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1938-1939
Themelimi i kampit të përqendrimit
Mauthausen
Menjëherë pas "aneksimit" të Austrisë në Rajhun Gjerman,
Mauthausen-i u zgjodh për ngritjen e një kampi përqendrimi.
Në këtë kamp duhej të mbaheshin të izoluar dhe të bënin punë
të detyruar në guroren e granitit kundërshtarët politikë si edhe ata
që sistemi nacionalsocialist i klasifikonte si “grupe kriminale ose asociale”.
Më 8 gusht 1938, SS-ët transferuan në këtë kamp të burgosurit e parë,
të cilët erdhën nga kampi i përqendrimit Dachau. Ata ishin pothuajse
të gjithë me origjinë gjermane ose austriake dhe duhej që përkrah
punës në gurore të ndërtonin edhe kampin. Uria, puna sfilitëse
dhe dhuna karakterizonte jetën e përditshme të të burgosurve.
Brenda 18 muajve të parë të ndërtimit të këtij kampi vdiqën
rreth 500 të burgosur.
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Asgjësimi nëpërmjet punës
Ndër vite, kampi i përqendrimit Mauthausen
[Mathauzen] u kthye në një nga kampet më
të frikshme në të gjithë sistemin e kampeve
të përqendrimit. Klasifikimi i tij si i vetmi
kamp i nivelit III sigurisht që kontribuoi në
këtë gjë.
Më 1 janar 1941, Reinhard Heydrich
[Rajnhard Hajdrih], si kreu i Policisë së
Fshehtë dhe Sigurisë i ndau zyrtarisht
kampet e përqendrimit në katër kategori.
Metoda që ndiqeshin për asgjësim
Për shumë të burgosur, deportimi në
Mauthausen nënkuptonte mbërritjen në një
kamp vdekjeje, pasi në kapakun e dosjes së
të burgosurit shënohej RU (Rückkehr
unerwünscht = kthim i padëshirueshëm). Të
burgosurit e kësaj kategorie ishin de facto
kandidatë për të vdekur, sepse përdoreshin
në punë të rënda deri në rraskapitje, vdekje.
Në Mauthausen kishte kategori të ndryshme
të burgosurish, të cilët trajtoheshin në
mënyrë të diferencuar.

Kategoria I dhe Ia: në kampet e kësaj
kategorie mbaheshin të burgosurit që
konsideroheshin të aftë për t’u përmirësuar
me kusht si edhe të burgosur të
rëndësishëm. Kampet e përqendrimit
Dachau
[Dahau],
Sachsenhausen
[Zaksenhauzen] dhe kampi kryesor në
Auschëitz-Birkenau [Aushvic-Birkenau] hynin
në këtë kategori.
Kategoria II: Në kampet e përqendrimit të
kategorisë II, mbaheshin të burgosurit që
konsideroheshin të aftë për riedukim dhe
korrigjim të sjelljes. Në këtë kategori bënin
pjesë kampet e përqendrimit Buchenëald
[Buhenvald],
Flossenbürg
[Flësenburg],
Neuengamme [Nojengame] dhe AuschëitzBirkenau.
Kategoria III: I vetmi kamp përqendrimi që
bënte pjesë në këtë kategori ishte kampi i
përqendrimit Mauthausen [Mathauzen] dhe
nënkampi i tij, Gusen [Gusen]. Në këto
kampe deportoheshin të burgosurit që
konsideroheshin si të pakorrigjueshëm e që
vështirë se mund të përmirësoheshin.
Shpesh në Mauthausen dhe në nën kampet
e tij transferoheshin të burgosur nga kampe
të tjera, çka konsiderohej si një rritje e
dënimit dhe masë ndëshkimore.

Veçanërisht e njohur ishte kompania
ndëshkimore e gurores. Të burgosurit që
përfshiheshin në këtë kompani pune duhej të
mbanin blloqe të rënda graniti në kurriz, duke
ngjitur shkallë guri në rresht njëri pas tjetrit.
Shpesh ata humbnin ekuilibrin nën peshën e
rëndë dhe rrëzoheshin nga shkallët e gurta
së bashku me ngarkesën e tyre, duke
tërhequr me vete shumë të burgosur të tjerë.

Fig. “Shkallët e vdekjes”
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Por, edhe të burgosurit e tjerë kishin pak
shanse për të mbijetuar. Përveç keqtrajtimit,
përgjegjëse për këtë ishte edhe mungesa e
vazhdueshme e ushqimit, kujdesit mjekësor
dhe masave elementare higjienike. Kjo bëhej
me qëllim sepse kështu kishte shpenzime të
pakta, ndonëse vdisnin njerëz. Madje, këto
ishin forma të njohura asgjësimi.
Krahas trajtimit çnjerëzor dhe punës së
rëndë, mungesa e plotë e nevojave jetike
çonte në kolaps psikologjik të shumë të
burgosurve. Fillimisht, kjo politikë shfarosëse
u zbatua në Mauthausen kryesisht me
hebrenjtë dhe ciganët. Të burgosurit hebrenj
në veçanti, kishin në Mauthausen një
jetëgjatësi mesatare prej disa javësh.
Për kombësi dhe kategori të caktuara të të
burgosurve, deri në fund të verës së vitit
1943 Mauthausen ishte pa përjashtim një
kamp vdekjeje. Veçanërisht hebrenjtë dhe
ciganët bënin pjesë në këtë kategori, por
edhe polakët dhe rusët (kryesisht të
burgosur lufte), çekët dhe spanjollët
republikanë si dhe grupe të tjera të
burgosurish. Të burgosurit që nuk ranë
viktima të kushteve të kampit apo të
ekzekutimeve u vranë nga mjekët SS në
infermieri me injeksione (fenol, benzinë apo
ajër) kur ata nuk ishin në gjendje të punonin.

Vetëm kur funksioni i kampeve të
përqendrimit u shndërrua në një rezervuar të
punës së skllevërve për industrinë e
armatimeve, politika e shfarosjes së SS-ve
ndryshoi disi. Disa të burgosur që
nevojiteshin për industrinë e armatimeve u
internuan në nën kampe të projektuara
posaçërisht për këto punë dhe u lanë gjallë
të paktën deri në shterimin e fuqive të tyre të
punës. Për shumë nga kampet e
përqendrimit, ky ndryshim në trajtimin e të
burgosurve filloi rreth pranverës së vitit 1942.
Në Mauthausen, ky ndryshim hyri në fuqi
vetëm në fund të verës së vitit 1943. Deri
atëherë, përveç një nënkampi në Steyr (u
themelua më 14 mars 1942), vetëm rreth 8%
e të burgosurve ishin të punësuar në
industrinë e armatimeve. Pjesa tjetër mbeti
në guroret e Mauthausen-it dhe të Gusen-it.
Numri i të burgosurve në kampin e
përqendrimit Mauthausen në fund të vitit
1943 ishte rreth 25.000. Ky numër nuk
përfshin ata që vdiqën, u vranë ose u
transferuan në kapmë të tjera. Me përdorimin
e të burgosurve në industrinë e armatimeve,
mund të sigurohej një fuqi e madhe
potenciale punëtore, e cila premtonte fitime
të larta për sipërmarrësit dhe SS-të, pasi për
këta të burgosur tregohej një kujdes minimal.

