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The article Fortress Salzkammergut, Upper 
Austria to keep all traitors of the people 
under guard in future reports on a speech 
given by Gauleitter of Uper Austria.
Artikulli Kalaja e Salzkammergut, Austria e 
Epërme për të mbajtur të gjithë tradhtarët e 
popullit nën roje në raportet e ardhshme mbi 
një fjalim të mbajtur nga Gauleitter i Austrisë 
së Epërme.

Warning sign “Attention Camp Zone”. 
Photograph: Stephan Matyus
Sinjalistika në hyrje të kampit: Kujdes! 
Fotogramimi rreptësisht i ndaluar! Do 
përdoret arma pa paralajmërim.  Foto: 
Stephan Matyus

Instructional sign for prisoners with cynical 
sayings. They lead prisoners to believe that if 
they follow the rules, they can regain their 
freedom. In fact, there is no time limit to 
imprisonment. Photographer Stephan Matyus
Sinjalistika udhëzuese për të burgosurit, me 
thënie cinike. Ato i bënin të burgosurit të 
mendonin se nëse do ndiqnin rregullat, mund 
të liroheshin. Në fakt nuk kishte limit për 
burgosjen e tyre. Fotograf: Stephan Matyus

First page of the lease agreement for the 
Winer Graben Quarry, 3 -13 June 1938.
Faqja e parë e marrëveshjes së qirasë për 
guroren ‘Winer Graben’ në Mauthausen 3 
-13 qershor 1938. Gurorja ishte vendi ku do 
punonin të burgosurit politikë që do 
internoheshin në kampin e ri të 
Mauthausenit.

The National Socialists Seize Power in 30 January 1933 Adolf Hitler is named Chancellor of the German Reich
Nacional-socialistët marrin pushtetin më 30 janar 1933. Adolf Hitleri emërohet Kancelar i Rajhut Gjerman 

The picturesque old market town of Mauthausen, situated on the Danube was well knwon and popular 
destination for excursions. Photographer: Hans Gotzinger, Mauthausen 1935
Qyteti piktoresk i tregut të vjetër të Mauthausen, i vendosur në Danub, një destinacion i njohur dhe popullor 
për ekskursione. Fotograf: Hans Gotzinger, Mauthausen 1935

Participants at NSDAP party rally, Nuremberg September 1937. Unknown photographer.
Pjesëmarrës në tubimin e partisë NSDAP. Nuremberg shtator 1937. Fotograf i panjohur. 

German troops in Vienna after joining Austria, March 12-15, 1938.
Trupat gjermane në Vjenë pas bashkimit me Austrinë, 12- 15 mars 1938

Choosing a location, following the Annexation of Austria to Nationalist Socialist Germany. This article, in 
Vienna Edition 29 March 1938, “Fortress Salzkammergut” report: The concentration camp for all traitors from 
all over the Austria is coming to Upper Austria (Mauthausen). In Mauthausen, the SS demands granite blocks 
be produced for Hitler’s Building Projects. 
Zgjedhja e një vendi, pas aneksimit të Austrisë nga Nacional-socialistët gjermanë. Ky artikulli në edicionin e 
Vjenës 29 Mars 1938 raporton për një fjalim të Gauleitter të Austrisë që thotë: Një kamp përqëndrimi për të 
mbajtur të gjithë tradhtarët e popullit brenda Austrisë po ndërtohet në Austrinë e Epërme. Në Mauthausen, 
SS gjermanë kërkonin të prodhonin blloqe graniti për të ndërtuar veprat e Hitlerit.

The Mauthausen Granite Works, advertising brochure 1940-1945 .
 The Mauthausen Granite Works, broshurë reklamuese 1940-1945

The Camp SS personnel from Dachau transferred to Mauthausen in August 1938
Personeli SS i kampit Dachau transferohet në Mauthausen në gusht 1938. Administrimi i kampeve të 
përqëndrimit ju besua SS-ve (Schutzstaffel), që do të thotë se kampet e përqëndrimit ishin krejtësisht jashtë 
juridiksionit dhe mbikëqyrjes së gjykatave.

The Map of Nazi's conquest in Europe.
Hartë e pushtimit nazist gjerman në Europë.

