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Tema:”Krimet naziste ndaj shqiptarëve  

Lufta.Perfytyrimi i pare qe na vjen ne mendje eshte shkaterrim,arme,gjak dhe kasapane e madhe. 

Te gjithe e dime qe per te filluar nje lufte nuk duhet shume mundim,por per t’iu shmangur ketij 

konflikti eshte paksa e veshtire.Sepse lufta është ajo që  konceptohet si nje arme. 

Le të kujtojmë pushtimin e Shqipërisë nga vendet e huaja sidomos Gjermania.Gjatë pushtimit 

gjerman ndryshoi dhe konfiguracioni i grupeve të rezistencës. PKSh/FNÇ deklaroi menjëherë se 

nuk e pranonte pushtuesin e ri dhe se do të luftonte aktivisht kundër tij dhe bashkëpunëtorëve të 

tij. Njëkohësisht, PKSh-ja denoncoi edhe marrëveshjen e arritur në Mukje ndërmjet FNÇ dhe Ballit 

Kombëtar dhe u kërkoi strukturave të veta politike dhe ushtarake t’i sulmonin çetat e Ballit. Nga 

ana e tij, Balli Kombëtar adaptoi një politikë tërësisht antikomuniste, duke mbajtur fillimisht 

qëndrim pritës ndaj pushtuesit dhe, më pas, bashkëpunues me ta. 

Gjermanët nuk kishin interesa afatgjatë në Shqipëri, prandaj ndoqën një politikë më elastike ndaj 

shqiptarëve. Ashtu si pushtuesit italianë, edhe gjermanët ekzaltuan nacionalizmin e shqiptarëve 

duke ruajtur dhe forcuar organizimin e “Shqipërisë së Madhe”.  

 Gjate pushtimit nazistët dizajnuan dhe përmirësuan mekanizmin e ri të vrasjes së njerëzve. Të 

burgosurit u vranë me gaz, në dhomat e ndërtuara enkas për këtë qëllim e të pajisura me gaz-

vdekjeprurës .Radha për të bërë dush ishte justifikimi më i zakontë për ti marrë të burgosurit nga 

dhomat ku qëndronin në kamp e për ti futur më pas në dhomat e gazit.  

 PKSh/FNÇ mbajti një qëndrim armiqësor gjatë kësaj periudhe . Të gjitha këto shënuan, krahas 

rezistencës kundër pushtuesit, dhe tiparet e një lufte civile në Shqipëri. 

Pra lufta  vetem merr ata qe duam,por shkaterron edhe gjithe shoqerine e token.Lufta shkaterron 

familjet,prish gezimin dhe harene pra lufta le shume plage.Ne vendin ku njerezit luftojne me gjak 

nuk mund te mbije qofte edhe nje lule e jo me kjo toke te lulezoje nga bimet,lulet,pemet dhe te 

harmonizohet nga cicerimat e zogjve.Sepse toka ka nevoje per uje e jo per gjakun e derdhur te 

bijeve te saj.Vendi yne eshte perballur me shume armiq.Ne jemi bere pjese e luftrave dhe e dime 

se c do te thote kjo e fundit.Vendi yne eshte shkaterruar,njerezit gjithashtu,por tashme te gjitha 

plaget e luftes fatmirësisht janë sheruar. 

Dhe a eshte lufta fataliteti i jetes njerezore?Po mendoj se po,sepse eshte arma me e madhe qe 

njerezimi zoteron.E cila me ane te nje preteksi  mund te filloje perseri. 

Ndaj mund te them se është një arme që duhet ta mbajmë sa më larg nesh ,në mënyrë që të jemi 

sa më të qetë dhe të lumtur . 

 

Punoi:Eva Dopi. 
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