Në vjeshtën e vitit 1941 filloi ndërtimi i një
dhome gazi, e cila përdorej për vrasjen e të
burgosurve të sëmurë dhe të paaftë, por
edhe për ekzekutime në shkallë të gjerë.
Përveç kësaj, që nga pranvera e vitit 1942,
një kamion gazi u përdor për të vrarë shumë
të burgosur, të cilët u mbytën me monoksid
karboni në karrocerinë e mbyllur hermetikisht
të kamionit gjatë udhëtimit nga Mauthausen
në Gusen (një kamp ndihmës i kampit të
përqendrimit Mauthausen i themeluar në vitin
1940 ).
Krematoriumi në Mauthausen
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Mbërritja në Kampin e Përqendrimit - Treguar nga Beqir Xhepa
Në Mauthausen mbërritëm më 20 gusht
1944, në orën 15.00, në stacionin e trenit, ku
na vunë në radhë tre nga tre. U desh të
ecnim një orë, duke ngjitur përpjetë kodrën,
për të arritur në majë, atje ku ndodhej
njëkohësisht dhe gurorja dhe kampi i
Mauthausen-it. Ishte ky vend, ku për një
periudhë 7 vjeçare u masakruan, torturuan, u
helmuan e u dogjën qindra mijëra njerëz të
pafajshëm nga kombësi të ndryshme.
Arritëm lart në kodër, ku ishte ndërtuar dhe
fortesa e Mauthausen-it. Oxhaku i lartë i
krematoriumit vazhdonte të nxirrte tym.
Sipas rregullit në oborrin e kampit, apo
sheshi i apelit siç quhej, duhej të hidhje të
gjitha teshat dhe veshmbathjet, ndonjë
jorgan a batanije që kishe me vete dhe të
hyje në banjë. Para se të laheshe duhej të
kaloje tek berberi. Aty të qethnin, të
pastronin mirë mjekër e flokë dhe pastaj të
fusnin në dush. Dilje lakuriq nga banja, dhe
ashtu të nxirrnin në oborr në sy të të gjithëve.
S’ishte turp për askënd. Po kujt i bënte
përshtypje lakuriqësia, kur të gjithëve u
kanosej jeta. Pas disa orësh në dritat e
prozhektorëve na shpërndanë uniformën e
kampit që ishte me riga të bardha e blu dhe
nga një numër matrikulli që e vendosëm të
qepur në gjoks, në shpinë dhe në kofshën e
djathtë të pantallonave, si dhe një
trekëndësh blu i cili tregonte shenjën e të
burgosurit politik. Neve shqiptarëve na
përkisnin numrat nga 99760 deri në 100071.

Beqir Xhepa është një nga të mbijetuarit
shqiptarë nga Kampi i Mauthausenit, Austri. Ai ka
lënë një numër të madh dorëshkrimesh,
intervistash e dorëshkrimesh rreth përjetimeve të
tij në periudhën më të errët të historisë,
Holokaustit. Beqir Xhepa lindi më 26 shtator 1928
nga një familje e vjetër tiranase. Babai i Beqirit,
Ramazani, ishte një burrë atdhetar, që ndihmonte
Luftën Antifashiste kundër pushtuesve fashistë,
fillimisht atyre italianë e më pas gjermanë. Beqiri
ishte djali i madh i familjes. Që i vogël ai u bë
korrieri personal i Qemal Stafës, një nga figurat
më të njohura të luftës antifashiste nacional
çlirimtare derisa ky u vra më 5 Maj 1942. Qemali
strehohej në shtëpinë e Beqirit dhe e dërgonte
për porosi të ndryshme. Në moshën 15 vjeçare në
operacionin e dimrit 1943-1944, Beqiri u arrestua
në Arbanë teksa dërgonte një letër. Ai mbeti i
plagosur lehtë nga luftimet atje. Aty merret nga
gjermanët, u dërgua në burgun e Elbasanit, më
pas i nisën grup në Zemun ku ndenji pak muaj, më
tej në Banicë po në Jugosllavi dhe përfundoi në
Mauthausen. Duke qenë minoren, nuk u dërgua
të punonte në guroren e tmerrshme të kampit,
por bashkë me fëmijë të tjerë jugosllavë iu
ngarkuan detyra të ndryshme në spital, në
kuzhinë etj. Fati i tij ishte se kjo periudhë ishte e
shkurtër, pasi në Maj 1945 kampi u çlirua.
Beqir Xhepa u nda nga jeta në 15 prill 2016.

-7-

3

Shqiptarët në Kampin e Përqendrimit Mauthausen
Beqir Xhepa vazhdon më tej historinë e tij:
Një pjesë e të burgosurve shqiptarëve ishin
shpërndarë në kampet filiale të Mauthausenit në Gusen, Melk dhe Ebensee. Në
Mauthausen mësuam nga të burgosurit
spanjollë se një vit më parë në shtator 1943
kishte qenë aty dhe një grup shqiptarësh i
përbërë nga 25 vetë, të cilët kishin qenë të
internuar në Itali dhe me kapitullimin e Italisë
Fashiste i kishin sjellë në Mauthausen. Kur
vajtëm ne, në gusht 1944 nuk gjetëm asnjë
nga këta shqiptarë, domethënë të gjithë
kishin vdekur ose ishin zhdukur në mënyrë
misterioze. Po të llogarisim dhe 25 shqiptarët
del se në Mauthausen kanë ardhur gjithsej
326 shqiptarë, dhe nëse llogarisim se 23
erdhën gjallë në atdhe, atje kanë lënë kockat
gjithsej 303 shqiptarë. Ndër shqiptarët që
sipas gjermanëve paraqisnin rrezikshmëri
ishin: Kozma Nushi, Xhevdet Doda, Telat
Noga, Sul Cenomeri, Shefqet Leka, Enver
Velja etj.
Shqiptarët në Mauthausen nuk arritën të
krijonin një bllok më vete siç ishin kombësitë
e
tjera.
Fatkeqësisht
shqiptarët
u
shpërndanë mes kombësive të huaja. Kjo
ishte shumë negative për shqiptarët,
kryesisht për mbajtjen e moralit lart, për

ndihmën ndaj njëri-tjetrit por dhe për të ditur
fatet e secilit prej nesh. Ne donim të dinim
çfarë ndodhi me shokët tanë, si vdiqën, kush
i rrahu, kush i mundoi. Veç kësaj donim të
flisnim të gjithë shqip dhe të mbanim
optimizmin gjallë se do të ktheheshim një
ditë në vendin tonë.
Fatkeqësisht na ndanë të gjithëve në filialet e
Mauthausen-it. Megjithatë të gjithë të
burgosurit ishin solidarë, se i bashkonte
urrejtja ndaj gjermanëve. Duke ndenjur me
spanjollë, polakë, francezë, çekë mësuam
shumë gjëra që nuk i dinim, mësuam traditat
e tyre, historitë e tyre, arritëm të kuptonim
përse dhe si duhej të luftonim. Interesant
ishte se fryma ruse dominonte pasi Rusia po
i shkaktonte shumë humbje gjermanëve, dhe
në burg u organizua në mënyrë ilegale dhe
një kurs i gjuhës ruse. Pjese e kursit ishin
dhe dy shokët tanë, mes tyre Kozma Nushi, i
cili madje u radhit si anëtar i Komitetit
Revolucionar Ndërkombëtar i Kampeve të
Përqendrimit.
Mua, si më të voglin ndër shqiptarët më
dërguan në grupin e fëmijëve, bashkë me
fëmijë jugosllavë, sovjetikë, polakë e çekë.
Duke u shoqëruar me ta mësova gjuhën
sllave.
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Dhimitër (Mit) Simoni

