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Shpesh herë historianët grek dhe shteti i tyre me ligje kushtetuese e
justifikojnë përzënien e çamëve në vitin 1944-1945 me pretekstin sepse kanë
qenë bashkëpunëtorë të gjermanëve. Për shumë vite historianët grek kanë
bërë falcifikimet e dokumentave dhe të fotografive të cilat më tej i kanë
paraqitur si fakte që shqiptarët nga Çamëria kanë qenë ushtarë në trupat
Vullnetare SS dhe bashkëpunëtorë të nazistëve. Pas gjashtë dekadash ende
mekanizmat shtetërore greke përpiqen të fshehin të vërtetën e përzënies së
popullsisë së pafajshme shqiptare nga Çamëria duke bërë fallcifikime
primitive në kohën e teknologjisë moderne. Sot për lexuesit do të vërtetojmë
me fakte të pamohueshme se çamët nuk kanë bashkëpunuar me gjermanët,
por grekët ishin ata që bashkëpunuan nazistët për spastrimin e Greqisë nga
shqiptarët, ebrejt, bullgarët dhe sllavomaqedonasit.

Greqia fashiste e Joani Metaksas 1936-1941
Gjenerali Jonani Metaksas sapo erdhi në pushtet filloj të instalonte
simbolet fashiste gjermane, ai vendosi nderimin me dorën të zgjatur përpara
siç nderohej Hitleri. Gjatë periudhës së qeverisjes së Metaksas filloj edhe

asimilimi me forcë i minoriteteve në Greqi si të shqiptarëve, bullgarëve,
turqve, vllehve duke shkelur edhe Marrëveshjen e Lozanës. Nxënësit nëpër
shkolla nderonin me gjeste fashiste.
Gjate viteve 1939-1940 u thirrën për të kryer shërbimin ushtarak rreth
2000 djem çame por duke i paragjykuar, qeveria e Metaksait i mbajti në
reparte të veçanta dhe në shërbime pa armë. Gjatë luftës italo-greke ushtarët
shqiptar prej Çamërie që shërbenin në ushtrinë greke nuk ju besuan armë për
të luftuar pushtuesit italian, por u shfrytëzuan në prapavijë si krah pune për
të ndërtuar ura dhe rrugë të reja.
Figura e tij urrehej nga pjesa popullore por Metaksas fitojë simpatinë
e grekëve kur më 28 tetor 1940 i tha JO pushtimit paqësor të Greqisë nga
ana e Italisë së Musolinit. Ai organizojë forcat të shumta vullnetare
ushtarake në emër të patriotizmit grek për çlirimin e Vorio Epirit duke bërë
që te grekët të ndizen ndjenjat e bashkimit kombëtar për mposhtjen e Italisë.
Në pak kohë ushtria greke hyri deri afër Vlorës. Pas vdekjes së Metaksas,
Greqia u pushtua shumë shpejtë nga forcat gjermane, bullgare dhe italiane të
cilët e ndan atë në tre pjesë.

Joani Metaksa përshëndetet në mënyrën fashiste gjermane.

Metaksas me ministrin gjerman i propagandës J.Goebbels, 1936, Greqi.

Edukimi fashist i fëmijëve grek nëpër shkollat shtetërore 1936 -1941.

Bashkëpunimi i grekëve partizan ELAS
dhe të Napolon Zervës me gjermanët
Kohëve të fundit kanë dalë në dritë shumë letra-këmbime midis
partizanëve grek dhe gjermanëve për lejimin paqësorë të gjermanëve për tu
larguar nga Greqia. Ndërsa bashkëpunimi i Napolon Zervës me gjermanët
është i provuar që në vitet 1944 nga shtypi i kohës dhe shënimet e
ushtarakëve gjermanë. Napolon Zerva personalisht i ka kërkuar oficerëve
gjermanë armëpushim dhe bashkëpunim të përbashkët për të luftuar kundër
forcave partizane greke ELAS dhe përzënien e popullsisë myslimane
shqiptare nga Çamëria. Kjo marrëveshje u arrit në fillim të shkurtit 1944 me
dijeni të vetë ministrit gjerman Nojbaher.

