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Në vitin 1914 filloi luftë që historia e njerëzimit nuk kishte 
njohur deri atëherë. Njëqind vjet më vonë dëshmitarët 
direkt të këtyre ngjarjeve janë zhdukur mirëpo kujtesa e 
përgjithshme e kësaj përleshjeje botërore mbetet ende. 
Lufta e Parë Botërore u ngjall çdoherë kujtime njerëzve dhe 
lë gjurmë të pashlyeshme në rajone e posaçërisht në zonat 
e Frontit si dhe në territoret që ishin nën pushtim. Ballkani 
ishte njëkohësisht edhe njëra edhe tjetra. 

Greqia, Bullgaria, Serbia (që përfshinte në atë periudhë edhe 
pjesën e Vardarit të Maqedonisë - Republikën e Maqedonisë 
së tanishme) dhe Shqipëria ishin gjatë tre viteve të tëra 
në mesin e një fronti shpesh herë të harruar. Edhe pse, 
pothuajse një million ushtarë nga dhjetra ushtri të ndryshme 
kanë luftuar mes vjeshtës së vitit 1915 dhe shtatorit të vitit 
1918 dhe, në mesin e tyre, rreth 350 000 ushtarë francezë të 
Ushtrisë franceze të Lindjes. 70 000 prej tyre e kanë humbur 
jetën. 

Kjo broshurë rrëfen historinë e Luftës së Parë Botërore, e 
cila e ka shënuar me gjurmët e saja shekullin e XX-të në këtë 
pjesë të Ballkanit, ku një çmim i rëndë njerëzor është paguar. 
Broshura paraqet gjithashtu trashëgiminë historike të kësaj 
periudhe si dhe vende të shumta përkujtimore të Republikës 
së Maqedonisë të cilët mund të vizitohen. Broshura i drejtohet 
vizitorit të interesuar për të njohur të kaluarën ose atij që 
është në kërkim të ndonjë familjari të zhdukur.
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Fronti Lindor është njëri nga katër frontet 
e kontinentit evropian në Luftën e Parë 
Botërore, bashkë me atë në perëndim 
(Francë dhe Belgjikë), në lindje (vendet 
e Baltikut, Rusi, Rumani dhe Bullgari) dhe 
në Itali.
Fronti kishte shtrirje prej rreth 400 
kilometrash, nga Deti Egje në lindje deri 
në Detin Adriatik në perëndim. Kalonte 
nëpër katër shtete: Greqi, Bullgari, 
Serbinë e atëhershme, në përbërjen e të 
cilës ishte edhe territori i sotëm i R. së 
Maqedonisë dhe Shqipëri.

Ballkani Jugperëndimor në natën para Luftës së Parë Botërore
Deri në vitin 1912, Perandoria Osmane shtrihej në territor të gjerë të Ballkanit në 
të cilin hynin

 ¾ Shqipëria e sotme

 ¾ Kosova dhe pjesa jugore e Serbisë

 ¾ Republika e Maqedonisë

 ¾ Epiri

 ¾ Pjesa jugore e Maqedonisë në përbërje të Greqisë së sotme

 ¾ Një pjesë e Bullgarisë Juglindore

Pas dy luftërave ballkanike (1912 dhe 1913), Perandoria Osmane humbi pjesën më 
të madhe të territorit në kontinentin evropian, që kaloi në duart e Greqisë, Serbisë, 
Bullgarisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Rajoni osman i Maqedonisë në atë kohë ishte 
ndarë midis Greqisë, Serbisë dhe Bullgarisë. Sa i përket Kosovës dhe pjesës veriore 
të Maqedonisë osmane, ato kishin ngelur pjesë përbërëse e Mbretërisë së Serbisë.

Fronti Lindor, i quajtur edhe Fronti Maqedonas, 
Fronti i Selanikut apo Fronti Jugor
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Në front u përleshën dy koalicionet e mëdha të Luftës së Parë Botërore dhe aleatët 
e tyre:

 ¾ Antanta: Franca, Britania e Madhe, Rusia, Italia (prej vitit 1915), Rumania 
(prej vitit 1916), Serbia dhe Greqia (prej vitit 1917)

 ¾ Aleanca ose Fuqitë qendrore: Gjermania, Austro –Hungaria, Turqia dhe 
Bullgaria ( prej vitit 1915) 

Në front, trupat e Antantës ishin të përbëra nga divizionet franceze, britanike 
dhe serbe, të përforcuara nga divizionet italiane, ruse dhe greke. Fuqinë kryesore 
të Aleancës e përbënte ushtria bullgare, e mbështetur nga trupat gjermane dhe 
austro- hungareze dhe njësitë turke.

