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Kosova është Shqipëri

T R Y E Z A

E

L Ë N D Ë S

Hyrje
Parathënie
Duke u ngritur mbi armiqësitë e vjetra
2 janar 1963

Bisedë me një patriot kosovar

23 korrik 1966

Kush përgjigjet për krimet e gjenocidit të kryera në kurriz të
popullsisë shqiptare të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit, të
Malit të Zi e të Maqedonisë.

1 gusht 1966

Çështja e Federates Jugosllave duhet të lidhet ngushtë me çlirimin
e popujve të Jugosllavisë.

19 shtator 1966

Kosova është shqiptare mbetet shqiptare dhe i përket Shqipërisë.

4 prill 1967

Popullsia shqiptare në Jugosllavi nuk mashtrohet dot nga klika
titiste.

15 nëntor 1967

Demagogjia titiste nuk mund t'i mbulojë plaget e hapta të Kosovës.

5 janar 1968

Qëndrim i dëmshëm i udhëheqjes kosovare.

15 janar 1968

Kosovarët janë shqiptarë, janë vëllezërit tanë.

17 janar 1968

Homazhe përpara lapidarit to heroines Shote Galica.

6 mars 1968

Një manovër e ndyrë e antishqiptare e titistëve dhe agjentëve të
tyre. Ta demaskojmë atë që në rrënjë.

16 prill 1968

Terrorizimi i popullsisë shqiptare - politikë e përhershme e klikës
titiste.

5 dhjetor 1968

Demonstratat shqiptare në Kosovë.

1 mars 1969

Bisedë me Rexhep Durakun.

26 qershor 1969

Terror në Maqedoni kundër shqiptarëve.

22 shtator 1969

Gjendja në Jugosllavi dhe fjalimet e fundit të Titos.

6 janar 1970

Të ndiekim me vigjilencë zhvillimin e ngjarjeve në Jugosllavi.

11 shkurt 1970

Shqiptarët në Kosovë e në Mal të Zi e manifestojnë hapur dashurinë
e tyre për Shqipërinë.

25 shkurt 1970

Ashpërsohet veprimtaria e titistëve ndaj shqiptarëve të Kosovës.

28 shkurt 1970

Të përshëndetim krijimin e Universitetit të Prishtinës.

28 shkurt 1970

Titistët përpiqen të ndalojnë kalimin e librave tanë në Kosovë.

30 maj 1970

Politika dhe qëndrimet tona në marrëdhëniet shtetërore me
Jugosllavinë dhe në mbrojtje të vëllezërve tanë kosovarë janë
parimore, të vendosura dhe të pandryshueshme.

20 tetor 1970

Të studiohen kërkesat e delegacionit të universitetit të Prishtinës.

25 tetor 1970

Profesorët kosovarë janë shumë të kënaqur nga vizitat ne vendin
tone.

25 nëntor 1970

Do të dërgojmë një delegacion të lidhjes së shkrimtarëve në
Kosovë.
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25 dhjetor 1970

Mbi gjendjen shpirtërore në Kosovë.

30 dhjetor 1970

Sukses i profesorëve tanë në Kosovë.

3 shkurt 1971

Të mbrojmë tezat e kosovarëve rreth ndryshimit të kushtetutës.

3 prill 1971

Të zgjerojmë shkëmbimet kulturore sidomos me Kosovën.

2 maj 1971

Kriza e brendshme jugosllave.

13 maj 1971

Rreth një takimi të të ngarkuarit tonë me punë në Beograd me
Fadil Hoxhën.

23 maj 1971

Si t'i ndihmojmë kosovarët për të luftuar hakmarrjen, kriminalitetin
dhe degjenerimin e rinisë.

14 dhjetor 1971

Ndihma Kosovës- Një vijë politike me rëndësi të madhe kombëtare.

18 dhjetor 1971

Turbullirat në Kroaci dhe Kosovë.

23 dhjetor 1971

Kalbësira revizioniste jugosllave shpërtheu haptazi.

1 shkurt 1972

Pse ky interesim i titistëve për Kosovën.

16 shkurt 1972

Çfarë dhe si duhet biseduar me Fadil Hoxhën.

19 shkurt 1972

Përsëri për takimin e ambasadorit tone me Fadil Hoxhën.

4 korrik 1972

Populli kosovar nuk do të jetë kurrë mik i titistëve.

15 shtator 1972

Të një gjaku, të një kombi, të një gjeneze, të një gjuhe e të një
flamuri.

13 tetor 1972

Pohime të hidhura të Titos për gjendjen e brendshme në Jugosllavi.

24 tetor 1972

Ç'mund të ngjasë në Jugosllavi pas vdekjes së Titos.

4 nëntor 1972

Jugosllavia është e krimbur përgjithmonë.

20 nëntor 1972

Gjuha shqipe po lulëzon e do të lulëzojë.

21 nëntor 1972

Dijetarët kosovarë janë entuziastë për punimet e Kongresit të
Drejtshkrimit të gjuhës shqipe.

22 nëntor 1972

Serbët nuk duan që kosovarët të vijnë në festat tona të nëntorit.

23 nëntor 1972

Një shqiptar me kurajo tradicionale.

28 nëntor 1972

Bisedë me vajzën e Isa Boletinit.

17 korrik 1973

Përçapjet jugosllave nuk janë veçse intriga që kanë për qëllim
mashtrimin.

19 tetor 1974

Një Kosovë e fortë, është një ndihmë shumë e madhe për ne.

21 janar 1975

Vdiq babai i Emin Durakut.

1 prill 1975

Jugosllavia do të bëhet një vend që do të ndjellë rreziqe dhe
andralla për ne.

23 shtator 1975

Si duhet të jetë interesimi për Kosovën e kosovarët.

7 dhjetor 1975

Triumfues e të mbushur me lavdi në gjirin e tokës mëmë.

26 janar 1976

Letër e ngrohtë nga kosovarët që jetojnë në Shqipëri.

9 shkurt 1976

Jugosllavët çojnë në gjyq studentë e mësues kosovarë.

30 prill 1976

Kujdes për çështjen etnike.

14 korrik 1976

Të presim me ngrohtësi ansamblet kosovare që vijnë në vendin
tonë.

31 korrik 1976

Veprim që ia arriti qëllimit të tij të mirë.

9 qershor 1977

Gënjeshtër e një reviste shoviniste maqedonase.

20 qershor 1977

Manovra të djallëzuara të udhëheqësve jugosllavë.
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6 gusht 1977

Pikëpamjet shoviniste të një ambasade jugosllave.

3 dhjetor 1977

Ç'do të bëhet në Jugosllavi pas vdekjes së Titos.

19 dhjetor 1977

Letër e bijës 70 vjeçare të Hasan Prishtinës.

6 qershor 1978

Asgjë nuk mund të mbulojë padrejtësitë që i janë bërë kombit
shqiptar me coptimin e truallit të tij.

10 qershor 1978

Lidhja Shqiptare e Prizrenit, moment krucial në historinë heroike
të popullit tone.

13 qershor 1978

Problemi i popullsisë shqiptare që banon në Jugosllavi.

6 tetor 1978

Veprime flagrante, të poshtra e armiqësore të titistëve ndaj
vendit tone.

27 tetor 1978

Lidhur me marrëdhëniet tona me Kosovën.

12 prill 1979

Një konstatim që u duhet thënë titistëve.

27 prill 1979

Shfaqje flagrante e një shovinizmi të egër dhe antishqiptarizmi
viscerial.

27 qershor 1979

Për aktivitetet në drejtim të Kosovës.

8 korrik 1979

Titistët kanë frikë nga e vërteta.

15 tetor 1979

Përse shkon Titoja në Kosovë.

4 maj 1980

Vdiq Titoja.

10 maj 1980

Mbretërimi i monarkut Tito mori fund.

23 maj 1980

Trashëgimia e Titos.

1 prill 1981

Demonstrata të fuqishme politike në Kosovë.

2 prill 1981

Acarohet gjendja në Kosovë.

3 prill 1981

Përleshje të reja e të fuqishme në qytetet e Kosovës.

4 prill 1981

Titistët sillen egër me demonstruesit kosovarë.

5 prill 1981

Byroja politike diskuton.

7 prill 1981

Çfarë pohon e çfarë mohon zoti Dragosavac.

11 prill 1981

Shqiptari nuk e ka duruar kurrë robërinë.

17 prill 1981

Arsyet e vërteta të gjendjes dhe të ngjarjeve të kohëve të fundit
në Jugosllavinë titiste.

18 prill 1981

Shënim.

22 prill 1981

Kush e nxit armiqësinë midis popujve të Jugosllavisë.

26 prill 1981

Udhëheqja jugosllave e ka humbur krejtësisht toruan.

8 maj 1981

Si t’i çminojmë e si t’i shpartallojmë akuzat antishqiptare të titistëve
lidhur me ngjarjet në Kosovë.

12 maj 1981

Intrigantët titistë, shpifës e gënjeshtarë të njohur.

13 maj 1981

Përsëri mbledhje e Byrosë Politike për ngjarjet në Kosovë.

16 maj 1981

Kërkesa për t'i njohur Kosovës statusin e republikës është e drejtë.

21 maj 1981

Veprim shovinist dhe obskurantist i serbomëdhenjve ndaj lidhjeve
kulturore me Kosovën.

22 maj 1981

Duhet të punojmë që opinioni publik ndërkombëtar të jetë në favor
të çështjes së Kosovës.

23 maj 1981

Provokacion i ambasadës jugosllave.

24 maj 1981

Do të përballojmë me sukses provokacionet e armiqve revizionistë.
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27 maj 1981

Përgjigje protestave të revizionistëve jugosllavë.

31 maj 1981

Mbi ngjarjen e ambasadës jugosilave në Tiranë.

2 qershor 1981

Emigrantë kosovarë, serbët ju quajnë terroristë.

2 qershor 1981

Të ndalohen sa më parë raprezaljet dhe terrori i policisë serbe
në Kosovë.

2 qershor 1981

Mbledhja e Helsinkit dhe qëllimet e revizionistëve jugosllavë.

3 qershor 1981

Traktati i Shën-Stefanit dhe loja e rrezikshme me harta nga qeveria
revizioniste e Republikës Popullore të Bullgarisë.

4 qershor 1981

Mbi përgatitjen e një artikulli teoriko-historik në formë polemike të
rreptë kundër sulmeve pa baza që na bëjnë shovinistët e tërbuar
të Beogradit.

5 qershor 1981

Jugosllavia e sëmura e Ballkanit, manovron t'i vërë zjarrin
gadishullit Ballkanik.

10 qershor 1981

Flet kryepolici serb.

16 qershor 1981

Nuk do të lejojmë kurrë titistët jugosllavë të vrasin, të burgosin e të
torturojnë vëllezërit tanë kosovarë.

17 qershor 1981

Qëndrimet aktuale e të mëvonshme që duhet të mbajmë për
çështjen e Kosovës.

2 korrik 1981

Pesë gabimet e titistëve ndaj çështjes së Kosovës.

2 korrik 1981

Çështja e Kosovës dhe e tokave shqiptare në Jugosllavi.

6 korrik 1981

Deklarata komprometuese të Dushan Dragosavacit.

7 gusht 1981

"Kosova Republikë".

8 janar 1982

Politika e shtetit tonë ndaj Jugosllavisë është parimore, e qartë,
e pandryshueshme dhe e vendosur.

25 maj 1982

Një intervistë e Milovan Gjilasit.

tetor 1982

Shqipëria nuk mund të preket e të coptohet më si në kohët e
kaluara.

21 janar 1983

Një hap i jugosllavëve i bërë nga zori.

16 shkurt 1983

Si kurdoherë të peshojmë mirë çdo veprim tonin për gjyqet në
Kosovë.

24 nëntor 1983

Duhet të jemi të kujdesshëm ndaj afrimit me jugosllavët.

3 janar 1984

Për marrëdhëniet tona me Jugosllavinë.

15 janar 1984

Në vijën tone ideopolitike në marrëdhëniet me Jugosllavinë nuk
bëjmë asnjë ndryshim.

17 janar 1984

Nëpërmjet marrëdhënieve kulturore ashtu siç duan ata, titistët
përpiqen të zbusin situatën.

17 maj 1984

Serbomëdhenjtë synojnë të kolonizojnë Kosovën.

13 qershor 1984

Jugosllavët synojnë të na pengojnë të rivendosim marrëdhëniet
kulturore me Kosovën.

26 qershor 1984

Kosovarët janë të pamposhtur.

6 dhjetor 1984

Një veprim i turpshëm nga ana jugosllavëve.

21 dhjetor 1984

Për manovrat e titistëve në marrëdhëniet me ne.

