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HYRJE

Ekspozita “Në emër të Amerikës” çelet në kuadër të 
75-vjetorit të largimit të Misionit Amerikan në Shqipëri nga 
vendi. Kjo ekspozitë, sjell përpara publikut të gjerë fotografi 
dhe dokumente arkivore mbi marrëdhëniet 
shqiptaro-amerikane në vitet e para të pas-Luftës së Dytë 
Botërore, të njohura vetëm në rrethet e ngushta të 
studiuesve. 

Në maj të vitit 1945, Departamenti i Shtetit dërgoi në 
Tiranë Misionin Amerikan në Shqipëri për të parë nga afër 
gjendjen në vend përpara se të ndërmerrte hapat e 
nevojshëm për njohjen e qeverisë shqiptare të dalë nga 
Lufta. Fillimisht, autoritetet komuniste shqiptare, edhe pse 
dyshuese kundrejt të dërguarve amerikanë i përmbahej 
normave të mirësjelljes diplomatike. Pas mbajtjes së 
zgjedhjeve në dhjetor të vitit 1945, të cilat PKSh-ja i fitoi 
shumë thellë, si dhe njohjes së qeverisë shqiptare nga ana 
e Bashkimit Sovjetik, qëndrimi i pushtetit komunist ndaj 
Misionit Amerikan në Shqipëri ndryshoi rrënjësisht. Përpos 
mbajtjes nën vëzhgim të pandërprerë gjithë veprimtarisë 
së Misionit Amerikan, organet e policisë shqiptare 
kërcënuan dhe përndoqën stafin shqiptar që ndihmonte të 
dërguarit e Departamentit të Shtetit në Shqipëri si dhe 
burgosën një pjesë të madhe të shtetasve shqiptarë që 
vizitonin Misionin. Në vjeshtën e vitit 1946, marrëdhëniet 
shqiptaro-amerikane kapën pikën e vdekur kur qeveria 
shqiptare shpalli si person të padëshiruar këshilltarin për 
çështjet ekonomike të Misionit Amerikan në Shqipëri, Harry 
Fultz, që kishte drejtuar Shkollën Teknike të Tiranës nga viti 
1922 deri në vitin 1933. Autoritetet shqiptare e paditën 
Fultz-in si kishte rekrutuar ish-nxënësit e tij për të 
organizuar sabotimin e një vargu projektesh të 
rëndësishme infrastrukturore që kishin nisur pas luftës, ku 
më i rëndësishmi ishte bonifikimi i kënetës së Maliqit. 

Me 8 nëntor të vitit 1946, Departamenti i Shtetit njoftoi 
largimin e Misionit Amerikan në Shqipëri dhe ndërprerjen e 
çdo kanali kominikimi zyrtar me qeverinë shqiptare. Pas 
prishjes përfundimtare të marrëdhënieve 
shqiptaro-amerikane, regjimi komunist i Tiranës përndoqi 
ose dënoi pjesën më të madhe të qytetarëve shqiptarë që 
kishin pasur çfarëdolloj kontakti me pjestarët e Misoni 
Amerikan. Marrëdhëniet diplomatike 
shqiptaro amerikane do të 
vendoseshin përfundimisht në 15 
mars të vitit 1991, plot 52 vjet që nga 
largimi i Legatës Amerikane pas 
pushtimit të Shqipërisë nga Italia 
Fashiste dhe 45 vjet pas lagimit të 
Misionit që kishte ardhur me qëllim të 

Demonstrata popullore ku përveç emrit të Stalinit, Titos dhe 
Hoxhës, nuk mungojnë edhe emrat e kryeministrit britanik 
Churchill dhe presidentit amerikan Roosevelt.  

Misioni Amerikan në Shqipëri në mjediset e Legatës Amerikane 
në Tiranë (sot Ambasada e SHBA-së)