Palët në luftë
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Fazat kryesore të përleshjes

Më 28 qershor të vitit 1914-të, në një kontekst të tendosur rajonal, në atentat në 
Sarajevë vritet princi Franc Ferdinand, trashëgimtari i fronit të mbretërisë austro- 
hungareze. Pas përfundimit të ultimatumit njëmujor që Austro-Hungaria ia vendosi 
Serbisë, filloi lufta evropiane, që më vonë u shndërrua në luftë botërore. Prej 28 
korrikut të vitit 1914-të, në kufirin e saj verior, Mbretëria e Serbisë filloi luftë me 
Mbretërinë Austro-Hungareze.

Në tetor të vitit 1915, hapet fronti në Maqedoni
Në gusht të vitit 1914, fuqitë që hynë në luftë parashikojnë përleshje që nuk duhet 
të zgjat më shumë se disa muaj. Shumë shpejt do të duhet të ballafaqohen me të 
vërtetën: lufta e pozitës detyronte ushtritë në palëvizshmëri disamujore. Fuqitë e 
Antantës atëherë planifikonin të mposhtin Turqinë, aleatin e Fuqive qendrore dhe të 
marrin kontrollin mbi Kostandinopojën (Stambollin) dhe ngushticave me qëllim që:

 ¾ të përforcojnë Frontin e Lindjes dhe të lehtësojnë furnizimin e Rusisë;

 ¾ të bëjnë shtypje ndaj Bullgarisë që të mbetet neutrale;

 ¾ të marrin kontrollin e Detit Mesdhe dhe rrugëve detare.

I filluar në fund të prillit në vitin 1915, operacioni luftarak i Dardaneleve kundër 
Turqisë përfundon pa sukses. Në tetor të vitit 1915, në anën e Fuqive Qendrore në 

luftë hyn edhe Bullgaria. Atëherë filloi 
ofensivë e madhe e suksesshme kundër 
Serbisë. Mbështetja e aleatit serb për 
Antantën bëhet e patjetërsueshme: 
trupat franceze dhe ato britanike, që 
kryesisht dalin nga korpusi ekspeditiv 
i Dardaneleve, shkarkohen në veri 
të Greqisë në Selanik. Ata i vihen në 
ndihmë Serbisë, por duhet të rikthehen 
në Greqi. E shkelur, ushtria serbe 
detyrohet ta lëshojë territorin e saj i cili 
ishte i pushtuar nga fuqitë qendrore dhe 
Bullgaria.

Pas humbjes te Ngushtica e Dardaneleve, ishte e paparamenduar të lihet beteja 
në Ballkan, duke pasur parasysh që Fuqitë qendrore mund t’i zhvendosin fuqitë që 
luftonin kundër Serbisë në fronte tjera. Do të thotë, Antanta duhej ta përkrahë 
aleatin serb dhe t’i mbajë ushtritë kundërshtare në front dytësor.
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Fazat kryesore të përleshjes

Operacionet luftarake në Serbi (tetor- dhjetor 1915)
Në fillim të tetorit në vitin 1915, ushtritë 
e Fuqive qendrore dhe aleati i tyre i ri 
bullgar shkatërruan mbrojtjen serbe 
dhe pushtuan këtë territor. Franca 
dhe Mbretëria e Bashkuar vendosin 
të intervenojnë me luftë. Përparimi i 
gjermanëve, austro-hungarezëve dhe në 
masë më të vogël të forcave bullgare, 
ndodhi aq shpejt saqë ushtria serbe 
detyrohet të tërhiqet para armikut.

Prej këtij momenti, trupat e Antantës, 
kryesisht francezë, të shkarkuar në 
portin e Selanikut në Greqi, përpiqen t’i 
ndihmojnë forcat serbe dhe të pengojnë 
përparimin e trupave bullgare në pjesën 
e Vardarit të Maqedonisë.