Por nuk ishin vetëm forcat e Zervës që bashkëpunuan me gjermanët
edhe partizanët grekët në shtator të vitit 1944 lëshuan një deklaratë ku
lejonin trupat gjermane të largoheshin nga Selaniku paqësisht nëpërmjet
Bullgarisë dhe Shqipërisë. Sipas dokumentit partizanët grek janë marrë vesh
edhe me partizanët bullgarë dhe shqiptar për këtë çështje. Marrëveshja është
e shkruar në dy gjuhë, greqisht dhe gjermanisht të firmosur nga komandanti
partizan grek Kiço OMM dhe ai gjerman Erik Fenske GASDM.
Në Selanik dhe Janinë gjermanët me ndihmën e grekëve arrestuan
rreth 70 mijë çifutë ose 97% të çifutëve që jetonin në Greqi u dërguan në
kampet e përqendrimit dhe të shfarosjes. Varreza më e madhe çifute në botë
që ndodhej në Selanik me rreth 500 mijë varre u shkatërrua e tëra.
Nga shënimet e vetë çifutëve që u dëbuan nga Greqia në asnjë rresht
nuk përmenden se ata janë dorëzuar apo spiunuar nga shqiptarët e Çamërisë.
(Një fakt interesantë është se ebrejt kanë bërë martesa me çamët në kohën e
luftës dhe jo me grekët, por kjo është temë më vete).
Historiani grek Jorgos Margaritis shkruan se shqiptarët e Çamërisë u
rreshtuan në Ushtrinë Çlirimtare Popullore Greke e Shqiptare në shifra rreth
3000 njerëz.
Në fillim të vitit 1944, në Qeramicë të Filatit u krijua Batalioni IV i
përbashkët shqiptaro-grek "Ali Demi" diku me 500 luftëtare, Batalioni hyri
në përbërjen e Regjimentit te XV të Ushtrisë Nacional -çlirimtare greke. Në
komandën e tij ishin Spiro Shqevi, Muharrem dhe Tahir Demi, Dervish
Dojaka,Vehip Hyso, Ali Shane, Kasem Demi,Izet Osmani. Hasan Minga.
Në vitet e luftës së Dytë Botërore në Çamëri banonin rreth 40 mijë
shqiptar të fesë islame. Logjika e thjeshtë na bie të mendojmë se numri i
atyre që mund të kenë qenë spiunë të gjermanëve ka qenë i papërfillshëm.
Ndoshta ka patur individë çamë që kanë qenë spiunë të gjermanëve, por nuk
mundet të përfaqësojnë të tërë Çamërinë dhe të persekutohet një popull i tërë
në emër të tyre. Tashmë e vërteta dihet përse shqiptarët e Çamërisë u
përzunë nga Greqia dhe ju hoq shtetësia greke. Kjo gjë u bë për tu grabitur
pronat e tyre dhe për një aneksim të Jugut të Shqipërisë në të ardhmen.
Greqia pasi përzuri çamët zbatojë projektin edhe për përzënien e bullgarëve
ose sllavomaqedonasve që banonin buzë kufirit. Për këtë gjë ajo shfrytëzojë
luftën civile greke të 1946-1949.

Dokumenti i partizanëve grek ELAS për një bashkëpunim me gjermanët
për tu larguar paqësisht nga Greqia, 1 shtator 1944.

Dokumenti është nënshkruar nga Kapiteni Kiços dhe nga Majori
gjerman Erik Fenske komandanti i njësive gjermane të ushtrisë së Egjeut.
Marrëveshja u nënshkrua në më 1 shtator 1944 në fshatin Livadhi të rrethit
të Selanikut me këto pika.
1) ELAS merr përsipër mos bllokimin e tërheqjes së ushtrisë gjermane në
OMM...
2) Gjermanët ASDMA paralelisht do të urdhërojnë tërheqjen e batalioneve
të Sigurimit (batalionet e Sigurimit përbëheshin nga grekët që luftonin
përkrah gjermanëve)
nga Selaniku dhe dorëzimin e qytetit ELAS dhe grupit politik EAM në
përputhje me planin e detajuar midis dy palëve (OMM-EAM dhe
GASDMA) që do të përcaktojnë.

3) ELAS garanton jetën e gjermanëve që janë bashkuar dhe do të bashkohen
radhëve për të luftuar armiqtë e Ushtrisë Popullore.
4) ELAS nuk mban përgjegjësi nëse grupe të pakontrolluara sulmojnë forcat
gjermane.
5) GASDM(ushtria gjermane) do ti japë ELAS mjete të blinduar dhe
armatime për asgjësimin e këtyre grupeve.
6) ELAS me këto kushte dhe në bashkëpunim me pjesën bullgare dhe
partizanët shqiptar do të luftojnë grupet kundërshtare të partizanëve.

Oficerët gjermanë të gestapos së Tripolit dhe të Spartis bashkë me drejtuesit
komunistë grek KKE - ELAS, Kostandin Mornskis.

Në këto dy fotografi shihen ebrejt e Janinës të cilët më 25 mars 1944 forcat naziste
i dërguan në Aushvic. Nga 1850 ebrej t Janina vetëm 163 u kthyen të gjallë.