30 dhjetor 1984

Panoramë.
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HYRJE
Nga trashëgimia e pasur e veprës së Enver Hoxhës, veçanërisht nga Ditari Politik i tij,
përzgjodha për këtë libër disa pjesë, të panjohura për publikun e gjerë, që kanë të bëjnë
me problemin e Kosovës dhe trojeve të tjera shqiptare në ish-Jugosllavi, të cilat iu
shkëputën padrejtësisht Shqipërisë nga fuqitë e mëdha, rrjedhimisht dhe për persekutimin
që i është bërë popullsisë shqiptare që jeton në to. Në përzgjedhjen e këtyre materialeve
që dhashë për këtë botim, me disa shkurtime, kam synuar t’u jap lexuesve pjesët më të
rëndësishme që sqarojnë problemin themelor të Çështjes së Kosovës që shpërtheu në
këtë fund shekull dhe që u bë problem shqetësues ndërkombëtar. Kjo më ka shtyrë që
disa paragrafë që më janë dukur tepër aktual për momentin, t'i evidentoj dukshëm.
Enver Hoxha, duke njohur historinë e kombit dhe të popullit shqiptar të vuajtur, por të
paepur përballë vështirësive që e kanë ndjekur në shekuj, ndërtoi strategjinë dhe politikën
që duhet të ndiqte, si për shtetin shqiptar ashtu dhe ndaj vëllezërve shqiptarë dhe trojeve
të tyre që ju grabitën "Shqipërisë dhe ju aneksuan Jugosllavisë.
Gjatë gjithë jetës së tij politike, Enver Hoxha ngriti zërin për padrejtësinë e madhe që
ju bë Shqipërisë dhe kombit shqiptar duke e mbajtur të ndarë si territor e popull,
denoncoi me forcë gjenocidet, poshtërimet, shtypjen barbare, burgosjen, vrasjet e
popullsisë shqiptare, luftoi që ta mbronte popullin e Kosovës dhe shqiptarët e tjerë që
jetonin në trojet e veta, të mbronte të drejtat kombëtare, gjuhën, zakonet, doket, si dhe
t'ju tregonte rrugën e vërtetë drejt ëndrrës së përbashkët të shqiptarëve, bashkimin e
Kosovës dhe trojeve të tjera shqiptare me atdheun amë, Shqipërinë. Për të arritur këtë,
Enver Hoxha shtronte hapur e qartë: "Kosova është shqiptare, mbetet shqiptare dhe i
përket Shqipërisë.(E.H. Ditari Politik,19 shkurt 1966). Shpesh, kur diskutohet për çështjen e
Kosovës dhe të kosovarëve, dhe kjo gjë ndodh edhe në tavolinat e diskutimeve dhe në
strategjinë e shteteve të interesuara për këtë çështje, harrohet, dhe jo pa qëllim, se problemi i
shqiptarëve si komb është pak më i thellë dhe më i komplikuar se sa mundohen ta paraqesin
ata. "Kur flasim për Kosovën dhe kosovarët,- vë në dukje Enver Hoxha,- nuk kemi
parasysh vetëm atë si krahinë gjeografike por çështjen e të gjithë tokave dhe të të
gjithë shqiptarëve që jetojnë brenda kufijve aktualë të RSF të Jugosllavisë, ngjitur me
kufijtë e atdheut mëmë, RPS të Shqipërisë. Qëndrimi ynë ka genë dhe është që
vëllezërit tanë që jetojnë në Kosovë, Mal të Zi dhe në Maqedoni janë në vatrat e tyre,
në tokat shqiptare. Shqiptarët në Jugosilavi, përbëjnë një etni, një popull të formuar
në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vet, një popull autokton, të cilin, siç
dihet, fuqitë e mëdha imperiallste e coptuan, e shkëputën nga mëmëdheu i vet dhe ia
aneksuan Jugosllavisë. Këtë askush nuk mund ta fshehë. Çdo interpretim tjetër i këtij
problemi e i kësaj çështje është arbitrar, është një shtrembërim, një falsifikim i rëndë
e i dëmshëm i historisë. Historia tregon se, i vetëm, pa asnjë përkrahje nga fuqitë e
huaja, të cilat i ka pasur kurdoherë kundër, populli shqiptar ka rezistuar dhe ka
luftuar me sukses për lirinë e kombit të vet dhe për kompaktësinë e tij, ka luftuar për
mbrojtjen e pavarësisë si shtet sovran, të kulturës së tij dhe të të drejtave të tij të
natyrshme e të ligjëshme. Kurdoherë vetëm lufta dhe gjaku i tij i derdhur kanë bërë
që të arrihet fitorja." ( E.H. Ditari Politik, 2 korrik 1981).
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Nga koha kur udhëhoqi Luftën Nacionalçlirimtare e më pas kur u vu në krye të shtetit
shqiptar, Enver Hoxha, luftoi për një Shqipëri të lirë, të pavarur e sovrane. Udhëheqja
jugosllave donte ta bënte Shqipërinë Republikë të 7-të duke bashkuar Shqipërinë me Kosovën
nën Fedratën e Jugosllavisë. Këtë gjë jugosllavët donin ta bënin fakt të kryer, sa më shpejt, pa
u konsoliduar Shqipëria e porsa dalë nga lufta, sepse ata e dinin që do të vinte një kohë kur
shqiptarët e ndarë padrejtësisht do ta kërkonin këtë bashkim jo siçdonin jugosllavët, por siç
donin ata, bashkimin me Shqipërinë e lirë, me shtetin amë. Dhe hapi i parë u hodh në
demonstratat e vitit 1968, më vonë, dhe më me forcë në vitin 1981 ku u kërkua "Kosova
republikë", kërkesë që regjimi i atëhershëm serb ju kundërvu me tanke dhe ushtri duke e
mbytur me gjakun e të rinjve dhe të rejave kosovare. Sipas Enver Hoxhës, ishte e qartë se:
"Jugosllavëve nuk u intereson një republikë e Kosovës, pse kjo është një etapë në
bashkimin e shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi dhe pastaj bashkimi
i tyre me RPS të Shqipërisë. ( E.H. Ditari Politik, 6 korrik 1981).
Prishja me Jugosllavinë, erdhi pikërisht sepse Enver Hoxha pa që, jo vetëm bashkimi i
Kosovës me Shqipërinë, siç e mendonte ai, në rrugë intemacionaliste, nuk mund të realizohej
me qëndrimin që po mbante Jugosllavia ndaj çështjes së Kosovës, por po rrezikohej edhe vetë
sovraniteti i Shqipërisë. Pavarësisht kësaj prishje, pavarësisht provokacioneve shtetërore që
bënin jugosllavët, Enver Hoxha me politikën e tij largpamëse bëri që në marrëdhëniet midis dy
shteteve të kishte njëfarë normaliteti, gjë që ishte në interes si të shqiptarëve që jetonin në
trojet e tyre në Jugosllavi, por edhe të një stabiliteti në Ballkan e në Evropë. Ai në shënimet e
lëna, shtron pyetjen: "Ç’do të ngjasë pas Titos?" dhe përgjigjet: "Çdo gjë do të
shkatërohet se e shkatëruar ishte , çdo gjë do të falimentojë se e falimentuar ishte,
çdo gjë do të demaskohet se blof ishte, kala e ndërtuar mbi rërë ishte." (E.H. Ditari
Politik,10 maj 1980). Dhe më tej shënon: "Pas Titos, nuk mund të ketë stabilitet veçse të
përkohshëm. Paqëndrushmëria dhe rivaliteti do të çojë në krijimin e domosdoshëm të
një personaliteti të vetëm, që do ta ndërrojë këtë "kala" (formë pushteti) të ndërtuar
mbi rërë".(E.H. Ditari Politik, 23 maj 1980).
Për fat të keq të shqiptarëve të Kosovës e të gjithë të tjerëve, në skenën politike të
Jugosllavisë së cunguar erdhi ultranacionalisti serb, krimineli me emrin Sllobodan Millosheviç.
Gjithë bota pa me tmerr se ç'gjenocid dhe eksod biblik, të shoqëruar me vrasje dhe masakra,
përjetuan shqiptarët e Kosovës. Enver Hoxha, në Ditarin Politik, më 24 tetor 1972, shkruante:
"Në rast se vendoset hegjemonia serbe, Jugosllavia do të kthehet edhe më keq se
ç’është sot një vend me diktaturë të hapët fashiste, e cila do të shtypë egërsisht popujt
dhe do të vendosë terror të zi". Por fuqitë e mëdha, pas shumë përpjekjesh, duke parë që e
kishin të pamundur mbajtjen në këmbë të Federatës Jugosllave, që vetë ata e kishin krijuar, e
copëtuan atë sipas interesave të tyre. Por makina ushtarake mbeti në dorën e Serbisë siç ishte
dhe në kohën e Titos, mbeti e pa shkatërruar, madje Millosheviçi e përforcoi dhe e modernizoi për
planet e tija të zeza për eleminimin e etnive jo serbe. Këtë shkatërrim filloi ta bëjë NATO-ja me
bombardimet që bëri, përfshi këtu dhe Kosovën, ku ishin grumbulluar një sasi e konsiderueshme
e forcave ushtarake e paramilitare serbe.
Duke i pasur të qarta objektivat si dhe politikën që duhej ndjekur, Enver Hoxha theksonte
që: "Ne nuk kemi dashur të hyjmë dhe nuk do të hyjmë në konflikt të armatosur për
çështjen e bashkimit me mëmëdheun të trojeve shqiptare nën Jugosllavi. Në këto
situata një veprim i tillë nuk mund të realizohet. Ai do të ishte i gabuar." (E.H. Ditari
Politik, 13 qershor 1978). Ai si politikan largpamës, në Ditarin Politik, më 6 gusht 1977,
shënonte: "Do të vijë koha kur kosovarët do të luftojnë akoma më mirë, më shumë e më
fort për të fituar lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin. Shqiptarët që banojnë në trojet e
veta kombëtare në Jugosllavi, do të vendosin vetë me cilin shtet do të bashkohen, do të
vijë koha që ata ta thonë fjalën e tyre.
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Dhe kjo kohë erdhi. Kosovarët po e thonë fjalën e tyre. Edhe shqiptarët e tjerë në trojet e
tyre në Maqedoni dhe në Mal të Zi do inkuadrohen në këtë çështje kaq të madhe për kombin
shqiptar se dhe ata janë pjesë e këtij kombi ashtu si edhe kosovarët. Të gjithë shqiptarët që
jetojnë në trojet e grabitura Shqipërisë dhe aneksuar ish-Jugosllavisë, do ta mbështesin luftën e
drejtë që bën Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), në të gjithë etapat që ajo do të kryej këtë luftë,
sepse kjo është një çështje jetike për ta, siç është jetike edhe për ne në Shqipëri. Por, mjerisht ky
moment vendimtar e gjeti Shqipërinë të pafuqishme dhe të shkatërruar. Nuk ka vend as për
dyshimin më të vogël se në këtë gjendje që u katandis Shqipëria, një rol parësor, ka luajtur
udhëheqja antishqiptare e Beogradit me Millosheviçin dhe armën e tij mizore UDB-në, si dhe
forcat e errëta, të brendshme e të jashtme, që u vunë në shërbim të tij. E gjithë kjo u bë që
Shqipëria të mos kishte mundësi t'i vinte në ndihmë Kosovës martire. Megjithatë, ky popull i
raskapitur nga iluzionet e premtimet për demokraci, e tregoi edhe njëherë veten duke
shpalosur virtytet e tij të larta, kur i hapi dyert vëllezërve të zbuar barbarisht nga tokat e
shtëpitë e tyre, dhe nuk ishin pak, por rreth një milion, dhe nuk kishte se si të ndodhte ndryshe
sepse ata ishin vëllezër e motra të një gjaku.
E bëra gjithë këtë hyrje sepse shihet qartë që fati i Kosovës është i lidhur me Shqipërinë.
Enver Hoxha, gjatë gjithë jetës së tij politike, ka theksuar se pa një zgjidhje përfundimtare dhe
të drejtë të çështjes së Kosovës nuk do të ketë paqë në rajonin e Ballkanit e më tej, mbasi në
këtë hapsirë do të ndeshen gjithnjë, interesat e njohura të fuqive të mëdha, në mënyrë të
veçantë ndaj Shqipërisë dhe Jugosllavisë.
"Për pozita influence e në mos edhe më shumë deri në coptimin e Jugosllavisë
aktuale, - paralajmëronte Enver Hoxha, janë të interesuar dhe lëvrijnë intensivisht
edhe shtete të tjera kapitalisto-revizioniste, që bëjnë pjesë në grupimin e NATO-s dhe
të Traktatit të Varshavës ose jashtë tyre. (E.H. Ditari Politik, 24 tetor 1972).
Lidhur me këto kontradita, Enver Hoxha shkruante: "Bashkimit Sovjetik i intreson
Jugosllavia sidomos nga ana strategjike, nga ana ushtarake. Kush prej dy grupeve të
mëdha ushtarake në Evropë ka Jugosllavinë, ai ka një pozitë të fortë strategjike
kundër grupit tjetër. Në rast se NATO-ja humbet influencën në Jugosllavi, dhe këtë
influencë e fiton Bashkimi Sovjetik, atëherë ai dominon në Adriatik e në Mesdhe.
Kështu që NATO-ja pëson një humbje të madhe strategjike. Mirëpo do ta lejojë
imperializmi amerikan këtë gjë? Unë mendoj se është zor ta lejojë. NATO-ja nuk do
të rrijë duarlidhur, por pa arritur akoma në një konflagracion të përgjithshëm, do të
bëhet një luftë e ashpër ekonomiko-politike për ta patur Jugosllavinë gjithësecili në
krah të tij. (E.H. Ditari Politik, 3 dhjetor 1977).
Edhe në ditët e sotme, me konfliktin që po ndodhë në Kosovë, në kufi me Shqipërinë, Rusia
është i interesuar që të shpëtojë atë pak që ka mbetur nga Jugosllavia, Serbinë, si dhe të ruajë
Malin e Zi sëbashku me të, që të kenë mundësinë e daljes në Ballkan e rrjedhimisht në Adriatik
e në Mesdhe. "Por dalja e tyre në Ballkan ndesh në vështirësi, për arsye se NATO-ja,
imperializmi amerikan dhe satelitët e tij duhet të nënshkruajnë vdekjen e tyre, në
rast se lejojnë, në mënyrë paqësore ose me ndonjë sulm ushtarak, që Jugosllavia të
futet nën suazën e perandorisë carite, e perandorisë së re ruse. (E.H. Ditari Politik, 13
qershor 1978)
Në shënimet e Enver Hoxhës që po ju paraqesim në këtë libër, përvijohet rruga e drejtë e
zgjidhjes së problemit të tokave dhe popullsisë shqiptare që jeton në trojet e veta të
shkëputura padrejtësisht Shqipërisë dhe aneksuar Jugosllavisë nga fuqitë e mëdha. Çdo
zgjidhje tjetër do të jetë provizore dhe nuk do ta mbyllte problemin. "Ne vetë me duart tona,
me forcat tona, - thotë Enver Hoxha - do ta ndërtojmë këtë unitet të kombit shqiptar.
Këtë detyrë të shenjtë na i kanë lënë amanet ta plotësojmë të parët tanë. Në mos
arriftë dot brezi ynë që ta plotësojë atë, duhet të përgatitim fushën që djemtë dhe
vajzat tona të kryejnë këtë detyrë ndaj mëmës sonë të dashur Shqipëri. (E. H. Ditari
Politik,13 qershor 1978).
Ilir Hoxha
Tiranë, 1999
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NË VEND TË PARATHËNIES
Ç'po ndodh kështu?! Si erdhi puna që Çështja e Kosovës është bërë çështje e ditës e
gjithë kancelarive të Europës, të institucioneve më të larta të SHBA, të Bashkimit Europian
dhe Aleancës Atlantike (NATO-s), ka pushtuar ekranet televizive dhe faqet e para të
gazetave të botës? Po mblidhen Parlamente e Kongrese. Presidentë shtetesh, kryetarë
qeverish, ministra të jashtëm e misionarë të posaçëm, po shkojnë nga kryeqyteti në
kryeqytet, te njëri-tjetri për të biseduar kokë më kokë.
Gjithë këto lëvizje të ethshme politikanësh, ushtarakësh, spostime mjetesh luftarake,
bombardime të pandërprera, natë e ditë, mbi Serbinë, "për shpëtimin e Kosovës" nga
Milosheviçi?!
Nga lindi, si lindi gjithë kjo dashuri e përkujdesje për Kosovën e kosovarët? Kosova e
gjithë shqiptarët që banojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, aty kanë qenë, të lindur e të
ngulur gjatë mijëravjeçarëve, shumë më parë se sllavët e jugut. Ka mëse një shekull që
fuqitë e mëdha europiane i lanë ato jashtë shtetit amë. Pas Luftës së Dytë Botërore,
Federata e re Jugosllave shkoi më tej, realizoi copëtimin e etnisë shqiptare, duke e
shpërndarë në tre republika të saja, me qëllime të mbrapshta. Shteti i ri jugosllav vazhdoi
t’i trajtojë ata si minoritete, si kategori të popullsisë së dorës së dytë, i shtypi, i përndoqi
në masë me burgosje, tortura, vrasje, i shpërnguli me dhunë tej kufijve të saj, i dëtyroi të
emigrojnë në masë të rinjtë e intelektualët patriotë e revolucionarë.
Bijt e mëdhenj të Shqipërisë e të Kosovës, Rilindasit tanë të pavdekshëm, në Lidhjen
e Prizrenit e në shumë mbledhje kombëtare e ndërkombëtare, janë përpjekur të mbrojnë
e të kërkojnë zgjidhjen e drejtë të Çështjes Kombëtare të Shqipërisë e të Kosovës. Për fat
të keq, fjala e zjarrtë e këtyre burrave të shquar, politikanë, luftëtarë, poetë, nuk arriti të
ndihet në opinionin e gjerë publik europian e me gjerë, kurse Serbia, si në kohën e
mbretërisë së Karagjorgjeviçëve dhe më pas në atë të Jugosllavisë së Titos, gjithë
historianët, akademikët, gazetarët, politikanët, kanë shkruar e botuar lumë librash me
"studime" e "argumente" për të bindur veten, brezat e rinj të vendit të tyre dhe
opinionin ndërkombëtar se "Kosova ka genë në shekuj Serbi, madje djepi i kulturës
serbe", kurse kosovarët quhen të ardhur, të shtyrë aty, "si myslimanë", gjatë sundimit
të perandorisë osmane.
Gjatë periudhës së pushtetit popullor studjuesit tanë, historianë, gjuhëtarë,
arkeologë kanë bërë studime serioze mbi Kosovën si territor e mbi kosovarët si popull.
Akademia e Shkencave organizoi disa Konferenca shkencore, mbarëkombëtare, me
pjesëmarrjen edhe të studjuesve kosovarë, si mbi etnogjenezën, gjuhën e përbashkët
letrare e tema të tjera historiko-shkencore. Për opinionin shqiptar, këto studime u bënë
të njohura qoftë nëpërmjet botimeve, qoftë nëpërmjet propagandimit, por nuk u bë sa
duhet për njohjen e tyre në rrethe të gjera të publikut në Europë e gjetkë, ato mbetën
në një rreth të caktuar albanologësh miqsh e dashamirës të Shqipërisë.
Tani që Çështja e Kosovës, masakrat ngjethëse e shpërngulja me dhunë e një
popullsie të tërë nga bandat kriminale policore e ushtarake serbe të kryekriminelit
Sllobodan Milosheviç, kanë prekur zemrën e ndërgjegjien e miliona njerëzve nëpër botë,
janë të gjitha kushtet e është bërë domosdoshmëri imperative që Çështja e Kosovës të
sqarohet njëherë e mirë, të sqarohet nga pozitat tona të drejta historike e shkencore.
Angazhimi në këto studime bëhet edhe më i ngutshëm për arsyen se tashmë kur Çështja
e Kosovës dhe e etnisë shqiptare në trojet e veta brenda Jugosllavisë, do të shtrohet se
s'bën për zgjidhjen përfundimtare të tyre, përfaqësuesit politikë të Shqipërisë e të
Kosovës duhet të jenë të qartë e të njëzëshëm për opsionet që duhet të parashtrojnë në
tryezën e bisedimeve me fuqitë e mëdha e institucionet e larta euro-atlantike, lidhur me
të sotmen e të ardhmen e Kosovës, lidhur me statusin e saj, politik, juridik-institucional,
ekonomik e ushtarak. Politikanët tanë, të këtej e matanë kufijve shtetërorë, kanë një
përgjegjësi të madhe historike për të siguruar ekzistencën e të ardhmen e kombit
shqiptar që është në buzë të greminës, ku na kanë shtyrë e kemi ardhur edhe me këmbët
tona. Në këto kushte, për jetë a vdekje, duhet vendosmëri e rrallë, trimëri shqiptare në
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frontin e luftës, duhet urtësi e vigjilencë në prapavijën politike, por duhet shumë
vendosmëri, trimëri, urtësi e vigjilencë nga ana e politikanëve shqiptarë në tryezat e
bisedimeve, kudo që mund të bëhen ato e nga kushdo që mund të drejtohen.
Në të kaluarën e tyre, Shqipëria e shqiptarët kanë pasur burra të tillë, trima dhe të
mençur, që mbrojtën me krenari e dinjitet të drejtat e kombit të tyre, për të qenë i lirë e i
pavarur. Në krye të vendit ndrit Skënderbeu e pas tij, ndonëse pas disa shekuj errësire,
dolën nga gjiri i popullit të zgjuar bij të shquar, patriotë të mëdhenj, si vëllezërit Frashëri,
Ismail Qemali, Bajram Curri e Avni Rustemi, shumë nga të cilët i njohu bota, si Fan Nolin
për fjalimet e zjarrta në Kombet e Bashkuara e kulturën e tij të lartë, si dhe Isa Boletini,
simbol i luftëtarëve legjendarë shqiptarë dhe shembull i mprehtësisë diplomatike popullore
nga mund të mësojnë edhe politikanët tanë të kohërave të reja.
Po dhe në të kaluarën jo shumë të largët, gjatë Luftës së Dytë Botërore, populli
shqiptar nxorri në krye Komandantin e vet, Enver Hoxhën që ta udhëhiqte në Luftën për
Çlirimin e Atdheut; pas fitores e zgjodhi e punoi përkrah tij për themelimin e një shteti
modern dhe për ndërtimin e një shoqërie të emancipuar që i siguroi masave të gjera
mirëqenie, kulturë dhe Shqipërisë pavarësi të vërtetë, dinjitet e sovranitet.
Vetëm politika e urtë që ndoqi Enver Hoxha, gjatë 45 vjetëve, në krye të Partisë së
Punës e të shtetit shqiptar, bëri që Shqipëria të ishte një faktor paqe dhe ekuilibri në
Ballkan. Ky realitet dhe ky rol i Enver Hoxhës mund të mos u pëlqejë disa politikanëve,
brenda dhe jashtë vendit, por askush nuk mund t'ia mohojë. Gjatë afro gjysëm shekulli të
regjimit të Enver Hoxhës nuk ngjau në Ballkan asnjë incident, asnjë konflikt shtetëror,
ndonëse Shqipëria qe vazbdimisht objekt ngacmimi si nga vendet fqinje ashtu dhe nga
"lakmues" të mëdhenj tradicionalë e të rinj.
Duke pasur parasysh se Çështja e Kosovës është bërë çështje e çdo familjeje
shqiptare e kosovare, çështje e shteteve dhe e institucioneve më të rëndësishme
ndërkombëtare, djali ynë, Iliri ndërmori të shkëpusë disa pjesë nga Vepra e Enverit, që
kanë të bëjne drejtpërdrejt me Kosovën. Në këto shënime që botohen në këtë libër, mund
të shihet me sa kujdes ndiqte Enver Hoxha zhvillimet në Jugosllavi, në Kosovë e në viset
përreth kufirit, të banuara nga shqiptaret dhe me sa largpamësi ka parashikuar, 20-30
vjet e më shumë, çfarë do të ndodhte në Jugosllavi pas Titos dhe ato që po ndodhin sot
me Kosovën e kosovarët.
Në hyrje të këtij libri dëshiroj të ndalem në disa ide e qëndrime të Enverit që,
ndoshta, nuk jane bërë të njohura në Historinë e PPSH e në botime të tjera.
Dihet që, në prag të themelimit të Partisë Komuniste të Shqipërisë, Enver Hoxha e
grupi i tij komunist kërkuan e vendosën lidhje me PK të Jugosllavisë. Pse me komunistët e
Jugosllavisë e jo me ato të Italisë e Greqisë, lidhja me të cilët ishte më e lehtë dhe nuk
mungonin as njohjet me udhëheqës të partive komuniste të këtyre vendeve? Ndërkohë,
grupe të tjera komuniste, që ekzistonin atëhere në Shqipëri, bënë përpjekje për t’u lidhur
me lëvizjen komuniste në Itali e Greqi. Ç'e shtyu Enverin t’i drejtohet Partisë Komuniste të
Jugosllavisë? Nuk e njihte ai historinë e hidhur të trajtimit barbar të shqiptarëve që ishin
përfshirë brenda kufijve të kësaj? Përkundrazi, e njihte fort mirë.
Motivi kryesor, për të cilin është folur pak ose aspak publikisht, që shtyu Enverin me
shokë t'i drejtohen PK të Jugosllavisë, ishte se në Jugosllavi ndodhej gjysma e kombit
shqiptar dhe, në kushtet e agresionit të nazifashistëve italianë e gjermanë, duhej të bëhej
çmos që zgjidhja e Çështjes së Kosovës të vihej në rrugë të mbarë. Të dy pushtuesit
ndoqën një politikë djallëzore. I premtuan Kosovës dhe kosovarëve, gjithë shqiptarëve që
banonin në trojet e tyre në Jugosllavi, pavarësinë e bashkimin me Shqipërinë. Kjo lojë e
nazifashistëve gjatë pushtimit të Jugosllavisë ishte shumë e rrezikshme për të ardhmen e
Kosovës. Enver Hoxha shkroi letra, shumë artikuj e trakte për të demaskuar këtë akt, për
të bindur kosovarët e mashtruar dhe shqiptarët e tjerë në Jugosllavi, se vetëm
pjesëmarrja në Luftën kundër pushtuesve nazifashistë, përkrah popujve të Jugosllavisë
dhe ushtrisë partizane të kësaj, do t’u jepte atyre të drejtën për të vendosur mbi të
ardhmen e tyre. Përndryshe ata do të shtypeshin, do të përbuzeshin e do të dënoheshin si
bashkëpunëtorë të pushtuesve.
Me dhjetëra komunistë e patriotë kosovarë lanë shkollat e Shqipërisë, në Tiranë,
Elbasan, Shkodër e gjetkë, shkuan në Kosovë si Fadil Hoxha, Xhevdet Doda, Emin Duraku,
Xhavit e Elhami Nimani, Ymer Pula, Hajdar Dushi e shumë të tjerë. Pothuajse me të gjithë
këta Enveri njihej personalisht dhe i kishte shokë. Po nuk ishte kjo shoqëri që e shtyu
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Enverin të mbante gjatë luftës lidhje me këta persona. Pothuajse të gjithë këta u vunë në
krye të lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare në Kosovë dhe përgjithësisht luftuan mirë,
disa nga këta ranë dëshmorë.
Dërgimi i dy Divizioneve të Ushtrisë Nacionalçlirimtare shqiptare, nga Komandanti i
Përgjithshëm, Enver Hoxha, në përforcim të njësive a brigadave partizane kosovare i dha
një hov të ri luftës në Kosovë, Dibër etj. Forcat tona partizane shkuan dhe me tej, deri në
Sanxhak, në ndjekje të pushtuesve gjermanë. Ranë në këtë luftë vëllazërore, përtej
kufijve, mbi 300 partizanë dhe qindra të tjerë mbetën invalidë për jetë, me këmbë të
ngrira e plagë të rënda.
Me mbarimin e luftës, Komanda e Përgjithshme e Ushtrisë Nacionalçlirimtare
shqiptare i tërhoqi forcat e veta brenda kufijve të saj shtetëror, duke lënë zot në trojet e
veta luftëtarët shqiptarë në Kosovë, Maqedoni e Mal të Zi. Por Komanda e Përgjithshme
jugosllave, me Titon në krye, filloi zbatimin e planeve të vjetra, të mbretërisë së
Karagjorgjeviçëve, mbajtjen nën zgjedhë të Kosovës, largoi për në territore të tjera forcat
e armatosura kosovare, të cilat, me pas, i çarmatosi. Në emër të një mobilizimi të ri,
udhëheqja e re jugosllave grumbulloi mijra të rinj dhe i shpëmdau nëpër Jugosllavi, e
s'dihet se ç'u bënë; dihet që vetëm në Tivar të Malit të Zi u ekzekutuan 2000 të rinj
shqiptarë. Dhuna u shtri në gjithë trojet e shqiptarëve, ku në shumë pika i mbronin me
armë. Kështu u vranë prapa shpine nga partizanë jugosllavë, 40 burra dibranë, që kishin
dalë të ruanin natën qetësinë e qytetit të tyre. Ndër ta ishte dhe vëllai i nënës sime.
Sidoqoftë, pjesëmarrja e komunistëve kosovarë dhe atdhetarëve të tjerë antifashistë
në luftën me armë kundër pushtuesve nazifashistë, pa rënë në kurthin e këtyre të gjoja
bashkimit me Shqipërinë, qe vendimtare e shpëtimtare.
Eshtë tjetër punë që si kosovarët dhe komunistët shqiptarë u tradhtuan pikërisht nga
komunistët jugosllavë, tek të cilët, në fillim, Enveri pati besim se, si komunistëinternacionalistë, duhej të ishin kundër qëndrimeve shoviniste e raciste të njohura të
serbomëdhenjve ndaj shqiptarëve. Një komunist i tillë, internacionalist, qe shoku i
ngushtë i Enverit, malazezi Miladin Popoviçi, i cili u eleminua nga UDB ja, pikërisht sepse
ishte mik i Shqipërisë dhe çështjen e Kosovës e shikonte si internacionalist.
Gjatë tre vite e gjysmë të Luftës dhe po kaq pas Çlirimit, të dërguarit zyrtarë,
partiakë ose shtetëror të Titos, si edhe misionarët e agjenturave të vjetra e të reja
jugosllave (OZNA, UDB ja e çfarë ishin) nuk lanë gjë pa bërë për të përçarë e dobësuar
Partinë Komuniste dhe Ushtrinë e re partizane, që i siguruan popullit lirinë e pushtetin.
Rekrutuan agjentët e pare në instancat e larta të Partisë; të Ushtrisë e të shtetit, i shtynin
ato në veprime që dëmtonin vijën nacionalçlirimtare të Partisë, duke "këshilluar" që
brigadat partizane të quheshin "proletare", që këshillat nacionalçlirimtare të quheshin
"sovjetë", të përdorej dhuna vend e pavend, që pastaj të akuzohej PK sektare, e majtë,
terroriste dhe përgjegjës kryesor për këto "gabime të rënda" të bëhej Sekretäri i Parë i
PKSH. Komploti i organizuar nga të dërguarit e udhëheqjes jugosllave, Velimir Stojniç e
Niaz Dizdareviç, me katër nga anëtarët e udhëheqjes së Partisë në Plenumin e KQ në
Berat, në prag të Çlirimit, dështoi. Ata nuk mundën ta mënjanojnë Sekretarin e Parë, i cili
porsa ishte zgjedhur edhe Kryetar i Qeverisë së Parë Demokratike nga Këshilli Antifashist
Nacionalçlirimtar Kombëtar. Enveri u mundua të mbrojë vijën e drejtë të Partisë e të luftës
së popullit shqiptar dhe nuk u ndal në akuzat personale që i bëheshin pa të drejtë, nuk
ishte koha për t’u marrë me to.
Udhëheqja jugosllave nuk u mjaftua me intrigat e komplotet brenda vendit tonë, por
është e çuditshme se dhe intelektualë të njohur të udhëheqjes jugosllave, si Kardeli dhe
Milovan Gjilasi, në disa takime rradhazi me Stalinin, lavdëronin më shumë "proletarin"
teneqexhi, Koçi Xoxen, pa e njohur fare e duke ngjallur dyshime për Enver Hoxhën, si
mikroborgjez e me kulturë perëndimore. Pse gjithë kjo këmbëngulje për mënjanimin e, po
të ishte e mundur, eleminimin e Enver Hoxhës? Ata e kishin të qartë se me Enver Hoxhën
nuk e bënin dot Shqipërinë Republikën e tyre të 7-të për të cilën Mosha Pijade propozoi që
në Selinë shumëkatëshe që po ndërtohej mbi Savë, (që për ironi të fatit u bombardua nga
NATO) të parashikohej dhe kati për Republikën e 7-të, Shqipërinë. Udhëheqja jugosllave e
dinte që gjatë Luftës, se ç'mendonte Enver Hoxha për Kosovën, që i shpaloste në artikujt,
traktet që i shkruante apostafat për Kosovën e në letrat që u dërgonte udhëheqësve
kosovarë. Që në takimin e parë me J.B. Titon, gjatë vizitës së tij në Jugosllavi, në qershor
të 1946-ës, Enver Hoxha i tha atij se "Kosova dhe viset e tjera në Jugosllavi, të banuara
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nga shqiptarët, i përkasin Shqipërisë dhe duhet t'i kthehen asaj". Përgjigjja e Titos qe:
"Jam dakord me pikëpamjen tuaj, por tash për tash nuk mund ta bëjmë dot këtë gjë,
sepse serbët nuk do të na kuptojnë". Enver Hoxha ju përgjegj se "në rast se nuk e
kuptojnë tashti do ta kuptojnë më vonë". E lau gojën Titoja me një "tash për tash".
Ndërkohë presionet, shantazhet, komplotet nga ana e jugosllavëve vazhduan deri sa
arritën të përdorin "la manu militaru", duke dërguar dy divizione në kufi me Korçën, gjoja
për të na mbrojtur nga një agresion nga Greqia. Atëhere Enveri tha: "Ndal!" Nuk ishte më
fjala për një sulm ndaj personit të tij, ishte një sulm ndaj Atdheut tonë të pavarur e
sovran, një kërcënim serioz ndaj fitoreve të popullit tonë, të arritura me gjakun e 28 mijë
bijve të tij më të mirë. Protesta e Enverit gjeti mbështetjen e Stalinit. Erdhi prishja me
Jugosllavinë. Shpëtoi Shqipëria nga një "mik" i pabesë.
Unë nuk besoj të ketë mbetur ende, në ditët e sotme, ndokush me mendjen në kokë,
nga ajo fushatë e egër që u bë në vitet e para pas përmbysjeve të vitit 1990 në Shqipëri,
kur Enver Hoxha, nën malin e shpifjeve, u akuzua edhe sikur e "shiti Kosovën". Ngritja e
një akuze të tillë nga spekulatorë hileçarë e disa politikanë të rrugëve, që erdhën në
pushtet ishte krejt absurde, sepse Kosova nuk ishte pronë e Enver Hoxhës, që as e kish
blerë e as mund ta shiste. Ajo ishte gjysma e Shqipërisë dhe e popullit shqiptar, që kish
historinë e saj të vjetër e të re, mbi fatin e të cilës kishin vendosur fuqitë e mëdha në
Londër, Berlin, Paris, në Jaltë e Potsdam dhe më vonë në Dejton e Rambuje. As pas tre
muaj bombardime mbi Serbinë, nga fuqia më e madhe ekonomike e ushtarake e botës,
SHBA e NATO, s'mund të thuhet se Çështja e Kosovës u zgjidh drejt e përfundimisht. Po të
mos kish krisur pushka e UÇK-së dhe po të mos ishte treguar ajo frymë e lartë patriotizmi e
solidariteti nga populli shqiptar i një gjaku, i ndarë artificialisht e padrejtësisht nga kufinj të
imponuar, nuk do arrihej as kaq sa është arritur.
Enver Hoxha ishte i vetëdijshëm që vendi i tij ishte i vogël për t’u matur ballëpërballë
me shtete më të mëdhenj ose më të fortë, si BS, vendet e demokracisë popullore, shtetet
fqinj etj. Ai kishte nevojë për ndihma, miqësi e mirëkuptim. Por për të mënjanuar
ndërlikimet politike e diplomatike me këto shtete dhe njëkohësisht për t'i qëndruar
presioneve që i bëheshin Partisë së Punës e Shqipërisë për ndryshime në rrugë revizioniste,
Enver Hoxha hoqi dorë nga posti i Kryeministrit, duke mbajtur vetëm atë të Sekretarit të
Parë të Partisë, për të qenë më i lirë në qëndrimet e tij politike-ideologjike. Ai zgjodhi e
përpunoi strategjinë e luftës së pandërprerë në rrafshin ideologjik, duke u marrë kryesisht
me devijimet revizioniste nga partitë, duke evituar në maksimum kundërshtitë a fërkimet në
politikën e marrëdhëniet shtetërore.
Drejtësinë e kësaj strategjie e ka vërtetuar historia. Megjithë luftën e gjatë që bëri
Enver Hoxha kundër titizmit e Titos, në mes dy shteteve tona dhe në kufijtë që na ndanin
nuk ndodhi asnjë incident i rëndë, aq më tepër, edhe në situatat më të vështira, nuk lindi
asnjë konflikt.
Enver Hoxha evitonte me kujdes çdo provokacion që bëhej nga ana e titistëve e
agjenturës së tyre, UDB-së.
Dushan Mugosha, agjent i vjetër i OZNA-s e UDB-së, pas zullumeve që bëri në Shqipëri
gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, shtabin e tij antishqiptar, diversionist, e ngriti në Prishtinë,
duke grumbulluar për rreth e duke bashkëpunuar me lloj-lloj kolaboracionistë fashistë
shqiptarë të arratisur dhe armiq të egër kundër Shqipërisë.
Gjatë gjithë jetës së tij, Enver Hoxha, s'u lodh së demaskuari Titon e titizmin dhe
gjithë
veprimtarinë
politike
dhe
ideologjike
të
udhëheqjes
jugosllave,
me
vetadministrimin, "mosangazhimin" etj. Me luftën kundër titizmit ai mbante zgjuar
vetëdijen dhe vigjilencën ndaj rreziqeve që u kërcënohej Kosovës e gjithë shqiptarëve që
banonin në trojet e tyre në Jugosllavi, mbronte të drejtat e tyre politike, kulturore e
shoqërore. Në 12 libra që janë botuar me artikujt e shkruar "Kundër revizionizmit",
shumica janë lidhur me Kosovën, politika e së cilës, veçanërisht ndaj Kosovës dhe
shqiptarëve në Jugosllavi, ndiqej dita-ditës. Shumë nga këto janë shkruar nga vetë Enver
Hoxha, qoftë dhe kur nuk kanë firmën e tij. Në shënimet që do të lexoni në këtë libër ju
do të njiheni dhe me metodën e punës, veçanërisht në ndjekjen e politikës së jashtme, të
cilës ia kushtonte kohën dhe kujdesin më të madh.
Për shumë artikuj, ai tezat i bënte vetë ose jepte me gojë porosira të zbërthyera. Kur
ndodhnin ngjarje të rëndësishme në marrëdhëniet tona me fqinjët, që sigurisht më të
shumtat ishin me Jugosllavinë, se në mes kishim gjysmën e atdheut e të popullit tone,
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Enveri formulonte vijat esenciale të dokumentit. Në rastet kur duhej protestuar, ai nuk
lejonte zvaritje dhe ishte i prerë. Për biseda diplomatike të funksionarëve të Ministrisë së
Punëve të Jashtëme e ambasadorëve tanë, ai ndiqte një stil tjetër, sipas rastit, por
gjithmonë duke mbrojtur me dinjitet politikën e vendit tonë. Shënimet e Enverit, disa nga
të cilat janë dhe në këtë libër, qenë e mbeten si një manual shkolle për diplomatët tanë,
ai ia jep pothuaj të plotë tekstin e bisedës duke përdorur shpesh një metodë të
zakonshme të tij: "për shembull, unë (Enver Hoxha-N.H.) do t'i thosha kështu ...e ashtu".
Në këto shënime do të gjeni se si mendonte ai për të gjetur pikat e kontaktit edhe me
funksionarë shgiptarë në udhëheqjen jugosllave e në Kosovë, megjithë gëndrimet e tyre
pro Titos. Pasi ai porosit se si duhet sjellë me ta, ai shënon dhe replikën e
bashkëbiseduesit: "Po kujt t'i themi, Fadil Hoxhës, që është anëtar i presidencës së RSF të
Jugosllavisë?".
"Po, mundet dhe Fadil Hoxhës,- përgjigjet Enveri,- se është më mirë të jetë në krye të
Kosovës një shqiptar se sa një serb".
Enver Hoxha ishte një politikan largpamës e bir besnik i popullit të vet, çdo veprim e
bënte siç e donin interesat e vendit të tij. Kur në vitet ‘60, ai vendosi të denoncojë
publikisht, në mbledhjen e 81 partive komuniste në Moskë, devijimet revizioniste të Nikita
Hrushovit dhe ndërhyrjet e udhëheqjes sovjetike në Shqipëri, Enver Hoxha nuk mendoi
vetëm të mbështetet te një aleat i madh, te Kina e Maocedunit, por filloi të reflektojë si
duhet të ndërtonte politikën e marrëdhënieve me vendet fqinje e kryesisht me
Jugosllavinë. E para, sepse Jugosllavia kishte të njëjtën origjinë sllave dhe të njëjtën fe si
Rusia dhe, së dyti, sepse brenda kufijve të saj kishim gjysmën e tokave e të popullsisë
sonë. Ishin vite jo të qeta dhe për Titon. Rënkonte toka dhe ziente gjaku i shqiptarëve në
Jugosllavi nga shtypja dhe terrori i egër i serbomëdhenjve, nën komandën e Aleksandër
Rankoviçit.
Viti 1968 qe një vit i mbushur me revolta në gjithë Europën. Ngjanë demonstratat e
studentëve në Francë, Gjermani e gjetkë si dhe demonstratat e përgjakshme në Kosovë e
Maqedoni. Ngjau agresioni i turpshëm i trupave sovjetike të vendeve të Traktatit të
Varshavës, ndaj ÇekosIlovakisë. Nga një anë Shqipëria kërcënohej nga superfuqia e re
sovjetike, me teorinë e saj arrogante "të sovranitetit të kufizuar" dhe nga ana tjetër për
gjithçka ngjiste në Kosovë, Tetovë etj... udhëheqja jugosllave akuzonte RPS të Shqipërisë
si nxitëse. Enverin e shqetësonte mendimi se mos forca ultrareaksionare e nacionaliste
serbe, për të ruajtur interesat e Serbisë së madhe, i drejtoheshin Bashkimit Sovjetik
(Rusisë) dhe e lejonin atë të realizonte ëndrrën e vjetër të saj për daljen në Adriatik,
nëpërmjet Kosovës e Maqedonisë, duke pushtuar Shqipërinë, ashtu siç bëri me
Çekosllovakinë. Për të përballuar këto rreziqe, Enver Hoxha deklaroi në një nga fjalimet e
tia se Shqipëria dhe populli shqiptar është gati të luftojë përkrah popujve të Jugosllavisë
për mbrojtjen e vendeve tona nga një agresion i mundshëm nga ana e Bashkimit Sovjetik.
Kësaj deklarate, Titoja iu përgjigj nëpërmjet një ambasadori të tij: "Rusët kanë
kërkuar të kalojnë territorin jugosllav për të sulmuar Shqipërinë. Ne nuk do të lejojmë
asnjë këmbë ushtari sovjetik në territorin jugosllav".
Kështu hap pas hapi, lidhur me situatat e reja që u përmendën më lart, u krljuan
premisat që, si nga. ana jonë, shteti shqiptar ashtu dhe Federata Jugosllave, të rishikonin
pozitat e tyre për vendosjen e një mirëkuptimi në dobi të të dyja palëve.
Enver Hoxha analizonte pozitat në të cilat ndodhej Titoja dhe nxirrte konkluzione.
Enveri gjykonte që Titoja, si nacionalist kroat ishte shumë i interesuar që shqiptarët e
Kosovës dhe të krahinave të tjera shqiptare në Jugosllavi t'i ketë si një kundërbalancim
ndaj serbëve, sepse kanë qenë kurdoherë këta që i kanë shtypur e i kanë gjakosur më
shumë shqiptarët. "Duke e ditur këtë,- theksonte Enveri,- si antiserb dhe antisovjetik që
është, Titoja mendon se popullata shqiptare në Jugosllavi është jo vetëm një masë
kompakte, por sot kjo ka nga pas edhe Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, që
përbëjnë së bashku një forcë të konsiderueshme..."
Nga ana tjetër Titoja mendonte se tani që Shqipëria u shkëput nga Bashkimi Sovjetik
dhe kishte mbetur vetëm, pa mbrojtjen e ndihmën e mikut të madh, Jugosllavia mund të
rriste ndikimin e vet mbi shqiptarët e Shqipërisë socialiste, duke reklamuar realizimet e
Jugosllavisë vetadministruese, "mirëqenien" e krijuar nga miliarda kredi nga kapitali
botëror. Filluan shkëmbimet e delegacioneve e vizitat e shqiptarëve te njëri-tjetri, me
skena mallëngjyese takimi, pas shumë vite ndarjeje. Vizitorët vinin me duart plot me
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dhurata, por njerëzit tanë, në mbrëmjet e gjata të pagjumë në muhabetet intime
tregonin, që si shtëpitë, pajisjet e brendshme, autoveturat e gjithçka i siguronin me kredi.
Bije Vokshi më pat thënë: "Në Kosovë edhe fëmija qan në bark të nënës, kukù - thotë
- kur do t’i paguaj gjithë këto borxhe". Kurse Enver Hoxha, në kushtet e reja, kësaj
hapjeje me Jugosllavinë, mendonte t'i jepte një përmbajtje të re, me qëllim që të arrihej
një afrim i tillë në mes shqiptarëve, për këndej e andej kufirit, që do të na siguronte, në
t'ardhmen, realizimin e aspiratës së gjithë shqiptarëve, bashkimin e tyre.
Më 1970, Enver Hoxha, mbajti një fjalim në Tropojë që, në fakt qe një platformë për
ndërtimin e marrëdhënieve të reja me Jugosllavinë, duke pasur në qendër të saj "Çështjen
e Kosovës" dhe të drejtat e saj. Ky fjalim pati jehonë jo vetëm në opinionin e gjerë publik,
por vuri në lëvizje edhe kancelarinë diplomatike jugosllave. Fadil Hoxha, i cili kishte
funksione të larta në Kosovë, por edhe në Federatën Jugosllave, për herë të parë mori
pjesë në një ceremoni zyrtare në ambasadën tonë në Beograd.
Në këtë atmosferë, J.B. Tito riformuloi Kushtetutën e RF të Jugosllavisë, që u quajt e
1974-ës, ku Kosova përcaktohej si Krahinë Autonome me të drejtën e pjesëmarrjes si
anëtare konstituive në Presidencën e Federates Jugosllave. Sigurisht, nuk ishte kjo që
donte populli i Kosovës dhe populli shqiptar, por si fillim mund të shërbente për të shkuar
me tej në vendosjen e marrëdhënieve më të lirshme njerëzore, kulturore në kuptimin e
gjerë të kësaj fjale, marrëdhënie vëllazërore në mes Shqipërisë e Kosovës.
Qëndrimi i Enverit në atë kohë, që u transmetonte emisarëve të vëllezërve kosovarë,
personaliteteve politike, shkencorë, kulturorë ishte: "Shfrytëzoni në maksimum të drejtat
që ju njihen nga Kushtetuta e 1974-ës. Po kështu do të bëjmë edhe ne nga ana jonë".
Enveri mendonte se "njohja nga afër me njëri-tjetrin, arritja historike e unifikimit dhe e
njesimit të të folmes së përbashkët në gjuhën letrare, ecja në shina paralele në arsim,
shkencë, art e kulturë, do të krijonin atë bashkim shpirtëror kombëtar, për të realizuar më
vonë ëndrrën shekullore të bashkimit të kombit tonë.
Pikërisht në këtë kohë u gjallëruan, sidomos nga ana jonë, shkëmbimet arsimore,
shkencore, artistike e kulturore me Kosovën. Shkëmbimet e bashkëpunimi në mes
universiteteve tona, akademive dhe studjuesve të fushave të ndryshme, sidomos në
fushën e shkencave gjuhësore, historike, kulturore etj. ndihmuan në njohjen e lartësimin
e kulturës sonë të përbashkët kombëtare, në përgatitjen e një armate të re intelektualësh
me formim patriotik e bashkëkohor, në një rigjallërim të ndërgjegjes kombëtare në masat
e të rinjve. Televizioni shqiptar, Ansamblet e këngëve e valleve ngrinin peshë zemrat e
zhuritura për liri të të gjithë shqiptarëve që jetonin në Jugosllavi, të ndarë padrejtësisht
nga atdheu amë.
Në këto kushte të reja filluan të vizitojnë Shqipërinë personalitete politike nga
Jugosllavia. Kuadro zyrtarë ose shoqërorë nga Kosova filluan të vijnë ose të dërgojnë
përfaqësues të tyre për t’u takuar e këshilluar me Enverin. Kështu dërguan Bije Vokshin
të pyesnin Enverin ç'mendonte, nëse mund të ngrinin një parti komuniste ilegale të
kosovarëve jashtë Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. Megjithë marrëdhëniet shumë
shoqërore që kishte me Bije Vokshin, Enveri u rezervua të jepte një mendim të prerë.
Dihet që Enver Hoxha, në sistemin e atëhershëm monist, ishte njëkohësisht
udhëheqësi kryesor i Partisë dhe i shtetit shqiptar. Duke qenë udhëheqës i shtetit amë,
Enver Hoxha asnjëherë nuk u foli kosovarëve dhe udhëheqjes së tyre shqiptare "nga
lart". Ai i respektonte, i paralajmëronte për rrezi1qet, mbronte çështjen e madhe që
kishin për zemër, jepte ndonjë këshillë kur ia kërkonin, por fjalën e fundit ua linte atyre.
Prandaj ai i tha Bijes: "Shokët që duan të ndërmarrin një iniciativë të tillë me shumë
përgjegjsi mund ta gjykojnë më mirë këtë çështje, sepse njohin kushtet, njerëzit, duke
patur parasysh edhe prirjet e zhvillimeve aktuale e të perspektivës në Jugosllavi e
Kosovë. Në fakt Enveri kishte rezerva për këtë iniciativë dhe në bisedë me mua, pasi iku
Bija, shtjelloi se ç'mendonte për këtë çështje e përgjithësisht për formën e organizimit
të kosovarëve. Në qoftë se këto nuk ia shprehu Bijes, këtë e bëri sepse Bije Vokshi,
halla e Luftëtarit të Spanjës, Heroit të Popullit, Asim Vokshi, ishte një grua trime, që
kish dhënë shumë prova guximi e zgjuarsie gjatë kohës që banonte në Tiranë. Në
shtëpinë e saj jo vetëm ishin strehuar Enveri, Qemali e shumë ilegalë të tjerë, por aty
ishin bërë Mbledhja e Themelimit të Rinisë Komuniste e Konsulta e pare e NAM
Komuniste të Shqipërisë. Por Bija ishte një grua e thjeshtë dhe Enveri nuk ishte i sigurtë
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nëse do të ishte në gjendje t’u transmetonte shokëve që e kishin dërguar qartë e drejtë
ato që mendonte Enveri.
Enveri gjykonte se në kushtet e Kosovës do të ishte mirë të kishte një parti
Komuniste ilegale të shqiptarëve të Kosovës, por ajo nuk do ta kishte jetën e gjatë në
qoftë se nuk do të krijonte rreth vetes një front të gjerë popullor, që edhe do ta mbronte
nga goditjet e aparatit shtetëror serbomadh edhe do t'i jepte mundësi të shtrihej në
gjithë Kosovën, gjë që s'e realizon dot një parti vetëm. Këto ide të Enverit mund të them
se gjetën disi zbatim në Kosovë disa vite më vonë.
Kur në Gjermani u vranë Jusuf Gërvalla me të vëllanë, Bardhin e shokun e tyre Kadri
Zekën, Enveri shumë i emocionuar nga kjo ngjarie tragjike, më foli për ta, veçanërisht për
Jusuf Gërvallën, si poet e me kulturë të gjerë, por që të tre ishin jo vetëm patriotë të mirë
por edhe revolucionarë me horizont të gjerë e largpamës. Enveri nuk e kish takuar
drejtpërdrejt Jusuf Gërvallën, por - siç më tha- njëri nga grupi i tij kishte ardhur në
Tiranë. Unë nuk e di nëse ky ka qenë Kadri Zeka apo ndonjë tjetër. Edhe atëherë ishte
shtruar çështja nëse duhej organizuar një Parti apo Lëvizje. Enveri pat sugjeruar se do të
ishte më mirë të organizohej një Lëvizje, një Front Popullor që të vepronte me të gjitha
metodat legale, në bazë të Kushtetutës së Federatës Jugosllave, kurse grupi iniciator të
mbetej si bërthamë që mund të drejtonte e të vepronte ilegalisht. Kur UDB ja jugosllave e
nuhati kush frymëzonte këtë Lëvizje e goditi pa mëshirë në kokë. Por Kosova vazhdoi të
nxjerrë nga gjiri i vet bij të shquar, duke u bashkuar gjithnjë e më tepër rreth tyre, që si
udhëheqës politikë e ushtarakë për Çlirimin e Pavarësinë e Kosovës e bëjnë "vdekjen si
me le".
Enver Hoxha ka qenë organizatori i Konferencës së Pezës, ku u hodhën themelet e
Frontit Antifashist Nacionalçlirimtar, duke bashkuar në të pjesën më të madhe të popullit
nën thirrjen: "Të gjithë për Çlirimin e Atdheut, pa dallim feje, krahine dhe ideje". Duke
vlerësuar lart këtë përvojë, Enveri shfrytëzonte çdo rast për t’i këshilluar vëllezërit
kosovarë bashkimin sa më të gjerë, pa dallim "feje, krahine e ideje", sepse Kosova
vazhdonte të ishte e pushtuar. Ndonëse te ne kishat e xhamiat ishin mbyllur, unë kisha
dëgjuar Enverin që t’u thoshtë shokëve të vet që të porosisnin njerëzit tanë, pedagogë,
studjues, gazetarë etj. që shkonin me shërbim në Kosovë, në bisedime me kolegë e
vendas, t’u thonin që t'i ruajnë xhamitë, se për ta ato janë si klube, ku mund të mblidhen,
të bisedojnë e të qajnë hallet e tyre.
Ne me ballistët në Shqipëri i kishim ndarë hesapet, por kur një ditë Enveri më tha se
ishte takuar me një ballist kosovar, unë shpreha habi. Enveri më tregoi se ky ishte një
figurë e nderuar në Kosovë, quhej Dem Ali Pozhari, i ndjekur nga regjimi titist si
separatist e irredentist, qe vendosur në Turqi dhe kishte ardhur në Shqipëri me rastin e
përkujtimit të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Enveri më shpjegoi se nacionalistët,
ata që quhen ballistë, në Kosovë nuk janë si ballistët tanë, që na luftonin neve si
komunistë, megjithëse ne ishim shqiptarë; nacionalistët kosovarë luftonin kundër
pushtuesve serbë dhe forcave të tyre të armatosura, çetnikë etj., që kryenin akte terrori e
masakra ndaj popullsisë shqiptare. Pavarësisht se në shumë raste këta nuk kanë
bashkëpunuar me komunistët, ata ishin për shkëputjen e Kosovës nga Serbia dhe
bashkimin me shtetin amë.
Një tjetër personalitet shumë i nderuar në Kosovë, Rexhep Duraku, babai i dëshmorit
Emin Duraku, erdhi në Shqipëri e kërkoi takim me Enverin, i cili e priti me respekt e
kënaqësi. Pas një bisede të ngrohtë, vëllazërore, baca Rexhep i tha Enverit se ishte i
ngarkuar të bisedonte me të e donin të dinin se "ç'mendonte Enver Hoxha po të ngrihej
kërkesa që Krahina Autonome e Kosovës të bëhej Republikë, si të tjerat, brenda Federatës
Jugosllave?".
Siç më tregoi Enveri, ky hap atë e kishte vënë në mendime sepse, si popullsi Kosova
ia kalonte dhe e linte shumë prapa Republikën e Malit të Zi, por sa do të ishte e
arsyeshme që të kishte dy republika shqiptare, një këtej kufirit, shtet më vete, një më atë
anë të kufirit brenda shtetit të Federatës Jugosllave. Udhëheqja jugosllave, në mbarim të
Luftës së Dytë Botërore, kishte bërë përpjekje për krijimin e Republikës së 7-të të
shqiptarëve, por jo duke i dhënë Kosovën Shqipërisë, por duke përfshirë Shqipërinë
brenda Federatës.
Megjithëse çështja e Federatës Ballkanike, përveç përmendjes në ndonjë nga
dokumentet e Kominternit, që drejtohej nga Dimitrovi, pas Luftës së Dytë Botërore, nuk u
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ngrit në asnjë mbledhje të rëndësishme as të Ballkanit as të vendeve të demokracisë
popullore. Edhe në udhëheqjen e Partisë sonë Komuniste nuk u diskutua për këtë çështje,
por unë kisha dëgjuar të flitej, dhe Enveri mendonte se kjo mund të ishte një rrugë e
bashkimit të gjithë shqiptarëve, krejt në të kundërtën me ate që mendonte Titoja e
udhëheqja jugosllave, jo nën çatinë e Federatës Jugosllave, por nën çatinë e një
famiIjeje më të madhe më dashamirëse se sa ajo e shovinistëve serbë.
Duke qenë se udhëheqja e Shqipërisë dhe vetë Enveri kishin njohur thellë dhe ishin
ndeshur me planet ogurzeza të udhëheqjes jugosllave, ky ngriti pyetjen nëse këtë do ta
pranonte udhëheqja jugosllave, veçanërisht serbët do ta pranonin formimin e Republikës
së Kosovës? Cila do ishte arsyeja e këtij pranimi? Meqë tashmë jugosllavët nuk mund të
silleshin me Shqipërinë, si në vitet 1945, '46 e '47, dmth të tërhiqnin atë si Republikë të
7-të brenda Federatës Jugosllave, Enveri shprehu mendimin se, tani për tani, nuk do të
dilte gjë nga kjo kërkesë. Megjithatë, mikut të nderuar, Enveri i tha: "U thuaj vëllezërve
tanë që ta pleqërojnë mirë dhe të vendosin vetë".
Takimi me burra të tillë, patriotë të nderuar, i jepte Enverit kënaqësi të veçantë. Ai
u gëzua shumë kur dëgjoi se Rexhep Duraku kishte ardhur në Shkodër bashkë me
gruan, për të marrë pjesë në dasmën e djalit të tij me mbesën e Bajram Currit. U shpreh
spontanisht: "Kjo është një krushqi e mrekullueshme". Me që ato ditë ishte i zënë, më
dërgoi mua t'i takoj e t’i uroj. Ata u kënaqën, por edhe unë u kënaqa, folëm për zakonet
tona, shumë të afërta në mes krahinave tona. Të shoqen e Bacë Bajramit unë e kisha
takuar edhe tjetër herë, ishte një boshnjake, me një pamje fisnike, që të impononte
respekt për gjithçka kishte hequr përkrah bashkshortit të saj legjendar. Veshja, krehja e
saj ndryshonin nga ato të nënës së Emin Durakut, e cila kishte po atë lidhje shamie në
kokë si nëna ime e shumë gra dibrane. Pas pak ditë shkoi në Shkodër Enveri e vizitoi
familjet e nderuara Curri-Duraku. Me vonë Kryetari i Komitetit Ekzekutiv më pat treguar
se, kur kishin dalë nga vizita, Enveri e kishte porositur që të organizonin një dasmë të
bukur, të ftohen nga Kosova nja 40 veta nga rrethi fisnor e i miqve të dy familjeve,
gjithë shpenzimet do të përballohen nga shteti ynë. Ai më tregoi se kur mbesa e Bajram
Currit shkoi në Kosovë, si nuse e re, atë s'e kishin lënë të rrinte dy ditë në një vend, të
gjithë donin ta kishin si mike në familjet e tyre, si mbesa e heroit të tyre, po edhe si
mike e ardhur nga Shqipëria dhe në odat e mëdha kosovare, të mbushura plot,
muhabeti për Shqipërinë, për ato që i tha Enveri, vazhdonte deri pas mesnate.
Enveri, si patriot ishte i edukuar që në rininë e tij, por ai e kultivoi atë gjatë
leximeve të tija plot pasion të poetëve tanë, të gjithë patriotë të zjarrtë, e thelloi me
kulturën që mori dhe e bëri gjak të tij gjatë luftë heroike që organizoi e udhëhoqi për
çlirimin e Atdheut. Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare ai në çantën e punës, që nuk e ndante
nga supi, bashkë me dokumente të Partisë, të Frontit e të Shtabit, kishte librin e
Samiut, "Shqipëria ç'ka qenë, ç'është e ç'do të bënet". Enveri ishte një revolucionar i
vendosur, i frymëzuar nga idealet komuniste, kjo nuk e pengoi aspak të jetë një patriot i
madh për popullin e vendin e vet. Përkundrazi, ai luftoi e punoi për emancipimin e
shoqërisë shqiptare, për ndërtimin e një shteti modern, duke ëndërruar që ta shohë
kombin shqiptar të bashkuar dhe të lartësuar, siç ëndërronin Rilindasit tanë të
pavdekshëm.
Enveri u kujdes drejtpërdrejt të vinin në atdhe eshtrat e Kryetarit të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, Abdyl Frashëri. Emocionet e tia gjatë ceremonisë, organizuar për
këtë rast qenë aq të mëdha sa ai e ndjeu veten keq në tribunë, megjithatë ai shoqëroi
arkivolet e Abdyl e Naim Frashërit, më këmbë, gjatë gjithë Bulevardit të Dëshmorëve,
deri në parkun ku do të preheshin. Kështu u interesua për ardhjen e eshtrave të birit të
shquar të Kosovës, Hasan Prishtinës dhe varrimin e tyre në Kukës, pranë vendit për të
cilin luftoi. Mendoj se nuk është e rastit, ishte i vetmi, që Enveri propozoi t'i jepet gytetit
të Tropojës emri i Bajram Currit, jo vetëm për nder të këtij burri legjendar të Malsisë së
Gjakovës, por si simbol që lidh dy pjesët e ndara të një populli, që ka të njëjtin gjak e të
njëjtët heronj.
Enveri ndiqte me kënaqësi, merrte pjesë dhe vetë në mbledhjet që organizonin së
bashku studjuesit nga Shqipëria e Kosova, siç qenë Konferencat Kombëtare shkencore,
si mbi etnogjenezën, gjuhën letrare, figurën e Skënderbeut, Rilindasit tanë. Shumë i
kënaqur e me përshtypje të thella kish mbetur nga takimi me delegacionin e
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intelektualëve kosovarë, që kishin ardhur me rastin e ceremonive kushtuar 500 vjetorit të
vdekjes së Gjergj Kastriotit - Skënderbeut.
Me kënaqësi të madhe Enver Hoxha ndiqte dhe zhvillimin e artit e kulturës në Kosovë.
Ai edhe në një shënim Ditari, shpërthente në një kritikë të fortë e shkruante:
"Po më tërheq vëmendjen se nuk po shkruhet për korin e Prishtinës, "Kolegium
Kantorum". Shokët që merren me propagandën e shtypin, e kanë frikë të marrin
përgjegjësi, e s'mendojnë fare... Si do t'ua tregojmë ne dashurinë tonë, kur ata futen në
burgje, sepse dëgjojnë këngët tona, kurse shtypi ynë nuk shkruan për ta? Prandaj të
ndryshojë që tash ky qëndrim pasiv, apolitik..." Po kështu ngjau kur dëgjoi se nuk po
jepej një film kosovar...pse? sepse personazhi kryesor ishte Fadil Hoxha...! E pastaj? Po
ky është anëtar i Presidencës Jugosllave... dhe disa hero ka bërë disa deklarata jo të
mira... Enveri: po ai ka qenë nga frymëzuesit kryesorë të Konferencës së Bujanit, që i
njihte kosovarëve "të drejtën e vetvendosjes pas luftës... deri në shkëputje, ka udhëhequr
luftën antifashiste nacionalçlirimtare në Kosovë, pastaj ajo që është kryesore në film del
lufta që kanë bërë vëllezërit tanë kosovarë. Enveri e kishte parë këtë film dhe qe
emocionuar.
Gjatë një pasdarkeje, në shtypi, kur u hap biseda mbi shfaqjet e hermetizmit në
poezinë tonë, Enveri, i cili ndiqte dhe krijimet letrare të kosovarëve, bëri këtë koment:
"është ndryshe hermetizmi në poezitë kosovare, ata janë të detyruar nga kushtet ku
jetojnë, ndjesitë e tyre t’i shprehin në mënyra të mbuluara, me shumë alegorizma etj."
Erdhi një kohë që edhe udhëheqja shqiptare e Kosovës filloi të dërgojë mesazhe në
Tiranë: "T'i përmirësojmë marrëdhëniet tash që është gjallë Titoja, pse pas vdekjes së tij
nuk dihet ç'bëhet". Kjo mund të na lerë të kuptojmë- shënon në Ditar Enveri- se pas Titos
"ne kosovarët asnjë besim s'mund të kemi te serbët" dhe kishin të drejtë.
Në fakt edhe Enveri mendonte kështu. Pavarësisht se ai, gjatë gjithë jetës së tij
demaskoi veprimtarinë antishqiptare të Titos dhe të atyre që kish për rreth në drejtim të
Shqipërisë, Kosovës e gjithë shqiptarëve që jetonin në trojet e tyre në Jugosllavi, por kur
J.B.Tito më 1980 ishte shtruar në spitalin e Ljubljanës dhe TV italian po transmetonte
komunikatat shëndetsore, Enveri tha i menduar: "sikur të rronte edhe nj'a dy vjet..." Unë
nuk e ndërpreva në refleksionin që bëri, por ai parashikonte, pas vdekjes së Titos,
shpërbërjen e Jugosllavisë. Për këtë ai ka shkruar në veprat e tia. Atë e preokuponte e
ardhmja e Kosovës.
Me vdekjen e Josip Broz Titos, në maj 1980, filloi fermentimi i gjendjes në Jugosllavi.
Kriza ekonomike e vetadministrimit kishte filluar shumë kohë më parë, por në këtë kohë
filluan të ndihen lëvizjet separatiste e për pavarësi në Kroaci e Slloveni.
Disa fuqi, qoftë të Perëndimit apo të Lindjes, duke mos përjashtuar forcat divergjente
të brendshme, menduan se kishte ardhur koha se mund të bëheshin në Shqipëri
ndryshime si ato në Jugosllavi, sipas interesave të njërës apo tjetrës fuqi, sigurisht, në
marrëveshje ose edhe në kontradikta me njëra -tjetrën.
Në këtë situatë të re marrëdhëniesh u ngrit në një shkallë më të lartë vetëdija
kombëtare e rinisë dhe e inteligjencies kosovare. Në 10 vjet, nga fjalimi-platformë i Enver
Hoxhës më 1970 e deri më 1980, në Kosovë u bënë hapa kolosale që nuk ishin bërë as në
100 vjet. Gjithë ç'ishte grumbulluar në këto 10 vjet shpërtheu në demonstratat e të rinjve
në pranverën e 1981-së me parullën "Kosova Republikë".
Kjo thirrje, që u mbyt në gjak, tmerroi pasardhësit e Titos, Stamboliçin me shokë,
babain shpirtëror të Sllobodan Milosheviçit. Enveri shënon në Ditar: "Zoti Dollanci e shfaqi
më hapur mendimin e tij: Kosova nuk do të bëhet kurrë Republikë... pse këtë nuk e lejon
Serbia... Po të bëhet Kosova Republikë në kuadrin e Federatës, atëherë u shkatërrua
Federata... Diktatura ushtarake që po përgatitet ka gjetur një "kokë turku", shqiptarët. Po
harrojnë titistët jugosllavë se kjo "kokë shqiptari" u ka qëndruar rrebesheve dhe
kurdoherë ka fituar".
Më 1982, Enver Hoxha, në një fjalim të tij u drejtohej udhëheqësve të Beogradit: "Ju
nuk i merrni seriozisht fjalët tona, që janë shprehje të sinqerta të popullit shqiptar. Kjo
është keq për ju. Bota do t'ju ngarkojë me përgjegjësi të rënda. Mos luani me zjarrin, se
po filloi zjarri do të digjeni vetë".
Enver Hoxha qe patrioti e strategu i madh që përvizoi planet politike e ushtarake në
mbrojtje të integritetit tokësor të atdheut tonë, të lirisë e pavarësisë së tij.
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Nga populli i tij, Enver Hoxha kish mësuar të mos i zinte besë armikut. Gjatë
dhjetëvjeçarëve të pushtetit popullor, u përgatit e u stërvit një ushtri me një nivel të lartë
duke pasur përkrah dhe një popull të tërë ushtar. U ngrit një sistem i rallë fortifikimi. Ai
në tetor të vitit 1982, duke përgatitur fjalimin që do të mbante para elektoratit, në Ditarin
e tij Politik, shkruante: "Shqipëria është një nyje nevralgjike dhe strategjike. Europa
duhet ta ketë parasysh këtë. Disa tallen me fortifikimet tona, ndërsa për vete armatosen
deri në dhëmbë me çdo lloj armësh, të tjerët nënçmojnë forcën tonë. Aq me keq për ta".
Sa qe gjallë Enveri, gjatë mëse 45 vjet, armiq të mëdhenj a më të vegjël, nuk guxuan
të futnin as gishtin e këmbës në Shqipëri, as nga toka, as nga deti, as nga qielli, se e
dinin që derdhej gjak e linin kockat aty, siç i klshin lënë.
Në bazë të politikës paqësore e të fqinjësisë së mirë të RPS të Shqipërisë edhe
strategjia e planet ushtarake kishin qoftë sistemi i fortifikimeve, qoftë stërvitja e forcave
ushtarake e mobilizimi i popullsisë civile kishin karakter të padiskutueshëm mbrojtës.
Gjithë zona e Veriut ishte fortifikuar në mënyrë të tillë që jo vetëm ishte vështirë për
forcat e armikut të futeshin, por edhe po t'ia arrinin kësaj nuk do të dilnin dot më. Këtë
serbët, që në fakt përbënin shumicën e ushtrisë së Federatës, e dinin mirë. E dinin se
prapa kurrizit kishin shqiptarët e Kosovës, të cilët kurrë s'e pranuan e s'e duruan shtypjen
e serbëve, kurse në Shqipëri do të gjendeshin të zënë si në një kurth në mes grykave të
maleve e të rrethuar nga një popull i tërë i armatosur.
Në ç'rast do të mbrohej Kosova? Enver Hoxha në Veprën e tij e në këto shënime,
shprehet qartë e prerë se vetëm në situata të veçanta të brendshme në Jugosllavi dhe në
atë ndërkombëtare (në Ballkan ose rajon) Shgipëria mund t'i vinte në ndihmë ushtarakisht
popullit të Kosovës, me të drejtën e njohur në Kartat e ligjet ndërkombëtare pë t’u ardhur
në mbrojtje të jetës dhe të të drejtave të vëllezërve të një gjaku, të një kulture dhe
identiteti kombëtar. Dhe po të vinte kjo ditë ushtria shqiptare kishte gjithë potencialin
ushtarak, njerëzor e moral që të kryente me nder këtë detyrë të shenjtë, vëllazërore,
historike.
Në shënimet e Ditarit Politik lidhur me Kosovën, Enver Hoxha thekson rrugët që
duhet të ndjekin kosovarët për të arritur në fitoren e pavarësisë së tyre.
Më 1989, Sllobodan Milosheviçi i hoqi Kosovës dhe ato të drejta të kufizuara që u
dha Kushtetuta e 1974-ës. U kthyen vitet e rënda represive, të torturave mesjetare.
Gati 10 vjet pas demonstratave të vitit 1981, shqiptarët e Kosovës u ngritën përsëri e të
bashkuar moron pjesë në Referendumin e organizuar nga përfaqësuesit e vet politikë
dhe në bazë të rezultateve unanime të votimit, shpallën Kosovën Republikë. Si ndodhi
që udhëheqja serbe e Beogradit e "pranoi" këtë Republikë? Mbase nuk është e saktë të
themi e "pranoi", se zyrtarisht s'e njohu kurrë, por e lejoi se i duhej t’u jepte kosovarëve
iluzionin se ishin të lirë të vetëqeveriseshin, veç "të rrinin urtë", veç të linin
Millosheviçin, me Karaxhixhët, Sheshelët, Arkanët etj., të realizonin planet e tyre të zeza
në Bosnjë, sa t'i vinte rradha Kosovës. Asnjë nga krerët e partive të ndryshme në
Kosovë që u ngritën në emër të demokracisë, (demokraci nën pushtim?!!) nuk ngritën
pyetjen që i ngriti Enveri, më 1974, të dërguarit të vëllezërve nga Prishtina: "Në qoftë
se Beogradi do pranojë kërkesën tuaj për të shpallur Kosovën Republikë, ju duhet të
mendoheni pse e bën këtë, ç'qëllime ka...". Shumë kush u kënaq me këtë republikë
fantazmë, në flamurin e së cilës në vend të shqiponjës së Skënderbeut ishte vënë
pëllumbi i paqes. Por nën tokën e Kosovës ziente vullkani popullor, që nën kushtrimim e
Kapedanit legjendar, Adem Jashari, shpërtheu, dhe UÇK ja, duke pasur mbështetjen e
gjithë shqiptarëve të Kosovës e të gjithë viseve shqiptare në ish-Jugosllavi, si dhe
vëllezërve të tyre në Shqipëri, arriti fitoren e pare, Çlirimin e Kosovës nga pushtuesit
barbare serbë.
Shqiptarët e Kosovës, në ditët e një lufte e mizorive të padëgjuara që u zhvilluan në
tokën e shtëpitë e tyre, përjetuan me tmerr se sa u kushtoi ky iluzion, ky mashtrim
kolosal nga kuislingët e rinj, si Rugova e Bukoshi.
Në pesë gabimet e Titos që analizon Enveri lidhur me Çështjen nacionale në Jugosllavi
e Kosovë shënon: "...E ardhmja e shqiptarëve të Jugosllavisë u vendos a priori nga lart,
pa aprovimin e vetvendosjen e popullit shqiptar të Kosovës dhe të viseve të tjera
shqiptare në Jugosllavi dhe pa as më të voglin konsultim me aleaten e popujve të
Jugosllavisë (nënkuptohet gjatë Luftës dhe një kohë pas çlirimit-N.H.) e interesuara
drejtpërsëdrejti në këtë çështje, Shqipërinë Popullore".
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Udhëheqja jugosllave jo vetëm nuk bëri këtë që Enveri e quante të drejtë që të bëhej,
jo vetëm hodhi në shportë vendimet e Bujanit, por Titoja me të dërguarit e tij, me letra e
mesazhe, mundohej t’u bënte bisht kërkesave tona e të shqiptarëve të Kosovës e viseve
të tjera, për të përfshirë në dokumentet zyrtare çështjen e vetvendosjes së këtyre,
megjithëse kjo çështje ishte trajtuar si në Potsdam dhe në Kartën Atlantike të Kombeve të
Bashkuara, për popullsitë a minoritetet që kanë marrë pjesë në Luftën e Madhe
Antifashiste. Në një nga letrat e tija, Titoja shkruante: "çështja (e vetvendosjes-N.H.) nuk
shtrohet për "sot" por "nesër", se shqiptarët e Kosovës "do të jenë të lirë të shkojnë nga
të duan e si të duan". Atëhere, kur lexoi këtë letër, Enveri shpërtheu"...të lirë të shkojnë
nga të duan e si të duan(!)...sikur këta të qenë arixhinj, pa plang e pa atdhe e jo popull
autokton që lind, rritet, vdes në trojet e veta ose vritet për to." Duke shkruar këto
rreshta, në këtë pikë, unë humba në refleksione: "Ç'farë e bëri Enverin kaq shumë të
zëmërohej? Hipokrizia e këtyre të ashtuquajturve komunistë? Mendoj, jo! Nuk ishte kjo.
Këtë po e hasnim për ditë në marrëdhëniet tona. "...të jenë të lirë të shkojnë nga të duan
e si të duan..."?! Mos përfytyrimi i Enverit shkonte më larg, te emigrimi i kundërshtarëve
më të vendosur të regjimit të Titos, i të rinjve që po gjakoseshin në demonstrata, i gjithë
atyre që kërcënoheshin nga burgosjet, torturat të inkuizicionit me vrasjet prapa shpine...?
Enveri njihte planet e Çubriloviçit e të akademikëve serbë që ëndërronin spastrimin etnik
të Kosovës. Gjithë jetës s'e kurseu frymën për demaskimin e parandalimin edhe në masa
deri diku të kufizuara të dëbimit të shqiptarëve nga trojet e tyre në Jugosllavi, siç kishin
bërë në kohën e Zogut, duke i dërguar në Turqi e duke i shtyrë në Shqipëri disa dhjetra
mijë.
Po sikur, të ishte gjallë Enveri, si do ta përjetonte këtë mënxyrë që ndodhi me
shqiptarët e Kosovës, në këtë prag të mijëvjeçarit 2000? Në dhjetë ditë një popull i tërë
u dëbua nga tokat e shtëpitë e djegura, burrat nga 16 vjeç e deri 55 vjeç i ndanë nga
familjet e tyre e i masakruan në masë, pa kursyer edhe pleq, gra, fëmijë, duke i ndjekur
edhe në eksodin e tyre biblik drejt Shqipërisë!
Por unë jam e bindur se po të ishte gjallë Enveri nuk do të ndodhnin këto katastrofa,
nuk do të katandisej kështu as Shqipëria, as Kosova. Gjithë këto që ndodhën qenë
rezultat i grumbullimit të shumë gabimeve, fajeve a tradhëtirave nga parti, shtresa a
persona të veçantë, përkëndej e andej kufirit, qe rezultat i bindjeve të lëkundura në
idealet e vërteta socialiste e demokratike, i mungesës së vigjilencës ndaj planeve të
fuqive të mëdha imperialiste e të fuqive më të vogla, ku vendin e parë e zë Serbia e
Milosheviçit, si dhe forcat reaksionare të brendshme në shërbim të tyre.
Botimi i këtij libri nuk bëhet vetëm si një dokument historik, por dhe me qëllim që
mund t’u shërbente atyre që do të donin të dinin se ç'mendonte Enver Hoxha për
Kosovën, kosovarët e udhëheqjen shqiptare të Kosovës. Këto shënime nuk do të merrnin
vlerën e duhur, në qoftë se do të botoheshin vetëm me qëllim për të ilustruar ose
dëshmuar se çfarë shkruante Enveri 30 e ca vjet më parë.
Pyetja e tij: "Udhëheqësit shqiptarë të Kosovës a kanë nxjerrë vallë mësime dhe
konkluzione nga ngjarjet në Jugosllavi?", është aktuale dhe sot, në këto kohë kaq të
ndërlikuara për të ardhmen e Kosovës e të gjithë viseve shqiptare në ish Jugosllavinë.
Enver Hoxha, duke pasur një përvojë 50 vjeçare në lidhjet e tij me masat, ai
shkruante në Ditar:
"Në qoftë se udhëheqësit shqiptarë të Kosovës lidhen ngushtë me masat e popullit,
në qoftë se zemra dhe pulsi i tyre rrahin njësoj me ato të popullit...punët për popullin e
Kosovës mund të shkojnë duke u konsoliduar në favor të tij...". Ai vazhdon: "U duhet
adoptuar situatave që të luftohet për krijimin e situatave më të mira, duhet bazuar në të
drejtat e fituara për të fituar të reja, duhet të bësh të gjitha sforcot që të përfitosh sa më
shumë nga situatat legale që paraqiten, për të forcuar pozitat e fituara".
"Duhet të dish e të mësosh për të qenë "supël" (i lakueshëm-N.H.) kur duhet, pa bërë
lëshime parimore, s'duhet humbur çdo gjë e fituar për të arritur diçka të parëndësishme,
duhet me qenë gjakftohtë në veprime për kauzën e madhe të popullit...".
"Kosovarët patriotë duhet të mendojnë vetë- vazhdon Enver Hoxha- për të tashmen
dhe për të ardhmen e tyre, vetë ata duhet të vendosin ç'duhet të bëjnë tash e më vonë,
vetë ata duhet të gjejnë mënyrat e organizimit të tyre... vetë ata të përcaktojnë "rrugët
që duhet të ndjekin për të arritur fitoren e pavarësisë..."
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Gjatë 4 viteve të Luftës Nacionalçlirimtare kundër pushtuesve nazifashistë, populli
shqiptar, i bashkuar në një front të vetëm e me armë në dorë, mori pjesë në Aleancën e
madhe Antifashiste Anglo-Sovjeto-Amerikane. Të gjithë këto vende dërguan në Shqipëri
misionet e tyre ushtarake.
Qëllimi ynë i përbashkët ishte: "Të godisnim, të dobësonim dhe të çlironim vendin nga
forcat pushtuese". Gjersa këto misione i përmbaheshin këtij qëllimi të përbashkët,
marrëdhëniet e Shtabit të Përgjithshëm ishin miqësore, të sinqerta. Por kur veprimtaria e
tyre dilte jashtë këtij qëllimi të caktuar e të qartë të Aleancës, atëhere Komandanti i
Përgjithshëm i Ushtrisë NÇL, Enver Hoxha në emër të Shtabit, në emër të Frontit dhe të
Komitetit Antifashist ose të Qeverisë Provizore Demokratike, që u zgjodh në Berat, u fliste
atyre hapur, ç'është e pranueshme e ç'nuk është e pranueshme dhe shpesh bisedat me
këta misionarë ose radiogramet që dërgoheshin në Qendrat e njohura politiko-ushtarake
të Aleatëve, si në Kairo, në Bari a gjetkë, bëheshin me një gjuhë të prerë, duke u treguar
këtyre miqve se "ky vend ka zot".
Kështu, përshembull kur Shqipëria pothuaj ishte çliruar në gjithë territorin e saj,
anijet luftarake të flotës angleze u afruan në Sarandë, kërkuan të zbresin forca të tyre në
tokë. Megjithë refuzimin nga ana e Shtabit të Përgjithshëm, ata insistuan me arrogancë
"duke i njohur vetes të drejtën si aleatë". Atëherë Enver Hoxha dha urdhër dhe mbi
kodrat rreth Sarandës u rreshtuan forcat partizane dhe anglezëve iu dha ultimatumi: "Në
qoftë se do të zbarkoni në tokën shqiptare do të derdhet gjak..." Komanda aleate
angleze u zmbraps, sepse ishin të bindur që Enver Hoxha e kishte seriozisht.
Po kështu, menjëherë pas Çlirimit, Shqipëria ishte e varfëruar në kulm dhe e
shkatëruar. Aleatët anglo-amerikanë u ofruan të na ndihmonin me anën e një organizate
që quhej UNRRA. Por për të shpëmdarë këto ndihma kërkuan të zbarkonin dy mijë forca
ushtarake në Durrës. "Përse? Ç'është nevoja për gjithë këto forca? Fare mirë këtë punë
mund ta bëjmë vetë". Vazhduan me ditë bisedimet, mbetën në det anijet, më në fund e
panë që plani i tyre (djallëzor) nuk do të realizohej, një grup i tyre dorëzoi disa kuti
konservash e plaçkurina të tjera e u larguan...
Edhe në planin politik neve na interesonte që edhe aleatët anglo-amerikanë të
njihnin Qeverinë e re Demokratike të Shqipërisë, siç bëri Bashkimi Sovjetik e Franca, por
kur këta vunë kushte e zhvilluan veprimtari antiligjore e antishqiptare, aleanca e humbi
kuptimin, madje u kthye në një kërcënim për fitoret e arritura. Për 45 vjet Enver Hoxha i
mbrojti këto fitore nga ish aleatët e mëdhej anglo-amerikanë, madje më vonë edhe nga
aleati "i madh", Bashkimi Sovjetik, kur ky filloi të sillet si superfuqi e të diktojë.
Shqipëria i tha këtij: "Jo, s'e dua më miqësinë tënde" dhe superfuqia socialimperialiste
tërhoqi nëndetset e saj nën kërcënimin e topave të ushtrisë popullore shqiptare.
Historinë e vet një popull duhet ta njohë, ta studjojë jo vetëm për kulturë, por edhe
se ajo është një armë për t’u mbrojtur, për të nxjerrë mësime për të ardhmen. Një
mësim i madh për kombin tonë, në këto ditë të vështira, është:
Të jetë në unitet dhe i bashkuar - në mes vedi, siç thonë vëllezërit tanë kosovarë.
Ky moment, kaq i rëndësishëm për Kosovën, nuk duhet të njohë kapitullim e
kompromis me kolaboracionistët e tradhëtarët të tipit Rugova, nuk duhet të njohë
Mukje.
Po, aleanca e bashkëbisedime, por duke mos harruar se zot i vendit është vetë
populli! Liria ka dalë nga gryka e pushkës, ajo fitohet nuk dhurohet, dorëzimi i armëve
do të thotë kapitullim.
Shqiptarët që i harrojnë këto të vërteta, e dinë se i paguajnë shtrenjtë. Kurse të
huajt duhet të kujtojnë paralajmërimin që u bëri dikur Enver Hoxha: "Popullin shqiptar
mos e zemëroni, ai është i durueshëm, por kur zemërohet merr zjarr e flakë edhe
stralli".
Nexhmije Hoxha
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Duke u ngritur
mbi armiqësitë e vjetra
Vendimi i komunistëve shqiptarë në verën e vitit 1941 për të hyrë në lidhje
intemacionaliste me PK të Jugosllavisë tregonte pjekurinë që kishte arritur lëvizja
komuniste e asaj kohe në Shqipëri. Përfaqësuesit më të mirë të grupeve komuniste që më
1939 kishin filluar luftën kundër pushtuesve fashistë. Ata ashtu siç po ngriheshin me
guxim e me vendosmëri mbi grindjet dhe përçarjet midis tyre e po shkonin me bindje
drejt themelimit të PKSH, po ashtu, me guxim e pjekuri, po ngriheshin edhe mbi
armiqësitë e vjetra, grindjen dhe hendekun e thellë që ishin krijuar në shekuj në
marrëdhëniet e vendit tonë me fqinjët jugosllavë.
Fakt i njohur, i padiskutueshëm dhe i pranuar nga kushdo, është se marrëdhëniet
midis dy vendeve tona para 1941-shit ishte pak t'i quaje të hidhura. Në tërë tablonë e
tyre ato përmbajnë drama e tragjedi nga më të rëndat, të mbushura me agresione, vrasje
e grabitje, të mbuluara me gjak e me krime që luheshin sheshit në Evropën "moderne"
mbi trojet dhe mbi fatin e një populli të vogël, por trim e të pamposhtur, mbi popullin
shqiptar.
Nuk ishte faji i popujve për këtë bagazh të hidhur që ishte krijuar për dekada të tëra e
sidomos populli shqiptar nuk ka pasur kurrë e në asnjë rast faj për to. Fajin e kishin
politika gllabëruese dhe antishqiptare e kralëve të Serbisë dhe e knjazëve të Malit të Zi,
politika e dhunës, e ekspansionit dhe e gjenocidit që ata, të nxitur e të mbështetur,
hapur apo fshehur, nga Fuqitë e Mëdha të asaj kohe, kishin ndjekur ndaj popullit
shqiptar e ndaj trojeve shqiptare.
Kur u duk qartë se "i sëmuri i Bosforit" kishte rënë në shtratin e vdekjes, u rritën me
shpejtësi si shpresat dhe mundësitë që populli shqiptar të fitonte pavarësinë, të cilën po
e kërkonte me armë prej shekujsh, ashtu edhe lufta e përpjekjet e tij për ta bërë sa më
të afërt këtë ditë. Por, tamam kur Shqipërisë po i afrohej dita të flakte tej zgjedhën e
sundimit otoman, armiq të rinj, të egër e me synime njëlloj si të osmanllinjve, menduan
se u kishte ardhur koha ta hidhnin Shqipërinë e vogël në kthetrat e tyre. Mbretërit dhe
kralët e Italisë e të Austro-Hungarisë, të Gregisë e të Serbisë, të Malit të Zi dhe të
Bullgarisë u lëshuan të rrëmbenin ç'të mundnin nga ajo që ata e quanin "periferi e
Perandorisë Osmane". Ishte ky një "shpërblim" tepër i rëndë e i dhimbshëm që po i
jepnin fqinjët popullit trim e të papërkulshëm shqiptar, i cili e kishte derdhur gjakun
rrëke duke ngritur një mur të fortë kundër avancimit të mëtejshëm të hordhive osmane
drejt Evropës. Ishte kjo mosmirënjohja më e thellë ndaj atij populli, i cili, si në betejat e
popujve fginjë për mbrojtjen nga sulmet osmane, si në lëvizjet e kryengritjet e tyre për
çlirim, nuk i kishte kursyer bijtë e vet më të mirë për të dhënë jetën njëlloj sikur
mbronin lirinë e popullit të vet.
Në mënyrë të veçantë hordhitë serbe e malazeze, të ndërsyera nga klikat
reaksionare të asaj kohe, u lëshuan drejt tokave shqiptare duke vrarë, grabitur c
shkatërruar ç'gjenin përpara. Kronikat e asaj kohe janë të mbushura me ngjarje nga më
rrëqethëset. I ndodhur nën zjarrin e shumë armiqve që luftonin, herë secili për hesap të
vet, herë në ujdi për ta ndarë bashkërisht prenë, populli shqiptar iu përgjigj gjendjes së
re me luftë të pandërprerë. Por forcat ishin ndarë në atë mënyrë që, pas lumenjve të
gjakut, popullsia shqiptare detyrohej të linte me dhimbje pjesë të tëra të vatanit të vet
në kufirin me Serbinë e me Malin e Zi. Përveç mijëra të vrarëve e të djegurve, dhjetëra
mijë shqiptarë u dëbuan nga tokat e tyre e u shtynë drejt Jugut, ose u nisën si
muhaxhirë nëpër Evropë e Azi.
Domosdo, ky gjenocid i pashembullt e rrezik në zhvillim, që kanoste mbarë
Shqipërinë, do të ngjallte urrejtjen më të madhe dhe do të ngrinte në këmbë mbarë
vendin për t’u bërë ballë edhe osmanllisë, edhe "shkjaut më të zi se osmanllia", siç
shprehej ndaj pushtuesve serbë populli në atë periudhë. Famëmadhja Lidhja Shqiptare e
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Prizrenit u themelua edhe zhvilloi veprimtarinë e saj të pashlyeshme historike, tamam
në këtë periudhë të rëndë, duke i vënë për qëllim vetes edhe luftën për të fituar lirinë e
pavarësinë, edhe luftën për mbrojtjen e tërësisë tokësore kombëtare, për mbrojtjen e së
drejtës legjitime të një populli që kanosej nga shfarosja.
Ç'nuk bënë patriotët dhe populli shqiptar për të parandaluar rrezikun që vinte nga
Veriu! Ata ishin të gatshëm t’i vinin kapakun gjithë së kaluarës dhe nuk munguan
asnjëherë mesazhet për miqësi e fqinjësi të mirë me popujt vëllezër serb, malazez,
maqedonas e të tjerë.
Por fakt është se etja e shovinistëve, e mbretërve dhe e knjazëve të vendeve fqinje
s'kishte kufi dhe kjo bëri që rreziku nga Veriu të ishte përherë e më i papërmbajtur, më
antishqiptar. Në mbështetje të tyre qëndronte reaksioni me i zi evropian. Serbia, me
politikën që ndoqi, u bë, në ndërgjegjen e shqiptarit liridashës, simbol i armikut të
betuar.
Gjak u derdh me okë nga të dyja palët, nëpër grykat e maleve e në fushat tona lanë
kockat mijëra e mijëra serbë, malazez e të tjerë dhe, kuptohet, mbi këtë gjak të derdhur
s'mund të mbinte lulja e miqësisë, por do të lindte e do të rritej gjembi i urrejtjes e i
armiqësisë. Veç s'ishin shqiptarët ata që derdhnin gjakun në trojet e Serbisë apo të Malit
të Zi, s'ishin shqiptarët ata që dyndeshin me zjarr e me hekur ndaj vendeve e popujve
fqinjë. Ndodhte e kundërta. Shqiptarët mbronin trojet e tyre, fëmijët dhe gratë e tyre,
shtëpinë dhe katandinë e tyre.
Kjo gjendje vazhdoi kështu gjer më 1912, kur fitorja e madhe - Pavarësia e
Shqipërisë, u pasua shpejt me një nga padrejtësitë më të mëdha të këtij shekulli në
Evropë: Shqipëria u nda përgjysmë - Kosova dhe vise të tjera shqiptare iu aneksuan
përdhunisht Jugosllavisë. Natyrisht, të ndash përgjysmë trupin e një vendi e të një
populli dhe gjysmën t'ia ngjitësh artificialisht një krijese tjetër, një akt i tillë s'mund të
shërbente si një "urë pajtimi", "miqësie", "vëllazërimi"
Por, sikur e gjithë kjo të ishte akoma pak, edhe pas 1912-1913-s u intensifikua në të
gjitha format e drejtimet politika antishqiptare e Karagjorgjeviçëve dhe gjithë reaksionit të
paskrupull serbomadh. Politika e shfarosjes, e diskriminimit dhe e shkombëtarizimit të
popullsisë shqiptare, që ishte vënë nën pushtimin serb, u pasua nga planet e fshehta për
aneksimin e pjesëve të tjera të Shqipërisë. Traktati i fshehtë i Londrës i vitit 1915, që dy
vjet më vonë e nxori në shesh dhe e denoncoi Lenini i madh, përbën një dëshmi tjetër të
politikës famëkeqe të pandërprerë antishqiptare jo vetëm të Fuqive të Mëdha reaksionare
të asaj kohe, por edhe të shtetit të atëhershërn jugosllav, krijesë e imperializmit. As
denoncimi botërisht i këtij Traktati grabitqar nuk ia zverdhi e nuk ia skuqi faqen
shovinizmit serbomadh. Pak më pas Jugosllavia i sanksionoi edhe një herë de jure "të
drejtat" e saj për trojet shqiptare të pushtuara dhe, më me zell, u fut në rrugën e
shkombëtarizimit të popullsisë shqiptare që kishte vënë nën pushtim.
Në të njëjtën kohë ajo përpiqej të gjente rrugë të reja për të realizuar ëndrrën e saj të
vjetër për g1labërimin e krejt Shqipërisë. Ishin pikërisht mbretërit serbë ata që u vunë në
përkrahje të Zogut të arratisur nga Shqipëria në qershorin e 1924-ës, ishin ata që e
mbajtën, i gjetën mercenarë, e pajisën me armatime e me forca dhe i krijuan të gjitha
kushtet që satrapi i ardhshëm të realizonte në Shqipëri, në dhjetor të 1924,
kundërrevolucionin. Si shpërblim Zogu, fillimisht, u fali serbëve pjesë të tjera të trojeve
shgiptare, si: Vermoshin e Shën-Naurnin e, me siguri, me kohë do t’u jepte krejt
Shgipërinë, sikur lodra e madhe e të mëdhenjve të mos e kishte hedhur mbretin kukull
përfundimisht në prehrin e Italisë fashiste e ta fuste vendin në rrugën e kolonizimit fashist
italian.
Por edhe pas kësaj, një histori e tërë, e hidhur, e hapur dhe e maskuar, u zhvillua nga
qeveritë reaksionare të Jugosllavisë të sunduar nga Serbia, në drejtim të shtetit shqiptar.
Kur qeveritë reaksionare serbe panë se kartën e Zogut e shtinë në dorë të tjerë, vunë në
shërbim agjenturën e tyre brenda vendit tonë dhe emigracionin reaksionar shqiptar në
Jugosllavi dhe bënë lloj-lloj përpjekjesh për të krijuar brenda mbretërisë shqiptare një
situatë shpërthyese; mandej, nën maskën e një "kryengritjeje" kundër tiranisë zogiste,
agjentët serbë t’u drejtoheshin për ndihmë po atyre qarqeve serbe që vite më parë kishin
sjellë Zogun në fuqi.
Këto qarqe shoviniste gjithmonë të gatshme për një invazion "ndihme", stërvitnin e
mbanin në gatishmëri regjimente të tëra rrotull kufijve të Shqipërisë. Në pararojë të
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këtyre regjimenteve u grumbulluan mercenarë të hurit e të litarit, jugosllavë e jo
jugosllavë, të cilët, të stolisur me gjithë rekuizitën e veshjes kombëtare shqiptare, në
momentin e përshtatshëm do të vërshonin të parët drejt kufijve. Por fakt është se këto
plane, me gjithë rekuizitat e tyre, mbetën në kartë. Kjo ndodhi jo vetëm se Italia fashiste
dhe reaksioni ndërkombëtar, që qëndronte pas saj, për interesat e veta, nuk do të lejonin,
siç nuk lejuan, që molla shqiptare të shuante etjen e serbomëdhenjve, por edhe për faktin
se agjentura e propaganda serbe në Shqipëri mund të gjenin terren vetëm në disa
elementë të degjeneruar e pa kurrfarë influence, por kurrsesi në shtresa të gjera e, ca më
pak, në popull. Për mizoritë që kishte kryer, Serbia ishte kthyer me kohë në ndërgjegjen e
shqiptarit në sinonim të së keqes.
Akoma më të thellë e bënte urrejtjen dhe më të pamundur çdo shenjë paqësimi,
politika shkombëtarizuese që ndiqej nga serbomëdhenjtë ndaj Kosovës dhe ndaj
popullsisë shqiptare në Mal të Zi e në Maqedoni. Prej 1913-s e këtej regjimi shovinist i
borgjezisë serbomadhe vuri në përdorim metodat e mjetet më çnjerëzore, politike,
ekonomike, ideologjike dhe ushtarake, për shkombëtarizimin dhe për sllavizimin e
territoreve shqiptare të aneksuara. Vetëm gjatë viteve 1913-1927, në Kosovë dhe në viset
e tjera shqiptare në Jugosllavi, nëpërmjet të ashtuquajturit "shkombëtarizim nëpërmjet
zhdukjes fizike" u vranë mbi 200’000 shqiptarë, u burgosën dhjetra mijë të tjerë, u
shfarosën fshatra të tëra shqiptare. Fashizmi që po ngrihej në Evropën e atëhershme, po
gjente te serbomëdhenjtë një pararendës e bashkudhëtar të denjë. Stojadinoviçi i Serbisë
përgatiti me Musolinin planin për ndarjen e Shqipërisë.
Por as shfarosjet barbare në masë, të shoqëruara me mjetet e tjera po aq barbare,
siç ishin "shkombëtarizimi nëpërmjet reformës agrare kolonializuese", "shkombëtarizimi
nëpërmjet shpërnguljes" etj., etj., nuk po u jepnin serbomëdhenjve rezultatet e
dëshiruara. Jo vetëm që ndjenja shqiptare në Kosovë e në viset e tjera nuk shuhej as
me barot e as me flakë, por më e keqja për serbomëdhenjtë ishte se edhe numri i
popullsisë shqiptare në trojet e veta ishte shtuar më tepër në raport me shtimin e
elementit serb e malazez në këto troje.
Të pangopur në mizoritë e tyre dhe të tërbuar nga deviza e shqiptarëve: "Vdesim
por vendin nuk e lëshojmë", serbomëdhenjtë vunë në veprim "shkencën" e shfarosjes,
ideologjinë dhe mjetet e pogromit. Tamam kësaj faze i përkasin veprat çnjerëzore të
serbomëdhenjëve me damkë të tipit të Vaso Çubrilloviqit, Atanasije Urosheviqit e të
tjerë monstra të tilla të të ashtuquajturit Klub Serb i Kulturës në Beograd, krijesë e zezë
e borgjezisë reaksionare serbe në vitet 1937-1938 e, për fat të keq, siç do të mësonim
shumë më vonë, pararendës i institucioneve të së njëjtës platformë në Jugosllavinë e
viteve 1945 e këtej. Nuk është këtu as vendi, as qëllimi i shënimeve të mia, të ndalem
gjatë në programet e teoritë shfarosëse të këtyre neomaltusianëve, të cilët, më pas
regjimi i Titos do t'i ruante e do t'i ngrinte gjer në rangjet më të larta të institucioneve
shkencore të Jugosllavisë "socialiste". Dua vetëm të theksoj se, në bazë të asaj që ata
hodhën në letër, popullsisë shqiptare iu shkaktua një dëm tjetër i pallogaritshëm dhe u
thellua akoma më shumë humnera e mërive dhe e armiqësive që ndanin prej dekadash
popullin shqiptar, nga njëra anë, dhe popujt serb, malazez e të tjerë, nga ana tjetër.
2 janar 1963
Bisedë me një patriot kosovar
Erdhi më uroi Vitin e Ri patrioti kosovar Qerim Muka, të cilit i fola si e kuptojnë
populli dhe partia jonë çështjen e madhe të Kosovës, që është për çdo shqiptar një
plagë e dhimbshme, e cila do të shërohet vetëm kur kjo çështje të zgjidhet drejt, në bazë
të aspiratave të kosovarëve.
Ai më kuptoi plotësisht dhe pranoi se, aktualisht, çështje me rëndësi për kosovarët
është ajo që të mos largohen nga trualli i Kosovës, të mos emigrojnë as në Turqi, as
nëpër viset e Jugosllavisë dhe t'u rezistojnë masave shtypëse të shkombëtarizimit, duke
mbajtur lart flamurin e patriotëve dhe të revolucionarëve shqiptarë. Qerimin e shqetëson
shumë, me të drejtë dhe ashtu si gjithë ne të tjerët, çështja e kosovarëve që po shtypen
nga titistët barbarë e shovinistë.
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23 korrik 1966
Kush përgjigjet për krimet e gjenocidit të kryera në kurriz të popullsisë
shqiptare të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit, të Malit të Zi e të Maqedonisë
Hartova këtë skemë dhe shkrova këto teza të përgjithshme për një artikull që do ta
përpunoj këto ditë me këtë titull: "Kush përgjigjet për krimet e gjenocidit të kryera në
kurriz të popullsisë shqiptare të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit, të Malit të Zi dhe të
Maqedonisë".
- E para: Të vihet në mënyrë të veçantë në dukje, krimet e kryera nga titistët, që në
muajt e parë të çlirimit.
a) Kosovarët që u transferuan nga Kosova dhe u vranë në Mal të Zi.
b) Vrasjet brenda në Kosovë pse gjoja viktimat ishin kundër luftës nacionale të
Jugosllavisë.
c) Vrasjet në kohën e grumbullimit të armëve dhe vrasje të tjera në masë, gjoja duke
i kaluar viktimat në gjyq.
- E dyta: Duhet vënë në dukje shpronësimi i tokave të shqiptarëve, hedhja e këtyre
në rrugë të madhe.
a) Shpërndarja e shqiptarëve në gjithë territorin jugosllav.
b) Dëbimi nëTurqi në kondita katastrofike.
c) Shpërndarja e tyre në Evropë si punëtorë krahu. Qëllimet e kësaj politike
shfarosjeje shoviniste.
- E treta: Të vihet në dukje politika e vënies në përpunim nga ana e UDB-së e të
gjithë populisisë shqiptare, infiltrimi kudo i agjenturës për të shkombëtarizuar, për të
demoralizuar dhe për të korruptuar e komprometuar. Roli i agjentëve shqiptarë të UDB-së
si: Fadil Hoxha, Xhavit Nimani, Izet Shaqiri e të tjerë.
- E katërta: Shkombëtarizimi me anë të gjuhës, të moshapjes së shkollave shqipe, të
funksionarëve serbo-malazezë etj.
- E pesta: Organizimi i të gjithë kriminelëve shqiptarë të luftës që kanë shkuar në
Jugosllavi për t'i pasur kundër Shqipërisë dhe për të thyer rezistencën dhe mbrojtjen e
shqiptarëve të Kosovës nga shfarosja.
PS. Përveç të dhënave që kemi ne e që do t'i përdorim, të pyeten edhe shokë
kosovarë për ndodhi të veçanta për ato çështje që përmenda më lart, për të qenë më
shumë të saktë.
Natyrisht, artikulli si kurdoherë duhet të jetë parimor.
1 gusht 1966
Çështja e Federatës Jugosllave duhet të lidhet ngushtë me Çlirimin e
popujve të Jugosllavisë
Popujt jugosllavë kanë eksperiencën e luftës nacionalçlirimtare të tyre. Ata, në qoftë
se duan të fitojnë, duhet t'i referohen kësaj e të inspirohen prej saj. Popujt e Jugosllavisë
u ngritën me armë kundër një pushtuesi nazist dhe momentet nacionale luajtën rolin e
vet, por situatat aktuale, në mos aq të ngjashme si ato të luftës, janë të tilla, që momenti
nacional përsëri mund dhe duhet të shfrytëzohet. Ky moment do të vijë, në mos ka
ardhur. Pra popujt e Jugosllavisë, duhet të bëjnë luftë kështu do të bëhet e mundur që të
krijohet ai moment nacional, i cili duket më i zorshëm dhe më i koklavitur se në kohën e
luftës nacionalçlirimtare.
Kjo luftë, mendoj unë, duhet të jetë një luftë e dytë nacionalçlirimtare, një luftë që
duhet të zhvillohet në kondita, kur nuk ka shpërthyer një luftë e tretë botërore.
Klikat tradhtare jugosllave Akualisht në fuqi me Titon në krye, ose nesër pa të në krye,
nuk janë veçse Stojadinoviçër, Nediçër, Paveliçër, Mihailloviçër të rinj. Prandaj këto klika
kapitaliste të reja me Titon, duhet të identifikohen me klikat kapitalisto-fashiste të vjetra, të
shitura si të parat, tek imperialisto-fashistë të rinj, që përgatitin dhe do të shpërthejnë një
luftë tjetër botërore.
Shqiptarët e Kosovës nuk duhet të gënjehen dhe të braktisin rrugën revolucionare. Kjo
është e vetmja rrugë e çlirimit të tyre dhe e vetëvendosjes. Të luftohet që tani "për me u
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bashkue me Shqipërinë" kjo nuk të nxjerr në shteg. Kosovarët janë patriotë të flaktë dhe
bashkimi me Shqipërinë ka qenë e është ideali i jetës së tyre, por për këta ka vetëm dy
rrugë, rruga revolucionare dhe rruga reaksionare shoviniste. E para është rruga e luftës, tok
me popujt e Jugosllavisë. Kjo rrugë e çon popullin shqiptar të Kosovës në të drejtën e
vetëvendosjes dhe deri në bashkimin me atdheun, Shqipërinë.
Rruga tjetër është aventurë; në këtë rrugë, qoftë edhe duke luftuar, shqiptarët e
Kosovës do të bëhen preja e reaksionit jugosllav. Republika Popullore e Shqipërisë nuk
mund t’u vejë në ndihmë, duke i shpallur luftë shtetit jugosllav. Vetëm në rast se shteti
jugosllav atakon ose sulmon Republikën Popullore të Shqipërisë, atëherë ndryshon situata;
si për ne ashtu edhe për kosovarët dhe ky ndryshim bëhet përsëri në rrugën marksisteleniniste, revolucionare, pse Republika Popullore e Shqipërisë lufton kundër agresorit.
Aktualisht, do të fillojë një fushatë e re gënjeshtare dhe shtypëse ndaj shqiptarëve
kosovarë, gjoja se po pastrojnë njerëzit e Rankoviçit, e në të vërtetë sjellin të njëjtët
njerëz që nuk ndryshojnë nga të parat për të vazhduar terrorin, shfarosjen dhe shkombëtarizimin e shqiptarëve. Shqiptarët e Kosovës jo vetëm nuk duhet të mendojnë se si të
përfitojnë drejt e në mënyrë revolucionare nga ky dobësim i reaksionit serbo-titist. Ata,
duke luftuar titizmin, duhet të luftojnë me ashpërsinë më të madhe elementët titistë
shqiptarë, që janë spiunë dhe të shitur te reaksioni jugosllav, të cilët duhet të demaskohen
e të izolohen. Dëgjojmë të flitet për një republikë të Kosovës. Kosovarët patriotë e
revolucionarë, në këto momente duhet të tregohen shumë të kujdesshëm ndaj
revizionistëve titistë, të cilët mund të luajnë edhe kartën e krijimit gjoja të një
"republike shqiptare kosovare" në vend të "krahinës autonome", për të gënjyer
shovinizmin kosovar, për të shtypur më mirë luftën çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës
dhe për të luftuar RP të Shqipërisë. Kjo e ashtuquajtur republika e jashtme shqiptare e
kurdisur nga titistët mund të bëhet qendra e reaksionit kosovar dhe e të arratisurve
fashistë e kriminelë lufte shqiptarë që gjenden në Evropë dhe në SHBA. Në këtë kurth
nuk duhet të bien shqiptarët e Kosovës. Ata duhet ta luftojnë këtë manovër të ndyrë të
titistëve, të cilët ka mundësi ta luajnë këtë letër. Kosovarët patriotë e revolucionarë do
të vendosin vetë për rrugën që duhet të ndjekin, për të siguruar plotësisht të drejtat e
lirinë e tyre kombëtare.
19 shtator 1966
Kosova është shqiptare mbetet Shqiptare dhe i përket Shqipërisë
Në kuadrin e kaosit dhe të shqyerjes në mes klikave të Jugosllavisë, Kosova dhe
banorët e saj shqiptarë gjenden kurdoherë të ekspozuar ndaj rreziqeve të mëdha.
Rivaliteti për dominimin në mes serbëve dhe kroato-sllovenëve, në mes grupit të
Titos dhe atij të Rankoviçit, ka reperkusionet e veta dhe pasqyrohet edhe në Kosovë e
në viset e tjera shqiptare në Jugosllavi (në Maqedoni e në Mal të Zi).
Barbarizmat e mëparshme në kurrizin e shqiptarëve nga klika Tito-Rankoviç dhe
këlyshët e saj shqiptarë, tash, sa për sy e faqe dhe përkohësisht kanë marrë një formë
tjetër.
Politika e grupit fitues të Titos në Kosovë predikon se "të gjitha të këqijat atje i ka
bërë Rankoviçi dhe UDB-ja, prandaj ato tash morën fund"; "Titoja është shpëtimtari i
kosovarëve"; "Titoja
u jep liri të madhe dhe ka besim te shqiptarët", prandaj mbështen ata krerë që
Rankoviçi i kishte mënjanuar; thotë që "shqiptarë të vini më shumë në drejtim", dhe
këta, hëpërhë, nuk i shqetësojnë kur kritikojnë njerëzit e UDB-së.
Edhe për kalamanët është e qartë, se politika titiste kundrejt shqiptarëve, është ajo
e egra, e mëparshmja, por Titos në kuadrin e përleshjes me serbët e Rankoviçit, i duhet
ta zbutë ca me shqiptarët, i duhet që këta të mos i nxjerrin telashe, dhe, mundësisht
deri sa të forcojë pozitat, t’i ketë nga ana e tij. Kjo është një politikë koniunkturale e
Titos, për t’u kthyer shpejt tek e vjetra.
Titoja e di, dhe është i bindur se shqiptarët e Kosovës janë armiqtë e tij nga më të
vendosurit, dhe ata s'mund t'i bëjë kurrë me vete. Ai me vete ka vetëm disa krerë dhe jo
popullin, dhe është mbi këta krerë që ai llogarit, me këta ai përpiqet të gënjejë
shqiptarët.
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Pra fitorja e popullit të Kosovës deri në vetëvendosje duhet të vijë dhe të
organizohet, në një rrugë të gjatë, plot vuajtje, mundime dhe sakrifica nga vetë populli
dhe jo nga këta krerë të shitur shqiptarë.
Populli i Kosovës mund të udhëhiqet drejt në këtë rrugë e të fitojë të drejtat e tij të
plota, vetëm nga revolucionarë të vërtetë shqiptarë kosovarë. Kjo është konditë
absolutisht e domosdoshme për sukses.
Të dhënat që dihen janë këto: Kosova e viset e tjera shqiptare në Jugosllavi, pjesë
të Shqipërisë, u shkëputën nga mëma e tyre prej fuqive imperialiste dhe iu dhanë
mbretërisë serbe. Kosova është shqiptare, mbetet shqiptare dhe i përket Shqipërisë.
Xhelatët serbomëdhenj bënë kërdinë mbi shqiptarët, për t'i shfarosur krejtësisht.
Shqiptarët rezistuan heroikisht dhe gjenocidi i praktikuar nga shovinistët serbo-malazezë
nuk u dha rezultatet që ata pritnin. Urrejtja e shqiptarëve kundër serbëve dhe
malazezëve, me të drejtë, u ngrit në kulm dhe s'ka dyshim që kjo u zhvillua në rrugën
nacionaliste. S'kishte si të bëhej ndryshe, në një vend, ku s'kishte fare lëvizje
komuniste. Dëshpërimi i bie në këtë rrugë.
Popullin shqiptar të Kosovës, Lufta Nacionalçlirimtare e gjeti të papërgatitur, dhe jo
vetëm kaq, por ltalia fashiste, fashizmi gjerman dhe kuislingët shqiptarë, përhapën,
pompuan dhe predikuan, duke marrë dhe masa konkrete, "Shqipërinë e madhe". Kosova
gjoja iu bashkua Shqipërisë dhe kështu gjoja u realizua ëndrra.
Kjo natyrisht ishte një blof, një koniunkturë fashiste, për të shuar në Kosovë çdo
lëvizje, çdo kryengritje antifashiste.
Ne komunistët shqiptarë, nga ana jonë ndihmuam sa mundëm në Kosovë që populli të
ngrihet. PK e Jugosllavisë nuk e ndihmoi drejt popullin e Kosovës, bile e pengoi luftën e
vërtetë nacionalçlirimtare të tij dhe kjo u kuptua më qartë më vonë. Në fillim lufta
nacional-çlirimtare e popullit të Kosovës mbeti, si me thënë, më shumë luftë "kuadrosh"
që luftonin në Kukës e në Tropojë, nën drejtimin e Partisë sonë. Më vonë, pas çlirimit të
Kosovës, të Malit të Zi e të Dibrës, këta "kuadro" i kaluan PK të Jugosllavisë dhe
udhëheqja e Kosovës kaloi nën drejtimin e Beogradit.
Që pas çlirimit, klika e Titos me një mijë mënyra që më vonë u bënë të qarta për këtë
problem, neve na i vuri kufijtë te thana. Nën maskën e komunizmit e të internacionalizmit
ai bëri si deshi në Kosovë e në viset e tjera shqiptare në Jugosllavi (në Malin e Zi, në
Maqedoni). "Vetëdeklarimi" e "vetëvendosja" e popullit të Kosovës për të qenë pjesë
përbërse e Serbisë dhe për të qëndruar e bashkuar me RFJ nuk ishte as "vetëdeklarim" as
"vetëvendosje". Përkundrazi, siç doli më vonë, gjithçka ishte bërë me urdhër e me diktat
nga Beogradi.
Problemi i trojeve shqiptare të Kosovës e i viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi, të
aneksuara me forcë Jugosllavisë për ne ka qenë shumë delikat e kompleks. Ne, si
shqiptarë e si kornunistë, me ndërgjegje të plotë, coptimin e atdheut tonë e kemi quajtur
një padrejtësi shumë të madhe historike. Pa u futur në konsiderata historike të së
kaluarës, faktet dëshmojnë se Shqipëria dhe populli shqiptar, me gjithë luftrat e
vazhdueshme heroike për të fituar lirinë dhe pavarësinë, fuqitë e mëdha imperialiste dhe
fqinjët shovinistë u kanë bërë padrejtësi të mëdha. Shqipërinë e kanë gjymtuar në të
gjitha anët e kufijve të saj dhe në rrezik copëtimi ka genë e gjitha. Toka që i përkasin
Shqipërisë, toka që banohen nga shqiptarë, si Kosova, pjesë të Maqedonisë dhe të Malit të
Zi iu bashkuan, padrejtësisht, Jugosllavisë së kralëve serbokroatë. Nga çdo pikëpamje që
ta marrësh kjo ka qenë e mbetet një e vërtetë e hidhur dhe etnia shqiptare e këtyre
trojeve për ne ka qenë dhe mbetet një çështje e padiskutueshme. Serbomëdhenjtë kanë
zhvilluar një politikë të egër shoviniste, antishqiptare në kurriz të shqiptarëve në
Jugosllavi, me qëllim që t'i shfarosnin fizikisht e sa për të drejta të tjera as që mund të
bëhet fjalë.
Ne jemi të bindur se problemit nacional i jepet zgjidhje e drejtë vetëm nga teoria
marksiste-leniniste, nga partitë komuniste, nga socializmi, prandaj kur nuk e njihnim
akoma tradhtinë e Titos, ne e mendonim që edhe problemi i Kosovës mund të zgjidhej si
duhet vetëm nga dy vendet tona, nga dy partitë tona, nga dy popujt tanë dhe nga vetë
populli shqiptar autokton në Jugosllavi. Ne duhej të punonim që të piqej problemi derisa
shqiptarët në Jugosllavi të vendosnin vetë nëse donin të bashkoheshin me atdheun e tyre
socialist, Shqipërinë, e, nëse do të shpreheshin për këtë, askush nuk duhej t'i ndalonte
ata që të bashkoheshin. Njëkohësisht ne mendonim se atyre duhej t’u krijohej e drejta të
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shpreheshin edhe për ndonjë zgjidhje tjetër, për shembull, nëse do të donin të jetonin si
republikë më vete, apo të bashkuar me tjetërkend. Ky ishte qysh gjatë Luftës
Nacionalçlirimtare mendimi ynë për problemin e Kosovës, por, në atë periudhë, kryesore
për ne ishte që popujt tanë të ngriheshin në luftën e përgjithshme kundër pushtimit
fashist.
Dhe ne kryem detyrën tonë dhe jo vetëm brenda kufijve tanë. Që përpara Çlirimit
shumë shqiptarë me komunistët në krye, e aq më shumë kur dy divizione të Ushtrisë sonë
Nacionalçlirimtare shkuan në ndihmë të popujve të Jugosllavisë, bijt e bijat e popullit tonë,
përkrah luftëtarëve jugosllavë luftuan heroikisht dhe derdhën gjakun e vet për çlirimin e
popujve të Jugosllavisë.
Më vonë kur të krijoheshin kushtet e mundësitë, mendonim ne me zemër të pastër e
duke u nisur nga mësimet e marksizëm-leninizmit, kur në pushtet të vinin partitë
komuniste, atëherë çështja e Kosovës dhe e viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi mund
të zgjidhej drejt e përfundimisht dhe sipas dëshirës së vetë popujve. Ne, pra, niseshim
nga ajo që lëvizja nacionalçlirimtare jugosllave udhëhiqej nga një parti komuniste, se kjo
lëvizje ishte një luftë popullore, antifashiste, përparimtare, për socializmin, prandaj nuk
mund të vihej imediatisht në diskutim çështja e kufijve të vjetër jugosllavë dhe në mënyrë
të posaçme çështja e Kosovës dhe e viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi.
Pikëpamjen e Partisë sonë Komuniste për këtë problem të madh, midis të tjerave unë
ia thashë qartë Titos, në takimin që pata me të në Beograd në qershor të vitit 1946.
Kosova, i thashë Titos, dhe viset e tjera me popullsi shqiptare në Jugosllavi, janë toka
shqiptare që fuqitë e mëdha padrejtësisht ia shkëputën Shqipërisë; ato i përkasin Shqipërisë
dhe duhet t'i kthehen Shqipërisë.
Titoja, pasi më dëgjoi, m'u përgjigj se ishte dakord me pikëpamjet e mia, se edhe ata
dëshironin t'ia kthenin Kosovën Republikës Popullore të Shqipërisë, veçse këtë nuk mund ta
bënin menjëherë, sepse reaksioni serbomadh dhe të gjithë popujt e jugosllavisë nuk do ta
kuptonin një gjë të tillë dhe do t'na nxirrnin telashe. Këtë "pengesë" nxori Titoja, prandaj
unë ia ktheva që në rast se nuk e kuptojnë sot, duhet ta kuptojnë nesër.
Pra Titoja pranoi që Kosova duhej t'i kthehej Shqipërisë, por në fakt ai blofoi, sepse
kishte qëllime të tjera ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar, që u zbuluan më vonë.
Populli i Kosovës nuk u pyet për të ardhmen e tij. Ky është fakt. Dhe një nga arsyet për
të cilat nuk u pyet, është gjoja se, siç thonë, "në përgjithësi" nuk mori pjesë në Luftën
Nacionalçlirimtare. Kjo nuk është tamam kështu. Populli i Kosovës është trim, i guximshëm,
por nuk u qartësua e nuk u organizua politikisht në kohën e duhur. Këtë edhe ne nuk e
bëmë sa duhet dhe nuk kishim shumë mundësi konkrete për ta bërë. Por këtë nuk e bënë
as jugosllavët, pse Titoja e Tempoja nën maskën e komunistëve, ishin shovinistë e
antishqiptarë të egër.
Kështu që shumë njerëz nga populli kosovar, në një moment krucial të historië së tij, u
mashtruan nga ide të vjetra, ku dominonin nacionalizmi shqiptaromadh, irredentizmi dhe
besimi se zgjidhja e problemit do të bëhej përpara nga "fuqitë e mëdha". Pas çlirimit dhe
"vetëvendosjes", titistët vendosën administratën e tyre, organizuan "partinë", propagandën
dhe nën maskën e shovinizmit më barbar, bënë mbi shqiptarët kërdinë që dihet.
Populli shqiptar i Kosovës gjatë gjithë kësaj kohe, ka rezistuar, ka luftuar me mënyrat e
tij për t'i shpëtuar shfarosjes. Ai është mbrojtur me guxim e fuqimisht, politikisht dhe hapur
nga ne, dhe jo vetëm me luftën heroike që i bëri titistëve tradhtarë.
Për fat të keq, lufta e shqiptarëve të Kosovës, për të drejtat e tyre demokratike, nuk
është e organizuar, nuk është e udhëhequr, është e çoroditur politikisht dhe organizativisht.
Ajo ndjek me shumë pak ndryshime tiparet e vjetra të paraçlirimit. Dilet me parullat "luftë
për t’u bashkuar me Shqipërinë", lejohet emigrimi në masë në Turqi, pa organizuar punën
që asnjë të mos lëvizë nga trualli i të parëve, lejohet të shesin tokën, nuk luftohet sa
duhet dhe si duhet për të përfituar nga lëshimet që titizmi është i detyruar të bëjë, si
shkolla shqipe etj., por organizohen "grupe sekrete" që s'kanë asnjë sekret për udbashët.
Vazhdohet më në fund dhe kjo ka rëndësi të madhe, pa marrë në konsideratë popujt e
jugosllavisë, luftën dhe rezistencën e tyre, të hapët e të maskuar, por me pikëpamje
joreale, të gjithë të futen në një thes dhe mendohet se lufta e tyre do të ketë sukses
jashtë kuadrit dhe koniunkturave aktuale. Çështja e Kosovës nuk është e lehtë dhe as nuk
mund të zgjidhet aq shpejt sa mendojnë disa kosovarë me vullnet të mirë. Kjo është një
çështje politike, në radhë të parë, dhe po u pa drejt politikisht atëherë çdo gjë vihet në
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rrugë të drejtë, fillohet puna nga a-ja me durim, me kujdes dhe jo me rrëmujë e pa
perspektivë të qartë, se ku do të shkohet dhe si do të shkohet. Për sa i përket se ku dhe
kur do të mbërrihet, ajo s'mund të përcaktohet, se s'varet vetëm nga dëshira.
Populli i Kosovës duhet të kuptojë në mënyrë të qartë, se RP e Shqipërisë nuk mund
ta atakojë ose ta sulmojë Jugosllavinë. Në qoftë se Jugosllavia atakon Shqipërinë, ai është
problem tjetër. Shqipëria do të mbrohet, do të luftojë dhe do të fitojmë. Atëherë edhe
problemi i Kosovës do të vihet krejt ndryshe.
Ekzistenca e RP të Shqipërisë, e fortë, e lirë dhe sovrane është një fitore e madhe për
popullin e Kosovës dhe luftën tonë kundër titizmit. Ata duhet ta konsiderojnë ate një
ndihmë të rëndësishme për ta, ta ndjekin zhvillimin e saj me kujdes dhe të mësojnë prej
saj, të kuptojnë nga rruga e Partisë sonë ç'do të thotë politikë e drejtë dhe luftë e drejtë.
Ndryshe, ata do të gabojnë, do të ëndërrojnë, do të ecin me iluzione, dhe do të bien nën
goditjen e reaksionit titist.
Momentet aktuale, kur regjimi titist është në krizë, dhe kur është i detyruar për arsyet
që thamë më lart “T’iu buzëqeshë shqiptarëve", populli i Kosovës dhe njerëzit e pjekur
dhe politik të tij, jo vetëm që nuk duhet të gënjehen nga demagogjia titiste, por duhet të
përfitojnë. Si? Të ngrihen me armë? Ky do të jetë një gabim fatal dhe një gjë e tillë
s'mund të ketë sukses, pa e përgatitur këtë shumë kohë më parë. Për luftë s'mjafton
vetëm guximi dhe trimëria individuale. Revolucioni është një çështje nga më seriozet, më
seriozja dhe ai përgatitet, pastaj shpërthen, ai piqet, pastaj bëhet. Nuk mund të shkohet
nga parimi i gabuar antimarksist se "meqë shqiptarët e Kosovës janë kundër serbëve"
kryengritja do të marrë zjarr dhe do të ketë sukses. Në këtë rrugë do të ketë disfatë.
Lufta e armatosur në Jugosllavi duhet të jetë njëkohësisht dhe kryesisht kundër regjimit
reaksionar titist. Kjo s'mund të bëhet pa popujt e Jugosllavisë dhe pa vëllazërim me ta,
pavarësisht se kush e jep sinjalin, shqiptarët, serbët, malazezët apo kroatët, dhe natyrisht
flas kurdoherë për kryengritësit revolucionarë, dhe jo për rankoviçistët e të tjerë, që edhe
këta mund të dalin në mal dhe të luftojnë për qëllimet që dimë.
"Lufta e izoluar e Shqipërisë" me një Jugosllavi të tillë, është vetëvrasje.
Aktualisht çështja për kosovarët vihet që të përgatiten, të përfitojnë nga kjo situatë,
për të forcuar pozitat në vend, për të kërkuar me këmbëngulje të drejta demokratike
legale më të mëdha, për t'i konsoliduar këto të drejta dhe të gjitha këto të shërbejnë si
njëfarë baze për përgatitjen e përgjithshme e të shumanshme. Udhëheqësit shqiptarë në
Kosovë, megjithëse janë të komprometuar dhe, kush më shumë e kush më pak, janë të
shitur te titizmi, ata prapëseprapë janë shqiptarë, por shovinistë shqiptarë, plus dhe
revizionistë. Atyre nuk duhet me u pasë besim, por duhet me u gjetë pikat e dobëta (jo në
rrugë agjenturore, po politike) që të lëkunden, dhe qoftë edhe jashtë vullnetit e dëshirës
së tyre të lejojnë nga zori, dhe në rrugë legale, forcimin e pozitave të shqiptarëve në
Kosovë e në viset e tjera shqiptare. Por që të bëhet një punë e tillë, për ta shtrydhur
limonin e për ta flakur tej, duhen njerëz të qartë politikisht dhe të vendosur ideologjikisht
në rrugën marksiste-leniniste. Këta njerëz në Kosovë duhet të dalin nga populli, nga
revolucioni, se, me sa dimë ne, dhe ne dimë shumë pak, të gatshëm nuk gjenden.
Por zhvillimi progresiv, revolucionar do të bëjë të sajën, medoemos do të çajë rrugën
dhe do të shembë pengesat.
Ne do të ndihmojmë me luftën tonë të drejtë vëllezërit tanë kosovarë dhe gjithë
popujt vëllezër të Jugosllavisë.
4 prill 1967
Popullsia shqiptare në Jugosllavi nuk mashtrohet dot nga klika titiste
Këto ditë, pas afro 16 vjetësh, Titoja bëri një vizitë të shkurtër në Kosovë, krahina më e
shqetësuar e "mbretërisë" së tij. Kuptohet, ai vajti atje për të bërë demagogji mbi këtë
popullsi. Demaskimit të qëllimeve të këtij udhëtimi i kam kushtuar artikullin me titull
"Popullisia shqiptare në Jugosllavi nuk mashtrohet dhe nuk mposhtet dot nga klika titiste".
Sot ky artikull iu dërgua gazetës "Zëri i popullit" që ta botojë nesër.
(Shih: Enver Hoxha. Vepra, vëll. 35, f. 207. I.H.)
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15 nëntor 1967
Demagogjia titiste nuk mund t'i mbulojë plagët e hapëta të Kosovës
Dërguam sot për botim në gazetën "Zëri i popullit" artikullin me titull: "Demagogjia
titiste nuk mund t'i mbulojë plagët e hapëta të Kosovës".
(Shih: Enver Hoxha. "Kundër revizionizmit modern" - Përmbledhje veprash 1865-1967", f. 594. I.H.)