Gjatë tetorit dhe nëntorit të vitit 1915, forcat franceze arrijnë që të stabilizojnë 
përparimin e trupave bullgarë në krahinën lindore dhe qendrore të pjesës së 
Vardarit të Maqedonisë. Mirëpo, me marrjen e Yskypit (Shkupit) dhe Velesit, 
bullgarët arrijnë që t’i rrethojnë pozitat franceze. Ushtria serbe detyrohet të 
tërhiqet dhe duhet t’a lëshonte patjetër territorin serb nëpërmjet Shqipërisë. Në 
fund të nëntorit në vitin 1915, lëshohet urdhri për tërheqjen e trupave franceze 
dhe britanike.

Llogorja e fortifikuar ushtarake në Selanik (janar-gusht 1916)
Fronti përqendrohet në kufirin greko-serb. Territori i pjesës së Vardarit të 
Maqedonisë ishte nën pushtimin e shtetit bullgar. Njëkohësisht, ajo që kishte ngelur 
nga ushtria serbe, e cila ishte skajshmërisht e përvuajtur, mblidhet në Korfu nga 
fuqitë e Antantës të cilat e ndihmojnë të rindërtohet. Në Selanik, trupat e Antantës 
përforcohen në llogoren ushtarake që të përgatiten për sulm të mundshëm nga 
Aleanca.
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Fazat kryesore të përleshjes

Sulmet në Monastir (Manastir) (gusht- dhjetor 1916)
Në gusht të vitit 1916 trupat e Aleancës kalojnë në ofensivë në rrafshinën e Monastirit 
(Manastirit). Përparojnë në territorin grek, duke i shtypur trupat e Antantës, të 
cilat pas disa javëve megjithatë arrijnë të ndalojnë përparimin e Fuqive Qendrore. 
Prej shtatorit deri në nëntor të vitit 1916-të, me çmim të humbjeve të mëdha, 
forcat e Antantës kalojnë në avantazh dhe hynë në pjesën e Vardarit të Maqedonisë 
dhe Shqipëri.

Në fund të nëntorit, trupat e Fuqive Qendrore dëbohen nga Monastiri dhe qytetin e 
marrin forcat e Antantës. Vija e frontit përqendrohet në veri të qytetit. Luftërat në 
istikame përforcohen në majën e Pelisterit dhe në lindje në majën e Mariovës. Deri 
në fund të luftës, qyteti ballafaqohej me zjarr artilerik nga ana e Fuqive Qendrore, 
që shkaktoi viktima dhe shkatërrime.

Depërtimi në front (shtator 1918)
Edhe krahas ofensivave të lokalizuara dhe sulmeve të vazhdueshme të armikut, deri 
në shtator të vitit 1918 fronti nuk pësoi 
ndryshime drastike. Më 14 dhe 15 shtator 
të vitit 1918, Antanta nis ofensivë. Pas 
përgatitjeve prej disa javësh, para se 
gjithash që të bartet artileria e rëndë 
në pjesët malore dhe sa më afër vijave 
të para, fronti është thyer në betejën 
tek Dobro Pole, rrafshnaltë e vendosur 
përgjatë kreshtës majës së Meglenit, 
në kufirin e sotëm greko-maqedonas. 
Për dy javë, trupat serbe dhe franceze 
shfrytëzojnë thyerjen për të hipur drejt 
Yskypit (Shkupit), duke i ndjekur trupat 
e Aleancës. Që mos të rrethohen, ata 
detyrohen të tërhiqen drejt veriut dhe lindjes. Pasi trupat bullgare i lëshojnë 
pozicionet e tyre në rajonin e Liqenit të Dojranit, trupat britanike dhe greke hipin 
në lindje.