Momente nga ekzekutimi i të ashtuquajturëve sabotatorë të Maliqit nga ana e autoriteteve 
qeveritare vendase. 
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Misioni Amerikan në Shqipëri mbërriti në Tiranë më 8 maj të vitit 1945. Detyra e tij 
ishte të vëzhgonte situatën në vend dhe të informonte Departamentin e Shtetit 
nëse qeveria shqiptare i përmbushte të gjitha kushtet që për diplomacinë 
amerikane ishin të nevojshme për njohjen e saj prej ShBA-së. Kërkesës që Enver 
Hoxha i bëri “Tre të mëdhenjve” (ShBA-së, Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit 
Sovjetik), Departamenti i Shtetit iu përgjigj më 21 nëntor të vitit 1941 duke 
theksuar se ai do ta njihte qeverinë e drejtuar nga Hoxha vetëm pasi të ishte i 
sigurt që në përbërjen e saj kishte përfaqësues nga shtresa e segmente të gjera të 
shoqërisë, që ishte e gatshme të ndiqte një program demokratik, që përfaqësonte 
vullnetin e shumicës së popullsisë, që ushtronte autoritetin e saj në krejt vendin 

dhe se ishte e gatshme të përmbushte të gjitha detyrimet ndërkombëtare. Po ashtu, shteti amerikan theksonte se qëndronte i palëkundur ruajtjes së pavarësisë së vendit në 
kufijtë e përpara 7 prillit të vitit 1939. Pas raportimeve që Misioni Amerikan në Shqipëri i dërgoi Departamentit të Shtetit përgjatë verës dhe vjeshtës së vitit 1945, zyra e Sekretarit 
të Shtetit ra dakord që të njihte qeverinë shqiptare nëse ajo mbante zgjedhje të fshehta e të lira dhe nëse njihte vlefshmërinë e të gjitha traktateve të nënshkruara mes dy vendeve 
përpara 7 prillit të vitit 1939. Qeveria komuniste shqiptare nuk e pranoi kushtin e fundit. Ngulmimi amerikan për t’iu përmbajtur kësaj praktike të së drejtës ndërkombëtare si dhe 
kundërshtimi i vendosur i palës shqiptare për të pranuar kushtin e vendosur nga Washington-i, e bllokuan njohjen e qeverisë së Enver Hoxhës nga Departamenti i Shtetit. Ndërkaq, 
përfaqësuesit e Misionit Amerikan në Tiranë, vunë re se autoritetet shqiptare filluan të mbanin një qëndrim gjithnjë e më armiqësor ndaj tyre, sidomos pas mbërritjes në Tiranë 
të diplomatëve sovjetikë, e njohjes që Moska i bëri qeverisë shqiptare në nëntor të vitit 1945. Nga ky moment, qeveria komuniste shqiptare u rreshtua haptazi përkrah Bashkimit 
Sovjetik dhe filloi sovjetizimin e vendit. ShBA u shndërrua në “tjetrin” e nevojshëm të regjimit komunist shqiptar pasi ajo përfaqësonte demokracinë liberale më të madhe në botë 
dhe fuqinë kryesore me kapacitete ekonomike dhe ushtarake që mund të sfidonte sovjetizimin e Europës. Duke nisur nga fillimi i vitit 1946, parullat që vendosnin përkrah 
presidentin amerikan, kryeministrin britanik, kreun e Bashkimit Sovjetik dhe Enver Hoxhën do të pakësoheshin gjithnjë e më shumë derisa në fund të këtij viti do të zhdukeshin 
përfundimisht.

Udhëzimi i Sekretarit të Shtetit, Edward Stettinius, dërguar kreut të 
Misionit Amerikan në Shqipëri, Joseph Jacobs, më 7 prill 1945.
Stettinius bënte të qartë se ShBA ishte e vendosur të ruante 
ekzistencën e Shqipërisë, si dhe nuk do të mbështeste përfshirjen e 
Shqipërisë në një federatë me Jugosllavinë ose Bullgarinë. Përballë 
kërkesave që qeveria shqiptare e komanduar nga komunistët i 
drejtonte aleatëve për të dorëzuar ata, që ajo i cilësonte si kriminel 
lufte, Stettinius shprehej se ShBA e njihte këtë të drejtë të shtetit 
shqiptar, por njëkohësisht qeveria amerikane ishte e shqetësuar nga 
përdorimi i këtyre akuzave për eliminimin e kundërshtarëve politike.

Demonstrime popullore, që shërbenin si plebishite përmes të cilave qeveria shqiptare e drejtuar 
prej komunistëve i kërkonte aleatëve t’i lejonin Shqipërisë të merrte pjesë në konferencën e San 
Franciskos. Kjo konferencë, e mbajtur mes prillit dhe qershorit të vitit 1945 ishte momenti ku u 
hodhën themelet OKB-së. Sikundër shihet, edhe pse emri i Stalinit është në krye të parullës në 
qendër të fotografisë, dhe poshtë tij, janë shkruar emrat e Titos dhe Enver Hoxhës, nuk mungojnë 
edhe emrat e kryeministrit britanik Churchill dhe presidentit amerikan Roosevelt.  