5 janar 1968
Qëndrimi i dëmshëm i udhëheqjes Kosovare
Udhëheqja shqiptare e Kosovës nuk e pranoi ftesën që iu bë për të dërguar një
delegacion me shqiptarë të Kosovës, për të marrë pjesë në festat e 500-vjetorit të vdekjes
së Heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastriotit. Kuptohet se ajo vepron kështu se ka frikë nga
titistët serbomëdhenj dhe në rrugë titiste mbron titizmin dhe shtypësit mizorë të
shqiptarëve të Kosovës. Nëpërmjet shtypit dhe Radio Tiranës, ne duhet t'ia bëjmë të
njohur opinionit shqiptar kosovar këtë refuzim nga ana e udhëheqjes së tyre revizioniste.
15 janar 1968
Kosovarët janë shqiptarë, janë vëllezërit tanë
Sot shkuam në Krujë për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit këtij qyteti të
titullit "Qytet Hero", dhënë nga Presidiumi i Kuvendit Popullor. Me këtë rast në Krujë ishte
grumbulluar popull i madh dhe kishte shumë entuziazëm. Mbasi Haxhi Lleshi mbajti
fjalimin e rastit, i dorëzoi sekretarit të Komitetit të Partisë, Pirro Kondi dekoratën e lartë.
Krutanëve, të pranishëm në miting, iu bë shumë qejfi. Gëzimi dhe brohoritjet arritën në
kulm. Nga mitingu, i cili u mbajt përpara monumentit të Gjergj Kastriot - Skënderbeut,
vepër e skulptorit Janaq Paço, kaluam në këmbë për në kala, ku inaguruam Muzeun e
Skënderbeut. Aty na foli Aleks Buda. Muzeu ishte i ri, i mirë. Sigurisht me kohë ai do të
pasurohet. Si godinë, mund dhe duhej të mos bëhej me atë stil modern që është bërë, por
t'i jepeshin karakteristikat e stilit tonë popullor dhe t’i përshtatej ambientit të kalasë.
(Është fjala për muzeun e vjetër. Tashti është ndërtuar një muze që i përshtatet kalasë së
Krujës. I. H.)
Pamja nga kalaja ishte madhështore, dhe sot këtu nuk frynte si çdo herë, bile, me
gjithë borën që kishte rënë, nuk bënte shumë ftohtë.
Duke kaluar për në kala, pamë pazarin e vjetër të qytetit që ishte restauruar, u
ndalëm në një kafe ku patëm dhe një bisedë të improvizuar me një grup profesorësh
kosovarë, që kanë ardhur për të marrë pjesë në punimet e Konferencës së Dytë të
Studimeve Albanologjike.
Gjatë bisedës vëllezërve kosovarë iu thashë afërsisht këto gjëra:
- Jemi shumë të gëzuar që ju kemi këtu midis nesh, me rastin e jubileut të stërgjyshit
tonë të madh të përbashkët, Skënderbeut. Ai është yni dhe juaji. A nuk është kështu?
Ata u përgjigjën: - Po ashtu është.
Unë vazhdova: - Ne ju përshëndesim ju, si përfaqësuesit e inteligjencies kosovare dhe
si bij të asaj pjese heroike të popullit shqiptar të Kosovës që ne e duam shumë. Ju jeni
shqiptarë dhe ne jemi shqiptarë, jemi pra një popull. Qiejt mund të rrëzohen, por e vërteta
që ju jeni vëllezërit tanë e që ne jemi vëllezërit tuaj, pse kemi një mëmëdhe, një atdhe, nuk
lëviz. Furtuna të tmerrshme kanë kalur mbi popullin shqiptar. Mundet edhe nesër të bëjnë
vaki gjëra të tilla, por populli shqiptar nuk do të robërohet tani më nga kurkush. Nuk ka
forcë në botë që ta ndalojë popullin shqiptar të rrojë i bashkuar, i lirë, i pavarur e sovran.
Këtë e kanë vërtetuar kohët e lashta dhe kohët e reja. Po ta lypin rrethanat, këtë do ta
vërtetojnë edhe kohët e ardhshme.
Ne nuk mund të mos i themi këto të vërteta të mëdha, ndryshe do të bënim një krim.
Këto që po jua them tash juve, ia kam thënë edhe Titos, kur u poqa me të për herë të parë
më 1946 në Beograd. Ai më dëgjonte dhe kur mbarova më pyeti se ç'mendoja unë për
Kosovën.
Unë i thashë: - Kosova është shqiptare, i përket Shqipërisë dhe duhet t'i kthehet
Shqipërisë.
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Ai më tha se "tash për tash serbët nuk mund ta kuptojnë një gjë të tillë".
I thashë: - Ashtu është, por në rast se nuk e kuptojnë sot, duhet ta kuptojnë nesër.
Titoja tha: - Po, kështu jam dakord.
Por në të vërtetë ai nuk ishte dakord, as dje, as sot, dhe as nesër nuk do të jetë. Ai nuk
u besonte fjalëve që thash, por edhe unë nuk e besova atë.
Unë, vëllezër kosovarë, nuk dëshiroj të polemizoj me ju, për këto çështje, pse nuk
dëshiroj të prish gëzimin e madh që ju ndieni me rastin e kësaj feste, por përfitoj nga ky
rast që më jepet për të sqaruar që t’i kuptoni mirë, ju vëllezërit tanë të Kosovës, disa
çështje të cilat ata që nuk na duan të mirën, i shtrembërojnë. Ne nuk kemi për qëllim kurrë
të sulmojmë Jugosllavinë, por, në rast se reaksioni dhe revizionizmi jugosllav cenojnë
kufijtë tanë dhe do të na sulmojnë, ne do të kundërsulmojmë, do t'i thyejmë dhe do të
fitojmë mbi ata.
Kur ne afirmojmë dhe mbrojmë parimet e mëdha për të cilat fola në fillim, armiqtë
tanë na akuzojnë se jemi "nacionalistë, shovinistë, irredentistë" e tjera. Natyrisht ne nuk
jemi të tillë, ne jemi marksistë-leninistë dhe patriotë revolucionarë shqiptarë, por ata
sulmojnë të vërtetat e mëdha që mbrojmë ne, sepse përpiqen të mbrojnë gënjeshtrën,
krimet që u janë bërë me kohë dhe që vazhdojnë t’u bëhen shqiptarëve.
Ju do të përkujtoni, më duket, Kongresin e Manastirit dhe Lidhjen e Prizrenit. Na keni
ftuar edhe ne, apo jo? (ata u përgjigjën: Po). Atëherë ne do të vijmë dhe nuk do të vemë
kondita siç bëri zoti Fadil Hoxha, por, nuk do të mbyllim gojën. Jo, nuk mund të mos
themi në konferencat që do të organizoni ju në këto raste, ato të vërteta që kanë të bëjnë
me historinë e popullit shqiptar e që numërova më lart; ne nuk mund të mos zbulojmë
arsyet e vërteta që janë në bazë të këtyre ngjarjeve historike, gjatë të cilave vëllezërit
tanë heroikë të Kosovës luftonin për të drejtat e kombit shqiptar, për mbrojtjen e trojeve
të atdheut dhe bashkimin e tij në shtetin e vet kombëtar. I thoni zotit Fadil Hoxha nga
unë, se ai nuk bëri mirë që nuk dërgoi një grup kosovarësh për festën te ne. Arsyet që ai
nxjerr për këtë, nuk qëndrojnë në këmbë.
Ka në Kosovë njerëz që thonë: "Shqiptarët e Shqipërisë nuk na kuptojnë". Kjo nuk
është e vërtetë. Ne ju kuptojmë ju, por duhet të dini se armiqtë tanë shohin që ne ju
kuptojmë dhe prandaj na e kanë frikën edhe neve dhe juve dhe, në këtë situatë, të
ndërlikuar për ata, përpiqen "të sugjerojnë", për të mos përdorur termin "urdhërojnë", që
disa njerëz në Kosovë të na "bindin ne që t'i kuptojmë ata", siç do armiku ynë i
përbashkët. Jo, kësaj ata nuk do t'ja arrijnë kurrë.
Çfarë do armiku ynë që të themi ne? Ne i duam popujt e Jugosllavisë me frymën e
vërtetë internacionaliste, po në asnjë mënyrë në rrugën e "Bashkim- vëllazërimit" siç do
ai.
Armiqtë tanë duan që ne të pranojmë e të themi se populli shqiptar i Kosovës "rron në
lumturi të madhe, se i ka fituar të gjitha të drejtat dhe liritë, se toka dhe fabrikat janë të
tijat, se ka në çdo fshat shkolla, se ai është në pushtet, se rron në bollëk, se nuk dëbohet
në Turqi" etj., etj. Jo, ne nuk mund t'i pohojmë këto gjëra, ne nuk mund të gënjejmë dhe
të bëhemi bashkautorë të kësaj gënjeshtre me rrezikshmëri të madhe për popullin
shqiptar të Kosovës.
Përkundrazi për të mbrojtur popullin e Kosovës gati 20 vjet më parë ne i kemi
denoncuar këto veprime të egra e të tmerrshme. Tash, në gazetat shqipe të Kosovës, po
shohim të flitet për këto padrejtësi. Sigurisht jo plotësisht, por edhe këtë ne e kuptojmë.
Ju keni kërkuar ndihma nga ne në lëmin e kulturës dhe të arsimit. Ne e kemi për
detyrë t'ju ndihmojmë. Shqipëria duhet të bëjë sakrifica për kosovarët dhe sa më shumë
t'ju ndihmojë, aq do të themi se është pak.
Ju keni kërkuar që djem dhe vajza të Kosovës të vijnë të mësojnë në Shqipëri, t’u
japim dy-tri bursa, ashtu siç u jep Beogradi. Jo. Këtu unë ju them vetëm mendimin tim
personal, pse kjo çështje as që është studiuar ende dhe as nuk kemi asnjë kërkesë zyrtare
nga udhëheqja e Kosovës. Ne, sipas mendimit tim, duhet t'ju japim juve me qindra bursa.
Por në qoftë se bëhet kështu, a do të pranojë qeveria jugosllave një gjë të tillë? Ç'do të
mësojnë të rinjtë dhe të rejat kosovare te ne? Do të mësohen të jene patriotë
revolucionarë shqiptarë, të jenë internacionalistë, të jenë marksistë-leninistë, të duan
socializmin dhe komunizmin, të zotërojnë diturinë, shkencën dhe mbasandaj të kthehen
në Kosovë për ta vënë atë në shërbim të popullit të tyre. A do ta pranojë Beogradi një gjë
të tillë? Me siguri jo. Ai do të nxjerrë pengesa. Ne nga ana tjetër nuk do të lejojmë që
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ambasada jugosllave në Tiranë, e cila për ne është një qendër spiunazhi dhe diversioni, të
bëhet qendra e këtyre të rinjve kosovarë. Ndryshe e gjithë kjo punë, në qoftë se
realizohet, për qëllime aq të mira edhe tuajat edhe tonat, do të kthehet në një fatkeqësi
për të rinjtë dhe të rejat kosovare që do të mund të përfitonin duke ardhur për të studiuar
në vendin tonë. Merreni me mend, se ç'masa të egra do të merren kundër tyre, kur vetëm
sepse patën rastin të piqeshin e të shkëmbenin nga një fjalë me volejbollistët ose
futbollistët tanë që luajtën në Beograd, policia jugosllave po merr në pyetje të rinjtë
kosovarë.
Ju keni kërkuar prej nesh tekste dhe libra të ndryshëm. Ne patjetër do t'jua japim
ato; për veten tonë ne do të pranojmë edhe sakrifica në këtë drejtim, por edhe ju duhet
të keni parasysh disa gjëra. Ne e kuptojmë dhe e pranojmë që ju të hiqni, po të doni, nga
tekstet tona, ato pjesë që flasin kundër titizmit, kundër Titos. Ju mund të hiqni dhe emrin
tim, por ne nuk mund të lejojmë të hiqet asnjë pjesë që flet për Partinë tonë, për vijën
dhe luftën e saj, pse është ajo që e çliroi Shqipërinë dhe e bëri atë socialiste dhe të
lulëzuar. Në drejtime të tjera ju mund të bëni ndonjë ndryshim me dijeninë e autorit dhe
me pëlqimin e tij. Dëshirojmë, gjithashtu, që me tekstet tona të mos spekulohet nga ana
tregtare, në kurriz të nxënësve, të studentëve e të petagogëve kosovarë.
Jugosllavët bërtasin: "Të hapim kufijtë" dhe të organizojnë "takime masive të
popullit". Këto gjëra, ashtu siç i do udhëheqja jugosllave, ne nuk i pranojmë, se e dimë
çfarë fshihet prapa këtyre "veprimeve" të tyre. Ne do t'i ruajmë me vigjilencë kufijtë tanë.
Kjo është në interesin tonë dhe tuajin. Ne e dimë dhe e ndiejmë mallin që ju keni për
Shqipërinë, por për interesat e mëdhenj të kombit e të lirisë sonë, disa herë i duhet vënë
një "gur zemrës", siç thotë populli ynë.
"Të zhvillojmë turizmin" thërresin jugosllavët. Turizmi, me përjashtime të vogla, dhe
këto ne i mbajmë kurdoherë parasysh, në situatat që po kalojmë, praktikohet nga
pasanikët dhe nga spiunët e diversantët. Për vëllezër të ndershëm kosovarë ne do ta
lejojmë atë kur të paraqitet rasti, por jemi të sigurt se këtë përjashtim, që ne do të
bëjmë, jugosllavët do ta shohin keq dhe në dëm të vëllezërve tanë kosovarë. Prandaj për
të mirën tuaj ne do të jemi prudentë.
Unë, vëllezër kosovarë, ju fola hapur dhe sinqerisht. Nuk kam pasë asnjë qëllim t'ju
vë në vështirësi. Mundet dhe sigurisht ka çështje që ju mund t'i mendoni dhe t'i arsyetoni
ndryshe nga ne, çdo njeri ka mendimet e tij dhe të drejtën t'i mbrojë ato.
Me këtë rast që keni ardhur këtu, vizitojeni Shqipërinë, shikoni me sytë tuaj, dhe
ndieni me zernrat tuaja prej shqiptari, ndryshimet e mëdha cilësore dhe sasiore që ka
bërë Partia jonë për popullin shqiptar. Ne nuk pretendojmë se kemi kapur qiejt, se kemi
krijuar bollëkun e madh. Jo, ne kemi shumë për të bërë, por ne ecim në rrugën e vërtetë
të socializmit, as kurrkujt dorën nuk ia shtrijmë, kurrizin përpara askujt nuk e përkulim.
Unë ju uroj suksese të mëdha në punën tuaj, dhe shumë të mira popullit vëlla kosovar!
Pas meje e mori fjalën njëri prei tyre dhe, me fytyrë të çelur, falënderoi për bisedën,
falënderoi shokët e universitetit për pritjen dhe për ndihmën që u dhanë dhe tha; "Unë jam
profesor dhe jo një politikan". Unë qesha dhe i thashë se edhe unë kam qenë profesor, por jam
edhe politikan.
Nga përshtypjet që pata më duket se ata dëgjuan me vërejtje të madhe, fytyrat e tyre
ishin shumë ekspresive. Në dukje u ndanë si të kënaqur. Një gjë është e sigurt dhe do të
ngjasë, këto që thashë unë, ata do t'i përhapin në Kosovë. Kjo do të jetë pozitive.
17 janar 1968
Homazhe përpara lapidarit të heroinës Shote Galica
Sot, duke u kthyer nga Lezha, (ku Enver Hoxha mori pjesë në ceremoninë kushtuar 500vjetorit të vdekjes së heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu dhe për inagurimin e
Përmendores së Kuvendit të Lezhës. I.H) u ndala në vendin ku është ngritur lapidari për
Heroinën e Popullit, Shote Galica, të kësaj bije të lavdishme të popullit vëlla kosovar, luftëtare e
guximshme dhe e vendosur kundër shovinistëve serbomëdhenj. Bëra homazhe dhe vendosa një
buqetë me lule.
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6 mars 1968
Një manovër e ndyrë antishqiptare e Titistëve dhe agjentëve të tyre.
Dëgjova në radio se në Kosovë e në Maqedoni titistët kanë organizuar një diskutim gjoja
akademik për çështjen se si të quhen këtej e tutje shqiptarët e Kosovës: të vazhdohet të quhen
shqiptarë, apo "Albanci", "Albaniec" etj. Dhe pretendohet se ata që e diskutojnë këtë gjë,
gjoja intelektualë, janë për të dytën, domethënë të quhen "Albanci".
E gjithë kjo është vetëm një veprim politik, një manovër e ndyrë antishqiptare e
titistëve dhe e agjenturës së tyre kosovare. Qëllimi është i gartë, me anën e emrit, të
realizohet ndarja përfundimtare në mes nesh dhe shqiptarëve të Kosovës, të luftohen
lidhjet tona të gjakut dhe ato kombëtare, të serbëzohen kosovarët dhe të përjetohet
pushtimi i Kosovës nëpërmjet shkombëtarizimit të shqiptarëve dhe të katandisjes së tyre
në "arbëreshë" si ata të Italisë. Pikërisht këtë emërtim, gjoja historik, titistët e lidhin edhe
me fjalën "arbëresh". Titistët këto intriga për shkombëtarizimin e shqiptarëve, sigurisht i
lidhin edhe me premtimet iluzore që u bëjnë kosovarëve, që krahina e Kosovës të kthehet
gjoja në një Republikë të Federuar të Jugosllavisë. Por që të bëhet kjo, sipas titistëve, në
radhë të parë, duhet të ndërrohet emërtimi i kosovarëve nga shqiptarë në "albanci", që
kështu të realizohet "fokusi" akrobatik titist.
Duhet demaskuar rrënjësisht kjo manovër e titizmit.
Edhe marrëdhëniet kulturore, ekonomike ose ndihmat që udhëheqësit shqiptarë titistë
të Kosovës kërkojnë të kenë me ne, kanë vetëm një qëllim: t'i lënë të kuptojë popullit të
Kosovës se ja, me Shqipërinë po i përmirësojmë lidhjet dhe, se edhe ne gjoja i aprovojmë
ato çka ata kurdisin për qëllimet e tyre të errëta.
Duhet t'ua themi hapur titistëve dhe agjentëve të tyre në Kosovë se shqiptarët janë
vetëm shqiptarë, se ata nuk janë as albanci, as albaniec, as arnautë, as albanë, as
albanezë dhe as arbëreshë. Dhe në qoftë se ata duan të dinë se ç'janë arbëreshët, ne ua
themi: ata kanë qenë shqiptarë që emigruan në një vend të huaj 500 vjet më parë, kurse
shqiptarët e Kosovës kanë lindur në vendin e tyre dhe atje do të vdesin, se këtë vend të
tyre ua rrëmbyen serbomadhi dhe Kongresi famëkeq i Berlinit dhe se, këtë grabitje të
tokave të Shqipërisë nga shovinistët serbë, që e mbështeti dhe e mbrojti imperializmi
botëror, titizmi kërkon të përjetësojë me çfarëdo mënyre, duke ua ndërruar shqiptarëve
edhe emërtimin e tyre.
Prandaj akademizmat, sofizmat e të tjera manovra nuk kalojnë dot në popullin
shqiptar të Kosovës dhe as që mund të bëhet kurrë ky serbizim i shqiptarëve, siç është bërë
italianizimi i arbëreshëve, të cilët, me gjithë shekujt që kanë kaluar, nuk e kanë harruar origjinën,
traditat dhe zakonet e gjuhën e tyre. Ç'mund të themi pastaj për shqiptarët e Kosovës, të
Maqedonisë e të Malit të Zi?
16 prlll 1968
Terrorizmi i popullsisë shqiptare - politikë e përhershme e klikës titiste
Klika titiste vazhdon të ushtrojë një politikë terrori të tërbuar mbi popullsinë shqiptare në
Jugosllavi. Ditët e fundit të muajit mars, kjo klikë organizoi në Manastir një "proces gjygësor"
kundër një grupi fshatarësh që ishin gjoja në shërbim të RP të Shqipërisë. Edhe herë tjetër kam
shkruar për demaskimin e kësaj politike të urryer të titistëve kundër vëllezërve tanë shqiptarë në
Jugosllavi. Këto ditë përgatiti përsëri një artikull me titullin: "Terrorizmi i popullsisë shqiptare politikë e përhershme e klikës titiste". Ia dërguam gazetës "Zëri i popullit" për ta botuar nesër.
(Botuar dhe në E.Hoxha. Vepra, vëll. 37, f. 508. I.H.)