Armëpushimi me Bullgarinë nënshkruhet më 29 shtator të vitit 1918 dhe me këtë i 
vendoset fund luftimeve. Trupat e Antantës vazhdojnë t’i ndjekin trupat gjermane 
dhe austro-hungareze deri në Serbi. Beogradi çlirohet më 1 nëntor të vitit 1918 në 
atë pjesë.
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Sektorët kryesorë të frontit

Prej perëndimit deri në lindje, fronti ishte i ndarë në pesë sektorë:

 ¾ Shqipëria në perëndim

 ¾ Liqeni i Ohrit dhe i Prespës

 ¾ Monastiri

 ¾ Kufiri serbo-grek midis majës së Sokolit dhe lumit Vardar

 ¾ Struma në lindje, nga Liqeni i Dojranit e deri në Detin Egje

Fronti kalonte nëpërmjet territorit të R. së Maqedonisë së sotme, nga Liqeni i 
Ohrit në perëndim, deri në Liqenin e Dojranit në lindje, në gjatësi prej rreth 200 
kilometra. Vija e frontit përafërsisht ndiqte trasenë e kufirit serbo-grek të maleve 
në pjesën jugore të R. së Maqedonisë së sotme, nga jugu i Shqipërisë e deri në 
Detin Egje.
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Vendet kryesore të përkujtimit  në Republikën e 
Maqedonisë

Dhjetëra mijë ushtarë kanë humbur jetën 
në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
Ata kryesisht ishin pjesëtarë të ushtrisë 
serbe, bullgare, franceze dhe gjermane, 
por edhe të ushtrive tjera si asaj: turke, 
greke, rumune (rob lufte), italiane dhe 
ruse.

Numër i madh i përmendoreve dhe vende 
të përkujtimit janë ngritur gjatë luftës 
dhe pas saj. Disa prej tyre janë ruajtur 
edhe sot dhe janë dëshmi për këtë 
përleshje që la gjurmë të thella në këtë 
territor: varreza, përmendore, varreza 
memoriale, por gjithashtu edhe çezma, 
mbishkrime dhe gravura. Më rastin e 

njëqind vjetorit të Luftës së Parë Botërore, është kryer evidencë dhe prezantim i 
këtyre vendeve të përkujtimit.

Varrezat
Varrezat kryesore ushtarake që mund të vizitohen janë:

 ¾ në Shkup, varrezat franceze ku janë regjistruar 900 varre dhe eshtërore me 
rreth 3000 mbetje mortore si dhe varrezat britanike për përkujtimin e 124 
ushtarëve britanik;

 ¾ në Prilep, varrezat gjermane ku janë varrosur 1683 ushtarë gjermanë dhe 
disa bullgarë, por gjithashtu edhe robër lufte dhe punonjës civilë nga 
nacionalitetet të tjera;

 ¾ në Manastir, varrezat franceze, në të cilat janë regjistruar 6262 varre dhe 
eshtërore me rreth 10 000 mbetje mortore të 2123 ushtarëve gjermanë si 
dhe varrezat serbe, ku janë varrosur mbetjet mortore të 1321 ushtarëve 
serbë;

 ¾ në Rabrovë, varrezat greke për përkujtimin e 117 ushtarëve grekë;

 ¾ në Novo Sello, varrezat bullgare ku janë më shumë se 110 varre individuale.
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Në këtë territor ekzistojnë edhe një numër i madh i varrezave dhe varreve të 
izoluara:

 ¾ varrezat serbe në Skoçivir, Dobroven, Baç dhe Grunishtë;

 ¾ varrezat bullgare në Krushevicë, Smokvicë, Capar, Vitolishtë, Shishovë të 
Poshtme dhe Humë;

 ¾ varrezat franceze në Jabollçishtë të 
Epërme;

 ¾ varrezat gjermane në Gradsko, 
Drenovë dhe Bellovodicë.

Pjesa kryesore e këtyre varreve dhe 
varrezave gjendet në afërsi të frontit. 
Kanë ekzistuar edhe shumë vende të tjera 
të përkujtimit, por gjatë shekullit XX janë 
zhdukur. 

Me qëllim që të mblidhen në një vend, 
mbetjet mortore të ushtarëve serbe, 
në veçanti ato në Kajmakçallan, Udovë, 
Karasllar të Poshtëm dhe Kriva Palankë, 
janë ndërtuar eshtërore.

