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P a r a t h ë n i e 
 

Publikimi i burimeve historike për të kaluarën e shqiptarëve ka qenë 

dhe mbetet një detyrë e rëndësishme për historianët. Një gjë e tillë 

paraqitet veçanërisht e domosdoshme kur është fjala për ngjarje dhe 

dukuri me një domethënie të jashtëzakonshme në kontekstin e procesit 

historik të zhvilluar në tokat shqiptare që nga gjysma e dytë e shek. XIX e 

këtej. Në dimensione të kësaj natyre u krijua dhe funksionoi edhe Lidhja 

Shqiptare e Prizrenit, organizata e parë gjithëkombëtare që nga koha e 

Skënderbeut, e cila bashkoi shqiptarët rreth një programi politik serioz që 

lidhej me mbrojtjen e tërësisë tokësore të vendit nga aneksimi i huaj si 

dhe me krijimin e një shteti të njësuar kombëtar, fillimisht autonom e më 

pas të pavarur. 

Dramaciteti i rrethanave të jashtme dhe të brendshme produkti i të 

cilave ishte vetë Lidhja e Prizrenit, terreni i vështirë politik dhe shoqëror 

në të cilin ajo veproi, arritjet dhe mosarritjet, si dhe mesazhet e fuqishme 

që buruan prej saj, i kanë nxitur studiuesit e historisë ta trajtojnë 

gjerësisht dhe nga shumë këndvështrime problematikën e kohës kur 

veproi Lidhja. Për rrjedhojë, bibliografia e studimeve rreth këtij subjekti 

kaq interesant është pasuruar me shpejtësi në rrjedhën e viteve. Një rol të 

veçantë në këtë drejtim kanë pasur edhe veprimtaritë e rëndësishme 

shkencore kombëtare e ndërkombëtare, të organizuara me raste jubilare, 

si konferenca, simpoziume, etj. 

Vlen të theksohet se, krahas punës studimore, vëmendje e 

konsiderueshme i është kushtuar fuqizimit të bazës burimore të historisë 

së Lidhjes, pikë së pari, nëpërmjet kërkimeve në fondet dokumentare të 

arkivave të shteteve të huaja, politika e të cilave ka qenë e lidhur 

drejtpërsëdrejti ose tërthorazi me Shqipërinë dhe shqiptarët. Kërkime të 

tilla në arkiva të njohura si ato të Stambollit, Vjenës, Parisit, Romës, 

Londrës, etj., jo vetëm që kanë pasuruar arkivat shqiptare me një lëndë 
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kaq të çmuar, por kanë dhënë rast që të shohin dritën e botimit një numër 

vëllimesh me dokumente për Lidhjen e Prizrenit.
1
 

Megjithatë, nisur nga fakti që në Arkivin e Institutit të Historisë, 

Tiranë, ruhet ende një thesar i madh dokumentesh me prejardhje nga 

arkivat e huaja të lartpërmendura, si dhe nga nevoja që ndjehet gjithnjë e 

më shumë sot për njohjen e burimeve historike për Lidhjen nga publiku i 

gjerë, ne e pamë të udhës që, me rastin e 140-vjetorit të themelimit të 

kësaj organizate, të vijojmë të botojmë serinë me vëllime dokumentare 

nga fondi i Arkivit të Vjenës. 

Zgjedhja e këtij fondi për këtë botim serial nuk ka qenë e rastit. Së 

pari, koleksioni i Arkivit të Vjenës përbën një nga seksionet më të 

kompletuara të AIH-së nga pikëpamja e pranisë fizike të dokumenteve, jo 

vetëm përsa i përket periudhës së Lidhjes, por edhe periudhave vijuese të 

historisë kombëtare të shqiptarëve. Së dyti, raportet konsullore austro-

hungareze që përbëjnë këtë fond të rëndësishëm, dallohen nga pikëpamja 

e thellësisë dhe gjerësisë së informacionit historik që servirin. Së treti, i 

rëndësishëm për t’u theksuar është edhe fakti se gjeografia e këtij 

informacioni mbulon tërë hapësirën shqiptare, madje edhe vende fqinje, 

ndodhitë e të cilave lidhen drejtpërsëdrejti ose tërthorazi me zhvillimet 

brendashqiptare. Një gjë e tillë shërben më së miri që lexuesit të krijojnë 

perceptime të sakta për ngjarje a dukuri të caktuara dhe për më tej, të 

qartësohen edhe për një kontekst më të gjerë të realitetit historik të 

periudhës në fjalë. 