5 dhjetor 1968
Demonstratat e shqiptarëve në Kosovë
Më 27 nëntor, në Prishtinë dhe në shumë qytete të tjera të Kosovës rinia studenteske zhvilloi
demonstrata. Pati një të vrarë dhe shumë të plagosur, nga njerëzit e UDB-së që sulmuan
demonstruesit dhe nga demonstruesit që u mbrojtën. Siç njoftojnë organet jugosllave të shtypit
demonstruesit ishin të rinj shqiptarë, të cilët ata i cilësojnë "armiq" dhe "të frymëzuar nga jashtë".
Kuptohet të frymëzuar nga ne. Tltoja, Nikeziçi dhe agjentët e tyre shqiptarë në Kosövë, nuk e
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thonë këtë hapur, por e lënë të kuptohet hapur. Natyrisht ne nuk kemi as gishtin më të vogël në
këto demonstrata, ne nuk zhvillojmë asnjë punë agjenturore dhe subversive as në
Jugosllavi as në Kosovë. Titistët e dinë këtë, por ua do puna të shpifin e të thonë të
kundërtën.
Siç po flet propaganda titiste, demonstruesit kishin dalë në manifestim me flamurin
kombëtar të Shqipërisë (regjimi titist këta muajt e fundit i la të lirë ta mbajnë), dhe
këndonin këngë kombëtare (që për titistët janë subversive). Titistët thonë se u hodhën
edhe parrulla si: "Rroftë Partia e Punës e Shqipërisë", "Rroftë Republika Popullore e
Shqipërisë", "Rroftë Enver Hoxha" etj. Ka mundësi që kjo të ketë ngjarë, kur u ndezën
gjakrat, por nuk përjashtohet që midis turmave të ketë pasur edhe provokatorë titistë,
të cilët dëshironin t’u jepnin ngjyra të tjera demonstratave.
Mendimet tona për shqiptarët e Kosovës ne i kemi thënë vazhdimisht hapur dhe
botërisht. Këto mendime i njohin titistët si edhe shqiptarët e Kosovës. Këta të fundit
gëzohen për këto dhe për mbrojtjen e drejtë e të natyrshme, marksiste-leniniste që ne u
bëjrnë të drejtave të tyre kombëtare. Por duket haptazi se kjo nuk u pëlqen dhe i
egërson titistët. Një gjë e tillë neve aq na bën. Titoja deklaron se është e drejta e tyre të
mbrojnë maqedonasit e Greqisë, kurse të drejtën tonë për të mbrojtur shqiptarët
kosovarë e quan krim. Asgjë nuk na çudit nga ky qëndrim i këtij renegati dhe
serbomadhi të tërbuar.
Por është fakt se shqiptarët e Kosovës nuk i përulen robërisë titiste dhe
serbomadhe, që është njëlloj. Ata kanë luftuar, luftojnë dhe do të luftojnë vazhdimisht
për lirinë e për të drejtat e tyre. Dhe çdo ditë kjo luftë bëhet më e ashpër, kontradiktat
thellohen në mes shqiptarëve dhe regjimit titist, duan apo nuk duan titistët. Ky është
një proces që po ashpërsohet dhe do të ashpërsohet gjithnjë e më shumë nën regjimin
kapitalist, reaksionar titist.
Klika Tito-Rankoviç nuk ia doli dot me terror dhe me shtypje në Kosovë. Pas
eleminimit të Rankoviçit nga skena politike, duhej që Titoja të lëshonte diçka edhe në
Kosovë, siç thuhet, nga halli jo nga malli, për të kundërbalancuar rrezikun serbrankoviçian, dhe për të fshehur krimet e tij shoviniste ndaj shqiptarëve; këto t’ia hidhte
Rankos dhe vetë të merrte flamurin e liberalizimit. Me një fjalë t’u hidhte hi syve
kosovarëve, për t'i qëtësuar ca, për t'i mbajtur nën zgjedhë etj. Tash në fund Titoja gjoja
u njohu atyre "të drejtën të ngrenë flamurin kombëtar të Shqipërisë". Mirëpo shqiptarët,
duke u nisur nga kjo "diçka" që fituan, po kërkojnë të zgjerohen të drejtat e tyre të
mëdha që vazhdojnë të merren nëpër këmbë nga titistët. Prandaj Titoja mendoi ta
shuante zjarrin, po zjarri u ndez edhe më shumë. Tash ai nuk do të shuhet kurrë.
Demonstratat që u bënë janë preludi i simfonisë patriotike të shqiptarëve të Kosovës. Më
kot titistët bërtasin se po ndërhyjmë ne. Jo, ky zjarr vatrën e ka brenda në vetë Kosovën.
Zjarrin e ndezin patriotizmi i kosovarëve dhe kërkesat legjitime të tyre, zjarrin e nxitin
shtypja dhe robëria titiste. Fari i ndritur i RP të Shqipërisë nuk ka se si të mos bëhet
shembull dhe udhërrëfyes, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë e të Malit të
Zi, por për të gjithë popujt e Jugosllavisë që luftojnë për çlirim. Dashka nuk dashka Titoja,
shqiptarët e Kosovës i kanë sytë dhe zemrën te RP e Shqipërisë, te PPSH.
Përpara këtij realiteti të madh dhe të pamohueshëm, Titoja dhe titizmi janë të
pafuqishëm. Ata janë të detyruar të përdorin dhe po përdorin dy mjete: demagogjinë dhe
terrorin. Kjo duket në qëndrimet e tyre përpara ngjarjeve të Prishtinës.
Titoja në intervistën e tij të fundit, këshilloi duke thënë se "nuk duhet të dramatizohen
demonstratat e Prishtinës", ndërsa kuislingët shqiptarë në Kosovë, po tregojnë zell, po
bërtasin, po ulërijnë, po përgatitin gjyqe dhe terror kundër rinisë.
Ndërkaq në fjalimin e tij të fundit, Nikeziçi tregohet më diplomat dhe më dinak. Ai i
dënon demonstruesit shqiptarë, por thotë ndonjë fjalë edhe për shovinistët serbomëdhenj.
Ai deklaroi se kjo çka po ngjet në Kosovë, infekton gjithë Jugosllavinë, prandaj këshillon
gjakftohtësi. Nikeziçi duke pasur parasysh atë çka thuhet në artikullin tonë të fundit:
"Shqiptarët e Kosovës dhe flamuri kombëtar" botuar nga "Zëri i popullit" më 24 nëntor, sa
e përmend thelbin e çështjes duke thënë se "fati i Kosovës u caktua 50 vjet më parë, se
lufta nacionalçlirimtare e zgjidhi atë drejt" etj., etj. Të gjitha këto profka; dhe më në fund
shton se liberalizimet e tyre ndaj kosovarëve duhet t’u heqin iluzionet atyre që mendojnë
se mund të prishet integriteti i Republikës Federative të Jugosllavisë. Është e kuptueshme
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se kjo thuhet në adresën e serbomëdhenjve, të cilët përpiqen t'i qetësojnë duke u thënë
se "Kosovën ne nuk e lëmë të na dalë nga duart".
Ne si kurdoherë duhet t'i mbrojmë të drejtat legjitime të vëllezërve tanë kosovarë. Ne
do të presim se si do të zhvillohen këto situata dhe duhet të demaskojmë terrorin që
përgatitin titistët në Kosovë. Titistët do të dështojnë në veprimet e tyre antimarksiste dhe
antishqiptare.
1 mars 1969
Bisedë me Rexhep Durakun
Prita patriotin kosovar Rexhep Duraku, babain e dëshmorit Emin Duraku. U
përshëndeta me të dhe me këtë rast i thashë ç'mendonim ne për popullin vëlla të
Kosovës, të cilin e kemi mbrojtur dhe do ta mbrojmë deri në fund për të fituar të drejtat e
tij të ligjshme.
Ndihma që ne u kemi dhënë vëllezërve kosovarë ka qenë e hapët, publike. Ne i kemi
këshilluar dhe i këshillojmë ata të mos e braktisin tokën amtare, të mbrojnë gjuhën dhe
zakonet, qenien e tyre shqiptare; të luftojnë për shkollat shqipe dhe për të gjitha të
drejtat e tyre; të ruhen nga provokacionet dhe provokatorët titistë, serbomëdhenj e
shovinistë; të shfrytëzojnë drejt të gjitha momentet e volitshme që u krijohen nga gjendja
e përgjithshme ose nga një punë e tyre e pjekur dhe e matur politikisht, pa u hedhur në
aventura.
Shqipëria do t'i mbrojë me guxim të drejtat e kosovarëve.
I thashë po ashtu që, po të gjejë rast të volitshmm, t'i thotë Fadil Hoxhës të ketë
kurdoherë parasysh interesin e madh të popullit kosovar dhe të RP të Shqipërisë, të
reflektojë më thellë për këto çështje, të bëjë thellime në rrugë marksiste-leniniste dhe jo
titiste, të mos ketë besim aspak në dredhitë e tradhtarit dhe të renegatit Tito,
antishqiptarit të tërbuar.
26 qershor 1969
Terror në Maqedoni kundër shqiptarëve
Teza për artikull
Që nga fillimi i vitit në Maqedoninë titiste ka filluar vala e terrorit kundër shqiptarëve.
Gjyqet kundër tyre vazhdojnë me muaj dhe s'kanë të mbaruar. Terroristët titistë
maqedonas i akuzojnë shqiptarët se ngritën flamurin e Shqipërisë, se gjoja në
demonstrata kanë thënë: "Duam të bashkohemi me Kosovën dhe pastaj me Shqipërinë".
Të dënuarit prej gjyqeve janë me dhjetëra, të burgosurit që presin të dalin në gjyqe me
qindra. Shumica e këtyre janë mësues, profesorë dhe studentë. I gjithë ky terror ka për
qëllim mbylljen e shkollave shqipe, frikësimin e shqiptarëve dhe synon shkombëtarizimin
dhe largimin nga tokat e tyre. Ata i detyrojnë të largohen në mërgim në Turqi, në Australi
dhe në Amerikë.
Qelbësirat frikamane maqedonase mbështeten në këto veprime barbare edhe nga disa
tradhtarë shqiptarë, renegatë të popullit të vet, që veprojnë tok me titistët.
Ky terror është vazhdimi i terrorit Tito-Rankoviç që me dekada ka bërë dhe bën
Urdino mbi shqiptarët e Kosovës e të krahinave të tjera shqiptare në Jugosllavi. Punët
paraqiten sikur në ngjarjet e Maqedonisë, Beogradi, domethënë Federata, nuk ka gisht,
maqedonasit gjoja bëjnë me kokën e tyre. Këto nuk i ha kush. Bisedova me Ramizin dhe e
porosita që në bazë të të dhënave të bëhet një demaskim i këtij terrori rankoviçian
maqedonas, të kërkohet që të ndalohet sa më parë ky persekutim i egër i vëllezërve tanë.
Maqedonasit dhe titistët e kanë kot, shqiptarët që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi, as
u tremben, as u nënshtrohen atyre. Pikërisht pse ngjet kështu titistët përdorin
alternativisht terror-demagogji-terror.
Titoja, për t'i gënjyer, gjoja u dha disa të drejta kosovarëve, por shpejt do t'ua heqë,
njërën pas tjetrës, duke u qitur një mijë e një pengesa.
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Kosovarët, duhet të luftojnë me këmbëngulje dhe me guxim për të drejtat e tyre, ata
duhet të ndihmojnë me luftën dhe me rezistencën e tyre edhe vëllezërit shqiptarë të
Maqedonisë e të Malit të Zi.
(Artikull: "Terrori rankoviçian maqedonas", botuar "Zëri i Popullit", 28 qershor 1969. I.H.)