The shifting of Albanian inmates to Mauthausen's camp.
There were two main operations of German forces toward Albanians, in winter 43-44, known as Winter 
Operation in Vlora and Durres. In Vlora were arrested 393 people, from which 160 were sent to Sajmište camp in 
the city of Zemun, Yugoslavia. While in Durres and Shijak were arrested 812 partisans. All of them were sent in 
the prisons of Yugoslavia and then to Mauthausen.
Iterenari i të internuarve shqiptare drejt Kampit të Mauthausenit
U zhvilluan dy operacione të mëdha të forcave gjermane në Shqipëri, në vjeshtë dimër 43-44. Dy ofensivat më të 
mëdha u kryen në qytetet e Vlorës dhe Durrësit. Në Vlorë u arrestuan 393 vetë, nga të cilët 160 u dërguan në 
kampin Sajmiste në qytetin e Zemuniut. Ndërsa në Durrës dhe Shijak u arrestuan 812 partizanë. Të gjithë u 
dërguan në burgjet e Jugosllavisë dhe më tej në Mauthausen.  

Identity cards of Albanian internees in concentration camps. (© General Directorate of Archives)
Letërnjoftime të të internuarve shqiptarë në kampet e përqendrimit. (© Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave)

Barricade War for the Capital, November 1944.  Tirana was liberated in 17 November 1944, while all country was 
liberated from Germans in 29 November 1944. (© General Directorate of Archives)
Lufta e barrikadave për kryeqytetin, nëntor 1944. Tirana u çlirua në  17 Nëntor 1944, ndërsa gjithë  vendi u çlirua 
në  29 në nëntor 1944. (© Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave)

Prison of Sajmište, Zemun, Yugoslavia
The prison of Sajmište is situtated in the city of Zemun, Yugoslavia, now Croatia. “We arrived in Zemun in 15 
December 1943, we were a group of 44 people from Elbasan, Durres, and Kavaja. Before us came two other 
groups from Vlora, first in October 1943 and second in November 1943.  We were in total in this camp 6000 
prisoners, mostly yougoslavs. Albanians in Zemun were 530 Albanians, from which 120 -130 albanians died from 
hunger, deseases, and bombardment of the Camp in 17 April 1944”- Beqir Xhepa, one of prisoners. 
Burgu i Sajmiste, Zemun, Jugosllavi
Ky kamp përqëndrimi ndodhej në qytetin e Zemunit, sot Kroaci. “Ne mbërritëm në Zemun më 15 dhjetor 1943, 
ishim një grup prej 44 vetësh nga Elbasani, Durrësi dhe Kavaja. Para nesh kishin ardhur dhe dy grupe të tjera 
shqiptarësh para nesh. Që të dy grupet ishin nga Vlora. I pari kishte ardhur në tetor 1943 dhe i dyti në nëntor të 
vitit 1943 ndërsa ne arritëm në 15 dhjetor 1943. Pas nesh erdhën dhe tre grupe të tjera nga Tirana, Durrësi dhe 
Vlora. Në kamp gjithsej ishin 6000 të burgosur, kryesisht jugosllave, shqiptare ishin 530 shqiptarë dhe 400 grekë. 
Rreth 120-130 shqiptarë vdiqën nga uria, sëmundjet, keqtrajtimet dhe bombardimi i kampit në 17 prill 1944”, 
kujton Beqir Xhepa, i internuar në Zemun dhe Mauthausen, i mbijetuar. 

Prison of Banjica, Serbia
After the Camp of Zemun was bombarded in April 1944, all prisoners were sent to Banjica concentration camp in 
suburb of Belgrade. “In Banjica we were 380 Albanians. Here the conditions were better than in Zemun, at least 
we had a bed... In Banjica, about 80 albanians died, mostly from deseases. In August 1944, when Red Army is 
advancing and cousing many loss to germans, we all were shifted from Banjica to Mauthausen Concentration 
Camp” Beqir Xhepa writes in his memories.
Pasi kampi i Zemunit u bombardua në Prill 1944 nga anglezët, të gjithë të burgosurit u morën dhe u dërguan në 
kampet e përqëndrimit në periferi të Beogradit. Në Banjicë ishim 380 shqiptarë. Këtu kushtet ishin pak më të mira 
se në Zemun, pasi të paktën kishim nga një shtrat. Në Banjicë, rreth 80 shqiptarë vdiqën, shumica nga sëmundjet. 
Pas Banjicës, nga gushti 1944 kur ushtria e kuqe përparonte, gjermanët na ngritën të gjithëve  dhe na çuan drejt 
Mauthausenit, Austri- shkruan në kujtimet e tij Beqir Xhepa, i mbijetuar. 

