
Shqipëria  

Jeta e përditshme gjatë Luftës së Parë Botërore 

1914-1918 
Arsyet pse kemi zgjedhur temën mbi jetën e përditshme gjatë Luftës së Parë Botërore në 
Shqipëri janë: 

• Trendet e historiografisë europiane sot, të aplikueshme edhe në tekstet shkollore, 
krahas aspektit politik dhe ushtarak të luftës përfshijnë dhe aspektin social të saj. 

• Në tekstet aktuale në Shqipëri nuk i kushtohet vëmendja e duhur çështjeve 
mbi jetën e përditshme. 

• Dinamika dhe natyra shumë dimensionale e luftës krijojnë mundësinë për të 
nxitur mendimin kritik tek nxënësit.Ata mësojnë që në luftë jo vetëm luftohet por 
edhe jetohet. 

• Informimi mbi jetën e përditshme zbut këndvështrimin e ashpër që jep lufta. 
© Subjekti 

Në këtë temë do të trajtohet kompleksiteti i jetës së përditshme në Shqipëri dhe 
pasojat sociale që solli Lufta e Parë Botërore. Nxënësit duhet të krijojnë një ide të 
qartë sesi ishte jeta e përditshme për shqiptarët dhe ndryshimet që pësoi ajo nga 
Lufta e Parë Botërore. 

© Rezultatet e orës mësimore (learning outcomes): 

a) Të përshkruajë zhvillimin e Luftës së Parë Botërore në territoret e shtetit shqiptar. 
b) Të evidentojë në hartë zonat e pushtimit në territorin e Shqipërisë. 
c) Të evidentojë tiparet  e jetës së përditshme në të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare gjatë 

L.I.B 
d)  Të krahasojë duke përdorur burimet historike, mënyrën që përdorën pushtuesit për të 

realizuar qëllimet e tyre të luftës. (Demagogjia e përdorur nga Fuqitë e Mëdha në 
funksion të pushtimit, për të fituar simpatinë e shqiptarëve). 

e)  Të argumentojë, duke përdorur burimet historike, pasojat sociale të L.I.B në Shqipëri.  
f) Të sintetizojë idetë mbi ecurinë dhe rrjedhojat e Luftës së Parë Botërore në Shqipëri, 

krahasuar me Luftën e Parë Botërore në tërësi. 

©Synimet  

• Nxitja e të menduarit kritik për natyrën komplekse të shoqërisë, pasojat dhe kundërshtitë 
që solli Lufta e Parë Botërore. 

• Të vlerësojë rolin propogandës gjatë Luftës Parë Botërore . 



• Të interpretojë burimet historike. 
• Të analizojë mesazhet që ato përcjellin dhe qëllimin që kanë. 

©Direktivat e mësuesit (teacher guideline) 

Mësuesi prezanton  temën e orës së mësimit. Ora e mësimit do të ndahet në dy faza: 

a. Prezantimi dhe ndarja në grupe pune 
b. Prezantimi i  rezultateve 

Hapi I: Ndarja e grupeve të punës 

Grupet e punës: 

1. Zona e pushtimit austro-hungareze  
2. Zona e pushtimit franceze  
3. Zona e pushtimit italian 

Hapi II: Mësuesi prezanton detyrat për grupet e punës. Nxënësit duhet të kenë njohuritë bazë për 
Luftën e Parë Botërore. Nxënësit duhet të përcaktojnë zonat e pushtimit të dhëna më parë nga 
mësuesi. Të evidentojnë karakteristikat e jetës së përditshme në secilën zonë pushtimi. Të 
evidentojnë propogandën dhe demagogjinë e përdorur në secilën zonë pushtimi. 

Hapi III:  Mësuesi bën pyetje në mënyrë që të organizojë dhe drejtojë grupin e punës. 

Hapi IV: Një prezantim i shkurtër i punës së grupeve. 

Hapi V: Konkluzionet dhe reflektimet mbi temën. 

Prezantimi  

Më 28 korrik 1914 Austro-Hungaria i deklaroi luftë Serbisë, çka solli shpërthimin e Luftës së 
Parë Botërorë. Gajtë kësaj Lufte, Shqipëria u pushtua nga ushtritë e shteteve ballkanike dhe të 
Fuqive të Mëdha. 