22 shtator 1969
Gjendja në Jugosllavi dhe fjalimet e fundit të Titos
"Kënga e fundit e nositit" tregon se titizrni po falimenton katërcipërisht, varka titiste
po mbytet dhe Titoja po lëshon SOS-e të dëshpëruara. (Është fjala për fjalimin e Titos
më 21 shtator 1969, mbajtur në Gjerdap. I.H.)
Partia është degjeneruar, thotë Titoja. Këtë ai e pohoi nga halli, pse dëshiron të
rimarrë në dorë situatën. Titoja tash e sheh pisk nga të katër anët, nga ana politike,
ideologjike, organizative, ekonomike. Shitja e vendit dhe e ekonomisë te kapitalistët e
huaj, borxhet e mëdha që e kanë zënë prej gryke ekonomikisht dhe politikisht, reformat
në shtet e në ekonomi, që kishin për qëllim të likuidonin plotësisht edhe atë pak erë që
kishte ngelur "socialiste" për të vendosur plotësisht kapitalizmin, nën etiketën e një
"socializmi specifik" (për të fshehur gjoja fasadën, si struci), që ktheheshin në
çorganizime të mëdha, në vjedhje kolosale të organizuara, në papunësi, në mungesë
disipline, në emigrim, në rivalitete nacionale dhe republikash dhe të gjitha këto
mbuloheshin me reformën e famëshme, "gjeniale titiste" të vetadministrimit, me
reforma në parti, me spastrime kundërshtarësh, me "qarkullim kuadrosh" e një mijë e
një poshtërsi të tjera, të cilat sollën Titon, titizmin dhe Jugosllavinë në buzë të varrit ku
gjenden sot.
Tash Titoja thërret i dëshpëruar "të shpëtojmë Jugosllavinë"! Por si? Ai ka
nostalgjinë e së kaluarës, flet për kohën e luftës nacionalçlirimtare, për disiplinën, për
"normat marksiste-leniniste të partisë", për heroizmin e njerëzve etj., etj.
Por Titoja tenton. Ai po ndjek taktikën: duke mos mundur dot të gënjejë më për
situatën e vështirë që është krijuar, thotë "disa të vërteta":
1) "Turizmi do ta shpëtojë Jugosllavinë". Ky është baza e korruptimit masiv të
popullit. Këtë Titoja e inkurajon, pse ka nevojë për devizë.
2) Inkurajon emigracionin jashtë, sa më shumë e aq më mirë, pra të evitojë numrin e
të papunëve brenda dhe grevat që janë bërë dhe do të bëhen kronike.
3) Do të ndalojë investimet. Titoja tha s'ka më investime, domethënë eknomia do të
numurojë në vend, punëtorët nuk marrin rrogat. I bukur vetadministrim, i bukur zhvillim i
forcave prodhuese! !
Por edhe këtë situatë e zgjidhje "gjeniale" të Titos vallë do ta pranojnë huadhënësit
kapitalistë?!
4) Titoja thotë se ka njerëz që duan të prishin Federatën dhe do ta kthejnë atë në
konfederatë. "Unë dhe popujt e Jugosllavisë këtë nuk e lejojmë; sa të jem unë president.,
kjo s'do të bëhet", thotë Titoja.
5) Nacionalitetet po përleshen me njera-tjetrën, disa duan të shkëputen, disa të
kthehen në konfederatë, disa të ngelin në Federatë, disa të "quhen të gjithë jugosllavë"
dhe të zhduken si nacionalitete!!! Ç'kaos reaksionar tipik - "socializmi specifik" titist.
Ujqit titistë po grihen me njeri-tjetrin, fuqitë e mëdha kapitalisto-revizioniste po
intrigojnë, bëjnë subversion, mbështetin fraksionet e tyre, bëjnë presione. Duhet njohur
se Titoja aktualisht është i vetmi në gjendje që mund ta mbajë ekuilibrin dhe po e mban
atë me shpirt në dhëmbë. Kur të vdesë ai, në mos më parë, atje do të kërcasë, atje do të
jetë rrëmuja e madhe. Duhet të ndjekim me shumë vigjilencë gjendjen në Jugosllavi.
Revizionistët një dorë që nuk e kafshojnë dot e puthin. Ata do të manovrojnë me Titon
derisa ky të vdesë, për arsye se acarimi me të jo vetëm egërson nacionalizmin jugosllav,
por qit edhe komplikacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë në
Jugosllavi interesa të mëdhenj strategjikë, ushtarakë, politikë dhe ekonomikë.
Gjatë kësaj periudhe të tranzicionit "hiq e mos e këput" me Titon, revizionistët
sovjetikë do të përpiqen të bëjnë me vete faktorin serbomadh duke invokuar traditat e
carëve. Por unë mendoj se edhe në atë kohë revizionistët sovjetikë nuk do ta kenë aq
lehtë, punët nuk do t’u shkojnë si në gjallë me shovinistët serbë, që s'janë si shovinistët e
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bindur bullgarë. Gjithë këto përpjekje të Titos, si të dashit që i ka hyrë thika në grykë, a do
t'i japin këtij mundësinë të rimarrë në dorë situatën, të stabilizojë disi gjendjen kaotike,
demoralizimin, degjenerimin? Titoja dhe titizmi falimentuan brenda një qelbësire të madhe.
Duhet të derdhet shumë gjak që të spastrohet llumi.
Prandaj unë mendoj se Titoja, o do të godasë brenda me forcë kundërshtarët e tij, ose
do të vazhdojë të llapë, se s'ka ç'bën tjetër derisa të mbytet vapori dhe regjimi i tij të kalojë
në fazën male të katastrofës.
Prandaj duhet të jemi shumë vigjilentë tash, por të parashikojmë edhe të nesërmen.
6 janar 1970
Të ndjekim vigjilencë zhvillimin e ngjarjeve në Jugosllavi
Pavarësisht dëshirës që ka, Titoja, sa të jetë vetë gjallë dhe Jugosllavia në këtë situatë
kaotike në të cilën e ka katandisur ai, nuk i ka mundësitë që të na shkatërrojë. Ai nuk i hyn
kësaj valleje të rrezikshme për të. Tentoi disa herë më parë, por dështoi. Tash ai ndjek
"politikën e bashkekzistencës paqësore".
Por ne nuk harrojmë për asnjë qast fjalën e popullit: "Ujët fle, armiku nuk fle". Titoja
është armiku ynë, ai nuk fle, prandaj ne duhet të jemi kurdoherë zgjuar, edhe tash që rron,
edhe nesër kur të vdesë. Ne duhet të jemi të përgatitur mirë për nesër, që të mos na gjejë
agjë në befasi. Ç'do të ngjasë në Jugosllavi pas Titos, kjo është një çështje që na preokupon
edhe ne, pse jugosllavët i kemi në kufi. Ashtu si paraqiten situatat aktualisht, do të ketë me
siguri përleshje. Të çfarë natyre? Luftë për hegjemoni serbe e kroate. Serbët do të
dominojnë, por këtë dominim do ta imponojnë në mënyrë paqësore, apo me armë? Në qoftë
se do të ketë përleshje në mes nacionaliteteve të ndryshme që jetojnë në Jugosllavi, do të
vihet pikëpyetja mbi ekzistencën e Federatës Jugosllave. Atëherë ka rrezik për ndërhyrje të
jashtme imperialisto-revizioniste. Shqiptarët e Kosovës janë një popull luftëtar, i
vendosur, patriot, që me siguri ka për të thënë edhe ai fjalën e tij. Prandaj, përpara një
situate të ardhshme të turbullt, të paqartë dhe me plot të papritura, kufijtë e vendit tonë
duhet të jenë të siguruar fort, nga ata të mos kalojë as miza.
11 shkurt 1970
Shqiptarët në Kosovë e në Mal të Zi e manifestojnë hapur dashurinë e
tyre për Shqipërinë
Informatat që na vijnë nga Kosova tregojnë për dashurinë e madhe që kanë
shqiptarët e Kosovës për Shqipërinë. Këtë dashuri ata e manifestojnë hapur. Vendimet
që morën autoritetet e Gjakovës për të dënuar grupin kosovar, që mori pjesë në
festimet e 25-vjetorit të Çlirimit të Atdheut, jo vetëm që kundërshtohen nga të gjithë,
por shtëpitë e tyre janë bërë vende pelegrinazhi.
Në Mal të Zi, në Ulqin e në vende të tjera të kësaj republike ku ka shqiptarë,
shikohen emisionet e televizionit të Tiranës dhe shtëpitë e atyre që kanë televizorë,
bëhen si salla kinemaje. Atje venë, bile, për të parë, njerëz edhe nga Kosova, kaq sa
autoritetet mendojnë të gjejnë mënyrat për të penguar emisionet tona.
25 shkurt 1970
Ashpërsohet veprimtaria shoviniste e titistëve ndaj shqiptarëve të Kosovës
Situata e shqiptarëve të Kosovës po rëndohet. Në parim lëshimet që bëri Titoja është
zor të shlyhen. Megjithatë, në praktikë, titistët dhe UDB-ja e tyre, po i shtojnë dhe po i
ashpërsojnë masat shtrënguese të egra kundër kosovarëve përparimtarë, kundër popullit,
kundër nxënësve, studentëve dhe pedagogëve. Me një fjalë, të ashtuquajturat liri, që
aprovuan, titistët përpiqen t'i futin në kallëpe antishqiptare dhe çdo manifestim i natyrshëm
nacional nga ana e kosovarëve quhet "irredentizëm" dhe "punë e sigurimit shqiptar". Shumë
pedagogë dhe turistë kosovarë persekutohen, pse flasin për atë realitet objektiv që kanë
parë në Shqipëri. Kjo gjendje do të ndiqet me kujdes nga ne dhe do të mbajmë edhe
qëndrim, kur të lypet.
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28 shkurt 1970
Të përshëndetim krijimin e Universitetit të Prishtinës
Rekomandova që rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës t' i bëjë një përshëndetje
të ngrohtë Universitetit të Prishtinës, që u krijua i ri. Në këtë përshëndetje, përveç të
tjerave, t'i thotë që universiteti ynë do të jetë kurdoherë i gatshëm të ndihmojë
mbarëvajtjen e tij me ndihmën dhe me përvojën e vet, në tekste dhe në fusha të ndryshme,
kurdoherë që t'i kërkohet. Kjo përshëndetje besoj do të ketë një jehonë të mirë në
studentët dhe në pedagogët shqiptarë të Kosovës.
28 shkurt 1970
Titistët përpiqen të ndalojnë kalimin e librave tanë në Kosovë
Na informojnë se librat shqip, që bleu Kosova, zyrtarisht nga ne, autoritetet jugosllave i
bëjnë të kalojnë nëpërmjet Maqedonisë, e cila i bllokon dhe nuk i lejon të arrijnë në
destination, domethënë në Kosovë.
Kjo Çështje është bërë problem edhe në autoritetet e Kosovës, po nuk ka gjetur
zgjidhje. Nga ana e Ministrisë sonë të Jashtme ne duhet të bëjmë një protestë me gojë,
duke u thënë jugosllavëve që ky qëndrim pengon zhvillimin e marrëdhënieve dhe, në rast se
librat nuk shkojnë në destination, ne do të flasim në shtyp e në radio.
30 maj 1970
Politika dhe qëndrimet tona në marrëdhëniet shtetërore me Jugosllavinë
dhe në mbrojtje të vëllezërve tanë kosovarë janë parimorë, të vendosura
dhe të pandryshueshme
Sot mbërrita në qytetin "Bajram Curri" për një vizitë në rrethin e Tropojës. Rrugës
dhe në qytet, m'u bë një pritje shumë e nxehtë, patriotike dhe revolucionare. Dashuria e
malësorëve kreshnikë të Tropojës për Partinë, ashtu si e gjithë malësorëve dhe e gjithë
popullit tonë, është me të vërtetë e madhe dhe e thellë.
Në qytet ishte organizuar, me këtë rast një miting i madh, në të cilin përshëndeta
edhe unë me një fjalim. Përveç problemeve të zhvillimit e të jetës së brendshme, në
fjalim u ndala dhe përcaktova edhe një herë, në përgjigje të akuzave, të shpifjeve e të
veprimeve shoviniste e antishqiptare të udhëheqjes titiste ndaj vendit tonë dhe ndaj
kosovarëve, politikën dhe qëndrimet tona parimore, të vendosura e të pandryshueshme,
në marrëdhëniet në rrugë shtetërore me Jugosllavinë. Brenda kësaj vije fola edhe për
qëndrimin tonë të njohur e të drejtë ndaj popujve të Jugosllavisë si dhe për interesimin
e natyrshëm e të ligjshëm ndaj vëllezërve tanë të shumëvuajtur kosovarë. Lidhur me
këto çështje, midis të tjerave për të parën, theksova se populli shqiptar, në rast rreziku,
do të përkrahë popujt e Jugosllavisë, ashtu siç ka bë edhe në të katuarën, kundër cilitdo
agresor që do të kërcënonte lirinë, sovranitetin dhe pavarësinë kombëtare të popujve
tanë. Për të dytën, midis të tjerave, theksova se do të ishte antimarksiste dhe një
tradhti kombëtare në qoftë se ne do ta neglizhonim faktin që në Jugosllavi jeton, në
tokat e veta, një popullsi e madhe shqiptare, në goftë se nuk do të pyetnim për fatin e
saj. Mbrojtjen e vëllezërve tanë kosovarë dhe të të drejtave të tyre ne e kemi bërë dhe
do ta bëjmë, gjithnjë, brenda normave ndërkornbëtare e njerëzore, brenda normave të
fqinjësisë së mirë midis dy shteteve.
20 tetor 1970
Të studiohen kërkesat e delegacionit të Universitetit të Prishtinës
Ramizi më raportoi për mbledhjen e parë që bënë shokët e Universitetit tonë me ata
të Universitetit të Prishtinës. Këta ishin shumë të kënaqur dhe bënë një numër
kërkesash. Këto kërkesa duhet të studiohen nga ana jonë dhe t'u plotësohen sa të jetë e
mundshme.
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25 tetor 1970
Profesorët kosovarë janë shumë të kënaqur nga vizitat në vendin tonë
Profesorët kosovarë, anëtarë të delegacionit të Universitetit të Prishtinës, kanë
mbetur "shumë të kënaqur" nga pritja dhe nga përmbushja e kërkesave të tyre nga ana
jonë dhe "shumë të mahnitur" nga përparimet. "Këtu ndërtohet me të vërtetë
socializmi", kanë thënë ata.
25 nëntor 1970
Do të dërgojmë një delegacion të Lidhjes së Shkrimtarëve në Kosovë
Diskutuam dhe vendosëm që në përgjigje të ftesës që na kanë bërë, të dërgojmë në
Kosovë një delegacion të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të Artistëve për të marrë pjesë në
një përvjetor jubilar për Naim Frashërin. Vendosëm që delegacionin ta kryesojë Dhimitër
Shuteriqi.
25 jetor 1970
Mbi gjendjen shpirtërore në Kosovë
Dhimitër Shuteriqi që ishte në Kosovë në krye të një delegacioni të Lidhjes së
Shkrimtarëve dhe të Artistëve, për të marrë pjesë në mbledhjen solemne kushtuar 70vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit, kishte folur për gjendjen atje. Rinia edhe pse ndjek
modën perëndimore në veshje, shpirtërisht është e zjarrtë, me ndjenja patriotike, e
etshme, ndjek me vëmendje dhe ka dashuri e besim të madh për Shqipërinë, ashtu si dhe
i gjithë populli kosovar. Inteligjencia, në përgjithësi, mirë është lidhur me popullin dhe, në
veçanti, mësuesit janë të lidhur me të shumë mirë. Të tjerët, dhe veçanërisht zyrtarët,
janë të shkëputur nga populli dhe nuk kanë influencë në masa.
30 tetor 1970
Suksesi i profesorëve tanë në Kosovë
Ramizi më vuri në dijeni për punën e madhe që bënë në Universitetin e Prishtinës
grupi i parë i profesorëve tanë që shkuan dhe dhanë atje leksion. Sukses i madh te
studentët, te profesorët dhe në publik. Profesorët tanë u treguan në lartësi të detyrës. Në
krye të tyre ishte Androkli Kostallari për gjuhën shqipe.
Pas një jave do të shkojë një grup tjetër e kështu me radhë po zbatohet programi i
vendosur. E tërë kjo është si të thuash një investim i madh ideologjik, politik, patriotik
dhe kulturor nga ana jonë në shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi.
3 shkurt 1971
Të mbrojmë tezat e kosovarëve rreth ndryshimit të Kushtetutës
Bisedova me Ramizin për problemin jugosllav dhe, veçanërisht atë kosovar,
konkretisht për diskutimin që po bëhet tash në lidhje me ndryshimet në kushtetutë dhe në
format e drejtimit të vendit. Çështja qëndron që ne, me anë të shtypit dhe të radios,
natyrisht, pa ndërhyrë në punët e brendshme të Jugosllavisë, të mbrojmë tezat e
kosovarëve.
3 prill 1971
Të zgjerojmë shkëmbimet kulturore, sidomos me Kosovën
Lexova projektmarrëveshjen njëvjeçare për shkëmbimet kulturore me Jugosllavinë, që
ka përgatitur Ministria e Punëve të Jashtme. Për ne rëndësi të madhe ka, sidomos,
zgjerimi i këtyre shkëmbimeve me Kosovën. Bëra disa vërejtje.
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2 maj 1971
Kriza e brendshme jugosllave
Shqiptarët e Kosovës përpiqen të konsolidojnë pozitat e fituara dhe të luftojnë për të
fituar të drejtat e tjera që u mohohen Në këto koniunktura Titoja duket sikur i mbron disi
për interesat e tij kundër klanit aktual serb, kundërshtar të tij, por kuptohet se, si
antimarksist, ai bën politikën e balancimit, as shumë kundër serbëve, as shumë afër me
shqiptarët. Klani kroat, natyrisht antiserb, e luan më hapur kartën pro të drejtave të
shqiptarëve të Kosovës. Reaksioni serb në fuqi, për të mos folur për atë që vepron nga
jashtë, është i egër dhe i hapët kundër shqiptarëve. Serbët përpiqen që kushtetuta të mos
ua japë të gjitha të drejtat shqiptarëve (krahinës së Kosovës), në mënyrë që kjo krahinë
në letër të quhet "autonome", po të vazhdojë si më parë, bile edhe ca më keq, pas
vdekjes së Titos të lëngojë nën terrorin serbomadh.
Shqiptarët e Kosovës po luftojnë dhe duhet të luftojnë të bashkuar dhe në unitet,
ndryshe i merr lumi. Serbi përpiqet dhe do të përpiqet t'i përçajë, pse e shikon se ata
janë një forcë e madhe. Nga regjistrimet e muajit prill të këtij viti rezultoi se vetëm në
Kosovë jetojnë 920.000 shqiptarë, domethënë 73 për qind e popullsisë së Kosovës. (Në
realitet janë më shumë). Në Maqedoni dhe në Mal të Zi mund të jenë ndonja 400.000 të
tjerë. Kështu që gjithë shqiptarët nën robërinë titiste jugosllave mund të arrijnë
afërsisht 1.500.000 veta, domethënë tri herë më shumë se malazeztë, më shumë se
sllovenët edhe më shumë se maqedonasit. Punët në Jugosllavi po zhvillohen në rrugë
shumë interesante, me të papritura, me rreziqe të mundshme. Prandaj po e ndjekim atë
me vigjilencë të madhe.
13 maj 1971
Rreth një takimi të të ngarkuarit tonë me punë në Beograd me Fadil Hoxhën
Meqenëse Fadil Hoxha u shpreh për ta bërë "zyrtar" takimin që i kërkoi i ngarkuari
ynë me punë, Lik Seiti, edhe ne ia përshtatëm përmbajtjen e mesazhit që do t’i thoshte
"rrethanave zyrtare".
23 maj 1971
Si t'i ndihmojmë kosovarët për të luftuar hakmarrjen, kriminalitetin dhe
degjenerimin e rinisë
Bisedova me shokët që nga dokumentet e Partisë e fjalimet që kemi mbajtur
kundër kriminalitetit të përpilohet diçka e përshtatshme për Kosovën, ku ekziston
hakmarrja, kriminaliteti dhe rreziku i degjenerimit të rininë shqiptare nga ana e titizmit
dhe kjo të jepet nga Radio Kukësi. Në këtë përmbledhje të vihen ato çështje që
interesojnë popullin shqiptar, rininë, inteligjenciën. Qëllimi është t'i bëjmë të
ndërgjegjshme masat popullore në Kosovë për të luftuar kundër degjenërimit titist të
rininë e kundër hakmarrjes, zakon i egër nga e kaluara, që titistët e nxitin ta mbajnë
gjallë, për të përçarë popullin shqiptar.
14 tetor 1971
Ndihma e Kosovës - një vijë politike me rëndësi të madhe kombëtare
Shoku Ramiz më raportoi mbi konkluzionet e kënaqshme të bisedimeve të arritura në
mes shokëve tanë dhe përfaqësuesve të Universitetit të Prishtinës. Ndihma nga ana jonë
për universitetin e Kosovës është e mirë, por në drejtimet e tjera, që i kam thënë me
kohë Ramizit, kjo ndihmë nuk ecën si duhet. Ne nuk inkurajojmë si duhet dhe në mënyrë
të organizuar zhvillimin e letërsisë, të arteve, të muzikës dhe të teatrit kosovar, flasim
dhe botojmë shumë rrallë, për të mos thënë hiç, në radion tonë, në gazetat tona, nuk
shfaqim dhe nuk luajmë pjesë të tyre në skenat tona. Ne nuk përgatitim materiale
propagandistike dhe të përshtatshme për ata, dhe, kur përgatitim për vete, as që na
shkon në mend të mendojmë edhe për Kosovën.
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Për ne duhet të kuptohet drejt se kjo ndihmë që duhet t'i japim Kosovës nuk është
"diçka e rastit", por një vijë politike me rëndësi të madhe kombëtare. Ajo duhet të jepet
sa më e plotë, në rrugën legale dhe brenda marrëdhënieve ekzistuese. Ne duhet të
përfitojmë nga këto situata, pse në kufi janë vëllezër të një gjaku që kanë nevojë për
ndihmën e Republikës Popullore të Shqipërisë.
18 dhjetor 1971
Turbullirat në Kroaci dhe Kosovë
Në Kroaci, si pasojë e tradhtisë titiste kundër marksizëm-leninizmit dhe socializmit në
Jugosllavi, si pasojë e vendosjes në këtë Federatë të kapitalizmit, në format dhe në stadin
më anarkist dhe më kaotik, në Kroacinë e ustashëve të rinj, ka javë, për të mos u ngjitur
më lart, që po zhvillohen greva të studentëve, greva politike, që u kthyen dhe vazhdojnë
në demonstrata dhe në përleshje me policinë e armatosur me shkopinj, me gaz lotsjellës
dhe me armë të tjera që i vë në veprim klika e Titos. Kanë filluar arrestimet në masë.
Titoja ka kohë që kërcënon hapur, po pa adresë. Ai kërkoi më në fund, që të
ashtuquajturit e pabindur të japin dorëheqjen vetë nga postet udhëheqëse. Më në fund e
më në bisht udhëheqësit kroatë si Tripallo, Konçar e ndonjë duzinë të tjerë dhanë
dorëheqjen dhe u "vetakuzuan" si gjoja qorra, që lanë nacionalistët kroatë të
organizoheshin, të rrezikonin partinë e famshme të Titos dhe po aq të famshmin
vetadministrim.
Asgjë nuk rregulloi kjo, veçse acaroi më shumë atë që është e acaruar në palcë.
Sistemi i vendosur në Jugosllavi dhe ideologjia e këtij sistemi, struktura dhe
superstruktura e Jugosllavisë aktuale nuk pjell dhe nuk do të pjellë edhe paskëtaj veçse
situata të tilla akoma më të egra të theksuara me një Shovinizëm të shfrenuar e të
shumëllojtë, qoftë kroat, qoftë serb.
Titoja, "si magjistari i përrallës që lëshoi ligështinë", tash po përpiqet të mbyllë djallin
në shishe. Por më kot, kjo është gjë që s'bëhet, vetë ai është djalli më i madh që duhet
futur në shishe, pse ai dhe tradhtia e tij krijuan një gjendje të atillë që terreni pjell
vazhdimisht tradhtarë dhe në këto situata e me këto masa, edhe pse dhanë dorëheqjen
Rankoviçi ose Tripalloja, s'del gjë: Kjo i përngjet fjalës: "Ngordhi një dhi në Velabisht,
mbeti Berati pa dhallë". Dha dorëheqjen Tripalloja dhe mbeti shovinizmi kroat pa kokë e
pa krahë!
Shovinizmi lulëzon kudo në Jugosllavi, po acarohen kontradiktat në mes serbëve dhe
kroatëve. Titoja përpiqet të luajë rolin e centristit, të ndërmjetësit, të moderatorit të një
borgjezie të re, pak a shumë të stabilizuar në kurrizin e dy rrymave ekstremiste, që
ballafaqohen haptazi dhe në ilegalitet për të marrë fuqinë pas vdekjes së tij. Kjo borgjezi
në fuqi, me Titon në krye, që orvatet të bëjë një politikë oportuniste të balancës,
mbështetet, siç duhet, në ushtrinë dhe në udhën aktuale dhe tash, sa nuk është vonë për
të, duke u fshehur nën parulla marksiste, nën forma pune të kohës së luftës, duke
grumbulluar për paradë rreth vetes veteranë, do t'i likuidojë politikisht dhe fizikisht këto
grupime kërcënuese. Do t'ia arrijë qëllimit? Është e zorshme. Borgjezia titiste është e
mbarsur me shovinizmin serbomadh dhe kroatomadh ustash. Imperializmi amerikan dhe
revizionizrni sovjetik janë brenda kudo sot, do të jenë edhe nesër; ata lëvizin fijet e
"miqësisë" dhe të kërcënimeve si te Titoja, si te kroatët, si te serbët, si te malazeztë,
edhe te maqedonasit.
Vetëm te populli shqiptar i Kosovës ata nuk kanë kredi dhe unë besoj se as që i
frikësojnë dot kosovarët, të cilët kanë qenë dhe po bëhen çdo ditë e më shumë të
ndërgjegjshëm për rreziqet që i presin.
Titistët turbullirave kroate u vunë etiketën "ustasho-fashiste". Ky titull i vë më poshtë
e më rëndë nga "informbyroistët" e Rankoviçit e kompani. Kur goditen kroatët, delegacioni
sovjetik me në krye agjentë si Bajbakov bredhin nëpër Serbi e Mal të Zi për të dhënë
kredi etj., për të aktivizuar tendencat proserbe. Titoja në këtë situatë të turbullt nga
Skupshtina federale, si nga "Olimpi", flet për politikën e famshme të tij të jashtme, për
pjekjet me Brezhnjevët, Niksonët, shahët e Persisë e të tjerë. Ai do të japë brenda dhe
jashtë përshtypjen se "asgjë nuk ngjet në Jugosllavi, se çdo gjë ecën normalisht, se në
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Zagreb janë disa studentë që turbullojnë qetësinë". Asnjeri nuk i ha gënjeshtrat e Titos, të
gjithë e njohin këtë mashtrues të madh profesionist.
Në këtë situatë serbomëdhenjtë fërkojnë duart dhe ata që janë në fuqi, që gjoja
përkrahin rrymën e Titos, gëzohen, forcojnë pozitat, vënë mirë në dukje me këtë rast
rrymën "e rrezikshme" shoviniste kroate për të fshehur rrezikshmërinë e rrymës së tyre
serbe, kurse të tjerë serbomëdhenj më pak të zgjuar dhe më "impulsivë e dinamikë" me
këtë rast përpiqen të marrin "revanshin" kundër shqiptarëve në Kosovë. Studentët serbomalazez në Universitetin e Prishtinës, të nxitur dhe në unitet me pedagogët serbë, u futën
në garë me studentët kroatë për të rivendosur të drejtën e "paritetit" dhe jo të "shumicës"
në zgjedhjet e universitetit dhe këndej të kalonin në gjithë jetën e Kosovës. Kjo donte të
thoshte që serbo-malazeztë të rifillonin sundimin si në kohën e Dushan Mugoshës, i cili
pikërisht tani, në revistën serbomadhe "Nin" ka filluar të shkruajë "kujtimet e tij" kundër
nesh.
Çështja kroate, natyrisht, nuk është një çështje e thjeshtë kroate, ajo ka
karakteristikat e shovinizmit kroat, por, pa folur për Serbinë, ku qëndron çibani më i
rrezikshëm i këtij shovinizmi të tërbuar pansllav dhe antishqiptar, në Maqedoni, sido që
akoma nuk pipëtin gjë, për arsye të dobësisë së vetë shovinizmit maqedonas, në krahasim
me dy të parët, filluan prapë akuzat kundër Cervenkovskit, "i lidhur me ustashët kroatë".
Akuzat bëhen nga grupi i Kolishevskit, sigurisht proserb dhe tash i lënë në hije, si gjithë të
tjerët: Tempo, Mugosha, Rankoviç, që shkruajnë kujtimet.
Deri tash po bëhen sulme kundër shqiptarëve në Kosovë dhe për gjënë më të vogël
ata akuzohen për "shovinizmin shqiptar". Këto sulme, ç'është e vërteta, dy vjetët e fundit
janë më të frenuara, për arsye të politikës oportuniste të Titos, por kjo nuk është e thënë
se do të vazhdojë një situatë e tillë. Që të vazhdojë kjo situatë duhet që shqiptarët e
Kosovës të vazhdojnë të forcojnë me kurajë e pa ngurrim pozitat e tyre brenda të
drejtave që u jep kushtetuta. Duhet që për këtë gjë ata të forcojnë unitetin në mes tyre
dhe udhëheqësve shqiptarë të Kosovës t’u imponohet nga masat nevoja e domosdoshme
e këtij uniteti
Udhëheqësit shqiptarë të Kosovës aktualisht po i rezistojnë më mirë presionit serb,
por kurdoherë janë të varur në buzëqeshjen dhe në humorin e Titos, të cilit sot i duhet
ndihma e shqiptarëve, nesër i sakrifikon këta në altarin e serbit. Udhëheqësit shqiptarë të
Kosovës duhet të kuptojnë mirë një gjë, që forcën ata e kanë vetëm në popull dhe jo në
"famën personale". Popullin ka frikë Titoja dhe jo personin me tituj e me nishane.
Udhëheqësit shqiptarë të Kosovës duhet të jenë të kujdesshëm që të mos bien në
provokacionet e serbëve, por të mbrojnë të drejtat e tyre dhe këto t'i mbrojnë tok me
masat, të mos lejohen armiqtë të akuzojnë masat për "shovinizëm" kur ato janë në rrugë
të drejtë dhe këta të mos e heqin veten si "prudentë e të zgjuar", kur tërhiqen nga frika
dhe IMO popullin në baltë të akuzohet dhe të merren masa kundër tij. Një udhëheqës i
tillë nuk është i popullit, po i regjimit titist, ai sot është, nesër hidhet në baltë nga serbët
si një leckë pa vlerë.
Intelektualët dhe rinia në Kosovë luajnë dhe do të luajnë një rol të madh në mbajtjen
gjallë të patriotizmit të kulluar shqiptar. Prandaj këtu duhet të përqëndrohen aktualisht
përpjekjet, që kjo forcë e gjallë jetike të mos degjenerohet dhe të bëhet aleate dhe
ndihmëse e një klase punëtore kosovare, që po ngrihet dhe po kalitet në luftë me titizmin
revizionist dhe me shovinizmin serbomadh.
23 dhjetor 1971
Kalbësira revizioniste jugosllave shpërtheu haptazi
Titoja s'mund të fshehë më katastrofën ku e çoi Jugosllavinë me tradhtinë e tij. Në
Kroaci doli kalbësira sheshit. Ustashët, fashistët ishin në fuqi. Këta ishin dje miqtë e
shokët e Titos dhe ai e dinte, i lejonte. Sot këta e kaluan "kufirin", po shkojnë drejt
"shkëputjes". Titoja kërkoi prej tyre të japin dorëheqje nga postet kryesore dhe ata e
dhanë, po natyrisht nuk hoqën dorë nga idetë dhe nga qëllimet e tyre. Titoja shikon se po
kërcënohet pushteti i tij kapitalist vetadministrues nga të katër anët nga forca kapitaliste,
ustashe, serbomadhe etj. Ç'thotë Titoja në fjalimet e njëpasnjëshme që po mban? As më
shumë dhe as më pak këto gjëra: Partia ose Lidhja është degjeneruar, sindikatat janë
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degjeneruar, fronti socialist është zëvendësuar me organizata shoviniste, nëpunësit janë
pasuruar pa masë, shtypi plot pornografi po degjeneron masat, armiku i klasës ka ngritur
krye kudo, shovinizmi ka ngritur krye në çdo republikë. Çdo gjë shkon keq, veçse në
ushtri, thotë ai, "punët janë mirë", prandaj ka ardhur koha të merren "masa
revolucionare". Kjo do të thotë, "të vendosim terrorin fashist, ushtria të vijë në fuqi dhe të
likuidojë fizikisht kundërshtarët". "Ishim", tha Titoja, "në pragun e luftës civile, këtë nuk e
lejova dhe tash do të marrim masa". Partinë e tradhtisë do ta kthejë përsëri në një UDB të
re me tiparet e vjetra.
Regjimi i krimbur jugosllav po përpiqet të forcojë terrorin fashist me anën e masave
shtërnguese. Çdo parashikim i Partisë sonë u vërtetua pikë për pikë dhe Titoja i pohon
këto tash me gojën e vet. Duke "goditur kroatët" Titoja kërkon të fitojë influencën serbe
të tronditur dhe me tendencë pro ruse. Tito perëndimori përpiqet të luajë politikën e
"balancës", duke menduar ta "neutralizojë ose ta largojë hëpërhë kërcënimin revizionist
rusomadh" që synon Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe gjithë Federatën, pa Titon.
Titoja dhe rryma e tij pro amerikane janë në vështirësi të mëdha. Nga frika ai mund të
godasë edhe shqiptarët e Kosovës, duke i akuzuar si "shovinistë shqiptaromëdhenj,
irredentistë etj.", për t'i bërë qejfin Serbisë.
Prandaj situata është mjaft e ndjeshme, e nderë dhe duhet ta ndjekim me kujdes e
me vigjilencë të madhe.
1 shkurt 1972
Pse ky interesim i titistëve për Kosovën
Titistët, në dokumentet zyrtare të partisë së tyre, që kanë nxjerrë në lidhje me
ngjarjet e kohëve të fundit, si edhe në dokumentin që nxorën pas konferencës federative
të LK të Jugosllavisë, që u mbajt në muajin janar të këtij viti, thonë, veçanërisht për
Kosovën se "është prapa ekonomikisht" etj, dhe se medoemos duhet "ndihmuar për të
ardhur në nivelin e vendeve të tjera të Jugosllavisë".
Pse ky interesim dhe ky preokupim i veçantë dhe i theksuar për Kosovën, në këto
momente krize dhe paqëndrueshmërie në Jugosllavi? Përse nuk bëhet fjalë po me kaq
këmbëngulje edhe për Malin e Zi, që është dhe ai shumë i prapambetur?
Mendoj se titistët nuk shtyhen as nga ndjenja altruiste, as nga ndjenja humanitare, as
nga parimi për të ngritur mirëqenien e popullit shqiptar të Kosovës në mënyrë të veçantë,
se u ther zemra, por, për të folur më hapur, se i kanë frikë shqiptarët. Janë po këta titistë
që u sollën aq egërsisht ndaj gjithë shqiptarëve, që jetonin në tokat e tyre kombëtare në
Jugosllavi, të cilët pas çlirimit i vranë, i burgosën, i torturuan, i çarmatosën, i turpëruan, u
mohonin gati kombësinë, nuk i hapnin shkolla shqipe. Shqiptarët e Jugosllavisë ishin më
të mjeruarit dhe, ekonomikisht, më të rreckosurit. Republika e Serbisë sillej me ta si carët
serbokroatë. Fare pak ndryshime kishte. Me qindra mijë shqiptarë i detyruan të emigronin
në Turqi e gjetkë. Kundër RP të Shqipërisë, siç dihet, titistët vite me radhë mbanin një
qëndrim armiqësor aq të egër, saqë ia kalonte Serbisë së vjetër të Karagjorgjeviçëve. Pra te
titistët dominonte kudo egërsia më barbare kundër popullit shqiptar si komb, si shtet dhe si
pakicë, në skllavërim si popull shqiptar dhe në zhdukjen si shtet i pavarur i Shqipërisë.
Titistët nuk ua arritën dot qëllimeve të tyre, por faktet gëndrojnë fakte. Lufta për
ekzistencë u bë nga Republika Popullore e Shqipërisë; dhe shqiptarët e Jugosllavisë kanë
luftuar për ekzistencën e tyre, kështu jugosllavët morën një mësim të mirë, se me
shqiptarët nuk mund t’ia dalin dot mbanë qëllimeve të tyre. Lufta antishqiptare dhe aktet e
tyre barbare ndaj shqiptarëve lanë mbresa si te ne, si te vëllezërit tanë shqiptarë që
jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi.
Armiku, kur humbet luftën e ul flamurin. Titistët u mundën nga rezistenca jonë heroike
si shtet dhe si popull, nga ideologjia dhe nga politika që ndjekim ne me këmbëngulje e me
sukses. Vështirësi të mëdha u krijuan në Jugosllavi nga tradhtia titiste, vendi shkoi në
kapitalizëm, në degjenerim ekonomik, politik, ideologjik. Lidhja e Komunistëve degjeneroi
në agjentë vrasës të UDB-së, filloi dhe u konsumua çarja.. Në Brioni u përjashtua grupi
terrorist i Rankoviçit dhe iu hodhën këtij të gjitha fajet e gabimet. Të mos zgjatemi në to,
por pas Brionit dhe më vonë filloi gjoja një politikë më realiste me shqiptarët e Kosovës, të
Maqedonisë, të Malit të Zi etj. filloi gjoja interesimi, dhënia e të drejtave me anë të
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kushtetutës, marrja gjoja e disa masave kundër udbashëve, qërimi nga Kosova i Dushan
Mugoshës dhe i rankoviçistëve të tjerë me damkë.
Filloi si me thënë, një qëndrim diçka më ndryshe, sidomos në Kosovë. Dhe kjo situatë
do të zhvillohet në favor të shqiptarëve, përderisa udhëheqja shqiptare e Kosovës do të
shohë më realisht kalbëzimin e regjimit titist dhe do të dijë t'i shfrytëzojë rrethanat dhe
koniunkturat që krijohen atje.
Fakt është se reaksioni serb, nën maskën e politikës titiste, u përpoq të pengonte që
Kosova të merrte të drejtat që i caktonte kushtetuta, siç është çështja e flamurit. Por
demonstratat e studentëve shqiptarë e trembën regjimin. Në një Jugosllavi që rrezikohet
nga përçarja serbokroate, shqiptarët janë një forcë e konsiderueshme, kompakte, që është
rrezik ta kesh kundër, pale të futesh në luftë të hapët me të. Historia i ka të shkruara
ngjarjet dhe betejat në të kaluarën. Sot armiqtë e popullit shqiptar nuk mund t'i bëjnë
llogaritë kaluar. Nuk kanë përballë një popull të përçarë, pa shtet, të paarmatosur dhe në
numër të vogël, por tre milionë e ca veta. Titistët budallenj nuk janë. Të gjitha këto ata i
llogaritin, prandaj po "interesohen" kështu për "ngritjen ekonomiko-kulturore të
Kosovës". Por edhe kosovarët, edhe udhëheqësit e tyre, duhet t'i llogaritin këto fitore dhe
avantazhe të arritura dhe të dine të përfitojnë prej tyre.
Populli kosovar, dhe kur themi kosovar ne kuptojmë gjithë vëllezërit tanë, shqiptarët,
që rrojnë në trojet e veta në Jugosllavi, është i rnrekullueshëm, si i gjithë populli ynë. Ne
këndej e kemi për detyrë të luftojmë e të bëjmë sakrifica për të, të bëjmë një politikë të
zgjuar e të vendosur, që, duke mbrojtur si sytë e ballit Republikën Popullore të Shqipërisë,
të luftojmë edhe për të gjitha të drejtat e popullit të Kosovës. Por ai e di se jetën e ka me
Shqipërisë. Se kur do të realizohet kjo, është tjetër çështje, duhen mend, politikë e urtë,
trimëri, vendosmëri dhe pjekuri në situatat që krijohen dhe për shfrytëzimin e tyre.
Veçanërisht rol të madh do të luajë vetë populli i Kosovës dhe udhëheqësit e shëndoshë të
tij.
Në qoftë se udhëheqësit shqiptarë të Kosovës lidhen ngushtë me masat e popullit, në
qoftë se zemra dhe pulsi i tyre rrahin njësoj me ato të popullit, në rast se ata i studiojnë
situatat dhe i zgjidhin problemet në rrugën marksiste-leniniste, pavarësisht nga regjimi
titist që sundon atje, pavarësisht se formalisht bëjnë pjesë në një parti revizioniste, siç
është LKJ, punët për popullin e Kosovës mund të shkojnë duke u konsolidaar, në favor të
tij. Kjo mund të duket si një gjendje kontradiktore, por është dialektike. U duhet adaptuar
situatave që të luftohet për krijimin e situatave më të mira, duhet bazuar në të drejtat e
fituara për të fituar të reja, duhet të bësh të gjitha sforcot që të përfitosh sa më shumë
nga situatat legale që paraqiten, për të forcuar pozitat e fituara.
Duhet të dish e të mësosh për të qenë "i lakueshëm" kur duhet, pa bërë lëshime
parimore, s'duhet humbur çdo gjë e fituar për të arritur diçka të parëndësishme, duhet me
qenë gjakftohtë në veprime për kauzën e madhe të popullit dhe në këtë kohë ndjenjat e
zemrës për popullin të jenë të zjarrta.
Pas Brionit titistët u detyruan të lëshojnë karshi shqiptarëve. Tash, pas ngjarjeve të
Kroacisë, detyrohen përsëri të lëshojnë. Udhëheqësit shqiptarë të Kosovës kanë nxjerrë
vallë mësime dhe konkluzione nga këto ngjarje? A kanë nxjerrë mësime nga e gjithë
gjendja në Jugosllavi udhëheqësit shqiptarë të Kosovës? Ku e çoi titizmi atë? Ç'është titizmi
në realitet dhe sa të drejta dhe të vërteta ishin vija, rruga dhe qëndrimet e RP të Shqipërisë
dhe të PPSH?
Unë mendoj se tash, ata jo se i shohin qartë dhe drejt si ne të gjitha këto gjëra, por i
kanë sytë më të çelur, disa gjëra i shohin më mirë, vuajtjet i kanë mësuar të gjykojnë dhe
të bëjnë barazime më realiste. Unë mendoj se udhëheqësit shqiptarë të Kosovës, flas për
ata të ndershmit, pavarësisht nga gabimet që mund të kenë bërë, kanë më shumë besim te
RP e Shqipërisë, te PPSH, jo vetëm për arsye nacionale që po e po, që edhe kjo ka rëndësi,
por edhe si njerëz politikë.
Unë këtë çështje e quaj shumë pozitive tek ata. Ata shikojnë nga Shqipëria me besim të
madh për çështjen e arsimit, të gjuhës, për problemet shoqërore, si: emancipimi i gruas,
lufta kundër fesë e zakoneve të këqija, kundër gjakmarrjes. Populli kosovar u bën një
presion të madh në këtë drejtim dhe ata i qëndrojnë pozitivisht. Serbomëdhenjve këto nuk
u pëlqejnë, po shqiptarëve aq u bën, i kapërcejnë vështirësitë dhe tregohen të shkathët në
përdorimin e legalitetit. Në rrugën e kroatëve nuk duhet të shkojnë, se goditen, armiku
shkak do, kurse në rrugën konstitucionale zor se i kapin titistët.
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Por për ta ka rëndësi, sidomos, marrja e pushtetit plotësisht në duar të besuara të
popullit shqiptar të krahinës dhe që në parti të jenë njerëz të ndershëm të tij. Në të dy këto
vende kyç duhet të shikohet dhe ana tjetër. Dy rrugë paraqiten: o të punosh në ilegalitet
dhe të krijosh një pushtet dhe një parti ilegale, ose të pranosh statukuonë aktuale, të futesh
brenda dhe, duke përfituar nga demagogjia e tyre, ta marrësh kalanë nga brenda dhe
pastaj të bësh spastrimet.
Që të dy variantet lypin njerëz të sprovuar, që t'i njohin mirë situatat dhe të dinë të
veprojnë dhe të manovrojnë me shkathtësi. Ata duhet të mbështeten te populli, të mos bien
në pozita shoviniste, të mbështeten edhe në orientimet e PPSH, të studiojnë me vëmendje
materialet e saj. A ka udhëheqës të tillë? Mund të ketë, nuk dimë, pavarësisht nga gabimet
që mund të kenë bërë. Dhe në mos ka sot, lufta do të krijojë të tillë. Kosovarët janë shumë
të zgjuar, trima dhe patriotë, ata janë dhe do të bëhen edhe marksistë-leninistë të
vërtetë. Ky është besimi dhe bindja ime e plotë dhe e patundur.
Udhëheqja kosovare, e mbështetur dhe e lidhur me popullin, duhet të bëjë të gjitha
përpjekjet që të zhvillojë arsimin dhe kulturën kombëtare në masa, të forcojë sidomos
mësimin e gjuhës shqipe dhe historinë e popullit shqiptar. Veçanërisht ata, pa e ndarë atë
nga luftërat e përpjekjet e popullit shqiptar të RP të Shqipërisë për liri dhe pavarësi, duhet
të zhvillojnë dhe t'i mësojnë popullit shqiptar që jeton në Jugosllavi historinë e luftërave
dhe të kryengritjeve të tyre kundër turqve dhe serbo-malazezëve. Për këta të fundit,
natyrisht, duhet të atakojnë idenë shtypëse, barbare, antishqiptare të serbomëdhenjve, të
kralëve të Beogradit dhe të Cetinës, brenda kuadrit historik dhe pa rënë në shovinizëm.
Kjo është një punë delikate, por është e domosdoshme që të preket prej tyre. Format
duhet t'i gjejnë në bazë të rrethanave dhe të situatave që u paraqiten. Masat e popullit të
Kosovës duhet të mbahen në korent për zhvillimin e vendit tone, ta duan këtë dhe ne
duhet të bëjmë çmos t'i ndihmojmë, kuptohet, pa komprometuar politikën e shtetit tonë,
se atëhere është dëm për ne dhe për ata.
Në të gjitha hallkat e pushtetit, ata duhet të futin njerëz të besuar, të fortë, të
ndershëm, patriotë dhe të zgjuar, që të dine të mbrojnë popullin shqiptar nga çdo rrezik,
të dine të shfrytëzojnë çdo rrethanë në favor të tij, të spastrojnë të këqijat e çdo lloji,
duke shfrytëzuar edhe demagogjinë më të vogël të titistëve. Që të bëhet kjo, duhet një
unitet i fortë shqiptar, popull-udhëheqje, pa qene shovinist, ndaj popujve jugosllavë, pa
qenë antiserb o antimalazez, duhet unitet i çeliktë në kushtet legale të realitetit armiqësor
titist.
16 shkurt 1972
Çfarë dhe si duhet biseduar me Fadil Hoxhën
Udhëzime
Ambasadori ynë në Beograd, na lajmëron se Fadil Hoxha e ka ftuar për drekë, duke i
theksuar se "dreka do të bëhet jashtë" dhe, duke dhënë mendimin e tij se duhet ta
pranojë, na pyet të vejë apo jo. Ne iu përgjigjëm se duhet të vejë.
Bisedova me shokët e Ministrisë së Jashtme që ambasadori ta pranojë takimin "me
dashamirësi" dhe të zhvillojë me të një bisedë "të lirë" dhe "miqësore", pavarësisht se
cilat janë qëllimet e Fadilit. Sidoqoftë ai tregohet "i afruar" me ne. Edhe ne duhet të
tregohemi po ashtu. Në të njëjtën kohë asnjë dyshim nuk duhet të kemi që ai vjen në
këtë takim me dijeninë e Titos dhe të udhëheqjes jugosllave. Atij i kanë rekomanduar të
ftojë ambasadorin tonë për drekë dhe, për t'i dhënë takimit një "frymë të veçantë besimi"
(këtë gjë po ashtu e di udhëheqja jugosllave), një "intimitet" shqiptarësh, larg çdo
"dyshim përgjimi" nga ana e autoriteteve jugosllave, Fadili theksoi se dreka do të hahet
jashtë. Me këtë ata, si Fadili, si udhëheqja jugosllave, duan të na tregojnë se "punët kanë
ndryshuar në Jugosllavi dhe se te Fadil Hoxha, i cili u bë dhe anëtar i Kryesisë së KQ të
LKJ, kanë besim të plotë". pra, "politika jugosllave me Kosovën është në rrugë të drejtë";
kështu "duhet të kemi edhe marrëdhënie miqësore me RP të Shqipërisë", duan të na
thonë me këtë gjest jugosllavët me anën e Fadil Hoxhës.
Cilat probleme do të trajtojë Fadili në drekë me ambasadorin tonë nuk e dimë, por
sidoqoftë mund të bëjmë supozime dhe duhet që ministria ta orientojë ambasadorin për
disa qëndrime të mundshme.
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Në qoftë se Fadili i shtron çështjen e zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike dhe
kulturore me Jugosllavinë, ai t'i thotë se, me gjithë pikëpamjet diametralisht të kundërta
ideologjike, ne jemi dakord t'i zhvillojmë ato më tej. Tregtinë me Jugosllavinë e kemi
shtuar, mund të shikojmë dhe mundësi të tjera. Për sa i përket marrëveshjes kulturore,
ajo nuk po firmoset për fajin e jugosllavëve. Arsyeja që japin ata që emri i Kosovës të
mos zihet asnjëherë në gojë në atë marrëveshje, në të cilën gati tri të katërtat e
aktiviteteve bëhen në mes RPSH dhe krahinës së Kosovës, e njohur me statutin e
Federatës, nuk qëndron aspak në këmbë, atë ne nuk e konsiderojmë të drejtë. Nga ana
jonë nuk ka asnjë prapaqëllim, kurse nga pala jugosllave dyshojmë se insistohet në rrugë
të gabuar. As RP e Shqipërisë dhe as RFS e Jugosllavisë nuk mund të mohojnë qenien e
Kosovës. Vetë Kosova e ka fituar këtë të drejtë me statutin themeltar dhe se këto
marrëdhënie me RP të Shqipërisë bëhen dhe do të bëhen në kuadrin e Federatës. S'ka
kuptim, ose ka kuptim të keq që në një marrëveshje të tillë të evitohet të shënohet emri i
Kosovës, por të supozohet. Ne ngulim këmbë në pikëpamjen tonë të drejtë dhe Fadil
Hoxha, si anëtar i Kryesisë së KQ të LKJ duhet të ndihmojë se ajo që tash, në fakt, po
zhvillojmë ne me Kosovën, të figurojë edhe në këtë dokument zyrtar që ka mbetur pezull.
Ne mendojmë se dokumenti duhet të paraqitë realitetin dhe realiteti i përgjigjet plotësisht
tezës sonë.
Fadilit t'i thuhet, po ashtu, se problemi i hidrocentralit të Fierzës që ngrenë jugosllavët
është i kotë dhe pa baza. Ne nuk lëvizim nga teza jonë e drejtë, e bazuar në marrëveshjet
e firmosura më parë me jugosllavët. Pengesa këtu nuk duhet të nxjerrin, asgjë nuk
pranojmë nga ç'thonë ata dhe Fierza vazhdon dhe do të vazhdojë të ndërtohet.
Jugosllavët duhet të marrin masa me kohë në Kosovë, para se të vijë momenti i
përmbytjes nga liqeni që do të formohet.
Në qoftë se Fadili do t'i hapë çështjet aktuale që po zhvillohen në Jugosllavi,
ambasadori ta dëgjojë me vërejtje këtë bisedë dhe vëmendja e tij duhet të konsistojë, jo
më shumë në faktet që ai do të radhitë, pse ato ne i dimë dhe ka mundësi që ai neve të
na thotë pak, por në qëllimet pse na i thotë dhe me aq sa mund të na thotë, ç'qëllime
kërkojnë jugosllavët të arrijnë, duke na i thënë, cila është bindja personale e Fadilit për
masat që janë marrë e po merren, bindja e tij në rezultatet dhe në perspektivën e
nesërme të Jugosllavisë pas vdekjes së Titos dhe veçanërisht të Kosovës në kuadrin e
Federatës. Këto gjëra ambasadori nuk duhet t'ia shtrojë pyetje Fadilit, por nga biseda që
ai do të bëjë, ky duhet të nxjerrë mendimet e Fadilit. Këtu do të qëndrojë zotësia e tij në
interpretimet e atyre çka do t'i thotë Fadili. Këto na interesojnë, dhe jo çfarë hëngrën e
çfarë pinë.
Nga biseda e Fadilit ambasadori duhet të vërejë nëse ato që na thotë kanë formën
dhe, pra, qëllimin që të bëjnë përpara nesh njëfarë autokritike, që po bëhet "një kthesë"
në parti, duke ruajtur vetadministrimin, se tash "me këtë kthesë" duhet "të ketë një
mirëkuptim më të gjerë" me shqiptarët dhe këto "të bazuara në çka po bëhet tash në
Jugosllavi". "Shqipëria duhet të ndihmojë, se kështu na ka ndihmuar edhe ne, kosovarët,
në punën tonë" etj.
Pra të gjitha këto e të tjera si këto varen nga zgjerimi, nga shtjellimi dhe nga toni i
bisedës së Fadilit. Nga gjykimi në vend dhe përnjëherë i këtyre problemeve, varet edhe
biseda, mënyra dhe forma që duhet të përdorë edhe ambasadori. Në të gjitha rastet ky
nuk duhet të harrojë që është diplomat, por diplomat komunist, gjakftohtë, i sjellshëm
dhe duke marrë parasysh se Fadil Hoxha është shqiptar, por edhe titist, edhe kosovar me
ndjenja nacionale, por edhe anëtar i Kryesisë së KQ të LKJ, të ketë parasysh që,
pavarësisht se bisedimet do të bëhen jashtë, ato mund edhe të regjistrohen.
Sipas bisedës, ambasadori duhet t'i thotë Fadilit se RP e Shqipërisë është që Federata
e Jugosllavisë duhet të ekzistojë për interesin e popujve të saj dhe duhet të luftojë kundër
dy imperialistëve, atyre amerikanë e atyre sovjetikë si dhe NATO-s e Traktatit të
Varshavës që e rrezikojnë këtë ekzistencë nga jashtë. Armiqtë e brendshëm, përveç të
tjerëve, janë edhe serbomëdhenjtë, shovinizmi serb dhe shovinizmi kroat.
Po ashtu, sipas zhvillimit të bisedës, ambasadori ynë mund t'i thotë Fadil Hoxhës, jo
me ton të gazetës, se të gjitha këto ç'kanë ngjarë dhe po ngjasin në Jugosllavi, PP e
Shqipërisë ka meritën e pamohuesbme historike t'i ketë parashikuar me kohë, me
qëndrimet e saj ajo ka mbrojtur vendin e saj, kuptohet se ka mbrojtur njëkohësisht edhe
popujt vëllezër të Jugosllavisë.
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Ne akuzoheshim se bënim "një luftë joparimore", se "ishim gjaknxehtë e shovinistë",
kurse ata që na akuzonin ne dhe që u vunë kazmën partisë e socializmit, hiqeshin si
"marksistë të mëdhenj" etj. Faktet janë kryeneçe, historia dhe zhvillimi i ngjarjeve nuk
mund të mbulohen për shumë kohë me demagogji. Përpara ngjarjeve ne jemi të bindur se
njerëzit e ndershëm, ata që e duan atdheun dhe popullin e tyre dhe që luftojnë për një
kauzë të drejtë, le t'i rilexojnë me gjakftohtësi e pa pasion shkrimet e Partisë sonë, për
çdo kohë dhe për çdo problem dhe do të nxjerrin disa konkluzione. Mundet me të gjitha
çështjet të mos jenë dakord, por edhe me atë që bien dakord, është diçka e fituar për
arsyen e shëndoshë. Ne nuk i kemi thënë njeriut të bëjë si kemi bërë ne, të tjerët me
radhë na kanë thënë të bënim si mendonin ata. Ne në fillim u kemi besuar, pastaj, kur
njohëm falsitetin e ideve të tyre dhe armiqësinë e tyre, i përbuzëm ata dhe i luftuam.
Ambasadori po ashtu mund t'i thotë: ne jemi në korent të atyre që kanë ngjarë dhe
po ngjasin në Jugosllavi. Ju thoni se ato po ndreqen. Ashtu qoftë, por lufta duhet të jetë
e madhe, e ashpër dhe e gjatë. Ne nuk përzihemi në punët e brendshme të Jugosllavisë
dhe urojmë që popujt e Jugosllavisë të dalin nga këto situata të rënda, por të gjykuara
nga ana jonë, të para nga eksperienca jonë dhe në mënyrë objektive, mendojmë se do
të duhet një luftë e madhe, e ashpër, e vendosur dhe e mbështetur në parimet e vërteta
marksiste-leniniste. Ju i njihni pikëpamjet tona në këtë drejtim, - t'i thotë - dhe nuk
është nevoja të zgjatem.
Unë, - të vazhdojë t'i thotë ambasadori, - nuk e njoh me hollësi gjendjen e partisë
jugosllave, por, kur lexoj në gazeta se për shembull në Mal të Zi punëtorëve u është
hapur dera të ikin nga Lidhja dhe u është mbyllur të hyjnë, ata e marrin me mend si
qëndron puna. Thuhet se duhet ndrequr kjo situate. Shumë bukur. Le të marrim
Kosovën, ku personalisht nuk kam qenë asnjëherë, por e di karakterin burrëror,
besnikërinë, drejtësinë, menprinë, guximin e shqiptarëve, pse janë vëllezërit tanë, se
jemi të një gjaku. Atëherë, le të spastrohet atje deri në fund partia nga të ligjtë e çdo
natyre dhe të çdo kombësie. Le të mbeten në parti në Kosovë njerëzit punëtorë më të
pastrit, më të thjeshtët, më të guximshmit shqiptarë.
Në këtë frymë, me kujdes, në mënyrë diplomatike dhe miqësore, ambasadori mund
të trajtojë dhe ndonjë çështje tjetër, që mund të dalë nga biseda e Fadil Hoxhës.
19 shkurt 1972
Përsëri për takimin e ambasadorit tonë me Fadil Hoxhën
Me ministrin e Jashtëm bisedova përsëri për takimin që do të këtë ambasadori ynë
në Beograd me Fadil Hoxhën. Ky e kishte ftuar për drekë, pastaj i kërkoi leje që të vinte
në drekë edhe një anëtar tjetër i "Byrosë së Lidhjes". Kjo merrte karakter bisede partish
prandaj ne nuk e pranuam dhe mbeti që në drekë të jetë vetëm Fadili.
4 korrik 1972
Populli kosovar nuk do të jetë kurrë mik i titistëve
Udhëheqja e Kosovës, duke ndjekur vijën e "Borbës" e të Tanjugut, nuk mungoi t'i
përgjigjej, nëpërmjet gazetës "Rilindja", artikullit të “Zërit të popullit", që demaskonte
vajtjen e Titos në Moskë. Nga ana jonë ky ishte një demaskim ideologjik, kurse nga ana
shtetërore ne nuk e ngitnim Jugosllavinë, veçse i tërhiqnim vëmendjen në rrezikun që
paraqit Bashkimi Sovjetik ndaj Jugosllavisë, në drejtim të cenimit të pavarësisë dhe të
sovranitetit të saj.
Ne i kuptojmë pozitat delikate të gazetës "Rilindja", deri diku edhe të udhëheqjes
shqiptare kosovare, në përgjithësi. Por për sa i përket kësaj udhëheqjeje, realiteti nuk
është se ata s'kanë si bëjnë ndryshe. Udhëheqësit shqiptarë të Kosovës janë titistë, kanë
bindje titiste dhe e mbrojnë atë që thonë se "çdo gjë që kemi fituar, e kemi fituar në sajë
të Titos". Natyrisht, në sajë të Titos populli i Kosovës u vra, u shtyp, u persekutua, u
dëbua në Turqi dhe po dëbohet edhe sot e kësaj dite nga vendi i tij në emigracion.
Udhëheqja shqiptare kosovare nuk kupton ose nuk dëshiron të kuptojë se gjendja e sotme
në Kosovë nuk u detyrohet "dëshirave e qëllimeve të mira" të Titos, po rrethanave
katastrofike që krijoi ai, krizës së madhe nga e cila vuan Jugosllavia. Në këto kushte të
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vështira për të, Tito kapitalisti preferon hëpërhë t'i ketë shqiptarët e Kosovës më mirë
"miq", sesa armiq. Por Titoja popullin shqiptar të Kosovës nuk do ta ketë kurrë mik. Miq ai
do të ketë në Kosovë disa individë shqiptarë, të cilët i ka duanxhinjtë e tij dhe servilë
njëkohësisht. Me anën e tyre mendon Titoja të gënjejë kosovarët.
Është pra për këtë arsye, dhe kjo shpreh pikëpamjen servile të udhëheqjes kosovare,
kur na thonë në "Rilindje" se "kur atakohet Titoja, atakohen shqiptarët e Kosovës". Na
marrshin të keqen e shqiptarëve të Kosovës dhe tonën. As ne, as kosovarët, nuk kemi
dert dhe s'duam t'ia dimë nga të pëlliturit e titistëve shqiptarë. Këta kujtojnë se do të na
frikësojnë dhe do të na imponojnë pikëpamjet e tyre revizioniste dhe antishqiptare. Edhe
në Kosovë, me siguri, artikulli i "Rilindjes" ka bërë efektin e kundërt të asaj që priste
udhëheqja kosovare.
Këta udhëheqës titistë kosovarë mendojnë se, edhe pas zhdukjes së Titos, gjendja e
tyre, pale e Kosovës dhe e popullit të saj, do të vazhdojë të jetë "e favorshme". Ata
mendojnë se kjo udhëheqje e stisur nga Titoja, në momente krize, do të vazhdojë të
dominojë dhe të udhëheqë Jugosllavinë jashtë dhe në kundërshtim me rivalitetet e
klaneve të ndryshme kapitaliste, jashtë rivaliteteve nacionaliste, aq shumë të acaruara
qysh tash, pse ato janë pjellë e regjimit kapitalist titist. Pas Titos këto rivalitete
nacionaliste do të bëhen politika dominuese në Jugosllavinë postitiste. Nacionalizmi serb
është më i fuqishmi dhe, kur themi nacionalizmi serb, do të thotë serbomëdhenjtë. Këta,
qoftë me emrin Rankoviç, qoftë me emrin Nikeziç, merret fare lehtë me mend ç'duan të
thonë për Kosovën dhe për kosovarët. Serbët do të dominojnë, por dhe ustashët kroatë
nuk do t'i hedhin armët. Titoja këta i goditi, ai goditi, gjithashtu, edhe Rankoviçin, por që
të dyja palët janë gjallë, organizojnë, bile luftojnë edhe me armë. Pardje Tanjugu njoftoi
se banda ustashësh të armatosura në male të Hercegovinës, ranë në përpjekje dhe "u
asgjësuan" nga forcat e sigurimit dhe të ushtrisë. Domethënë hyri edhe ushtria në veprim!
Kurse për rankoviçistët prapë Tanjugu thotë se ministri i Punëve të Brendshme i
Jugosllavisë denoncoi veprimtarinë e tyre antishtetërore.
Këto situata udhëheqësit shqiptarë të Kosovës nuk i kuptojnë, ose nuk duan që t'i
kuptojnë. Unë mendoj se më shumë nuk duan t'i kuptojnë, pse tash fare lehtë, në një
mënyrë ose në një tjetër, mund të na thoshin se "këto situata i kuptojmë fare mirë, fare
drejt, por jemi të detyruar të bëjmë politikë dhe të përfitojmë nga kjo koniunkturë e
krijuar për të konsoliduar pozitat e shqiptarëve të Kosovës në vendin e tyre". Një gjë të
tillë ata s'po e bëjnë dhe si zor ta bëjnë. Ne nga ana jonë do të ndjekim vijën tonë të
drejtë edhe ndaj Jugosllavisë, edhe ndaj Kosovës, edhe ndaj renegatit Tito. Ne do ta
ndihmojmë Kosovën me të gjitha forcat tona dhe brenda mundësive që na lejojnë
rrethanat politike.
15 shtator 1972
Të një gjaku, të një kombi, të një gjeneze, të një gjuhe e të një flamuri
Sot asistuam në Kuvendin e Parë të Studimeve Ilire, ku marrin pjesë shkencëtarë
nga vendi ynë dhe nga vende të huaja të Evropës. Studimet bazë janë përgatitur mirë
dhe janë të pasura me dokumente të shumta, sidomos arkeologjike, të zbuluara në
vendin tonë, veçanërisht brenda këtyre 25 vjetëve. Në pushimin e seancës së parë
shkova dhe përshëndeta të ftuarit e huaj dhe tanët. Urova Aleks Budën, që mbajti
referatin kryesor në këtë kuvend dhe që është një historian me autoritet të madh. Të
huajt shprehën gëzim, kënaqësi dhe na bënë urime. Në mes tyre ishin dhe një numër i
konsiderueshëm shkencëtarësh shqiptarë kosovarë. U ndala veçanërisht tek ata, i
falënderova që kanë ardhur shumë dhe u thashë se edhe më shumë duhet të vijnë herët
e tjera për të tilla probleme, pse i kemi të përbashkëta, duhet të vendosim së toku, se
jemi nga një gjak, jemi një popull e një komb, kemi një gjenezë, kemi një gjuhë e një
flamur. Asnjë ligj i njerëzve e i kancelarive nuk është i fuqishëm t’u kundërvihet këtyre
problemeve bazale e parimore. (Me këtë doja që t'i jepja një shuplakë indirekte
Sekretariatit të Punëve të Jashtme të Jugosllavisë, i cili kishte thirrur përfaqësuesin tonë
të ambasadës në Beograd dhe kishte protestuar zyrtarisht për arsye se "Zëri i popullit"
kishte shkruar se "në këtë Kuvend të Studimeve Ilire do të vijnë edhe shkencëtarë nga
Kosova", kurse sipas atyre duhej të thoshte: "...nga Kosova - Jugosllavi".) Titistët janë
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titistë, siç i kemi cilësuar, por ne duhet të evitojmë provokimet e tyre, pse ata do të
bëjnë çmos që t'i pengojnë këto kontakte me shqiptarët e Kosovës.
Unë me këtë rast të gjithë kosovarëve të pranishëm u urova suksese në zhvillimin e
arsimit dhe të kulturës dhe u sigurova ndihmën tonë.
13 tetor 1972
Pohime të hidhura të Titos për gjendjen e brendshme në Jugosllavi
Këto ditë Titoja i dha një intervistë "lumë" një gazetareje jugosllave. (Dara
Jankekoviç - redaktore e gazetës "Vjesnik" të Zagrebit. Titulli i intervistës: "Mbi gjendjen
në Jugosllavi dhe në LK Jugosllave". I.H.). Me të vërtetë intervista ishte, si të thuash,
një gjirizlumë. Të gjitha ato që dilnin nga goja e Titos, flasin për falimentimin e
"socializmit" në Jugosllavi. Ai ripohoi se Lidhja e Komunistëve është katandisur në një
fole "oportunistësh, karrieristësh, pasanikësh, kusarësh"...
...Kosovarët dhe Kosova ç'bëjnë në këtë situatë? Nuk dimë gjë konkrete dhe
evitojmë çdo gjë e çdo hap që mund të kuptohet keq nga jugosllavët dhe t’u prishim
punë shqiptarëve të Kosovës. Politika jonë ndaj Kosovës, marrëdhëniet kulturore e
tregtare me të, janë nga më të hapëtat, më miqësoret, më të drejtat. Në këtë rrugë ne
do t'i ndihmojmë kosovarët me të gjitha forcat. Ata vetë duhet të gjykojnë situatat reale
që zhvillohen në Jugosllavi, ata vetë duhet të mendojnë dhe të veprojnë si për situatat
aktuale, ashtu dhe për të ardhmen e Kosovës dhe të banorëve të kësaj krahine. Se ç'fat
e pret Jugosllavinë pas vdekjes së Titos, ne kemi mendimin tonë. Situata aktuale është
shumë keq dhe e turbullt, por akoma më keq dhe më e turbullt do të jetë ajo pas
vdekjes së Titos, pse duhet njohur ashtu siç është, që ky arrin të mbajë njëfarë ekuilibri
mbi paterica të kalbura. Për kosovarët dominimi serbomadh do të jetë i tmerrshëm,
ashtu si edhe ai ustash. Një gjendje e tillë, natyrisht, sjell rreziqe shumë të mëdha edhe
për vendin tonë. Gjendja aktuale jugosllave është një e keqe për ne, por ka rrezik të
bëhet edhe më keq. Prandaj ne jemi vigjilentë dhe do të jemi akoma më shumë
vigjilentë për mbrojtjen e atdheut tonë socialist. Këtë çështje duhet ta ketë parasysh
edhe populli shqiptar i Kosovës, pse është njëkohësisht në interesin e madh jetik të tij.
24 tetor 1972
Ç'mund të ngjasë në Jugosllavi pas vdekjes së Titos?
Sipas mendimit tim, pas vdekjes së Titos, në Jugosllavi, do të thellohen në kulm
kaosi dhe anarkia; Jugosllavia kapitaliste, fryt i tradhtisë titiste, do të kredhet në
kontradikta të mëdha e të shumta, do të bëhet preja e rivaliteteve nacionaliste të
brendshme dhe fushë intrigash e fuqive të mëdha imperialiste, - e imperializmit
amerikan dhe e socialimperializmit sovjetik, që kanë zënë pozita ekonomiko-politike në
këtë vend dhe që përpiqen t'i konsolidojnë këto pozita reciproke në dëm të interesave të
popujve të Jugosllavisë. Por, për pozita influence e në mos edhe më shumë, deri në
copëtimin e Jugosllavisë aktuale, janë të interesuar dhe lëvrijnë intensivisht edhe shtete
të tjera kapitalisto-revizioniste, që bëjnë pjesë në grupimet e NATO-s dhe të Traktatit të
Varshavës ose jashtë tyre.
Por brenda në Jugosllavi klanet serbomdha dhe ustasho-kroate do të përplasen fort
njeri kundër tjetrit. Rreth tyre do të lëvizin interesat e maqedonasve, malazezve,
sllovenëve, të Bosnjë Hercegovinës etj. Në këto klane do të mbështeten edhe fuqitë e
huaja për dominim të influencës së tyre, në mos për më shumë. Të gjithë përgatiten për
këtë eventualitet, për këto goditje. Rol do të luajë ushtria jugosllave në vendosjen e
hegjemonisë së njerës ose tjetrës palë. Në qoftë se vendoset hegjemonia serbe,
pavarësisht nga kamuflazhet demagogjike, Jugosllavia do të kthehet edhe më keq se
ç'është sot në një vend me një diktaturë të hapët fashiste, e cila do të shtypë egërsisht
popujt e ndryshërn që e përbëjnë, do të zhdukë edhe format më të zbehta aktuale të
"demokracisë e të vetëvendosjes" dhe do të vendoset terror i zi. Në këtë rast klani
serbomadh do të luftojë të ruajë formën federative për t'i mbajtur në zgjedhë popujt e
tjerë. Kjo i intereson këtij klani dhe asaj fuqie të jashtme që e mbështet, po nuk i
intereson klanit tjetër, atij kroato-slloven dhe fuqisë tjetër imperialiste që e mbështet këtë
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të dytin. Vetë regjimi titist, revizionisto-kapitalist i krijoi këto situata dhe këto konflikte.
Për sa i përket nocionit të Federatës, nuk është i vjetër, ai është pas vitit 1919, dhe nga
krali serbomadh, diktatori Aleksandër Karagjorgjeviçi. Dihen konfliktet e egra me
Radekun, Pashiçin, Paveliçin e me ustashët. Dihen mizoritë mbi kosovarët dhe mbi popujt
e tjerë, por Federata u vendos dhe ajo u rivendos edhe pas Luftës së Dytë Botërore. Do të
vazhdojë edhe paskëtaj? Ky është problemi. Ngjarjet e ardhshme do t'i japin përgjigjen e
saktë kësaj pyetjeje të rëndësishme.
Ç'mund të ngjasë? Ka shumë variante.
Të vazhdojë Federata? Klani serb, më i forti, më me tradita në sundim dhe i përkrahur
nga rusët dhe nga bullgarët (të cilët tash kanë heshtur për rivendikimin e Maqedonisë, pse
kanë kurdisur orët me sovjetikët), është për Federatën. Po morën fuqinë, ata do të ruajnë
këtë formë. Kroatët dhe sllovenët janë kundër Federatës, jo vetëm siç është sot, por edhe
ca më shumë siç mund të jetë nesër nën hegjemoninë serbe. Ata, duke, mbështetur
vetadministrimin, janë shprehur për një fare "konfederate" dhe ekstremistët për shtet më
vete. Në këtë rast s'ka Federatë ose mund të ketë një "Federatë" pa kroatët dhe sllovenët.
Imperialistët amerikanë janë për Federatën por nën hegjemoninë e klanit kroato-slloven.
Por mund të ngjasë edhe e kundërta: Serbia, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina më vete, të
bashkuar; Maqedonia të dale më vete, me perspektivë që të bashkohet me Bullgarinë, e
cila do të ngrejë boritë e rivendikimeve.
Mbetet Kosova. Ç'do të bëhet ajo? Tendenca dhe lufta e klanit serb është dhe do të
jetë ta gllabërojë në Serbi, ta skllavërojë. Varet shumë ç'do të bëjnë kosovarët. Do të
luftojnë në këtë rast ata që do të gëndrojnë jashtë Serbisë, të pavarur, në krahinë
autonome që nuk ka më asnjë kuptim ose që ka një kuptim formal nën Serbinë, apo do të
shpallin Republikën e pavarur të Kosovës? Pra populli i Kosovës vetëvendos dhe reziston
deri në fund.
Probleme shumë të koklavitura do të krijojë situata e ardhshme në Jugosllavinë
titiste. Prandaj vigjilenca jonë duhet të jetë e madhe dhe përgatitja ushtarako-ekonomikopolitike e vazhdueshme. Në këtë rrëmujë armiqtë tanë që na rrethojnë, mund të orvaten të
cënojnë kufijtë tanë, mund të na provokojnë, mund të afrohen edhe ushtritë e NATO-s dhe
të vendeve të Traktatit të Varshavës në kufijtë tanë tokësorë të Veriut dhe të Lindjes.
Prandaj ne do të përgatitemi për variantin më të zi, pse në përgatitjen e gjithanshme
qëndron sigurimi i jetës së popullit tonë, i lirisë dhe i pavarësisë së atdheut tonë socialist.
4 nëntor 1972
Jugosllavia është e krimbur përgjithmonë
Do të godasë Titoja në Maqedoni e në Kosovë? Nuk e besoj, pse këto dy vende janë
sensibël në politikën e përgjithëshme të tij. Në Maqedoni gëndrojnë rivendikimet bullgare
dhe çdo goditje atje do të çojë ujë në mullirin e shovinistëve bullgarë. Kurse shqiptarët janë
një problem tjetër shumë i ndërlikuar dhe i rrezikshëm për të po t'i ngacmojë; Shqiptarët
janë goditur vazhdimisht dhe, në rast se pas kësaj gjoja paqe, vjen goditja, atëhere acarimi
do të jetë i madh. Populli shqiptar është një popull i ndershëm, ai nuk vjedh, nuk grabit,
prandaj nga kjo anë nuk kanë përse ta akuzojnë. Udhëheqësit kosovarë ndjekin Titon,
kështu që edhe nga kjo anë janë nën "ombrellë". Në qoftë se ndokush nga këta ka bërë disa
shtëpi të paligjëshme, Titoja do të mbyllë sytë se, përpara kusarëve të tjerë me çizme, këta
janë "novistë".
Nga masat që trumbetohen Titoja, disa do të mbeten kërcënime, shantazhe, disa do të
frenojnë diçka, por asgjë nuk do të zgjidhin. Jugosllavia është e krimbur përgjithmonë.
20 nëntor 1972
Gjuha shgipe po lulëzon e do të lulëzojë
Në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe
Mora pjesë në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Referatin kryesor e mbajti
profesor Androkli Kostallari. U mbajtën kumtesa nga profesor Eqrem Çabej, Idriz Ajeti
(kosovar), Mahir Domi, Dhimitër Shuteriqi e të tjerë. Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës
Shqipe është një ngjarje me rëndësi historike për njësimin e drejtshkrimit të gjuhës
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sonë letrare. Janë bërë përgjithësime shumë të rëndësishme, që do ta zbukarojnë dhe
do ta çojnë mëtej drejt përparimit gjuhën tonë, këtë thesar të madh, të pashtershëm
dhe gjithnjë në rritje e në zhvillim të popullit tonë.
Referati i Androkli Kostallarit ishte një studim shumë serioz dhe kompetent. Po ashtu
edhe kumtesa e Çabejt, dijetar i shquar i gjuhës sonë. Profesori kosovar, Idriz Ajeti,
luftëtar i shquar i mbrojtjes dhe i përhapjes dhe më në fund i vendosjes së gjuhës
letrare shqipe edhe në Kosovë, foli shumë mirë. Kumtesa e tij ishte e dokumentuar.
Gjuha Shqipe po lulëzon dhe do të lulëzojë.
I thashë Androkli Kostallarit që dokumenti bazë, origjinal i Kongresit, i cili do të
nënshkruhet nga anëtarët e tij, të bëhet në disa kopje, me qëllim që të kemi ne këtu,
dhe të ketë edhe për Prishtinën, për Shkupin dhe për Malin e Zi.
21 nëntor 1972
Dijetarët kosovarë janë entuziastë për punimet e Kongresit të drejtshkrimit
të gjuhës shqipe
Ramizi më njoftoi për bisedat shumë miqësore që kishte pasur sot me dijetarët
kosovarë, në mes dy seancave, në Kongresin e Drejtshkrimt të Gjuhës Shqipe. Këta
ishin entuziastë për punimet që po zhvillohen në Kongres. Njëri nga këta i kishte thënë
një shokut tonë se Fadil Hoxha i paska treguar se Nikeziçi, kishte sulmuar marrëdhëniet
aktuale në mes Kosovës dhe Shqipërisë, me qëllim që t'i shkatërronte dhe njëkohësisht
të godiste Fadilin. Ai, i kishte thënë Fadili, dështoi, por sidqoftë ne duhet të jemi të
kujdesshëm.
22 nëntor 1972
Serbët nuk duan që kosovarët të vijnë në festat tona të nëntorit
I pyetëm dijetarët shqiptarë që kanë ardhur nga Jugosllavia, që marrin pjesë në
punimet e Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, nëse mund të vinin në festat e
nëntorit që do të zhvillohen në Vlorë. Ata u përgjigjën se u qan zemra për një gjë të tillë,
por "na kuptoni, situatat janë të tilla që nuk mund të vijmë dot. Mund të marrin masa
kundër nesh". Ne i kuptojmë ata shokë.
23 nëntor 1972
Një shqiptar me kurajë tradicionale
Jugosllavët penguan prof. Mark Krasniqi të merrte pjesë në Kongresin e Drejtshkrimit të
Gjuhës Shqipe. Ai dha atëhere dorëhegjen si dekan i Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit
të Prishtinës dhe i dërgoi Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe një telegram
përshëndetje, ku i thotë, në mes të tjerash, "Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe i
uroj suksese në punën e tij me rëndësi historike për kulturën kombëtare. Organizatorët dhe
pjesëmarrësit e Kongresit i përshëndes përzëmërsisht", që do të thotë: "Unë me zëmër jam
me ju, atje...". Shqiptar me kurajo tradicionale!
28 nëntor 1972
Bisedë me vajzën e Isa Boletinit
Mora pjesë në darkën zyrtare që u shtrua në hotel "Adriatik". (Darka me rastin e 60vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë dhe të ditës së 29 nëntorit. I.H.) Ishin ftuar vendas e të
huaj. Në sallat ndihej një gëzim dhe entuziazëm i madh.
Në njërën nga sallat takova dhe bisedova me Ajete Boletinin, bijën e Isait, dhe me
të mbesën. U fola për përpjekjet që kemi bërë për të sjellë nga Mali i Zi, ku është vrarë,
në Shqipëri, eshtrat e Isa Boletinit. Malazeztë, duke mos dashur të na i japin, na thonë
se nuk e dinë ku është varrosur. Por ne, i thashë bijës së heroit, nuk do t'i hedhim
armët derisa t'i gjejmë ato, do t'i kërkojmë dhe do të ngulim këmbë për t'i sjellë në
Shqipëri.
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17 korrik 1973
Përçapjet jugosllave nuk janë veçse intriga që kanë për qëllim mashtrimin
Kosovari Fadil Hoxha, njeri i besuar dhe besnik i Titos, u kujtua të piqet e të
bisedojë me ambasadorin tonë në Beograd. Këtu nuk është çështjë kujtese, por i është
vënë detyrë të marrë kontakt dhe të na thotë çka e kanë porositur.
Në fakt, para disa javësh, ai u takua me ambasadorin tonë dhe i tha afërsëisht këto:
Jepu të fala shokëve në Tiranë nga unë dhe nga Titoja dhe u thuaj se Jugosllavia
dëshiron sinqerisht të zhvillojë dhe të përmirësojë më tej marrëdhëniet me Shqipërinë.
Tash marrëdhëniet "janë të mira", por ne dëshirojmë që këto të kalojnë në një stad më
të avancuar. Ne ju sigurojmë se duke bërë këto propozime, na besoni, nuk kemi asnjë
qëllim të keq. E kaluara nuk përsëritet më dhe duhet ta harrojmë. Ne dëshirojmë
"sinqerisht" që të kemi kontakte me ju, të shkëmbejmë mendime për një sërë
problemesh. Këto kontakte reciproke le t'i fillojmë nga zëvendësministrat e Jashtëm,
pastaj nga ministrat, pastaj mund të vijë edhe Mehmet Shehu, të vijnë edhe nga ne
personalitete në Shqipëri. Kështu, në këtë mënyrë, ngrohet situata, pse e kërkojnë
kohët. Duhet të mendohet edhe për shqiptarët e Kosovës, nuk dihet se ç'do të ngjasë
më vonë pas vdekjes së Titos, ose pas 20-25 vjetësh etj.
Këto ishin në vija të trasha propozimet e Fadil Hoxhës dhe, në fund "të grepit" "për të
zënë peshkun", ky titist kishte vënë Kosovën.
Natyrisht, biseda e Fadil Hoxhës dhe mendimet që shfaqi ai, nuk janë të tijat, por të
Titos dhe të udhëheqjes Jugosllave, pse Fadili edhe ndonjëherë që është takuar me
ambasadorin tonë, këtë e ka bërë me druajtje dhe në prezencë të të tretëve, se mos
komprometohej, kurse këtë herë, ai "hap dhe perspektivën e Kosovës", me të cilën
indirekt do të na lërë të kuptojmë "se varavara në mos sot, nesër, Kosova do të
vetëvendosë dhe e dimë si do të vendosë, prandaj duhet që tash ta përgatitim këtë
vetëvendosje dhe rrugë tjetër s'ka, përveçse të përmirësojmë marrëdhëniet JugosllaviShqipëri", që do të thotë, "t'i hapim portat nga të dyja anët, të bëhemi bythë e brekë dhe
brenda 20 vjetëve shohim e bëjmë". Ky është "xhevahiri" i fundit që polli "koka gjeniale" e
tradhtarit, e renegatit dhe e aventurierit ndërkombëtar Tito.
Mendon Titoja se ne i harrojmë qëllimet e tij djallëzore! Ai mendon se kjo kohë e
gjatë, që nga lufta që i kemi hapur revizionizmit jugosllav, është e mjaftë dhe ka ardhur
koha për ta zbutur këtë luftë. Mirëpo e gjithë kjo kohë ka vërtetuar drejtësinë e luftës
sonë dhe ka demaskuar fytyrën e këtij aventurieri, që s'ka as besë, as fjalë, as parim, që
shiti Jugosllavinë dhe është gati të shesë, siç po bën, edhe të gjithë ata që bien në
kthetrat e tij. Por ne s'na fut dot në kthetrat e tij as tash që përpiqet "të na ndjellë me
ëndrrën e Kosovës".
Çështja e Kosovës është më parë çështje e kosovarëve dhe RP e Shqipërisë do ta
ndihmojë zgjidhjen e drejtë të saj, vetëm duke qëndruar e fortë dhe në këto pozita, duke
pasur kurdoherë këto pikëpamje të drejta kundër titizmit. Me popujt e Jugosllavisë ne
jemi dhe do të jemi miq, por jo në rrugën titiste. Në këtë rrugë të fundit ne do të kemi
këto marrëdhënie që kemi sot dhe propozimet për t'i zhvilluar disi më tej janë titistët që i
pengojnë, janë po këta tittstë për të cilët Fadil Hoxha bën be e rrufe se duan "sinqerisht"
t'i zhvillojnë marrëdhëniet me ne. Ka disa vjet që marrëveshja kulturore në mes të dy
vendeve nuk po nënshkruhet, pse ata qitin pengesa; artistëve tanë që venë në Maqedoni,
të ftuar në festivalet e tyre dhe ndërkombëtare, u nxjerrin një mijë e një pengesa e
vështirësi, i kontrollojnë në kufi, u prishin dritat dhe mikrofonat në shfaqje etj., etj.
Po ku e kanë qëllimin jugosllavët, që i bëjnë këto avanca? Unë mendoj se kanë dy
qëllime, një të jashtëm dhe një të brendshëm.
a) Qëllimi i jashtëm: orvatja e Titos bën pjesë në korin e përgjithshëm: "Shqipërinë ta
thyejmë, ta futim në vallen infernale dhe ta mbytim e ta likuidojmë këtë zë dhe këtë
çerdhe të rezistencës". Edhe aventurierët ndërkombëtarë i kanë ngarkuar të orvaten në
këtë drejtim, megjithëse me ne u janë djegur letrat. Mirëpo Titoja mendon se "ne jemi të
izoluar", ai ka dalë në konkluzionin, si të gjithë armiqtë e tjerë të vendit tonë, se "Kina
politikisht dhe ideologjikisht po na lë", se duke mbajtur ne qëndrime antisovjetike,
Jugosllavia është një "aleat i vetëm" yni kundër një rreziku nga Lindja. Titoja di me siguri
edhe mendimin e vjetër të Çu En Lait, i cili dikur na predikoi "lidhjet me Jugosllavinë" për
t'i bërë ballë sulmit eventual sovjetik. Titoja di, gjithashtu, qëndrimin tonë ndaj NATO-s
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dhe fqinjëve tanë dhe ka ardhur në konkluzionin se Jugosllavia është e vetmja mbështetje
e Shqipërisë "në këto situata". Eshtë e vërtetë, mendon Titoja, se "në mes shqiptarëve
dhe jugosllavëve ekzistojnë mosmarrëveshje të mëdha, por këto mund të jenë zbutur, e
para, nga masat që po marrim tash brenda, duke dhënë përshtypjen se po vijmë në
"kohët heroike", duke ndrequr gabimet dhe shqiptarët duhet të jenë sensibël, por edhe në
mos u mbushet shumë mendja për këto masa, ne ka menduar Titoja, "u lëshojmë
çështjen e Kosovës si një hije, nga e cila mund të kapen".
b) Qëllimi i brendshëm: për të qetësuar kosovarët, të cilët i kanë sytë te ne, e duan
Shqipërinë, entuziazmohen nga sukseset tona, marrin shembull nga ne në shumë gjëra.
Kosovarët e shohin çdo ditë ç'ndodh tek ata dhe ç'ndodh te ne dhe u krijojnë titistëve një
mijë telashe. Këtë ata duan ta evitojnë dhe kanë menduar këtë variant, domethënë asgjë
të mos bëjnë më shumë se ç'bëjnë sot dhe këtë e bëjnë nga zori në lidhje me
marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri dhe nga ana tjetër t’u thonë kosovarëve se Shqipëria është
mike e Beogradit, prandaj prijini shpresat nga Shqipëria: "Shqipëria u lidh me serbin".
Jo, ne s'e hamë këtë! Prandaj e kanë kot Titoja dhe Fadil Hoxha të na vënë në gjumë!
Ne do të vazhdojmë rrugën tonë ndaj Jugosllavisë dhe, në rast se ndonjëherë do të
dërgojmë ndonjë zëvendësministër, do ta dërgojmë kur të na leverdisë neve dhe jo atyre.
Titistët kalojnë edhe më tej me këtë manovër. Na vijnë informata se në Beograd dhe
në qarqet kosovare flitet se Mahmut Bakallin e transferojnë nga udhëheqja e Kosovës si
ambasador në Pekin. Sa është e vërtetë kjo nuk dihet, por në rast se bëhet ka një qëllim
dhe ky qëllim është kundër nesh. Titoja ka interesa të mëdhenj politikë dhe ekonomikë në
Kinë, prandaj nuk ka mbetur pa kuadro që të dërgojë në këtë vend të rëndësishëm një
shqiptar, sado të besuar që ta ketë. Prapëseprapë ai shqiptar është. Mund të thuhet se ai
do të jetë i rrethuar me serbë etj., dhe s'ka ç'bën. Kjo është evidente, dhe kështu do të
jetë, në qoftë se do të dërgohet Bakalli si ambasador. Po atëherë pse dërgohet? Dërgohet
që Titoja t’u japë të kuptojë kinezëve se ai "ka besim të madh te shqiptarët" derisa i
dërgon ambasadorë në Kinë, se Titoja do pajtimin me RP të Shqipërisë dhe me këtë i
thotë asaj që të vazhdojë ndikimin ndaj nesh në këtë drejtim. Titoja do t'i tregojë Çu En
Lait se ai është dakord me "çka ky u ka këshilluar shqiptarëve", por janë këta që nuk e
dëgjojnë. Në këtë mënyrë Titoja do të përpiqet të futë pyka në mes nesh dhe Kinës.
Nga ana tjetër, Titoja mendon se meqë Bakalli është shqiptar, do të ketë më shumë
kredi në Kinë, atij do t'i hapen dyert dhe zemrat dhe kështu Titoja do të mund të
shumëfishojë informacionin, të zhvillojë intriga dhe spiunazhe dhe, kur të kapet me presh
në dorë, kur të qelbet peshku, fajet bien mbi "shqiptarin" që është "i pabesë",
"nacionalist", "agjent i sovjetikëve, agjent i shqiptarëve" e një mijë gjëra të tilla, për t’u
lënë të kuptojnë kinezëve: "Ja të tillë janë shqiptarët, ju dhe ne u japim besim dhe këta të
tilla gjëra bëjnë". Por do të shohim, do të jetë vallë e vërtetë kjo fjalë që është hapur për
Bakallin?
19 tetor 1974
Një Kosovë e fortë, është një ndihmë shumë e madhe për ne
Shokët më informuan se një nga anëtarët e delegacionit të Universitetit të
Prishtinës, që ka ardhur këtu, ka kërkuar të takohet me një përsonalitet, pse ka "diçka
të rëndësishme për të komunikuar nga Fadil Hoxha për shokun Enver". Në bisedë ai ka
lënë të kuptojë çfarë do të na thotë dhe këto korrespondojnë me ato që vetë Fadili i tha
arnbasadorit tonë në Beograd. Ky person kishte lënë të kuptonte këto gjëra më tepër:
Sikur Titoja i kishte thënë se "duhet të bëjmë autokritikë të hapët në lidhje me Koçi
Xoxen dhe se, po t'i ngjasë gjë Shqipërisë, kosovarët janë të lirë t'i vijnë asaj në
ndihmë" etj.
I thashë Hysniut le ta dëgjojë këtë njeri Kahreman Ylli, por të mos i japë asnjë
mendim, vetëm t'i thotë se do të raportojë lart.
Na intereson ta dëgjojmë, pastaj këtë problem ta shtrojmë dhe të vendosim për
qëndrimet ndaj këtyre avancave. Këtu duhet të jemi të qartë dhe të vendosur: asnjë
1ëshim titizmit. Revizionistët jugosllavë, me Titon në krye, janë tradhtarë të marksizëmleninizmit, armiq të socializmit dhe të komunizmit, ata janë dhe mbeten armiq të betuar
të Partisë sonë dhe të RPSH. Ne duhet të mbajmë qëndrimet aktuale në rrugën
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shtetërore, por asnjë çap nuk duhet të bëjmë nga ana politiko-ideologjike. Solidaritetin,
në rast sulmi kundër Jugosllavisë, ne e deklaruam hapur dhe i qëndrojmë. U bie atyre të
veprojnë. Me siguri titistët duan që çdo gjë të fshihet dhe kujtojnë se, po dënuan Koçi
Xoxen, u bënë marksistë-leninistë. Jo, Koçi Xoxe ishte një armik i Partisë sonë, një
agjent i Titos, i cili si antimarksist dhe imperialist kërkonte të na zhdukte si parti dhe si
shtet. Prandaj lufta kundër tyre vazhdon në platformën politiko-ideologjike dhe ne në
asnjë mënyrë nuk duhet të lidhim duart dhe të mbyllim gojën me pseudopremtimet e
revizionistëve jugosllavë.
Por neve na intereson të dimë qëndrimin e kosovarëve, deri ku janë të lidhur këta
me Shqipërinë dhe, kur them kosovarëve, kuptoj "udhëheqësit", se është e qartë që
populli e do me gjithë shpirt Shqipërisë socialiste. Por kurdoherë me kujdes dhe me
prudencë me ta, kurdoherë brenda vijës sonë dhe në disfavor të titizmit.
Fadil Hoxha, në biseda që ka bërë me ambasadorin tonë në Beograd, lë të kuptojë
se "ai ka qenë në pozita të vështira në kohën e Rankoviçit". Thotë po ashtu se "ka,
sidomos serbë, që ndodhen kudo, që nuk janë në favor të marrëdhënieve të drejta midis
nesh dhe unë po ju flas këtu edhe si udhëheqës, edhe si shqiptar kosovar".
Fadili thotë: "Konsiderohesha si tradhtar nga Rankoviçi". Po nga Titoja? (këtë nuk e
thotë, nuk mund ta thotë) dhe kosovari i delegacionit të Universitetit të Prishtinës tregoi
se gjoja ky i sugjeroi Fadilit nga ana e vet, që "unë do t’u ngre shqiptarëve që t'i heqin
epitetet që të kanë vënë shqiptarët si tradhtar i popullit shqiptar" etj.
Fadili thotë po ashtu që "është goditur se ai ka qenë kundër atyre që donin të
ngrinin Kosovën kundër Shqipërisë dhe për këtë qëndrim e larguan nga posti". Ai s'thotë
se kush, por dihet që e ka fjalën për Rankoviçin, Dushanin, por ndoshta dhe për Titon.
Dhe më në fund Fadili shton: "Ne dhe ju kemi interes ta shpëtojmë Kosovën nga çdo
ngatërresë, ne kemi luftuar së bashku dhe gjaku nuk bëhet ujë". Kjo frazë e fundit i
përgjigjet çka i thashë unë afërsisht Rexhep Durakut që ta njoftonte Fadilin nga ana ime
se "ne jemi vëllezër të një mëme, të një gjaku dhe gjaku nuk bëhet ujë”.
Duhet t’u besojmë këtyre çka thotë Fadili? Duhet t’u besojmë deri në një pikë. Ai
serb nuk është, por është shqiptar, dhe Shqipërinë e do sipas mënyrës së tij. Cila është
mënyra e tij? Që Shqipëria ta ketë mirë me këtë Jugosllavi që mendon se tash nuk është
si ajo e Rankoviçit (dhe këtu gabon), kështu që ne ta ndihmojmë Kosovën të forcojë
pozitat e saj në Federatë (këtë nuk e ka keq dhe ne e kemi parasysh). Fadili pohon se
rankoviçistët ishin kundër Shqipërisë dhe luftonin të ngrinin Kosovën kundër nesh. Por
është e qartë se kjo ngjiste jo vetëm në kohën e Rankoviçit, por edhe të Titos. (Fadili s'e
përzien Titon në këtë punë, se beson kështu apo për oportunitet, të dyja mund të
mendohen, pse Fadili gjykon që pas dënimit të Rankoviçit, Titoja u hapi ca rrugë
kosovarëve, por në një vend nuk mungon të na thotë: "T'i përmirësojmë marrëdhëniet
tash që është gjallë Titoja, pse pas vdekjes së tij nuk dihet se ç'bëhet". Kjo mund të na
lërë të kuptojmë se pas Titos "ne kosovarët asnjë besim s'mund të kemi te serbët".)
Fadili na thotë se 'IM qëndrim e ka kundërshtuar, prandaj është goditur". Ai thotë,
gjithashtu, se i kishte thënë Titos shumë herë që "të hidhte poshtë Koçi Xoxen dhe
vetëm me Enver Hoxhën dhe me Mehmet Shehun duhet të përmirësojmë marrëdhëniet,
por Titoja nuk e dëgjonte. Vetëm tash, pas fjalimit të 3 tetorit të Enverit (Fjalimi i
mbajtur në takimin me zgjedhësit e zones Nr.209, 3 tetor 1974 në Tiranë I.H.), Titoja i
paska thënë se "d Fadil Hoxha ke pasë të drejtë" etj.
Sigurisht, këto gjëra që thotë Fadil Hoxha, i flet më hapur, pse Titoja dhe shokët e
tij i kanë ndezur dritën jeshile, duke e porositur të thotë këto se "u vjen mirë
shqiptarëve, llafe janë dhe llafet i merr era". T'i afrojmë ata, mymqyn dhe t'i futim në
radhë,
t’ia ulim prestigjin Shqipërisë socialiste, PPSH-së dhe të ngremë kështu
prestigjin e Titos dhe të titizmit. Bota atëherë do të thotë: mbaroi edhe Shqipëria dhe
PPSH, u nënshtruan. Se si e bën këtë Fadil Hoxha, me bindje, me gjysmëbindje ose i
urdhëruar, ne duhet të jemi të bindur se qëllimi i Titos dhe i titistëve është ky që
thashë.
Ne i kemi të drejta deklaratat tona, mund të zhvillojmë tregtinë me Jugosllavinë të
bisedojmë edhe për rrugët, edhe për hekurudhat, por jo të shkojmë më tej, çdo gjë me
ta duhet bërë me shumë prudencë dhe këto që do të bëjmë të mos i Wine titistët t'i
interpretojnë sipas qejfit të tyre, ne t'i interpretojmë sipas interesit tonë. Veçanërisht të
mos lejojmë në asnjë mënyrë që jugosllavët të propagandojnë sikur ne po "puqemi me
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titistët". Çështjen e Kosovës dhe të udhëheqësve shqiptarë kosovarë ta kemi kurdoherë
parasysh dhe t’i ndihmojmë. Një Kosovë e fortë, me ndjenja të forta shqiptare, me
kulturë patriotike dhe me dashuri të sinqertë për Shqipërinë socialiste, ësthë një ndihmë
shumë e madhe për ne, është një ndihmë dhe një gardh kundër shovinizmit serbomadh dhe
revizionistëve titistë e sovjetikë.
21 janar 1975
Vdiq babai i Emin Durakut
Sot mësova me hidhërim të thellë se në Gjakovë ka vdekur miku im i respektuar, patrioti
Rexhep Duraku, babai i komunistit veteran Emin Duraku. I bëra telegram familjes.
1 prill 1975
Jugosllavia do të bëhet një vend që do të ndjellë rreziqe dhe andrralla për ne
Derisa borgjezia e re titiste jugosllave vendosi në Jugosllavi pushtetin e kapitalit, me këtë
ajo vendosi edhe shtypjen e kombësive, nuk njihte më de facto barazinë në mes kombësive
dhe zhduku mundësinë e bashkëpunimit dhe të vëllazërimit vullnetar të tyre. Parrulla "bashkimvëllazërim" jo vetëm nuk dëgjohet më, dhe ka arsye të thella që s'dëgjohet, por, edhe kur e
thonë ndonjëherë, ajo ka mbetur një slogan anakronik dhe pa përmbajtje. Politika e titistëve
nuk është veçse një politikë gjysmëimperialiste, në pamundësi të bëhet e plotë, se nuk ka
"këllqe". Borgjezia titiste nxiti nacionalizmin dhe shthuri unitetin e kombësive, nga ana tjetër,
kërkon ta forcojë këtë unitet në rrugë kapitaliste. Borgjezia titiste me vetadministrimin shthuri
unitetin ekonomik të federatës dhe, në të njëjtën kohë, siç doli nga një intervistë e kohëve të
fundit e Ljubiçiçit, ministri i Mbrojtjes i Jugosllavisë, po bën thirrje për "unitetin ushtarak kundër
rrezikut që na kërcënon nga dy superfuqitë". Kështu Jugosllavia bëhet një vend që do të ndjellë
rreziqe dhe andralla për ne, prandaj duhet të jemi vigjilentë.
Borgjezia titiste nuk e ka harruar shovinizmin serbomadh. Ajo s'e ka luftuar dhe
këtë nuk mund ta bëjë dot, por përpiqet ta kundërbalancojë me atë kroatomadh.
Borgjezia luan në litar, si në platformën e brendëshme me serbët e kroatët, ashtu edhe
në platformën e jashtëme me BS dhe me SHBA. Eshtë e qartë se mbeturinat e vjetra të
Karagjorgjeviçëve dhe të Maçekëve janë plotësisht të gjalla te titistët. Derisa këto
tendenca ekzistojnë dhe ushqehen nga borgjezia, nuk mund të ketë as barazi, as unitet
në mes popujve të Jugosllavisë.
Si mund të ekzistojë kjo barazi, kur Kosova me popullsi shqiptare shtypet e gjakoset
dhe shqiptarëve në Jugosllavi nuk u jepeshin e nuk u jepen nga titistët të drejtat e tyre
kombëtare e demokratike? Si mund të ketë unitet, kur për shkak të vetadministrimit
Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë së prapambetur nuk u jepet asnjë ndihmë efektive
ekomomike? Lënia pas dore nga ana kulturore e Kosovës nga funksionarët serbë, dëbimi
i shqiptarëve nga tokat e tyre për në Turqi, nuk tregon veçse atë që asgjë nuk kishte
ndryshuar në mendjen e shovinizmit serb titist. Një nga personat që i shtypte kosovarët
dhe i gjakosi ishte Dushan Mugosha, kurse një nga ata që i mbronte ishte Miladin
Popoviçi. Borgjezia titiste të parin e bëri "hero të popujve të Jugosllavisë", të dytin
"natën" e vrau me atentat, "ditën" e bëri hero.
Proçesin e zhvillimit të Jugosllavisë duhet ta kemi vazhdimisht në vëzhgim të rreptë.
23 shtator 1975
Si duhet të jetë interesimi ynë për Kosovën e kosovarët
Bisedova me Hysniun për problemin e Kosovës dhe mbi mënyrën e interesimit tonë
për zhvillimin politik, ekonomik, shoqëror dhe veçanërisht patriotik shqiptar të
kosovarëve. Armiqtë e jashtëm shqiptarë, që nga Lekë Zogolloviçi dhe Vatikani,
organizojnë në Kosovë plane djallëzore kundër RP të Shqipërisë. Natyrisht, po kështu
bëjnë, në radhë të parë, titistët, proamerikanët dhe prosovjetikët. Të gjithë këta
Kosovën po e përdorin si një trampolinë kundër nesh, trampolinë e maskuar nën petkun
e "Shqipërisë". Në këtë rrugë përdoret feja, përdoren njerëz nga shtresa e inteligjencies
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së lartë shqiptare kosovare, pronarë të mëdhenj të tokave. Midis zanatçinjve ka të
lëkundshëm. Pjesa tjetër e popullit ka një frymëzim të madh patriotik shqiptar, antitist;
antiserb etj. Kosovaët patriotë duhet të mendojnë vetë për të tashmen dhe për të
ardhmen e tyre; vetë ata duhet të vendosin ç'duhet të bëjnë tash e më vonë, vetë ata
duhet të gjejnë mënyrat e organizimit të tyre.
Ndihma jonë nuk mund të mendohet dhe as të shtrohet, siç bëjnë disa në Kosovë:
"A do të na ndihmojë Shqipëria me ndërhyrje të armatosur,". Këta njerëz, në qoftë se
s'janë provokatorë, duhet të mendojnë më parë si do të mbrohen vetë dhe jo të presin
që Shqipëria socialiste "t'i deklarojë Jugosllavisë luftë të armatosur". Shqipëria socialiste
do të mbrohet, në rast se atakohet nga cilido shtet kufitar. Ne do të mbrojmë vëllezërit
tanë kosovarë, siç kemi bërë në çdo kohë, në rast se persekutohen, por jo duke i
deklaruar luftë Jugosllavisë. Lufta e Partisë sonë kundër titizmit dhe vetadministrimit
titist është një ndihmë e madhe politiko-ideologjike që u japim ne shqiptarëve të
Kosovës, të Maqedonisë e të Malit të Zi. Zhvillimi me sukses i ndërtimit socialist te ne
është një ndihmë tjetër e madhe që kosovarët duhet ta propagandojnë dhe të luftojnë
kundër atyre shqiptarëve titistë që e minimizojnë dhe e denigrojnë. Ne i ndihmojmë ata
me letërsinë, me artet, me arsimin tonë dhe me ndihmën e posaçme që u japim në këtë
fushë. Ne e favorizojmë Kosovën, po kështu e ndihmojmë atë me tregtinë që bëjmë me
Jugosllavinë dhe në shumë drejtime të tjera. Të gjitha këto ndihma kosovarët patriotë e
të zgjuar duhet t'i kuptojnë, t'i konsolidojnë dhe këta të ndihmojnë organizimin e tyre
brenda dhe të kalitin unitetin. Varet nga ata të mos lejojnë të organizojnë kundër RP të
Shqipërisë dhe vetë Kosovës njerëzit e Zogut, të Xhafer Devës, të Vatikanit. Më parë se
të vijnë "tek armët", kosovarët duhet të bashkojnë forcat dhe të godasin këtë punë
arrniqësore. Lufta me armë nuk mund të bëhet pa u matur mirë më parë se ç'mund të
fitojnë. Prandaj duhen përdorur forma e mjete të cilat do të ishin preludi, që, kur të
krijohen kushtet, të çojnë në kërkesa më të larta.
7 dhjetor 1975
Triumfues e të mbushur me lavdi në gjirin e tokës mëmë
Sot vijnë dhe varrosen në Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut në Tiranë shokët
heroik e të lavdishëm partizanë, që ranë dëshmorë në luftën kundër nazistëve për
çlirimin e popullit shqiptar të Kosovës, të popullit malazez, atij të Bosnjës, të
Hercegovinës etj.
Kthehet kontigjenti i fundit i bijve dhe i bijave të lavdishme të RP të Shqipërisë dhe
të popullit shqiptar që, me urdhrin e Komandantit Suprem të Ushtrise Nacionalçlirimtare,
pasi çliruan gjithë Shqipërinë nga okupatorët nazistë, i ndoqën këta duke luftuar dhe
duke i grirë në fushat shqiptare të Kosovës, në gërxhet e në grykat me bore e acar të
Malit të Zi, të Bosnjës e të Hercegovinës. Luftuan bijtë e nënave heroike të Shqipërisë
tok me partizanët jugosllavë njësoj sikur luftonin për çlirimin e Tiranës, të Gjirokastrës,
të Vlorës, të Shkodrës. Asgjë nuk i ndaloi trimat, që Partia i kishte edukuar me një
frymë internacionaliste të lartë. Ata ecën përpara në mes plumbave dhe topave të
armikut. Me qindra e qindra na u vranë për lirinë e popujve të Jugosllavisë, por e ngritën
lart e më lart emrin e shqiptarit, që në shekuj ka treguar heroizma të shkëlqyer. Bijtë e
Partisë Komuniste të Shqipërisë u treguan besnikë deri në sakrificën e jetës për idealet e
Partisë. Ata, të inkuadruar në divizione dhe në brigada shqiptare, lanë nam të madh në
popujt e Jugosllavisë, që i nderonin duke vënë lule në varrezat e tyre. Populli shqiptar i
Kosovës, i Malit të Zi etj., i përcolli eshtrat e tyre me nderime deri në kufi. Ata hynë
triumfues, mbuluar me lavdi në gjirin e tokës mëmë, në zemrën e popullit të tyre që i
rriti për një çështje të madhe të pavdekshme kurrë. Këta trima e trimëresha luftuan për
çlirimin e popullit të tyre dhe për ata të Jugosllavisë.
Sot ata janë në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë së tyre socialiste, për të cilën
dhanë jetën. Tërë populli i Tiranës është jashtë dhe i rrethon bijtë e tij të lavdishmm me
një dashuri të zjarrtë.
Më duket sikur jam në mes tyre, në mes të shokëve të mi të shtrenjtë, i ndjek me
emocion të madh makinat që kalojnë triumfalisht nga sheshi "Skënderbej", në
bulevardin "Dëshmorët e Kombit", nga ku do të ngjiten në varrezat madhështore që
55/139

