
Fronti i Selanikut 
 
Hyrje  
Lufta e parë botërore ishte një konflikt  agresiv ne mes fuqive të mëdha të cilat disa 
kërkonin ruajtjen e kolonive të tyre, ndërsa disa të tjera kërkonin ndarjen e re të 
botës, por të gjitha kishin qëllime pushtuese. 
 
 
 
Lufta e Parë Botërore (1914-1918) deri atëherë me përmasa të papara involvoi ushtri 
të cila ishin të shpërndara nëpër vijat e frontit njëra përballë tjetër. Një pjesë e madhe 
e ushtrive të huaja ishin të vendosura edhe në Maqedoni në linjën e frontit e cila quhet 
me emra të ndryshëm si, Fronti i Selanikut, Fronti Lindor, Fronti i Maqedonisë, Fronti 
i Ballkanit etj. Ushtritë ishin shpërndarë në të dyja anët e frontit varësisht cilave forca 
u takonin, respektivisht cilave aleanca ushtarake. Që të vijnë deri te vendluftimet ata 
shfrytëzonin mjete të ndryshme të transportit, ndërsa shpesh një pjesë të madhe të 
rrugës e kalonin në këmbë. Ushtritë me vete sillnin edhe mjete luftarake të papara deri 
atëherë me fuqi të madhe shkatërruese, të cilat ishin të arriturat e fundit të teknikës së 
luftimit. Kjo kontribuoi që dëmet dhe vuajtjet gjithashtu të jenë të mëdha. Në linjën e 
frontit u shpërndanë ushtri të ndryshme si austro-hungareze, ruse, franceze, britanike, 
gjermane, ndërsa në përbërje të atyre ushtrive luftonin edhe ushtritë të cilat ishin 
aleatët e tyre. 
 
 
Në lidhje me ngjarjet të cilat janë zhvilluar në Luftën e Parë Botërore ka informuar 

edhe shtypi në atë kohë. Në Maqedoni për shkak të kushteve të vështira nuk kanë 

botuar gazeta, megjithatë në vendet tjera është informuar për gjendjen dhe përparimin 

e ushtrive, të cilat janë gjendur në atë kohë në vendluftimet. Krahas teksteve nëpër 

gazeta janë botuar edhe fotografi të cilat përveç veprimeve luftarake japin edhe qasje 

deri te aktivitetet e tjera, si jeta e përditshme, kultura, zbavitja, arkitektura dhe 

objektet e tjera. Nëpërmjet shtypit është kryer edhe propaganda për arsyetimin e 

qëllimeve të luftimeve dhe suksesi i luftës së ushtrisë së caktuar. Nëpër faqet e 

gazetave hasim edhe krijime artistike, qofshin të ushtarëve apo të qytetarëve të tjerë, 

edhe ndikimin që e kanë në gjendjen e përgjithshme të të shprehurit.  
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Detyra: 

1. Analizoj fotografit cfarë sheh në to përshkruaj dominimin e shteteve të mëdha? 

Shkas për Luftën e Parë Botërore merret atentati i Sarajevës me 28 qershor 1914 në 
Sarajevë kryeqyteti  i Bosnjës dhe Hercegovinës ku u vra Franc Ferdinandi 
trashigimtari i frontit të Austro-Hungarisë nga antari i organizatës Bosnja e Re 
Gavrillo Principi. 
 
 
Istikamet 

 

Elementi më i dallueshëm i Luftës së Parë Botërore janë istikamet. Lufta e Parë 

Botërore, krahas asaj që është lufta më e madhe që është zhvilluar deri atëherë, ajo 

është e dallueshme edhe për shkak të faktit që ka qenë beteja më e madhe frontale me 

vijë të gjatë të frontit, që do të thotë istikame të gërmuara në tokë. Përgjatë vijës janë 

rreshtuar një numër i madh i ushtarëve, me ç’rast gjatë gjithë periudhës përderisa ka 

zgjatur lufta istikamet kanë qenë vendi ku ushtarët e kanë kaluar pjesën më të madhe 

të kohës. Istikamet kanë qenë vendi prej nga është luftuar, është fjetur, është ngrënë, 

janë shkruar letra, janë bërë plane, është humbur jeta, por në to ka mbijetuar edhe 

shpresa për paqe. Istikamet janë shpërndarë njëri përballë tjetrit ndërsa mes tyre ka 

qenë e a.q. hapësirë mes lufte. Në atë hapësirë mes lufte janë gjendur fusha, lumenj, 

male, fshatra, qytete... Në fakt kjo ka qenë hapësira ku më së shumti është vuajtur, 

respektivisht vendi ku është jetuar “mes dy zjarresh”. Ushtritë e aleatëve çdoherë kanë 

synuar ta zhvendosin vijën e frontit më përpara, në dëm të ushtrive të tjera aleate. Kjo 

do të thoshte edhe istikame të reja. Në disa vende edhe sot e kësaj dite mund të shihen 

istikamet të cilat janë shfrytëzuar në Luftën e Parë Botërore.  
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Fëmijët në luftë 