Në qershor të vitit 1915,forcat ushtarake serbe pushtuan Shqipërinë Verilindore, duke arritur në 
afërsi të Durrësit, ndërsa ato malazeze pushtuan Shqipërinë Veriperëndimore. Ushtritë serbe dhe 
malazeze u detyruan të tërhiqeshin nga territoret shqiptare, nga presioni i ushtrisë austro-
hungareze, e cila në janar 1916 krijoi zonën austro-hungareze të pushtimit. Autoritetet e 
pushtimit organizuan një administratë civile me nëpunës shqiptarë, nën vartësinë dhe kontrollin e 
plotë ushtarak të tyre. Ato lejuan ngritjen e flamurit shiqptar, hapën shkolla në gjuhën shqipe, 
shkolluan shumë të rinj shqiptarë në shkollat e Austrisë, zhvilluan infrastructurën. Më 23 janar 
1917, autoritetet e pushtimit shpallën publikisht në Shkodër autonominë e Shqipërisë nën 
patronazhin e Mbretërisë Austro-Hungareze, por lanë në heshtje kufijtë e saj politikë. 



Në tetor 1916 në territorin shqiptar hynë repartete ushtrisë franceze. Ato u vendosën në Korçë 
pasi larguan prej anadej trupat greke. Më 10 dhjetor 1916 në Korçë u shpall Krahina Autonome. 
Ajo do të administrihej nga shqiptarët nën mbrojtjen e autoriteteve franceze. Gjuha e 
administratës do të ishte shqipja. Simboli i Krahinës Autonome do të ishte flamuri shqiptar, të 
cilit i ishin shtuar edhe shiritat trengjyrësh të flamurit francez. U hapën shkolla në gjuhën shqipe. 
U hap edhe Liceu Francez. Kjo administratë veproi deri në shkurt të vititi 1918. 

Më 3 qershor 1917 administrata italiane e pushtimit shpalli në Gjirokastër solemnisht unitetin 
dhe Pavarësinë e Shqipërisë nën patronazhin e Mbretërisë së Italisë. U premtua se shteti i 
ardhshëm shqiptar do të kishte institucione të lira, forca të rendit, gjyqe dhe shkolla. U lejua 
përdorimi i flamurit shqiptar, filloi ndërtimi i rrugëve, urave. Infrastruktura e qyteteve ndryshoi. 

Grupi I.  

1. Shikoni  me vëmendje hartën. Evidentoni zonën e pushtimit  austro-hungarez në Luftën e 
Parë Botërore në Shqipëri. (Kjo hartë do të plotësohet nga 3 grupet e punës) 

 

Detyra për burimet historike 



• Lexoni burimet dhe përpiquni të argumentoni mbi to: 
1. Përshkruani jetën e përditshme në zonën e pushtimit austro-hungareze.  
2. Shpjegoni disa nga arsyet e gjendjes së vështirë ekonomike të shqiptarëve gjatë 

Luftës se Parë Botërore. 
3. Argumentoni mbi problemet dhe vështiresitë që solli lufta. 

1. Mjeku holandez Tienhoven, në kujtimet e tij shkruan për pushtimin e Durrësit nga forcat 
austro-gjermane: 

E mërkurë, 2 shkurt 1916: Topi dëgjihet nga të katër anër. Përsëri dy avionë që sillen rrotull 
Durrësit. Rënien e bombave e shoh fare afër. Edhe tymi i tyre pas shpërthimir është më i zi..Sot 
në spital u mora me refugjatët e sëmurë dhe më nevojtarë. U shpërndamë ca ushqime amerikane. 
Rreth Durrësit ka mbi 200 refugjatë. Gjithë pasditen e kalojmë në hotel duke u shpërnadrë bukë. 
Më shumë se 1000 prej tyre janë ngjeshur para kangjellave për të marrë secili një çerek bukë. I 
vendosim në radhë, dhe nga dy, ata kalojnë para një tavoline, ku xhandari u ndan racionet e 
tyre....”. 

Në: Luan Rama, Bonjour d’Albanie-Shkrime nën hijen e bombave, Tiranë: Maluka, 2014, f. 63. 

2. Në raportin e tij, konsulli i përgjithshëm austro-hungarez në Shkodër dërguar Ministrisë 
së Punëve të Jashtme të Mbretërisë Habsburgase, më 20 maj 1916 shkruan:  

… “Gruaja këtu nuk është shumë aktive. Gratë myslimane janë fanatike dhe jashtë shtëpisë nuk 
bëjnë asgjë”. 

“Përsa u përket aftësive mendore do të ishte një padrejtësi me thenë se shqiptarëve u mungon 
inteligjencia, përkundrazi ata mësojnë lehtë dhe janë dinakë. Vetëm arsimi i prapambetur është 
shkaku i numrit të madhë të analfabetëve”.  

