-Hongrie. Quant â la -Grèce elle> réussit à pénétrer en Albanie
du : Sud presque trois ans en avance de. son engagement dans la guerre
mondiale. Rome a manoeuvré de nouveau avec le «danger» dont Vlora était prétendument menacée par les forces greco-épiro.tes, lesquelles., avaient
•occupées aussi 'Bërat à la fin de septembre?. Cette fois-ci au tapage de Rome au
sujet de ce danger ont répondu les représentants de Berlin et ensuite ceux de
Vienne. Les premiers • ont encouragé l’Italie pour des raisons déjà connues à
s’emparer de Vlora sans lüi poser de conditions et les seconds pour les mêmes
raisons ne se sont pas. opposés.
Après ce succès diplomatique à Berlin et à Vienne, les pressions de- Rome
sur les . puissances de
l’Entente pour' approuver
l’envoi des soldats italiens à Vlora . «à titre temporaire»,, ont donné le résultât
qu'elle' espérait. L’accord., a été donné au nom des . ces -püissances pàr :le
secrétaire anglais pour les affaires étrangères le "6 octobre sans' poser aucune
condition à la diplomatie italienne.
. Les; puissances de l’Entente n’ont pas pu de cette manière garder T Albanie
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(Vlora). pour .s’en- servir comme une monnaie d’.échange. Elle a . passé
.graduellement .aux mains de la diplomatie de Rome. ■ ' ■
•
Après l’Italie, la Grèce a obtenu à son tour l’accord pour agir en Albanie du
Sud. A cette occasion un rôle important a joué la diplomatie de l’impérialisme
anglais et , italien. La diplomatie anglaise était intéressée à contrebalancer
l’établissement de l’Italie dans la base importante
stratégique
deVlora par le contrôl total
du canal de Corfou de la part de la Grèce.. Rome de. son .côté, ne pouvait s’opposer
au plan d’Athènes.
•
E; Vénizélos s’est évertué, comme avait, agi d’ailleurs A. Sa- landra, à
camoufler, en brandissant le rameau. d’olivier, ses visées expansionnistes.
Si Rome pour l’occupation de Vlo'ra a. trouvé le
prétexte de sa «défense» contré, les bandes «autonomistes» gréco- éoirotes, Athènes
de son côté a cherché celui, du soi-disant rétablissement de «l’ordre» en Albanie du
Sud, qui pourrait être réalisé, d’après
elle, parle
retour
des forces régulières grecques,
rendant: ainsi possible le retour des réfugiés. Ces réfugiés qui avaient abandonné
. leurs foyers pour échapper au génocide grec et pour combattre pour leurs droits
nationaux, étaient des dizaines de milliers.
Les changements politiques en Albanie du Sud étaient un acte formel. En fait
les troupes régulières grecques y étaient présentes en, se dissimulant derrière les
forces «autonomistes». D’Athènes E. Vénizélos a rendu public ces .changements en
fin d’octobre, tandis ■que l’Italie n’a ■ pu occuper immédiatement Vlora. A .cette
époque elle a conquis uniquement l’île de Sazan en expédiant à Vlora une «mission
sanitaire» pour «assister» les réfugiés.
L’Italie occuperait Vlora vers ’ la fin de' décembre de 1914. Ce renvoi de deux
mois s’explique par le rôle du facteur intérieur. Les gouvernants de Rome
voulaient s’emparer de Vlora sans coup férir, sans engager de nombreuses forces
et la tenir également avec des forces réduites. L’occupation a été reportée car. ces
conditions ri’ont pas été contentées. Le grand propriétaire foncier de l’Albanie
centrale Essai Pacha Toptani n’a pas pu. seconder, les plans italiens. Il était le
soutien principal des visées de l’Italie et des monarchies balkaniques voisines en
Albanie. Revenu à Durres . après le' départ G. Wied au début du mois d’octobre de
1914, Essat Pacha s’était mis à la tête d’un soi-disant «gouvernement» albanais.
Mais il n’a pas pu maîtriser la situation. Le Pacha était hâï des massés populaires
et des larges milieux patriotiques par son attitude" politique antinationale et par
son attitude sociale comme oppresseur des masses paysannes. Il a été combattu
aussi bien politiquement que militairement. En ' novembre • ,1914 les combats
armés se sont- déclenchés contré lui et" ses troupes.: 1
L’occupation italienne de Vlora s’intitule ,1e chapitre IV. Cette occupation a
eu. lieu à un , moment. où les, forces politiques intérieures étaient complètement
divisées. On n’est pas parvenu à. créer un front commun .anti-impérialiste, et antiessadiste. Le Mouvement National Albanais n’est -pas arrivé à former un centre
unique dirigeant à l’intérieur du pays et non plus à l’extérieur, bien que . les
tentatives dans ce sens n’aient pas manqué.
.Sur le plan extérieur, l’occupation de Vlora • a été réalisée au moment où
l’Italie, continuait: à garder sa neutralité et l’intérêt porté par les deux groupes
bélligérants à l’égard, de son attitude ultérieure vis à vis du conflit mondial, était
grand. Cet intérêt a été même accru après l’entrée en guerre de la Turquie en
novembre du côté des puissances centrales. En même temps le gouvernement de
Rome multipliait continuellement ses revendications en Albanie et ailleurs. En
Albanie elle voulait non seulement s’assurer la. souveraineté sur Vlora et sa région,
mais elle désirait, également créer en Albanie Centrale un «Etat» musulman
albanais. Ce soi-disant Etat servirait à l’Italie comme moyen pour «garantir» sa.
domination à Vlora, et que ce domaine ne soit pas entièrement encerclé par les
monarchies balkaniques voisines. Or, les nouvelles prétentions de Rome .se.
heurtaient aux plans des puissances de ^Entente. L’Entente de son . côté
continuait, à réserver à l’Italie uniquement Vlora, tandis que les autres territoires
de l’Etat albanais elle les considérait, toujours. comme une réserve pour aplanir
les . contradictions territoriales.. des ex-alliés balkaniques et pour recréer cette