Historia e Mit Simonit tregohet nga djali i tij
Jovani, i cili sot jeton në Vlorë.
Mit Simoni është ndoshta një nga
personazhet më të njohur të të kthyerve nga
Mauthausen-i, pasi ka qenë protagonist i
kësaj historie në shumë media.
Ai ka sjellë edhe disa sende nga
Mauthausen-i dhe rrëfimi i tij për rrugën e
kthimit nga Kampi në Itali dhe pastaj në
Vlorë është shumë i saktë dhe i përcjellë me
fakte deri në ditët tona
Dhimitër Simoni lindi në Vlorë më 12 janar të
vitit 1911.
Shpejt nëna do ta lërë jetim sepse vritet nga
italianët, të cilët i dogjën dhe dyqanin. Viti
1939 do ta gjejë Mitin të rritur dhe me
ndjenja patriotike. Kur Shqipëria do të
kanosej nga barbarizmi gjerman, Miti tashmë
ishte në radhët e guerilëve. Dyqani i tij i
këpucarisë u bë çerdhe e njësive guerile dhe
e drejtuesve të partizanëve, që u jepnin të
rinjve e punëtorisë drejtimin drejt luftës
partizane për çlirimin e atdheut. Ky dyqan,
në mes të qytetit të Vlorës dhe veprimtaria e
tij, po ndiqej nga spiunazhi dhe grupi i
tradhtarëve. Këtu do t’i kenë fillimet gjithë
vuajtjet e Mitit, atdhetarit nga Vlora.

Për fat të keq u kap në befasi dhe më pas u
internua në kampin nazist të shfarosjes, në
Mat’hauzen, Austri.
Dita e shënuar e kapitullimit të Gjermanisë
naziste e gjeti atë gjallë, edhe pse kockë e
lëkurë dhe të torturuar në mënyrën më
barbare. Kështu, në 9 maj të 1945, kur forcat
aleate çlirimtare u kërkuan të mbijetuarve të
përfaqësoheshin me simbolin e atdheut të
tyre, Dhimitri mori një beze dhe si Marigo
Pozoja skicoi konturet e shqiponjës
dykrenore të simbolit të atdheut.
Trupat Aleate që çliruan kampin e vdekjes të
Mauthausen-it organizuan më 20 qershor
1945 një ceremoni funebre, përpara mijëra
varreve të heshtura. Aty, çdo shtet i botës u
përfaqësua nga një i burgosur, ndaj
Shqipërinë e përfaqësoi Dhimitër Simoni.
“Albania” u thirr e para dhe në tasin ku ai
kishte ngrënë supën, aleatët, mbushën dhe
nga këto varreza. Aty patën dhënë jetën me
qindra dhe mijëra njerëz nga kombe të
ndryshme të botës. Në mes të tasit të
mbushur me dhe u ngul simboli i flamurit
kombëtar shqiptar, i rrethuar me tela me
gjemba. Kjo u shoqërua me dokumentin
origjinal përkatës dhe iu dorëzua Dhimitër
Simonit. Këto simbole, sot e kësaj dite
ndodhen në Ministrinë e Jashtme dhe në
Muzeun Kombëtar të Luftës në Tiranë.
Pas kthimit nga Gjermania, Dhimitër Simoni
ka qenë me raport mjeko-ligjor (kemp) pra
nuk ka punuar. Në vitet e fundit të vazhdimit
të jetës, për të mos qëndruar jashtë jetës
shoqërore, pushteti vendor i asaj kohe i dha
një dyqan librarie, ku shitej dhe shtypi i
përditshëm. Mit Simoni ka qenë aktiv si
veteran, duke u thirrur në shkolla dhe
institucione, me rastin e 9 majit 1945 të
kapitullimit të Gjermanisë naziste. Në këto
raste ai gjithmonë fliste për “bëmat” e
nazizmit gjerman. Për ato që ai dhe shokët e
tij hoqën në kampin e vdekjes në
Mauthausen, Austri.
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Historia e Ahmet Zenelit nga Shipshani i
Tropojes tashmë është fiksuar në libër me
titullin: “Unë kam qënë në Mauthausen”, e
shkruar nga Shpend Topallaj. Ahmet Zeneli
vuajti në burgun e Mauthausen-it dhe arriti të
kthehej gjallë në shtëpi, pikërisht në fshatin e
lindjes, ku u shtua dhe u trashëgua me një
familje shumë të madhe. Në 1943, Ahmeti
ka qenë në xhandarmëri në burgun e
Gjakovës, gardian burgu, ku u bë një thyerje
burgu për lirimin e disa komunistëve të
njohur, dhe Ahmeti kishte ndihmuar në këtë
operacion. Pas 3 ditësh ai u mor nga forcat
Gjermane për të përfunduar në Kampin
Mauthausen. “Aty nuk ishim njerëz, ishim
numra. Unë isha 99 001, njësoj si mushkat
që u venë damkën”, rrëfen Ahmeti. Ai tregon
se gjashtë muajt e fundit çdo ditë aty
pushkatoheshin 10 veta. Çdo ditë Ahmeti
punonte. Ishte nga ata që e përjetoi