Në: Arkivin e Institutit të Historisë, Fondi i dokumenteve diplomatike austro-hungareze, Vj. 26-
7-719.  

• Lexoni me kujdes burimet historike; 
1. Argumentoni mbi mënyrën e prezantimit të pushtimit nga austro-hungarez për të 

realizuar qëllimet e tyre të luftës.  
2. A mendoni se shqiptarët përfituan nga qëndrimi që mbajtën austro-hungarezet 

gjate Luftës së Parë Botërore? 

3. Urdhër i komandës së lartë austro-hungareze, Shkodër, 17 mars 1916 

Të ndalojë mësimi i italishtes. Të shtypin urgjentisht libra në gjuhën shqipe. Të shtohet numri i 
shkollave dhe disa drejtori në administratën lokale të drejtohen prej vendasve. 



Në: Arkivin e Institutit të Historisë, Fondi i dokumenteve diplomatike austro-hungareze, Vj. 26-
7-731. 

4. Në kujtimet e tij Eqrem bej Vlora, protagonist i Luftës së Parë Botërore, në lidhje me 
zonën e pushtimit austro-hungarez do të shkruante: 

“Në qeverisjen e krahinave shqiptare të pushtuara nga trupat austro-hungareze, autoritetetet 
ushtarake në Shkodër kishin ngritur një Këshill Administrativ, i cili mori në dorë çështjet e 
brendshme të vendit. Burra si Luigj Gurakuqi (drejtor i arsimit) dhe Fejzi bej Alizoti (drejtor i 
financave) arritën rezultate shumë të mira në dikasteret e tyre. Falë këtij administrimi të 
përbashkët austriako-shqiptar, shteti i mëvonshëm shqiptar pati mundësi të ndërtonte një gjuhë të 
mësuar zyrtare, të hapte shkollat e para fillore dhe të krijonte elementët e parë të kategorisë së 
nëpunësve shtetërore.  

Në: Eqrem bej Vlora, Kujtime, Vëllimi i dytë 1912-1925, Tiranë: Shtëpia e Librit dhe 
Komunikimit, 2001, f. 140. 

• Vëzhgoni me kujdes burimet historike: fotografitë 
1. Si e pritën shqiptaret pushtimin?  
2. Analizoni fotot në mënyrë kritike, çfarë tregojnë ato? 

 



 

 



Grupi II:Shikoni me vëmendje hartën. Evidentoni zonën e pushtimit  francez  në Luftën e Parë 
Botërore në Shqipëri.  

Detyra për burimet historike 

Lexoni burimet dhe përpiquni të argumentoni mbi to: 

• Përshkruani jetën e përditshme në zonën e pushtimit francez.  
• Evidentoni karakteristikat e jetës së përditshme në këtë territor.  Si pasqyrohej ajo në 

shtypin e kohës 
• Shpjegoni disa nga arsyet e gjendjes së vështirë ekonomike të shqiptarëve gjatë Luftës se 

Parë Botërore. 
• Argumentoni mbi problemet dhe veshtiresitë që solli lufta. 
• Argumentoni mbi kundërshtitë e ngjarjeve te treguara  në burimet historike 

Zona Franceze 

1. I dërguari i posacëm i revistës franceze L’Illustration, Robert Vaucher, më 28 shkurt 
1917 nga Korca shkruante: 

…..Tashmë në orët e mësimir kanë vendosur dhe studimin e frëngjshtes. Disa gazeta botohen në 
Korçë. Më kryesorja është “Gazeta e Korçës”, e cila botohet në aktër faqe në frëngjisht, shqip 
dhe greqisht. Një rregull i përsosur mbretëron aktualisht në territorin e kazazë që trupat tona kanë 
çliruar nga austriakët, bullgarët ose grekët. Që prej dy muajsh asnjë krim nuk është kryer, një 
fakt unik ky në analet shqiptare. Me burime lokale janë shtypur pulla postare që kanë shqiponjën 
dykrenare me nënshkrimin “Korçë, Shqipëria e Pavarur”, të cilat zëvendësojnë pullat e vjetra 
greke”. 

Në: Luan Rama, Bonjour d’Albanie-Shkrime nën hijen e bombave, Tiranë: Maluka, 2014, f. 35-
36 

2. Leitnanti francez, Rene Ningot në fletoren e tij të shënimeve shkruan për Korçën:  

“17 shkurt 1917 

...Korça ka pamjen e një kryeqyteti të vogël dhe i ngjan qyteteve perëndimore. Rrugët e saj janë 
të pastra, shtëpitë simpatike dhe disa janë vila të vërteta. Dyqanet zënë një lagje më vete”. 