Ardhja e Misionit Amerikan në Shqipëri më 8 maj të vitit 1945, u prit me 
manifestime dhe entuziazëm nga popullsia e Tiranës, sikundër tregon edhe kjo 
fotografi. Përkrah flamurit amerikan dhe atij shqiptar (të vendosur në qendër), 
shihen edhe flamujt britanik, francez, sovjetik, jugosllav). Këto organizime aspak 
spontane dhe të organizuara nga autoritetet komuniste shqiptare theksonin 
përmes gjuhës së flamujve dhe të simboleve, se mirëseardhja që i bëhej misionit 
të ShBA-së ishte e kushtëzuar nga fakti se ajo ishte njëra prej fuqive kryesore 
antifashiste, gjë që ishte e dukshme edhe në homazhin që i bëhej edhe vendeve 
të tjera të Aleancës.  

MAJ 1945 -
ARDHJA E MISIONIT 

AMERIKAN NË SHQIPËRI

Kreu i Misionit Amerikan në Shqipëri, 
Joseph Jacobs (fotografia 3) si dhe 
momente nga dita e parë e mbërritjes në 
Tiranë (fotografitë 4-6). Imazhet tregojnë 
çaste të ndryshme në mjediset e Legatës 
Amerikane (atje ku sot ndodhet Ambasada 
e ShBA-së). Në fotografitë 5 dhe 6, përkrah 
Jacobs-it shihet edhe Harry Fultz (në 
fotografinë 5, në qendër me shpinë nga 
Jacobs dhe në fotografinë 6 në qendër), që 
mbulonte detyrën e këshilltarit ekonomik 
të misionit. Shihet qartë numri i shumtë i të 
rinjve që rrethonin Fultz-in, një njeri ky me 

mjaft emër e me njohje të gjera në Shqipëri të krijuara që nga koha që ishte drejtor i Shkollës 
Teknike në vitet ‘20 dhe fillim të viteve ‘30. 
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Pas zgjedhjeve të 2 dhjetorit të vitit 1945, qeveria komuniste e Enver Hoxhës filloi 
hapur sovjetizimin e shoqërisë shqiptare. Marrëdhëniet me qeverinë 
amerikanedhe me atë britanike filluan të acaroheshin së tepërmi, pasi ato tanimë 
përfaqësonin për komunistët shqiptarë sa armikun ideologjik aq edhe atë 
kombëtar. Ligjërimi antiamerikan do të artikulohej qartë dhe hapur nga Enver 
Hoxha në fjalimin që ai mbajti në mbledhjen e dytë të Këshillit të Përgjithshëm të 
Frontit Demokratik, më 7 tetor të vitit 1946. Në këtë fjalim, i botuar në shtypin e 
kohës, Enver Hoxha sulmoi publikisht qeverinë britanike dhe atë amerikane nën 
emërtimin e përbashkët “anglo-amerikanë”, të cilës ai i qëndroi besnik deri në fund 
të jetës. Sipas tij, aksi Londër-Washington, ku ShBA ishin qendra kryesore e të 

keqes, kërkonte të shkelte sovranitetin e Shqipërisë, të mohonte vullnetin e popullit shqiptar për të pasur qeverinë dhe sistemin politik që ai dëshironte dhe të pengonte zhvillimin 
e vendit. Ky ligjërim, u shoqërua edhe me krijimin e një harte që e ndante botën në dy blloqe: nga njëra anë vendet socialiste, të cilat ishin të lira dhenga ana tjetër vendet që 
qëndronin brenda sferës amerikane, të cilat i nënshtroheshin diktatit të kapitalit amerikan dhe që kishin humbur lirinë dhe sovranitetin e tyre. Paralelisht, në shkelje me të gjitha 
normat diplomatike, qëndrimi i autoriteteve shqiptare ndaj Misionit Amerikan në Shqipëri u bë gjithnjë e më armiqësor. Ndërsa autoritetet shqiptare nuk lejonin pjesëtarët e 
Misionit Amerikan të lëviznin jashtë godinavetëLegatës së ShBA-së dhe të vizitonin vendin apo edhe të kryenin veprimtari të ndryshme sociale jashtë saj – deri edhe të shëtisnin 
për t’u çlodhur – stafi ndihmës shqiptar u përndoq në atë pikë sa reshtën së paraqituri në punë.