Kosova është Shqipëri

Partia dhe populli ndërtuan për bijtë e tyre dëshmorë. Tash që shkruaj këto rradhë, nga
zyra dëgjoj breshërinë e topave që nderon kujtimin e tyre të pavdekshëm në shekuj.
Ata tash janë në gjirin e tokës mëmë, që e lagën me gjak dhe "Mëma Shqipëri", statuja
madhështore e Varrezave të Kombit, vigjilon mbi ta me shtatin e saj vigan, ajo i mbulon
varrezat e shenjta të bijve dhe të vashave të saj të lavdishme me kurorën me dafina dhe
me yllin e kuq të Partisë.
Lavdi në shekuj dëshmorëve të kombit dhe të partisë sonë heroike!
26 janar 1976
Letër e ngrohtë nga kosovarët që jetojnë në Shqipëri
Shokët kosovarë, anëtarë të kooperativës bujqësore të Rrashbullit, më kanë drejtuar
një letër shumë të ngrohtë me rastin e vdekjes së Qerim Mukës. Letra e tyre ka një
kuptim të lartë politik dhe flet për vendosmërinë, për dashurinë dhe besnikërinë e
kosovarëve që jetojnë te ne, ndaj PPSH dhe atdheut të tyre, Shqipërisë socialiste. Por
indirekt, me këtë letër, ata u drejtohen vëllezërve kosovarë që rrojnë nën zgjedhën
titiste. Edhe me këtë letër, të cilën, u thashë shokëve që të botohet në shtyp, tërthorazi
po u japim përgjigjen flakë për flakë titistëve dhe lakenjve të tyre shqiptarë në Kosovë,
të cilët kanë rifilluar persekutimin, dënimin dhe burgosjen e shqiptarëve të Kosovës,
duke u vënë këtyre epitete të tilla si "irredentistë", "informbyroistë", "stalinianë",
"partizanë të shtetit etatist stalinian" etj.
9 shkurt 1976
Jugosllavët çojnë në gjyq studentë e mësues kosovarë
Jugosllavët bënë në Prishtinë gjyqin e një grupi studentësh dhe mësuesish shqiptarë
nga Kosova, të akuzuar për veprimtari "kundër" regjimit, si "informbyroistë",
"stalinistë", "irredentistë", si përkrahës të "Shqipërisë së madhe" etj. Ne nuk kemi fare
dorë në këtë çështje, po me siguri ky është një provokacion ku kanë gisht titistët
jugosllavë, revizionistët sovjetikë dhe agjentura e tyre (serbe, malazeze etj.), Vatikani
dhe reaksioni shqiptar ballist jashtë (Xhafer Deva e kompani).
Sido që komunikata e gjyqit dhe Radio Prishtina, në një farë mënyre, lënë të
kuptohet se "këta ishin për "Shqipërinë e madhe" që donte të ndërtonte Italia fashiste",
se "këta ndiqnin rrugën e Rankoviçit dhe të ballistëve", këto nuk na implikojnë ne, por
përsëri Jugosllavia titiste bën provokacion edhe për ne. Por ne nuk duhet të ndërhyjmë
me shtyp, nuk mund të marrim në mbrojtje asnjeri, pse, e para, nuk dimë kush janë
këta që u dënuan dhe, e dyta, s'kemi dorë në këtë punë. Në provokacionin titist ne nuk
duhet të biem. Kosovaët le të reagojnë vetë. Po të shtohet terrori, atëherë është një
çështje tjetër.
30 prill 1976
Kujdes për çështjen etnike
Shokun Ramiz e sinjalizova që në ekspozitën që do të bëjmë për arkeologjinë dhe
etnografinë, të kihet kujdes veçanërisht problemi i popullatave shqiptare që jetojnë
jashtë kufijve. Të mos ekspozojmë harta me kufij dhe me bojëra, pse atëherë do të
ngrihet një zhurmë e madhe nga revizionistët jugosllavë dhe nga reaksioni grek, gjë që
nuk na shërben. Ne duhet vetëm të sinjalizojmë që në këtë apo në atë vend, si në Itali,
në Amerikën e Veriut etj., rron popullsi shqiptare autoktone ose e ngulur në shekuj të
ndryshëm.
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14 korrik 1976
Të presim me ngrohtësi ansamblet kosovare që vijnë në vendin tonë
Po më tërheq vëmendjen se nuk po shkruhet për korin e Prishtinës "Kolegium
Kantorum". I thashë Ramizit se shokët që merren me propagandën e shtypin, o kanë
frikë të marrin përgjegjësi, o s'mendojnë fare. Vjen një kor nga vëllezërit tanë kosovarë,
që digjen për Shqipërinë, e mbahet heshtje, ndërsa tanët, kur venë në Kosovë, i presin
si "perëndinë", çahen nga entuziazmi kur këndojnë artistët tanë dhe manifestojnë në një
mënyrë të atillë, saqë UDB-ja i arreston. Si do t'i inkurajojmë ne shqiptarët e Kosovës
për patriotizmin e tyre të madh shqiptar, për zhvillimin e tyre kulturor? Si do t'ua
tregojmë ne dashurinë tonë, kur ata futen në burgje, sepse dëgjojnë këngët tona, kurse
shtypi ynë nuk shkruan për ta? Prandaj të ndryshojë që tash ky qëndrim pasiv, apolitik.
Kudo që të vejë kori, ta presin me ngrohtësi.
I propozova Ramizit që, para se të largohet ky ansambël, të japë një shfaqje të
fundit në Tiranë, gjatë së cilës pjestarët e tij mundësisht të këndojnë së toku edhe me
këngëtarët e artistët tanë, këngë patriotike nga tonat, po ku nuk flitet për mua. Në këtë
shfaqje të asistojë edhe Ramizi me ministren e Arsimit dhe të Kulturës dhe me punonjës
të frontit të kulturës; kështu që kjo pjesëmarrje të marrë karakter politik dhe kulturor dhe
jo qeveritar. Në antrakt Ramizi të takohet me përfaqësues të ansamblit dhe t'i urojë,
pastaj ai mund të vejë edhe në skenë. Kështu besoj se bëhet mirë.
31 korrik 1976
Veprim që ia arriti qëllimit të tij të mirë
Më njoftuan për atmosferën e ngrohtë që ishte krijuar gjatë takimit që ministrja e
Arsimit dhe e Kulturës pati me disa përfaqësues të grupit të korit të Prishtinës "Kolegium
Kantorum". Në të vërtetë unë i kisha sugjeruar Ramizit që të organizohej një koncert i
përbashkët, jo zyrtar, në të cilin të këndonin pjesëtarë të këtij grupi dhe këngëtarë nga
tanët. Në koncert asistonte edhe Ramizi dhe shoqja Tefta Cami.
Këtë sugjerim unë e bëra që kosovarët ta merrnin vesh se sa i do populli shqiptar
vëllezërit, bijt dhe bijat e tij të Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi ku
banojnë shqiptarët; e bëra po ashtu që ta kuptonin edhe titistët se ç'qëndrim mbajmë ne,
kur ata burgosin dhe persekutojnë të rinjtë dhe të rejat shqiptare, që manifestojnë qenien
e tyre si shqiptarë dhe dashurinë e tyre për RPSH.
Por koncerti i përbashkët nuk u bë, sepse ambasada jugosllave nuk i lejoi këngëtarët
kosovarë të merrnin pjesë në një shfaqje të përbashkët me këngëtarët e artistët tanë.
Ambasada jugosllave u tmerrua, u frikësua dhe u bënte presione kosovarëve të mos
manifestonin dashurinë e tyre për popullin shqiptar, për Shqipërinë. Me orë të tëra gjithë
pjesëtarët e këtij grupi i mbanin në ambasadë ku "i këshillonin".
Kur pjesëtarët e grupit janë takuar me shoqen Tefta, janë gëzuar pa masë, janë
entuziazmuar dhe kanë thënë "s'do ta harrojmë kurrë pritjen që na bëtë, por mendoni se
do të ktheherni në Kosovë dhe atje mund të marrin masa. Ju lutemi na kuptoni".
9 qershor 1977
Gënjeshtër e një reviste shoviniste maqedonase
Mbrëmë lexova artikullin e revistes maqedonase "Kultura Zhivot", në të cilin flitej
gjerë e gjatë për "pakicat" maqedonase në Shqipëri. Sipas artikullit të kësaj reviste,
numri i tyre në Shqipëri na qenka 60.000 veta, shifër kjo plotësisht e gënjeshtër. Ku
bazohet kjo revistë për ta nxjerrë këtë pakicë prej 60.000 vetash?
E para e punës, ajo ngatërron maqedonasit e vërtetë me vllehët (arumunët),
sarakaçanët, të cilët kjo revistë shoviniste i bën maqedonas, gjë që është një mashtrim
historik.
Revista në fjalë e bazon studimin e saj në detaje, bile në "të dhëna" të autorëve të
panjohur që kanë shkruar nga fundi i shekullit të 19-të e në fillim të shekullit të 20-të në
ndonjë qoshe libri të tyre, se në ato kohë, 100-120 vjet më parë apo 60 vjet më parë,
në Shqipëri, bile në krahinën si në atë të Bilishtit, në lagjet e qytetit të Korçës, apo në
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fshatrat e saj, si në Boboshticë, në Drenovë, pa folur për zonën e Pustecit buzë liqenit të
Ohrit, jetokan maqedonas dhe këndej i nxjerr kjo revistë këta 60.000 njerëz.
Natyrisht, ne kemi statistika të qarta, të pashtrembëruara kurrë, bile as në regjimin
e vjetër, por sidomos në regjimin tonë, se sa maqedonas ka në fakt në Shqipëri dhe ku
janë grumbulluar këta. Statistikat tona në lidhje me numurin e tyre janë fare të sakta.
Mund të këtë edhe ndonjë numur të vogël maqedonasish, që llogariten me gisht, të
shpëmdarë andej-këndej në të gjithë Shgipërinë, por këta janë të përzier me shqiptarët,
pse janë martuar me ta.
Pikërisht shqiptarët, gjatë gjithë historisë, kanë mbajtur në çdo kohë ndaj
minoriteteve një gëndrim dashamirës e kurrë nuk kanë vepruar ashtu sikure serbët
kundër shgiptarëve në Jugosllavi. Gjenocidi në shqiptarët ka qenë i panjohur, sepse ata
nuk kanë ushgyer ndonjëherë ndjenja raciste apo shoviniste. Prandaj i thashë Ramizit se
hëpërhë ne duhet t'i përgjigjemi kësaj reviste, duke ia bedhur poshtë me fakte shifrat që
jep ajo për minoritetin maqedonas në Shqipëri dhe gëllimet ose insinuatat për të cilat kjo
revistë ka shkruar artikullin. Duhet t'ua bëjmë të gartë e t’u themi: Meqënëse ju vini në
dukje këtë numur maqedonasish që ekzistojnë dhe jetojnë në Shqipëri, ne do t'ju
përgjigjemi më vonë me një studim të imët dhe të vërtetë, jo vetëm për numurin e
shqiptarëve që jetojë në Maqedoni, në qytete e në fshatra, por edhe me një statistikë të
plotë e të vërtetë të të gjithë shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi.
I thashë Ramizit se, për të hedhur dritë mbi këtë çështjen e fundit, duhen kohë e
studime. Unë nuk e di nose egziston një sektor i veçantë në Institutin e Historisë që të
ketë në studim popullsitë shqiptare në vendet e huaja, e në ato që traktatet imperialiste
që e kanë coptuar Shqipërinë i kanë 16në jashtë territorit të atdheut. Ky është një studim
i domosdoshëm, që ne duhet ta bëjmë. Ky studim nuk ka karakter shovinist, por ka
karakter nacional dhe marksist-leninist. Ne duam të dimë sa shqiptarë ka në Kosovë, sa
ka në Maqedoni, sa në Mal të Zi, sa. në Dalmaci, sa në Greqi, sa në Turqi, sa në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, në Australi e gjetkë; prandaj ky do të jetë një studim historik i
thellë, serioz, që do të lypë njerëz, kërkime, ballafagime, njohuri dhe Ilogaritje. Në goftë
se nuk e kemi, duhet ta krijcjmë një sektor të tillë në Institutin e Historisë, prandaj t'i
përvishemi punës për këtë gëllim.
20 qershor 1977
Manovra të djallëzuara të udhëheqësve jugosllavë
Artikulli kundër gazetës shoviniste maqedonase "Kulturen Zhivot" që donte "të
vërtetonte" me statistika false se që prej vitit 1880 e deri sot në Shqipëri jetojnë gjoja 60
mijë magedonas, u botua në gazetën "Drita". Siç duket, ky artikull u vajti si një shiringë
me serum kali deri në fund, pse dje papritur e pakujtuar agjensia Tanjug transmetoi
intervistën e një personalited jugosllav, Kiro Gligorovit, që i kishte dhënë një të dërguari
të AFP-së për "minoritetin" shqiptar në Jugosllavi. E ç'nuk i thoshte Gligorovi francezit se
minoriteti shqiptar në Jugosllavi rron mirë, rron i lumtur; në Kosovë, ku përbën
shumicën e popullsisë, ai ka në dorë pushtetin. Edhe në vende të tjera të Jugosllavisë,
po ashtu, shqiptarët rrojnë kështu e rrojnë ashtu, se marrëdhëniet e Jugosllavisë me
Shqipërinë shkojnë duke u përmirësuar, marrëdhëniet tregëtare po ashtu po
përmirësohen, se ne jemi lidhur nga lufta që kemi bërë së toku me të njëjtët armiq, se
na lidhin shumë fije me njëri-tjetrin etj., etj. Me një fjalë, Beogradi iu përgjigj
budallallëkut maqedonas dhe sigurisht nga qendra do t’u kenë thënë maqedonasve: "Ç'i
hapni plagët? Po i hapët ato, s'dihet ç'sëmundje e madhe do t'i shkaktohet trupit të
kalbur të Federatës Jugosllave".
Le ta kuptojnë akoma më mirë jugosllavët, dhe këtë ata e kanë kuptuar, që me
shqiptarët të mos i mbrehin qetë, siç thotë populli ynë, pse pastaj nuk do të jetë mirë
për ta.
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6 gusht 1977
Pikëpamjet shoviniste të një ambasadori jugosllav
Në një bisedë që pati ambasadori jugosllav në Athinë me ambasadorin tonë i tha:
"Kam marrë vesh që grekët po përgatitin në Selanik një kongres të maqedonasve grekë.
Neve nuk na pëlqeu një gjë e tillë, për arsye se jemi shumë të ndjeshëm dhe nuk
dëshirojmë që grekët të bëjnë kongrese të tilla me maqedonasit". Vihet pyetja: Përse u
dashka që grekët të mos bëjnë kongrese të tilla me shtetasit e tyre maqedonas, që janë
në Greqi, dhe shovinistët jugosllavë paskan të drejtë të mbajnë nën zgjedhë një milion e
tetëqindmijë shqiptarë, të cilëve u kanë krijuar gjithë ato situata të vështira, i kanë pasë
futur në kampe përqëndrimi, nuk i linin të mësonin gjuhën amtare, i kanë ngritur dhe i
kanë shpërngulur në Turqi etj., etj.? Përse shovinistët jugosllavë paskan pasë të drejtë të
kurdisin propagandistë kundër RPS të Shqipërisë e të përgatitin edhe tash të tillë? Ata
mendojnë se vetë mund të bëjnë kongrese me pakicat kombëtare që jëtojnë në Jugosllavi,
kurse të tjerët nuk duhet të bëjnë. Ky qëndrim, natyrisht, tregon për pikëpamjet
shoviniste të jugosllavëve.
Shovinistët jugosllavë kërkojnë të krijojnë Jugosllavinë e madhe, ata duan që grekët
të njohin që edhe maqedonasit që banojnë në Greqi, janë pjesë e popullatës së Republikës
Maqedonase brenda në Federatën Jugosllave. Po ashtu ata kërkojnë që edhe bullgarët të
njohin se në Pirinë kanë një minoritet maqedonas, kështu që në një kohë jugosllavët të
mund t'i zgjerojhë kufijtë e tyre me këta maqedonas, bile të marrin dhe Selanikun. Kur
është çështja të mendohet që tokat tona në Jugosllavi të banuara nga shqiptarët t'i
kthehen Shqipërisë, kjo nuk u leverdis shovinistëve serbë e jugosllavë. Bile shovinistët
serbë e jugosllavë kanë vënë një çensurë të rreptë që në Jugosllavi të mos shikohet
televizioni ynë dhe përpiqen që marrëdhëniet kulturore që mban Shgipëria me Kosovën, t'i
kufizojnë jashtëzakonisht shumë. Ansamblet tona ata i çojnë të japin shfaqje në disa salla
ku kanë mundësi të mbledhin vetëm njerëz që i kanë të tyret, që janë të shitur tek ata, që
janë jo vetëm kundër RPS të Shqipërisë, por edhe antishqiptarë të Kosovës, me një fjalë
elementë tradhtarë që janë vënë në shërbim të shovinizmit serb. Në Strugë, për shembull,
shovinistët jugosllavë nuk kanë lejuar që ansambli ynë "Çerçiz Topulli", i ftuar në festivalin
e Ohrit, të jepte shfaqjet e tij. Ky qëndrim arbitrar përbënte një skandal të madh, derisa u
arrit që jugosllavët të kërkojnë ndjesë për këtë paturpësi që bënë në Strugë. Udhëheqësit
maqedonas tregohen më katolikë se papa, më shovinistë se serbët. Ata aktualisht sillen
ndaj shqiptarëve me një arrogancë të tmerrshme e të turpshme, në një mënyrë aq
poshtëruese dhe aq revoltuese, sa, natyrisht, shqiptarët e Maqedonisë nuk do t'ua
harrojnë aq kollaj.
Jam me pushimet e verës këtu, në Pogradec, dhe herë pas here shoh në televizor disa
filma të bërë në Maqedoni, të cilët e paragesin shqiptarin kurdoherë si "ballist", sikur ai ka
luftuar kundër Maqedonisë. Sigurisht ky qëndrim është frymëzuar nga politika
serbomadhe, që jugosllavët e kanë zbatuar edhe në Kosovë, ku kanë bërë kërdinë kundër
shqiptarëve që i quanin "ballistë". Ata akoma shqiptarët i quajnë "nacionalistë",
"irredentistë" e çfarë të duash.
Udhëheqja aktuale e Kosovës është e shitur kokë e këmbë te serbët dhe këta të fundit
ia paguajnë mirë tradhtinë. Ajo rron si vojvodët, kurse pakënaqësia e popullit ndaj saj
është jashtëzakonisht e madhe. Këta muaj jeta në Kosovë është shtrenjtuar, çmimet janë
ngritur 18 për qind, kurse në vende të tjera të Jugosllavisë janë ngritur 5 për gind. Në
popull ka edhe fjalë të tilla: "Trepçja prodhon, Beogradi ndërton", gjë që do të thotë se
teoria e vetadministrimit jugosllav zbatohet kudo, përveç Kosovës. Të gjitha të ardhurat e
Kosovës i thith Serbia, i thith Federata, kurse Kosova rron në mjerim. Kosovarët, për të
siguruar mjetet e jetesës, emigrojnë në Turqi, ata lënë tokat e vatrat e tyre dhe shkojnë
të punojnë si skllevër në vendet e zhvilluara kapitaliste për të siguruar diku 5 marka e
diku 5 grosh.
E tillë është situata. Kjo të bën të gjykosh se thënia e ambasadorit shovinist jugosllav
në Athinë bëhet për qëllime shoviniste, por s'ka gjë, koha do të vërtetojë drejtësinë e
vijës sonë në marrëdhëniet me fqinjët, do të nxjerrë në shesh të drejtat e shqiptarëve që
banojnë në Jugosllavi. Do të vijë koha kur kosovarët do të luftojnë akoma më mirë, më
shumë e më fort për të fituar lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin. Shqiptarët që banojnë në
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trojet e veta kombëtare në Jugosllavi, do të vendosin vetë se me cilin shtet do të
bashkohen, do të vijë koha që ata ta thonë fjalën e tyre.
Zhvillimi materialist i historisë, në mos sot, nesër, do ta sjellë ditën e dëshiruar të
lirisë. Shqiptarët që banojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, duhet të punojnë me mend në
kokë; ata nuk duhet të kenë kurrë besim te njerëzit e shitur që i qeverisin, por të
bashkojnë forcat e tyre të shëndosha në një rezistencë që duhet të shkojë kreshendo. Kur
situatat të piqen, detyra e tyre është që, me mënyrat që do t'i gjejnë vetë më të
përshtatshme, të kërkojnë më shumë liri, më shumë demokraci, vetëqeverisje (jo
vetadministrim revizionist, por autonomi të plotë). Këto kërkesa duhet të rriten
vazhdimisht, gjersa të vijë koha që të piqen kushtet për të vendosur se me cilin shtet do
të dëshirojnë të bashkohen.
Ne nuk jemi për politikën e shpartallimit të Federates Jugosllave, por, në rast se
shovinistët jugosllavë vazhdojnë të sillen kështu me Shqipërinë dhe me shqiptarët,
natyrisht ne jemi një popull i atillë që dimë edhe të qëndrojmë, edhe t’u përgjigjemi,
edhe të luftojmë, edhe të fitojmë, kur është rasti për t'i bërë të gjitha këto punë.
3 dhjetor 1977
Ç'do të bëhet në Jugosllavi pas vdekjes së Titos?
Ky është një problem me shumë pikëpyetje, por në përgjithësi mendojmë se, pas
vdekjes së Titos, gjendja nuk do të jetë e qetë në Jugosllavi, do të ketë turbullira dhe do
të duhet një kohë mjaft e gjatë për stabilizimin e situatës. Ujku plak jugosllav, e hëngri
çairin, por Jugosllavinë e ka varur plotësisht në qafën e ujkut ose më mirë të themi në
qafën e ujqve dhe do ta lërë në kaos, pse në këtë vend kanë futur thonjtë imperializmi
amerikan, socialimperializmi sovjetik dhe të gjitha shtetet kapitaliste të botës.
Titoja mund të vihet në një piedestal të historisë për të përfaqësuar udhëheqësin e
një shteti, i cili me vetëdije dhe në mënyrë sistematike shiti lirinë, pavarësinë dhe
sovranitetin e popujve të Jugosllavisë te të huajt. Atij mund t'i ngrihet një monument
për të karakterizuar aventurierin e të gjitha intrigave, kallëpeve, mashtrimeve,
tradhëtive, fjalëve boshe, teorive reaksionare dhe nënshtrimit ndaj të huajve në formën
gjoja të një politikani parimor.
Pikëpamjet e tij politike kanë qenë kaotike, por ai ka një zotësi dhe është mjeshtër
për t'iu adaptuar shumë bukur rrethanave, koniunkturave, ka ditur të diktojë prirjet dhe
qëllimet e imperializmit amerikan, të socialimperializmit sovjetik e të fuqive të tjera të
kapitalit ndërkombëtar dhe të manovrojë. Kjo nuk do të thotë se përkrahësit ose
skllavëruesit e tij dhe të popullit të tij nuk e kanë kuptuar personalitetin e këtij njeriu të
çuditshëm. Por ky personalitet u ka hyrë atyre në punë, u është dashur për ta përdorur
sidomos kundër Bashkmt Sovjetik të Leninit e të Stalinit, kundër komunizmit, kundër
socializmit, kundër shteteve që u çliruan, duke luftuar në këtë drejtim që gjatë Luftës së
Dytë Botërore, me qëllim që këto shtete, me intrigat e tij, të mund t'i shkëpuste nga
Bashkimi Sovjetik dhe t'i hidhte, siç e hodhi Jugosllavinë, në kthetrat e imperializmit
amerikan e të borgjezisë reaksionare evropiane. Pra, ky njeri vepronte me ndërgjegje të
plotë, dhe ata që e drejtonin e udhëzonin, e ndihmonin dhe e nxitnin me ndërgjegje të
plotë në veprimet e tij.
Është e qartë se sado që përpiqeshin imperializmi amerikan dhe borgjezia reaksionare
botërore të fshihnin gishtin e tyre kur lëviznin këtë marionetë, ishte e pamundur që ky
gisht të mos dukej sa një krah, për arsye se Jugosllavia u katandis në një vend me një
unitet fals. Po pikërisht borgjezisë reaksionare, kapitalit ndërkombëtar dhe imperializmit
amerikan u interesonte që Jugosllavia, nën Titon dhe nën titizmin, të ekzistonte si
republikë federative, pavarësisht se ky regjim krijonte dhe thellonte kontradiktat në mes
republikave të ndryshme që e përbënin, me një fjalë, midis popullsive të ndryshme të këtij
vendi. Zaten një politikë e tillë e hallakatjes, e shpërndarjes së kontradiktave u intereson
imperializmit amerikan dhe borgjezisë kapitaliste ndërkombëtare, pse parulla e tyre ka
qenë dhe është kurdoherë "përçaj e sundo", mjafton që pushteti federal, pushteti kryesor
të ishte në shërbim të plotë të tyre. Ky pushtet dukej të përfaqësonte atë diktaturë
fashiste, shtypëse, reaksionare që duke i mbajtur nën thundrën e nën terror popujt e
Jugosllavisë, të krijonte bindjen tek imperializmi amerikan dhe te borgjezia
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ndërkombëtare se regjimi titist ishte një regjim që e shëndronte Jugosllavinë në një vend
kapitalist, sepse zhvillonte pronën private, tregëtinë private, mbronte interesin privat në
kurriz të interesit të përgjithëshëm e të socializmit. Me fjalë të tjera, imperializmi
amerikan dhe të gjithë ata që financuan regjimin e Titos, u përpoqën dhe ja arritën
qëllimit që të krijohej në Jugosllavi një shtresë e borgjezisë së re kapitaliste, e cila të
merrte e të konsolidonte frenat në duart e veta dhe të administronte fondet e mëdha që
kishin investuar shoqëritë e huaja kapitaliste në interesin e tyre e jo në interesin e
popujve të Jugosllavisë. Dhe kur themi në interesin e tyre, kuptojmë në interesin e kësaj
klase kapitaliste që është krijuar në Jugosllavi dhe të atyre jashtë që bëjnë investime në
këtë vend.
Udhëheqësit jugosllavë më në dukje, shquhen për djallëzi të mëdha, por këto nuk
janë djallëzi prej budallenjsh, po prej njerëzish finokë, të cilat imperializmi amerikan,
nëpërmjet regjimit titist, ka ditur t'i përpunojë e t'i përdorë si ndihmës në të gjitha
sferat: politike, ideologjike, ekonomike dhe ushtarake, në të gjitha tratativat e
mundshme në të cilat amerikanët përpiqeshin të fshihnin dorën e tyre dhe të vinin
përpara një shtet si Jugosllavia për të realizuar disa qëllime të veçanta.
Pra, imperializmi amerikan ka synuar që gjithë zhvillimi i Jugosllavisë të bëhej në
atë mënyrë, që ta përdorte si një shembull për të treguar se në ç'rrugë duhej të futeshin
një sërë vendesh të shtypura nga kapitali amerikan e nga ai botëror dhe cilat forma
shtetërore, administrative, ekonomike, e sidomos politike dhe ideologjike, duhej të
adoptonin. Ato duhej, pra, të adoptonin rrugën titiste. Në këtë drejtim Titoja krijoi një
personalitet, por që duhet thënë se ai, gjatë gjithë jetës së tij, ka ditur të manovrojë
dhe të mos lëvizë nga kjo vijë, bile ta perfeksionojë këtë vijë intrigash dhe të mund të
bëhet, ndër qarqet sunduese të shumë vendeve të botës, një personalitet i dorës së
parë. Një nga titujt e kësaj politike është ajo që Titoja gjoja përfaqëson lëvizjen e
shteteve "të paangazhuara", të Won e kemi shpjeguar se është një rrenë e madhe e që
synon të inkuadrojë në kosheren e imperiahzmit vendet e tjera, të bëjë mjaltë për
imperializmin nën parullën e "vendeve të paangazhuara", disa nga të cilat, në fakt, janë
plotësisht të angazhuara tek imperializmi amerikan dhe te borgjezia kapitaliste
reaksionare botërore, disa të tjera janë të lidhura me rubla e armë nga
socialimperializmi sovjetik nën skllavërinë e të cilëve punojnë e derdhin djersën dhe
gjakun e popujve të tyre.
Titoja, u ka shërbyer shumë armiqve të popujve dhe të socializmit, prandaj ata e kanë
ndihmuar, por ndihma e imperialistëve dhe e socialimperialistëve konsiston më parë në
ndihmën për vetveten. Me këtë dua të them që këta armiq kanë pasur fitime kolosale për
veten e tyre, pastaj i kanë dhënë një krodhë edhe Jugosllavisë. Eshtë e vërtetë se ata
kanë investuar me miliarda në Jugosllavi, por duhet thënë që këta miliarda kanë
hipotekuar pasuritë jugosllave dhe sidomos lirinë, pavarësinë dhe sovranitetin e këtij
vendi.
Ne mendojmë se imperializmi amerikan dhe kapitalizmi botëror kanë investuar në
Jugosllavi më shumë së ç'ka investuar socialimperializmi sovjetik, prandaj në regjimin e
Titos influencë më të madhe politike dhe ekonomike kanë imperializmi amerikan dhe
kapitali perëndimor, në radhë të dytë vjen influenca e socialimperializmit sovjetik dhe kjo
ka arsyet e veta të mëdha, pavarësisht se shumica e popujve të Jugosllavisë është sllave.
Edhe çështja e kombësisë, e pansllavizmit luan rol në këtë influencë, por Titoja i ka
përpunuar me kohë popujt e Jugosllavisë që të mos e donin, ta urrenin dhe ta luftonin BS
socialist. Lufta që Titoja u shpalli BS dhe Stalinit, arriti ta armiqësonte shumicën e
popujve të Jugosllavisë me BS.
Me ardhjen në fuqi të hrushovianëve, natyrisht, me peripeci të vazhdueshme, me
nënshtrimin e Hrushovit tezave të Titos, me hedhjen poshtë nga Hrushovi dhe
hrushovianët të figurës së Stalinit dhe me kthimin e BS në një vend kapitalist, u trash
miqësia e BS me Jugosllavinë titiste, por jo në atë shkallë siç ishte konsoliduar kjo miqësi
me imperializmin amerikan dhe me kapitalizmin botëror. Hrushovianët, natyrisht, kishin
qëllimet e veta, që ta kthenin Jugosllavinë në rrugën e tyre, t'i jepnin formën e vendeve të
tjera "socialiste", satelite të BS, po kësaj nuk ia arritën dot, pse Titoja ishte proamerikan,
ishte pro Perëndimor dhe kundër Bashkimit Sovjetik.
Gjatë gjithë jetës së tij Tltoja nuk i ka dashur BS, e as komunizmin, përkundrazi, ka
luftuar kundër tyre në të gjitha format, të cilat kanë shkuar kreshendo deri në prerjen e
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lidhjeve dhe në armiqësimin e plotë me ta. Miqësia me BS hrushovian, natyrisht, u rilidh,
por ishte e dobët dhe vazhdon të jetë e tiIlë. Megjithë këtë BS nuk i ka humbur
shpresat, ai edhe tash, nëpërmjet ndihmave, nëpërmjet pansllavizmit, nëpërmjet
kundërshtarëve të regjimit titist, mendon, punon dhe lufton të hedhë bazat e influencës
së tij të qëndrueshme në Jugosllavi dhe, pas vdekjes së Titos, duke u mbështetur në
këto baza, të mund të influencojë më shumë në këtë vend, domethënë të ketë atje dorë
më të lirë që të veprojë brenda vendit, në mos mundtë dot ta gllabërojë tërë
Jugosllavinë dhe ta kthejë në një satelit të vetin.
Kthimi i Jugosllavisë në një satelit sovjetik është një nga synimet kryesore të BS
revizionist, i cili, po të ketë në dorë Jugosllavinë, i ka dalë NATO-s përbaIlë, jo kryesisht
nga ana ekonomike ose nga pikëpamja e interesit të kapitaleve që kanë investuar
vendet perëndimore, atje, sepse për këto çështje, në situatat aktuale, ashtu si
zhvillohen marrëdhëniet ekonomike në mes të kapitalistëve fare lehtë mund të gjendet
një rrugëdalje dhe bashkëpunim. Bashkimit Sovjetik i intereson Jugosllavia sidomos nga
ana strategjike, nga ana ushtarake. Kush prej dy grupeve të mëdha ushtarake në Evropë
ka Jugosllavinë, ai ka një pozitë të fortë strategjike kundër grupit tjetër. Në rast se
NATO-ja e humbet intluencën në Jugosllavi dhe këtë influencë e fiton Bashkimi Sovjetik,
atëherë Bashkimi Sovjetik veçon Greqinë, vë në rrezik Austrinë, i afrohet Italisë dhe
dominon në Adriatik e në Mesdhe. Kështu që NATO-ja pëson një humbje të madhe
strategjike. Mirëpo do ta lejojë imperializmi amerikan këtë gjë? Unë mendoj se është zor
ta lejojë. Po do të shkojë në luftë imperializmi amerikan në rast se Bashkimi Sovjetik ia
hedh kthetrat thellë Jugosllavisë ose e pushton këtë ushtarakisht? Mendoj se NATO-ja
nuk do të rrijë me duar lidhur, por pa arritur akoma në një konflagracion të
përgjithshëm, do të bëhet më parë një luftë e ashpër ekonomiko-politike për ta pasur
Jugosllavinë gjithsecili në krahët e tij. Prandaj vdekja e Titos edhe për ne do të krijojë
kokëçarje.
Në radhë të parë, ne duhet të jemi të përgatitur për çdo eventualitet, pse
kontradiktat që do të zhvillohen brenda në Jugosllavi dhe në mes të dyja superfuqive, do
të kenë reperkusione për vendin tonë, prandaj kufijtë tanë duhet të jenë të mbrojtur
mirë në këto situata.
Edhe Greqia, nga ana e saj, e sheh me shqetësim të madh çështjen e Jugosllavisë
pas vdekjes së Titos. Aktualisht Greqia e dëshiron një situatë të tillë statukuoje, e cila
është në favorin e imperializmit amerikan dhe të NATO-s. Greqia e di se Jugosllavia ka
pretendime tokësore mbi Maqedoninë e Egjeut dhe, në rast se ajo hyn në kthetrat e
sovjetikëve e të bullgarëve, atëherë rrezikohet pavarësia, liria dhe sovraniteti i Greqisë,
pse synimet sovjeto-bullgare do të jenë ta zgjërojnë Maqedoninë, që këtë herë do të
jetë një Maqedoni bullgare, me përjashtim të tokave shqiptare e të shqiptarëve, të cilët
janë një problem tjetër që nuk po e trajtoj këtu. Por ata do të synojnë të dalin në
Selanik dhe, po të ketë Selanikun, atëherë e kanë cunguar Greqinë. Për këtë arsye
Greqia qëndron kurdoherë vigjilente në drejtim të Jugosllavisë dhe të Bullgarisë. Për
këtë arsye politika aktuale greke është miqësore me ne.
Pra, duke e gjykuar Jugosllavinë në situatat aktuale dhe në ato që do të krijohen pas
vdekjes së Titos, ne, shqiptarëve, na bie detyrë e rëndësishme të forcojmë vendin, të
forcojmë mbrojtjen e kufijve, të jemi vigjilentë, të fuqizojmë ekonominë. Ne duhet të
përpiqemi të qëndrojmë në një politikë miqësore brenda parimeve me Greqinë, të
vazhdojmë të kemi marrëdhënie tregtare me Italinë dhe të jemi vigjilentë për ngjarjet
që do të zhvillohen në Jugosllavi, bile të përpiqemi çdo ditë të azhurnohemi me gjendjen
atje dhe të parashikojmë ç'mund të ngjasë në këtë vend fqinj.
19 dhjetor 1977
Letër e bijës 70-vjeçare të Hasan Prishtinës
Këto ditë kam marrë një letër nga bija 70-vjeçare e Hasan Prishtinës. Ajo më
shkruan me mallëngjim për babën e saj dhe tok me kujtimet për të, përshëndet Partinë,
e falënderon atë për nderin e madh që i bëri Hasan Prishtinës, duke sjellë eshtrat e tij dhe
duke i vënë në altarin e atdheut.
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Ajo na përgëzon që u interesuam kaq shumë për atë dhe për gjithë patriotët e tjerë që
kanë luftuar për Shqipërinë. Letra e saj është shumë e mirë, por njëkohësisht ajo është edhe
një letër politike, pse, duke falenderuar Partinë, vë në dukje luftën që kanë bërë kosovarët për
bashkimin e Shqipërisë, për lirinë dhe për pavarësinë e atdheut.
Natyrisht, përgjigjja që do t'i bëj, nuk do të jetë një përgjigje e thjeshtë, pse ka rëndësi në
rrethanat e dhëna. Nga një anë mund të jetë shumë e nevojshme dhe e domosdoshme të
bëhet kjo letër, por duhen gjykuar edhe anët pozitive që vijnë me këtë përgjigje, sepse, (kjo
mund të ketë reperkusione jo të hapëta, por të fshehta nga ana e jugosllavëve kundër
shqiptarëve të Kosovës) kosovarët, është e qartë se do të shohin në përgjigjen time një
orientim politik për veprim. Prandaj duhet të kenë parasysh që kjo përgjigje të mbajë ato pjesë,
në të cilat nuk u drejtohem asgjëkundi kosovarëve, por që kuptohet se janë për ta. Sidoqoftë,
mendoj që, pasi ta formulojmë këtë letër, ta bëjmë koncize dhe asnjë fjalë të mos jetë e tepërt
në të, çdo gjë të kuptohet si nga ne, edhe nga kosovarët dhe nga gjithë shqiptarët që jetojnë
në Jugosllavi, por pa lënë asgjëkundi shenja se është shkruar dhe u drejtohet atyre.
Pastaj me shokët e Byrosë Politike duhet ta gjykojmë në qoftë se gjendet oportune që të
botohet ose jo, pse nuk është një letër e thjeshtë, mendoj unë, por është një letër që ka ndikim
politik.
6 qershor 1978
Asgjë nuk mund të mbulojë padrejtësitë që i janë bërë kombit shqiptar
me coptimin e truallit të tij
Sot na lajmëruan se delegacioni i Akademisë sonë të Shkencave, me Stefanaq Pollon në
krye, që kishte shkuar në Prizren, i ftuar për të marrë pjesë në konferencën që do të
mbahet atje nga data 6 deri më 9 të këtij muaji për 100-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, do të kthehet në Shqipëri. Anëtarët e delegacionit akoma nuk janë nisur për t’u
kthyer.
Si e pse ka ndodhur kjo punë?
Me siguri, pasi shokët tanë dorëzuan kopjen e kumtesave të tyre, jugosllavët duhet të
kenë kërkuar që tanët të ndryshonin tekstet. Natyrisht ata nuk kanë pranuar të
ndryshonin asgjë dhe janë larguar. Ata kanë bërë shumë mirë dhe ne këtë kthim të tyre
dhe arsyen përse, duhet ta bëjmë në gazetë. Vendosëm që menjëherë, pa u kthyer në
Tiranë, ata të shkojnë në Kukës dhe në shtëpinë e kulturës të këtij qyteti t'i mbajnë
kumtesat që do të lexonin në Prizren. Kështu, populli i Kosovës do të dëgjojë fare mirë
brendinë e kumtesave të delegacionit tonë, të cilit nuk iu dha mundësia t'i lexonte në
seancat plenare që do të zhvilloheshin në Prishtinë. Edhe kjo, përveç manifestimeve të
tjera që do të zhvillohen në vendin tonë, do të shkojë shumë mirë.
Shovinistët titistë u gjendën ngushtë në këto situata. Duhet të flitet nga ata për të
vërtetën historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, apo nuk duhet? Atyre nuk u leverdis
aspak që të thuhet e vërteta ashtu siç është, prandaj preferuan të merrnin më mirë masa
për të larguar delegacionin tonë, sesa t'i lejonin historianët tanë të thoshin të vërtetën
dhe këtë ta dëgjonte gjithë populli i Kosovës. Por, pavarësisht nga largimi i tyre, titistët
shovinistët prapë humbën, populli i Kosovës do të zemërohet akoma më shumë dhe
kumtesat e historianëve tanë, si edhe gjithë manifestimet e tjera të mëdha që po bëhen e
do të bëhen me rastin e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Shqipëri, do t'i
dëgjojë e do t'i shohë populli i Kosovës.
Dielli me shoshë nuk mund të mbulohet, nuk mund të mbulohet padrejtësia që i është
bërë kombit shqiptar nga Porta e Lartë e Prandorisë Osmane, nga shovinistët serbë, nga
shovinistët malazez dhe nga fuqitë e mëdha imperialiste të Evropës, që coptuan truallin
shqiptar.
Më njoftuan se jugosllavët u tërhoqën nga kërkesat që bënë në lidhje me kumtesat që
shokët tanë do të mbanin në Prishtinë me rastin e organizimit të sesionit shkencor mbi
100-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Ata, duke pasur frikë se largimi i delegacionit
tonë do të bënte patjetër një përshtypje jashtëzakonisht të rëndë për ta në gjithë
popullsinë shqiptare që jeton në tokat e veta në Jugosllavi, u tërhoqën me bisht në shalë,
prandaj ne u dhamë urdhër tanëve që të qëndrojnë në konferencë dhe të mbajnë
kumtesat që janë përgatitur dhe vendosur të lexohen.
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10 qershor 1978
Lidhja shqiptare e Prizrenit, - moment krucial në historinë heroike të popullit tonë
10 qershori i vitit 1878, dita kur u mblodh në Prizren Lidhja e Shqiptarëve, është një
datë e shënuar e historisë heroike të popullit tonë. Ajo ishte një ngjarje me rëndësi të
madhe historike për fatet e kombit tonë, pse bëhej në kohën kur Porta e Lartë e
Perandorisë Osmane, në bashkëpunim me carizmin rus dhe me perandoritë e tjera të
Evropës, kërkonin ta copëtonin dhe e copëtuan atdheun tonë.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit ishte ai moment krucial gjatë të cilit të gjitha energjitë e
popullit tonë, patriotizmi i tij i pashoq, dashuria për atdheun, për tokën, për gjuhën,
përpjekjet e tij politike dhe diplomatike e bashkuan atë si një grusht të vetëm për t’u bërë
ballë turqve, serbëve, malazezve, gjermanëve, austro-hungarezëve, grekëve, pse që të
gjithë këta së toku ishin bashkuar kundër popullit shqiptar.
Këtë datë ne e kujtojmë kurdoherë me admirim dhe nderim të jashtëzakonshëm, pse
ka qenë frymëzuese për luftërat e mëvonshme të popullit shqiptar deri në ditët tona. Të
parët tanë rilindas, që me pushkë dhe me penë luftuan për truallin arbëror, na kanë lënë
mbresa të pashlyeshme e që prej gati tre-katër brezash vlojnë në gjakun dhe në zemrat
tona. Në Luftën tonë Nacionalçlirimtare i kishim kurdoherë parasysh qëllimet e larta të
tyre për mbrojtjen e lirisë dhe të pavarësisë së vendit, për sovranitetin e atdheut, për
çlirimin nga imperialistët e ndryshëm dhe nga feudalët e borgjezia e shitur te të huajt.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit nuk ishte vetëm një mbledhje udhëheqësish të shquar
politikë, ushtarakë e të kulturës ose vetëm një mbledhje idealiste. Ajo përfaqësonte
vullnetin e gjithë kombit shqiptar, që nga skaji i jugut deri në Mitrovicë e Kaçanik, në
Plavë, në Guci e deri në Tivar. Udhëheqësit e saj ishin bij të popullit me mendje të ndritur
dhe me një kurajë të hekurt që, për kompaktësinë e kombit shqiptar, për kompaktësinë e
trojeve shqiptare, të cilat rrezikoheshin të copëtoheshin nga armiqtë e huaj shovinistë,
kishin një qartësi të madhe ideologjike, politike dhe ushtarake.
Ata nuk u kufizuan në memorandume shterpe drejtuar Kongresit të Berlinit ose Fuqive
të Mëdha, por këto memorandume u shoqëruan me një mobilizim të madh e të
gjithanshëm të masave të popullit shqiptar në Kosovë, në Maqedoni, në Jug, në Grudë dhe
në Hot, në Tivar e kudo. Dhe aksionet diplomatike të Lidhjes u shoqëruan edhe me
aksione luftarake dhe me një propagandë e agjitacion të thellë e të zjarrtë.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit u bë epiqendra e luftës çlirimtare, ajo demaskoi lakmitë e
serbomëdhenjve, të shovinistëve malazez e të grekëve. Të gjithë këta, sidomos sllavët, i
ndihmonte carizmi rus që luftonte për pansllavizmin, për bashkimin e gjithë sllavëve, për
të dalë në Mesdhe dhe në Adriatik. Dhe carizmi rus u favorizua nga perandoria e Vilhelmit
I dhe e Bismarkut.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe lufta patriotike për të cilën bënte thirrje ajo ishte një
nga pikat nevralgjike në "Çështjen e Orientit". "Çështjen e Orientit" historianët e
borgjezisë e kanë shkruar sipas gejfit të tyre dhe Shqipërinë e kanë përdorur në këtë
çështje si një monedhë tregu për të plotësuar dëshirat e carëve rusë, të kralëve serbë, të
knjaz Nikollës të Malit të Zi dhe të mbretërve të Greqisë, kurse popullin shqiptar, që ishte
një popull me vitalitet të madh, me kulturën, me gjuhën dhe me shkollat e tij, një popull
që kishte luftuar në shekuj dhe vazhdonte të luftonte, e harruan, ata nuk e përmendin në
librat e tyre. Por populli shqiptar e shkroi vetë historinë me armë në dorë, ai derdhi
gjak, por edhe armiqtë nuk i la të qetë, u shkaktoi dëme të rënda. Për fat të keq, forcat
e armiqve tanë të bashkuar i thyen përpjekjet e popullit shqiptar, por Lidhja Shqiptare
që u mbajt në Prizren e që krijoi degët e saj në gjithë Shqipërisë, si dhe luftërat që bëri
ajo për truallin arbëror, lanë mbresa aq të mëdha në mbarë popullin tonë, sa këto
shërbyen e do të shërbejnë edhe më vonë për forcimin e RPS të Shqipërisë.
Shovinistët, cilëtdo qofshin këta, me çdo petk që të vishen dhe me çfarëdo
ideologjie që të mbulohen, çështjen e madhe të popullit shqiptar nuk do të mund ta
shuajnë dot kurrë, ajo çdo ditë që kalon po forcohet dhe po rrënjoset në zemrat e
shqiptarëve, kudo që janë. Sidomos patriotizmi i vëllezërve tanë të Kosovës, të Dibrës,
të Gostivarit, të Tivarit, të Ulqinit, të Plavës e të Gucisë etj., do të qëndrojë kurdoherë i
ndezur për atdheun e përbashkët, për lirinë, për demokracinë, për unitetin kombëtar.
Në Prizren këto ditë u bë një mbledhje përkujtimore sa për të thënë se u kujtua kjo
ngjarje. Ne dërguam në Kosovë delegacionin e shkencëtarëve tanë, me Stefanaq Pollon
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në krye, për të marrë pjesë në sesionin shkencor të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit që do
të mbahej në Prishtinë. Organizatorët kosovarë të këtij sesioni, të cilëve u kishte zënë
këmbët kjo datë kaq e shënuar në disfavorin e tyre, u thënë shokëve tanë të ndyshonin
referatet, të ndryshojnë titujt dhe konkluzionet e kumtesave të tyre. Shokët tanë
refuzuan dhe u nisën të largoheshin. Por pas pak ata, sigurisht pasi morën urdhër nga
Beogradi,thanë se hiqnin dorë nga kërkesat e tyre dhe se shokët tanë mund t'i mbanin
referatet. Kështu që tanët i mbajtën ato ashtu siç i kishin përgatitur. Megjithatë është
fakt se Tanjugu nuk jep asnjë të dhënë mbi këtë sesion shkencor, ku për bujë kishin
thirrur rreth 100 "shkencëtarë" borgjezë, pse, po të flitej për kumtesat e tyre, ishin të
detyruar të flitnin dhe për kumtesat e shokëve tanë. Por ne nuk do t'i lëmë pa i
transmetuar në radio kumtesat tona, që populli i Kosovës t'i dijë pikëpamjet tona
shkencore rreth Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Disa udhëheqës kosovarë me gjithë Tanjugun luftën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit e
kanë katandisur në një luftë gjoja për alfabetin, për shkollat, për pedagogjinë, gjëra fare
për të qeshur. Kështu ata u shërbejnë shovinistëve serbë dhe përpiqen të deformojnë
historinë. Ne e kemi të qartë se nuk mund të presim ndonjë gjë të mirë nga njerëz të tillë
me kombësi shqiptare që deformojnë faktet, konkluzionet, rrjedhimet e kësaj lufte të
madhe të popullit heroik të Kosovës dhe të të gjithë Shqipërisë.
Kurse te ne çështja e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit u bë një problem me të vërtetë i
madh i mbarë popullit, po mbahen konferenca, shkruhen artikuj, vihen në dukje luftërat
që janë bërë, njerëzit e shquar dhe idetë e mëdha që frymëzonin popullin.
Përveç kësaj propaganda jonë po shkon kreshendo dhe sot më 10 qershor, në orën
18", në sallën e Teatrit të Operas e të Baletit, do të mbahet një mbledhje solemne, ku do
të flasë shoku Ramiz Alia mbi rëndësinë e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në të janë të
ftuar edhe pleq patriotë nga të gjitha anët e Shqipërisë.
Nesër, në datën 11 gershor, do të bähet një miting i madh solemn në sheshin
"Skënderbej", ku përpara eshtrave të Abdyl e të Naim Frashërit, të vëna në një shtrat topi
dhe të mbuluara me Flamurin Kombëtar, do të parakalojë populli i Tiranës dhe ne do të
vemi të bëjmë homazhe. Pastaj do të mbahet një fjalim i rëndësishëm për rëndësinë
historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe për udhëheqësit e saj të shquar.
Pas mitingut në mënyrë solemne, jo si në një ceremoni funebre, por në mes
entuziazmit dhe duke kënduar këngë patriotike, do t'i çojmë eshtrat e Abdylit e të Naimit
në varrezat e reja që janë ndërtuar për ta në Parkun e Madh të Tiranës. Tok me varret e
dy përfaqësuesve të mëdhenj të Rilindjes sonë ne kemi përgatitur edhe varrin e Sami
Frashërit, eshtrat e të cilit ndodhen akoma në Stamboll, pse qeveria turke nuk ka
vendosur të na i japë. Qeveria osmane e ndau Kosovën dhe pjesë të tjera të tokave
shqiptare nga Shqipëria, por aktualisht Republika Turke nuk duhet të ndajë vëllezërit
Frashëri, të cilët vërtetë janë tre, por për popullin tonë ata janë një e të pandarë, janë
simbol i diturisë, i patriotizmit, i lirisë, i sovranitetit, i luftës së popullit shqiptar për
pavarësi dhe për sovranitet.
Në vendin tonë prej muajsh po zhvillohet një fushatë e gjerë për t'i shpjeguar
popullit në mënyrë shkencore rëndësinë e madhe të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
luftërat e të parëve tanë me armë dhe me penë, me dituri e me diplomaci, për t'i
treguar atij rezistencën e pashoqe që ka bërë kundër gjithë botës, që kërkonte t'i
shkelte të drejtat e ta copëtonte, siç e copëtoi. Janë bërë dhe po bëhen nga të katër
anët konferenca shkencore. Pra i madh e i vogël te ne tash e ka të qartë këtë periudhë
të lavdishme të historisë së tij. Edhe pas konferencës kombëtare shkencore, që do të
fillojë në datën 12 qershor në Tiranë, do të bëhen po ashtu konferenca shkencore edhe
në disa qytete të tjera kryesore si në Shkodër, Gjirokastër, Elbasan, Korçë, Dibër dhe
Kukës.
Kështu që ne po forcojmë e po kalitim patriotizmin e popullit tonë, ndihmojmë po
ashtu në forcimin e krenarisë së ligjshme dhe të frytshme të të gjithë vëllezërve tanë të
Kosovës, të Malit të Zi e të Maqedonisë që vuajnë nën regjimin e serbomëdhenjve.
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13 qershor 1978
Problemi i popullsisë shqiptare që banon në Jugosllavi
Problemi i Kosovës, i krahinave të Dibrës, të Strugës, të Gostivarit, të Tetovës etj.,
në Republikën e Maqedonisë dhe i shqiptarëve në Malin e Zi për ne qëndron gjithmonë
në rend të ditës.
Padrejtësia e madhe që i është bërë Shqipërisë nga Porta e Lartë Osmane, nga
Perandoria Cariste Ruse, nga Perandoria Prusiane, nga ajo Austro-Hungareze dhe nga
fuqitë e tjera kapitaliste evropiane është evidente. Kjo është një plagë e hapët, e cila do
të vijë duke u malcuar, është një padrejtësi flagrante e imperialistëve dhe e shovinistëve
serbo-malazez.
Deri tash problemin e vëllezërve tanë shqiptarë që jetojnë në trojet e veta
shekullore në Jugosllavi, problemin e tokave shqiptare që u ndanë nga mëmëdheu dhe iu
dhanë haraç Serbisë dhe Malit të Zi, ne, komunistët shqiptarë, e kemi trajtuar kurdoherë
në rrugë marksiste-leniniste dhe kështu do ta trajtojmë edhe në të ardhmen.
Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare ne nuk e shtruam çështjen nacionale në Kosovë dhe në
viset e tjera shqiptare në Maqedoni dhe në Mal të Zi të Jugosllavisë së vjetër, të kralit
serb. Këtë për arsye se të dy popujt tanë qenë ngritur në luftë kundër të njëjtit armik, u
rreshtuan në koalicionin e madh antifashist dhe u mbështetën te Bashkimi Sovjetik dhe te
Stalini. Prandaj në atë kohë nuk vihej aspak problemi i çështjes së popullsisë dhe i tokave
shqiptare në Jugosllavi. Atëherë shtrohej problemi që të ngriheshin në luftë tok me ne
kosovarët dhe shqiptarët e viseve tona në Jugosllavi. Pastaj, e drejta e vetëvendosjes
duhej t’u jepej të gjitha kombësive në mes të të cilave edhe asaj shqiptare që përfshihej
në shtetin jugosllav. Kështu vepruam ne në atë kohë dhe kjo ishte një rrugë e drejtë.
Gjatë kohës së Luftës Nacionalçlirimtare ne bashkëpunuam me komunistët e me
partizanët jugosllavë dhe pasi çliruam atdheun tonë, Shqipërinë, nga nazifashistët u
dhamë urdhër divizioneve tona që të kalonin dhe ato kaluan në Kosovë, në Maqedoni dhe
në Mal të Zi për t'i çliruar këto vende, në bashkëpunim me partizanët jugosllavë.
Forcat tona Nacionalçlirimtare arritën tej Vishegradit, deri në Bosnjë dhe në
Hercegovinë. Ne shkuam atje me mendime të pastra dhe të qarta, kurse jugosllavët, edhe
pse quheshin komunistë dhe në atë kohë ne besonim se ishin të tillë, nën pretekstin se
gjoja luftonin elementët ballistë, morën masa dhe vranë mjaft njerëz nga popullsia
shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, po kështu edhe në Mal të Zi.
Gjatë kohës së Luftës së Dytë Botërore, Italia fashiste, pas sulmit hitlerian mbi
Jugosllavinë, shpalli "Shqipërinë e madhe", domethënë gjithë trojet e Shqipërisë, të
banuara nga shqiptarët, ajo i bashkoi me Shqipërinë. Ne e luftuam këtë veprim me
karakter imperialist, antishqiptar, shtypës, skllavërues, e luftuam, gjithashtu,
demagogjinë nacionaliste dhe fashiste të regjimit musolinian të Mustafa Krujës, të Shefqet
Vërlacit dhe të të gjithë kuislingëve të tjerë që erdhën më vonë e që bashkëpunuan me
italianët dhe me gjermanët. Kjo çështje s'kishte të bënte aspak me qëndrimet politike dhe
ideologjike të Partisë sonë. Lufta jonë ndoqi në këtë drejtim rrugën e vërtetë të çlirimit në
bazë të aspiratave të popullit shqiptar, të ndjenjave të thella antifashiste çlirimtare dhe
internacionaliste në bashkëpunim me popujt e Jugosllavisë dhe me popullin grek që
luftonin, si dhe me aleatët sovjeto-anglo-amerikanë.
Pas Çlirimit të Shqipërisë dhe të Jugosllavisë, prapë gëndrimi i Partisë sonë ishte i
drejtë. Ne i tërhoqëm forcat tona ushtarake nga Kosova, nga Dibra dhe nga Mali i Zi, nga
Bosnja e Hercegovina. Gjithë partizanët shqiptarë u kthyen në Shqipëri dhe bashkëpunimi
ynë i sinqertë me jugosllavët, flas nga ana jonë, filloi të futej në një rrugë pak a shumë të
drejtë, megjithëse shikonim qëndrime e veprime që nuk na dukeshm shumë të drejta, por
këto ua vinim moskuptimit ose sjelljeve jokorrekte të individëve të ndryshëm dhe jo të
udhëheqjes jugosllave. Në të vërtetë doli se çështja nuk ishte kështu. Më vonë u kuptua
se Tito ishte një shovinist, dhe antishqiptar. Qëllimi i tij nuk ishte t'i jepte Shqipërisë tokat
e grabitura nga Serbia, nga Maqedonia e Mali i Zi, por ta fuste edhe vetë Shqipërisë në
Federatën Jugosllave si një republikë të saj të shtatë.
I tillë ishte qëndrimi ynë pas Çlirimit për këtë problem dhe jam i bindur se ky qëndrim
nga ana jonë ishte i drejtë. Edhe Bashkimi Sovjetik dhe Stalini, që nuk i njihnin akoma në
atë kohë se ç'ishin Titoja dhe titistët dhe që pak e njihnin edhe Shqipërisë, si u duk, nuk
mendonin ndryshe, se nuk bënë asnjë vërejtje, asnjë sugjerim.
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Pas demaskimit të titizmit situata ndryshoi krejtësisht. Ndryshuan, duke u sqaruar çdo
ditë e më mirë, pikëpamjet tona politike për Federatën Jugosllave në përgjithësi, si dhe
për udhëheqjen e Partisë Komuniste Jugosllave dhe për çështjen e shqiptarëve dhe të
tokave të tyre, që ishin përfshirë padrejtësisht në Federatën Jugosllave.
Natyrisht, gjithë qëndrimi ynë, që nga ajo datë dhe deri më sot, vazhdon të jetë i
njëjtë.
Cili është ky qëndrim? Qëndrimi ynë ka qenë dhe është që vëllezërit tanë që jetojnë
në Jugosllavi, në Kosovë, në Mal të Zi dhe në Maqedoni janë në vatrat e tyre, në tokat
shqiptare. Këto toka janë grabitur nga serbomëdhenjtë, nga malazeztë me ndihmën e
fuqive të mëdha imperialiste të asaj kohe. Ato prandaj i përkasin Shqipërisë. Ky ka genë
dhe është mendimi ynë, mendimi i Partisë sonë dhe të tilla janë dëshirat e zjarrta të
mbarë popullit shqiptar, të popullit të Kosovës, të popullit shqiptar të Malit të Zi dhe të
Maqedonisë. Për këtë nuk ka asnjë fije dysbimi dhe këtë dëshirë nuk mund ta luajë as
topi.
Por, duke i pasur të qartë këto objektiva, ne nuk kemi dashur të hyjmë dhe nuk do të
hyjmë në konflikt të armatosur për çështjen e bashkimit me mëmëdheun të trojeve
shqiptare nën Jugosllavinë. Në këto situata një veprim i tillë nuk mund të realizohet. Ai do
të ishte i gabuar. Veç në luftën tonë kundër titizmit ne i kemi mbrojtur me vendosmëri të
drejtat kombëtare, gjuhën, zakonet dhe doket e vëllezërve tanë që jetojnë në Jugosllavi,
pse ata po merreshin nëpër këmbë njëlloj dhe po në atë mënyrë që kanë qenë marrë edhe
nga serbomëdhenjtë, nga stërnipërit e knjaz Nikollës dhe të shovinistëve maqedonas.
Titoja, Rankoviçi, Tempoja, Dushani dhe gjithë banda e revizionistëve jugosllavë e
kuptonte qartë se çështja shqiptare në Jugosllavi nuk mund të shlyhej. Nuk mund të
mbulohej drita e diellit me shoshë, nuk mund të errësohej kjo dritë, nuk mund të
shuheshin ndjenjat e patriotizmit kosovar. Prandaj titistët, duke u përpjekur që të ruanin
maskën e një regjimi socialist dhe të partisë së tyre borgjeze si një parti gjoja marksisteleniniste, vepronin me dy faqe. Nga njëra anë gjoja u jepnin shqiptarëve që banojnë në
Jugosllavi të gjitha "të drejtat", dhe nga ana tjetër realizonin planin e serbomëdhenjve që
konsistonte në zbatimin e gjenocidit kundër shqiptarëve. Ata filluan sistematikisht vrasjet,
burgosjet e internimet e shqiptarëve në Goli Otok e gjetkë, si edhe shpërnguljen e tyre në
masë për në Turqi.
Plani i serbomëdhenjve ishte që këtë etni shqiptare ta likuidonin, pse qëndronte si
pykë në mbretërinë e tyre serbokroate. Dhe titistët, që ndiqnin po këto qëllime, për
interesat e tyre shoviniste, këtë etni shqiptare të lidhur ngushtë nga gjaku, nga traditat
dhe nga gjuha e ndanë në mes. Me një pjesë krijuan një krahinë gjoja autonome të
Kosovës, kurse pjesën tjetër ia dhanë Maqedonisë për të krijuar kështu gjoja një shtet
maqedonas. Me këtë ndarje titistët ndiqnin dy qëllime: e para, të dobësonin forcën e
unitetit dhe të patriotizmit të shqiptarëve dhe rivendikimet e tyre ligjore për më shumë të
drejta brenda federatës, por edhe për bashkimin me atdheun e tyre, me Shqipërinë
socialiste dhe, e dyta, për të krijuar një shtet hibrid me shqiptarë, maqedonas dhe turq,
gjoja si një pjesë e pandarë e Federatës Jugosllave por, në fakt, për të neutralizuar
tendencat probullgare të maqedonasve.
Titistët duke i ndarë shqiptarët dhe duke ndjekur politikën grabitqare imperialiste të
kralëve serbë, shpresonin që më vonë të bënin, siç po bëjnë, rivendikimin tokësor në
drejtim të Maqedonisë së Egjeut deri në Selanik dhe të Maqedonisë Pirine dhe kështu të
zmadhonin RF të Jugosllavisë në kurrizin e të tjerëve. Pra, tërë plani i titizmit ishte që
Shqipërinë ta gllabëronte plotësisht në RF të Jugosllavisë. Në të njëjtën kohë ata kishin
rivendikime edhe ndaj Greqisë, në Maqedoninë e Egjeut, kishin rivendikime edhe ndaj
Bullgarisë, bile synonin të kalonin edhe më tej deri në Trieste dhe në Istria në kufirin me
Italinë.
Të tilla ishin synimet ekspasioniste dhe imperialiste të këtij shteti pseudosocialist
jugosllav. Këto ne i kuptuam që kur filloi prishja jonë me Jugosllavinë, që kur pamë se
pikëpamjet e Titos dhe të shokëve të tij ishin pikëpamje shoviniste, fashiste.
Qëndrimi ynë në këto situata jo vetëm ka qenë i drejtë, pse e demaskuam këtë bandë
renegatësh, por morëm haptazi në mbrojtje edhe vëllezërit tanë shqiptarë që jetonin në
Jugosllavi. Ne ngritëm fuqishëm zërin tonë kundër persekutimit, kundër gjenocidit,
kërkuam që shqiptarët e Jugosllavisë të kishin shkollat e tyre, të kishin të drejtë të ruanin
zakonet, këngët, kulturën shqiptare dhe unitetin e tyre etnik. Këto të drejta ne i mbrojtëm
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politikisht, pa bërë ndërhyrje të ndonjë lloji tjetër në këtë çështje. Dhe mund të themi me
siguri se mbrojtja që u bëmë ne vëllezërve tanë shqiptarë në Jugosllavi pati efektet e saj.
Ne pamë se Titoja, duke ndjekur një politikë aventurore, duke e hedhur poshtë
maskën socialiste, duke e shëndruar PKJ në Lidhje të Komunistëve të Jugosllavisë, me
një fjalë në një parti pa kockë, hyri në luftë me Bashkimin Sovjetik ai u mbështet
plotësisht tek imperializmi amerikan dhe te kapitalizmi botëror, të Mot e ndihmuan
Jugosllavinë fuqimisht dhe me të gjitha mjetet: ekonomike, luftarake, politike dhe Titoja
u bë kështu vasali i tyre. Në këto metamorfoza prej kameleoni që vareshin nga dëshirat
e imperializmit amerikan dhe të kapitalizmit botëror, Titoja ra në kontradita dhe në
kundërshtime të ashpra me elementët ultrashovinistë dhe prosovjetikë, si me
Rankoviçin, me Tempon dhe me shumë të tjerë si këta.
Në këto situata grupi i Tito-Kardelit, pasi likuidoi grupin e kryesuar nga Rankoviçi,
likuidim në kuptimin që e shtyri atë në errësirë dhe jo me burgim dhe ndëshkim, atij i
duhej të fuqizonte elementët e forcave antiserbe, pse vetë ishin prokroatë, prosllovenë.
Një nga këto forca antiserbe ishin shqiptarët. Përveç asaj, duke u përpjekur që të fshihte
krimet e bëra prej vetë Titos dhe prej Rankoviçit, si edhe për të gënjyer shqiptarët se
me likuidimin e grupit të Rankoviçit po krijohej në Jugosllavi "një situatë e ndryshme në
krahasim me përpara", grupi Tito-Kardel filloi gjoja t'i përkëdhelte veçanërisht shqiptarët
e Kosovës, duke lëshuar pak frerin e tmerrshëm, litarin që u kishte lidhur për fyti, gjeti
disa renegatë shqiptarë, i vuri këta në krye dhe u detyrua të hapte edhe disa shkolla, të
botonte edhe disa gazeta për popullsinë shqiptare etj.
E gjithë kjo ishte një politikë dinake, me të cilën ishim të bindur se nuk do të
mundnin të gënjenin dot shqiptarët që janë përfshirë në shtetin jugosllav. Shqiptarët e
dinin mirë se ishte pikërisht ky grup, me Titon në krye, duke pasur në krahun e vet
