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Hyrje: Mësoni më shumë rreth Luftës së Dytë Botërore
 
Është një fakt i trishtueshëm – me të cilin përpiqemi të bëjmë paqe –

që shekulli i njëzetë u shënua nga një konflikt rrënues dhe i qëndrueshëm
global. Në një botë me pozicione të ndryshuara socio-ekonomike, e cila nuk
po e merrte ende veten nga efektet shkatërruese të Luftës së Madhe, gjërat
ishin larg ideales. Edhe para se plagët të shëroheshin, Evropa ra në një
katastrofë të re dhe shumë më të egër: Lufta e Dytë Botërore.

Ndërsa përpiqemi të trajtojmë këtë konflikt global, më shumë se 70
vjet pas përfundimit të tij, duhet të kuptojmë se ai është ende një plagë
therëse për shumë njerëz në të gjithë botën. Një plagë që thjesht nuk do të
shërohet dhe dhimbja e së cilës ka depërtuar thellë në rrënjë.

Efektet e Luftës së Dytë Botërore ishin të shumta dhe domethënëse,
dhe kanë formuar në shumë mënyra jetën që bëjmë sot. Për shkak të kësaj
duhet të mbajmë një qëndrim neutral, kritik ndërsa hyjmë në detaje për këtë
faqe të errët nga historia e botës. Duhet të mbajmë një pikëpamje të një
kalimtari, një pikëpamje e cila nuk ka lidhje politike dhe fetare, vetëm një
kuptim të plotë të dhimbjes, vuajtjes dhe pamendësinë universale të një
lufte globale.

Në librin vijues, do të trajtojmë momentet thelbësore të Luftës së
Dytë Botërore – ato që përcaktojnë ngjarjet e historisë moderne, madhësia e
të cilave diktoi fatin e të gjithë globit. Kështu që, vetëm dy dekada pas
përfundimit të Luftës së Madhe, shkalla dhe shkatërrimi i së cilës nuk ishin
parë kurrë më parë në botë, Evropa ishte përsëri në prag të konfliktit.
Gjendja në të cilën u la kontinenti ynë pas armëpushimit të vitit 1918 ishte
ende e mbushur me çështje të pazgjidhura dhe pyetje pa përgjigje dhe ishte
sërish dëshmitare e konkurrencës për pasuri dhe ndikim mes fuqive të
mëdha të botës. Me lëvizje të reja politike, me plagë të vjetra që ende nuk
ishin mbyllur, dhe me etjen për pushtet ende të pandërprerë, lufta ishte një
kërcënim gjithnjë i afërt. Ishte ritmi i krijimit të ngadaltë të intrigave dhe
politikës, i cili u ngrit në mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve 1930 dhe u
rrit në një kreshendo shurdhuese të luftës.

Lufta e Dytë Botërore filloi më 1 shtator 1939 dhe që nga të shtënat e
saj të para, ajo diktoi tempin e kësaj forme të re dhe të modernizuar të



luftës. Ishte një luftë ndryshe nga çdo luftë tjetër. Ishte lufta moderne. Ajo
kapërceu Luftën e Madhe të viteve të para të shekullit të njëzetë, dhe la në
hije shkallën dhe kompleksitetin e saj. Duke shfrytëzuar teknologjitë e reja
revolucionare të zhvilluara në atë “luftë për t’i dhënë fund të gjitha
luftërave”, lufta e dytë globale i shndërroi ato në diçka krejt tjetër. Diçka
shkatërrimtare dhe të skëterrshme. Shkatërrimi mbretëroi i pakontrolluar,
vdekja ndihej triumfuese – në çdo hap të udhës. Kjo është historia e
trishtuar që ende jehon në mendjet dhe zemrat e shumë njerëzve. Historia e
trishtuar që njollosi Evropën dhe asgjësoi kaq shumë bij e bija të saj. Kjo
është historia e Luftës së Dytë Botërore.