Përmendore dhe ndërtime memoriale
Si përkujtim të kalimit të trupave apo të objekteve të ndërtuara, janë ngritur 
edhe përmendore që nuk kanë karakter mortor. Midis këtyre përmendoreve dhe 
ndërtimeve memoriale më të rëndësishme janë:

 ¾ përmendorja për nder të ushtrisë franceze në varrezat e qytetit në Manastir
 ¾ guri i skalitur francez-bullgarë i quajtur “Pisen Kamen” në fshatin Bareshan;
 ¾ përmendorja për nder të ushtarëve francezë të besimit islam në Karasllar të 

Poshtëm;
 ¾ përmendorja irlandeze në Rabrovë
 ¾ mbishkrimi në tunelin e Demir Kapisë për nder të mbretit gjerman Guillaume II;
 ¾ mbishkrimet në çezmat bullgare në Dojran (burimi Mbreti Ferdinand) dhe në 

Dedell;
 ¾ Stela përkujtimore në nder të Divizionit të 22-të Britanik të Dojranit

Vendet kryesore të përkujtimit në Republikën e 
Maqedonisë
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Mbetje materiale nga Lufta e Parë Botërore në 
Republikën e Maqedonisë

Vijat e mbrojtjes dhe rrjeti i istikameve
Lufta pozicionuese ishte e shoqëruar me zhvillimin e vijave të konfirmuara për-
gjatë gjatësisë së frontit. Vijat e shumta të istikameve duhej të sigurojnë mbro-
jtje të thellë.  Organizimi i këtyre 
pozitave të istikameve bazohej në 
tërësinë komplekse të përcakti-
mit. Çdo vijë mbrojtëse përbëhej 
nga rrjete të istikameve, të lidhura 
midis tyre me kalime të ngushta.

Fotografitë bashkëkohore të bëra 
nga ajri, posaçërisht në majat 
e Pelisterit dhe Mariovë, japin 
pasqyrë të qartë të këtyre rrjeteve 
me vija të pandërprera që formo-
jnë drejtëkëndësha që shtrihen 
nëpër male.

Në istikamet apo menjëherë pas 
tyre, vet ushtarët gjenin strehim 
në vendfshehjet nëntokësore, të 
quajtura “vrimat e dhelprës” ose 
tunele. Vendet e vëzhgimit, midis të cilëve ka pasur edhe të tilla të ndërtuara 
nëpër shkëmbinj, kanë mundësuar që të vëzhgohet armiku dhe të drejtohet sh-
krepja e zjarrit.

Pjesa më e madhe e rrjetit  të istikameve 
dhe përcaktimeve të vendosura në 
pjesët malore ekzistojnë edhe më 
tej. Përcaktimet gjermano- bullgare 
të shpeshtën kanë qenë të ndërtuara 
nga çimentoja ose nga betonarmeja 
ndërsa ato të Antantës kanë qenë të 
ndërtuar nga materiali më i lehtë, nga 
thasët me rërë dhe drunjtë. Ushtritë 
gjermane dhe bullgare, për dallim nga 
kundërshtarët e tyre, më lehtë kanë 
mundur të vendosin që të gërmohen 
për ta mbrojtur territorin e pushtuar 
ndërsa qëllimi i trupave të Antantës ka 
qenë atë territor ta marrin sërish. Për 

këtë shkak, në territorin e R. së Maqedonisë ka një numër të madh të përcaktimeve 
të ruajtura gjermano-bullgare sesa objekte të Antantës.
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Mbetje materiale nga Lufta e Parë Botërore në 
Republikën e Maqedonisë

Infrastruktura e transportit
Në vigjilje të luftës, rrjeti rrugor 
përbëhet nga një numër i vogël i 
rrugëve me pllaka ndërsa larg nga 
akset kryesore, shumica e rrugëve që 
lidhnin fshtatrat ishin të ngushta, të 
pandërtuara dhe me pluhur.

Në vitin 1914 kanë ekzistuar dy linja 
hekurudhore, të ndërtuara gjatë kohës 
së Perandorisë Osmane:

 ¾ Selanik- Manastir

 ¾ Beograd- Nish- Shkup- Selanik

Që të mundësohet furnizimi i trupave, 
prej vitit 1915 deri vitin 1918, rrjeti 
rrugor dhe ai hekurudhor ishin të 
rregulluar nga njësiti i inxhinierëve 
nga palët në konflikt, të cilët për 
këtë qëllim përdornin punëtorë nga 
popullata vendore, robër lufte ose të 
burgosur të zakonshëm.