 

Edhe krahas asaj që fëmijët nuk kanë pasur asnjë faj për luftën, megjithatë mund të 

thuhet se ata më së shumti kanë vuajtur nga pasojat e saj. Nëpër shumë fotografi 

shfaqen fëmijët si pjesë e përditshmërisë, në afërsi të ushtarëve në kolona të 

refugjatëve, në mesin e atyre që e kanë humbur jetën, duke kryer punë të ndryshme 

etj. Shumë fëmijë në vitet e luftës kanë mbetur pa prindërit e tyre. Disa prej tyre i 

kanë lëshuar shtëpitë e tyre dhe asnjëherë nuk janë kthyer në vendbanimet e tyre të 

mëparshme. Në disa burime shfaqen fëmijë me uniforma ushtarake. Ata kanë 

kontribuuar edhe në punët e përditshme për mbijetesën e familjeve të tyre, por edhe 

janë përfshirë në aktivitet të punës së detyrueshme. Ditët e vështira të urisë i kanë 

goditur edhe fëmijët.  

 



 
 

 
 



 
 



 

Fëmijë të plagosur shërohen nga mjekët Holandez në Manastir 
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Njerëz në lëvizje (civilë, refugjatë) 

 

Krahas asaj që gjatë Luftës së Parë Botërore është vërejtur lëvizje e madhe e ushtrive, 

gjithashtu edhe njerëzit kanë qenë në lëvizje. Arsyeja kryesore pse kanë lëvizur 



njerëzit ka qenë për shkak të faktit që vendet ku kanë jetuar janë përfshirë nga 

veprimet luftarake, u janë rrënuar shtëpitë, nuk kanë pasur siguri, nuk kanë mundur të 

mbijetojnë për shkak të asaj që nuk kanë mundur t’i kryejnë lirshëm obligimet e tyre 

të përditshme. Një numër i madh i njerëzve janë bërë refugjatë në kërkim të vendit më 

të sigurt për të jetuar, ndërsa një pjesë e madhe e tyre asnjëherë nuk janë kthyer në 

shtëpitë e tyre të mëparshme. Fshatra të tërë janë rrafshuar me tokën, ndërsa fati i tillë 

i ka gjetur edhe disa qytete. Edhe pas mbarimit të luftës janë formuar shtete të reja, 

me ç‘rast edhe më tepër është vështirësuar kthimi në vendet e tyre të jetesës. Mes 

tjerash, shpesh herë shtetet mes vete kanë nënshkruar marrëveshje për shkëmbim të 

popullsisë, pa vullnetin e atyre që kanë qenë mjet i shkëmbimit. Shumë civilë me 

dhunë janë mobilizuar dhe kanë qenë pjesë e ushtrive ndërluftuese. Shpesh herë ka 

ndodhur që një njeri i njëjtë të mobilizohet në disa ushtri, ose vëllezër të luftojnë njëri 

kundër tjetrit për shkak të asaj që janë mobilizuar në ushtri të ndryshme.  

 
 
Lajmërim i pronarit të agjencisë së udhëtimit deri te klientët e vetë të mos 
udhëtojnë gjatë kohës së luftës, botuar në gazetën në gjuhën shqipe “Përparimi” 
që botohej në Nju Jork, 1917 
 
Qëndroni, mos e humbisni punën, mos u nisni për Atdhe, se ndryshe do të pendoheni 
shumë. Mos e rrezikoni veten tuaj, mos sakrifikoni atë fitim të vogël të cilin me kaq 
djersë mezi e fituat. Lajmet e fundit që vijnë këtej Oqeanit janë fort të errëta, punët 
ashpërsohen shumë. Greqia do të zëre luftë siç shohim, duke udhëtuar jeni në rrezik të 
bini skllav, duke vajtur në Greqi do tu marrin në zjarr, pra duroni edhe pak kohë gjer 
sa të shikojmë se çfarë soj fytyre do të marrin lajmet e fundit. 
Atdhetarë, dashuria vëllazërore dhe detyra atdhetare që kam për vëllezërit e mi, më 
shtyjnë të bëj këtë zëdhënie fitimprurëse për juve se unë nuk dëshiroj t’u marr në qaf 
për një fitim të vogël, jo kurë, kurë.  
 