Frontit Demokratik më datë 8 tetor të vitit 1946 dhe i botuar në gazetën “Bashkimi”, organi i 
shtypit të Frontit. Karikaturë e botuar në revistën satirike “Hosteni” më 29 tetor të vitit 1946. Fjalimi 

i Enver Hoxhës dhe qëndrimi i hapur antiamerikan, që pasqyronte edhe fillimin e 
ndarjes së botës në dy kampe kundërshtare, sipas një konceptimi manikeanist që 
kundërvinte të mirën – e përfaqësuar nga Bashkimi Sovjetik - dhe të së keqes – e 
përfaqësuar nga ShBA. Sikurse shihet edhe në këtë vizatim satirik, mesazhi i saj i 
përgjigjej argumenteve dhe vizionit të udhëheqjes komuniste shqiptareku Shtetet 
e Bashkuara shfaqen si një oktapod gjigand që nëpërmjet kapitalit kanë shtrirë 
tentakulat e tyre dhe nënshtrojnë vendet e Europës Perëndimore. Gjithsesi, këto 
tentakula nuk arrijnë dot të vendosen në Bashkimi Sovjetik dhe vendet e Europës 
Lindore. Tanimë, socializmi dhe aleanca me Bashkimin Sovjetik reklamohen si 
garantues të lirisë. 

Notë proteste e Departamentit të Shtetit drejtuar qeverisë shqiptare më 2 shkurt të vitit 1946 
lidhur me trajtimin që autoritetet e Tiranës u bënin pjesëtarëve të Misionit Amerikan. 

Raportime nga Drejtoria e Mbrojtjes se 
Popullit - e njohur me vonë si Drejtoria 
e Sigurimit të Shtetit, ose shkurt 
Sigurimi - mbi lëvizjen e personelit të 
Misionit Amerikan në Shqipëri. Stafi i 
këtij misioni, qoftë shqiptar apo 
amerikan iu nënshtrua një survejimi të 
rreptë nga organet e represionit të 
qeverisë komuniste shqiptare. 

 1946 -
AMERIKA BËHET ARMIKU

Raport i 4 shkurtit të vitit 1946 i Joseph Jacobs dërguar sekretarit të shtetit, ku 
raporton se ndërsa prestigji i sovjetikëve në vend është në rritje, aparati mediatik 
i autoriteteve komuniste shqiptare kishte filluar një fushatë antiamerikane. Jacobs 
i raportonte Washington-it për shtrëngesat e shumta që ishin imponuar mbi 
personelin e Misionit Amerikan për të lëvizur në Shqipëri si dhe për uljen e 
ndjeshme të vizitave qëshqiptarët bënin në përfaqësinë amerikane, nga frika që 
ata kishin nga ndëshkimi që mund të pësonin nga organet qeveritare. 

Frika e shqiptarëve nuk ishte e pambështetur. Sikundër tregon qartë edhe ky dokument, organet e 
policisë së fshehtë të shtetit, mbanin nën vëzhgim jo vetëm personelin, por edhe përpiluan lista të 
hollësishme për të gjithë ata që kishin vizituar misionin qysh nga hapja e tij dhe përgjatë gjithë vitit 
1946. Siç tregojnë edhe shënimet e mbajtura përbri emrave të atyre që vizituan Misionin Amerikan, 
u burgosën nga sistemi represiv i regjimit komunist shqiptar. 
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Përshkallëzimi i retorikës antiamerikane, që ishte shtuar në mënyrë progresive 
gjatë vitit 1946 dhe u theksua në fjalimin e tetorit të atij viti, kapi kulmin e saj në 
nëntorme gjyqin kundër të ashtuquajturve sabotatorë të projektit të tharjes së 
kënetës së Maliqit. Në muajt shtator-tetor, pas një hetimi të kryer në kantierin e 
tharjes së kënetës së Maliqit, ku punimet po zvarriteshin për shkak të mungesave 
të shumta të teknologjisë dhe të krahut të punës, autoritetet komuniste arritën në 
përfundimin se kishinzbuluar një konspiracion të frymëzuar nga Harry Fultz. 
Drejtuesit e projektit, inxhinierët Abdyl Sharra dhe Kujtim Beqiri kishin qenë 
nxënës të Fultz-it në Shkollën Teknike Amerikane. Sipas strukturave hetimore 
komuniste shqiptare, Fultz, i kishte rekrutuar këta dhe të tjerë, me qëllim që të 

sabotonin punimet dhe të diskreditonin qeverinë shqiptare të drejtuar nga PKSh-ja. Grupi i teknikëve të kantierit të Maliqit, në përbërje të së cilit përpos shqiptarëve kishte edhe 
italianë e një shtetas austriak, u gjykua në dy procese të veçanta.

