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ABSTRAKT :  

Në 6 maj 1942 të gjithë gazetat , mediat e shkruara edhe më tej ,përsëritën në mënyrë të 

pandërprerë fjalimin e shkëputur nga Franklin D. Rosvelt kur u shpreh se “  "Librat nuk mund 

të vriten nga zjarri. Njerëzit vdesin, por librat nuk vdesin kurrë. Asnjë njeri dhe asnjë forcë 

nuk mund të shfuqizojë kujtesën. Asnjë njeri dhe asnjë forcë nuk mund ta vendosë mendimin 

në një kamp përqendrimi përgjithmonë." 

Me pak fjalë  shpresa nuk kishte vdekur as tek pushtuesit e as tek ata persona që i ndante 

qoftë edhe veç një ditë nga asgjësimi . Koha ka provuar që jeta është treguar e padrejtë , 

sidomos gjatë luftërave që ka njohur bota ndër vite .  

Pyetja ime është , sa e madhe mund të jëtë ligësia dhe sa e thellë mund të jetë mungesa e 

shpirtit dhe arsyes njerëzore në një luftë ? Si mundet njeriu t ‘i shkaktojë llojit të vet vdekje 

me tortura marramendëse dhe ne fund të mos i lërë për kujtim asnjë varr veçse hirin i mijra 

trupave të djegur njëri mbi tjetrin të bërë bashkë a thua se digjnin një tufë milingonash .A e di 

ky njeri peshën e asaj që miliona njerëzvë sot e kësaj dite dhimbja e asaj kohe u fal ? 

 

 

" Lufta është paqe  

Liria është skllavëri  

Dhe injoranca është forcë ."  

George Orwell ka provokuar me mijra herë , si një ndër të frymëzuarit pas luftës tek libri i tij 

1984 vë një slogan për mendjet e afta për të menduar dyfish  në të njejtën milisekondë , si të 

përmendësh Platon që thoshte " Vetëm të vdekurit e kanë parë fundin e luftës " të gjitha këto 

në mënyrë krejt të pabesueshme , lufta infektoi mendjet e çdo artisti , shkrimtari , dijetari , 

shpirt madh e shpirt vogël duke mos bërë përjashtime të shkruanin e të shpreheshin pro asaj 

që po ndodhte me njerëz të masakruar anë e mbanë vendit . 

Të motivojnë të vdesësh që të shohësh fundin e luftës , padyshim ironia më e madhe e jetës . 

Lufta nuk linte shumë kohë për tu menduar , në luftë nuk kishte asnjë dëshirë të luftonte me 

armikun , ai nuk urrente asnjë që kishte përballë por donte më shumë seç duhej atë që kishte 

pas vetes dhe medoemos do e mbronte . Bota s' ka reshtur së luftuari me mënyrat e saj , s'ka 

reshtur që shkaktuari dëme gjigande deri  ngjarje që kanë ngelur plagë në histori . 

Holokausti i tmerrshëm , ky fenomen çnjerzor që mori në mënyrë makabër sa e sa jetë nuk la 

as shtetasit e vendit tonë pas , nuk kurseu asnje. E vetmja mënyrë që ti shpëtoje kampit ishte 

duke qenë minoren , si i tillë do bëje punë më të lehta që shpërbleheshin me falje jete . 

Ajo çka nuk zgjidhet me fjalë , përfundon duke u zgjidhur me luftë , ja pse themi se gjuha 

dështoi në luftën e II botërore . Në disa vende të Evropës, popullsia vendase vetë i dorëzonte 

hebrenjtë në duar të nazistëve. Por pati popuj të atillë që i fshihnin dhe strehonin dhe i 



mbronin hebrenjtë. Shembulli më i njohur janë shqiptarët. Hebrebjtë në Shqipëri kaluan mirë 

dhe nuk përjetuan fatin tragjik të bashkëkombësve të tyre. Shqipëtarët i mbrojtën aq shumë 

hebrenjtë sa që i mbajtën edhe në familjet e tyre. Kjo ndodhi në shumë qytete të Shqipërisë si 

në Tiranë, Shkodër, Durrës, Vlore dhe Kruje 

 

Rrëfimi i shqipëtarëve mbi asgjësimin dhe torturat dhemb edhe duke lexuar atë çka ato kanë 

treguar . Të punuarit kot , hapje tunelesh dhe minierash sikur gjetja nuk do ishte dritë në fund 

të tunelit e as flori në miniera por vdekje më e shpejtë . 

Njerëz që njiheshin në bazë të numrit rendor , pushkatime të përditshme , mungesa e ushqimit 

i detyronte ata të hanin gjethe e qymyr , të zgjasnin duart për të pirë pak ujë nga shiu që binte 

veç sa për të mbajtur shpirtin gjallë. 

Rrugës për në kampet e përqëndrimit mijra njerëz varroseshin e shum liheshin ashtu mbi dhe 

, vetëm se nuk ecnin dot .Mashtroheshin që në mbërritje duke u treguar se do i çonin për ti 

larë për ti vizituar dhe për tu ndërruar , thjesht sa për tu kuptuar se kush ishte në gjendje më të 

dobët e më pas direkt i helmonin dhe i digjnin . 

Ata i detyronin të bënin ndeshje mes njëri tjetrit vetëm për të shijuar shfaqje , njëri nga ata do 

të vdiste përfundimisht . Do hidhte shoku shokun në një gropë , ku në fund kishte dërrasë me 

gozhdë me majë që të merrnin jetën me vuajtje .  

Holokausti vetë ishte sakrificë , por një term i tillë për të duket të jetë shumë i butë në 

krahasim me torturat që pafundësi njerëzish i përjetuan , mes tyre dhe shqipëtarë . 

Në ditën përkujtimore të Holokaustit njerëzit luten të mos vijë një ditë e tillë përsëri . 
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