alliance. L’entrée de la Turquie en guerre a intensifié les tentatives dans, ce . sens
et a conduit au changement du rapport des forces dans les Balkans et au Moyen
Orient au, détriment des puissances de l’Entente. , C’est. pourquoi
les
sondages de Rome
auprès de. ces puissances pour comprendre leur attitude à l’égard du nouveau plan
italien sur la présence ..de «l’Etat, albanais», ont âbouti à’ un' résultat négatif. ..
. .
r... Dans -ces conditions' Rome a décidé d’occuper Vlora manu militari - pour...
l’avoir, -sous. sa. domination, -L’occupation a eu lieu le- 25 (iécembre, ■ 191-4.- On.
n’est pas .parvenu -à organiser contre les àgrçsseur.s,.,un,e résistance- armée. Dans
-ce ■ sens E. Toptani a- joué un- rôle,, négatif. -Il- a -entrepris, le 24 décembre, sur
• la- - proposition du représentant diplomatique- de Rome à Durres, une ; offensive
armée en Albanie ■ centrale contre ses nombreux adversaires. ■ Mais comme à .
Vlora, la résistance politique- était grande et comme d’ailleurs partout, dans le
pays et dans les colonies albanaises à l’étranger. .
- -, . - •
L’Italie a montré, .par 1’occüpation de l’île de Sazan et ensuite de-Vlora, son
vrai-visage agressif. Le régime qu’elle a instauré dans la zone -occupée de Vlora, a adopté cette même nature. C’était un régime annexionniste qui allait à l’encontre
dè ce que la propagande de Rome avait proclamé publiquement. Elle avait déclaré
que l’occupation de Vlora serait. «temporaire».
Le chapitre V traite de l’Albanie dans le Traité secret de Londres. L’Italie, par
la signature de ce Traité avec les puissances de l’Entente a atteint ses objectifs
principaux en Albanie, au détriment des' ;plàns des ‘monarchies balkaniques
voisines. La signature de ce Traité - marquait en même temps l’échec destentatives des puissances centrales pour maintenir la neutralité de l’Italie. C’est
pourquoi dans Cë chapitre on analyse soit les contradictions entre
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l’Italie et les monarchies balkaniques voisines pour le partage de l’Albanie, soit
la guerre diplomatique au sujet de l’Albanie entre l’Autriche-Hongrie et l’Italie.
.. . ■
La conquête dè Vlora por l’Italie allait à rencontre du, slogan: Les Balkans
appartiennent aux peuples balkaniques. Cependant cette conquête n’a pas été
contestée et ne pouvait être contestée ni par la Serbie, ni par la Grèce, ni par. le
Monténégro: D’autre part, les visées de l’Italie quant à l’expansion de sa
domination en Albanie avec la création de «l’Etat albanais»- on Albanie
Centrale', s’opposaient aux plans . de Belgrade et d’Athènes, qui voulaient Se la
partager entre elles. Ces contradictions se sont apparues immédiatement après
l’occupation italienne de Vlora et l’échec des tentatives de E. Toptàni, effectués
en même temps, pour renforcer ses positions en Albanie Centrale.
Après l’occupation italienne de Vlora, les, monarchies. balkaniques
voisines voulaient occuper en Albanie les parties qu’elles pensaient leur
«appartenir», tandis que l’Italie, qui en juger autrement, leur a fait obstacle. En
même temps, l’envoi à Durres en fin de décembre de 1914 de quelques navires de
guerre italiens •et surtout les nouvelles répandues, quant à la possibilité d’un
débarquement des marins, italiens allant au secours du pacha albanais, •ont
suscité de grandes inquiétudes dans les milieux gouvernementaux serbes. Le
gouvernement serbe a déployé de nombreux efforts en vue d’annihiler une telle
possibilité. Il a cherché dp secours à la Grèce «neutre», ainsi qu’aux puissances
de l’Entente. Il leur a demandé de dépêcher à Durres leurs, navires de .guerre,
pour y effectuer, un débarquement au cas où l’Italie débarquerait ses marins. De
cette façon l’occupation de Durres prendrait un caractère international et non
italien- Mais â l’exception de la Grèce qui a envoyé, à Durres un navire de guerre,
les. puissances de l’Entente n’ont pas bougé. Le gouvernement serbe de N.
Pachitch a mis alors en alerte son armée et lui a ordonné de se préparer pour
marcher. Vers l’Albanie. A la suite il a renoncé â une telle initiative les marins
Italiens ou ceux des autres pays n’ont pas débarqué à Durres.
L’évolution de la guerre diplomatique sur l’Albanie entre Vienne, et Rome,
revêt également beaucoup d’intérêt. Pour la diplomatie de Vienne les
occupations effectuées en Albanie (Sazan et Vlora) par l’Italie, devraient faire
partie des. compensations que la diplomatie italienne exigeait aux termes de
l’article VII du Traité de l’Alliance, que le statu quo en Albanie et dans les
Balkans a été violé dans l’intérêt de l’Italie et non de l’Autriche-Hongrié et c’était
à Rome de donner à Vienne et non vice versa. Or la diplomatie de Rome, en
voulant tout d’abord arracher à l’Autriche-Hongrie les territoires qu’elle
exigeait faisant partie de l’Empire’, a considéré la question sous un'angle bien
différent. Les concessions que Vienne lui avait faites en Albanie, Rome ne les
considérait pas comme des compensations parce que l’occupation de Vlora avait
un caractère «temporaire» et -que 'l’Italie y était allée pour soi-disant «défendre»
les décisions de Londres sur T Albanie. Seulement lé 8 avril 1915, après que
l’Autriche-Hongrie a accepté de faire - quelques : concessions sur les territoires:
italiens qui étaient sous l’Empire des Habsbourg, Rome a fait un tournant
complet de 180°, en avançant à Vienne des revendications directes sür l’Albanie.
Elle lui a demandé d’accepter la souveraineté complète-sur Vlora et ses
alentours et que l’Autriche- Hongrie devrait se désintéresser complètement de
l’Albanie dans les - frontières fixées en 1913.
Au moment des coulisses italo-autrichiens, le gouvernement de
Rome a signé le .26 avril 1915 : avec les, puissances de l’Entente le Traité, secret de
Londres, aux termes duquel l’.ïtalie s’engageait dans la guerre à leurs côtés.
Dans ce Traité les prétentions de Rome en Albanie présentées le 4 mars 1915,
après que l’Italie .avait fait ses; préparatifs de guerre, ont été approuvées . par les
nouveaux alliés : d’Italie sans rencontrer d’obstacles importants dé leur côté.
D’autant plus, ils ont fait à la diplomatie italienne de nouvelles: concessions en
Albanie au cours des pourparlers,, pour résoudre lés contradictions ressorties par
les revendications italiennes en Dalmatie.,
,
Les prétentions de l’Italie en Albanie présentées le 4 mars se résumaient en
deux. L’une, la principale, concernait Vlora et sa région, visant à s’assurer la
souveraineté italienne sur elles; l’autre envisageait la présence d’un SEtat albanais
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en Albanie. Centrale. La revendication sur Vlora, quant à l’importance qu’elle
revêtait pour l’Italie pour sa domination dans la mer Adriatinue, a été acceptée
sans trouver aucune opposition. Même la formulation de cette revendication dans
le Traité du 26 avril est resté en essence identique à celle présentée par Rome le 4
mars. En fait l’étendu même du territoire sur lequel s’établirait la souveraineté
italienne n’a pas changé. Grâce à l’intervention
de
l’Angleterre
,
la
pénétration de
l’Italie dans le Sud a été mieux ,définie; Himara a été laissée en dehors, du
hinterland de Vlora.
La revendication de Rome quant à l’existence de .«l’Etat»- albanais en Albanie
Centrale à été satisfaite mais non sans difficultés. Elle a été approuvée après des
débats et des transactions. Cette revendication empêchait à la Serbie l’accès sur la
mer Adriatique à travers Durres, rêvé depuis longtemps par lés milieux expansionnistes serbes. Et par dessus tout elle enlèverait aux puissances de l’Entente la
possibilité d’utiliser cette partie du pays comme un tertitoirè à leur disposition
pour le céder à la Serbie et à la Grèce afin de mettre de nouveau sur pieds l’alliance
balkanique. Cependant, vu les nouvelles conditions de la disposition de l’Italie à
entrer en guerre, le problème dü repartage de la Macédoine a été mis au second
plan; par rapport à la répartition de la Dalmatie entre l’Italie et la Serbie, qui était
de premier ordre. Ainsi, la proposition italienne sur «l’état» albanais à été acceptée
dès que la diplomatie de Rome a consenti à renoncer en partie de ses revendications de 4 mars en Dalmatie en faveur de la Serbie. L’Italie annexerait.
seulement la partie seotentrionale de. la Dalmatie, tandis que la partie méridionale
passerait à la Serbie.
Les «concessions» faites en Dalmatie méridionale ont permis à l’Italie
d’avancer une,,autre revendication qui ne faisait pas partie de son mémorandum
de 4 mars. En compensation de ces «concessions», de 14. avril elle a exigé de
mettre l’étât albanais sous le orotectorat italien. Cette nouvelle revendication a
été approuvée également par les puissances de l’Entente.
'
Le. débat s’est concentré finalement sur la détermination de, l’étendu
géographique de cet «état», surtout de ses frontières orientales. Au sujet de cette
question se .sont apparues aussi des divergences, lesquelles se sont poursuivies
jusqu’au dernier moment de la signature du traité. Les contradictions sont nées
également à propos de la condition qu’avait posée le gouvernement de. Rome,, dans
son mémorandum du 4 mars,. quant au partage de l’Albanie, du Nord et du. Sud
avec les trois monarchies balkaniques voisines. L’Itaie aurait accepté que ces
parties de. l’Etat albanais de 1913 passent à la Serbie, au Monténégro et à la Grèce,
si ceci était exigé
£>kr les trois autres cosignataires du traité et après qûe l’Italie aurait pris
possesion en Adriatique et en Albanie de ce que le traité en question lui assurait.
Même dans ces deux cas. on est arrive à trouver un compromis. Les puissances de
l'Entente ont accepté cette condition de l’Italie, or celle-ci a contenté leur exigence
au sujet de la cession à l’est de l’Albanie, à l’ouest du lac d’Ochrid, d’un territoire
qui assurerait
à la Grèce et à
la Serbie
le rétablissement d’une
nouvelle frontière commune si la frontière existante fixée en 1913 èn Macédoine
était interrompue. Elle serait
interrompue si la Macédoine jusqu’à
Ochrid et Struga, passait à
la Bulgarie, pour attirer
celle-ci du côté 'de l’Enténte.
'
La signature du Traité secret ' de Londres était une violation ouverte des
décisions de 1913 sur l’Albanie tant sous l’aspect politique que sous celui
territorial, avec de lourdes conséquences pour le pays. Ces violations de caractère
diplomatique étaient précédées par d’autres, telles qüe l’occupation italienne de
Vlora et la x reconnaissance de l’occupation grecque en Albanie du' Sud. /
La signature du Traité de 26 avril de 1915 et l’entrée de l’Italie èn guerre le
23 mai, ont eu de lourdes conséquences pouf l’Albanie. En juin 1915 la Serbie a
occupé l’Albanie Centrale et le Monténégro celle du Nord. Ces occupations sont
traitées dans le chapitre VI et elles y occupent une place importante.
Par la signature du Traité avec les puissances de' l’Entente et par l’entrée de
l’Italie en guerre contre son ex-alliée l’Autriche- Hongrie, les contradictions entre
les deux 'puissances de l’Adriatique, bour le'partage du butin, se résoudraient par