Partisans on the German bunker, Ferit Radovica, Dhori Panariti, Tirana 1944. (© General Directorate of Archives).
Partizanë mbi bunkerin gjerman. Ferit Radovica, Dhori Panariti, Tiranë 1944. (© Drejtoria e Përgjithshme e 
Arkivave).

German captives after the Liberation of Albania
Robër gjermanë pas çlirimit të Shqipërisë

Mauthausen Camp Plan and the composition of barracks with nationalities, according the Beqir Xhepa 
documents
Plani i Kampit Mauthausen dhe përbërja e barakeve me kombësitë, sipas të mbijetuarit Beqir Xhepa 

Interior of Block 20, 2 February 1945, the uprisals in Mauthausen camp started by prisoners (unknown 
photographer Mauthausen)
Brendësia e Bllokut 20, 2 shkurt 1945. Kryengritjet e të burgosurve tashmë kishin filluar (fotograf i panjohur 
Mauthausen) 

Many Albanians died before the liberation of Camp. In February 1944 Kozma Nushi died. He was one of the 
most prominent Albanian figures in Mauthausen. He was burned in Crematorium. Some of other dead 
Albanians were: Telat Noga, Xhevded Doda, Vasil Gjata, Rexhep Adem Toto, Fejzo Toska etc.  
Robërit gjermanë në Shqipëri.
Shumë shqiptarë gjetën vdekjen para çlirimit të kampit. Në Shkurt 1944 vdiq Kozma Nushi, i cili ishte figura 
më e rëndësishme mes shqiptarëve në kamp. Ai u dogj më pas në Krematorium. Disa nga viktimat e tjera 
shqiptare në kamp ishin: Telat Noga, Xhevded Doda, Vasil Gjata, Rexhep Adem Toto, Fejzo Toska

Female prisoners after the liberation of Lenzing Camp May 1945. Photo: Arnold Samuelson US, signal Corps
Të burgosurat femra pas çlirimit të kampit Lenzing, Maj 1945. Foto: Arnold Samuelson SHBA, Korpusi i sinjalit

Survivors from Mauthausen
Vangjel Doni, Stefan Konduri, Ahmet Cekaj, Gaqo Thomo,Mehmet Agalliu, Beqir Xhepa, Dhimiter Simoni, 
Abdulla Krutani. All survivors found in Albania a new communist regime of Enver Hoxha. Most of them 
started to work on a certain profession, created a family and died peacefully at their home
But some of them, such as Kudret Kokoshi, Beqir Xhepa faced communist prisons. The story of Beqir Xhepa 
was very interested since he was arrested 4 times during Hoxha regime in Albania.  
Të mbijetuar nga Mauthauseni
Vangjel Doni, Stefan Konduri, Ahmet Cekaj, Gaqo Thomo, Mehmet Agalliu, Beqir Xhepa, Dhimiter Simoni, 
Abdulla Krutani. Të gjithë të mbijetuarit u përshtatën në regjimin e ri të komunizmit. Disa prej tyre krijuan 
familjen, nisën nga një profesion dhe vdiqën paqësisht në shtëpitë e tyre. Por disa të tjerë si Kudret Kokoshi 
apo Beqir Xhepa vuajtën dhe burgjet komuniste. Beqir Xhepa was arrested 4 times during Hoxha regime. 
Abdulla Krutani është i mbijeturi i fundit i Mathausenit që u nda nga jeta në 2020

Inauguration of Albanian Memorial
The Albanian Memorial in Mauthausen was inaugurated in 5 May 1969. It is an art work of the famous 
sculptor Odhise Paskali, named: Victorious Partisan, and is placed in the open space outside the gates of 
Mauthausen, among all other memorials of other nations. 
Inaugurimi i Memorialit shqiptar
Memoriali shqiptar në Mauthausen u inaugurua në 5 maj 1969. Një vepër arti e skulptorit të famshëm Odhise 
Paskali e titulluar: Partizani fitimtar dhe është e vendosur në një hapërirë të madhe jashtë portave të kampit, 
bashkë me gjithë memorialet e kombeve të tjera. 