-Procesi i parë u zhvillua më 8-18 nëntor 1946 dhenë përfundim të tij, Gjykata e Lartë Ushtarake me vendimin nr.17, datë 18.11.1946, vendosi dënimet:
Inxhinierët Abdyl Sharra dhe Kujtim Beqiri, me vdekje, varje në litar. 
Inxhinierin Vasil Mano, bashkëshorten e tij Zorika Mano dhe teknikun italian Eugenio Scaturo, me vdekje, pushkatim.
Gjeometrat Pandeli Zografi dhe Mario Guarnieri u dënuan me burgim të përjetshëm, ndihmës tekniku Mihal Stratobërdha u dënua me 10 vite burg, ndihmësi tjetër, Anastas Risto 
u dënua me 2 vjet heqje lirie dhe shënjuesi Anastas Risot, me 1 vit burg.

-Procesi i dytë u zhvillua më 20-25 nëntor 1946. Gjykata Ushtarake Tiranë, me vendimin nr. 624, datë 25.11.1946 i shpalli fajtorë dhe i dënoi me vdekje. Me pushkatim inxhinierin 
Aleks Vasili dhe gjeometrin Mirush Përmeti, i cili kishte studiuar në Shkollën Teknike dhe e kishte pasur mësues Harry Fultz-in.
Gjeometri me origjinë austriake u dënua me 30 vjet burg, mjeku italian i kantierit Gofredo Rizo u dënua me 10 vjet heqje lirie dhe konduktori Llambi Napuçe me 5 vjet burg.

Blanka Balliçi ishte një tjetër emër që u lakua gjatë hetimeve dhe marrjes në pyetje të grupit të teknikëve dhe specialistëve që u dënuan në Maliq. Gjithsesi, ajo u çmend nga 
torturat dhe u gjykua veçan. Blanka u dënua për “procedurë” me vendimin nr. 84, datë 16.12.1948 të Gjykatës Ushtarake të Tiranës me 10 vjet burgim për “mosdenoncim arme”.

VJESHTË 1946 - 
“SABOTIMI” NË MALIQ

Salla e gjyqit ku u mbajt gjyqi i të akuzuarve për sabotimin e punimeve 
të Maliqit, më 8 nëntor të vitit 1946.

Trupa e Gjykatës së Lartë Ushtarake që gjykoi 
të akuzuarit për sabotimin e projektit të 
bonifikimit të kënetës së Maliqit, e përbërë 
nga: Veledin Zeneli, Gaqi Floqi dhe Nexhat 
Hyseni.

Harry Fultz, në qendër të 2 fotografive të mësipërme.

Inxhinieri korçar Vasil Mano përpara trupit gjykues. Në të 
majtë ndodhet prokurori i çështjes, Nevzat Haznedari.

Gjeometri Pandeli Zografi, ish-nxënës 
i Shkollës Teknike dhe i Harry Fultz-it.

Ndihmëstekniku  Anastas Risto.

Inxhinieri Abdyl Sharra dhe Zorika Mano-Skaleci.

Ndihmëstekniku shqiptar Mihal 
Stratobërdha dhe llogaritari i kantierit të 
Maliqit, italiani Eugenio Scaturro.

Inxhinieri Vasil Mano.

Inxhinieri Kujtim Beqiri.

Gjeometri italian Mario Guarnieri.
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NËNTOR 1946 - 
NDËSHKIMI  I 

SABOTATORËVE TË MALIQIT

Fotografi të Blanka Balliçit të nxjerra gjatë kohës që 
mbahej në mjediset e Sigurimit të Shtetit. Nga 
fotografitë duket qartë gjendja e rënduar 
shëndetësore dhe mendore e saj.

Refuzimi i Presidiumit të Kuvendit Popullorndaj lutjes së Abdyl 
Sharrës, Kujtim Beqirit, Vasil Manos, Zorika Manos, Eugenio 
Scaturro-s për faljen e dënimit me vdekje si dhe i lutjes së babait të 
Vasil Manos, Theodhoraq Manos për t’i falur jetën të birit të tij dhe 
lutjes së prindërve të Abdyl Sharrës, Mahmude dhe Hyri Sharrës për 
t’i falur jetën të birit të tyre.