717

les armes à l’avantage de la puissance du côté dé laquelle’ pencherait la victoire de
la lutte armée ïmpéfïâliSte. Une dernière tentative effectuée paf Vienne de concert
'avec Berlin "pour ‘maintenir la neutralité de l’Italie, a échoué. .Après là
dénonciation le 4 mai du Traité de l’Alliance de la part dé l’Italie, elles ont accepté
entièrement les revendications de l’Italie en Albanie sans aucune ' condition, les
mêmes qu’elle . avait présentées le 8 avril à l’Àutfiche-Hôngrie.
. .Mais', la, signature, du Traité du 26 avril et l’êntrée de l’Italie en guerre, ont mis
en branle bien plus qu’avant la Serbie en direction d# l’Albanie..Dès le.
commencement de la, guerre mondiale et jusqu’au mois , de’ mai de 1915, le
gouvernement serbe et celui monténégrin avaient, demandé à maintes, reprises à
leurs «grands» alliés — aux puissances, de l’Entente, l’approbation à s’engager'
militairement en Albanie, mais ils avaient toujours. reçu des réponses négatives.
Les Puissances de l’Entente avaient demandé la concentration des forces serbes et
monténégrines sur le front de la guerre contre l’Empiré du Danube, car les plans
expansionnistes de Belgrade et de Cettigné én Albanie seraient satisfaits
uniquement après la ’ défaite militaire de cet Empire. Mais avec les évolutions
internationales d’avril et de mai de 1915, la Serbie et le Monténégro ont trouvé le
moment opportun et sont intervenus militairement en ; Albanie sans avoir eu tout
d’abord l’accord des alliés et même à l’encontre de leur volonté, et én particulier
de l’Italie, la nouvelle alliée.
'
La, Serbie a été la. première, à agir, laquelle à partir; de la fin du mois de- mai
. a entrepris son agression en Albanie Centrale et jusqu’au -10 .juin elle- lia,
occupée en • arrivant à proximité de l'Adriatique,-jusqu'à : Kavaja- et; Tirana.
L’armée- serbe forte en nombre, organisée et- bien armée,’ a pu y écraser
l’Insurrection paysanne anti-, esadiste". Les paysans insurgés ont opposé une
résistance, armée sur là frontière,', à : Qukës etx en dernier lieu au Col de : Kerrab,
mais ils. n’ont pas, arrêté les agresseurs. A cette occasion l’armée serbe a fait sortir
de l’encerclement. E . . . T o p t à n i , . i n t i m e » de N. Pachitch. 15e son côté le .
gouvernement monténégrin a commencé son agression le 8 juin, en,,occupant
graduellement l’Albanie du Nord et le 27 juin son armée s’est emparée de Shkoder.
La résistance armée des albanais, n’avait pas partout la même intensité., La
résistance des montagnards, contre les monténégrins a été farouche, en particulier
dans les hauteurs de Gashi, de Krasniqe et‘ de Shale.
Les conquêtes de la Serbie et du, Monténégro en Albanie n’avaient pas
d’objectifs militaires, elles visaient a assurer les «ailes» de l’armée serbe ou à
«assurer» le transport des marchandises vers Monténégro, comme l’ont voulu faire
croire'le gouvernement du Belgrade et celui, de Cettigné l’invasion de leurs
armées. et comme veulent le faire passer , à. présent les historiens, serbes et
monténégrins. L’occupation avait , des visées politiques., peci est confirmé par
l’accord signé à la fin du mois de juin de 1915 entre le ministre de l’Intérieur de la
Serbie, , L. . Jovanovitch et Essat. Pacha Toptani, ainsi que. par le : régime
d’occupation instauré en Albanie du Nord par le gouvernement monténégrin. Aux.
termes de l’accord Jovanovitch-Essat on violait non seulement l'indépendance
del’Etat albanais, mais aussi
son intégrité territoriale. Le, Monténégro,. de son côté, à instaures un tel régime
d’occupation comme si l’Albanie du Nord s’étaitp- déjà transformée en , territoire
de l’Etat monténégrin, donc,. un .régime d’annexion. . ,,,
. A, l’égard de l’agression et des occupations en Albanie des deux états voisins du
nord, les puissances de l'Enienfe et Tltaliè, ont pris position.. Elle , n’a pasété
la
même
vis
à vis de la Serbie et
du
Monténégro. Parmi . les puissances de l’Entente,, c’était l’Italie, qui n’a pas vu d’un
bon
oeil . l'initiative de la
Serbie. L’inquiétude de
Rome était grande et
double :. militaire , et
politique.. Au début de
ses opérations militaires, contre l’Autriche-Hongrie, le .gouvernement italien était
beaucoup plus intéressé que les autres alliés à ce que. l’armée serbe concentre ses
forces. et pointe son attaque dans la même, direction, contre l’Autriche-Hongrie et
non contre l’Albanie, autrement les opérations de l’armée serbe auraient le sens
d’une diversion. Du point de vue politique, l’extension de l’occupation serbe en
Albanie Cèntrale mettait en doute là mise en oeuvre, de ce qui était prévu
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concernant cette partie dans le Traité secret de Londres. C’est pourquoi la réaction
du gouvernement italien a été plus sensible. Cependant, du point de vue
international, l’invasion serbe de l’Albanie Centrale n’a pas eu de conséquences
pour les agresseurs. Les Puissances alliées de l’Entente ne se sont pas entendues
quant à une démarche collective auprès du gouvernement serbe car elles ne sont
pas parvenues à une vue commune pour encourager, le gouvernement. serbe à
concentrer ses forces contre l’Autriche-Hongrie, malgré l’intérêt qu’elles y
témoignaient. On a également compris que derrière l’aventure- serbe, en Albanie
se situaient au premier lieu les contradictions italo-serbes quant au, partage du
«butin» — -de. l’Albanie, de la-, Dalmatie,. etc. Les propositions avancées pour «cal, mer» la Serb’e sont demeurées à mi-chemin. ■ ,
,
. -L’aggravation des .. contradictions entre ■ l’Italie, et la Serbie était tellement
profonde que- l’Autriche-Hongrie. a tenté de l’exploiter.. Après la déclaration de
guerre de la part de l’Italie, . Vienne a proposé. à Bclg'Tide - comme récompense
l’Albanie du Nord- si elle se, retirait de la', guerre et si elle signait avec la Serbieune paix séparée.
-Contrairement, à- ce qui s’est passé avec la. Serbie, contre laquelle on n’-à
.pas éHtrenris Une intervention commune, une pareille initiative a eu -lieu au
Monténégro, quand l’armée monténégrine avait occupé,
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l’Albanie du Nord et la ville de Shkoder, son principal centre. Les quatrepuissances de. l’Entente n’ont pas -reconnu également; l’occupation
monténégrine et, ceci-a été notifié à Cettigné . au, moyen d’une autre’note
commune. ’ Mais il: a fallu Un mois entier. pour,,que ces puissances- trouvent une
formulation adéquate pour la présenter au gouvernement monténégrin. : * . . .
.• L’occupation serbe et monténégrine a mis: également en-branle le.:.-,
gouvernement grec, mais celui-ci- n’a pas pu étendre davantage son occupation
précédente en Albanie-du. Sud et la pousser jusqu’à Berat et-plus, au-nord, à:
Shkumbin. C’est ;là qu’aboutissaient les aspirations . extrêmes de la bourgeoisie
expansionniste grecque et l’armée serbe, de» son côté a avancé jusqu’à Shkumbin.
Cependant le gouvernement;, grec aussi n’est pas resté les bras croisés. Parmices actes celui le - plus flagrant a. été l’autorisation des élections parlementaires
en Albanie du Sud. Elle a dû en dernier lieu renoncer à cette -initiative : mais non
à ses convoitises annexionnistes.
,
Avec les changements politiques et militaires qui se.-sonthrvérés dans les
Balkans et en Albanie vers la fin de 1915, on peut dire - qu’une autre phase a
commencé- pour l’histoire du pays.:-Elle -est caractérisée par la transformation de
l’Albanie en une arène ■ de guerre impérialiste entre les armées des deux camps
belligérants, par la valorisation du rôle du facteur. . intérieur albanais et par la
pression que ce facteur a exercée sur les occupants ; de chacun des camps
impérialistes. Ils ont
été. contraints à ne pas l’ignorer
et
d’en tenir
compte dans leurs.: actes. Chaque camp était intéressé
à
ce que le
peuple albanais n’oppose pas de. résistance mais qu’il se range de son côté ou du
moins à ne pas- passer du côté de l’adversaire. Dans, ces conditions l’Albanie s’est
transformée en un champ de. guerre impérialiste. Ceci est
traité dans le
Chapitre VII.
Avec l’entrée en
.guerre de la
Bulgarie du côté des
puissancescentrales en automne.de 1915, la situation militaire pour les puissances de
l’Entente s’est aggravée énormément dans les Balkans, surtout après la défaite •
de . l’armée serbe. Ne pouvant pas soutenir l’attaque coordonnée des forces
autrichiennes-hongroises, allemendes et bulgares,, l’armée serbe -vers la fin de ,
novembre de 1915, a. commencé La . retraite massive à travers l’Albanie. Dans de
telles conditions poli-, tiques et militaires on a avancé la proposition anglaise, de,
novembre 1915 pour promettre au. peuple albanais . «l’indépendance» du pays et
la déclaration italienne de décembre 1915 sur «l’indépendance»- du peuple
albanais. Par' ces manoeuvres politiques: Londres et -Rome voulaient--enlever aux
austro-hongrois qui étaient en train d’envahir' l’Albanie, le masque de «l’ami» des
albanais, afin, - que, ceux-ci adoptent une attitude amicale à l’égard des puissances
de l’Entente, qu’ils ne dressent pas les armes contre, les occupants serbes,
monténégrins et. italiens. Ceux derniers en décembre de : 1915 se sont emparés
aussi de Durres.
L’idée de la promesse de «l’indépendance» lancée par l’Angleterre, a été
approuvée non au hasard par l’Italie; mais à. cause de l’influence politique plus
grande des puissances : centrales auprès , de la bourgeoisie albanaise et
principalement de l’Autriche-Hongrie, par. rapport aux puissances, de l’Entente.
Cette influence s’expliquait aussi par l’attitude hostile ouverte des puissances,
de-l’Entente à l’égard de la question .albanaise, surtout..depuis la Conférence
des. Ambassadeurs de 1912-1913. Ce penchant politique était justifié également
par, les contradictions profondes, .avec les monarchies serbe et. monténégrine
au sujet de la .politique de rapine poursuivie à l’égard des territoires albanais,
d’oppression- de leur population et d’occupation des. terri-, toires de l’Etat
albanais. Les contradictions, avec l’Italie s’étaient également aggravées davantage à cause de son jeu avec la-Grèce-:en Albanie
méridionale et surtout à cause de l’occupation de Vlora: Le soutien que l’Italie et
les monarchies balkaniques voisines prêtaient à Esad pacha Toptani, connu déjàpour>. son attitude antinationale, était une autre circonstance ; qui influait
politiquement au .■ détriment des puissances de l’Entente et à l'avantage de leurs,
opposants. ~ Mais la proposition anglaise de novembre 1915 sur «l’indépendance»de l’Albanie; visant à rapprocher les albanais des puissances de l’Entente, était
entièrement' en opposition: avec •< les aspirations - nationales du peuple albanais.
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En fait il ne ; s’agissait nullement de la sauvegarde dé l’indépendance de l’Albanie,
ni - dè l’intégrité territoriale de l’Etat albanais, qui étaient les revendications
minimales. du Mouvement National Albanais. A part cela, la Russie et la France
n’ont pas approuvé la proposition anglaise et elle'a demeuré ainsi dans les dossiers
des Chancelleries des quatre puissances de l’Entente. Elles ne l’ont pas approuvé
non seulement du fait quelles doutaient de l’influence qu’ellë pouvait ' avoir sur le
peuple albanais, mais car la proposition anglaise faisait beaucoup. plus ‘ de
concessions à l’Italie en Albanie au'-.détriment des monarchies balkaniques
voisines, • par rapport au Traité du' 26- avril 1915: Rétrogradé' et Paris l’ont refusé
indépendamment dé la situation extrêmement grave des forces de l’Entente dans
les Balkans et tragique pour l’armée serbe.
•.
La déclaration itâlienné sur «l'indépendance» du peuple albanais a été rendu
public le l,er décembre 1915 au Parlement de Rome par le ministre italien des
affaires, étrangères. Par cette déclaration le gouvernement italien voulait
satisfaire à un certain point la démarche politique proposée par l’Angleterre au
sujet de laouelle les puissances de l’Entente ne sont pas tombées unanimement
d’accord. Dans cette déclaration aussi s’entremêlait la démagogie avec les
convoitises impérialistes. C’est pourquoi elle n’a pas eu d’influence sur le peuple
albanais et sur ses représentants, comme l’aurait désiré la propagande de Rome.
:
-,
■
Dans ces conditions (au début de 1916) les forces austro-hongroises et
bulgares ont envahi l’Albanie, lesquelles ont substitué les forces serbes en retraite
et celles' monténégrines qui ont capitulé, ainsi que les forces italiennes qui avaient
occupé Durres. Les armées des pays du bloc central ont dû confronter ainsi en
Albanie les armées des pays du bloc de l’Entente, les armées serbes et
monténégrines, ensuite celle italienne à Durres et peut après le long du cours
inférieur de la Viosa. Le long du fleuve Viosa l’armée italienne s’est retranchée
pour sauvegarder Vlora et sa région, sachant son importante position stratégique.
Le front sur le fleuve Viosa opposant les austro-hongrois et les italiens s’est créé
en avril 1916.
Dans de telles conditions, quand les occupants - se. relayaient^ de- larges
milieux patriotiques et démocratiques albanais désiraient le départ immédiat du
territoire albanais des armées de ces pays étrangers qui à leur : jugement se
présenter comme les ennemis extérieurs les plus dangereux pour la liberté,
l’indépendance et pour le progrès économique et Social du pays. Et comme telles à
cette époque étaient considérées- les monarchies balkaniques voisines et l’Italie,
qui faisaient 'partie de-la coalition des puissances de l’Entente (à l’exception dé la'
Grèce qui gardait encore- sa- neutralité)., Ces milieux- de la bourgeoisie albanaise
ne doivent pas répondre de cette attitude et de leurs actes, comme on le constate
dans les publica-. tions des auteurs italiens, ' serbes et monténégrins. La
responsabilité doit tomber en premier lieu sur les gouvernements: de leurs pays,
pour la poursuite, d’une politique foncièrement antialbanaise. .
En fait la Première Guerre Mondiale, comme une guerre impérialiste entreprise par.,les-.deux parties belligérantes, était entièrement étrangère
au peuple albanais. Etant de telle nature, , il n’a pas lié et ne pouvait lier d’ailleurs
le destin .de son pays à aucune de ces deux coalitions, son destin n’a pas été
rattaché .à la . victoire de l’une d’entre elles. Pour. la. défense de ses droits
nationaux il a clé obligé de lutter à la fois contre les deux blocs impérialistes,
menant une lutte politique et à l’occasion une lutte armée. •
; . ■ ,
En Albanie le front de la guerre d’avril 191,6 entre les austro- hongrois et les
italiens n’a pas. été le seul, En octobre de la même année dans la région de, Korça
ont pénétré les unités des troupes françaises qui faisaient partie, de l’Armée
d’Orient, débarquées un an auparavant à Saloiiique Jxmr. combattre les forces du
bloc central. Le front, des combats dans notre çays entre les armées belligérantes
a pris ainsi, des proportions plus, vastes.. Ce front traversait le pays d’un bout à
l’autre. ^
,,, Avec,, l'a. pénétration des français à Korça le facteur intérieur s’est montré,
beaucoup plus actif et a joué un rôle particulier, jSe .trouvant sous la prèsMon
politique du Mouvement National Albanais et surtout le point de mire de ses
attaques armées,, le commandement français a été contraint d’accepter - les.
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revendications de ce Mouvement, et de signer le .10 décembre ,1916 avec les
représentants de Korça un. protocole bilatéral albanodrançais. .La signature, et
l’abrogation de ce . protocole,. sont, traitées dans le chapitre, VIII.
T
, ..Avant de. signer ce. protocole, les français, qui .avaient,pénétré à Korça,- ont.
expulsé les autorités de l’administration grecque, dépendant d’Athènes et qui
étaient des. partisans de Constantin.; Ils. ont été. expulsé comme.-étant’ des
