
Ese: Krimet naziste ndaj shqiptarëve 

      Holokausti është një nga tragjeditë më të mëdha të njohura në historinë e qytetërimit 

human. Jetët e miliona njerëzve u morën në më pak se një dekadë. Për shumë nga ne, 

holokausti duket si një histori jashtë ferrit, por megjithatë një histori që shumë të tjerëve iu 

është dashur ta përjetojnë. 

      Mund të jetë befasuese, por në mesin e këtyre njerëzve kishte rreth 530 shqiptarë nga të 

cilët vetëm 24 u kthyen të gjallë dhe as ata nuk do të ishin kurrë më të njëjtë. Ndërmjet viteve 

1943 dhe 1944, shumica e tyre u arrestuan nga forcat gjermane në Vlorë, Durrës, Tiranë, 

Përmet dhe Korçë dhe më pas u dërguan në kampin famëkeq të përqendrimit Mauthausen. Të 

burgosurit u transportuan me trena në të cilët hapësira ishte aq e vogël sa ata mezi qëndronin. 

Atyre thuajse nuk u jepnin fare ushqim dhe për orë të tëra u duhej të prisnin për t’u njohur me 

fatin që i priste. Siç kujton një prej të mbijetuarve, mbi portat e kampit ishin shkruar fjalët "ata 

që hyjnë këtu, nuk dalin më kurrë". Kur arritën në kampin e përqendrimit, të gjithëve iu hoq 

ndjenja e identitetit. Tani jeta e tyre nuk ishte asgjë më shumë se një numër. Kur nuk i 

përgjigjeshin numrit të tyre, ata rriheshin nga rojet. Marrja e ushqimit ishte vetëm rreth 1000 

kalori, të cilat nuk mjaftonin as për të jetuar. Të burgosurit punonin 11 orë në ditë dhe kishin 

një orë pushim. Gjatë asaj ore ata ushqeheshin me gjethe dhe bar për të mbajtur veten gjallë. 

Çdo mëngjes, rojet i bënin disa nga të burgosurit të shihnin se kush kishte vdekur ose kush ishte 

gati i vdekur dhe i bënin ata që t'i çonin kufomat në krematorium. Për shkak të ideologjisë 

naziste, të sëmurët nuk trajtoheshin kurrë dhe ata gjithashtu digjeshin të gjallë me kufomat. 

Kampi i përqendrimit në Mauthausen është i njohur edhe për eksperimentet që mjekët bënin 

mbi të burgosurit në mënyra çnjerëzore. Një mënyrë tjetër që përdorej për vrarjen e të 

burgosurve ishte helmimi i tyre. Ata do të mashtroheshin duke menduar se po bënin dush, por 

në vend të kësaj nazistët do të lëshonin gazin helmues. Kjo ishte mënyra se si njerëzit brenda 

Mauthausen trajtoheshin për vite me radhë. Më 6 maj 1945, një rreze shprese shkëlqeu mbi të 

burgosurit. Fatkeqësisht, shumë njerëz ishin tashmë të vdekur, por pjesa tjetër e të burgosurve 

u shpëtuan nga ushtritë amerikane dhe britanike. Ata do t'i nënshtroheshin disa javësh 

rehabilitimi ku do të ushqeheshin me racione të vogla deri sa të rikuperoheshin gradualisht. 

          Mehmet Agalliu, Stefan Konduri, Ahmet Çekaj, Gaqo Çomo, Dhimitër Simoni, Vangjel 

Doni, Beqir Xhepa dhe Abdulla Krutani do të ktheheshin të gjithë në familjet e tyre. Shumica e 

tyre do të tmerroheshin kur të shihnin se një sistem tjetër totalitar i priste dhe se njerëzit ende 

nuk kishin mësuar t'u thoshin jo ekstremiteteve. Ne nuk i detyrohemi vetëm brezave tanë të 

ardhshëm dhe vetes, por u detyrohemi edhe njerëzve që vdiqën para nesh të kujtojmë dhe të 

mos e përsërisim më historinë. Shpresoj që shpirtrat e viktimave të gjejnë paqe dhe shpresoj që 

të mos kemi askënd tjetër të bëjë një ese të tillë në të ardhmen. 
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