Pasqyrimi në shtypin shqiptar të kohës të vendimit të dënimit dhe të ekzekutimit të të akuzuarve për sabotimin e projektit të tharjes së kënetës së Maliqit. Sikundër shihet, 
teksti i këtyre lajmeve përshkohet tejembanë nga gjuha e urrejtjes dhe ngre në kult asgjësimin me vdekje të kundërshtarit. Në lajmin për ekzekutimin e të dënuarve (foto 14) 
theksohet se “Ata [punëtorët] kërkonin që sabotatorët t’i shqyenin me duart e tyre” ose “...çfaqi gëzimin e punëtorëve për plotësimin e dëshirës së tyre për të parë më sy 
zhdukjen e sabotatorëve”. Qëllimi kryesor i këtij lajmi ka qenë për të treguar parullën bazë të regjimit komunist: unitetin parti-popull. Jo rastësisht regjimi komunist shqiptar 
etiketonte armiqtë e tij si “armiq të popullit”. Këtë e bën të qartë lajmi për dhënien e dënimeve të “sabotatorëve” (foto 13), “populli s’ka mëshirë për armiqtë e tij”. Eliminimi i 
“armiqve” në emër të popullit kërkonte që ky të shprehte miratimin e tij publik në forma të skajshme. Kështu, akti i ekzekutimit shndërrohej njëkohësisht në një linçim publik dhe 
në një plebishit popullor në mbështetje të PKSh-së.

Raporti i George Henderson, kreut të Misionit 
Amerikan në Shqipëri që zëvendësoi Jacobs pas 
largimit të këtij të fundit nga Shqipëria më 10 tetor 
të vitit 1946, dërguar Sekretarit të Shtetit më 17 
nëntor të vitit 1947. Në këtë raport, Henderson 
shpjegon përshkallëzimin e retorikës antiamerikane 
nga Enver Hoxha në fjalime publike gjatë muajit 
tetor si dhe shpjegon problemin e gjyqit të Maliqit. 
Sipas Henderson, akuzat fantastike mbi sabotimin e 
organizuar nga amerikanët për të penguar 
bonifikimin e kënetës së Maliqit, të cilat 
mbështeteshin edhe nga rrëfimet që të paditurit 
kishin nxjerrë nën tortura, kishin për qëllim të 
diskreditonin qeverinë amerikane dhe britanike, për 
të justifikuar dëbimin e Misionit Amerikan në 
Shqipëri, si dhe për të përligjur dështimin e punimeve. Në dokument, Henderson shpjegon se Harry Fultz kishte takuar 
rastësisht Abdyl Sharrën dhe Kujtim Beqirin, të cilët kishin qenë nxënësite tij, muaj përpara se sa të niste projekti i bonifikimit 
të kënetës së Maliqit. Madje, terrori që ushtronte shteti shqiptar ndaj të gjithë atyre që mbanin kontakte me Misionin 
Amerikan, kishte shtyrë shumë studentë të Fultz-it t’i shmangeshin ish-mësuesit të tyre.  
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“SPIUN” AMERIKAN 
TË VDEKUR NË 

HETUESI

Përveç personave që u gjykuan dhe u ekzekutuan nën akuzën se kishin qënë pjesë e komplotit të Maliqit, një pjesë prej tyre nuk e patën fatin t’i mbijetonin procesit të 
marrjes në pyetje në hetuesi. Gjatë regjimit komunist, në hetuesi ushtrohej dhunë psikologjike dhe fizike në mënyrë konstante mbi të akuzuarit në mënyrë që ata të 
pranonin edhe faje të cilat nuk i kishin bërë. Gjatë torturave çnjerëzore nga hetuesit, humbën jetën: 

-Sami Ahmeti (Sulstarova), ish punonjës i UNRRA-s, më 15.1.1947 

-Kolë Kuqali, më 31.5.1947, thuhej se vrau veten

-Loni Adami, ish punonjës i legatës amerikane më 30.6.1947

-Petro Afezolli, ish punonjës i UNRRA-s, më 19.8.1947

-Gjergj Kristo Dako, vari veten më 18.2.1949 në birucat e reja të Burgut të Tiranës, pas 2 vjetësh hetuesi

Kolë Kuqali

Loni Adami

Sami Ahmeti (Sulstarova)

Neki Radovicka
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TË DËNUAR

Selim Zyma,  inxhinier topograf, 
u arrestua më15.3.1947, u 
pushkatua si “agjent amerikan”.