The last visit in 2005
Abdulla Krutani and Beqir Xhepa in the Mauthausen liberation Anniversary 5 May 2005. This was the first 
time for the Beqir Xhepa to visit the camp, since he was forbidden during the Hoxha Regime, because he was 
a political prisoner even in the Albanian dictature. Abdulla Krutani in every visit, keeps his prison number in 
the chest. 
Vizita e fundit 2005
Abdulla Krutani dhe Beqir Xhepa në përvjetorin e çlirimit të Mauthausenit në 5 Maj 2005. Ishte hera e pare 
për Beqir Xhepën të vizitonte kampin, pasi gjatë diktaturës ai gjithashtu ishte I burgosur politik. Abdulla 
Krutani në cdo vizitë mbante të qepur numrin e tij të kampit, që e ruan sot e kësaj dite.

Memorial built in Vlora for those people who gave their lives in Nazi camps.
Memorial i ngitur në Vlorë për ata persona, që dhanë jetën në kampet naziste.

A visit of Albanian group of researcher and journalists in the camp of Mauthausen 10 July 2021. 
Vizitë e një grupi studiuesish, historianë e gazetarë nga Shqipëria në kampin e Mauthausenit, 10 korrik 2021

The Albanian memorial today, among all other memorials. Inside the camp, in the wall there is a sign showing 
that 427 Albanians dead in Mauthausen Camp. In fact they include even people dead before they arrive to 
the Camp. Inside the museum of Mauthausen. Among many names, histories, objects, you can see Albanian 
flag and Albanian names of people dead in Mauthausen. The camp has many visitors every day. The visit of 
researchers served for opening this exhibition with the stories of Albanian survivors in Mauthausen
Memoriali shqiptar sot mes shumë memorialeve të tjera. Përbëhet nga vepra e Odhise Paskalit ku partizani 
godet gjermanin, dhe një lapidar shumë i gjatë. Brenda muzeut të Mauthausenit. Mes shumë emrave, 
historive, objekteve, ju mund të dalloni direkt flamurin shqiptar dhe emrat e shqiptareve të vdekur aty. Kampi 
ka qindra vizitore cdo ditë. Vizita e grupit shqiptar shërbeu pikërisht për hapjen e kësaj ekspozite mbi 
historinë e shqiptarëve në Mauthausen.

Wehrmacht soldiers shooting Soviet civilians, September 1941. Soviet soldiers taken as prisoners of wars are 
interned under appalling conditions. To the national Socialists they are ‘subhuman’. Over 3 million soviet 
soldiers perish in German captivity. Most of them died in concentration camps.  Photograph: Thiede 
Bundesarchiv
Ushtarët e Wehrmacht qëllojnë civilët sovjetikë, shtator 1941. Ushtarët sovjetikë, të burgosur të luftës, janë 
internuar në kushte të tmerrshme. Për social-nacionalistët, ata konsideroheshin “jo  njerëz”. Rreth 3 mln 
ushtarë sovjetikë u zhdukën si robër të gjermanëve, shumica e të cilëve vdiqën në kampe përqëndrimi. 
Fotografoi: Thiede Bundesarchiv.

Yugoslavian partisans in Mauthausen, probably 1942, SS photographer, unknown.
In April 1941 the German army occupies Yugoslavia and breaks up the kingdom into several parts. In August 
1941, prisoners’ transports from Slovenia, start arriving in Mauthausen. From October 1942 onwards people 
are deported to Mauthausen from the area of Serbia, under German Military administration. In total, around 
8000 people are deported from the former Yugoslavia to Mauthausen.
Partizanët jugosllavë në Mauthausen, ndoshta 1942. Fotograf SS, i panjohur.
Në prill 1941 Germania pushtoi Jugosllavinë dhe e ndau mbretërinë në disa pjesë. Në gusht 1941 të 
burgosurit u transportuan nga Sllovenia, nisën të mbërrinin në Mauthausen. Nga tetori 1942 e tutje, shumë 
njerëz u deportuan në Mauthausen nga Serbia, nën administratën ushtarake gjermane. Në total 8000 njerëz 
u deportuan nga Jugosllavia në Mauthausen. 