Në: Luan Rama, Bonjour d’Albanie-Shkrime nën hijen e bombave, Tiranë: Maluka, 2014, f. 133 

3. Komandanti francez Bernard de Lingonnes në ditarin e tij shkruan:  

“14 shkurt 1917 



Nga fundi i pasdites hymë në Korçë. Populli i qytetit është i terrorizuar. Në mëngjes, avionët 
kanë hedhur mbi qytet 12 bomba dhe kanë vrarë 5 banorë”. 

“17 shkurt 1917 

...Bashkë me shtabin tim vendosem në shtëpinë e një shqipatari mysliman. I zoti i shtëpisë është i 
dashur, por gruan nuk ia shohim. Ajo është e mbyllur në dhomën e saj. Katër fëmijë, dy prej të 
cilëve vajza, vërtiten në kuzhinë, duke kërkuar bukë. Një bukë 1 kg e gjysmë kushton 4 franga. 
...Batalioni im po kujdeset pr riparimin e rrugës së Pogradecit.. Materialet dhe veglat na i jep 
administrata lokale shqiptare. Duhenn prerë drurët dhe artileria na ndihmon me automjetet e saj 
të transportit dhe veglat e tjera ne i marrim te tregtarët e hekurishteve të Korçës”.  

Në: Luan Rama, Bonjour d’Albanie-Shkrime nën hijen e bombave, Tiranë: Maluka, 2014, f. 99 
dhe 112. 

g) Lexoni me kujdes burimet e shkruara historike dhe fotografite; 
• Evidentoni dallimet midis fshatit dhe qytetit në territorin e pushtuar nga ushtria 

franceze. 
• Evidento pozitën e gruas shqiptare në fshat dhe në qytet gjatë Luftës se Parë 

Botërore. 

4. Koloneli francez Ordion në letrën dërguar vajzës së tij, më 14 mars 1918  e përshkruan 
kështu fshatin shqiptar dhe organizimin e familjes aty: 

“...Ajo që të bie më së pari në sy në Shqipëri është sipërfaqja e një fshati; grumbujt kompaktë të 
banesave janë pak të rrala dhe shtëpitë janë shum të shpërndara, ndryhse nga sa ndodh në disa 
qytete të jugut të Francës. Këtu konstaton se shtëpitë janë të gjitha të ulta dhe 40-50 metra larg 
njëra tjetrës. Në përgjithësi familjet jetojnë të grupuara gjer afër 30 persona, ku lryetari luan rolin 
kryesor dhe ku fëmija dhe fëmijët e fëmijëve i binden me verbërëri. ...Mikpritja tek shqiptarët 
është e njëjtë si në Korsikë, e thjeshtë dhe e sinqert, pa asnjë lloj interesi dhe që nuk pranon asnjë 
lloj pagese me para”.  

Në: Një oficer francez në Ballkan (1917-1925), Vëllimi I, Shkrime të kolonelit Andre Ordion, 
paraqitur nga i nipi, Tiranë: Papirus, 2014, f. 32-33.  



 

 

 



 

h) Lexoni me kujdes burimet e shkruara historike dhe fotografite 
• Argumentoni mbi mënyrën e prezantimit të pushtimit nga francezët  për të realizuar 

qëllimet e tyre të luftës  

5. Në lidhje me punën e ndërmarra nga ushtria, në zonën franceze të pushtimit, koloneli 
shkruan: 

“Nëse ushtria ka ndërmarrë punime të dobisë ushtarae, paralelisht me to, ajo do të mund të nxisë 
edhe vepra intelektuale për ta bërë Francën të njohur me qëllim që ndikimi i saj të rrezatonte në 
një vend ku Gjermania ushtronte një ndikim mbizotërues”.  

Në: Një oficer francez në Ballkan (1917-1925), Vëllimi I, Shkrime të kolonelit Andre Ordion, 
paraqitur nga i nipi, Tiranë: Papirus, 2014, f. 166.  

 

 



 



Grupi III. 

Shikoni me vëmendje hartën.Evidentoni zonën e pushtimit  italian në Luftën e Parë Botërore në 
Shqipëri.  