/adeptes du ,roi. grec .germanophile (Constantin), et donc çommè, des, ennemis dela; .politique des français. Mais d’autre part -les français ."ont. Permis , l’instalation
- - à . Korça de leurs amis vénizélistes ayqc. à leur tête È. yériizélos orienté , du
eptéde l’Entente, Vénizélos avait mis . sur pieds à. .Salonique ,un deuxième ,
gouvernement, grec qui jouissait, 'de l’aide et du . soutien des deux.,puissances, .
de l’Entente, de. l’Angleterre et surtout de la France, Alors qu’au début les armes
des forces .albanaises, avaient été pointées contre les forces du roi Constantin, à
présent elles se sont dirigées contre les vénizélistes et les français, comme étant leurs- soutiens............................ ..
. A . cette occasion les autorités militaires françaises, ont; constaté que la région
de Korça, n’était pas habitée par une-population .grecque,, comme le faisait croire
la propagande d’Athènes, mais par une population albanaise, qui, avait .pris les
armes pour servir la, cause, de - sa patrie et qu’elle pouvait cesser les combats . si
les français acceptaient ses revendications nationales. Dans ces circonstances les
français partant de leur intérêt militaire et les albanais de leur intérêt national,
on a abouti à la signature du Protocole , du 19 décembre, ,
.
..
,Dans ce Protocole les français reconnaissaient le caractère ethnique albanais
der la région .confirmant, en fait,les décisions de. la Conférence de Londres. Lesautorités 'civiles et militaires qui .s’établiraient dans la région, agiraient de façon
«autonome»- et sous «la protection»' des militaires, français, elles, .pourraient
arborer le drapeau, albanais, l’albanais serait ..la langue, officielle, etc. ,Les
Français, avaient intérêt, du- point de vue militaire car. ce protocole a écarté la
résistance,armée des albanais et ..a, créé ,une arrière-ligne calme, dans la . guerre
contre* les autrichiens et les bulgares.
r
. ,.. .
i
La signature, de ce Pr.otocple, a été un. exemple
concret qui,
témoigné que les milieux patriotiques albanais luttaient pour leurs droits
nationaux, contre n’importe, quel bloc des pays belligérants qui s’opposait à ces
droits et ils étaient prêts à s’entendre ayec n’importe
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lequel d'entre eux pourvu que celui-ci soit disposé à les respecter.
■. La signature du Protocole et la création de la région «autonome»- de: Korça,;
étaient des victoires importantes du Mouvement National Albanais. Par
conséquent elles ont eu un considérable écho positif dans la région et dans tous le
pays. Elles ont suscité aussi l’enthousiasme dans les colonies albanaises à
l’étranger, lesquelles dans la -plus grande ’ partie étaient constituées d’habitants ■
de llAlbaniè du
Sud, de,Korça et de Gjirokastra.
......
1 Dr ces , victoires alïaiènt à l’encontre ■ des plans de Paris, de Home "et‘ d’Athènes
à l’égard de l’Albanie ,et èn particulier à propos, de ' l’avenir de l’Albanie du Sud.
Elles étaient un rappel -.des' décisions de "1913 sur .l’Albanie et en opposition avec
ce qui était prévu dans, le 'Traité du 26 avril. 1915, Dans ces .conditions elles se
sont heurtées à idé nombreuses forces hostiles étrangères, .qui voulaient,
l’abrogation du Protocole.
"
Malgré les tentatives. immédiates entreprises par la. diplomatie "pour
:
l’abrogation, il aurait, fallu plus d’un an pour que le Protocole soit abrogé par les
français.. C’était’ les militaires. français commandant l’Armée d’Orient, qui se sont
opposés pour une longue période aux diplomates. Si les diplomates poussés, par
des raisons politiques étaient pour l’abrogation, les militaires étaient pour des
raisons militaires pour le maintien du Protocole. Les premiers voulaient tout
d’abord contenter Vénizélos, lés militaires souhaitaient ne pas aggraver lès
rapports avec les albanais. Ce combat a été finalement remporté par les
diplomates, surtout après le. retour de Vénizélos à Athènes soutenu de l’extérieur
en particulier de la France et après l’entrée en guerre de la Grèce du côté des
puissances de l’Entente, en été de 1917.
. L’abrogation commencerait par l’arrestation et l’élimination physique de
Themistokli Germenji en novembre 1917. Themistokli avait été l’Une des figures
principales du mouvement patriotique à Korça et dans tout le pays, l’un des
dirigeants principaux des unités armées ' avant la signature du Protocole et là
figuré principale qui avait influé sur l’aboutissement du compromis du' 10
décembre 1916 avec' , le commandement français.
L’abrogation du Protocole aurait lieu en février 1918 de. façon arbitraire.
Malgré TâbrogatTon les militaires français n’ont pas pu éliminer toutes les
victoires acquises après le 10 décembre. Ils n’ont pas touché l’administration
albanaise, laquelle était aux mains des milieux patriotiques; ils n’ont pas enlevé
non plus le drapeau national albanais. Cette attitude s’explique par les objectifs
du commandement français à savoir éviter le plus possible l’aggravation dès.
contradiètions avec la population locale.
Dans le chapitre IX on traite la proclamation austro-hongroise de.
«l’autonomie» du pays. Cette proclamation a été rendue public le 23 janvier 1917,
et notamment peu de temps après, la signature du Protocole albanq-français le 10
décembre 1916. Ceci laisse à penser que pour‘l’élaboration de là proclamation du
23 janvier les occupants austro-hongrois avaient été influencés par le Protocole du
10 décembre. C’est sous cet angle qu’elle a été . aussi considérée par l’historiographie. En réalité le. contenu ' de cette proclamation a été formulé avant le 10
décembre. Son contenu était un compromis des divers points de vuè. qui '
existaiènt quant à l’avenir de l’Albânie dans les milieux dominants de l’Empire
Austro-Hongrois.
Pour ces milieux l’Albanie devait devenir après la guerre un obstacle pour . la
pénétration de l’Italie en Albanie et dans les Balkans. Mais: les; points de vue
entre les diplomates et les militài- res de Vienne h’étaierit pas les mêmes ’ quant '
aux voies pour la
réalisation de cet . .objectif. Les militaires - pensaient englober dans les frontières
de l’Empire là plus grande partie de l’Albanie, tandis que les politiciens du
Ministère des. Affaires Etrangères voulaient inclure cette partie en un «Etat»:
autonome albanais et le mettre sous 'le protectorat effectif , de l’Autriche-Hongrie.
Par; protectorat effectif ils sous-entendaient le maintien de l’armée austrohongroise dans quelques points importants du pays. Quant à l’autre partie de
l’Albanie, ils voulaient la céder à la Grèce constantiste neutre.
- Par la présence d’un Etat «autonome» albanais, les diplomates de Vienne
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pensaient préserver leur influence sur les milieux bourgeois albanais et sur le
peuple albanais, sinon ils donneraient une arme, aux pays adversaires pour, jouer
avec la carte de «l’autonomie». Or les militaires en jugeaient autrement. Pour
légaliser le démembrement total du pays,- ils. présentaient le . peuple albanais
comme hétérogène, divisé- en guègues et tosques et en plus, on lui niait l’identité
nationale.
;
Poursuivant leurs plans antLalbanais, les occupants austro- hongois ont
réprimé touto mouvemét, qui: s’opposait à leurs objectifs. Ils ont repoussé
l’initiative de certains milieux de propriétaires fonciers et de bourgeois pour,
mettre sur pieds un gouvernement albanais, ils ont dispersé l’administration civile
qu’ils avaient, instaurée dans la .zone austro-hongroise d’occupation et ils 'n’ontpas permis la tenue d’un congrès national. En conséquence, les, plans anti-albanais
de Vienne ont été. connus de près, les illusions qui existaient . dans nombre.de
milieux de la bourgeoisie sur la politique «bienveillante» de Vienne à l’égard de
l’avenir de l’Albanie, ont disparu graduellement; le mécontentement des milieux
patriotiques et. leur résistance politique se sont également accrus. Cette résistance
s’est unifiée avec celle des masses populaires citadines et paysannes, lesquelles ont
senti l’oppression politique des occupants et ont subi en même temps de grands
dommages économiques par les pillages de leurs armées. Dans leur zone
d’occupation, les autorités. militaires austro-hongroises . ont établi un régime
sévère qui n’a tenu compte de rien, à part des intérêts des forcés armées et du front.
Le mécontentement et la résistance politique en croissance ont commencé, à
inquiéter les occupants austro-hongrois, en. particulier les milieux politiques de
Vienne.- -Pour annihiler la croissance ultérieure de mécontentement et de la
résistance, le Ministère, des Affaires Etrangères a soumis en - août. 1916 ses
propositions au commandement général de l’armée-. Il fallait revoir le régime
d’occupation, «l’adoucir.» et faire . au peuple albanais une promesse-politique sur
l’avenir du..pays. .
..
.....................
Au terme de nombreux débats et sous l’insistance de. Ballpatz (du M.A.E.), le
.commandement de l’armée- a- accepté l’une des deux propositions.. On : devait.
rédiger - le contenu d’une proclamation sur l’avenir de l’Albanie. Les entretiens
ont eu lieu en décembre 1916 au siège du Commandement général de. l’armée entre
les représentants de ce même commandement et ceux du Ministère
austro^hongrois. des Affaires Etrangères. Ils ont pris fin le 9. décembre par la
formulation du contenu de la proclamation qui .était un amalgame de -deux points
de vue sur l’avenir de. l’Albanie qui existaient dans les milieux dirigeants de
l’Empire, parmi les : politiciens, et les militaires. Les diplomates ont fait - beaucoup
plus, de. concessions au point- de vue soutenu par les militaires. Dans cette
proclamation- le point de vue des diplomates sur -la présence d’un Etat
«autonome». albanais était accepté en principe, mais en pratique l’octroi, de. cette
«autonomie» demeurait indéterminé, dans le temps. Elle: serait réalisée, dans un
avenir, quand le peuple albanais,, selon .Vienne, aurait atteint la «maturité»
politique/ D’ici là l’Albanie : aurait le caractère , d’une -espèce. de province .de
l’Empire des Habsboufgs.
La proclamation a été faite à-Shkoder le 23 janvier 1917. Il-est évident que
dans cette proclamation on passait sous silence les victoires remportées par les
albanais en : 1912-1913 aussi bien à l’intérieur que sur l’arène internationale. Il est
également compréhensible que : les conséquences de cette proclamation allaient à
l’encontre de ce qu’espérait /Vienne. L’écho, très négatif qu’elle a eu au: sein du
peuple albanais, est reflété dans .les documents relatifs à cette époque, dans les
documents albanais, et dans ceux des organes austro-hongrois de l’occupation.
■
Après: l’Autriche-Hongrie,. c’était le tour de1 l’Italie de préciser
publiquement l’attitude politique à l’égard de l’avenir de l’Albanie, par sa
proclamation sur «1’indépendance» de l’Albanie. Cette proclamation, rendue
public le 3. juin 1917, est analysé dans le chapitre X.
•■■ ■'
:
::: En fait pour l’Italie l’avenir politique de l’Albanie était déjà fixé dans le Traité
du 26 avril 1915. Mais l’Italie, a été aussi contrainte de sé présenter devant le
peuple albanais avec une proclamation publique pour ne pas se sentir dépasser
par les français, en particulier par les austro-hongrois. Ces deux actes politiques
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ont influé sans doute sur l’activité politique des : italiens. Mais l’origine de la
proclamation italienne est bien plus antérieure. Elle date du début de l’automne
de 1916, donc avant la signature du Protocole albano-français du 10 décembre 1916
et la proclamation austro-hongroise ;du. 23 janvier 1917. Depuis lors le
commandement de l’armée italienne d’occupation avait senti le besoin de se :
présenter devant le peuple albanais avec une promesse sur l’avenir politique du
pays et pour cela il . avait présenté au gouvernement de Rome quelques
propositions. Mais la diplomatie italienne a: hésité pendant des mois entiers.
Seulement au mois de mai 1917 elle a trouvé le moment opportun pour les accepter,
. ■.
Le commandement. italien d’occupation, par ses propositions de l’automne
1916, visait à «calmer» le peuple albanais, intéressé à l’avenir de son pays et qui
combattait pour cet avenir avec des moyens divers. Il visait également à ,
neutraliser, ..la-propagande des autres, occupants et à s’attirer éventuellement
vers soi divers milieux albanais sortis des rangs des propriétaires fonciers et. de
la bourgeoisie. Le commandement italien , d’occupation a senti cette, nécessité
surtout après l’extënsion de sa zone d’occupation dans l’Albanie méridionale. En
automne de 1916 les italiens ont pénétré dans la zone de Gjirokastra et sont arrivés
jusqu’à Kolonje, tandis que les français se sont emparés. en même temps de- la
région de Korça.
Les italiens ont pénétré dans la zone de Gjirokastra surtout pour des- raisons
politiques. Ils voulaient- l’avoir, comme gage dans les tractations diplomatiques
d’après guerre: Ils s’y sont substitués aux occupants grecs dont le départ
intéressait aussi à la population locale, dans la partie écrasante de nationalité
albanaise. C’est pour cette raison qu’au début cette population n’a pas eu de
contradictions avec les nouveaux occupants italiens, comme elle en avait avec les
occupants grecs. Mais les contradictions n’ont pas tardé à faire surface. Les
italiens, à part le fait de-s’être substitués aux grecs, n’ont pris aucune mesure pour
montrer que la -zone de Gjirokastra était une terre albanaise, d’autant plus un
territoire dont les décisions des Puissances en 1913 l’avaient indu dans les
frontières de l’Etat albanais. Bien au contraire, ils y ont hissé uniquement -le
drapeau italien et non pas le drapeau albanais à son côté et ils n’ont pas permis la
'mise en-place d’une: administration ■ civile albanaise. ; En outre' ils se sont
adressés à la population de l’Albanie du Sud ,se servant, d’une terminologie qui
convenait à la propâgaïïde grecque, tes italiens l’ont considéré1 une population de
«l'Kpire ou Mord»;
Vue cettè attitude initiale il était . évident que‘les italiens né voulaient et
n’avaient pas d’intérêt à aggraver les contradictions avec le gouvernement
constanliste d'Athènes. Pour des raisons de rivalité avec la Grèce le’ gouvernement
italien préférait" plutôt qüè., la bourgeoisie • grecque cônstantiste d’oriëntatiôn
germanophile qui était pour le maintien dé la neutralité détienne le pouvoir, ? que
de voir la ‘bourgeoisie ‘grecque". vënizëliste ‘sympathisante de l’Entente s’emparer
du pouvoir. Mais "par leur attitude politique adoptée," en Albanie dû 'Sud, les:
italiens ne pouvaient influer sur les milieux albanais èt ils •ne pouvaient non plus
les' entraîner dans leur orbite. ' C’est pourquoi le commandement italien
d’occupation a avancé au gouvernement dé ‘Rome la proposition afin de
poursuivre dans, sa zôné d'occupation en Albanie du Sud une politique tendant à
combattre les prétentions grecques, permettant également la mise en place dans
la zone de 'Gjifokastra d'ünè" administration locale de couleur albanaise.
La .politiqüë" d’opposition àbx' revendications ânnexionnistès grecques en
Albanie du Sud constitiirait en même' temps un coup porté aux occupants austrohongrois, , pôür lësqùels l’Albanie du Sud devrait passer à la' Grèce de Constantin.
C’était là une autre raison dont les autorités militàir'es italiennes voülaiènt mettre
à leur profit.
Les choses en étaient ainsi au moment de la signature du Protocol t; albanbfràhçàis ; du 10 décembre 1916, qui â 'été une surprise pour lés italiens? Après
célà'le' commandement italien à sonné l'alarme. Les Français ont été contraints de
faire à Korçà ce que ' lés italiens n’ont 1 pu ■ faire : dans l’autre partie de l’Albanie'',
du Sud? Les pressions du commandement italien d’occüpàtiori ën Albaniè ' a
l’égard du gouvernement de Rome étaient à ’ présértt plus fréquentés et plus