plotësisht torturën e punës çnjerëzore në
këtë kamp. “Na çonin në punë, punë koti me
hap tunele këtu, punë vetëm për të na
stërmunduar, pasi nuk të çonin gjëkund ato
tunele. Na ndanë në grupe, na dërguan në
punë të ndryshme. Unë vetë i teti, na çuan
në një fabrikë që prodhonim pllaka çimento”,
tregon ai. Punonim nga 11 orë. Pas disa
ditësh na çuan në kufi në Grace, diku në kufi
me Hungarinë për të bërë llogore lufte, dhe
mbas disa kohësh na tërhoqën prapë e na
prunë në Mauthausen.
Në 5 maj 1945 kur kapitulloj Gjermania
naziste na morën në makina dhe na çuan
diku që nuk dihet se ku, pa adresë, ishin të
armatosur të gjithë dhe çdo lëvizje që bëje
mund të të ikte jeta. Aty nuk kuptuam gjë,
përse na lanë dhe ikën. Ahmet Cekaj u
rikthye ne fshatin e lindjes dhe gëzoi fëmijët
e tij në Tropojë. Në fillim e pati të vështirë të
punësohej si i kthyer nga kampi pasi e
mendonin agjent. Fillimet e para kanë qenë
shumë të vështira, punët më të rënda në
koooperativë dhe një varfëri e madhe, derisa
fëmijët dhanë prova që punuan për sistemin
dhe u shkolluan. Historia e Ahmetit vjen e
treguar prej djalit të tij Fasilliut që është
gjyqtar në Durrës. Në librin që I kushtohet
jetës së Ahmetit, tregohen gjithë peripecitë e
nisjes në Mauthausen, histori vuajtje andej
dhe kthimi në shtëpi, emocionet e forta.
Ahmet Cekaj u nda nga jeta më 2 korrik
1978.
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Abdulla Krutani nga Tirana, ishte një djalosh
16-17 vjeçar kur u arrestua nga forcat
gjermane në vjeshtë të vitit 1943. Ai ishte i
lidhur me ilegalitetin e Tiranës dhe gjatë
kësaj kohe merrej me punë të vogla për të
ndihmuar lëvizjen Nacionalçlirimtare. Ai ishte
nisur me një mision për të çuar një letër në
Arbanë, kohë kur ndodhi një sulm nga
gjermanët. Ishin kapur shumë njerëz dhe
ndër ta ka qenë edhe Abdullai. Fillimisht e
çuan në burgun e Tiranës, dhe më pas u
transferuan në Jugosllavi dhe prej aty
udhëtuan ditë të tëra me tren për në Kampin
e Mauthausen-it. Vuajtja e urisë nisi që në
udhëtimin me tren – tregon Abdullai, – mbaj
mend që zgjasnim duart se binte shi jashtë
dhe i lagnim për të pirë ujë”. Mbërritja në
kampin Mauthausen-it, ka qenë një tmerr.
Abdullai qëndroi për 19 muaj në këtë kamp,
por forca e shpirtit dhe besimi i tij bëri që ai t’i
mbijetonte tmerreve në kampin nazist.
Abdullai e ka provuar dhe punën në guroren
e kampit, dhe gjithë torturat çnjerëzore atje.
Por fati e ndihmoi të rezistonte edhe pse
kockë e lëkurë, deri në çlirimin e kampit.
Rruga e kthimit ishte po nga Jugosllavia. Sa
mbërriti në Shqipëri në ’45 filloi ushtrinë, e
cila në atë kohë ishte dy vite, por Abdullai
bëri një vit, pasi i bëri kërkesë Ministritë të
Brendshëm, meqenëse kishte vuajtur në
kamp, të bënte vetëm një vit ushtrinë. Pastaj
është marrë me punimet e drurit. U bë një

mobilier nga më të dalluarit me vite të tëra në
Misto Mame. Pa punën e vet dhe nuk u
përndoq nga regjimi. Dy gjëra nuk i
shqiteshin Abdulla Krutanit nga mendja, uria
e tejskajshme në kamp ku hanin gjethe, ç’të
gjenin për të mbajtur shpirtin gjallë. Edhe
qymyri i djegur na shijonte, na dukej si
çokollatë- kujton Krutani. Dhe tjetra ishte
numri i tij i kampit, të cilin ai e solli me vete
origjinal nga kampi. Deri në vdekje, Abdulla
Krutani thoshte numrin e vet në gjermanisht,
sa herë i dilte gjumi. Frika e kampit, se mos
nuk thoshte mirë numrin kur ta thërrisnin
gjermanët, nuk iu nda deri në vdekje. Në
Mauthausen shkoi 3 here si pjesë e
delegacioneve që vizitonin kampin në
përkujtim të viktimave të Holokaustit. Abdulla
Krutani u nda nga jeta më 26 korrik 2020, i
fundit i të mbijetuarve nga kampi i
Mauthausen-it.
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Gaqo Çomo i lindur nga fshati Dardhë i
Korçës, në moshë fare të re bashkë me
vëllain e tij Ilo Çomin, u bënë pjesë e
grupeve komuniste të Korçës në organizimin
e rinisë atëherë kundër fashizmit. Gaqo dhe
vëllai i tij i vogël u arrestuan nga policia
italiane në një nga aksionet që kryenin në
Tiranë. Në atë kohë ka qenë në 20-tat kur u
burgos, ku fillimisht qëndruan disa javë në
burgun e Tiranës, e më pas u transferuan në
burgun “Ustika” të Italisë fashiste. Së bashku
me vëllain dhe grupin e arrestuar qëndruan
aty deri në kapitullimin e Italisë fashiste. Më
pas kur kontrollin e morri Gjermania, të gjithë
të burgosurit politik ose antifashist u
transferuan në burgun e Mauthausen-it.
Gaqo ka rrëfyer se kushtet e burgut në
Mauthausen nuk kishin të krahasuar me
burgun Italian.
Në burgun e Mauthausen-it nga kujtimet që
ka treguar gjyshi dhe familjarë të tjerë
tregonte që kishte një ndryshim shumë të
madh midis atyre kushteve kur kishin qenë
në Itali dhe në Mauthausen. Tregonte që
ishte një klimë tmerrësisht e ftohtë, me
kushte shumë të këqija, me veshje shumë të

këqija. Detaje të shumta rrallë herë tregonte
sepse zakonisht ai përlotej edhe prekej nga
të gjitha këto çështje që kishin të bënin me
atë periudhë të jetës së tij. Megjithatë diçka
mbaj mend që tregonte shpesh që në
momentin e parë kur ata u futën domethënë
në burg në atë ndërtesë, u ushtrua një
kontroll
shumë
i
imët,
disa
lloje
dezinfektimesh të cilat i lanë pasoja edhe më
vonë me anë të këtyre kimikateve që
përdornin atëherë. Në Mauthausen bënte
shumë ftohtë, veshjet ishin shumë të holla.
Gaqo kishte tmerr erën e kimikateve kur i
dezinfektonin. Kjo ishte gjëja më e
neveritshme që mbante mend. Fati i tij i
madh ishte se nuk punoi shumë në gurore,
por në krematorium. Vërtet nuk u mundua në
punë, por nga ana psikologjike puna në
krematorium ishte e tmerrshme. Vëllai i tij
ndërroi jetë atje, ndërsa Gaqo pësoi një të
ftohtë dhe ca kohë qëndroi në spital. Duke
qenë se vinte nga burgjet italiane, miku më i
mirë i burgut të tij ishte një italian me emrin
Tuljo, i cili e ndihmoi deri në fund. Kur u lirua
kampi dhe Gaqo doli gjallë, askush nga pala
shqiptare nuk u shfaq ta merrte, ndaj ai
qëndroi rreth gjashtë muaj në shtëpinë e
Tuljos në Itali. Pas 6 muajsh vendosi të kthej
në Shqipëri, të bënte kursin për ekonomist
dhe aty u njoh me bashkëshorten të cilën
patën vetëm një fëmijë, nëna e Marselit, i cili
sot na rrëfen këtë histori të gjyshit të tij.
Gaqo la disa shënime nga burgu, të cilat
gruaja e tij i dorëzoi në Shoqatën e
Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare.
Mauthausen-i kishte lënë gjurmët e veta, dhe
Gaqo u nda nga jeta shumë i ri, 63 vjeç.
Një jetë e shkurtër e ndërprerë më 31 tetor
1986.
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Petraqi tregon se babai i tij Stefani, u lirua
më 5 maj të vitit 1945, nga forcat amerikane,
të cilat i mbajtën, i veshën bashkë me
ushtarët anglezë, i hoqën ato rrobat që i
kishin me viza dhe njëkohësisht mbasi i
morën në pyetje të gjithë, i regjistruan sipas
numrave që kishin.
Kur Stefani u kthye në atdhe, familjarët
druheshin nëse do ishte normal sërish, kishin
frikë nëse I kishin bërë eksperimente dhe
injeksione 19 muaj në kamp. Veç kësaj të
gjithë bënin vetëm një pyetje: Si ka mundësi
që shpëtoi, çfarë të ketë bërë? Megjithatë
Stefani rinisi jetën sërish dhe respektohej
nga durrsakët. Ai punoi mekanik në kantierin
detar ku dhe doli në pension. U nda nga jeta
më 22 gusht 1972.