Rafeal Dimitri, Agjencia Shqiptare, Nju 
Jork 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Letër drejtuar shqiptarëve nga komandanti i aradhes së Ohrit kolonel Petar 
Mishiq, Ohër, 20 maj 1915, e shkruar në gjuhën serbe, shqipe dhe turke 
 
 
SHQIPTARË 
 
Dëgjojeni mesazhin tonë dhe këshillën tonë. Serbët dhe shqiptarët jetojnë si fqinjë 
bashkë më tepër se 1300 vjet, Ju shqiptarët as nuk mundeni e as nuk keni ku të 
largoheni prej nesh. Edhe ne serbët nuk duam as dëshirojmë ta lëmë vendin tonë. 
Kemi jetuar kaq kohë bashkë dhe jeni të shtrënguar edhe pas kësaj bashkë të jetojmë. 
Ju më shumë se 800 vjet keni jetuar nën hijet e mbretërve tanë gjer në atë kohë që 
erdhën Turqit dhe e pushtuan si vendin tonë kështu edhe tuajin. Shumë serbë dhe 
Shqiptarë e ndërruan edhe fenë. Po le të besojë secili si të dojë dhe le t’i falet Zotit si i 
duket më mirë se do t’i pranohet lutja.  
Erdhi koha me emrin e zotit që turqit të kthehen prapë në vendet e tyre prej të cilave 
erdhën 500 vjet më parë. Ju shqiptarët nuk mund as ta mbani as ta shpëtoni mbretërinë 
e Turqisë. Kundër shtrembërisë dhe tiranisë janë ngritur anglezët, francezët, rusët dhe 
italianët, dhe bashkë me ata edhe serbët dhe belgët, dhe siç duket pas pak kohë me ta 
do të jenë edhe të tjerë.  
Ju kur punoni sipas intrigave të të huajve punoni kundër vetes tuaj dhe e vini në rrezik 
edhe jetën dhe pasurinë tuaj. Juve nuk mund ta shpëtoni as Tyrqinë as Austrinë, kur 
tërë Evropa është kundër atyre.  
Shikoni shtëpinë tuaj dhe dheun tuaj. Neve tani vijmë kundër atyre që nuk na lënë në 
paqe, kundër atyre që prapa krahëve tuaj punojnë për llogari të turqve e të Austrisë, 
edhe kundër jetës tonë në paqe dhe kundër miqësisë sonë. Bashkohuni pra bashkë, me 
neve që e pastrojmë vendin tuaj nga njerëzit e lig, dhe të sigurojmë pajtime në shtëpitë 
tuaja edhe në kufijtë tanë. Gjithashtu edhe juve serbë ortodoksë që kini mbetur jashtë 
nga vendi ynë bashkohuni me ne, sepse po u sjellim juve ndihmë si vëllezër të vërtetë 
edhe siguri të fesë e të gjuhës suaj. 
Ne nuk vijmë Shqipërisë, sepse fati i asaj është në duart e Evropës, por vijmë kundër 
atyre të huajve që punojnë për llogari të Turqisë e t’Atyre që e heqin ndonjë ushtar të 
Serbisë nga kufiri i luftës. Përzutë princin Vid se nuk ishte shqiptar dhe i kombit tuaj, 
edhe tashi jeni ngritur të parit shqiptar Esat Pashës, i cili njeh kombin tuaj, sepse është 
farë e fis shqiptar dhe cili dëshironte ta ruaj Shqipërinë për shqiptarët. Si ti zëmë e ti 
dënojmë kryengritësit, ne do të kthehemi prapë, edhe qeverinë e vendit tuaj do ta lëmë 
në duart e të birit të Shqipërisë Esat Pashës, i cili dëshiron paqe dhe mirëbesim me 



kombin fqinj të cilin vetë Zoti e ka vënë në dhe në të cilin jetojmë bashkë që në jetë të 
jetëve dhe në të cilin do të rrojmë për jetë.  
Atij që është bashkë me ne po i sjelli paqe dhe dashuri, por atij që është kundër nesh 
kordhe.  
Bëhuni të urtë dhe ruani vendin dhe kombin tuaj, edhe mos i dëgjoni intrigat e 
Stambollit dhe Vjenës.  
 
Në Ohër, më 20 maj 1915 
Komandant i ushtrisë koloneli 
Peter Mishiq 
 

 

 

 

Pozicionet e forcave të antantës në fronin e Selanikut 

Krijimi i fronit të Selanikut filloi në tetor të vitit 1915 me koncentrimin e forcave të 
antantës në Selanik. Gjithsej 65.000 ushtarë francez dhe 85.000 britanikë nën 
komandën e gjeneralit francez Moris Saraj. Detyra e tyre ishte që ta sigurojnë 
komunikacionit e linjës hekurudhore Selanik-Shkup, të hynë në kontakt me komandën 
supreme serbe. Fronti i Selanikut u krijua me nismë të antantës për këtë arsye: të 
ndalohet depërtimi i fuqive qendrore në Selanik, a prej këtu në Suec, Afrikë dhe Azi, 
të shfrytëzohet Selaniku me rrethinën për një kundërsulm që të ndalohen forcat 
gjermano-austro-hungareze bashkë me ato bullgare dhe turke dhe të lihen forcat 
anglo-franceze me ato ruse, dhe ti ndihmohet Serbisë në rimëkëmbjen e saj dhe te 
paralajmërohet mbreti progjerman Konstantini që të mos e bashkojë Greqinë me 
forcat qendrore. 