Robbed of their own belongings 
Clothing, identification papers, jewellery- the new arrivals must hand over everything. In theory, personal 
items called “Effekten”, are put in storage; if a prisoner is transferred, they are sent along to the relevant 
camp administration. In reality, the SS and prisoners’ functionaries often help themselves to these items, 
sometimes even in plain sight of the new arrivals. 
Iu grabitën sendet personale
Veshjet, kartat e identitetit, bizhuteritë- të sapombërriturit në kamp duhet t’i dorëzonin të gjitha. Në teori, 
këto sende personale që quheshin ‘Effekten’, duhet të ruheshin dhe nëse i burgosuri transferohej, ato 
dërgoheshin te administrata e kampit tjetër. Por në realitet ato i merrnin për vete SS dhe funksionarët e 
burgut, madje në sy të të burgosurve. 

Prisoners are forced to give the Hitler Salute, during the roll call, between 1941-1944. SS photograph, 
unknown 
Të burgosurit detyrohen të bëjnë përshëndetjen e Hitlerit në sheshin e Apelit çdo ditë 1941-1944. Fotograf, 
një SS i panjohur.

In June 1942 the Austrian prisoner Hans Bonarewitz makes an escape attempt. Hidden in a crate, he manages 
to leave the Camp. After his recapture, he is sentenced to death. He was hanged in the roll call area in front 
of the prisoners. The prison orchestra is made to provide musical accompaniment for the execution. SS 
photograph.
Në Qershor 1942 i burgosuri austriak Hans Bonarewitz bëri tentativë arratisjeje. I fshehur në një arkë, ai arriti 
të largohej nga kampi. Pasi u kap u dënua me vdekje. U var në sheshin e apelit para gjithë të burgosurve. 
Orkestra e burgut u ngarkua ta përcillte me muzikë ekzekutimin e tij. Fotograf SS, i panjohur

A moment during work day at the Mauthausen quarry. During the work in the quarry an SS guard kills a 
prisoner by pushing him over the edge of the quarry. The SS calls the victims of such murders as parachutists. 
Artist: Ludwik Smorowski
Një moment gjatë ditës së punës në guroren e Mauthausen. Gjatë punës në gurore, një roje SS vrau një të 
burgosur, duke e shtyrë në cepin e gurores. SS i quanin viktimat e këtyre vrasjejeve, parashutistë. Artist: 
Ludwik Smorowski 

Stairs of Death, Mauthausen. 
The rock quarry was the base of Stairs of Death. Prisoners were forced to carry blocks of stone, often 
weighing as much as 50 kg up to 186 stairs, one prisoner behind the other. No one wants to remain at the 
end of line. The last is almost dead. 
Shkallët e vdekjes, Mauthausen
Gurorja ishte në fund të shkallëve të vdekjes. Të burgosurit duhet ti merrnin blloqet e betonit që shpesh 
peshonin dhe 50 kg, dhe të ngjisnin 186 shkallë, njëri pas tjetrit. Askush nuk donte të mbetej në fund. I 
fundit ishte pothuajse i vdekur.

Murder of the European Jews 
Jews being deported from Westerbork transit camp, Netherlands. Photograph: Rudolf Werner Breslauer. Jews 
were deprived of their rights, expelled, deported in ghettos and concentration camps and deliberately 
murdered. At the so called Wannsee Conference in January 1942 the national socialist leadership coordinates 
measures for their complete extermination. The deportation of jews from all over Europe to the camps 
begins. From 1943 the Auschwitz – Birkenau concentration camp becomes the centre of extermination. 
Vrasja e hebrejve të Europës
Hebrenj që deportohen nga kampi tranzit Westerbork, Holandë. Foto: Rudolf Werner Breslauer. Hebrejtë 
privoheshin nga çdo e drejtë, u dëbuan dhe deportuan në geto dhe kampe përqëndrimi, dhe u vranë. Në 
konferencën e quajtur Wannsee, në Janar 1942, social nacionalistët koordinuan përpjekjet për zhdukjen fare 
të hebrejve. Deportimi i tyre nisi nga kampet e gjithë Europës. Nga 1943, kampi Aushvic-Birkenau, u bë 
qendra e shfarosjes së hebrejve. 