 
Një trazirë botërore: Historiku dhe shkaqet e Luftës së Dytë Botërore

 
Lufta e Parë Botërore bëri kërdi në Evropën e atëhershme tradicionale

dhe kombet e saj që luftonin. Ishte një zhvendosje e madhe nga një epokë
në tjetrën dhe, për fat të keq, një zhvendosje shumë e dhunshme. Vetëm
duke përjetuar rritjen e industrisë dhe të të gjitha teknologjive të reja që
solli, bota nuk mund të ecte më në një hap me hendekun tejet të madh midis
të vjetrës dhe të resë. Taktikat ushtarake ishin të vjetruara ndërsa lufta u
modernizua – fërkimi midis këtyre të dyjave pati një efekt shkatërrimtar
mbi ushtarin e zakonshëm. Dhe pas Luftës së Madhe, Evropa doli e
ndryshuar plotësisht. Ikën perandoritë e nderuara të lashta: dhe u zhdukën
përgjithmonë. Kombet e reja u formuan në rrënojat e tyre dhe u trajtësua një
pamje krejtësisht e re ekonomike, shoqërore dhe politike. Që këto
ndryshime të reja të konsolidoheshin dhe të fitonin koherencë, mbi të gjitha
ishte e nevojshme koha. Por Evropa nuk kishte kohë për të kursyer.

Kur përfundoi Lufta e Madhe në vitin 1918, armëpushimi i arritur
ishte një dënim i rreptë për Gjermaninë e mundur dhe aleatët e saj. Tejet i
kufizuar në çdo drejtim, ai e mbajti në çdo aspekt Gjermaninë nën kontroll.
Industria e saj ushtarake gati sa nuk u shua, duke iu lejuar vetëm burime
dhe fuqi punëtore minimale në dispozicion. Si komb, fuqia e tij luftarake u
reduktua në asgjë. Eshtë e panevojshme të thuhet, dëmet ekonomike për
Gjermaninë – dhe për shumicën e kombeve të tjerë të Evropës gjithashtu –
ishin katastrofike. Burimet e saj shteruan për të furnizuar furrnaltat e luftës,
rruga që shtrihej përpara u shënua nga kriza dhe varfëria. Dhe në hirin e
Perandorisë Gjermane u ngrit një komb i ri, Republika e Vaimarit.



Pakënaqësia e madhe u rrit në këtë komb në vitet e pasluftës, ndërsa ai
përpiqej të shlyente dëmshpërblimet për fitimtarët e luftës së madhe.
Nacionalizmi ishte ende në rritje në të gjithë Evropën, ashtu siç ishte para
Luftës së Madhe. Dikush do të mendonte se një konflikt kaq shkatërrimtar
sa ishte Lufta e Parë Botërore do të sillte mirëkuptim në popullin e Evropës
dhe do të shuante pasionet e tyre të zjarrta patriotike. Por, mjerisht, ai
shërbeu vetëm për të thelluar urrejtjet e mëparshme që fqinjët mbanin dhe i
bëri brezat e rinj të vetëdijshëm për dhimbjet e baballarëve të tyre –
detyrimi nuk ishte shlyer ende.