 
Ushtritë në fronin e Selanikut 

Trupat aleate, pavarësisht njësive ushtarake britanike, franceze dhe serbe përbëheshin 
edhe nga një divizion Italian, një brigade ruse dhe një njësi e posaçme shqiptare në 
krye me Esad-pashën e cila kishte rreth 800 ushtarë dhe oficer. Kjo njësi, pas hyrjes 
së forcave austro-hungareze në Shqipëri u transferua ishullin Italian Ponzo… Gjithsej, 
ushtria e fuqive qendrore në fronin e Selanikut numëronte 240.000 ushtarë, ndërsa 
forcat efektive ushtarake numëronin rreth 250.000 ushtarë. Bashkë me njësite tjera 
mbështetëse ky numër dukej kështu: francezë 127.000, serbë 122.000, anglezë 
119.000, italianë 24.000 dhe rusë 9.560, d.m.th. mbi 400.000 njerëz. Ushtria franceze 
e ka mbajtur pjesën qendrore, ndërsa ushtria serbe krahun e majtë të frontit 
(fushëbetejën e Manastirit). 

 

Detyrë  
Duke shfrytëzuar të dhënat numerike përpilo një tabelë pasqyruese për të dhënë në 
pah raportet numerike të fuqive ndërluftuese në frontin e Selanikut.  ( Përgatit skemën 
tabelare )  
Shembull  



 Antanta Fuqitë Qendrore 
Nr. i ushtarëve   
Struktura etnike e 
ushtarëve 

Shqiptarë , serb  

Ushtarë të vrarë/ sa femra?    
Ushtarë të plagosur.   
Armatimi  Topa.. pushke cfar lloji ?     
Veshmbathja    
….   
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
“Nëpërmjet një zone të argjiltë-kaftë, të mbushur me pluhur zgjatet një kolonë thuajse 
e pafund e karrocave me dy rrota dhe buajve si mjet i vetëm i transportit për furnizim 
të ushtrisë së shumtë bullgare në Frontin e Selanikut. Kalonin javë përderisa një 



kolonë e tillë ta sillte deri te fronti ngarkesën e saj të parëndësishme... Këto kolona 
nuk njihnin asnjë disiplinë për drejtimin e lëvizjes. Si pasojë e kësaj thuajse mezi ishte 
e mundur që kamionët e paktë gjermanë të kalojnë nëpër rrugët e këqija dhe të 
mbingarkuara me karroca dhe të vendosen në dispozicion të ushtrisë bullgare... Ishte 
natë kur erdha në Manastir që të kontrolloj linjën kryesore hekurudhore Manastir-
Selanik deri te fronti. U shfaqën rrënimet e shumëfishta me përjashtim të dy makinave 
të dëmtuara, mungonte çdo lloj i materialit transportues”. 
 
Историја на железниците во Македонија 1873-1973(стр.134)НИП Нова 
Македонија1973 
 
 
Luginat e Vardarit dhe veçanërisht Struma, në të cilën ishte i rreshtuar garnizoni 
britanik ishte e zënë nga malaria për shkak të pranisë së tepërme të mushkonjave. 
Shumica e ushtarëve vuanin nga mushkonjat dhe morën masa për pastrimin e 
hapësirave fushore dhe kënetave. Ushtarët merrnin doza të rregullta “Kininë”, ndërsa 
njëkohësisht mbanin edhe “Muslin” të lidhur nën helmetat gjatë netëve. 
Mbi 34.000 oficerë dhe burra britanikë u evakuuan në shtëpi për shkak të malaries. 
Kjo është arsyeja pse Asociacioni i Veteranëve Britanikë pas luftës, “Fushatën e 
Selanikut” e zgjodhi mushkonjën si simbol të vetin.  
Në shtator të vitit 1918 – para fundit të betejave vendimtare duhej të luftojnë edhe 
kundër të a.q. “pandemisë spanjolle të gripit” e cila arriti në Ballkan. Tërë brigada 
britanike është tërhequr nga ofensiva finale për shkak të epidemisë së këtij gripi.  
 
 
Aeroplani britinaki u rezua nga forct bullgare ne Gjevgjeli 
 
 
 

 
                             ushtare gjerman ne Struge 
 
 



 

 
Sipas simboleve që mbajne cilës ushtri i takojnë ? 
 