Stefan Konduri, është arrestuar nga forcat
gjermane më 23 nëntor 1943 gjatë
Operacionit të Dimrit. Stefani u kap së
bashku 50-60 durrsakë të tjerë, mes të cilëve
disa ishin aktivistë të luftës, të njësive
guerile, disa ishin komunistë, të cilët ata i
kishin të skeduar nga disa spiunë të tyre në
qytetin e Durrësit. Mbasi i morën të gjithë, I
dërguan në Elbasan. Nga Elbasani i çuan në
Bitolaj dhe prej aty në Zemun afër Beogradit,
ku i mbajtën një muaj dhe më pas i dërguan
në Mauthausen. Aty filloi dhe kalvari i
vuajtjeve. Numri i Stefan Kondurit në burg
ishte 100045 A. Atë numër e kishte edhe në
dorë të shtypur. Jo të shtypur por të djegur
dhe që shenjat i kishte deri sa vdiq. Stefani i
përjetoi të gjitha tmerret e Mauthausenit. Ai
rrëfen se me dorën e vet ka futur shumë
njerëz në krematorium, disa gjysmë të

vdekur, disa të marrë fund. Nëse nuk do
zbatoje urdhrat për t’i futur në furrë, mund të
përfundoje vetë aty.
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Vangjel Doni, i lindur në 1928 në fshatin
Milgu të Gjirokastrës. Në moshën 16 vjeçare
doli partizan me Brigadën e Ishmit në Tiranë.
Ai ishte korrier dhe gjatë një operacioni u zu
nga forcat gjermane, të cilat e dërguan në
Jugosllavi ku qëndroi gati 4-5 ditë dhe prej
Jugosllavisë u dërgua në kampin e
Mauthausen-it. Aty kaloi gati 9 muaj, ku
provoi torturat nga më çnjerëzoret, kryesisht
urinë dhe punën e mundshme për vdekje.
Fati e deshi gjithsesi të mbetej gjallë.
Historitë e periudhës së errët Vangjeli i ka
lënë shënime para se të ndërronte jetë.
Kur erdhi fundi i gjermaneve, nga prilli 45,
hitlerianët urdhëruan që gjithë të internuarit
te dërgoheshin afër Berlinit. Udhëtimi u bë
në këmbë. Kemi udhëtuar 8 dite pa ushqim,
kurse ushtaret gjermane hanin fshatrave ku
kalonim. Kemi varrosur shokët tanë pa
vdekur sepse nuk ecnin dot. Një shoku ynë,
Hilo Nako nga Sheperi, kur e ndjeu se nuk
ecte dot me, na kërkoi ta varrosnim. Nuk
kishte tmerr më të madh. Theofan Zoto nga
Poliçani që ishte i guximshëm, pa një pyll
afër rrugës dhe na porositi që sa ti
afroheshim pyllit, të arratiseshim. Më mirë të
vriteshim sesa të varrosnim njëri-tjetrin pa
vdekur akoma nga uria. Dhe ashtu bëmë! U
futëm me vrap në pyll dhe mundëm të
arratiseshim. Gjermanët ishin si të trullosur
dhe askush nuk na ndoqi. Qëndruam fshehur
në pyll dhe hanim ç’të gjenim në natyre deri

sa në maj, pra një muaj më pas, erdhi lajmi i
mbërritjes së Ushtrisë së Kuqe. Dolëm pas
kapitullimit të Gjermanisë dhe u grumbulluam
në një vend ku na morën në dorëzim aleatet.
Qëndruam 5 muaj nën kujdesin e tyre dhe
pastaj erdhën përfaqësues shqiptarë dhe
jugosllavë. Deri në Jugosllavi erdhëm me
tren. Ishim 6 shqiptare: unë, Theofan Zoto,
Milo Lako, dhe tre të tjerë nga Qeparoi. Na
dhanë nga 100 cigare dhe na nisen me tren
deri ne Ohër, ku na mori në dorëzim Brigada
e 8-të. Prej andej kemi mbërritur ne Tirane
në nëntor 1945 - rrëfen Vangjel Doni.
Me tej ai rrëfente se e pati ndihmuar një
oficer grek, i cili e dinte si funksiononte kur
gjermanët thoshin “Kush do të lahet, kush do
të vizitohet le të dalë nga rreshti, kur në fakt
të gjithë këta vriteshin, digjeshin dhe
helmoheshin”. Kështu oficeri grek sa herë
bëheshin thirrje të tilla, e ndalonte atë të mos
dilte. Pas kapitullimit të Gjermanisë, Vangjeli
u rikthye në vendlindje, si fillim në Tiranë tek
disa të afërm dhe më pas shkoi në fshatin e
tij ku kishte lënë prindërit, motrën dhe vëllain.
Vangjeli më pas u punësua në fshat si polic,
dhe më pas bëri shkollën e oficerave dhe u
bë kapiten i parë në Përmet. Taqo, djali i
Vangjelit tregon disa momente të babait që i
patën lënë traumë. Babai nga përvoja e
hidhur që pati kaluar në Mauthausen nuk
duronte dot gjellën me patate, pasi siç
rrëfente ai “në kamp vuanin nga uria e
tejskajshme dhe rrëmonin çdo natë në
koshat e plehrave, dhe gjenin cipat e
patateve dhe i hanin për të mbajtur shpirtin
gjallë. Taqoja tregon se edhe pse gjella me
patate gatuhej e mire dhe nuk kishte cipa,
vetëm era e tyre e tmerronte Vangjelin.
Patatet i kujtonin Mauthausenin. Vangjel
Doni u nda nga jeta më 10 maj 2005.
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Beqir dhe Mehmet Sulo Agalliu ishin aktivë
në lëvizjet çlirimtarë. Ata morën pjesë në
Komitetin drejtues të Luftës për çlirimin e
Vlorës nga Italianët në 1920, kurse me
ardhjen e pushtimit italian ishin të parët që
nuk u pajtuan me të. Po kështu, revolta e
tyre vazhdoi edhe ndaj pushtimit gjerman.
Ranë në sy të armikut dhe fatkeqësisht si
Beqirin dhe Mehmetin gjermanët i arrestuan
në vitin 1943. Të dy bashkë i internuan në
kampin e përqendrimit në Mauthausen.
Beqiri nuk mundi të dalë i gjallë andej pasi u
dogj në krematorium, ndërsa i vëllai i tij
Mehmeti u hodh nga treni teksa
transportohej për në një nënkamp tjetër. Ai
arriti të arratisej, gati në fund të luftës. Pra
Mehmeti arriti të kthehej gjallë në atdhe, dhe
të rrëfente historitë e tmerreve në
Mauthausen.
Një nga historitë më interesante dhe
plotësisht reale është kjo: Gjermanët vunë të
ndeshen një shqiptar dhe një polak, dhe
kush do humbiste do vdiste. Kishin vënë në
një gropë një dërrasë me gozhda përpjetë,
ku do hidhej humbësi. Në kohën që afrohen,
shqiptari në gjermanisht i thotë polakut: A je i
martuar? Jam- i thotë ai. A ke fëmijë? Kam
dy- i thotë, e më presin. – Atëherë, fito ti, i
thotë shqiptari. Realisht shqiptari fare mirë