Qeveria kuislinge greke dhe Batalionet e Sigurimit,
bashkëpunëtorë të gjermanëve
Shkrimtari Antonio J. Munoz në librin e tij ”HERAKLE dhe Svastika
, Vullnetarët grek në ushtrinë gjermane, Policia dhe SS 1943-1945”, sjell
shumë fakte për bashkëpunimin e grekëve me pushtuesit gjermanë. Libri ka
68 faqe dhe në të ndodhen 36 fotografi si dhe emrat e drejtuesve të
Batalioneve të Sigurimit të cilat ishin themeluar nga vullnetarët grek në
shërbim të pushtuesve gjerman. Batalionet Vullnetare SS greke u themeluan
nga krahu i djathtë ekstremist grek më 1943 për të luftuar forcat komuniste
ELAS. Këto trupa udhëhiqeshin nga oficerë të ushtrisë profesionale greke të
qeverisë Joanis Rallis dhe numri i tyre i kalonte 22 mijë njerëz të ndarë në
batalione nënurdhërat e Gjeneralit Lejtnant të SS Schimana Walter. Disa
batalione kishin emrat ,,KASTORIA,, KARDHICA,, etj. Një libër historik
për bashkëpunimin e Batalioneve Vullnetare të Sigurimit në Selanik me
gjermanët ka shkruar edhe pedagogu i historisë Prof.Stratos Dhordhanas me
titull Grekët kundër grekëve, bota e batalioneve të Sigurimit të Selanikut
1941-1944 (ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Ο κόσµος των
Ταγµάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944)
Profesori i nderuar i cili jep mësim në disa Universitete na sjell
dokumenta shkencore të bashkëpunimit të grekëve me pushtuesit gjerman në
atë periudhë si dhe për luftën midis forcave të djathta dhe komuniste. Pra,
sot ekzistojnë materiale të mjaftueshme nga autor të huaj dhe grek që

vërtetojnë bashkëpunimin zyrtar të gjithanshëm të grekëve me nazistët
gjerman.
Drejtori i zyrës së spiunazhit grek në Selanik ishte Laskaris
Papanaumi i cili mbante kontakte direkt me gestapon. Ai personalisht
persekutojë shumë familje ebreje të këtij qyteti duke i dërguar nëpër kampet
e shfarosjes. Pas përfundimit të luftës familja e këtij bashkëpunëtori të
gjermanëve bashkë me qindra të tjerë emigruan në Gjermani duke ju
shpëtuar gjykimit të vërtetë.
Pas shpërthimit të luftës civile greke për pushtet në dhjetor 1944
shumë anëtarët të trupave SS Vullnetare të Sigurimit grek u bashkuan me
forcat e djathta greke dhe filluan masakrat kundër popullsisë shqiptare nga
Çamëria dhe ushtrisë komuniste ELAS. Kështu, një pjesë e mirë e tyre i
shpëtojë dënimit me vdekje si bashkëpunëtorë të gjermanëve. Ata pak grek
që nuk ju bashkëngjitën ushtrisë së Napolon Zervës u larguan nga Greqia
ose u dënuan më vonë me burg të përjetshëm, midis tyre edhe kryeministri
Joanis Rallis.
Gjatë shpërthimit të luftës civile greke përfaqësuesit komunistë të
ELAS disa herë bënë kërkesë me shkrim që çamët e përzënë nga Greqia ti
bashkëngjiteshin Ushtrisë Demokratike Greke, por këto kërkesa u refuzuan
nga çamët sepse ata besonin se paqësisht do riktheheshin në shtëpitë e tyre
shumë shpejtë. Por siç doli prej kaq vitesh as çamët dhe as komunistët grek
që ishin me origjinë bullgare apo sllavomaqedonase ju ndalohet edhe si
vizitorë të vizitojnë varret e të parëve në Greqi. Grekët përfituan nga Lufta e
Dytë Botërore dhe Lufta Qytetare 1944-1949, për spastrimin e Greqisë nga
minoritetet që njiheshin me Marrëveshjen e Lozanës.

Libri i Antonio Munoz, “HERAKLES DHE SWASTIKA, Greek Volunteers in the German Army,
Police SS, 1943-1944” i cili sjellë fakte të pamohueshme për bashkëpunimin e grekëve me gjermanët.
Në këtë libër janë 36 fotografi të kohës së bashkëpunimit midis tyre.

Gjermanët dhe oficerët grek duke kontrolluar stërvitjen e trupave të Batalionit
të Sigurimit. Oficeri në qendër është i trupave SS Valter Simana.

Një oficer grek me uniformën gjermane ku dallohen edhe shenjat naziste dhe greke
te Batalionit të Sigurimit.

Trupat e 120 grekëve në Agrino të pushkatuar nga ushtarët e Sugurimit që ishin
bashkëpunëtorë të gjermanëve. Fotografia është bërë më 14-4-1944. Oficerët grek,
bashkëpunëtor të gjermanëve verifikojnë trupat e vrarë

Ushtarët grek që shërbenin në ushtrinë gjermane varin një qytetar grek.