Vëllimi III i kësaj serie vëllimesh dokumentare që ne kemi nderin t’i 

paraqesim lexuesit, përfshin dokumente të periudhës 1 dhjetor 1879 deri 

më 30 qershor 1880. Kjo është koha kur popullsia e Plavës dhe Gucisë 

vijonte qëndresën e saj kundër aneksimit nga Mali i Zi. Më tej, duke qenë 

se Mali i Zi i ndodhur përballë shqiptarëve të armatosur dhe pasi humbi 

në disa beteja me ta, Fuqitë e Mëdha nënshkruese të Traktatit të Berlinit, 

me propozimin e diplomacisë italiane, vendosën t’i propozonin Portës së 

Lartë dhe qeverisë malazeze, zëvendësimin e tyre me Hotin dhe Grudën. 

                                                           
1
  “Dokumente mbi Lidhjen e Prizrenit nga Arkivi i Vjenës: Raporte të konsujve austro-

hungarezë”, përgatitur nga Aleks Buda, në Buletin i Institutit të Shkencave, 1948, 2-3; 

Akte të Rilindjes Kombëtare Shqiptare (1878-1912), përgatitur nga S. Pollo e S. 

Pulaha, Tiranë: 1978; Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet osmane (1878-1881), 

përgatitur nga K. Prifti, Tiranë: 1978; Lidhja e Prizrenit në dokumentet osmane (1878-

1881), përgatitur nga I. Rexha, Prishtinë: 1978; Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878-

1881) në dokumente angleze, përgatitur nga S. Rizaj, Prishtinë: 1978; Lidhja Shqiptare 

e Prizrenit në burimet angleze, Librat I-II, përgatitur nga R. Abdyli, Prishtinë: 2004; 

Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (1878), vëll. I, përgatitur 

nga B. Meta, F. Duka, M. Verli, Prishtinë: 2008. 
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Për aneksimin e këtij territori u arrit edhe marrëveshja osmano-malazeze 

në prill 1880. 

Lajmi për këtë marrëveshje e zhvendosi rezistencën shqiptare nga 

Plava – Gucia në Hot dhe Grudë, ndonëse mbrojtësit e Plavës e Gucisë 

ishin gjithnjë të gatshëm të mbronin territorin e tyre. Rezistenca nën 

udhëheqjen e Lidhjes Shqiptare mori dimensione të gjera gjithëshqiptare.  

Qeveria osmane i dorëzoi këto territore por vija kufitare u zu me 

shpejtësi nga forcat shqiptare. Ushtria malazeze nuk guxoi të sulmonte 

për t’i pushtuar këto territore. 

Kjo situatë e nderë vijoi deri në qershor 1880 kur qeveria britanike 

bëri një propozim të ri për zëvendësimin e Hotit e Grudës me Ulqinin dhe 

një rrip toke në Perëndim të liqenit të Shkodrës. Sërish, sapo u mësuan 

këto lajme, Lidhja Shqiptare i dislokoi forcat në mbrojtje të këtyre 

territoreve. Kështu qershori i vitit 1880 u mbyll në këtë situatë dramatike, 

kur Fuqitë e Mëdha përgatiteshin t’i bënin zyrtarisht propozimin qeverisë 

osmane për dorëzimin e Ulqinit, Malit të Zi dhe kur Lidhja Shqiptare po 

përgatiste rezistencën kundër dorëzimit të tij. Në këtë moment dramatik 

përfundon dhe Vëllimi i Tretë i këtij Korpusi Dokumentar, për t’i lënë 

vendin vëllimit pasues i cili shpresojmë se do të publikohet në të ardhmen 

nga ky grup botues. 