qoftë Rankoviçin, qoftë xhelatë të tjerë si ky, që e kishin vrarë e burgosur, që i kishin
rrëmbyer tokat dhe nderin popullsisë shqiptare. Prandaj politika false dhe demagogjike e
Beogradit asgjë nuk mund të ndryshojë në ndjenjat e shqiptarëve. Kjo ishte qartë një
politikë shoviniste. Ne vazhduam ta demaskonim me të madhe këtë politikë shoviniste
dhe mund të them se kontribuam në rritjen e rezistencës dhe për ruajtjen e
kompaktësisë së shqiptarëve në viset shqiptare në Jugosllavi, ndihmuam që grupi i
Titos, kundër vullnetit të tij, të detyrohej të bënte disa lëshime dhe deri vitet e parafundit
të vendosnim edhe kontakte tregtare dhe kulturore me Kosovën si një krahinë autonome.
Për sa u përket marrëdhënieve me shqiptarët e Malit të Zi dhe me ata të Maqedonisë,
mund të themi se titistët i kishin ngritur barrierat dhe vazhdonin t'i mbanin ato të ngritura
kundër nesh, kundër kontakteve tona me vëllezërit shqiptarë në këto dy republika.
Veçanërisht shqiptarët e Malit të Zi nuk kishin asnjë të drejtë as nga ato që gjoja fituan
kosovarët në bazë të kushtetutës. Deri në vitet e fundit në Mal të Zi nuk kishte as shkolla,
kurse në Maqedoni popullsia kishte disa të drejta, vetëm se rronin nën terrorin e egër të
shovinistëve fashistë maqedonas. Edhe aktualisht ekziston një ndryshim i dukshëm në
qëndrimin ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës dhe asaj të Dibrës, të Strugës, të
Gostivarit, të Tetovës etj., me një fjalë të të gjithë shqiptarëve në Maqedoni. Këta të
fundit jo vetëm persekutohen, por edhe shpronësohen dhe në vendet e lëna bosh nga
shqiptarët për shkak të këtyre shpronësimeve, sillen nga zona e Egjeut elementë
maqedonas. Për të realizuar këtë politikë shpronësimi të shqiptarëve, autoritetet
maqedonase financohen nga Beogradi, u jepen para maqedonasve që t'ua blejnë tokat
shqiptarëve, u ndërtojnë shtëpi dhe u krijojnë komoditete të veçanta, me qëllim që të
forcojnë, arbitrarisht e artificialisht në dëm të shqiptarëve pozitat e maqedonasve në
mënyrë të alambikuar në këtë republikë hibride dhe të krijuar në format, në mënyrat dhe
me idetë imperialiste të kohëve të kralëve serbë e malazez.
Jugosllavët e shohin se sa ditë që kalojnë, aq më tepër po zgjohet popullsia shqiptare
që banon në tokat e veta në Jugosllavi. Kjo popullsi shqiptare, sidomos rinia, që ruan
traditat e vjetra të gjyshërve e të stërgjyshërve të saj, që ruan dashurinë e zjarrtë për
unitetin e kombit në një shtet të vetëm shqiptar socialist, për njësinë kombëtare, për
njësimin e gjuhës së vet amtare, po zgjohet politikisht, po zgjohet ideologjikisht dhe
shikon gjithnjë e më qartë greminën ku po shkon Jugosllavia e ku kërkon t'i tërheqë edhe
shqiptarët. Prandaj në shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi në forma të
ndryshme rezistenca ka filluar të rritet, ashtu siç ka filluar të shtohet kundër tyre edhe
shtrëngimi i litarit në fyt, siç kanë filluar të shtohen zinxhirët e Beogradit, presionet dhe
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kërcënimet e fashistëve jugosllavë dhe të veglave të tyre shqiptare që sundojnë në
Kosovë.
Aktualisht është krijuar një situatë që pavarësisht nga lufta ideologjike, të cilën ne
nuk e kemi shuar kurrë, në mes republikës sonë dhe Jugosllavisë, janë vendosur
marrëdhënie normale tregtare dhe kulturore. Marrëdhëniet tregtare jugosllavët
dëshirojnë t'i zhvillojnë dhe ne nga ana jonë i zhvillojmë ato në interesin e përbashkët.
Për sa u përket marrëdhënieve kulturore që kanë një rëndësi të madhe, ne i zhvillojmë
veçanërisht me popullsinë shqiptare të Kosovës, të Maqedonisë e të Malit të Zi gjë që
revizionistëve titistë nuk u intereson. Sigurisht zhvillimin e këtyre marrëdhënieve,
plotësisht ata nuk mund ta pengojnë, por qitin gjithfarë pengesash, gjejnë mënyra dhe
marifete që masat e gjera punonjëse të popullsinë shqiptare të Kosovës të mos bien në
kontakt me kulturën e zhvilluar, me artin, me muzikën e RPSSH-në. Megjithatë ata janë
të detyruar të pranojnë diçka dhe ne s'kemi humbur asnjë rast për të dërguar në
Kosovë, në Maqedoni e në Mal të Zi grupet tona teatrale, muzikale, ansamble popullore
me valltarë etj. Përveç këtyre, me vetë kërkesën e autoriteteve shqiptare të Kosovës
dhe me aprovimin e Beogradit që s'ka ç'bën, kemi disa vjet që dërgojmë vazhdimisht
profesorë të Universitetit të Tiranës për të dhënë leksione në Universitetin e Prishtinës.
Titistët janë të detyruar ta bëjnë këtë lëshim nga vetë ekzistenca e një Shqipërie
socialiste të fortë dhe nga zgjimi e nga forcimi i ndjenjave të unitetit të shqiptarëve, i
ndjenjave të tyre patriotike, politike dhe ideologjike të shqiptarizmit, në Kosovë dhe në
të gjitha viset e tjera shqiptare në Jugosllavi. Janë këto ndjenja që i detyrojnë
autoritetet titiste që këto lidhje kulturore dhe artistike me vendin tonë të mos i pengojnë
plotësisht. Këto lidhje edhe pse nuk janë shumë të gjera, ushtrojnë një efekt të madh në
popullsinë shqiptare atje.
Përveç këtyre, efekt të madh ushtrojnë radioja dhe televizioni ynë, që dëgjohen e
shikohen me etje të madhe nga të gjithë ata shqiptarë, në qytete, bile edhe në fshatra
që kanë aparate radioje e televizioni. Me gjithë mjetet moderne që përdorin jugosllavët,
dhe ata përdorin mjete të shumta, për të penguar emisionet e televizionit dhe të radios
sonë nuk ia arrijnë dot plotësisht qëllimit të tyre. Kjo është tash një nga luftërat
kryesore që po bëjmë ne, luftë politike, luftë ideologjike, luftë kulturore për të mbajtur
gjallë ndjenjat e patriotizmit dhe për të ndihmuar vëllezërit tanë shqiptarë në Jugosllavi
që të zhvillohen në fushën e kulturës, të ruajnë ndjenjat e dashurisë së zjarrtë për
atdheun.
Megjithatë nuk ka ardhur akoma koha që ne të kërkojmë bashkimin e tokave dhe të
popullsisë shqiptare që jeton në tokat e veta në Jugosllavi me RPS të Shqipërisë. Në
këto situata, po ta shtronim një gjë të tillë, do të bënim gabim. Në situata të tjera që
mund të krijohen, si, për shëmbull, në rast se Federata Jugosllave do të prishet, ose në
rast se sovjetikët do të sulmojnë Jugosllavinë, ose do të vendosin në mënyra të tjera
influencën e tyre në Serbi, në Maqedoni e në Mal të Zi, ose në rast se imperializrmi
amerikan dhe NATO-ja do të orvaten të futen në Jugosllavi, atëhere po, ne nuk mund të
qëndrojmë duarlidhur. Në një rast të tillë do të jenë krijuar të atilla situata që
shqiptarët, tokat e të cilëve padrejtësisht i janë shkëputur Shqipërisë dhe i janë dhënë
Jugosllavisë, duke ndihmuar veten, do të përpiqen të gjejnë rrugën e bashkimit me
atdheun e tyre. Atëherë ata do të kenë ndihmën e Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë, e cila nuk do të lejojë më që shqiptarët e Maqedonisë të bëhen preja e
bullgaromëdhenjëve, që Kosova të mbetet e robëruar nën sundimin e serbomëdhenjëve
dhe shqiptarët e Malit të Zi të mbeten shërbëtorë dhe rajatë e malazezëve.
Ne në pozitat aktuale të Ballkanit, e veçanërisht të Jugosllavisë, duhet të jemi
shumë vigjilentë e të zgjuar dhe asnjëherë të mos kemi besim në asnjë buzëqeshje false
të revizionistëve jugosllavë. Nuk duhet të kemi besim tek ata për arsye se vazhdimisht
kanë dashur dhe duan shkatërrimin e RPS të Shqipërisë, duan dobësimin dhe likuidimin
e entitetit të madh shqiptar në Jugosllavi. Ata në mënyrë të fshehtë por shumë herë
edhe hapët, përpiqen që të përsëritet, në një shkallë akoma më të madhe, historia e
Traktatit të Paqes së Shën Stefanit dhe e Kongresit të Berlinit. Por këtë herë do të jetë jo
vetëm e vështirë, por e pamundur që ata të realizojnë planet e tyre të urryera për të
coptuar Shqipërinë. Sot Shqipëria nuk është më ajo e kohëve të kaluara. Sot ata kanë
përballë një shtet të forcuar ekonomikisht, politikisht ideologjikisht dhe ushtarakisht, pra
një shtet të pathyeshëm e të pakapërcyeshëm. Përveç kësaj politika e drejtë e Partisë dhe
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e shtetit tone socialist ka krijuar një situate shumë të favorshme në masat e gjëra
përparimtare të botës dhe Shqipëria e shqiptarët nuk gjenden më në ato pozita që u
ndodhën në kohën e luftës turko-greke që çoi në Traktatin e Paqes së Shën Stefanit dhe
në Kongresin e Berlinit. Situatat sot kanë ndryshuar dhe janë në favorin tonë, megjithëse
ambicjet dhe qëllimet grabitqare dhe likuidatore të fqinjëve tanë dhe të fuqive të mëdha
ndaj Shqipërisë nuk kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar vetëm mënyrat dhe metodat e
realizimit të komploteve të tyre, prandaj këto mënyra dhe këto metoda ne duhet
vazhdimisht t'i përgjojmë, t'i njohim dhe në kohën e duhur të marrim masa që t'i
demaskojmë dhe t'i shkatërrojmë deri në fund. ,
Ne duhet të parashikojmë se pas vdekjes së Titos, në Jugosllavi do të lindin e do të
zhvillohen probleme kapitale. Përse? Sepse Jugosllavia është një burg popujsh. Klikat
revizioniste jugosllave duan dhe do të përpigen ta ruajnë unitetin aktual të Federatës, por
çështja do të shtrohet se në drejtimin e kujt do të jetë kjo Federatë, nën drejtimin e
serbëve, apo të kroatëve
Pas vdekjes së Titos, këto situata të brendëshme në Jugosllavi, do të shfaqen, por
çfarë shfaqjesh, në ç'forma dhe me ç'intensitet do të jenë, për këtë duhet të jemi
vigjilentë dhe jo vetëm për të ndjekur rrjedhën e tyre, por sidomos pasojat e tyre. Këto
pasoja ne duhet t'i parashikojmë, pse tendencat e ndryshme rivale brenda Jugosllavisë, që
të fitojnë mbi njëra-tjetrën do të mbështeten patjetër në forcat e jashtme si imperializmi
amerikan dhe NATO-ja, ashtu dhe BS dhe organizata e Traktatit të Varshavës që veprojnë
intensivisht që tani. Për të dyja palët Jugosllavia paraqet interes shumë të madh,
strategjik dhe ekonomik, pse në këtë vend janë investuar kapitale të mëdha, qoftë nga
ana e imperializmit amerikan dhe e kapitalizmit botëror perëndimor, qoftë nga ana e
kapitalizmit rus. Kështu që secila nga këto grupe kapitalistësh do të kërkojë t'i ruajë dhe
t'i forcojë pozitat që ka fituar në këtë vend.
Imperializmi rus në planet e tij grabitçare kurdoherë ka synuar të dalë në Mesdhe e
në Adriatik. Mesdheu ka qënë ëndrra e Dostojevskit, i cili thoshte se Stambolli duhet të
jetë i Rusisë, domethënë Dardanelet dhe Bosfori, Marmaraja, tërë Thesalia dhe Thrakia.
Po ashtu perandoria serbe duhej të ishte ajo perandori e sllavëve të jugut që tok me
Rusinë të pushtonin gjithë Ballkanin dhe t’u qëndronin përballë fuqive perëndimore. Edhe
tani synimi i sovjetikëve është që të dalin në Ballkan. Por dalja e tyre në Ballkan ndesh në
vështirësi, për arsye se NATO-ja, imperializmi amerikan dhe satelitët e tij duhet të
nënshkruajnë vdekjen e tyre, në rast se lejojnë, në mënyrë paqësore ose me ndonjë sulm
ushtarak, që Jugosllavia të futet nën suazën e perandorisë cariste, e perandorisë së re
ruse. Në këto situata vendi ynë vihet në rrezik sulmi si nga njëra palë, ashtu edhe nga
tjetra, dhe jo vetëm një herë veças nga njëra palë dhe pastaj nga tjetra, por edhe nga të
dyja palët së bashku. Në qoftë se përpara katastrofës që mund të shkaktojë BS, duke
pushtuar me sulm Jugosllavinë, imperializmi amerikan lidh duart, ne do të gjendemi
përballë armikut imperialist rus, të cilin duhet ta përballojmë dhe do ta përballojmë me
forcat tona të unifikuara edhe me ato të vëllezërve tanë shqiptarë që jetojnë në Kosovë,
në Mal të Zi e në Maqedoni. Ne sigurisht do të kemi në këtë rast edhe ndihmën e asaj
pjese të popujve luftëtarë jugosllavë që nuk do të pranojnë robërinë e rusëve, domethënë
ndihmën e partizanëve jugosllavë. Në rast të një lufte në mes Rusisë brezhnjeviane dhe
Jugosllavisë, me Titon ose pa Titon, unë mendoj se do të ketë me dhjetëra mijë jugosllavë
që do të luftojnë. Kjo do të jetë një forcë që do të vihet në aleancë me ne për të rezistuar
kundër pushtimit rusomadh. Në qoftë se BS do të futet në Jugosllavi me mënyra të tjera,
domethënë duke ushtruar influencën e tij, nëpërmjet forcave të brendëshme, pra jo me
anë të luftës, atëhere metarmofoza që do të ngjasë do të jetë më e ngadalëshme. Këtë
metamorfozë në Jugosllavi ne duhet ta ndjekim pse do të ketë rreziqe të mëdha jo vetëm
për pavarësinë dhe për sovranitetin e vendit tonë, por do të ketë pasoja të rënda edhe për
vëllezërit tanë në Jugosllavi.
Zhvillimi dhe zgjimi politik dhe kultural i vëllezërve tanë që jetojnë në trojet e tyre në
Jugosllavi, me gjithë arritjet e deritanishme është akoma prapa. Prandaj ne, shqiptarët e
RPS të Shqipërisë, duhet të kemi durim me ta dhe të mos i gjykojmë ata me atë masë që
gjykojmë mendimet, veprimet dhe sjelljet e njerëzve tanë në Shqipëri. Populli shqiptar që
jeton në RPS të Shqipërisë është shumë përpara. Ai ka avancuar në çdo pikpamje. Populli
shqiptar luftoi e derdhi gjak për lirinë që gëzon sot, derdhi djersën për jetën e lumtur që
gëzon sot, kurse vëllezërit tanë të Kosovës është e vërtetë se kanë luftuar dhe vazhdojnë
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të luftojnë, por mbi ta ekziston kërbaçi shovinist sllav. Burgjet, qoftë në Kosovë, qoftë në
Serbi janë plot me shqiptarë, kundër të cilëve, sipas lajmeve të gazetave të huaja,
përdoren torturat. Është për këto arsye që në këto burgje ka revolta. Por revolta më e
madhe ekziston në gjirin e popullit kosovar dhe të shqiptarëve në Mal të Zi ose në
Maqedoni. Rinia e sotme e kësaj popullsie shqiptare në këto vise e ka të theksuar
ndjenjën e demokracisë së vërtetë, që do të thotë urrejtje kundër pseudodemokracisë
shoviniste serbomadhe. Studentët me kombësi shqiptare në Universitetin e Prishtinës dhe
në përgjithësi gjithë rinia dhe nxënësit, kudo ku janë në Jugosllavi, qofshin në punë,
ushqejnë dashuri të zjarrtë për RPS të Shqipërisë, e manifestojnë këtë dashuri dhe
rezistojnë kundër masave shtypëse të autoriteteve serbe dhe të shërbëtorëve të tyre
shqiptarë në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi.
Natyrisht ne duhet të kuptojmë se një rol të rëndësishëm do të luajë këtu brezi i ri i
shqiptarëve në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Por edhe brezi i vjetër duhet të
bëjë atje përpjekje të mëdha që bijtë dhe bijat e tij t'i mësojë që të ecin në rrugën e
shqiptarisë, në rrugën e nderit, t'i largojë nga veset e këqia, nga jeta e shthurur dhe
amorale, t'i edukojë ata që të duan, në rradhë të parë, atdheun, unitetin e kombit
shqiptar. Me këtë punë brezi i vjetër ta nxitë brezin e ri që të mësojë në shkolla, qofshin
këto të hapura edhe nga Jugosllavia, por që me ndjenjën e vet të patriotizmit të dijë të
spastrojë nga mësimet, sidomos nga politika agresive dhe shfarosëse e shqiptarëve të
Jugosllavisë që zbaton klika e Beogradit, tendencat antishqiptare, të dijë të ndajë grurin
nga egjri, të ndajë të mirën nga e liga, ta shkelmojë të ligën dhe të pajiset me virtytet e
mira të kombit tonë.
Në këtë edukatë dhe në këtë ndihmë të madhe që ne duhet t’u japim vëllezërve dhe
motrave tona shqiptare në Jugosllavi, të kemi parasysh se duhet të jemi të durueshëm, t'i
shohim çështjet ashtu siç janë, të vështira, për vëllezërit dhe motrat tona të matanë
kufirit, por të vështira dhe të zorshme edhe për anën tonë, pse ekziston një kufi,
ekzistojnë tela me gjemba që e pengojnë seriozisht frymën e shëndoshë që fryn nga RPS
e Shqipërisë drejt Kosovës, drejt Dibrës e viseve të tjera shqiptare në Maqedoni, drejt
Plavës e Gucisë etj. Prandaj duhen gjetur mënyrat, format , mjetet dhe të kihet shumë
durim. Me durim dua të them këtë që politika jonë të mos jetë një politikë e nxituar, duke
menduar se ajo çka dëshirojmë ne, të cilën e dëshirojnë edhe shqiptarët e Kosovës, të
Maqedonisë e të Malit të Zi, mund të realizohet në një kohë të shkurtër. Jo, kjo nuk mund
të realizohet kaq shpejt. Ne duhet të ndjekim, sidomos për këtë çështje, një rrugë të tillë
që vetë kosovarët, vetë dibranët, gostivarasit, tetovarët e të tjerë, vetë shqiptarët në Mal
të Zi ta ndiejnë nevojën e një edukimi të tillë patriotik dhe të gjejnë mjetet, mënyrat dhe
format se si ta mbajnë gjallë dhe ta kalitin këtë sa më drejt. Ata vetë, duke u bazuar në
atë pseudokushtetutë jugosllave që edhe ligjet i shkel, kur vjen çështja për të drejtat e
shqiptarëve, duhet të përpiqen që të gjejnë mënyrat e drejtpërdrejta ose të tërthorta për
të fituar hap pas hapi atë ndërgjegje të lartë që, kur ta dojë nevoja dhe kur ta sjellë koha
e situata, t'i shërbejë çështjes së përbashkët të Shqipërisë sonë të shtrenjtë.
Në popull ka një fjalë të urtë që thotë: "Ndihmo më parë veten, që të të ndihmojë
zoti" që është kundër shprehjes: "Ndihmomë, o zot!" Këtë shprehje e këtë thirrje
pesimiste e ka lëshuar një peron që natyrisht nuk e kishte të qartë nga ana filozofike
çështjen e forcës së vetvetes dhe në një moment mjerimi. Por, shoku që kishte afër, që
pa dyshim do të ketë qenë njeri përparimtar, iu përgjigj zjarr për zjarr, atë që thashë:
"Ndihmo më parë vetveten, pastaj të të ndihmojë zoti". Prandaj edhe kosovarët dhe gjithë
shqiptarët në Jugosllavi kështu duhet ta kuptojnë këtë çështje. Shqipëria, Republika jonë
Popullore Socialiste, është ndihmësja kryesore e tyre. Kjo ndihmë nuk u ka munguar dhe
nuk do t’u mungojë kurrë vëllezërve dhe motrave shqiptare në Jugosllavi, por, në radhë të
parë, ata, vetë me forcat e tyre, duhet të ngrenë lart ndërgjegjen, të ngrihen politikisht
dhe ideologjikisht për momentet oportune që do të sjellë rrjedha e historisë.
Prandaj duhet të përgatitemi për këto situata, të përgatiterni ne, kosovarët, dibranët,
gostivarasit, tetovarët e të tjerë dhe vëllezërit e motrat tona në Mal të Zi. Kaloi ajo kohë
që Fuqitë e Mëdha dhe serbomëdhenjtë, malazeztë, ustashët e revizionistët sovjetikë,
grekët e megalisë dhe italianët mund të luanin me fatet e popullit tonë, mund të preknin
si të donin dhe të ndanin në mes tyre tokat e Shqipërisë. Jo, ajo kohë nuk do të vijë kurrë
më. Kohë të tjera më të bukura do të vijnë për RPS të Shqipërisë, por kohë të bukura do
të vijnë edhe për vëllezërit tanë që jetojnë në tokat e tyre, në mjerim dhe në skllavëri prej
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qindra vjetësh që nga koha e perandorisë Osmane, derisa iu dhanë mbretërisë së
Karagjorgjeviçëve dhe që vuajnë edhe sot nën shtypjen e renegatëve titistë jashtë kufijve
të cunguar të Shqipërisë. Ne vetë me forcat tona, do ta ndërtojmë këtë unitet të kombit
shqiptar. Këtë detyrë të shënjtë na i kanë lënë amanet ta plotësojmë të parët tanë. Në
mos arriftë dot brezi ynë që ta plotësojë atë, duhet të përgatitim fushën që djemtë dhe
vajzat tona ta kryejnë këtë detyrë ndaj mëmës sonë të dashur Shqipëri.
6 tetor 1978
Veprime flagrante, të poshtra e armiqësore të titistëve ndaj vendit tonë
Lexova relacionin që na bënte ambasadori ynë në Beograd, i cili tok me trupin
diplomatik të akredituar në kryegytetin jugosllav, shkoi vizitoi Kosovën dhe Maqedoninë.
Kjo shëtitje e trupit diplomatik nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Jugosllavisë,
natyrisht, kishte disa objektiva politikë. Së pari, për t'i treguar trupit diplomatik në
Jugosllavi se Kosova është një krahinë autonome, një republikë "indipendente" brenda
Federatës; së dyti, se veçanërisht minoriteti shqiptar në Jugosllavi gëzon të gjitha të
drejtat që gëzojnë edhe popujt e tjerë të këtij vendi; së treti, se edhe Maqedonia është
një republikë më vete brenda Federatës dhe se rivendikimet bullgare ndaj kësaj republike
janë veprime armiqësore kundër Jugosllavisë.
Natyrisht, trupin diplomatik jugosllavët e çuan andej e këndej, në disa fabrika dhe në
disa qendra pune që i kishin përgatitur më përpara. Megjithatë ambasadori ynë na vë në
dijeni për disa gjëra që janë flagrante, të poshtra e armiqësore. Në Kosovë, përveç të
tjerave, diplomatëve u doli përpara një grup kalamanësh pionierë, dy-tre prej të cilëve
ishin veshur me kostume shqiptare dhe mbanin në duar tufa me lule. Kur ambasadori ynë
iu qas atyre, u dha dorën dhe u foli shqip, u konstatua se ata nuk dinin shqip. Atëherë ai i
pyeti: Shqiptarë jeni ju apo jo ? Jo, iu përgjigjën ata, ne jemi serbë. Pra, titistët kishin
marrë kalamanë serbë, i kishin veshur me rroba shqiptare sikur në Kosovë ku rrojnë afro
1 milion e 400 mijë shqiptarë, nuk kishte dy-tre kalamanë shqiptarë për t'i nxjerrë.
Çështja tjetër, që edhe kjo ka rëndësi, është se në Maqedoni, - tregon ambasadori
ynë, - në darkën që kishin shtruar autoritetet, natyrisht, ishin disa udhëheqës maqedonas
jo shqiptarë. Ambasadori ynë hapi muhabetin me ta dhe ua numëroi shumë mirë gjithë
diskriminacionin që u bëhet shqiptarëve në Maqedoni, si: mosekzistenca e shkollave të
mesme shqipe në shumë gytete, mosekzistenca e një universiteti shqiptar në këtë
republikë, ku jetojnë mbi 400 mijë banorë të kombësisë shqiptare, të cilëve nuk u jepet
punë, por i shtyjnë të shkojnë në Kosovë, apo të shpërndahen andej-këndej në gjithë
Jugosllavinë dhe jashtë saj.
Kostumet shqiptare atje nuk i quajnë me këtë emër, por i quajnë "mitrovicka",
"tetovicka" e të tjera "icka", për të mos folur për to se janë kostume shqiptare e shumë
gjëra të tjera. Ata iu përgjigjën ambasadorit tonë se disa nga këto konstatime "nuk i
dinin", për disa të tjera "do të informohen", disa do t'ia thënë udhëheqjes.
Autoritetet maqedonase i ngritën, gjithashtu, ambasadorit tonë çështjen se gjoja ne
në Shqipëri nuk ua kemi dhënë të gjitha të drejtat atyre pak maqedonasve që ekzistojnë
në rajonin e Prespës. Dhe yni iu përgjigj mirë atyre, duke u thënë të mos barazojnë 400
mijë shqiptarët që jetojnë në Maqedoni dhe shumë të tjerë që janë regjistruar me
imponimin si turq etj., me katër-pesë fshatra të vogla maqedonase gë ekzistojnë në
Shqipëri, ku njerëzit gëzojnë njëlloj si të gjithë shtetasit shqiptarë të gjitha të drejtat.
Ambasadori ynë bëri shumë mirë që ua tha këto, por ata që i dëgjuan ishin maqedonas
dhe vërejtjet e ambasadorit shqiptar mund t'i mbajnë në mes tyre dhe më pas të bëjnë
veshin e shurdhër. Për ne ka rëndësi që këtë çështje, kritikat që bëri ambasadori ynë t'i
marrë vesh Beogradi. Prandaj mendoj dhe do të këshillohem me shokët, që ky të shkojë
në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Jugosllavisë, bile t'i shtojë kësaj që, në rast se ju
ngrini çështjen e disa qindra maqedonasve që jetojnë në Shqipëri, ku ata gëzojnë të gjitha
të drejtat demokratike, dhe i barazoni me një popullsi kaq të madhe shqiptare që jeton në
Jugosllavi, duke pretenduar se ju nuk u jepni të drejtat që u takojnë shgiptarëve të
Maqedonisë, për arsye se ne gjoja trajtojmë keq maqedonasit në Shqipëri, me këtë që po
bëni, në vend që të vini vetullat, nxirrni sytë tuaj.
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Unë, - të thotë ambasadori ynë, - ua vura në dukje këto konstatime autoriteteve
maqedonase, me qëllim që të ndryshojë qëndrim ndaj shqiptarëve dhe t'i konsiderojnë ata
të barabartë me maqedonasit, pse janë sa një e treta e gjithë popullsisë së Maqedonisë
dhe ajo është një etni shqiptare. Në rast se ju dëshironi që ne t'i ngremë këto çështje në
shtyp, nuk na bëhet vonë, por ju themi se nuk dëshirojmë të ngjasë një gjë e tillë,
sidomos në një kohë kur bullgarët po bëjnë gjithë këto gjëra kundër jush. Prandaj e drejta
dhe e mira është që të korrigjohen sa më parë këto qëndrime të dënueshme ndaj
shqiptarëve të Maqedonisë; atje duhet të ketë shkolla, të ketë edhe universitet, shqiptarët
duhet të marrin pjesë në drejtimin e pushtetit dhe të mos sikterisen andej-këndej, të mos
varfërohen dhe të mos u blehen tokat për një copë bukë, duke sjellë në tokat e tyre
pseudomaqedonas. Një veprim të tillë ne nuk e shohim si një politikë me qëllime të
mira, e cila nuk ndihmon aspak për ekzistencën e marrëdhënieve të mira shtetërore në
mes të dy vendeve.
Ne nuk e fshehim dhe ju duhet ta dini se në Jugosllavi ekziston një shumicë e
madhe shqiptarësh. Kjo shumicë e madhe shqiptarësh duhet ta ruajë kompaktësinë, pse
po konstatojmë të duken tendenca që çojnë në të kundërtën e kësaj kompaktësie. Ju
mund të më thoni mua se ata shpërngulen, ikin dhe shkojnë në vende të tjera të
Jugosllavisë, se "gëzojnë të drejtat" si gjithë jugosllavët etj. Të gjitha këto mund të na i
thoni, po edhe unë di se si duhen kuptuar këto veprime.
Pra, në një frymë të tillë duhet t’u flasë ambasadori ynë, natyrisht t'ua parashtrojë
si një konstatim dhe t’u thotë cila është pikëpamja jonë për këto probleme, t’u vërë në
dukje që përse doni ju që të krijoni situata të vështira me veprime të tilla brenda në
këto krahina dhe republika. Bile mund edhe t'i thotë që unë e konsideroj si një
provokacion të bërë kundër meje atë që zoti Xhavit Nimani në sy të gjithëve bëri të
njohur se shqiptarët e Jugosllavisë janë të lidhur përjetë me Jugosllavinë e Titos. Unë
nuk dëshiroj të bëj asnjë koment për këtë çështje.
Një tjetër konstatim interesant në këtë shëtitje me diplomatët ishte edhe ai, që na
bën të ditur ambasadori ynë, se nuk mermin pjesë kinezët, amerikanët, Bashkimi
Sovjetik dhe Franca. Pavarësisht se diplomatët jugosllavë që i shoqëronin thonë se kjo
është diçka e rastit, fakt është që po atë ditë ambasada kineze në Beogad kishte pritje
për festën e saj kombëtare. Jugosllavët e kishin caktuar ditën e nisjes të të gjithë trupit
diplomatik për në Kosovë dhe u kërkuan kinezëve që ta ndryshonin ditën e pritjes që do
të bënin për festën, po kinezët nuk u tërhoqën, edhe jugosllavët nuk u tërhoqën nga ana
e tyre. Kështu që në pritjen e kinezëve në Beograd nuk shkoi asnjë titullar i ambasadave
që përfaqësoheshin në këtë turne diplomatik që u bë në Kosovë e në Maqedoni.
Jugosllavët janë dobiçë, këtë ata e kanë bërë për fu thënë të huajve se Jugosllavia
nuk është e varur nga Kina, mundet edhe për të na thënë neve që Hua Kuo Feni erdhi në
Jugosllavi pikërisht pas prerjes së marrëdhënieve me Shqipërinë dhe këtë ju e konsideroni
si një provokacion, por ja, edhe ne ua lamë atyre festën dhe ambasadorët i çuan në
Kosovë dhe në Maqedoni.
Por diplomatët jugosllavë janë të regjur, ata e vunë nën këmbë Kinën, arritën që Hua
Kuo Feni të vinte në Beograd dhe të bënte autokritikë, t'i lëpinte çizmet Titos. Të dyja
palët lidhën marrëveshje tregtare, jugosllavët morën sigurisht edhe kredi nga Kina, por
për sa u porket këshillave dhe politikës së Kinës, ata u lanë kinezëve të kuptojnë që nuk i
hanë as mendimet, as propozimet e tyre. Dhe këtu Kinës ia bënë paq. Pavarësisht se
titistët jugosllavë i kemi armiq, por, siç thotë populli, "armikun mos e duaj, po pjesën ia
ruaj".
27 tetor 1978
Lidhur me marrëdhëniet tona me Kosovën
Sot u shtrova sekretarëve të Komitetit Qendror të Partisë një problem që ka lidhje me
çështjen e Kosovës, me të cilën aktualisht zhvillojmë marrëdhënie tregtare dhe kulturore.
Për sa u përket marrëdhënieve kulturore ne kemi ndihmuar duke dërguar atje tekste
dhe profesorë në Universitetin e Prishtinës, kemi dërguar, gjithashtu, me aq sa na kanë
lejuar titistët, grupe artistike, folklorike dhe materiale letrare, në të cilat, natyrisht, nuk
bëhet fjalë për çështjet e partisë. Mirëpo nga ana e Jugosllavisë shkëmbimet kulturore me
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krahinën e Kosovës pengohen shumë. Por ç'të bëjmë, do të pranojmë të zhvillohen këto
marrëdhënie në atë masë sa ata na lejojnë, prandaj këto ne duhet t'i shfrytëzojmë mirë.
Kjo është një detyrë patriotike dhe kulturore që na vihet përpara, por nga ana jonë
çështja nuk duhet të kufizohet vetëm në këto lidhje.
Banorët shqiptarë të Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë dhe ata të Malit të Zi, janë
patriotë të flaktë dhe sytë i kanë drejtuar nga Shqipëria socialiste, nga PPSH. Për këtë nuk
ka asnjë diskutim. Shqiptarët që jetojnë në Jugosllavi ndjekin me interesim dhe shikojnë
me etje të madhe televizionin tonë, saqë në shumë vënde të Kosovës ku televizioni ynë
nuk shikohet, ata që e dinë se shikohet më mirë në ndonjë anë tjetër, sidomos kur ka
ndonjë ngjarje të rëndësishme në Shqipëri, ngrihen dhe shkojnë për ta parë apostafat.
Ata lexojnë me ëndje të madhe revistat dhe çdo material tjetër që mund t’u bjerë në dorë.
Ata dëgjojnë, gjithashtu, emisionet e radio Tiranës, të cilat, ashtu si edhe ato të radio
Kukësit, dëgjohen mirë, por i dëgjojnë me zell të papërshkruar. Ky është një ushqim i
madh për shqiptarët që banojnë në Jugosllavi. Këtë ushqim ata e marrin me dëshirë të
madhe dhe gjallërohen.
Por ne duhet të njohim që për Kosovën nuk kemi bërë shumë. Prandaj u propozova
shokëve që të krijojmë një grup kuadrosh dhe të bisedohet shtruar me ta që televizioni,
radioja dhe shtypi ynë, në periudha të caktuara duhet të organizojnë emisione e programe
të posaçme.
Çfarë do të paraqesim në to? Të dhëna për historikun e popullit shqiptar të krahinave
shqiptare në Jugosllavi, të flasim për zakonet e tij të mira, të bëjmë studime për folklorin,
për këngët, për etnografinë, të transmetojmë muzikë të veçantë popullore kosovare, të
vëmë njerëz të shkruajnë drama patriotike me heronj kosovarë, të vjetër të rinj, të
shkruajmë për heronjtë shqiptarë kosovarë të Luftës Nacionalçlirimtare, të japim fotografi
karakteristike të qyteteve, të fshatrave, të arkitekturës shqiptare në Kosovë, në Maqedoni
e në Mal të Zi e shumë e shumë çështje të tjera.
Ne duhet, gjithashtu, të botojmë më dendur vjersha e prozë nga autorë të rinj
kosovarë, të vëmë në skenë ato pjesë siç u bë, për shembull, me simfonikë muzikore të
Çesk Zadesë, që u dha në Prishtinë, ku për herë të parë, u thirr edhe autori i saj. Kjo
simfoni duhet të ekzekutohet edhe nga orkestra jonë simfonike e radiotelevizionit në një
emision të veçantë e kështu me radhë për shumë gjëra të tjera.
Këto janë disa ide që lidhen me shumë problem të tjera, që mendoj t'i diskutoj me
shokët, natyrisht ca ditë më vonë, pasi të kemi mbaruar me zgjedhjet e deputetëve për
në Kuvendin Popullor. Çështja e Kosovës është për ne një problem me rëndësi të madhe
nga çdo pikëpamje, prandaj një sërë problemesh ne duhet t'i zgjidhim dhe t'i rregullojmë
në rrugë të drejtë, qoftë në lidhje shtetërore me krahinën, natyrisht nëpërmjet Federatës
Jugosllave, qoftë edhe brenda në vendin tonë për Kosovën, për shqiptarët e Maqedonisë
dhe për ata të Malit të Zi në forma patriotike, pse ata janë pjesë e pandashme e kombit
tonë.
Ne flasim, na vjen mirë kur flasim dhe duhet të flasim edhe për arbëreshët. Ja, edhe
mbrëmë dëgjova një bisedë të nivelit të lartë të Eqrem Çabejt, që fliste në televizion për
arbëreshët. Ai na e bëri shumë të qartë çdo problem të arbëreshëve, na foli për origjinën
e tyre, për kohën e shpërnguljes në Itali, për zakonet e doket, për shkrimtarët e mëdhenj
arbëreshë, për gjuhën, për këngët, për vallet e tyre etj., dhe kjo ishte një kënaqësi për
ne. Kurse, është shumë keq që për Kosovën nuk shohim të organizohen aktivitete të tilla.
Pse të mos organizohen të tilla gjëra edhe për shqiptarët që jëtojnë në Jugosllavi?
Kemi ne rivendikime tokësore ndaj ltalisë për çështjen e arbëreshëve? Jo, s'kemi.
Edhe për Kosovën ne nuk e shtrojmë çështjen e rivendikimeve tona tokësore, po në
pozitat e jugosllavëve nuk mund të biem. Për të tilla veprime ata do të na quajnë
shovinistë ose nxitës të irredentizmit e të tjera profka, por neve aq na bën.
Në çështjen e historisë së Shqipërisë, kur vijmë në vitin 1913 mbyllet kapitulli për
Kosovën. Po përse mbyllet ky kapitull? Ne duhet të tregojmë historikisht të vërtetën ç'ka
ngjarë pas vitit 1913 për Kosovën, për shqiptarët e Magedonisë dhe të Malit të Zi. Ne pa
të drejtë i ruhemi kësaj çështjeje dhe s'e kemi menduar mirë. Kosovarët kanë nevojë të
ndihmohen nga atdheu i tyre, pse jemi një komb, jemi një gjak, jemi vëllezër. Gjithë këto
të mira që ka krijuar PP në RPS të Shqipërisë ne duhet t'ua bëjmë të njohura vëllezërve e
motrave tona kosovare, duhet të dimë të vëmë mirë në dukje të gjitha virtytet e mira, të
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gjitha aspiratat e mira, këngët, vallet, njerëzit, luftëtarët dhe patriotët kosovarë. Këtë gjë
ne duhet ta bëjmë dhe asgjë s'duhet të na ndalojë.
Do të kem rastin, u thashë shokëve, që për këtë çështje të bisedoj më gjatë me ju,
me qëllim që ta vëmë më mirë nga sa e kemi vënë deri tash këtë ujë në zjarr.
12 prill 1979
Një konstatim që u duhet thënë titistëve
Sot dëgjova që orkestra jonë simfonike e Radio Televizionit dhe disa këngëtarë kanë
shkuar në Kosovë. I thashë me këtë rast Ramizit që Ministria e Punëve të Jashtme t'i bëjë
një radiogram ambasadorit tonë në Beograd për një konstatim me rëndësi që u duhet
sinjalizuar jugosllavëve. Sigurisht grupin e orkestrës tonë e shoqëron ndonjë përfaqësues i
vendit tonë. Në qoftë se ky ka qenë herë tjetër në Kosovë, mund të flasë vetë me
jugosllavët, në rast të kundërt, njëri nga funksionarët e ambasadës sonë që do të jetë
edhe ai si shoqërues duhet, patjetër, të gjejë rastin dhe t'i thotë ndonjërit prej
personaliteteve të atjeshme sa më poshtë:
"Kam ardhur edhe herë tjetër këtu, në Kosovë, kam qenë herë të tjera në shfaqje të
tilla, prandaj më lejoni të bëj një konstatim. Qëllimi i këtyre shfaqjeve, qoftë tonat te ju,
ashtu edhe tuajat tq ne, është që të forcojmë marrëdhëniet kulturore reciproke. Por në
këto shfaqje na kanë rënë në sy gati-gati të njëjtat fytyra, prandaj kam krijuar
përshtypjen se populli, në të gjitha ato qytete ku kemi dhënë shfaqjet tona, nuk i shikon
këto. Mendimi im është se Qeveria Shqiptare nuk i dërgon këto grupe për të zbavitur
vetëm udhëheqësit tuaj dhe nëpunësit, por i dërgon sidomos për popullin shqiptar, që
banon në Kosovë. Mirëpo pikërisht ata, për të cilët ne japim koncertet tona, nuk i shohim
në shfaqje", - të vërë në dukje ai.
"Po te ne ç'ndodhi? - të vazhdojë ai. - Grupet tuaja shqiptare të Maqedonisë shkojnë
në tërë Shqipërinë, ku mblidhet populli që i shikon e i dëgjon. Bile shfaqjet e tyre ne i
transmetojmë edhe në televizion, se i kërkon populli ynë nëpër emisione të ndryshme
muzikore etj., gjë që unë s'e shikoj të bëhet te ju për shfaqjet që japim ne. Prandaj më
duket se duhet ndrequr një gjë e tillë", - t'i theksojë shoku ynë. "Ju mund të thoni që kjo
s'është e vërtetë, por nuk e besoj këtë që më thoni, unë këto kisha dhe nuk kam ç'të
them tjetër", - dhe me kaq ta mbyllë këtë çështje.
Duhet pasur parasysh që këto konstatime të mos i thuhen përgjegjësit artistik të tyre,
por ndonjërit më lart, se mbase përgjegjësi mund t'ua thotë atyre më lart, por ai edhe
mund të mos ua thotë. Pastaj personi, të cilit do t'i thuhet ky konstatim, mund t'ia vërë në
dukje një udhëheqësi shqiptar kosovar, por mund t'ia referojë edhe ndonjë serbi. Kështu
serbi, me siguri ka për të lajmëruar menjëherë Beogradin për të gjitha ato që iu thanë,
mbasi dihet se politikën që ndiqet në Kosovë Beogradi e dikton, nuk e bën Ilham Nimani.
Ky është një agjent i thjeshtë i tyre, i cili bile nuk dëshiron fare që të venë grupet tona në
Kosovë dhe as të tyret te ne, por i bindet Beogradit, se s'ka ç'bën. Prandaj më e sigurt
është që ta komunikojë më lart serbi konstatimin tonë, sesa një shqiptar. Ai do t’u thotë
që shqiptarët e kanë vënë re këtë qëndrim. Kështu, për të prishur këtë përshtypje tonën,
nga Beogradi do të urdhërojnë të jepen shfaqje të ansamblit tonë në popull, po do të
merren edhe masa. Pra, një konstatim i tillë mund t’u thuhet titistëve në mënyrë
diplomatike.
27 prill 1979
Shfaqje flagrante e një shovinizmi të egër dhe antishqiptarizmi visceral
Dje lexova një radiogram nga Bukureshti, ku këshilltari i ambasadës jugosllave i
kishte thënë ambasadorit tonë se në Kosovë dhe në Maqedoni s'ka asnjë pëllëmbë tokë
shqiptare dhe se, shqiptarët që banojnë atje nuk janë vendas, por të ardhur, pra të
dyndur, të shkëputur dhe të vendosur në tokat serbe dhe maqedonase.
Sot lajmërova që në Ministrinë tonë të Jashtme të thirret ambasadori jugosllav në
Tiranë dhe t'i thuhet tekstualisht çka i tha këshilltari jugosllav në Bukuresht ambasadorit
tonë. Gjithashtu t'i thuhet që ne dëshirojmë të kemi marrëdhënie normale me RFS të
Jugosllavisë, por, në rast se lejohen njerëz të tjerë si ky që të shprehen e të veprojnë
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kështu, për sa i përket Kosovës dhe tokave shqiptare në Maqedoni, atëherë ata do të jenë
shkaktarë që të ndizet një zjarr i madh në këto vende, që nuk do të shuhet kurrë. Prandaj
kërkojmë të merren masa të rrepta ndaj këtij këshilltari dhe të gjithë atyre që shprehen e
veprojnë si ky. Një gjë të tillë nuk e themi për malazeztë, të cilët janë korrektë me
shqiptarët. Kaq dhe asgjë më tepër.
Ne nga ana jonë kemi qenë shumë korrektë për sa i përket kombësisë shqiptare që
rron në trojet e veta në Jugosllavi, flas për shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë e të Malit
të Zi. Nga ana e jugosllavëve ekziston e gjallë dhe e ndezur ndjenja e një shovinizmi të
egër, e një antishqiptarizmi visceral, siç thotë francezi, dhe një diskriminim i papërmbajtur
ndaj shqiptarëve, nga ana e serbomëdbenjve, e shovinistëve maqedonas e malazez.
Teori të tëra antishqiptare janë ndërtuar dhe janë zbatuar në kohën e kralëve, të kral
Aleksandrit. Teoricienët që i kanë sajuar këto teori kanë zënë vend në akademinë e
shkencave titiste dhe teoritë e tyre qëndrojnë në bazë të politikës jugosllave, pavarësisht
se Kosovës i është dhanë njëfarë autonomie, kurse shqiptarët në Maqedoni janë vënë nën
thundrën e maqedonasve.
Ne i kemi mbrojtur dhe do t'i mbrojmë vazhdimisht vëllezërit kosovarë të viseve të
tjera shqiptare në Jugosllavi për padrejtësitë që po ju bëhen. Kosova, që është zona më e
pasur e Jugosllavisë, si për pjellorinë e tokës në prodhimin e drithërave, ashu edhe për
pasuritë e nëntokës, është lënë si mos më keq, si një nga vendet më të varfëra të
Jugosllavisë. Po kështu janë lënë edhe tokat shqiptare në Maqedoni. Shqiptarëve në
Maqedoni mezi u dhanë lirinë e shkollave e të shtypit, megjithatë mbi ta ekziston
vazhdirnisht një çensurë kurdoherë e rreptë, ekziston burgu, ekzistojnë torturat si në
kohën e hitlerianëve, ekzistojnë ndjekjet. Mjerimi i atjeshëm i detyron kosovarët të
shkojnë në emigracion. Me dhjetëra e me qindra mijë kosovarë emigrojnë në Turqi, në
Gjermani e në të gjitha vendet e Evropës e të Amerikës. Kjo është pasojë e politikës
antishqiptare të serbomëdhenjëve dhe të maqedonomëdhenjëve.
Ne do t'i mbrojmë vazhdimisht vëllezërit tanë shqiptarë që jetojnë në Jugosllavi, që të
mos shkelen të drejtat e tyre. Për sa i përket të ardhmes së tyre, kjo varet nga vetë ata,
shqiptarët që jetojnë atje, të cilët nuk duhet të kenë frikë për të mbrojtur të drejtat e
veta nga shovinistët serbë, malazez ose maqedonas.
Por ne nuk dëshirojmë që Jugosllavisë, e cila gjendet në pikën e hallit, qoftë
ekonomikisht, ashtu edhe politikisht, kur mbi të kanë synime Bullgaria, Bashkimi
Sovjetik, Rumania, që gjoja hiqet aleate e saj, si dhe Hungaria, t'i nxjerrim telashe.
Udhëheqësit jugosllavë, që janë armiq ideologjikë dhe politikë të RPS të Shqipërisë e të
PPSH e dinë se ç'rëndësi të madhe ka për ta qëndrimi i Shqipërisë ndaj Jugosllavisë.
Prandaj duhet të kenë respekt të madh për këto qëndrime dhe të ndryshojnë kryekëput
qëndrimet e tyre ndaj shqiptarëve të Kosovës, të Maqedonisë e të Malit të Zi. Rruga jonë
edhe qëndrimi ndaj tyre është i drejtë, korrekt dhe i fqinjësisë së mirë, pavarësisht nga
mosmarrëveshjet e pashlyeshme ideologjike që kemi me revizionistët jugosllavë.
Prandaj ne kemi dhe dëshirojmë të mbajmë me RFS të Jugosllavisë marrëdhënie të atilla
shtetërore reciproke që të jenë në interesin e përbashkët të të dyja palëve pa ndërhyrë
në punët e njëri-tjetrit, pra si me një vend tjetër kapitalist ose revizionist.
27 qershor 1979
Për aktivitetet në drejtim të Kosovës
Në takimin e sotëm me sekretarë e KQ u diskutua për detyrat që dalin për punën me
Kosovën. Ne, nga Komiteti Qëndror, duhet të japim vetëm orientime të përgjithshme për
aktivitetet në drejtim të Kosovës se si duhet punuar, sepse pastaj të gjitha tratativat,
masat që duhen marrë për realizirnin dhe për zbatimin e këtyre orientimeve, organizimi i
punës etj. duhet të merren e të realizohen në rrugë shtetërore. Kjo, për arsye se kemi
një ministri të tërë për problemet e kulturës, aty kemi një zëvendesminisër apostafat,
kemi, gjithashtu, edhe Universitetin e Akademinë e Shkencave etj., si edhe Ministrinë e
Punëve të Jashtëme. Pra, nuk do t'i organizojmë ne këtej, nga KQ gjithë aktivitetet që
synojnë të kryhen në drejtim të Kosovës, megjithëse për to duhet të jemi medoemos në
dijeni.
Çfarë mund e duhet të sqarohet mirë në bisedat që mund të bëhen me kosovarët?
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Së pari, duhet ta kemi të qartë ne vetë, që pastaj të mund t'ua bëjmë të qartë e ta
kuptojnë mirë të gjithë vëllezërit shqiptarë seriozë që jetojnë në Kosovë ose në viset e
tjera shqiptare në Jugosllavi, vijën e partisë dhe të shtetit tonë, e cila konsiston në luftën
e papajtueshme që bëjmë e do të bëjmë kundër revizionizmit titist, në ideologji e në
politikë, si dhe kundër sistemit fals të vetadministrimit, që revizionistët jugosllavë
kërkojnë ta kalojnë si një rrugë për "ndërtimin socialist" të vendit të tyre. T'u bëjmë atyre
gjithashtu të qartë që, edhe për disa probleme me karakter ndërkombëtar, ne jemi në
kundërshtim me qeverinë jugosllave, me titizmin dhe me ideologjinë e tij. Ata duhet ta
kenë të qartë se nga këto pozita ne nuk lëvizim asnjë grimë.
Së dyti, Qeveria dhe PPSH janë të gatshme që, brenda mundësive të vendit tonë (bile
ne bëjmë përpjekje që këto mundësi t'i shtojmë dhe duhet t'i shtojmë), t'i japim ndihmë
kulturore dhe arsimore popullsisë shqiptare në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Ne
jemi, gjithashtu, gati që të biem dakord për të shkëmbyer grupe artistike e kulturore edhe
me republikat e tjera të Jugosllavisë. Natyrisht, me këto republika ne do të jemi një çikë
më të rezervuar, por, ashtu sikurse po bëjmë me grekët, mund të bëjmë këmbime
reciproke grupesh kulturore, artistike, sportive etj., edhe me popujt e tjerë të
Jugosllavisë.
Së treti, ne kemi marrëdhënie tregtare me RSFJ, të cilat jo vetëm nuk i kemi prerë,
por, përkundrazi, i kemi shtuar dhe do t'i shtojmë në bazë të interesave reciprokë. Në
qoftë se kanë mundësi, kosovarët duhet të na ndihmojnë në këtë drejtim, por, natyrisht,
të tilla marrëdhënie ne do të preferonim më shumë t' i kemi në radhë të parë me ta,
domethënë me krahinën e Kosovës, pastaj me Maqedoninë dhe me Malin e Zi, ku ka
shqiptarë. Këtë po përpiqemi, po e bëjmë dhe do ta bëjmë, në qoftë se, natyrisht, e
theksoj, do të dëshirojnë edhe ata. Por, në qoftë se Federata u thotë kosovarëve që deri
në këtë shkallë do t'i zhvilloni marrëdhëniet tregtare me Shqipërinë, atëherë marrëdhëniet
tregtare të mëtejshme ne do t'i zhvillojmë edhe me Jugosllavinë.
Kosovarëve, udhëheqësve të tyre, u duhet bërë e qartë që të mos kujtojnë se ne
mendojmë që vëllezërit e Kosovës, brenda caqeve që atyre u lejon kushtetuta e RFSJ,
nuk kanë luftuar dhe nuk luftojnë për të forcuar pozitat e banorëve të kombësisë
shqiptare që jetojnë në territoret shqiptare atje. Kosovarët duhet ta kenë të qartë se ne
nuk i nënvleftësojmë përpjekjet e tyre, pse njohim që edhe ata kanë bërë çmos, fjala
vjen, që të unifikohet gjuha jonë. Ne shohim me kënaqësi që shkollat në gjuhën shqipe në
Kosovë kanë marrë një përparim më të madh në krahasim me përpara, konstatojmë, veç
këtyre, që edhe numri i studentëve shqiptarë në Universitetin e Prishtinës vjen duke u
rritur nga viti në vit. Ne i shohim dhe i kuptojmë, gjithashtu, edhe përpjekjet e tyre për
zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe të krahinave të tjera shqiptare në Jugosilavi. Por,
ashtu sikurse e thonë vetë ata, ashtu sikurse e pohon edhe shtypi i Federatës, në fushën
ekonomke krahinën e Kosovës e kanë lënë prapa në krahasim me republikat e tjera. Ne i
kuptojmë vështirësitë që kanë kosovarët, vëmë re përpjekjet e tyre në këtë drejtim dhe i
çmojmë. Duke vepruar kështu ne i inkurajojmë ata për të luftuar edhe për zhvillimin e
tyre ekonomik.
Kosovarëve u duhet bërë e qartë edhe se kur ka qenë nevoja që ne të demaskojmë
me emër drejt për drejt disa persona të veçantë, pse në atë kohë duhej bërë një gjë e
tillë, këtë e kemi bërë. Aktualisht nuk zëmë në gojë për keq emra udhëbeqësish shqiptarë
të Kosovës dhe mendojmë se, në kushtet e krijuara, çdo shqiptar atje, nga më i vogli e
deri te më i madhi,në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, jep kontributin e vet për
forcimin e pozitave të popullsisë shqiptare, si në krahinën e Kosovës, ashtu dhe në
krahinat e tjera në jug dhe në perëndim të Kosovës, dua të them në trojet shqiptare në
Maqedoni dhe në Mal të Zi. Sa e qysh punon secili nga këta udhëheqës, nuk jemi ne që
mund t'i gjykojmë e do t'i gjykojmë, se këta do t'i gjykojnë vetë ata. Populli i Kosovës e di
më mirë se kushdo dhe është në gjendje të thotë nëse iksi apo ipsiloni punon mirë apo
punon keq dhe si punon për konsolidimin e fitoreve që janë arritur nga ana e popullsisë
me kombësi shqiptare në Jugosllavi e për t'i shtuar akoma më shumë këto fitore. Pra, në
këtë drejtim janë ata që do t'i g,jykojnë nesër, po mund t'i gjykojnë edhe pasnesër, dua
të them në një kohë të mëtejshme, se ata i njohin të gjithë, njohin kushtet në të cilat
punon secili, sa jep sot në këto drejtime kushdo nga drejtuesit e tyre dhe sa ka mundësi
të japë. Dëshira jonë ka qenë dhe është që çdo shqiptar, në Kosovë dhe në krahinat e
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tjera shqiptare, të japë sa më shumë që të jetë e mundur, por nuk jemi ne që kemi në
dorë të ndryshojmë kushtet në të cilat ndodhen ata dhe krahinat e tyre.
Ne, shqiptarët e RPSSH dhe udhëheqja e PPSH-së, nuk mendojmë në hava, çdo gjë e
gjykojmë duke pasur në konsideratë situatat në Kosovë dhe në viset e tjera shqiptare, në
Jugosllavi. Vetëm themi edhe se, dhe për këtë kosovarët duhet të jenë plotësisht të bindur
dhe të qartë, nuk është Titoja, as ideologjia e tij, titizmi, që ua ka dhënë ato të drejta për
të cilat flitet, por është situata që ata vetë kanë krijuar me përpjekje të vazhdueshme
atje brenda, lufta që kanë bërë e po bëjnë për kompaktësimin e popullsisë shqiptare. Këto
kanë qenë e janë faktorët bazë që t’u jepeshin disa të drejta, të cilat duhet t'i shtojnë e t'i
gëzojnë të gjitha. Federata, me Titon në krye, që kërkon të hiqet sikur ua ka dhënë ajo
këto, ka qenë e detyruar dhe duhet medoemos t'ua jepte sepse janë minimale. Ata le ta
kuptojnë si duan këtë që po ju themi, por ne, si vëllezër të një gjaku, kështu e kuptojmë
këtë çështje dhe dëshirojmë që edhe kosovarët kështu ta kuptojnë.
Ne kuptojmë dhe kemi bindjen që edhe kosovarët e kuptojnë, që Shqipëria Socialiste
është, gjithashtu, një faktor i jashtëm ndihme shumë i madh për ta në të gjitha ato
drejtime që thamë përpara, si dhe në çështjet e mëdha ndërkombëtare. Shqipëria
Socialiste ka mendimin e vet dhe zëri i saj dëgjohet në arenën ndërkombëtare, prandaj,
kur flitet nga ana e saj për shqiptarët që jetojnë në trojet e veta në Jugosllavi, që arrijnë
deri në dy milion frymë, atëhere nuk ka se si të mos ketë njerëz kudo në botë që të thonë
se është e ligjëshme që këta dy milion të kenë e të gëzojnë të gjitha të drejtat që u
takojnë.
Ne mendojmë që kosovarët nuk duhet të kërkojnë ta shuajnë luftën tonë politike dhe
ideologjike kundër Jugosllavisë, kundër titizmit, kundër vetë Titos etj., se kështu nuk u
bëhet mirë atyre. Në qoftë se ne nuk do ta kishim bërë këtë që po bëjmë, vetë Shqipëria,
pa lëre Kosova, do të kishte humbur. Prandaj këtë luftë ata duhet ta kuptojnë drejt. Në
qoftë se nuk e kuptojnë, është punë për ta, por ne, siç e kemi thënë vazhdimisht dhe
përsëri e theksojmë, nuk lëvizim asnjë fije nga vija jonë.
Aktualisht vëmë re se jugosllavët janë predispozuar të bëjnë tregëti me vendin tonë,
të zhvillojnë me ne marrëdhënie tregëtare e në fusha të tjera. Edhe ne, gjithashtu, jemi të
interesuar për marrëdhënie të kësaj natyre me ta, sigurisht në ato drejtime që na
leverdisin. Ja ne do të ndërtojmë tash hekurudhën Shkodër-kufi dhe kjo është një gjë e
mirë. Po kështu po zhvillojmë disa aktivitete të tjera në fushën e kulturës, siç është botimi
i ndonjë libri vjershash të ndonjë poeti jugosllav e të tjera e të tjera, që vlejnë për t’u
treguar atyre se ne po punojmë në këtë drejtim.
Me pak fjalë, elementëve kosovarë, me të cilat na krijohet mundësia të marrim
kontakt, u duhet thënë që RPSSH, PPSH dhe Qeveria Shqiptare nuk janë të prira për të
ndërmarrë veprime aventureske në drejtim të tyre, por ato punojnë vazhdimisht që
kosovarët t'i konsolidojnë gjithnjë e më shumë pozitat e tyre në Federatë. Çdo shqiptar në
Kosovë etj., siç na e do zemra, e besojmë se edhe ata e duan një gjë të tillë, duhet të
punojë në këto drejtime. Ne nuk themi se ata nuk punojnë dhe i kuptojnë mirë kushtet në
të cilat jetojnë e luftojnë.
Kosovarët lypset të kuptojnë, gjithashtu, se marrëdhëniet që duhet të zhvillojmë ne
me Jugosllavinë brenda ligjeve të Federatës dhe ligjeve tona dhe në interesin reciprok, do
të influencojnë së tepëmi edhe në popullsinë e Kosovës dhe të krahinave shqiptare në
Maqedoni e në Mal të Zi, ku jetojnë shqiptarë. Kudo atje do të ngrihet entuziasmi për
qenien e tyre si shqiptarë dhe dashuria e simpatia për RPSSH. Këtë të gjithë duhet ta
kuptojnë drejt dhe kësaj nuk kemi ç'i bëjmë.
Ne shohim se shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, punojnë për
konsolidimin e pozitave të krahinës së Kosovës dhe të gjithë popullsisë shqiptare në
Jugosllavi në bazë të ligjeve të Federatës dhe kemi mendimin se këtë punë nuk e bëjnë
keq. Në qoftë se dalin andej-këtej njerëz ose grupe të veçanta që veprojnë, kjo punë nuk
na përket neve, ne nuk përzihemi në këto çështje, ashtu sikurse nuk jemi përzier deri
tash. Në qoftë se ata mendojnë që këto gjëra e këto punë janë të dëmëshme për ta,
duhet të dinë një gjë që Shqipëria ka radio, ka televizion, ka shtyp, ajo boton libra e
revista të ndryshme etj., bën me një fjalë një propagandë të gjerë në botën e jashtëme,
prandaj gjithë kjo punë nuk mund të mos ketë jehonë, që natyrisht përhapet edhe në
Kosovë, ku krijon e ndez një zjarr të madh patriotik, bën, pra, efektin e vet edhe në
masën e popullsisë shqiptare që jetojnë në Jugosllavi dhe kjo është një ndihmë për ta. Në
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qoftë se atje ka njerëz që e teprojnë në këto situata që po kalojmë, njerëzve të tillë ne
nuk kemi ç'u bëjmë.
Ja, një vijë të këtillë duhet të mbajmë ne në ato raste që përmenda, por, kur na
krijohen mundësi, t'ua themi këto edhe udhëheqësve, krerëve shqiptarë në Kosovë e
gjetkë në Jugosllavi, që as këta të mos rrinë inaktivë, por të ngrihen, të bëjnë debate e ta
kundërshtojnë, fjala vjen, serbin, sekretarin e komitetit krahinor të Kosovës etj., kur këta
cënojnë të drejtat që ka fituar kombësia shqiptare atje. Këtyre njerëzve, kur bie rasti,
shokët tanë, pasi t'i japin dorën, t’u thonë që ne vërejmë me kënaqësi që në Kosovë ka
shkolla, ka universitete, që publiku kosovar i do vallet e vendit të vet, i do këngët
popullore kosovare e shqiptare. Po kujt t'i themi, Fadil Hoxhës që është anëtar i
presidencës së RSFJ?-mund të thotë ndonjë.
- Po, mundet edhe Fadil Hoxhës, se është më mirë të jetë në krye të Kosovës një
shqiptar sesa një serb. Në realitet Fadili me siguri që është njeri besnik i Titos, ndryshe ky
nuk e mban atje, por Titoja ka synimet e tij. Ai e ka vënë në atë vend me përgjegjësi
Fadilin për të mbrojtur disa interesa të tij, për të konsoliduar pozitat e tij. Titoja, si
nacionalist kroat, është shumë i interesuar që shqiptarët e Kosovës dhe të krahinave të
tjera në Jugosllavi t'i ketë si kundërbalancim ndaj serbëve, sepse kanë qenë kurdoherë
këta që i kanë shtypur e i kanë gjakosur më shumë shqiptarët. Duke e ditur këtë, atëhere
si antiserb, antirus që është, ai mendon që popullata shqiptare në Jugosllavi është jo
vetëm një masë kompakte, por sot kjo ka pas RPS të Shqipërisë, që përbëjnë një forcë të
konsiderueshme. Këtu, në Jugosllavi, llogarit ai, janë dy milionë shqiptarë, më shumë se
dy milionë e gjysëm të tjerë jetojnë në Shqipëri, bëjnë kështu gjithësej katër milionë e
gjysëm njerëz. E ç'është Maqedonia vetëm me 800 mijë veta përpara këtyre 4-5 milionë
shqiptarëve? Po Mali i Zi, me 500 mijë veta? I kupton Titoja këto gjëra, nuk është budalla,
nuk mund ta injorojë ai këtë forcë të madhe të shqiptarëve, prandaj mban këto qëndrime
ndaj tyre dhe ky qëndrim që mundohet të mbajë me shqiptarët, Titon e ngre.
Shqiptarët, duke mbrojtur vetadministrimin, i thonë Titos: Vetadministrim ne kemi në
Kosovë, por të tëra pasuritë e saj po na i marrin serbët. Ne jemi dakord që t'i japim
Maqedonisë ose Serbisë nga prodhimet tona, por edhe ato duhet të na paguajnë paratë,
se ne kemi nevojë të bëjmë investime për zhvillimin ekonomik të krahinës. Dhe është fakt
që tash po bëhen investime në Kosovë. Po kush investon atje, Shqipëria? Jo, atje
investojnë kush mund, siç bëhet në gjithë Jugosllavinë, edhe SHBA dhe BS, prandaj nuk
ndërron asgjë në këtë drejtim.
Pra, shokët tanë që shkojnë në Kosovë, në Maqedoni e në Mal të Zi dhe kanë rast të
takohen me këta njerëz, duhet ta kenë të qartë vijën e partisë për këtë çështje. Natyrisht
në raste të këtilla, kur shkojnë ansamble këngësh e vallesh, duhet të kemi parasysh që në
programe të vihen pjesë të atilla që edukojnë shqiptarët e atjeshëm me ndjenja dashurie
për vendin tonë, që flasin për bukuritë e tij, të mbahen parasysh nga ana jonë edhe
kërkesat e publikut kosovar etj.
Në programet tona të flitet si për figurat e shquara të Kosovës, ashtu edhe të të gjithë
Shqipërisë, si për Bajram Currin, e Isa Boletinin, për Hasan Prishtinën. Njerëzit tanë që
venë atje, duhet të këndojnë për ta, ashtu sikundër duhet t’u këndohet partizanëve,
heronjve të rënë, si Qemal Stafës e të tjerëve, deri tek ata shqiptarë, që kanë luftuar e
kanë rënë edhe për çlirimin e Jugosllavisë. Por kjo punë duhet të bëhet me pjekuri dhe në
masën e duhur dhe jo, o burra, të teprohet e të veprohet në mënyrë shoviniste dhe
nacionaliste. E kam fjalën që ata që do të ngarkohen t'i përgatitin programet, duhet të
jenë të kujdesshëm edhe nga kjo anë. Në asnjë mënyrë të mos bien njerëzit tanë në
pozita shoviniste.
Pastaj duhet të kuptohen objektivisht nga njerëzit tanë kushtet në të cilat jetojnë
shqiptarët atje. Drejt thotë Hysniu që autori kosovar i një pjese teatrale, në kushtet e
gjendjes në Kosovë, nuk mund të flasë për veprimtarinë e Sulejman Vokshit ndryshe,
veçse me doreza, sepse nuk e lejojnë ta shfaqë. Ai është i ndërgjegjshëm që, po të ishte
në Shqipëri, pjesa duhej të formulohej hapur, por autoritetet titiste nuk e lejojnë ta
shprehë si duhet realitetin historik. Prandaj ka raste që, nga ana e autorëve kosovarë,
shkruhet edhe me nënkuptime dhe njerëzit që i shohin të tilla pjesë ose kur i lexojnë, i
marrin me mend arsyet dhe synimet e autorëve që duan të përfitojnë nga kjo situatë.
Nuk duhet lejuar që njerëzit që venë në Kosovë, të shkojnë si derri në thes.
Zëvendësministri i Arsimit e i Kulturës, apo ai i Punëve të Jashtëme etj., nuk është e
79/139