mund ta mundte se ishte më i ri dhe më i
fortë fizikisht. Të tërë u çuditën kur shqiptari
u shtri dhe e la polakun të hipte sipër si
fitues. E morën rojet gjermane nga këmbët
dhe duart, dhe e hodhën në atë dërrasën me
gozhdë. Ngjarja bëri shumë përshtypje tek të
gjithë.
Në ambasadën tonë në Vjenë çdo 9 maj
ditën e fitores mbi fashizmin, ambasadori
bënte një vizitë kortezie në kampin e
Mauthausen-it, në memorialin e shqiptarëve,
vepër e skulptorit Odhise Paskali. Sa herë
shkonte ambasadori ynë shikonte një karafil
tek gryka e pushkës. Njëherë aty gjen një
burrë, e i thotë: Më fal, ti e ke vënë ketë
karafilin? Nga je? Nga Polonia. – Po ç’të lidh
ty me shqiptarët?! – Më lidh shumë. Deri pa
disa vitesh këtu vinte im atë në çdo 9 maj për
të respektuar shqiptarët. Ai vendoste një tufë
më lule në memorial, pasi udhëtonte 800
kilometra me tren. Atij shqiptarët i kishin
shpëtuar jetën, duke treguar të njëjtën histori
që tregonte dhe Mehmeti.
Historitë u përputhen, por emri i shqiptarit
nuk u mësua kurrë!
Mehmet Agalliu u nda nga jeta më 6 qershor
1955.

Memoriali i vendosur në Mauthausen.
Vepër e skulptorit Odhise Paskali.
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Fejzo Toska

me ujë dhe im atë kishte pasur etje për të
pirë ujë. Gjermani me tytën e pushkës e ka
qëlluar në kokë. Ashtu i rrjedhur tërë gjak,
shokët e tij e morën në kapanon. Kapanoni
ka qenë me 3 krevatë. Shumë vetë, të
sëmurë apo buzë varrit, natën i merrnin dhe i
fusnin në djegie ose në helmim me gaz. Më
6 janar 1944, babanë tim e kanë marrë natën
dhe e kanë ekzekutuar. Neve më 1976 na
mblodhën këtu te Banka Tregtare, te Sheshi
i Flamurit, dhe thërrisnin emrat dhe unë kam
marrë arkivolin e babait. I vogël ishte, me
flamur shqiptar. Se çfarë kishte brenda, ne
nuk e dimë. Por ma merr mendja që eshtrat
nuk ekzistojnë sepse ata bënin varre masive,
nuk do merrte kokën e babait tim edhe
këmbën e tjetrit. Nuk e di, nuk mund të them.
Mund të them vetëm kaq, që mendoj se këta
janë varre imagjinare”.

Mit’hat Toska tregon kujtimet e babait të tij
Fejzo Toska, i cili vuajti në kushtet
çnjerëzore në Kampin e Mauthausen-it, ku
dhe u ekzekutua në 1944.
“Babai im është marrë me tregti dhe dyqani i
tij ka qenë bazë e Luftës Nacionalçlirimtare.
Është arrestuar në 6 janar të vitit 1943 dhe
është ekzekutuar në shkurt 1944. Eshtrat e
tij kanë ardhur në vitin 1976. Babai, pasi
është marrë nga Vlora mbeti në kamp të
përqendrimit. Ata që janë kthyer, kanë
treguar historinë nënës time, që mbeti e ve
në moshën 25 vjeçare. Ka qenë shtatori i vitit
1943, kur unë isha vetëm 3 vjeç. Babanë nuk
e mbaj mend, vetëm ç’më ka treguar nëna.
Unë nuk kam pasur as motër, as vëlla. Kemi
qenë vetëm nënë edhe bir. Nëna ime, kur
është marrë nga im atë, ka qenë 24 vjeçe.
Tregimet e nënës më kanë mbajtur gjallë
kujtimin e babait. Babai ka punuar në gurore.
Ka qenë një mal, sipas tregimeve të këtyre
që kanë ardhur. Ata ngjitnin gurët nga poshtë
i çonin lart dhe nga lart i binin prapë poshtë,
vetëm për t’i munduar. Aty ishte një përrua
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4

Barakat
Barakat ishin ndërtime prej druri, me
përmasa 52 me 8 metra dhe përbëheshin
nga dy dhoma. Çdo dhomë kishte një ndarje
gjumi dhe një ndarje ndenjeje. Ndarja e
ndenjes shërbente si dhoma e gjumit e të
burgosurve funksionarë ndaj nuk mund të
përdorej nga të burgosurit e zakonshëm.
Midis dhomave kishte tualete dhe dhomë
larje. Zakonisht të burgosurit duhej të prisnin
presin gjatë në radhë. E vetmja mundësi
reale për t’u pastruar ishte të dielën, sepse
gjatë javës nuk kishte shumë kohë për këtë
gjë. Po ashtu, të dielën ishte koha kur të
burgosurit mund të prisnin flokët ose të lanin
teshat e tyre. Çdo 4-6 javë të burgosurit
dërgoheshin për të bërë dush. SS-ët
kërkonin një pastërti shembullore në baraka
dhe gjatë kontrolleve nuk duhej të gjendej
asnjë papastërti në tokë. Në të kundërt të
burgosurit dënoheshin rëndë.
Në disa baraka varej një pllakatë në të cilën
shkruhej: "Ka një rrugë për të fituar lirinë. Për
të arritur aty duhet bindje, zell, rregull,
pastërti, ndershmëri, vetëflijim dhe dashuri
për atdheun.”
Të burgosurit ishin të ndarë nëpër baraka
sipas vendit të punës ose kombësisë.
Në orën 20.45 duhej që gjithë të burgosurit
të ishin futur nëpër baraka sepse në orën
21.00 fillonte koha e pushimit. Shpesh koha
e pushimit ishte vetëm 6 orë sepse SS-ët
hera-herës i terrorizonin ata gjatë natës, siç
ishte për shembull kontrolli për parazitë, i cili
bëhej gjatë natës. Krevatet ishin pre druri
dhe me dy kate dhe në çdo krevat flinin dy
persona. Si shtroja shërbenin rrecka të
vjetra.