Dokumentet e Vëllimit të Tretë përmbajnë të dhëna tepër interesante 

mbi qëndrimet e diplomacisë vjeneze ndaj çështjes shqiptare; mbi 

qëndrimin e Fuqive të tjera të Mëdha; mbi përpjekjet e mëdha që bëri 

Lidhja Shqiptare dhe shqiptarët e veriut për të mbrojtur territoret 

kombëtare; mbi raportet e saj me qeverinë osmane; mbi daljen në skenë 

të projektit të autonomisë së vilajetit të Shkodrës dhe të bashkimit të 

vilajeteve shqiptare në një vilajet të vetëm; mbi rivalitetin austro-italian 

në Shqipërinë e Veriut dhe mbi marrëdhëniet e Austro-Hungarisë me 

klerin katolik në Shqipëri; mbi gjendjen e përgjithshme ekonomike dhe 

politike në vilajetet shqiptare; mbi raportet e komplikuara brenda Lidhjes 

Shqiptare dhe midis vetë popullsisë shqiptare të krahinave e besimeve të 

ndryshme etj. 

Përgatitësi i këtij vëllimi ka treguar një kujdes të veçantë që, në 

radhë të parë, përmbajtja e dokumenteve të jepej e qartë dhe e saktë, që të 

ruhej sa të ishte e mundur struktura bazë e dokumentit, duke hequr 

sigurisht një ose dy fjali fundore që tregojnë se kujt i është përcjellë tjetër 

kopja e dokumentit, apo shprehjet standarde të kortezisë zyrtare. Hera-

herës është ndërhyrë edhe me ndonjë shënim sqarues të redaksisë si 
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brenda tekstit, ashtu edhe në fund të tij. Në këto raste ndërhyrjet 

gjithmonë janë shoqëruar me kllapa katrore [ ... ]. 

Për ta bërë sa më funksional e të lehtë përdorimin e këtij vëllimi, në 

fund, në treguesin e emrave që përmenden në tekst, janë shënuar 

funksionet e pjesëtarëve të trupit diplomatik të Fuqive të Mëdha dhe të 

shteteve të Ballkanit. Gjithashtu është dhënë edhe një fjalorth termash 

osmanë dhe të tjera. 

Së fundi, ne e shohim të domosdoshme që t’u shprehim falënderime 

dhe mirënjohje brezave të mëparshëm të studiuesve të Institutit të 

Historisë, posaçërisht profesor Aleks Budës, të cilët, nëpërmjet 

ekspeditave kërkimore në Arkivin e Vjenës, e pasuruan AIH-në me një 

koleksion kaq të pasur e të vyer, pa të cilën ky botim do të ishte i 

pamundur. Një falënderim e nderim i veçantë u shkon edhe përkthyesve të 

ndjerë Veniamin Dashi, Henrik Lacaj, Shefqet Hoti e Tomor Dani, 

Maksut Shehu, Aleksandër Hivzi, Bexhet Shehu, Pjetër Rodiqi, Sh. Koka, 

J. Nuraj etj., të cilët kanë punuar me kujdes e përgjegjësi të veçantë për të 

dhënë përkthime të sakta e të qarta të dokumenteve të përfshira në këtë 

vëllim.  

 

Grupi botues 
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14 dhjetor 1879 ..................................................................................................... 121 
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një ndërhyrje kolektive pranë Portës së Lartë dhe mbi rezervat që ajo kishte ndaj 
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Vjenë, më 14 dhjetor 1879 .................................................................................... 124 

28.  

Raport i konsullit austro-hungarez Jelinek mbi bisedimet që po zhvillonte Myftar 
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zgjidhte me mjete paqësore çështjen e Gucisë 

Konstandinopojë, më 16 dhjetor 1879 .................................................................. 135 
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Haymerle mbi dëshirën e qeverisë britanike për të përkrahur aksionin austro-hungarez 

pranë Portës së Lartë 

Londër, më 16 dhjetor 1879 .................................................................................. 135 
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34.  
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shqiptare dhe atyre malazeze në afërsi të Velikës 

Shkodër, më 17 dhjetor 1879 ................................................................................ 138 
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Konstandinopojë, më 18 dhjetor 1879 .................................................................. 138 
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Stamboll ku ankohet për krimet kundër katolikëve që kryheshin në Gjakovë dhe 

kërkon mbrojtjen e tyre nga qeveria austro-hungareze 

Prizren, më 19 dhjetor 1879 ................................................................................. 139 
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