Me pllaka janë shtruar një numër i 
madh i rrugëve si dhe janë trasuar 
edhe rrugë të reja. Janë ndërtuar edhe 
linja hekurudhore posaçërisht linjat 
Shkup –Kërçovë, Gradsko- Prilep dhe 
Veles- Prilep.
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Mbetje materiale nga Lufta e Parë Botërore në 
Republikën e Maqedonisë

Materiali mbrojtës dhe paisja 
personale e ushtarit

Pak pas përfundimit të luftës, 
popullata në vendet e përfshira nga 
luftimet duhej sërish t’I rindërtojë 
ato. Është normale që  atëherë kanë 
mbledhur material ndërtimor të cilët 
luftëtarët I kanë lënë pas tyre. Hekura 
të vjetër, llamarinë për strehimore, 
kanistra benzene, valixhe druri 
ushtarake, tel me gjemba, gëzhoja 
granatash, madje edhe pykat janë 
përdorur në ndërtimet, kopshtet dhe 
fushat.

Afër linjave të dikurshme të frontit, 
edhe më tej mund të vërehen vegla të 
imta të pajisjes personale ushtarake, 
në veçanti helmeta, bajoneta, pushka, 
gëzhoja të granatave, kaçavidë si dhe 
vegla kuzhine.

14
fotografia 25
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fotografia 24
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Që të theksohet rëndësia e trashëgimisë 
nga Lufta e Parë Botërore, janë 
rregulluar dy rrugë:

 ¾ në parkun nacional Pelister, 
nëpërmjet pyllit, vizitori mund të lëviz 
nëpër rrugë në të cilën, me ndihmën 
e tabelave shpjeguese, tregohen 
momentet më të rëndësishme nga 
Lufta e Parë Botërore të vendeve të 
njëjta nëpërmjet të cilave ka kaluar 
vija e frontit;

 ¾ nëpër kodrat mbi Liqenin e 
Dojranit, vizitori mund të ecë në 
këmbë dhe të arrijë deri tek çezma 
e Mbretit Ferdinand, e vendosur 
midis Dojranit të Vjetër dhe Dojranit 
të Ri, ku gjithashtu gjendet edhe 
pllaka përkujtimore në nder të 
Divizionit të 22 Britanik. Rrugë e 
vogël përkujtimore është ndërtuar në 
vendin e kësaj qendre të dikurshme 
nevralgjike të ushtrisë bullgare.

Rrugët e kujtimeve

15
fotografia 28
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Të vazhdohet me punën e përkujtimore të Frontit 
Lindor së Parë Botërore në Republikën e Maqedonisë:

Ka edhe shumë për të bërë në lidhje me përkujtimin e Luftës 
së Parë Botërore në Republikën e Maqedonisë: hulumtime 
individuale, përpilim të listave të ushtarëve të zhdukur, 
digjitalizimi i këtyre regjistrave, puna me komunitetin 
edukativ e akademik, grumbullim dhe prezantim i tregimeve 
personale jetësore, etj.

Ambasada e Francës në Republikën e Maqedonisë në këtë 
mënyrë është përfshirë në këtë çështje të përkujtimit, 
në suazat e programit komemorativ që do të zhvillohet 
përgjatë tërë periudhës së përkujtimit të njëqind vjetorit, 
në bashkëpunim me institucionet kompetente franceze 
dhe maqedonase, komunat dhe rajonet e në veçanti 
Rajoni i Normandisë së Poshtme, si dhe me përfaqësues të 
asociacioneve dhe akademikëve.

 Bëhet fjalë, ndër të tjera, për realizimin e ekspozitave, 
filmave, librave, broshurave, krijimin e bazave të të 
dhënave, trajnime dhe seminare për profesorët e historisë , 
këto përpjekje bëhen që Frontit të Lindjes t’i kthehet vendi i 
merituar në përkujtimin e konfliktit të parë botëror.