Franz Ziereis [Franc Cirajs], komandant i Kampit
të Përqendrimit Mauthausen

Barakat e drurit dhe para saj trupat e të
burgosurve të vdekur dhe të vendosur mbi njëritjetrin
(Fotoarchiv Mauthausen Memorial).
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Përditshmëria në Kampin e Përqendrimit

Jeta e përditshme shoqërohej nga frika e
vazhdueshme. Të burgosurit nuk mund të
ishin kurrë të sigurt nëse ata do të mbijetonin
në orët e ardhshme apo jo.
Të burgosurit zgjoheshin në orën 4:45 të
mëngjesit gjatë verës ose në 05.45 në dimër.
Ata duhej të kryenin sa më shpejt nevojat
personale, të laheshin dhe më pas të
rreshtoheshin në shesh për të bërë apelin e
mëngjesit.
Pas ndarjes së punës, ata duhej që të ndarë
në kolona të marshonin drejt vendit të punës.
Orari i punës ishte rreth 8-11 orë në ditë. Pas
mbarimit të punës, të burgosurit ktheheshin
përsëri në këmbë në kamp dhe bëhej apeli i
mbrëmjes. Apeli mund të zgjaste gjysmë
ore, por mund të shkonte edhe deri në tre
orë. Pas apelit, të burgosurve u jepej ushqimi
i darkës (para së gjithash bukë9 dhe kishin
kohë të lirë deri në orën 20.45. Në orën
21.00 fillonte pushimi me urdhër.
Në kohën e lirë të burgosurit kishin mundësi
të merreshin pak me veten, të pastroheshin,
prisnin flokët apo të vizitonin shokët në
barakat e tjera. Kishte prej tyre të cilët
mundoheshin të siguronin diçka për të
ngrënë në “Tregun e Zi”. Prej verës së vitit
1943 hera herës organizoheshin edhe
ndeshje boksi apo futbolli. Gjithsesi, në këto
aktivitete mund të merrnin pjesë vetëm të
burgosurit te fuqishëm.

Dhomat e larjes
(Fotoarchiv Mauthausen Memorial).
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Puna në Kampin e Përqendrimit

Orari i punës për të burgosurit varej nga
puna që ata duhej të kryenin. Më herët e
fillonte punën “grupi i parë i punës”, duke
filluar në orën 04.00 në verë dhe në orën
05.00 në dimër. Ndërsa të burgosurit që
punonin në gurore e fillonin punën në orën
06.30 në verë dhe 07.30 në dimër.
Prej orës 12.00-12-30 ose 13.00 bëhej
pushimi i drekës. Sipas stinës dhe
shikueshmërisë (errësirë, mjegull), orari i
punës zgjaste deri në 16.45 ose 18.30. Në
këtë orar nuk llogaritej dhe koha e gjatë e
marshimit për të ardhur dhe për tu larguar
nga vendi i punës në baraka. Të burgosurit
punon gjashtë ditë në javë, por kishte të
burgosur që duhej të punonin edhe të dielën.

Në guroren “Ëiener Graben”. Shkëmbi që shihet
në sfond quhej nga SS-ët “shkëmbi i
parashutistëve”, meqë shpesh ata pa asnjë shkak
hidhnin të burgosur prej këtij shkëmbi.
(Fotoarchiv Mauthausen Memorial).

Fillimisht shumica e të burgosurve u
përdorën për ndërtimin e kampit. Prej vitit
1939 filloi të rritej numri i të burgosurve që
dërgoheshin për të punuar në gurore. Nëse
në janar 1939 në gurore punonin vetëm 375
të burgosur, shumë shpejt numri i tyre shkoi
1066. Në gurore nuk merrej asnjë masë
sigurie për të ruajtur jetën e të burgosurve.
Kishte rëndësi vetëm puna, e cila shoqërohej
me brutalitet të madh nga rojet gjermane të
kampit. Të burgosurit ishin tërë kohës të
ekspozuar ndaj dhunës dhe terrorit të rojeve
SS. Përveç fitimit që gjermanët kishin nga
puna e pa paguar dhe nga krahu i lirë i
punës, puna në gurore shërbente dhe si një
strategji likuiduese ndaj të burgosurve. Me
kalimin e kohës dhe me pakësimin e forcës
së punës të popullsisë gjermane, u rrit numri
i të burgosurve që çoheshin në punë të
detyruar. Përveç punës në gurore, të
burgosurit e Mauthausen-it u përdorën edhe
për punë në industrinë e armatimit, në
ndërtimin e bunkerëve etj.

Të burgosur gjatë punës për ndërtimin e centralit
në Ternberg, 1944
(Foto: Fonds de l'Amicale de Mauthausen)
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Ushqimi
Ndonëse kishte tarifa të përcaktuara javore
për furnizimin me ushqim të të burgosurve,
ato nuk respektoheshin asnjëherë. Vetë një
pjesë e kësaj norme arrinte te të burgosurit,
pasi më parë ishin furnizuar me ushqim
ushtarët SS që ruanin kampin.
Ushqimi që merrte në ditë një i burgosur
duhej të kishte rreth 1452 kalori.
Por ushqimi ishte i pamjaftueshëm në
krahasim me punën fizike që kërkohej.
Humbjet në peshë ishin të rrufeshme. Nuk
ishte e çuditshme që një i internuar të
humbte 10, 20 apo 30 kg gjatë dy muajve të
parë të mbërritjes në kamp. Në muajin prill
1945 të burgosurit merrnin vetëm 50-75
gramë bukë në ditë, ndërsa 10 ditët e fundit
para se të çliroheshin, të burgosurve nuk iu
dha fare bukë. Të vdekurit u shtuan pa
masë. Arrinin vdisnin në çdo bllok 80-100 të
vdekur në ditë.

Racioni i ushqimit për të
burgosurit që punonin:
Mëngjes: Rreth 5oo gramë
supë me ekstrakt, me pak
yndyrë ose 500 gramë kafe e
zezë elbi ose e ngjashme,
rrallëherë me sheqer.
Dreka: 700-1000 gramë supë
me rrepa, e cila përbëhej nga
200 gramë rrepa, 50 gramë
patate, 20 g dhjamë, 20
gramë mish, pak miell dhe
ujë.
Darka: 300 deri në 400 gramë
bukë e zezë dhe 25 g ramë
sallam ose rrallë 25 g
margarinë.
Të shtunën në mbrëmje ose
të dielën: në vend të sallamit
jepej një lugë gjelle reçel dhe
një lugë gjizë.