concrètes. 'Il fallait" faire à Gjirokastra quelque chose dé semblable à ce que les
Franchis avaient fait a Korçà. Il fallait his-, ser lé drapeau albanais et mettre
en‘place une administration locale autonome, telles étaient les propositions des
militaires ?■’.. italiens ■en Albanie;"" " " " " "
Or lès initiatives et lés /propositions dés militaires n’orit "pas trouvé encore
une fois l’approbation et ie soutien des diplomates"dé Rome, lesquels hésitaient."
Dans la zone italienne d’occupation se produisait un phénomène différent de celui
de là zone aüstrô- ■hongroisè d’occiipation/ Tàrïdis que dans la zone aùstfoiiqngroisé "c’était la diplomatie (ie Vienne qui prenait des initiatives ‘ pour
«arranger» les affaires en Àlbame, or dans la zone italienne c’étaient les militaires.
■
' "''
"
/
'
'
Malgré lès; hésitations coritinüëlles du Ministère italien ? des Affaires
Etrangères, qui se cramponnait aux clauses du Traité secret de 'Londres,
le/commandement italien ; a agi sur placé avec initiàtivë. En janvier- 191'î il a
annonçait publiquement 'qùe /lés territoires occupés par les italiens dans" là zone
de Gjirokastra,, seraient appelés Albanie 'du Sud; en février on y: à ‘ créé un conseil
administratif composé de six membres autochtones; en màrs on a permis la levée
du drapeau' albanais; Le commandement a agi . sous la pression'? des événements
locaux ' et sous la pression?’‘du mouvement ’ politique' venue d’en bas, exercée par
les larges milieux albanais.
Ces pressions li’bnt pas cessé meme après lé mois de mars de 1917. Le
commandement italien d’occupàtion en Albanie n’a pas arrêté non plus les
intêrvëntiôris auprès du gouvernement dé Rome. À son avis ce qui servirait à la
politique italienne "en Albanie’ serait l’annonce publique d’une proclamation au
moyen dé laquelle Tltaliè
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définirait sans-ambiguité son attitude envers l’avenir de l’Albanie. Uans ces
conditions les diplomates ont approuvé la proposition des militaires au sujet de la
proclamation, qui a été rendue public le 3 juin 1917.
;
.
.
...
C’était au premier lieu le facteur intérieur albanais qui ■ a conduit les
diplomates, italiens aux. positions des militaires. Dans cè. sens un rôle à joué
également le facteur, extérieur. Les changements politiques qui se produisaient en
Grèce rie faisaient pas venir de l’eau au moulin des gouvernants de Rome. Le
retour de Vénizélos à Athènes et l’abdication forcée du roi Constantin,
intéressaient à l’Angleterre et à la. France et non à l’Italie.
Les italiens espéraient que la proclamation rendue publie à Gjirokastra
pouvait influer sur le peuple albanais. C’est pourquoi on parlait de
«l’indépendance de toute l'Albanie» et on laissait entendre que , l’Italie était pour
la sauvegarde de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais. .Mais il est apparu,
clairement que Rome n’avait nullement l’intention de renoncer à la sauveraineté
italienne sur Vlora et sa région. C’é'st pour cette raison qu’elle n’a pas permis la
levée du drapeau albanais à Vlora, malgré les revendications insistantes des
milieux patriotiques. Par la mise de l’Albanie sous la «protection» du royaume
italien, comme d’ailleurs il était souligné dans la prbctemati’pin, on a vu
clairement que l’ïtialie voulait mettne .' - l’Etat alibanialis amputé' (dans les
ftrqihtièreis qui, isariaigut fixées aiprès la •guerre) , sous sonprotectorat. C’est
pourquoi la proclamation italienne n’a pas eu l’écho qu’attendaient les occupants.
Au contraire elle a souscité des réactions et des protestations.
Les. colonies albanaises à l’étranger ont été en particulier les porteuses de
ces réactions et protestations, car elles' avaient la possibilité d’èxpiriifaer plus.
librement leurs - points de vue politiques. Elles ont défini .également le programme
politique: du Mouvement National . Albanais. La sauvegarde de l’indépendance
politique du pays et de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais étaient le
programme minimal de ce mouvement.
Quelques mois après la proclamation italienne du juin 1917, a triomphé la
Révolution Socialiste d’Octobre, qui a ébranlé profondément le monde capitaliste.
Le gouvernement soviétique avec à sa tête V.I.Lénine a mis au jour les Traités
secrets; signés par le goüvernëment de la Russie tsariste, tel que le Traité secret
de Londres et. à lancé le slogan pour une paix juste, sans annexion et
contributions, pour le respect' du principe de la nationalité et de
l’autodétermination. Pour en annihiler l’écho, les puissances qui étaient ëncore en
guerre n’ont fait qu’accroître leur propagande démagogique. Dans cette campagne
de propagande les USA ont porté le drapeau;' ils étaient entrés en guerre en avril
1917 du côté des puissances de l’Entente et ils n’étaient pas signataires du Traité
de 26 avril 1915, En conséquence, dans les milieux de la bourgeoisie albanaise se
sont répandues dé nombreuses illusions sur l’avenir de l’Albanie. En réalité dans
l’arène internationale rien n’a changé en sa faveur.
Un an après lé triomphe de la Révolution d’Octobre, la Première Guërre.'
Mondiàïe a pris fin par la-victoire des puissances de l’Entente et par la puissance
associée, lés USA. La fin de la guerre a amené en Albanie certains Changements,
qu’on attendait. Les territoires d’où së sont retirées les armées des états vaincus,
de : l’Aütriche-Hongrie et de la. Bulgarie, ont été occupés par les forces armées des
états vainqueurs. Les occupants italiens se sont emparés dé la plus grande partie,
une autre partie par les Français, une autre par lés occupants‘serbes, tandis que
la ville de Shkodér a été 23 — 175
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mise sous le - contrôle d’une . garnison interalliée. Cette , répartition ;s’est
accompagnée de contradictions entre les* vainqueurs, surtout •entre les italiens
et les français;: Le dernier chapitre' vise précisément à analyser • ces
cônitradicittiqns, qui ont fait - surface aii moment du cessez-le-feu. - - - - ■
^■■■; Le gouvernement de Rome voulait, occuper le plus de territoires ..possible'
de l’Etat albanais, pour s’en servir au cours des tractations ■diplomatiques qui
auraient lieu à la' Conférence de Paix, où il -'serait décidé le. partage du «butin».
. De son côté le gouvernement de Pauls voulait limiter autant que possible
d’expansion des italiens! que cette expansion në ' dépassât pas, au- moins, les 1
frontières du soi-disant «Etat albanais» dont la création en Albanie Centrale était
prévue dans le Traité secret de < Londres. Il était, question naturellement des
frontières du. Nord, car celles- du Sud étaient déjà outrepassées depuis deux ans,
par l’occupation italienne de la plus grande partie de .l’Albanie méridionale. .i."
'
/
Mais jusqu’où s’étendraient lès frontières septentrionales dé l’Etat
«musulman» de l’Albanie Centrale? S’étendraient-elles le long du ■fleuve -Mat,
comme avait suggéré au début la diplomatie française, ou le long, du fleuve Drin,.
idée . insinuée plus tard également par Paris? Dans le Traité du -26 avril 1915.-, il
était souligné que seulement l’Albanie du Nord . passerait _ à ‘ la Serbie et aü
Monténégro après qu’on aurait satisfait quelques conditions en faveur de l'Italie,
que nous avons- ; déjà mentionnées à propos .de la signature . 'du Traité. En outre,
devrait-on tenir compte immédiatement des clauses de ce Traité sur le partage de
l’Albanie avec les Voisins balkaniques, comme- en 1 jugeait le ' gouvernement de
Paris, ou devrait-on attendre le déroulement des travaux de - la Conférence de
Paix et ses décisions, comme d’ailleurs en pensait le gouvernement dé Rome? En
conséquence, Paris a exigé que. lés troupes italiennes se retranchent le long du
fleuve Mat et quand celles ont passé outre, le gouvernement français ,a fixé le fleuve Drin comme frontière extrême où elles pouvaient arriver, or Rome n’a
même pas accepté la frontière du fleuve -Drin.- •
.
■■■'■' '•
Dans celte guerre pour le partage des zones d’occupation, l’Italie a profité
pluis-que. lia France.; LTitattie à été épaulée, tant parle Traité secret, de Londres
que par! les directives du Haut Conseil allié de la -guerre du ,7--octobre 1918. Aux
termes de ces directives les troupes •italiennes pouvaient progresser en
direction' de l’Albanie du Nord.
. La France, et l’Italie en sont arrivées à un compromis uniquement pour la ville ,
de Shkodor. pour y établir une garnison internationale. Elle serait constituée .de
troupes françaises, anglaises et italiennes. Les Firianiçate ise sont assurés le
commandement de la gàrn'isôn. Au moment du cessez-le-feu les forces serbes ont
eu également leur «part» du gâteau. Elles ont pu occuper les régions nord-est de
l’Etat albanais.
,-.-r
Telle était la ‘situation, dù , pays après la fin de la guerre mondiale, ennovembre 1918 et. au seuil de la Conférence de Paix à Paris en janvier 1919, qui
déciderait de l’avenir de l’Albanie au gré .des intérêts-■ des; puissances1victorieuses. Sur le plan intérieur le pays était occupé d !un-bout -à l’autre par les
forces armées des Etats vainqueurs. Sur le plan international le pays sentait le
poids du -Traité secret de Londres, qui avait violé les décisions de -1913 sur l’Albanie au e les puissances victorieuses tenteraient, comme elles Pont fait
d'ailleurs, de le mettre en oeuvre.. Donc la situation sous les deux- aspects était
extrêmement grave. Faire face à cette situation, la reconquête de l’indépendance
et la défense de l’intégrité territoriale.; de l’Etat albanais, paraissaient impossible
pour les forces intérieures. Cependant le facteur interne , a joué ,le rôle décisif
dans le redressement de l’Etat albanais en .1920,. dans la grande victoire
historique, qui a suivi , la conquête du 28, Novembre 1912. La , conclusion de
l’étude vise à donner une synthèse du rôle considérable du facteur albanais dans,
ce .redressement. .
La lutte. du peuple albanais s’est déroulée sur deux fronts, pour affronter
les deux grands. dangers qu’a créés pour notre ’. pays la Première Guerre.
Mondiale. Elle a été menée sur 1e. front extérieur, diplomatique pour jeter au
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rebut le Traité secret de Londres, son caractère infondé par rapport aux décisions
.des six. Grandes Puissances européennes de 1913. Elle a eu lieu aussi sur le front
intérieur, contre les occupants étrangers, en particulier contre les occupants italiens, lesquels par leurs prétentions à établir la souveraineté., sur Vlora et le
protectorat sur l’Etat , albanais, se présentaient comme , les ennemis principaux
de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Etat albanais.
Les efforts sur le plan intrnational, dans, là, Conférence . de Paix à Paris,
n’ont eu aucun résultat, quoique le droit fût entièrement du côté albanais. Le
Traité secret de Londres ne pouvait pas remplacer les décisions des six Grandes
Puissances, lesquelles ont été foulées aux pieds mais quf étaient encore, en
vigueur. Le fait. que l’Albanie en tant qu’Etat a gardé la neutralité, comme il a été
décidé en 1913 par les Grandes Puissances, était un argument de plus de la
validité de ces décisions. Les principes de la nationalité et de l’autodétermination
étaient également totalement à l’avantage du peuple albanais. Mais d’une guerre
impérialiste ne pouvait sortir qu’une paix impérialiste.
L’échec sur le plan international a donné la priorité à la lutte sur le plan
intérieur. Les occupants italiens ne sont pas. parvenus à arrêter le mouvement
anti-impérialiste, en croissance des masses populaires albanaises. L’élan de ce
mouvement au cours de la deuxième moitié de 1919 a conduit à la tenue du
Congrès National de Lushnje, en janvier 1920, et à l’aggravation plus poussée des
contradictions avec les occupants italiens. Les , décisions historiques de ce
Congrès ont accéléré davantage le mouvement anti-impérialiste, ce qui a mené à
l’explosion de la lutte armée de Vlora, en juin 1920, Les tentatives du
gouvernement de . Rome pour arrêter ce processus croissant, ont été nombreuses,
mais toutes ses tentatives avaient échoué. La confrontation militaire à Vlora,
dans les circonstances déjà connues, a abouti ’à une victoire pour les forces
albanaises.
La défaite militàirë a contraint le gouvernement de Rome de signer le
Protocole de Tirana,le 2 août 1920. par lequel il a été obligé de ireconniaîtire
l’inidépandanee politique et liiihitéginité territoriale de l’Etat albanais. En
conséquencè, aussi bien le Traité secret de Londres du 26 avril 1915 que les
marchandages de la Conférnce de Paix de 1919-20, ont perdu toute leur validité.
Dans ces conditions en. 1920 l’Etat indépendant albanais s’est renouvelé et a pris
fin l’une des périodes les plus difficiles et ' dramatiques . de l’histoire de l’Albanie,
comme celle de la Première Guerre Mondiale.
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Kral, August — 256, 263, 267, 275277, 285.
;
.
...
Krisafi, Ksenofon — 28.
... ■ L.-