Detyra për burimet historike 

Lexoni me kujdes burimet historike: fotografitë, burime te shkruara. 
6. Argumentoni mbi mënyrën e prezantimit të pushtimit nga ushtria italiane. Cili ishte 

qëllimi i tyre 
7. Si u prit pushtimi? 
8. Evidentoni karakteristikat e jetës së përditshme në këtë territor 

i) I dërguari i posacëm i revistës franceze L’Illustration, Robert Vaucher, më 6 janar 1917, 
nën titullin Fillimet e pushtimit italian të Vlorës , shkruan: 

 “Xhenjot e Vlorës e kanë përqendruar punën e tyre në dy drejtime të ndryshme: në punimet 
mbrojtëse me strehime dhe në ndërtime civile. Gjatë një viti, me një punë të palidhshme, 
fizionomia e qytetit të Vlorës është transformuar, duke fituar disa shekuj të humbur nën 
përgjumjen osmane. Rrugët, që shiu i paktë i kthente n përrenj, u bënë me kalldrëme: u ndërtuan 
kanale kullimi për ujrat. Një akuaduk prej 7 km sjell ujin e pishëm në tetë cezma, të vendosura 
në lagje të ndryshme. Po kështu edhe një varrezë katolike, ndërtesa e gjykatës civile, posta, 
shkollat italiane e shqiptare, depo për doganën dhe lëndët djegëse, prefektura, bashkia, një Pazar 
i mbuluar, pra shumë vepra të ndryshme publike të hartuar nga aleatët tanë. Ndërtimi i tyre do t’u 
lejojë banorëve të Vlorës të mirat e një qytetërimi modern...Më shumë se 150 km rrugë u krijuan 
për kalimin e karrove; 400 km linja telefonike lidhin dhe postat më të largëta të komanadës së 
Vlores.”.  

Në: Luan Rama, Bonjour d’Albanie-Shkrime nën hijen e bombave, Tiranë: Maluka, 2014, f. 26-
27 

 



 

 

 

• Lexoni me kujdes burimet e shkruara historike dhe fotografite; 



1. Evidento pozitën e gruas shqiptare në fshat dhe në qytet gjatë Luftës se Parë 
Botërore. 

3. Në kujtimet e tij Eqrem bej Vlora, protagonist i Luftës së Parë Botërore, në lidhje me 
gruan shqiptare qytetare, të personfikuar tek figura e nënës së tij do të shkruante:  

“Nëna ime ishte prototipi i amvisës shqiptare, i zonjës së shtëpisë, e rreptë me të tjerët sa edhe 
me vetveten, që dinte të qeveriste me dorë të sigurtë shtëpinë dhe katandinë. E mbetur vetëm në 
Vlorë gjatë kohës së pushtimit italian, ajo kishte mundur, ashtu pa zhurmë e bujë, të qeveriste 
mësë miri jo vetëm çifligjet tona vetjake me të 200 shtëpitë dhe dyqanet, por edhe ato të të gjithë 
Vlorajve..Pa ditur shkrim e këndim ajo komandonte me sukses 5 qehallarë, 2 sekretarë, 25 rojë 
dhe një personel shërbimi prej 30 vetësh. Ajo që më parë nuk ishte marrë kurrë me punë 
“burrash”, ajo që nuk kishte ditur të numëronte as paratë e saj të xhepit, tani në kushtet më të 
vështira, qeveriste miliona, u dërgonte çdo muaj mijëra e mijëra “parazitëve” të ndryshëm-
anëtarë të familjes- jashtë vendit (përfshirë këtu edhe mua), duke arritur prapëseprapë të kursente 
miliona të tjera”.  

Në: Eqrem bej Vlora, Kujtime, Vëllimi i dytë 1912-1925, Tiranë: Shtëpia e Librit dhe 
Komunikimit, 2001, f. 135-136. 

j) Ushtari italian në Shqipëri, Damiano Bruno i shkruan mbesës së tij Mariela: 

5 mars 191 E dashur Mariela!  

“Sot në mëngjes erdhi në infermieri një grua shqiptare e hipur mbi një mushkë: e njomë, e 
hijshme, e shoqëruar nga i ati dhe i shoqi. Këtu në Shqipëri të shohësh një grua të trajtohet kaq 
mirë është diçka e pazakontë. Për shembull, sot pasdreke pashë një grua të mjerë; e ndihmuam ne 
për çdo mjekim dhe i dhamë edhe sot pak kafe dhe supë. Por i shoqi i saj nuk dukej i prekur nga 
varfëria apo nga fakti se ajo ishte në fund të jetës, nuk dukej i prekur as nga vëmendja jonë. 
Madje, nuk dukej sikur i shoqi do ta priste vdekjen i palumtur për të gjetur një grua tjetër” 

Në: Damiano Bruno, 767 letra nga fronti i Luftës (Shqipëri: 1916-1919), përgatiti për botim 
Luigi Intrieri, Tiranë: “Naimi”, 2013, f. 51 
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