Si për t’i bërë gjërat edhe më keq, e gjithë bota po përballej me një
krizë krejtësisht të re. Si të zgjohej nga një ëndërr e shëmtuar dhe e vështirë,
bota kërkoi të shërojë plagët e saj nga shthurja dhe ekstravaganca. Njëzetat
e zhurmshme u shënuan nga prirje të reja dhe tërheqëse në modë dhe
kulturë, nga rritja ekonomike dhe lulëzimi artistik. Ndoshta duke kërkuar të
harronte gjakun dhe baltën, dhimbjen dhe vdekjen e paharrueshme të Luftës
së Madhe, shoqëria perëndimore u zhyt me kokë në një vorbull verbuese të
kënaqësisë dhe hedonizmit, sikur kërkonte të mpinte shqisat e saj. E njohur
si Epoka e Xhazit, ajo lulëzoi në Shtetet e Bashkuara, nga ku prirjet shpejt u
përhapën në të gjithë Evropën dhe botën. Por, të hipnotizuar nga dritat
verbuese të jetës së natës dhe orkestrat mahnitëse, së shpejti ato do të
merrnin një thirrje të re zgjimi. Sa herë që përpiqeni të fluturoni lart,
papritmas bini përsëri në tokë kur dopamina zhduket. Rënia e madhe e
tregut të aksioneve në Amerikë, e ashtuquajtura Kriza e Uoll Stritit e vitit
1929, e çoi Perëndimin në një krizë ekonomike të përhapur dhe menjëherë
fshiu buzëqeshjet që Njëzetat e Zhurmshme çimentuan në fytyrat e kaq
shumë njerëzve. Vitet 1930 po vinin dhe ishin krejtësisht të ndryshme.

Zakonisht është rënë dakord që Depresioni i Madh, i cili nisi në vitin
1929 dhe zgjati deri në fund të viteve 1930, ishte dekada aq e kundërt me
atë që i parapriu asaj. I përhapur nga Shtetet e Bashkuara në çdo cep tjetër
të globit, ky depresion i rëndë ekonomik e çoi botën në një ngërç. Një rënie
e shpejtë dhe intensive si kjo në ekonominë globale nuk ishte parë kurrë më
parë në botë. GDP-ja (Prodhimi i Brendshëm Bruto) botërore ra edhe rreth
15% më shumë, dhe tregtia ndërkombëtare ra rreth 50%. Papunësia u rrit në
të gjithë globin, dhe në shumë vende evropiane arriti deri në 33%. Në
Gjermani, situata e rëndë po rritej tej mase çdo vit. Vështirësitë ekonomike



dhe depresioni krijuan një tendosje të lartë si për shoqërinë ashtu edhe për
qeverinë, dhe kombi u nda midis sferave politike të së majtës dhe së
djathtës. Por edhe në fillim të vitit 1919, e djathta e Gjermanisë po fillonte
ngjitjen e saj të ngadaltë në pushtet, e kryesuar nga një figurë e re në
politikën e saj – Adolf Hitler. Ngjitja e tij e vendosur filloi kur ai u bashkua
me partinë politike të njohur si Deutsche Arbeiterpartei, DAP (Partia e
Punëtorëve e Gjermanisë). Në vitin e ardhshëm, 1920, ky emër u ndryshua
në Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei, NSDAP (Partia Nacional
Socialiste e Punëtorëve e Gjermanisë). Ishte gjysma e djathtë e tablosë së
copëzuar të Gjermanisë – një lëvizje totalitare e së djathtës ekstreme,
kundër marksizmit dhe e dërrmuar shumë nga padrejtësitë e armëpushimit
pas Luftës së Madhe. Hitleri shpejt u bë i njohur, duke fituar ndjekës me
fjalimet e tij të zellshme dhe të zjarrta, dhe me idetë që tërhoqën qytetarin e
zakonshëm, të zellshëm dhe të varfër të Gjermanisë.

Në vitin 1923, Adolf Hitler orkestroi të ashtuquajturin Puçi i
Birrarisë në Mynih, një përpjekje për grusht shteti nga udhëheqësi i partisë
së tanishme NSDAP. Midis 8 dhe 9 nëntorit të vitit 1923, ai synoi të merrte
pushtetin me rreth dy mijë pasuesit e tij nacionalsocialistë. Në këtë pikë, u
trajtësua forma më e hershme e imazhit të mëvonshëm nazist – uniformat e
njohura, helmetat prej çeliku, dhe shiritat kuq e bardhë me kryqin e thyer.
Puçi dështoi kurse Hitleri u arrestua dhe u akuzua për tradhti. Gjyqi i tij
pasues 24-ditor ishte subjekt i një pasqyre të madhe mediatike që bëri
jehonë në të gjithë botën, dhe ai u vu në qendër të vëmendjes së publikut
gjerman. Pikëpamjet dhe politikat që ai propagandoi gjatë gjykimit të tij
bënë që ai të ketë shumë ndjekës të rinj në të gjithë vendin, dhe madje edhe
jashtë kufijve të tij. I dënuar me pesë vjet burg, ai u la i lirë pas vetëm nëntë
muajsh të vuajtjes së dënimit, pas së cilës vazhdoi ngjitjen e tij në pushtet,
ndonëse përmes mjeteve ligjore, dhe ai u bë forca kryesore në politikën
gjermane.