J.
Jagov, G. — 59, 60.
Jakovi, (mitropoliti ortodoks i
Durrësit) — 121.
Jovanoviç, Ljuba — 112, 186, 321.
Kadriu, Hoxha — 194.
Kambon, Pol — 172. - Karagjeorg
jeviç (dinastia mbre- tërore e
Serbisë) — 39, 162. Kârapanos, A: —
100.
Karloti, A. — 70, 71, 95, 129, 143.
Kataniç, V. — 180.
K.
Kadorna, Luixhi — 105, 107, 109,
222, 283, 290.
. M.
Ma jerhauzer (konsulli austrohungarez në VlorëV — 143.
Makio, Karl —; 154.
Martini, Ferdinando — 57.
Martinoviç, A . — 1 9 1 .
Mbor.iu. Haki, — 177, 234. Meger
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:

,•

-

-...,

Lemp, Henri — 50.,
Lenin, V. I. — 4-8, 10, 14, 19, 39, 161,
176, 185, 329.
:
Lepenica, Ahmet — 134. Lëvental
(përfaqësues austro- hungarez në
Durrës) —i 74. Libohova, Mufit. —
289,, 291. Libohova, Sururi — 106.
Lobit (gjeneral francez) 249. Lori,
Çezare — 97, .109, 131. ; Lustig, fon,
(kolonel austro-h u- , , ngarez) — 267,
270.

(feldmareshal auslro-hu- ngarez) —
272.
Merei (ambasadori austro-hungarez në Romë) ■— 51. Millanoviç,
'Milan — 36.
Minga, Jani —' 117.
Mirdaç, Gustav — 270.
Mishiç, Poler — 180.
Mis.hkoviç, Milutin — 180.:
Montanari, Mario —1 17.
’
Musai, Selam — 286.

Musolini, Benito — 142.
N

. ^ -;:'

Ndroqi, Mustafa — 117.
Nikaj, Dom Ndoc — 1.3.9, 205. .
Nikolla, Krajl — 72, 82, 189, 192,
197, 201-202, 316,
(mbret i Malit të Zl) — 3l7. Nitti,
Françesko — 18.
Nivica, Sali — 44, 79, 124, 148, 195,
199-200.
Noçka, Kostandin — 234.
Noli, F.S. — 42, 286, 296.