Gestapo scheme in Albania 1943-1944 (Albanian Academy of Sciences, Maringlen Kasmi, Albanian-German 
relations in the XX century)
Skema e Gestapo-s në Shqipëri 1943-1944 (Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Maringlen Kasmi, 
Marrëdhëniet shiptaro-gjermane në shek. XX)

Initially Hitler ordered that Albania should be treated as a place invaded with violence, but latter changed the 
course, and ordered that Albania should be given the status of a country with ‘relative independence’ and 
‘limited sovereignty’ – terms to cover the military invasion of Albania (Science Academy- History of Albania, 
2009). In Berlin they discussed for the creation of an Albanian government, controlled by Germans. 
Në fillim Hitleri dha urdhër, që Shqipëria të trajtohej si një “vend i pushtuar me dhunë”, por më pas ndryshoi 
mendim dhe urdhëroi që Shqipërisë t’i njihej statusi i një vendi me “pavarësi relative” dhe “sovranitet të 
kufizuar”, terma këto, të sajuara për të mbuluar pushtimin ushtarak të  vendit” Akademia e Shkencave, 
historia e popullit Shqiptar, toena, Tiranë, 2009, fq. 80-81. 

Landing of the Italian army in Durrës, 1939. (© General Directorate of Archives)
Zbarkimi i ushtrisë italiane në Durrës. (© Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave)

Landing of Italian ships in Saranda, 1939. (© General Directorate of Archives)
Zbarkimi i anijeve italiane në Sarandë, 1939.(© Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave)

Në 15 Mars 1939, Hitleri pushtoi Çekosllovakinë, ndërsa fashistët italianë me në krye Musolinin nxituan të 
aneksosnin Shqipërinë, në 7 prill 1939, pasi e konsideronin si një vend shumë të lidhur ekonomikisht dhe nga 
kultura e trashegimia. Trupat e Musolinit të drejtuar nga Alfredo Guzzoni pushtuan gjithë portet shqiptare 
njëkohësisht, Vlorë, Durrës, Shëngjin dhe Sarandë. 

On 8 September 1943 Fascist Italy capitulated. After four years in Italian 
occupation, Albania was invaded by Germans in September 1943. 
Më 8 shtator 1943 u shpall kapitullimi i Italisë fashiste. Pas katër vitesh 
nën pushtimin italian, Shqipëria u pushtua nga Gjermania Naziste në 
shtator 1943.

The Germans arriving in Tirana.
Gjermanët mbërrijnë në Tiranë.

Albanian cities, Vlora in 1943.
Qytete shqiptare, Vlorë.

Albanian cities, Durrës, in 1943 when Germans 
invaded Albania

Qytete shqiptare, Durrësi nën pushtimin gjerman

Italian occupation, April 7, 1939.
Pushtimi italian, 7 prill 1939.

Disembarkation of Italian troops in Albania
Zbarkimi i trupave italiane në Shqipëri

Commandant of Mauthausen Concentration Camp, 
Franc Ziereis 1939-1945. He was appointed in 1939 
and remained in this function until May 1945, the 
longest-serving concentration camp commandant. He 
is responsible for the death of at least 90 000 
prisoners. He flees before Allies arrive, but he is tracked 
down and wounded by American troops and former 
prisoners. He dies on 25 May 1945 in Gusen. 
Ndërkohë në Mauthausen, emërohet komandanti i 
Kampit të Përqendrimit, Franc Ziereis 1905-1945, i cili 
shërbeu më gjatë se çdo komandant tjetër në kampet 
e përqëndrimit. Ai ishte përgjegjës për vdekjen e të 
paktën 90 000 të burgosurve. Mundi të arratisej para 
se aleatët të çlironin kampin, por amerikanët e ndoqën 
dhe e plagosën. U ekzekutua në Gusen në 25 Maj 
1945.

Head of operations in the quarry, Johannes Grimm 
1897-1947. Grim was primary interested in the company 
financial profits. Later, any prisoner misconduct at work 
is reported by Grimm to the camp SS, knowing that this 
usually results in the death of prisoner. In the quarry, the 
SS murders thousands of concentration camp prisoners. 
Grim is sentenced to death by the US military tribunal 
and executed.
Shefi i operacioneve në gurore Johannes Grimm 
1897-1947. Grim fillimisht ishte i interesuar për fitimet e 
kompanisë. Por më vonë, ai raportonte te SS gjermanë 
çdo gabim që bënin të burgosurit në punë, duke e ditur 
se kjo sillte vdekjen e të burgosurve. Në gurore u vranë 
mijëra të burgosur. Grim u dënua me vdekje nga një 
gjykatë ushtarake amerikane dhe u ekzekutua. 