Diku tjetër në Evropë, regjimet totalitare dhe të djathta ekstreme ishin
gjithashtu në rritje. Në Itali, Benito Musolini ishte madje përpara Hitlerit në
ngjitjen e tij në pushtet. Të pakënaqur gjithashtu nga pasojat e Luftës së
Madhe, italianët ndienin pakënaqësi të madhe ndaj britanikëve dhe
francezëve, pasi nuk arritën të mbanin premtimet e bëra. Musolini erdhi në
krye të lëvizjes fashiste, një ideologji që ai e ndihmoi të zhvillohej. Ajo



ishte e rrënjosur në pikëpamjet revolucionare dhe, në thelb, ishte një formë
irredentiste dhe revanshiste e nacionalizmit, duke kërkuar rivendosjen dhe
zgjerimin e territoreve italiane. Fashistët e Italisë përhapën idenë e Romës
së Re, një vazhdim i Perandorisë Antike Romake, si dhe zgjerimin dhe
kontrollin e Mesdheut. Duke u ngritur si një doktrinë totalitare, fashizmi
kundërshtoi të gjitha format e liberalizmit, duke e emëruar atë “dështimin e
individualizmit”. Në vend të kësaj ata propozuan unitetin, një lloj
mentaliteti të përbashkët prej të cilit do të përfitonte populli italian si një i
tërë. Sidoqoftë, në kuptimin ekonomik, fashizmi u përpoq të nxiste
korporatat – një sistem në të cilin punonjësit përqendrohen rreth sindikatave
dhe lidhen me punëdhënësit e tyre për të përfaqësuar prodhuesit e
nacionalizuar, duke punuar së bashku me shtetin italian në një politikë
ekonomike gjithëpërfshirëse. Musolini e mori pushtetin në Itali midis viteve
1922 dhe 1925, duke u bërë kryeministri i saj më i ri deri në atë kohë, dhe
luftoi për ta bërë sërish Italinë një fuqi botërore. Pasi vendosi autoritetin e
tij në vitet në vijim, ai filloi të përhapte ndikimin e Italisë dhe të krijonte një
premisë për luftë.

Ndërkohë, ngjitja e Adolf Hitlerit dukej e pandalshme dhe u bë një
shqetësim i madh për fuqitë e tjera të mëdha të Evropës, kryesisht ato që
ishin anëtare të Fuqive Aleate në Luftën e Madhe. Në fakt, ai pati aq ndikim
në vendin e tij të lindjes, sa që në vitin 1933 Hitleri fitoi zgjedhjet, duke u
bërë kancelar i Gjermanisë. Kështu nacionalsocialistët u bënë fuqia
kryesore dhe menjëherë filluan punën për rivendosjen e ekonomisë së
shkatërruar gjermane. Hitleri paraqiti një larmi politikash të reja, shumë
prej të cilave vendosën rinovimin e shtetit në duart e qytetarëve. Industritë
shtetërore u privatizuan, importet u tarifuan dhe u prezantua
vetëmjaftueshmëria ekonomike kombëtare. Gjithashtu, nacionalsocialistët
bashkëpunuan me të gjitha industritë kryesore gjermane të kohës, të cilat
menjëherë pas ngjitjes së tyre në pushtet u përqendruan në një program
kompleks të riarmatimit. Disa nga këto industri do të luanin më vonë një rol
vendimtar në zhvillimin e Luftës së Dytë Botërore: Krupp, Bosch, Daimler-
Benz, Henschel, Junkers, Siemens, Volkswagen, Alkett, Hanomag dhe
shumë të tjera.