Ali Jashar Erebara, jurist dhe 
ish kryetar bashkie e prefekt, 
u arrestua më 15.5.1947, si 
mik i Jacobsit.

Riza Alizoti, nxënës i Shkollës Teknike 
Amerikane, u var në litar më 
10.10.1947

Kamber Kazazi, nxënës i 
Shkollës Teknike Amerikane, 
u pushkatua më 23.21948

Kostaq Stefa, nxënës i 
Shkollës Teknike 
Amerikane, u pushkatua 
2.3.1948

Rrok Oboti, ndihmës i Dom Shtjefën Kurtit, u 
arrestua më 27.10.1946, dënohet vetëm se 
dërgoi një letër te misionet anglo-amerikane.

Emin Bakalli, ish nxënës i shkollën teknike, u 
arrestua më 10.11.1946, dënohet me 20 vjet 
burgim gjoja se ishte vënë në shërbim të zbulimit 
amerikan si “agjent”, se i udhëzuar nga Fultzi kish 
bërë mbledhje zë fshehta për aksione, “hedhjen 
në erë të godinës së Kuvendit Popullor”.

Hito Emin Sadiku, 
ish diplomat, arrestuar më 
15.5.1947, u dënua “si agjent 
i anglo - amerikanëve”.

Andon Frashëri, ish botues i “Diellit” u arrestua 
më 10.9.1946 dhe u dënua së bashku me 
bashkëshorten Marien. Shënohej si 
frekuentues i misionit amerikan. Me të 
dënohet edhe Xhafer Kondi, njohës i disa 
gjuhëve të huaja.

Dom Shtjefën Kurti, u arrestua më 27.10.1946. 
U dënua me 20 vjet burgim vetëm pse u shkroi 
një letër misioneve anglo-amerikane. Në një 
proces tjetër të fabrikuar në vitin 1971 u 
pushkatua.

Xhaferr Kondi Senie KosovaNxënës të shkollës teknike.
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PERSONELI I 
UNRRA-s

TË EKZEKUTUAR DHE 
BURGOSUR

UNRRA (UnitedNations Relief andRehabilitationAdministration, pra Administrata e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Rimëkëmbje), me qendër në Uashington u 
krijua me marrëveshjen nga 44 shteteve në Shtëpinë e Bardhë më 9.11.1943, ende pa mbaruar lufta me tri synime kryesore: sigurimin e ndihmave për popullsinë, 
gjallërimin e ekonomisë dhe rikthimin e robërve të luftës në vendet e tyre. Ajo veproi në Shqipëri në vitet 1945-1947.
Në opozitën e parë u përfshinë edhe individë që punonin në UNRRA si Shaban Balla (i shkollës së Fultzit) që ishte përfshirë të Grupin e Rezistencës së Sami Çeribashit, fare 
pak Suat Asllani, si i dalë nga Fronti Demokratik dhe më pak akoma LlazarPapastoli (Lary Post).
Me vendimin nr.5, datë 2.7.1946, në bazë të neneve 3, 15, 18 të ligjit nr.41, datë 14.1.1945 dhe nenit 1 të ligjit nr.21, datë 15.12.1944,Gjykata e Lartë Ushtarake dënoi 
shtetasit:

Shaban Balla me vdekje pushkatim. Suat Asllani me 15 vjet burgim. Llazar Papastoli dhe 10 vjet.

Dino Shani, ish punonjës i UNRRA-s, ish ushtaraku njohës i 5 gjuhëve të huaja 
dhe frekuentues i misionit amerikan, u arrestua më 27.9.1946. U trajtua 
mizorisht në hetuesi dhe u pushkatua më 27.4.1948.