Construction plan for the camp gatehouse, drawn up 
by the Mauthausen SS construction office 5 March 
1940. The gate marks the border between the 
prisoners’ camp and outside world. From the towers, 
the guards oversee the entire compound.
Plani i ndërtimit për portën e kampit e hartuar nga 
zyra e ndërtimit Mauthausen SS 5, mars 1940. Porta 
shënonte dhe kufirin mes kampit të të burgosurve dhe 
botës së jashtme. Nga kullat, rojet mbikqyrnin gjithë 
kompleksin.

SS architectural model for the Mauthausen 
Concentration camp, undated. The plan shows 25 
symmetrically barracks within the camp walls, but 
only 20 were built. Oposite the prisoners’ 
accommodation, functional buildings such as laundry, 
kitchen, infirmary etc
Modeli arkitekturor i SS-ve për kampin e 
përqendrimit Mauthausen, pa datë. Ishin planifikuar 
25 baraka, por në 1939 u ndërtuan vetëm 20. 
Përballë barakave, ndërtesa funksionale si lavanteri, 
kuzhinë, infermieri etj

Prisoners constructing the roll call 
area 1941-1942. SS photographer, 
unknown
Të burgosurit duke ndërtuar sheshin 
ku bëhej apeli, vitet 1941-1942. 
Fotografi nga një SS i panjohur.

The new administration building with the camp gatehouse, camp 
wall and laundry barracks in the background. SS photographer.
Ndërtesa e re e administratës me portën e kampit, murin e kampit 
dhe barakat e lavanderisë në sfond. Fotograf SS, i panjohur.

Watchtower and camp fence at the 
north corner of the prisoners’ camp 
in 1942. SS photographer, unknown.
Kulla e Rojës dhe gardhi i kampit në 
këndin verior të kampit të të 
burgosurve, 1942. Fotograf SS e 
panjohur.

Nazi terror, Borova massacre, July 6, 1943. View from the village of Borova. (© General Directorate of Archives). 
Partisans in Barmashi Gorge opened fire toward a German military convoy of 300 trucks with many soldiers. They killed 4 
German soldiers and wounded 12. Germans responded in an unprecedented way killing innocent people in the villages 
of Borove and Barmash, killing 107 people in Borova and 8 in Barmash, among them women and children

Terrori Nazist, masakra e Borovës, 6 korrik 1943. Pamje nga fshati Borovë. (© Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave)
Partizanët në Grykën e Barmashit hapën zjarr drejt një autokolone ushtarake gjermane me 300 kamionë dhe shumë 
ushtarë. Ata vranë 4 gjermanë dhe plagosën 12. Nga kjo goditje e papritur trupat gjermane ushtruan terror të 
pashembullt  mbi popullsinë e pafajshme dhe të  pambrojtur të katundeve Borovë e Barmash, duke vrarë në Borovë 107 
veta e plagosur 8 dhe po 8 veta në Barmash. Shumica e të masakruarve ishin gra me fëmijë të vegjël, vajza të 
pamartuara, por edhe fëmijë të vegjël. Masakra e Borovës është masakra e parë dhe më e madhe që nazistët gjermanë 
kryen ndaj popullsisë civile në Shqipëri në vitet e Luftës së Dytë Botërore. Borova u bë simbol i sakrificës së popullit 
shqipëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Historia e Fejzo Toska
Babai im, Fejzo Toska, u arrestua në 1943. Ka qenë shtatori i vitit 1943, kur unë 
isha vetëm 3 vjeç. Babanë nuk e mbaj mend, vetëm ç’më ka treguar nëna. Nëna 
ime, kur është marrë im atë, ka qenë 24 vjeçe. Babai ka punuar ne gurore. Ka 
qenë një mal, sipas këtyre që kanë ardhur. Këta ngjitnin gurët nga poshtë i çonin 
lart dhe nga lart i binin prapë poshtë, vetëm për t’i munduar. Aty ishte një përrua 
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 marrin në kapanon. 
Shumë vetë, të sëmurë apo buzë varrit, natën i merrnin dhe i funin në djegie ose 
në helmim me gaz. Në shkurt 1944, babanë tim e kanë marrë natën dhe e kanë 
ekzekutuar.” Mithat Toska tregon historine e babait te tij..