Për më tepër, u prezantuan politika të shumta shoqërore prej të cilave
përfitonin klasa e mesme dhe e ulët dhe i jepnin mundësi qytetarit të



thjeshtë për t’u angazhuar në mënyrë aktive në krijimin e asaj që u
propagandua si një e ardhme më e mirë. Kjo u nxit edhe nga Darvinizmi
Social, një teori e popullarizuar gjerësisht nga NSDAP.

Jo shumë kohë pas ardhjes në pushtet, Hitleri filloi një riarmatizim të
shpejtë dhe në shkallë të gjerë të Gjermanisë. Shpenzimet e tyre ushtarake u
rritën në më shumë se 10% të produktit kombëtar bruto, që ishte një shumë
e madhe. Puna klandestine filloi në teknologjitë e reja ushtarake, prototipin
e armatimit dhe mekanizimin. Duke ndjekur nga afër zhvillimet në kombet
e tjera, Gjermania nuk mbeti prapa. Kompanitë e lartpërmendura u
angazhuan me zhvillimin e projekteve të përparuara ajrore dhe tankiste, disa
prej të cilave do t’i tejkalonin shumë të gjitha ato që ishin në dispozicion në
Evropë në atë kohë.

Me kalimin e kohës, Hitleri filloi të përmendte shpesh planin e tij për
një Lebensraum të zgjeruar, një “hapësirë të re jetike” për popullin gjerman,
të cilin ai e gjykoi se ishte e tyre me të drejtë dhe se duhej pushtuar. Më
vonë, ai shkeli hapur Traktatin e Versajës – atë relike të Luftës së Madhe –
duke e ripushtuar zonën e çmilitarizuar të Rinlendit në mars të vitit 1936, e
cila u pasua më vonë nga Anschluss e Austrisë, d.m.th. aneksimi i saj. Ky
ishte qëllimi i parë i Hitlerit për të rivendosur kufijtë kombëtarë të
Gjermanisë në vitin 1914 dhe për të hapur një shteg drejt “Gjermanisë së
Madhe”. Për të gjitha fuqitë e Evropës, veprimi i Hitlerit la të kuptohet për
vetëm e vetëm një gjë – luftën.

Edhe në Azi, gjërat ishin të trazuara dhe të gjitha frontet u ngatërruan.
Kina u bë pika e nxehtë e konflikteve në këtë pjesë të botës, ku Lufta e
Madhe nuk zgjidhi asgjë. Edhe ajo u nda në dy parti të mëdha –
Kuomintang, Partia Nacionaliste Kineze dhe Partia Komuniste Kineze.
Konflikti i tyre u shndërrua në Luftën Civile Kineze, e cila zgjati me
ndërprerje për më shumë se 20 vjet. Ashtu si në vitet e kaluara, nacionalistët
kinezë panë mbështetje nga Gjermania, ndërsa Partia Komuniste u ndihmua
nga Bashkimi Sovjetik. Këto aleanca të reja krijuan një pamje të qartë të
aktorëve të konfliktit tjetër të madh.

Edhe Japonia u zgjua nga konflikti kinez. Duke kërkuar prej kohësh
të zotëronte Azinë, Perandoria Japoneze ishte në një rritje të qëndrueshme
militariste në vitet që çuan në Luftën e Dytë Botërore. Gjithashtu, ajo



zhvilloi një industri të fortë ushtarake, duke kërkuar përparime të reja në
teknologjitë e luftës. Pas një incidenti të sajuar, japonezët filluan pushtimin
e tyre në Mançuri – një rajon në Kinë – në shtator të vitit 1931. Pas disa
muajsh luftimesh, japonezët arritën të krijonin një shtet kukull – Mançukuo.
Të gjitha këto ngjarje krijuan terrenin për diçka të tmerrshme dhe të gjerë.