Trupat vullnetare greke në ushtrinë gjermane, ushtari me veshje të errët dallohet
flamuri grek në krah, 27 korrik, 1944.

Falsifikime të historisë me anë të fotografive
Që grekët dhe Greqia njihen si falsifikatorë dhe mashtrues të mëdhenj
kjo është vërtetuar botërisht nga të gjitha organizatat ku është anëtare
Greqia, prandaj sot shteti grek ka probleme të thella ekonomike dhe të
identitetit kombëtar. (Shkrimtari dhe poeti i njohur grek i Nikos Dhimu në
një intervistë që ka dhënë më 23 qershor 2009 gazetës së madhe NY TIMES
u shpreh: ”Ne flisnim shqip dhe vetquheshim romaikos, por pastaj na tha:
“Gëte, Viktor Hugo, Delacroix: “Jo, ju jeni grekë, pasardhës të drejtpërdrejtë
të Platonit e Sokratit...”). (Në faqen zyrtare e medias së njohur gjermane
“Frankfurter Alemanje Caitung” në mars 2010 redaktori Andreas Kilb ka
publikuar një opinion ku shkruan se grekët e sotëm janë një përzierje fisesh
që kanë kaluar dhe kanë lënë gjurmë ndër vite në këto territore.“Grekët nuk
e kanë origjinën nga grekët”).
Në disa revista, libra dhe gazeta autorë të ndryshëm grek shkruaj se
çamët ishin bashkëpunëtorë të gjermanëve prandaj edhe janë përzënë nga
Greqia. Këto shkrime shoqërohen edhe me disa fotografi ku i paraqesin
bashkëpunëtorë të gjermanëve si të ishin shqiptar, por në të vërtet ato janë
foto të manipuluar. Këta shkrues të mjerë i kanë ofruar opinionit të gjerë
grek shkrime jo shkencore, të kufizuara, duke bërë shtrembërime.

Nganjëherë një fotografi flet sa qindra fjalë të historianit prandaj sot
ne me anë të fotografive të falsifikuara po denoncojmë historianët dhe
studiuesit grek të cilat kanë bërë prej kaq shumë vitesh një punë
joprofesionale duke i ofruar lexuesve të tyre fotografi që tregojnë
bashkëpunëtorët e gjermanëve sikur janë shqiptarët, por në të vërtetë janë
grek, boshnjak dhe shqiptar nga ish-Jugosllavia, por jo çamër, bashkëqytetar
të grekëve.
Nuk ka asnjë dokument apo fotografi të vërtetë që implikon
popullsinë shqiptare nga Çamëri që të ketë bashkëpunuar me gjermanët në
dëm të popullit grek. Në qoftë se çamët do të ishin vërtetë bashkëpunëtorë të
gjermanëve, denoncimi i parë do të bëhej nga popullsia ebrej që u
persekutua më shumë në Luftën e Dytë Botërore, do të bëhej denoncimi nga
ebrejt e Janinës të cilët i zhdukën në kampin e Aushvicit. Të paktën botërisht
popullsia breje ka falënderuar kombin shqiptar që nuk dorëzojë tek
gjermanët asnjë ebre dhe kjo do të thotë shumë për ata që duan të mësojnë
historinë e vërtetë.
Ka ardhur koha që të hapet një diskutim i tillë seriozë për tu vënë
drejtësia në vend dhe nderi i çamëve. Pas ka shumë vitesh është mirë të
bëhet korrigjimi i kësaj historie të shëmtuar, të akuzave fallco për një vepër
të pa bërë asnjëherë nga çamët në dëm të Greqisë dhe grekëve. Vetëm në
këtë mënyrë grekët dhe shqiptarët do të mund ta shikojnë njeri-tjetrin në sy
dhe të ndërtojnë fqinjësinë e mirë.

Historianët dhe studiuesit grek këtë foto e paraqesin se janë ushtarët çam
me uniformë gjermane SS.

Fotoja origjinale thotë në gjuhën greke se janë myslimanët nga Bosnja Hercegovina meuniforma SS. Kjo foto origjinale gjendet në librin e Leon
Degrell ,,Historia e trupave SS,,botuar në Greqi.

Këto dy fotografi historianët dhe studiuesit grek i paraqesin si ushtarë shqiptar nga Çamëria që kanë
shërbyer në ushtrinë gjermane, por në të vërtetë janë trupat balliste shqiptare që kanë vepruar në
Maqedoni dhe Kosovë. Dallohen qartë se bëhet fjalë për shqiptarët e ish-Jugosllavisë të cilët e
përkrahën ushtrinë italiane dhe gjermane me synimin e bashkimin Kombëtarë. Vetëm për këtë arsye
italianët dhe gjermanët shiheshin si çlirimtarë tek shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë.
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