The Story of Fejzo Toska
My father, Fejzo Toska was arrested in 1943 in Vlora, and was executed in February 
1944 in Mauthausen. I was only 3 years old when he was arrested, and my mother 
was 24. He was sent to Mathausen and worked to the death in the notorious 
quarry. My father wants to have a rest for a while to drink water in a stream close 
to the quarry, and a SS guardian shot him with a rifle in the head. His companions 
took him to the barracks. But the Germans took every night all the sick people, 
and one day in February 1944 they took my father and executed. – Mithat Toska 
tells the story of his father

Mauthausen camp survivors cheer American 
soldiers soon after their liberation. May 
1945. (US holocaust Memorial Museum). The 
last mass murder in the gas chamber of the 
camp: April 20, 1945, SS murdered nearly 
3000 prisoners from infirmary. In 28 April 
1945, about 33 Austrian communist 
opponents to the regime, were also killed in 
gas chamber. This was the last atrocity before 
camp liberation. 
Çlirimi i kampit të Mauthausenit më 5 Maj 
1945. Të mbijetuarit e kampit përshëndesin 
ushtarët amerikanë (Foto ne Muzeun 
Memorial amerikan të Holokaustit). Vrasjet e 
fundit massive në kamp: 20 Prill 1945, SS 
helmuan në dhoma me gaz 3000 të 
burgosur nga infermieria. Ndërsa më 28 prill 
1945 vranë dhe 33 komunistë austriakë, 
kundërshtarë të regjimit. Kjo ishte dhe 
masakra e fundit në Mauthausen. 

A Cup for Albanian prisoners
A special ceremony was held by Americans at Sport Field some 
days after liberation of the camp. Each nation was asked to choose 
a representative. Dhimiter Simoni, one of the survivors of the 
Camp, heard this and run to the office of Spanish women, which 
has a lot of fabrics. He chooses a red cloth, wrote there with coal 
the name: ALBANIA and then was presented to American forces. 
We represent Albania. From about 427 people we are thought to 
come to Mauthausen, only 24 people survived. Americans give him 
a cup filled with the ash of corpses burned in Mauthausen and a 
piece of coal, which was the symbol of the food in the camp. This 
cup was handed over to the National Historical Museum in Tirana 
by Dhimiter Simoni. 
Një kupë për të burgosurit shqiptarë
Një ceremoni speciale u mbajt nga amerikanët në fushën e sportit 
disa ditë pas çlirimit të kampit. Cdo kombi iu kërkua të zgjedhë një 
përfaqësues. Dhimitër Simoni, një nga të mbijetuarit e kampit, e 
dëgjoi dhe shkoi me vrap në magazinën e një gruaje spanjolle, 
zgjodhi aty një beze të kuqe, shkroi me qymyr ALBANIA dhe më 
pas u paraqit te forcat amerikane. Nga 427 vetë që mendohet se 
hynë në Mauthausen, në fund mbetën gjallë vetëm 24.
Amerikanët i dhanë Simonit, një kupë me dhe nga Mauthauseni 
dhe një qymyr që ishte bërë si simboli i ushqimit në kamp. Kjo 
kupë iu dorëzua Muzeut Historik në Tiranë nga Dhimitër Simoni. 

List of Albanians and 24 returnees
Lista e shqiptarëve dhe 24 të kthyerit.

Soviet and Polish prisoners with disabilities 
stand in front of a tank of the 11th 
Armoured Division, US Third Army. This 
photograph was taken at the Mauthausen 
concentration camp immediately after 
liberation. Austria, May 5–7, 1945.
Të burgosurit sovjetikë dhe polakë të 
gjymtuar, ecin para tankut amerikan. 
Fotografi e marrë direkt pas çlirimit të 
kampit, Austri, 5 -7 Maj 1945

Abdulla Krutani was one of Albanian Survivors who was present in the inauguration ceremony and 
here is posing in front of the walls of Mauthausen, 5 May 1969.
Abdulla Krutani ishte një nga të mbijetuarit që ishte i pranishëm në ceremoninë e inaugurimit të 
memorialit shqiptar dhe këtu është duke pozuar në muret e Mauthausenit, 5 Maj 1969.

Abdulla Krutani in his second 
visit in Mauthausen Camp. This 
time he took some photos 
inside his barrack, in the beds, 
at roll call place, at memorial, 
at stairs of death etc. 
Abdulla Krutani në vizitën e tij 
të dytë në kampin 
Mauthausen. Kësaj radhe ai ka 
realizuar disa foto brenda 
barakes së tij, në shtretër, në 
memorial, në shkallët e vdekjes 
dhe ne sheshin e Apelit.