Në agimin e Luftës së Dytë Botërore, disa ngjarje thelbësore shënuan
shqetësimin në rritje të Evropës. Edhe para aneksimit të Austrisë nga
Hitleri, Italia i trazoi ujërat e paqes me pushtimin e tyre të Etiopisë. Duke
kërkuar të zgjerojë “perandorinë” italiane, d.m.th. të zgjerojë territoret e tij
në Afrikë, Benito Musolini manifestoi politikat e tij ekspansioniste duke e
kthyer vështrimin nga Etiopia. Vite më parë, Musolini angazhoi Italinë në
një konflikt të zgjatur dhe të egër në Libi, duke synuar ta “paqësonte” atë. I
ashtuquajturi Paqësimi i Libisë ishte një luftë e ashpër që zgjati nga viti
1923 deri në vitin 1932, e zhvilluar kundër rebelëve autoktonë. Në fund
Italia pati sukses dhe e forcoi sundimin e saj atje. Por tani, në vitin 1935,
Etiopia u bë shënjestra tjetër. E njohur si Lufta e Dytë Italo-Abisinase,
konflikti zgjati deri në vitin 1937. Në tetor të vitit 1935, italianët e filluan
luftën befasisht, pa deklarim të mëparshëm, duke nisur sulmet nga kolonia e
tyre afrikane e Eritreas. Ndonëse Etiopia ishte një komb me një trashëgimi
të gjatë, ajo ishte ende kryesisht e pazhvilluar në të gjitha kuptimet,
veçanërisht ushtarake. Kjo do të thoshte që lufta u shënua kryesisht nga
humbjet e përsëritura të etiopianëve dhe epërsia italiane në çdo drejtim. Pas
përfundimit të luftës, e cila rezultoi në pushtimin italian të Etiopisë, mbreti
italian, Viktor Emanuel III, u shpall perandor dhe provincat e pushtuara të
Etiopisë, Eritresë dhe Somalilendit u organizuan në Afrikën Lindore italiane
të sapoformuar.

Në Azi, pushtimi japonez i Mançurisë kërcënoi të përhapet në diçka
më të madhe, duke tërhequr kundërshtarë të rinj. Dhe një armik i tillë ishte
Bashkimi Sovjetik. Nga viti 1932 deri në vitin 1939, japonezët dhe
sovjetikët nisën një seri konfliktesh sporadike përgjatë kufijve të tyre, të
njohur së bashku si Lufta Kufitare Sovjetike-Japoneze. Në njëfarë kuptimi,
ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë e Bashkimit Sovjetik ndaj politikës
agresive të zgjerimit të Japonisë, pasi vija e ndarjes së kufirit midis këtyre
dy kombeve u bë qendra e mosmarrëveshjeve të vazhdueshme. Konflikti u
rrit ngadalë në përmasa dhe u përqendrua në shtetet klientë sovjetike dhe



japoneze – Mongoli dhe Mançukuo. Ky konflikt arriti kulmin në vitin 1939
me Betejën e Kalkin Golit. Si një nga betejat më të mëdha të zhvilluara në
Azinë Lindore deri në atë kohë, Kalkin Goli u shënua nga manovra
gjithëpërfshirëse, sulme masive të këmbësorisë dhe beteja të mëdha
tankesh. Ishte një terren i madh provash për të ardhmen e luftës së blinduar
– tanket e lehta sovjetike dhe japoneze luajtën një rol vendimtar në betejë
dhe hapën rrugën për strategji të reja. Beteja zgjati nga maji deri në shtator
të vitit 1939 dhe përfundoi me fitoren e sovjetikëve, kryesisht për shkak të
epërsisë numerike në forca luftarake. Pas disfatës së armatës së gjashtë të
Japonisë, të dy armiqtë nënshkruan një armëpushim dhe paktin e
neutralitetit sovjetik-japonez.
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