16
fotografia 29
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Njëqind vjetori nga Lufta e madhe

Faqja zyrtare franceze 
http://centenaire.org/fr

Faqja zyrtare britanike 
https://www.gov.uk/government/topical-events/first-world-war-centenary

Faqja zyrtare franceze gjermane 
http://100-jahre-erster-weltkrieg.eu/?L=1

Projekti evropian „Europeana» 
http://www.europeana1914-1918.eu/fr

Bazat e të dhënave të dokumentuara

Përkujtimi i njerëzve 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique16

Sekretariati i Përgjithshëm për Administratë 
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/

Rrugët e përkujtimit
 http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/

Institucioni për Komunikim dhe Produksion Audiovizual në Ministrinë e Mbrojtjes

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) 
http://www.ecpad.fr/mediatheque

Commonwealth War Graves Commission (Komisioni për Varreza Ushtarake në Komonvelt) 
http://www.cwgc.org/

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Komisioni për Varreza Ushtarake i 
Gjermanisë) http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html

Österreichisches Schwarze Kreuz (Kryqi i Kuq i Austrisë) 
http://www.osk.at/

Il Ministero della difesa (Ministria e Mbrojtjes)
http://www.difesa.it/Ministro/Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in 
Guerra/Pagine/default.aspx

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Ministria e Vlerave Kulturore dhe Aktiviteteve)
http://www.14-18.it/index.php?1/home

Baza e të dhënave me fotografi

Ministria e Kulturës- Francë 
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/archives photo/index.html

Ministria e Kulturës -Itali 
http://www.14-18.it/home

Burime të dokumentuara në internet
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Legjenda dhe referencat me fotografi

Faqja 3
Fotografia 1: Varrezat ushtarake franceze në Manastir, sot. Fotografia: Ambasada e Francës në Shkup

Faqja 4
Fotografia 2: Fshatarët lajnë nën vëzhgimin e ushtarit serb në luginën e Monastirit (Manastirit), nga 
fundi i vitit 1916.

Fotograf : Bilovski Anri. Numri referent: SPA 54 V 1616, ECPAD

Fotografi 3: Avioni francez gjatë largimit nga Serbia, fundi i nëntorit dhe fillimi i dhjetorit

1915.Fotograf : Gaston Shero. Numri referent: SPA 12 K 785, ECPAD

Faqja 5
Fotografia 4: Nëpër Vardar, një barkë bart ushtarë të divizion 57 të këmbësorisë dhe divizionit 284 të 
këmbësorisë nga llogorja i Krivollakut deri në Pepelishtë, nëntor 1915. Fotograf: Gaston Shero. Numri 
referent:: SPA 8 K 641, ECPAD

Fotografia 5: Ushtarë të Antantës (serb dhe britanik) nëpër rrugët e Monastirit (Manastirit) fotografohen 
para kamionit, prill 1917. Fotograf: i panjohur. Numri referent : SPA 94 K 6305, ECPAD

Fotografia 6: Kolonë me ushtarë nëpër malet maqedonase gjatë tërheqjes drejt Greqisë, fundi i vitit 
1915.

Fotograf: Gaston Shero. Numri referent: SPA 12 K 766, ECPAD

Faqja 6
Fotografia 7: Pulla ushtarake në të cilën paraqitet një llogorja ushtarak francez në afërsi të Monastirit 
(Manastirit). Koleksion privat –Ambasada e Francës në Shkup.
Fotografia 8: Ushtarë francez në pjesën serbe të Maqedonisë presin të hipi në tren për në Selanik, 
nëntor 1915. Fotograf:Gaston Shero. Numri referent: SPA 12 K 834, ECPAD

Faqja 7
Fotografia 9: Ushtarë të rreshtuar francez në fshat nga ana serbe e Maqedonisë gjatë largimit në nëntor 
1815. Fotograf: Gaston Shero. Numri referent: SPA 12 K 813, ECPAD

Fotografia 10: Djelmosha maqedonase me pjata në dorë gjatë tërheqjes së divizionit 57 të këmbësorisë 
nëpërmjet pjesës serbe të Maqedonisë: Fotograf: Luj Lafima. Numri referent: D 111 59, ECPAD

Faqja 8
Fotografia 11: Ushtarë e Marok- Spahi në detyrë në krahinën kufitare shqiptaro-serbe. Të drejtat e 
fotografisë: arkiv nga pasardhësit e kolonelit Ordioni

Fotografia 12: Kolona për furnizim hyn në Monastir (Manastir), dhjetor 1916. Në prapavijë: shtëpia e 
oficerëve. Fotograf: Dibre. Numri referent: SPA 54 T 2303, ECPAD

Faqja 10
Fotografia 13: Prill 1917, ushtari i plagosur shërohet në spital në Monastir (Manastir). Fotograf: i 
panjohur.