Hazbi Puto, kapiten Aqif Haveriku, etj, u 
përfshinë në një proces që synonte të 
implikonte si komplotistë punonjës të 
UNRRA-s. Hazbiu u arrestua më 22.4.1946, 
ndërsa Aqifi dy ditë më pas. Ata bëheshin 
fajtorë si drejtuesit e një organizate kundër 
pushtetit sepse cilësoheshin “elementë 
antipushtet” të lidhur me UNRRA-n dhe 
anglo-amerikanët.
Ekzekutimi me vdekje u bë më 11.6.1947, ora 
22.40 në varrezat e Gjirokastrës. Pjesëmarrës 
ishinprokurori Vangjel Kocani, i deleguari i 
Seksionit të Sigurimit AndreaMiçi, sekretari 
Bektash Kote dhe mjeku Reshat Kapshtica. Në 
fjalët e fundit ata thanë: 

-HazbiPuto: “Fëmijët, ah fëmijët! Aman fëmijët. Tjetër gjë s’kam ç’të them. Amani 
mor! Pse më vrisni?”
-Aqif Haveriku: “Eh mor prokuror! Erdhe?! Mirë bëre. Unë jam shqiptar, nuk jam 
tradhtar. Ti je tradhtar! Unë jam shqiptar dhe do vdes shqiptar. Nuk pranoj të huaj 
në vendin tim. Një herë kam për të vdekur. Mirë bëtë. Thuaj Bedri Spahiut që 
aprovoi mendimin tuaj, se s’kam gjë për të thënë, 
por vetëm sipër në burg, kam lënë dy letra. Ia jepni 
Bedri Spahiut. Hajdeni, mirë bëtë. Tjetër gjë s’kam 
për të thënë, veçse më zgjidhni duart”.
Fillimisht u vra Aqifi në sy të Hazbiut. Pas 5 
minutash, kur po e fusnin në gropë Aqifin, u vra 
Hazbiu.

Drita Ali Kosturi, burgosur si 
“agjente” britanike
Ish e fejuara e QemalStafës, e më 
pas e fejuara e avokat Muzafer 
Pipës, u arrestua më 13.9.1946. 
Në UNRRA kishte qenë dy herë 
për të çuar një ftesë balloje, por 
ajo e njihte O.Hillin qysh kur ishte 
e vogël ngaqë babai ishte oficer 
madhor i xhandarmërisë. U dënua 
me vdekje. Pas më shumë se 2 
muajsh, dënimi iu kthye me 20 
vjet burgim.

Lista të personelit shqiptar në 
qendren e UNRRA-s në Tiranë. 

Letër e Misionit të UNRRA-s në Shqipëri 
drejtuar Kryeministrisë mbi ardhjen e 
gomoneve në Portin e Vlorës dhe të Sarandës.

Komunikatë e Gjykatës së Lartë Ushtarake Elbasan, për dënimin me burgim të 
përjetshëm të të pandehurit Selim Hysen Cekës, dhe konfiskimin e pasurisë së tij.

Vërtetim lëshuar nga 
Shefi i Misionit të 
UNRRA-s në Shqipëri, Z. 
Oakley-Hill, mbi 
dhënien e ushqimeve Z. 
Selim Ceka si nënpunës 
i këtij Misioni.

Vendim i Gjykatës ushtarake në Tiranë, mbi të 
pandehurin Aleksandër Dako, i cili akuzohet se ka 
patur kontakte me Misionin Amerikan në Shqipëri. 

Letër e Misionit të UNRRA-s në Shqipëri drejtuar 
Kryeministrisë për lëshimin e Letër-Identitetit për 
disa persona, të cilët kanë kryer shërbime pranë 
këtij misioni.  
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LARGIMI I MISIONIT 
AMERIKAN NGA 

SHQIPËRIA

Më 8 nëntor të vitit 1946, dita që nisi procesi i parë i gjyqit të Maliqit, e që përkonte edhe me 5-vjetorin e themelimit të 
PKSh-së, Departamenti i Shtetit njoftoi tërheqjen e misionit të tij nga Shqipëria. Të nesërmen më 9 nëntor, Ministria e Punëve 
të Jashtme e shpalli Harry Fultz-in person të padëshirueshëm dhe kërkoi largimin e tij të menjëhershëm nga vendi. Po të 
njëjtën ditë, Misioni Amerikan në Shqipëri njoftoi autoritetet shqiptare se do largoheshin përfundimisht nga Shqipëria. Ashtu 
siç edhe parashtron raporti i George Henderson, misioni amerikan u largua nga porti detar i Durrësit përmes pengesash të 
shumta të krijuara si nga autoritetet shqiptare ashtu edhe nga deti i trazuar. Nga ai moment, për interesat amerikane Shqipëri 
dhe çështjet e shtetasve të tyre, do të përkujdesej përfaqësia diplomatike franceze. 
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