R.
Rapaport. Alfred — 272, ' 273. Rod,
Rënel — 94, 101. Rustemi, Avni —
43, 286

s: ,

P.
Panariti, Qamil — 79.
Papajani, Sava — 256. Papajorgjiu
(oficer grek) — 100 Pastoreli,
Pietro — 17, 18. Pashiç Nikolla —
36, 81-84, 112- 113, 127, 149, 151, 152,
162, 178, 182, 184, 186, 192, 220, 242,
280, 321.
Patris, Xhiovani — 109, 113, 133,
138.
Peçi, Sotir — '79, 148, -194,-204.
Petroviç, Bozho — 203.
Petsalis-Diomidis, N. — 23.
Përmeti, Turhan pashë —, 5, 296.
Piaçentini, Renato :— 111.
Piaçentini, Setimio —; 312; 321.
Pishon, Slefen — 311, 315.
Plamenac,- Jovan — 72.
Popoviç, Damjan — 179. Popoviç,
Risto — 193.
Princip, Gavrillo — 53., Prishtina,
ITasan — 57, 73, 181, 195, 204, 277. :
Puankaré,: Rajmon: — 63.
Puto, Arben — 12, 28. ,

■ Q. •
challimi, Dirië — 148.

Qamili, Haxhi — 120, 188. Qazimi,
Musa — 121.
Qemali, Ismail — ' 9, 33-34, 40, 42,
106, 218-219.
Qemali, Seit — 292.
Qulli, Mustafa — 44, 79, 124, 148,
195, 204.

Sal, Henri — 245. 248-249. Salandra,
Antonio — 99,
112,
118, " 135, 176.
Salis, Zhorzh — 196.
San Xhiuliano — 17. 51-52, 55, 5860,: 64-67, 77-78, 80, 90-91, 94-95, 9798, 103, 108, 129, Sanders, I.iman
fon — 73. Saraj, Mbris — 229, 236,
243. Sazanov, S.A. — 69, 82, 91-92,
95, 99, 127, 129-130, 143, 152,
162, 164-165, 169, 171-172,
207.
Silashi (përfaqësuesi austro-hungarez në Athinë) •— 255.
Simonar, André 25.
Sonino, Sidnej --7 17-18, 27, 97, 129,
155-156, 159, 162, 168, 172, 176,
184,; 197, 202, 216, 222, 238, 282283, 290, 293, 295, 298-299, 300301, 309.
Spiromilo, Spiro — 86.
Stretit, J. — 87.
Stringa, Ymer — 256.
Suajër, Zh. — 25.
Sumâ, Nikolla — 196.

sh.
,

............ ■■■

Shpendi, Mehmet —' 204.
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Shkupi, Ali Shefqet — 194.
Shpuza, Gazmend — 11,
Shuteriqi, Simon — 256.
Shyli, Ibrahim — 117.
Tuçoviç, Dimitër — 22.
Turn (Thurn) (diplomat
hungarez) — 269.
Turulli, Mihal — 296, 301.

austro-

V.
Varatasi, K. — 54, 102 Velça, Ali
Beqir — 141. Venizelos, Elefterios
T.
Taka, Alush — 79, 148.
Titoni, Tomaso — 17-19, 23, 30, 70-71,
94, 113, 130, 169, 184.
Toptani, Esad Pastië — 43-45, 55, 7880, 82, 84, 102, 107- 108, 110-112,
115, 120, 122, 124-126, 131-134,
140, 146-152, 169, 178, 180, 182,
186, 188- 189, 195, 208-209, 211,
218, 220-221, 223, 225, 232, 237,
240-243, 245, 280-281, 283,
287, 307, 313, 315, 321,
Topulli, Çerçiz — 79, 148, 204.
Trolman, Injaz — 225, 270, 275- 276,
298.
■
Trubeckoj (përfaqësues diplo- matik
i Rusisë në Serbi) —
. 63.
Z.
Zivoglu, A. — 148. :
Zografo, Jorgji — 46, 48-49, 51- 54, 56,
86, 90-93, 100, 104, 107, 205.
Zografo, Kristaq — 48.
Zogolli, Ahmet beu — 12, 189, 225.
Xholiti, Xhovani — 106, 158.
b. Erhrat e vendeve '

A- V.
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— 17, 23, 48, 50, 52, 54, 62, 83-85, 9092,: 95-96, 99, 101-102, 104, 127-143,
146-148,
205, 212,
; 230-233, 239, 245-247,
287,
297,
Veshoviç, R. — 192, 203.
Vidi, Vilhelm — 44, 45, 48, 52, 53, 5557, 73-75, 78-79, 86, 93, 107, 121,
123, 154, 241, 254, 257-258.
Viktor Emanuel III — 64, 202,
298.
Vilson, Vudo -- .297, 302, 328.
Vüjoviç. D. — 20.
Abazia — 55
Adriatiku. Jugor — 30, 130, 330.
Adriatiku Lindor — 21, 309, 323.

Adriatiku Verior — 21, 309, 323.
Afrika — 19, 160.
Alzas-Lorena — 6.
Amerika — 26.
Anglia — 3, 5-6, 8, 32, 45, 82, 85,101102, 127-128,159,
163- 162, 165-166, 170-171.,
195-198, 214-215, 239, 297,
316-318, 328-329.
Aspri Ruga — 289.
Athina — 23-24, 31, 33-35, 40, 45-52,
54, 57, 84, 87, 90-93, 100, . 102,
104, 112, 114, 127, 147-148, 206207, 210,
231•
232, 255-256, 284, 289, 294,
297.
Austria — 6, 8-9, 21, 30, 39, 50, 56-57,
60, 65; 69, 77-80, 82,141, 151, 180, 200,
292. Austro-Hungaria — 3, 5, 11, 16,
21, 27, 29, 30-32, 38-41, 45, 51, 53, 5556, 58-60, 62, 84-69, 71-72, 75, 77, 79-82,
84, 93, 95-96, 99, 101, 103, 105, 112,
123-124, 142, 145,-. .152-159,
164- 163, 175-177, 183-185, 191,
197, 201, 204, 213-214, 220, 225226,
252-255, 259,: 261,
263, 268, 273-278, 296, 304, 316,
323, 329.
Âzia e Vogel, — 8.

39-41, 58-59, 63, 72, 81,
127,
155-156,:
179-180,
184-186, 196,- 212-214,
225,
281, 318, 320, 322-323,
.Berati — 96-97, 107, 160, 205,
,
208-211, 226, 257; 297.
-Berlini —. 50, 57, 59, 66, 76-77, 93-95,
98, 101, 129, 130, 185, 211. ..
Berna — 268.
Bilishti -r- 234.
,
Bosnja — 89. .......
Brindizi 78, 79, 80, 90, 107.
Britania e Madhe: shih Anglia.
Budapesti — 256.
Bukureshti— 45, 62.
Bullgaria — 27, 38, 62, 69, 82, 84-85,
87, 92, 112, 126-127, '130, 139,
141, 164, 169, 173, 178, 184-185,
211, 220, 225- 226; 253, 257, 260,
’304, 308.
Buna (lumi) — 21, 115, 173, 190-191,
193, 196.
Bytyçi — 193.

c

Cetinja — 19, 21, 31, 32, 35, 40, 72, 81,
113; 190-192; 196-199, 201,
203-204, 214, 225-226,
256.

B
Bahçallëku — 320.
Ballkani (Gadishulli Ballkanik) — 56, 21, 29, 31-32, 35, 37, 39, 45, 5859, 62, 69, 76, 90, 93, 104, 127,
130, 141, 142, 153, 155, 157, 159,
161, 168, 207, 210, 212-213,218219,
222, 230, 242, 252-253, 310, 312,
326.
'Bardhanjori —• 193.
Bari — 80.
Bazel (Zvicër) — 6.
Belgjika — 6, 68.
Beogradi — 12, 19-21, -27, 31, 35-36,
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ç
Çamëria — 34, 40.
Çekosllovakia — 269.

D
Dâlmàcia — 19, 21, 69-70, 84, 129,
162, 165-167, 162-170,
172, 184.
Dardanele >— 160, 205, 212.
Dardha (Dibër) — 259.
Delvina >— 46, 86, 290.
Deti A d r i a t i k — 5, 11, 19, 29, 31-32, 35-

36, 38-40, : 51, 54, 57-60, 62, 65-66,
69, 75-77, 80-81, 84-89,
103,
128-129,
155153,
159-160,
181-162,
164, 173, 181, 184, 209, 220, 226,
253,
254,259, > 271,281,
293, 326,
327, 329.
Hibra — 41,
179, 226, 257, 311.
Dibra e Poshtme ------------ 259, 321.
Dodekanezi — 65, 154, 156, 173, 206.
Drama — 62; •
Drini (lumi) — 146, 167, 173, 179, 312313, 322.
Durrësi — 44, 52, 54, 56-57, 62, 68, 74, 7880, 82, 96, 102, 107-108, 111, 115,
117; 118; 121, 127, 132-134, 136, 140,
146-152, 163-164,
167,
178,
183, 188, 208, 211, 213, 219- 220,222-223,
225,
226,
237, 242, 257, 305, 307, 327- 329.

DH
Dhëmblani — 87.

E
Elbasani — 151, 18S>, 225, 256, 257, 259260, 262, 267, 276,
307307
Egjeu (deti) — 65, 153.
Epiri. — 62.
Epiri i Veriut — 46, 48, 52, 56, 86-87,
100-101, 104, 116, 207, 208, 232, 243, 284,
289-290. Erseka — 49.
Evropa — 28, 76, 180, 186, 196, 292293.
F
> Favignano — 137.,
Ferizaj — 260, 262.
Fieri — 34, 209. ^
Follorina —
230.
Franca — 3, 5-6, 27, 32, 41, 45, 63, 68,
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70, 78, 82, 85, 98-99, 100,
102,
113, 127-128, 146,
149,
159, 161-162, 165, 170172,
191, 217-219, 225, 232233,
235, 238-239, 241, 243244, 281, 287, 292„ 297, 303,
308306, 308-309, 313-317,
322,
329- 330.
G
Gadishulli Apenin — 140, 213.
Galicia — 8, 69.
Gashi — 193.
Gollobërda — 187.
Gora — 234.
Gramshi — 304, 307.
Greqia — 7, .16, 18, 23-24, 29, 32, 3436, 39-40, 45, 47-52, 54, 58, 62, 65,
67, 69-71, 81- 82, 84-85, 87, 91-92,
96-97, 99-104,
110,
113-116,
120,
122-125,
127-128,
146-147,
150-151, 161, 164-168,
171,
178, 181, 185, 196, 205-211,
215, 217, 226, 229-230,
233,
236, 239-240, 245, 247,
253256, 276, 282, 283, 284, 286,
289, 293, 297, 303-304, 308,
330- 329.
Gruda — 190.

GJ
Gjakova — 20, 190, 262, 290.
Gjermania — 3, 5-6, 8, 27, 32,
45, 50, 56-80, 62, 65, 68-69, 77, 9394, 126, 129, 156, 160, 176-177, 183,
209, 255, 259, 298, 316.
Gjirokastra — 22, 23, 34, 40, 46-49, 52,
86, 120, 150, 206, 208,
227,
282-284,
287-288,
289-291, 294, 297, 300.