Numri referent: SPA 94 K 6172, ECPAD

Fotografia 14: Lumi Dragor rrjedh nëpër Monastiri (Manastirit), nga fundi i 1916. Fotograf: Dibre. Numri 
referent: SPA 54 T 2355, ECPAD

Faqja 11
Fotografia 15: Nëpër rrugët e Monastirit (Manastirit), shtëpi e dëmtuar nga granatimi, janar 1917. 
Fotograf: Danzhere Zhorzh. Numri referent: SPA 80 K 5157, ECPAD
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Fotografia nga e prapme: Mbishkrimi në shkëmb në afërsi të Manastirit. Fotografi e nxjerrë nga 
“Pasqyra”, prej 28 tetor 1917 p.205

Fotografia16:   Nëpër rrjedhën e lumit Cërna, në fshatin Grunishtë: personeli i ambulancës malore 
franceze e Brigadës së 4 Ruse, mars 1917. Fotograf: i panjohur: Numri referent:  SPA 93 K 5999, ECPAD

Faqja 12
Fotografia 17: Ushtar në pozitë vëzhguese në istikam në rrethinën e Monastirit (Manastir), dimër 1917.

Fotograf: i panjohur. Numër referent: SPA 86 K 5491, ECPAD

Fotografia 18: Crvena Stena, 16 mars 1917, ushtarët pushojnë në pozicionet e fituara nga divizioni 175 
i këmbësorisë. Fotograf: i panjohur. Numri referent: SPA 92 К 5769, ECPAD

Fotografia 19: Spitali polak në bregun e Cërna Rekës, në afërsi të fshatit Baç, nga fundi i 1916. Fotograf: 
Bilovski Anri. Numri referent: SPA 54 V 1577, ECPAD

Faqja 13
Fotografia   20: Ushtarë senegalas nga togu i qitjes punojnë në ndërtimin e rrugës nga kalldrëmi. Të 
drejtat e fotografive: arkivi i pasardhësve të kolonelit Ordioni

Fotografia 21: Punonjës civil-robër ushtarak punojnë në riparimin e infrastrukturës rrugore.

Fotograf: Dibre. Numri referent: SPA 53 Т2241, ECPAD

Fotografia 22: Konvoj për furnizimin me kamionë në rrugën drejt Monastirit (Manastirit), nëntor 1916. 
Fotograf: Dibre. Numri referent: SPA 53 Т 2250, ECPAD

Faqja 14
Fotografia 23: Ushtari nga istikami i tij vëzhgon sulmin e repartit 1248 në veri nga Monastiri (Manastiri), 
më 18 mars 1917. Fotograf: i panjohur. Numri referent: SPA 93 К 5923, ECPAD

Fotografia 24: Përmes luginës së lumit Cërna: dy ushtarë dalin nga istikami gjatë sulmit, nëntor 1916. 
Fotograf: Dibre. Numri referent: SPA 53 Т 2262, ECPAD

Fotografia 25: 16 mars 1917, ushtarët pas marrjes së istikamit bullgar në Cërvena Sten. Fotograf: i 
panjohur. Numri referent: SPA 92 К 5772, ECPAD

Faqja 15
Fotografia 26: Kah fundi i vitit 1915-të, stacioni hekurudhorë në Krivollak. Fotograf: Gaston Shero. Numri 
referent: SPA 12 К 774, ECPAD

Ushtarë francez kryejnë rekuizim në fermë kah fundi i 1915. Fotograf: Gaston Shero. Numri referent: SPA 
12 К 858, ECPAD

Fotografia 27: Ushtarë të plagosur kthehen nga sulmi i divizionit 1248 më 19 1917. Fotograf: i panjohur. 
Numri referent: SPA 92 К 5788, ECPAD

Fotografia 28: Përgatitje për qitje të repartit francez të artilerisë prej 155 mm në Cërna Reka. Fotograf: 
Dibre. Numri referent: SPA 53 Т2217, ECPAD

Faqja 16
Fotografia 29: Crvena Stena, 16 mars 1917, ushtarë në vijën e parë të luftës mbrohen nga i ftohti pas 
marrjes së istikamit. Fotograf: i panjohur. Numri referent: SPA 92 К 5775, ECPAD
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