Të burgosur në Mauthausen, pas çlirimit të
kampit nga forcat aleate.
(Fotorchiv Mauthausen Memorial).
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Dënimet
Një nga ndëshkimet e zakonshme ishte
varja, e cila bëhej në tingujt e muzikës në
sheshin e madh të apelit. Të internuarit ishin
të detyruar të shikonin shokët e tyre teksa i
varnin publikisht. Varja bëhej me një pajisje
të madhe që ngrinte 9-11 vetë njëherësh.
Kur ishte ftohtë, të linin jashtë 24 orë, dhe
ishe i vdekur. Dhe ky ishte një dënim.
Kohët e fundit gjermanët tërboheshin dhe
nga emri i shqiptarëve. Sa dëgjonin që ishim
shqiptarë, na rrihnin kot atë kohë. Ne nuk e
dinim arsyen, por e morëm vesh më vonë se
në 29 nëntor 44 Shqipëria ishte çliruar nga
partizanët, dhe gjermanet ishin tërhequr nga
ky vend. Por fatkeqësisht me çlirimin e
Shqipërisë, nuk erdhi dhe çlirimi ynë. Ne e
ndjenim se ndërsa gjermanëve laku u
ngushtohej nga dita në ditë, ata u bënë edhe
më te egër ndaj nesh, pasi humbjet andej po
ua shkarkonin të burgosurve. Nga çlirimi i
Shqipërisë deri në 9 maj 1945 që mori fund
lufta, aty u vranë, u helmuan dhe dogjën
qindra e mijëra njerëz të tjerë.
Në shkurt 1945 pas shumë torturash vdiq
dhe Kozma Nushi, i cili ishte dhe udhëheqësi
i rezistencës shqiptare në Kampin e Zemunit
dhe të Banicës, si dhe të Mauthausen-it.
Një nga dënimet e kampit ishte dushi. Këtu
dënimet jepeshin nga personeli i bllokut.
Nëse dikush nuk i pëlqente personelit,
atëherë ai futej në dush dhe qëndronte aq
gjatë sa binte në tokë. Në banjë kanë vdekur
shumë vetë.

I burgosur i varur në kampin Mauthausen
(Bundesarchiv Bild 192-209, KZ Mauthausen,
erhängter Häftling.jpg)

Krematoriumi nr. 3 në kampin Mauthausen
(Fotorchiv Mauthausen Memorial).

(Nga tregimet e Beqir Xhepës)
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Çlirimi
Në prill 1945, me afrimin e trupave aleate,
SS-ët filluan të shkatërronte gjurmët e
krimeve që kishin kryer. Ata çmontuan
objektet për vrasjet masive, zhdukën provat
inkriminuese dhe vranë të burgosurit e
kampit të përqendrimit, të cilët kishin qenë
dëshmitarë të drejtpërdrejtë të vrasjes
masive sistematike, me qëllim zhdukjen e
dëshmitarëve të krimeve të tyre.
Më 3 maj 1945, u larguan nga kampet
Mauthausen dhe Gusen ushtarët e fundit SS.
Më 5 maj, një grup zbulimi i ushtrisë
amerikane
mbërriti
në
Gusen
dhe
Mauthausen, dhe të nesërmen forcat
amerikane çliruan rreth 40,000 të burgosur
nga këto kampe. Ata gjetën brenda kampeve
qindra kufoma që kishin vdekur në ditët para
çlirimit. Mijëra prej tyre ishin aq të dobët,
saqë vdiqën në javët dhe muajt pas çlirimit,
pavarësisht se morën kujdes mjekësor nga
njësitë mjekësore të ushtrisë amerikane. Më
shumë se 3000 të vdekur u varrosën në
“Varrezat e Kampit” pranë ish-kampeve të
përqendrimit.
Në Mauthausen erdhi një "Ekip Hetues i
Krimeve të Luftës" për të mbledhur prova të

krimeve të luftës të SS-ve duke përfshirë
dokumentet kryesore që kishin shpëtuar të
burgosurit nën kërcënimin e vdekjes, duke
krijuar një bazë dokumentacioni për ndjekjen
penale të autorëve.
Ndërkohë që disa grupe të burgosurish
mundën të ktheheshin në shtëpi me
autokolona të organizuara me ndihmën e
organizatave shtetërore, ish- të burgosur të
panumërt mbetën aty, sepse nuk mundën
ose nuk donin të ktheheshin në atdheun e
tyre. Ata kishin frikë se nuk ishin më të
mirëpritur në vendet e tyre të origjinës ose
kishin humbur familjet e tyre apo ishin në
mëdyshje për shkak të situatës së pasigurt
politike në Evropën Lindore. Shumë prej tyre
qëndruan me vite të tëra në të ashtuquajturat
kampe të Personave të Zhvendosur.

Pamje nga çlirimi i kampit
(Foto: US National Archives and Records Administration)
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Shtojcë: Pyetjet/ zhvillimi i mësimit

Material studimor për zhvillimin e temave mësimore alternative në lëndën e historisë
(për nxënës)

Tema:

SHQIPTARËT NË KAMPIN E PËRQENDRIMIT NAZIST
MAUTHAUSEN, AUSTRI

Qëllimi:

Nëpërmjet këtij materiali studimor të shoqëruar me pyetje didaktike për zhvillimin
e mësimit synohet që nxënësi të marrë dije të mjaftueshme mbi tematikën si
edhe të jetë në gjendje të diskutojë për temën.

Metodologjia: Lexim/ punë e pavarur/ diskutim
Koha:

Nr.

1 orë mësimore

Pyetja

1

Lexo të gjitha pyetjet me kujdes dhe krijo një pamje të përgjithshme për to.

2

Lexo në çështjen 1 metodat që ndiqeshin për asgjësimin e të burgosurve dhe fol për to.
Çfarë ishin shkallët e vdekjes? Diskuto me shokët.

3

Lexo rrëfimin e Beqir Xhepës për mbërritjen në kamp.
Çfarë ju bëri më tepër përshtypje?

4

Lexo pjesën “Barakat” dhe përgjigjuni pyetjeve:
- Çfarë nënkuptonte shënimi "Ka një rrugë për të fituar lirinë. Për të arritur aty duhet
bindje, zell, rregull, pastërti, ndershmëri, vetëflijim dhe dashuri për atdheun.”
- Si mendoni, përse ishte shkruar kjo gjë?
- Çfarë synohej të arrihej me këtë gjë?
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5

Lexo pjesën “Përditshmëria në Kamp” dhe “Puna në Kamp” dhe përgjigju pyetjeve:
- Përshkruaj një ditë pune në kampin e përqendrimit
- Çfarë ishte apeli?
- Çfarë bënin të burgosurit në kohën e lirë?

6

Lexoni pjesën “Ushqimi”. A ishte i mjaftueshëm ushqimi? Lexoni menynë ditore që u jepej
te burgosurve. Përse ishte e tillë ajo?

7

Lexoni tekstin dhe shikoni fotot ilustruese në pjesën “Dënimet”. Diskutoni mbi to.

8

Lexoni pjesën e fundit “Çlirimi”.
- Përse si mendoni, përse kishte të burgosur që nuk u larguan menjëherë nga
kampi?
- A keni parë ndonjë film televiziv me subjekt kampet e përqendrimit? Nëse po, gjeni
të përbashkëta me çka po lexoni sot? Cilat janë ato?

9

Lexoni historitë e shqiptarëve që u kthyen gjallë nga Kampi i Përqendrimit Mauthausen.
- Çfarë ju prek më shumë nga tregimet e tyre?
- Cilat janë të përbashkëtat e përjetimeve të tyre?
- Reflektoni për disa ditë dhe shkruani mendimet tuaja në formën e një eseje të
shkurtër mbi tregimet e tyre.
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