B

Basi — 187, 321.
Bercegôvina —■ 89, 184.
Himara — 53, 86, 161, 170, 281- 282, 290.
Hoti — 190.

I
Imbros (ishulli) — 207.
Italia — 3, 5, 6-7, 16-19, 21-23, 27, 29-31,
33, 38-41, 43-45, 50-52, 54-57, 60-72, 7482, 84, 87, 89-91,
93-96,
98-108,
110, 112-118, 120,
122-123,
125, 128-130, 132, 134, 136-137, 139142,
145-146,
148-163,
165-171, 173, 175-176,
181,
183-185,
187, 191-192, 195196, 200, 206-208,
211-213,
214-217, 219-221, 223, 225, 230, 236238,
252-254,
280-281,
285, 293, 295-296, 297, 299- 3.01,
304, 307-308, 310, 315- 316, 323,
328-330.
Is.tria — 21, 162, 170.

J
Janina :— 103, 297.
Joni (deti) — 34, 49. . Jugosllavia — 19,
22, 329.

K

"

" Rakavije — 308;
Kalamas (lumi) — 297.
Kalibaqi — 230, 308.
Kanlna — 135.
Kastrati — 193.
Kavaja — 127; 181.
Kavalla — 62.
Kelmendi — 193, 321.
Kepi i Stilos — 65, 170, 289. Kina — 8,
193.
Kolonja — 46, 53, : 227, 234. ' Konica
— 46, 208.
Krojznnh (Kreuzhach) — 277.

Kroacia — 184.
Krujà — 133, 140/
Krasniqe — 193, 321.
/
Korfuzi — 39, 52, 53; 56, 100, 103. 281.
320.
Korça — 22-24. 34, 40, 45-46, 49, ’ : 5254, 86, 120, 150 , 206 ; 208, 227, 229,
230-246,
248-249,
283-284, 287, 296, 304, 306,
308,3171,'
Kosova — 20, 32, 36, 40, 41, 57, 257,
260, 277.
■•
Kozani — 164, 170 Kreta — 49, 249,
Kudhësi — 117.
Kurveleshi — 49, 281,. 290.

L
Lemnos (ishulli) — 85; Leskoviku —
49, 230, 290. Lezha — 170, 217, 306;
309-310, 312, 317, 321, 331.
Libia — 39, 154.
Lindja e Afërme — 5 , - 1 2 6 . Liqeni i
Ohrit — 171-173, 215, 308.
,
Londra — 61-62. 64-65, 70, 74-75, 79, 82,
87, 92-95, 98, 100-103, 113-114, 122,
129, 136, 140,
142-143, 145, 149 Ipl, 153, 156157,
160-161, 163, 167168, 172, 181, 183, 195, 214- 216,
284, 292,,296, 299, 329, Lozana — 301.
Luma — 87, 321.
Lunxhëria — 48,
Lura — 265, 267.
Lushnja — 331.
...
M.
Malësia e Dibrës — 187.
Malësia e Gjakovës — 321. Malësia e
Shalës ,— 200.
Mali i Pindit — 297.
Mali i Taraboshit — 193.
Mali i Zi — 19, 29, 32, 36, 39- 41, 43, 45,
471 69-70, 72-75, 81- 82, 85, 111,
113114,
120,
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123,
146, 152, 167, 170-171;
173,
177, 184, 189, 191-195,
197-201, 203-204, 209,
211,
215, 217, 253,; 256, 287, 309, 311,
316-318, 328.
Maliqi 53, 227, 248. Mallakastra — 297.
Manastiri — 90, 288.
Marnë (Francë) '— 68.
Maqedonia — 32, 37, 38, 62-63, 69, 84-85,
126-127, 129, 164, 166, 169,
173, 184-185, 188,
212-213, 219.
Mati( lumi) — 119, 151, 189, 309-312, 316,
319.
Mavrova — 141.,
Mesdhe (dcti) — 160.
Mesolongji, (Greqi) — 87.
Mirdita — 188, 189.
Muriqani — 262.
Myzcqeja —
150, 208.
N
Narta — 135.
Ngushticat (Dardanelet) — 85,
161.
Nishi — 80, 82-33, 112, 183-184.

O
Ohër — 169,..........179-180, 259, 308.
Opari --- 234.
;
Oroshi — 188.
Otranto — 77.

p
Palasa — 289.
Parisi — 14, 61, 63-64, 85, 92, 95, 97,
101, 110, 149, 171-172, 182,
197, 200,
203, 217-218,
233, 237-239, 242-247,
280281, 284, 299, 303-304, 307, 310314, 316-319, 321-322,327, 329, 330.
Peja — 20,
190, 319.
Perandoria Austro-Hungareze — 59,
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72, 85, 120, 145-146, 153- 156, 160,
176-177, 185, 252- 253, 263, 265266, 263, 273- 275.
Perandoria Bizantine — 205.
Perandoria Osmane — 20, 30, 32-35,
37,
42-43, 65, 115,
121, 128,
160, 206.
Perandoria Cariste — 182.
Perati — 308.
Persia — 7, 8.
Peshkopia — 259, 321.
Petersburgu :— 39, 61, 64, 82, 91.
Petrogradi — 8, 69-70, 85, 94-95, 117-128,
143, 152, 162, 166, 171, 197,207,
216-217, 220,
300, 329.
Përmeti — 49, 100, 208.
Pogradeei —
35, 226, 246, 304,
309308,
•
Pola — 182.

Porti i Durrësit — 171. Prishiina
— 35, 62.
Prizreni — 33, 79, 260, 262. Prespa (liqeni) — 240, 246.

:Sarajevo

— 52,' 53. //
Saranda — 47, 230,’ 308.
Sazarii — r 18, 46, 50, 51-52, 54, 77, 87,
90, 93, 95, 97, 104- 110, 113-116,
122-123,
128,
136, 140, .154, /157, 160. Selaniku
— 23-24, 188, 212, 223, 230-231,
237,
239-240, :242,
244, 246-247,. 271, 281.
Seresi— 62.

Q
Qafë Krraba — 181.
Qafa e Koçiut — 135.
Qestorati — 48.
Qishëbardhë — 135, 140.
Qukesi —■ 180.

•R

-'

'

' Raguza — 164, 184.
Roma — 8, 16-18, ,24, 34, 44-45, 51, 5460, 64-66, 68, 72, 74- 77, 79-80, 82-83, 90,
92-102, , 105-108,
111-115,
117,
129133, 135-138, 142,
146-150,
156160, 163,165,
166, 168,
170-172, 182-184, 195-197 202, 209,
213-214, 216, 220,222,
237-238, 278, 280-286, 288289, 292-298, 300, 303-306,
309-314, 322, 327-328.
Rusia . — . 3, 5-8, 10, 21, 32, 39, 41, 45, 62,
63, 68-69, 70, 72, 81-82, 85,. 91, 127129, 142, 146,159,
161-162,
164,
166168, 170-171, 191, 207, 217,
253, 297, 328.
Rumani — 56, 82, 104, 257,

RR

Rrafshi i Dukagjinit — 40. S
Sabionçelo (ishulli)
Salaria — 87.

—

167.

Serbia— 6,
16, 19, 21, 29, 32,
35-38, 39- -41, 43, 45, 47, 58,
60,'62, 65 i, 67 , '69 -75, '79, 8185, 110, 111, '113-114,
120,
'
122, 127-129, 141, 145-146, 150151, 155, 162, 164, 165-167, 189-171,
173, '177,179-181,
183-189,
192,;
196,'206, 209,
211, 217,
219, 2 2 1 , - 2 5 3 , 255,
259,' 280, 287, 303-304, 307- 309,
311, 328.
. Serbia e Vjef ër — 36.
Si ci lia — 137.
Skrapari — 304, 307.
Sofja — 63,
126, 212, 230, 259261..
Spiti — 167.
Stambolli — 43, 80, 122, 143/ 161, 171,
180, - 205, 268.
•
Slarova — 257.
Struga — 85,"259, ‘ 308;
Suezi (kariali) — 161.
SH. ' ' ' r
Shala — 201.
Shëngjini — 21, . 1 1 1 , 115, 132, 184,
171, 173, 192, 193, 213, 220, 225,
317.
Shën Naumi — 179. ^
Shibeniku — 165, 166.
Shijaku — 127.
Shkodra — 12, 20-21, 40-41, 43, 50j 56,
68, 72, 81-82, 113, 115, 118, 124125, 139, 148, 152, 171, '181, 189,
190, 193-
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200, 202-203, 215, 225, -265, 274277, 290, 298, 306, 309, 312-313,
315-322.
Shkoza — 117.
Shkumbini (lumi) — 32, 36, 84, 94, 115,
127, 150, 172, 1 8 5 , 205, 208, 256.
Shtetet e Bashkuara të Ameri- kës — 5,
208, 301-302, 328- 330, 396.
Shteti Serbo-kroato-slloven — 322.

76-80, 84, 87,
89,

90-93,

95-100, 102-115,

117-119,

123, 125,

128-129,

132-143,

145-146,

148-150,

157-

156, 158-164,166, 170, 198,

209,

213, 215, 219,

226, 257,

280-282,

221-222,
285-286,

288, 290-291, 293-294, 297-301, 307,
312, 328, 330, 331.

T.
Tanxheri — 65.
Tarabosh (mali) —r 320. 321. Tenëdo
(ishulli) — 307. Tepelena — 49, 87, 281282, 290. Teshen — 269, 272-274.
Tirana — 80, 121, 127, 133, 139, 140, 184,
186, 188, 310, 320- 321, 331.
Tiroli Jugor — 157.
Titogradi — 20.
Tivari — 164, 190.
Traka — 126.
T r e n t in o — 64, 65; T 70.
Trento —< 153, 157.
Trieste — 64, 85, 153..
Tripoli — 19.
Turqia — 6, 8, 36, 38, 62, 73, 82, 85, 87,
119, 110, 112, 115, 122, 176, 180,
200, 204, 255; 268.
V
Valbona — 200.
"Versaja — 306.
Vjena — 33, 38-39, 41, 44, 50-51, 55-60, 67,
72-77, 80, 81, 90, 93-95, 98, 101, 112,
122-123, 130, 142, 154, 155-159, 176,
177, 179-180,
213-214,
231,

185, 191, 199,

218, 221-222,

241, 251-256,

225,
258-259,

261-262, 265, 267-270, 274-278, 286,
288, 327.
Vjosa (lumi) — 35, 135, 146, 161, 170, 215,
226-227, 281, 321.
Vlora — 5, 9, 17, 18, 24, 34, 39, 44, 51-52,
54, 56-57, 59, 83-64, 65-68, 69-71,
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U.
Uashingtoni — 296, 329.
Udine -- 285.
Ujë i Ftohtë (Vlorë) — 135, 296. Ulqini
— 190,
Ura e Bunës, ’— 321.

Z.
Zara — 165,, 166.
Zvicra — 6. 135, 222, 296, 301.
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