Kosova është Shqipëri

mjaftueshme t’u thonë njerëzve vetëm të sillen me kujdes dhe asgjë tjetër më tutje.
Drejtuesit e dikastereve këtë punë duhet ta bëjnë para se njerëzit e caktuar të nisen si
grup. Veç kësaj, njerëzit që do të dërgohen atje, t’u vihet në dukje që të ruhen nga
provokacionet, duhet t’u bëhet e qartë që kosovarët vërtet janë vëllezërit tanë, por nuk
duhet harruar se atje ata janë nën zgjedhën e Jugosllavisë. Këtë ata duhet ta kuptojnë
mirë.
Shoqëruesit tanë të grupeve shqiptare, që vijnë te ne nga Jugosllavia, luajnë një rol
shumë të madh në afrimin e tyre në drejtim të pozitave tona, por ndonjëherë ndodh që
duke mos qenë të qartë, këta rrinë të druajtur gjatë ditëve të qëndrimit me ta, disa nga
ata nuk dinë as se si të flasin e ç'të thonë, megjithëse i shoqërojnë vazhdimisht. Jo,
kështu nuk bën! Këta, në rradhë të parë, duhet të jenë njerëz politikë, prandaj
kosovarëve apo shqiptarëve të tjerë që vijnë nga Jugosllavia te ne, të mos ua bëjnë
muhabetin në mënyrë të ngrirë, po të tregojnë ndaj tyre sens të gjerë politik, me të cilin
duhet të paisen njerëzit tanë.
8 korrik 1979
Titistët kanë frikë nga e vërteta
Le të shkruajnë titistët artikuj si kundërpërgjigje të artikullit tonë të revistës "Ylli", ku
flitej për gjendjen reale ekonomike të Kosovës, Maqedonisë dhe veçanërisht në gjirin e
popullatës shqiptare (botuar në revistën "Ylli", prill 1979 I.H.). Nuk është e vërtetë se kjo
gjendje ekonomike e varfër dhe e mjeruar nuk ekziston atje dhe se flasim kot ne
shqiptarët, siç pretendon gazeta "Rilindja", e cila mendoj se artikullin e saj të përgjigjes e
shkruan nga zori. "Borba" e Beogradit shkruan se ne gjoja genkemi nacionalistë,
shovinistë, irredentistë. Jo, realiteti tregon dhe vetë jugosllavët shkruajnë e thonë se
Kosova dhe vendet e banuara nga shqiptarët në Maqedoni e në Mal të Zi janë lënë prapa
nga ana ekonomike dhe pasuritë e mëdha natyrore që ekzistojnë në Kosovë nuk
shfrytëzohen, bile edhe në bazën e vetadministrimit gjoja socialist jugosllav, por
rrëmbehen nga serbët, nga kroatët, nga sllovenët dhe nga të tjerët.
Pra, në Kosovë, ku banojnë shqiptarë në shumicën dërrmuese, deri 80 për qind, jo
vetëm që nuk bëhen investime për zhvillimin e këtij vendi të begatshëm, por lëndët e para
të pasura, si qymyri dhe polimetalet, dërgohen në fabrikat që janë ngritur e ngrihen në
Serbi, në Kroaci, në Slloveni, në Bosnjë e Hercegovinë dhe nuk ngrihen në Kosovë. Kur
këtë realitet e vënë në dukje vetë titistët jugosllavë, përse s'paskemi të drejtë ne që të
shkruajmë një artikull, ku të paraqesim fakte reale? Natyrisht, edhe shtypi ynë e ka këtë
të drejtë, ashtu siç e ka çdo gazetë tjetër, por edhe si shtet ne kemi të drejtë të mbrojmë
vëllezërit tanë shqiptarë në Jugosllavi, të cilëve duhet t’u jepen të gjitha të drejtat, që
janë sanksionuar me ligj në kushtetutën e RSFJ. Në këto vende duhet të bëhen investime
në ato forma e në ato drejtime siç janë bërë e bëhen edhe në republikat e tjera,
pavarësisht se këto investime ne e dimë që janë për skllavërim. Por Kosova mbetet
përsëri në skllavërim të dyfishtë, mbasi lëndët e para që ka ajo, merren nga serbët,
kroatët e të tjerë dhe ato të pakta investime atje bëhen për dy qëllime: së pari, për ta
shfrytëzuar këtë krahinë, dhe së dyti, për të shpartalluar unitetin e popullsisë shqiptare në
Kosovë e për ta vënë atë në luftë me RPSSH.
Armiqtë e vendit tonë, qofshin të mëdhenj apo të vegjël, qofshin të largët apo fqinj,
kur u do qejfi mund ta sulmojnë e të shpifin kundër Shqipërisë, por nuk u pëlqen e nuk
duan, bile hidhen përpjetë kur Shqipëria, me fakte konkrete, demaskon politikën e tyre
hegjemoniste, kapitaliste, tradhtare. Kjo ngjet, sidomos, me jugosllavët të cilët na bëjnë
gjithë ato të këqija, për të mos folur për historinë e hidhur të së kaluarës. Ata hidhen
përpjetë kur shtypi i ynë, që e ka për detyrë të demaskojë tradhtinë e revizionistëve
titistë, vë në dukje gjendjen reale të brendshme të kësaj republike federative të sllavëve
të jugut. Ndryshe nga të tjerët, këta janë shumë "sensibël" dhe sensibiliteti i tyre vjen për
arsye të megalomanisë, në radhë të parë, për arsye se demaskohet tradhtia e tyre ndaj
marksizëm-leninizmit, të cilën ata e përdorin vetëm për të mbuluar veprimet e tyre prej
renegatësh, dhe së dyti, se në Jugosllavi rron, siç dihet, një popullsi shqiptare prej afro 2
milionë e gjysmë, përveç atyre që janë në mërgim dhe që janë dëbuar në Turqi.
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Siç e theksova, shtypi jugosllav, veçanërisht gazeta "Rilindja" e Kosovës, që del në
gjuhën shqipe, e detyruar nga Beogradi dhe nën drejtimin e gazetës "Borba", shkruan një
artikull të ndyrë kundër artikullit të revistës sonë "Ylli". Mirë, është punë e saj të
kundërpërgjigjet, po të akuzohemi ne për atë që nuk jemi, kësaj i thonë të flasësh si të të
dojë qejfi. Kjo është një ndyrësi dhe njëkohësisht tregon frikë nga e vërteta që përhap
shtypi ynë.
Çfarë shkruhej në artikulln e revistës sonë "Ylli" më tepër se ç'po shkruajnë vetë
gazetat gendrore të Jugosllavisë? Kam përpara gazetën "Politika" të Beogradit, të datës 26
qershor 1979, në të cilën është botuar një artikull i nënshkruar nga Toma Miliç, me titullin
"Përse Kosova nuk zhvillohet shpejt?". Në fillim të artikullit ky thotë: "Krahas të gjitha
rezultateve nuk zvogëlohen ndryshimet në zhvillimin midis krahinës dhe mesatares së
vendit. Investimet e mëdha akoma nuk po i japin rezultatet e para. Mjetet e përgjithshme
njëvjeçare për zhvillim janë më të vogëa nga borxhet që duhet të shlyhen". Kjo është
koka e artikullit dhe në këtë jepet qartë shpjegimi për lënien pas të Kosovës në çështjen
ekonomike, pa folur për çështjet e tjera.
Shumë fjalë thuhen atje, se gjoja skupshtina jugosllave do ta marrë përsëri në
studim politikën e zhvillimit "të shpejtë" të Kosovës dhe, natyrisht, do të vlerësohen
shkaqet pse Kosova ka mbatur prapa dhe ç'mund të bëhet për zhvillimin e mëtejshëm
"midis Kosovës e mesatares së republikës".
Kjo gazetë është e dëtyruar të pohojë se prodhimi shoqëror për frymë i popullsisë së
Kosovës aktualisht "është shumë më i ulët sesa para 10 vjetësh", se "është në rënie
vëllimi i investimeve, ekonoma ka borxhe të mëdha; po rritet më shpejt papunësia sesa
vendosja në punë", "po bie prodhimi" etj. Pra, gazeta del me konkluzionin se të këqijat
vijnë për arsye të mbishtimit të popullsisë, shtimit të emigracionit e sipas saj spastrohet
Kosova, kurse unë shtoj që spastrohet Kosova, por nga popullata shqiptare, e cila shkon
në të katër anët e botës për të fituar një krodhë bukë.
Artikulli vazhdon duke thënë se "As vënia në shfrytëzim e shumë objekteve të
pesëvjeçarit të kaluar si dhe gjatë këtij plani nuk e ka ndryshuar gjendjen". Pse? Fajin e
paska Instituti krahinor i planifikimit, që e drejton një farë Ismet Gucia. Kjo më kujton
historinë e hidhur të viteve të para të Çlirimit, para prishjes së marrëdhënieve me
Jugosllavinë, më 1948, kur ne hartuam një plan dyvjeçar modest, të thjeshtë dhe
brenda mundësive tona. Natyrisht, i kishim kërkuar Jugosllavisë një kredi të vogël për
realizimin e këtij plani, kurse Titoja në vend të kredisë na dërgoi njëfarë Savo Zllatiçi, i
cili hiqej si ekonomist, por as merrte vesh fare nga ekonomia. Gjoja në marrëveshje me
njerëzit tanë, ai erdhi e më tha se plani ynë nuk qenkej real, se qenkej një plan i madh!
Ne, natyrisht, i kundërshtuam përpjekjet e tyre, që bëheshin për ta mbajtur Shqipërinë
në varfëri, për t'ia marrë lëndët e para dhe për ta gllabëruar vendin tonë në sistemin e
Federatës Jugosllave. Për këtë gjë ne kemi edhe një dokument ku Boris Kidriçi në atë
kohë, më duket kryetar i Komisionit të Planit të Jugosllavisë, RPSH-në e kishte futur në
radhën e republikave të Jugosllavisë dhe e quante si republikë të shtatë.
Pra, edhe në Kosovë orientimi i ekonomisë, natyrisht, ka qenë i gabuar, dhe fajin na e
paska ky shqiptari, siç thuhet. Faktet tregojnë që Kosova është zona më e varfër e vendit,
megjithatë, sipas tyre, janë ndërtuar me qindra objekte të reja, rrugë moderne, këto
natyrisht janë bërë për turizmin e për të kaluar në Maqedoni, janë ngritur shkolla, të vogla
patjetër, spitale mikroskopike dhe hotele për turistët. Këto janë objektet që kanë ndërtuar
në Kosovë. Artikullshkruesi pohon se në vitin 1948 jetonte në fshat 85 për qind e
popullsisë, kurse në fillim të këtij plani me afat të mesëm ai shkruan se në fshat jeton më
pak se 50 për qind e popullsisë, pa thënë fare se ku ka shkuar pjesa tjetër, 30 për qind.
Por këtë po e them unë: një pjesë shumë e vogël merret me punë nëpër qytetet e
Kosovës, pse atje nuk ka punë për të gjithë, kështu që shumica, disa qindra mijëra, janë
dëbuar në Turqi dhe kanë emigruar jashtë Jugosllavisë.
Po si e tregojnë ata ndryshimin e zhvillimit të krahinës me mesataren e Jugosllavisë
dhe cilat janë, sipas artikullshkruesit, shkaqet që në Kosovë "prodhimi shoqëror është tri
herë më i vogël"? Sipas tij, këto vijnë nga pasoja e "mosstabilizimit ekonomik në botë dhe
në vend, i cili në Kosovë merr forma të ndërlikuara (kurse në republikat e tjera gjoja nuk
merr - shënimi im), sepse ekonomia e Kosovës është më e re dhe joakumulative". Eshtë e
kuptueshme që është joakumulative, sepse këtu nuk janë bërë aspak investime, siç janë
bërë në krahinat e tjera të Jugosllavisë, ku të huajt kanë investuar miliarda dhe janë
81/139

Kosova është Shqipëri

ndërtuar impiante moderne, që shfrytëzojnë në mënyrë të veçantë lëndët e para të
Kosovës.
"Investimet në Kosovë, thotë gazeta "Politika" janë në rënie. Për çdo frymë ato janë
vetëm 50 për qind në krahasim me investimet për frymë në RSFJ" dhe këtu nuk e ka
parashikuar që zhvillimi i përgjithshëm të merrte patjetër një hov të madh, por ja që këtë
hov të madh nuk e mori, për arsye se u la pas dore dhe me gjithë pasuritë e mëdha që ka
Kosova me lëndë të para, si energji, metalurgjinë e zezë dhe me ngjyra, prodhimin e
qymyrit dhe mineralet joferroze. Të gjitha këto ekzistojnë në Kosovë në cilësi dhe në
sasi, po ku shkojnë? Shkojnë në republikat e tjera, sidomos në Serbi, nën drejtimin e së
cilës ka qenë Kosova., shkojnë edhe në Maqedoni.
"Në pesë muajt e parë të këtij viti, vazhdon artikulli, prodhimi industrial në Kosovë
është më i ulët nga ai i vitit të kaluar, po rriten humbjet në veprimtarinë ekonomike të
organizatave bazë të punës së shoqërizuar". Këtu qëndron e gjithë çështja. Kjo punë e
shoqërizuar, "sistemi i ri socialist specifik" jugosllav vepron në të kundërtën në krahinën
e Kosovës, domethënë vepron ligji i grabitjes së pasurive nëntokësore dhe mbitokësore
të Kosovës nga republikat e tjera dhe këto merren me çmime, natyrisht të lira. Në
Kosovë, në fakt, nuk bëhet asnjë investim.
Kosova është shumë e pasur, thuhet në artikull - ajo ka "50 për qind të të gjitha
rezervave të qymyrit të Jugosllavisë, 56 për qind të mineraleve të plumbit, zinkut,
mangnezit, nikelit, kromit" dhe arrin në rezultatin se "ndërtimi i objekteve për
shfrytëzimin e këtyre mineraleve kushton shumë, kërkon kohë të gjatë, angazhohen me
punë pak punëtorë dhe i jep rezultatet e vërteta vetëm pas shumë vjetësh". Prandaj
konkluzioni logjik i këtij artikulli është që të nxirren këto minerale, por të mos bëhen
atje investime në këto degë, këto lëndë të para t'i merren Kosovës e të dërgohen për
përpunim në republikat e tjera të Jugosllavisë!
Gjithashtu artikulli vazhdon se "gjithnjë e më shumë ndodh që bankat i paraqesin
llogaritë e tyre për kreditë para se të fillojë prodhimi i vërtetë dhe krijimi i të ardhurave,
ndërsa borxhi i ekonomisë gjithnjë e më shumë e kufizon zhvillimin e mëtejshëm, mjetet
e përgjithshme për zhvillimin e Kosovës në vit, pothuajse janë më të pakta se detyrimet
e krijuara. Kjo është një barrë e rëndë, gjysma e këtyre detyrimeve transmetohet nga
viti në vit". Si konkluzion ai thotë se "orientimi i deritashëm në objektet e mëdha dhe
struktura e ekonomisë do të kënë pasoja negative edhe në planin e ardhshëm
pesëvjeçar, por disa proçese duhet të ndërpriten".
A mund të paraqitet më qartë se kaq situata në krahinën e Kosovës? Vetë ky artikull
i "Politikës" dhe shumë gazeta të tjera jugosllave shkruajnë shumë e shumë më tepër
nga sa shkroi një artikull i revistës sonë "Ylli", ku vihej në dukje pikërisht që Kosova, ku
jetojnë miliona shqiptarë, është lënë në mjerim. Një gjë të tillë ne e kemi për detyrë dhe
nuk na lejohet të mos e vemë në dukje dhe të mos shprehim indinjatën tonë se përse
nuk merren masa, siç janë marrë në të gjitha republikat e tjera, përse bëhet ky
diskriminim, kur nga ana tjetër titistët na mburren se Jugosllavia është një vend
socialist, ku titizmi të gjithë popujt i konsideron njësoj.
Përderisa Kosovës, sikurse e pohon vetë shtypi jugosllav, i bëhet një trajtim i tillë,
veçanërisht shqiptarëve, ne, Shqipëria socialiste, kemi të drejtë dhe e kemi për detyrë,
pa qenë as shovinistë, as nacionalistë, as irredentistë, t'i vëme në dukje në shtypin tone
këto padrejtësi që u bëhen vëllezërve tanë të Kosovës. Kjo është një rrugë e drejtë, e
lejueshme, e domosdoshme dhe Jugosllavia duhet të marrë masa jo sipas konkluzionit
që nxjerr artikulli i "Politikës", por masa të tjera të forta për të ngritur nivelin ekonomik
të Kosovës, në bazë të kushtetutës. Ndryshe në Kosovë do të ngjasin turbullira dhe këto
nuk jemi ne që i shkaktojmë, por vetë sistemi shovinist, antimarksist, antishqiptar i
titistëve.
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15 tetor 1979
Përse shkon Titoja në Kosovë
Folëm pak edhe për vizitën që do të bëjë këto ditë Titoja në Kosovë, ku ai nuk vete
kot, pse Kosova përbën një shqetësim të vazhdueshëm për Jugosllavinë, aq më tepër
tani që manifestimet atje kundër titistëve dhe pro nesh janë të shumta. Gjendja në
Kosovë nuk është e qetë, e qëndrueshme, prandaj vete Titoja atje, por këtë gjendje ai
nuk do ta ndreqë dot me sorrollatjet e tij poshtë e lart. Mundet që ta kenë ftuar edhe
krerët titistë të Kosovës, sidomos tani që te ne në pesë muaj u likuiduan të gjitha dëmet
e shkaktuara nga tërmeti i fortë i 15 prillit. Që të kundërbalancohet një çikë pakënaqësia
që është krijuar në popull, e kanë ftuar ca ditë Titon që t'i japë popullit disa premtime.
4 maj 1980
Vdiq Titoja
Sot agjensia jugosllave e lajmeve Tanjug njoftoi vdekjen e Titos. Titoja ishte një
armik nga më të rrezikshmit i komunizmit. Popujve të Jugosllavisë vdekja e tij do t’u
lerë pas mjerimin ekonomik dhe politik, përçarjen dhe grindjet në mes mozaikut të
popujve që formojnë atë që quhet Federata Jugosllave.
10 maj 1980
Mbretërimi i monarkut Tito mori fund
Zhdukja e palavdishme, e orkestruar me aq mjeshtëri e hosanara, e monarkut Tito u
mbyll. Për ironi, me himnin e internationales. Derisa e mbuloi guri i varrit titistët nuk
munguan të gënjenin, të bënin demagogji. Borgjezia është e poshtër, është dinake,
është e paturpshme.
Ne, komunistët shqiptarë, e luftuam Titon pa mëshirë sa ishte gjallë dhe luftën
kundër titizmit, një nga variantet e revizionizmit modern, do ta vazhdojmë deri në fund.
Siç e thanë apostujt që la pas Titoja, në meshat e veta, kur i kënduan D e profundis
-in "kryetarit" të tyre, orientimi i politikës jugosllave është: 1) "vllazërim-bashkim", 2)
"vetadministrim", 3) "mosangazhim". Pra "ati, biri dhe shpirti i shenjtë". Amin!
1. Bashkim-vllazërim është pjellë e Klemansoit në Traktatin e Versajës; pra një
shtet me arna të grabitura poshtë e lart e të qepura me makinë imperialiste, mbi të cilin
vendosën një monarki dhe një mbret, që shtypte popujt e ndryshëm dhe që ndiqte
politikën e padronit francez. Këtë mbret kukull e vuri në fron Parisi dhe e vrau Marseja pa
pasur kohë që të këndohej dhe Marsejeza.
Këtë formulë "Bashkim-vllazërim", pas Luftës së Dytë Botërore, e adoptoi një mbret
tjetër, që hiqej si komunist, por që, nën këtë petk, fshihej një mbret i ri, këtë herë jo serb
dhe jo i quajtur Karagjorgj, por kroat e që kishte emrin Josip Broz Tito.
Ky "Bashkim-vllazërim nga monarkia u transformua në republikë federative. U quajt
edhe socialiste, për të gënjyer masat dhe popujt që luftuan për çlirimin e për unitetin e
tyre deri në shkëputje. Por kush i linte popujt e Jugosllavisë të vetëvendosnin deri edhe
në shkëputje? Sa për vetëvendosje atyre u dhanë vetadministrimin.
2. Vetadministrimi ishte maska pseudomarksiste që fshihte sistemin kapitalist që po
ndërtohej, për të tjetërsuar në një formë të re mbretërinë e Karagjorgjëve. U ndërrua
forma, u ndërrua dhe padroni. Karagjorgjët kishin një padron kryesor dhe nuk e fshihnin,
Francën. Titistët kishin një padron tjetër kryesor: SHBA, por edhe një sërë vendesh të
tjera kapitaliste, dhe ia donte puna që të hiqej "i barabartë midis të barabartëve". Titoja
hiqej "i paangazhuar", sepse kështu ia donte puna atij, ua donte puna edhe padronëve të
tij.
3. "Mosangazhimi" është e kundërta e angazhimit. Titoja donte të gënjente me një
"mos" të vogël dhe të hiqej "i pavarur" kur litarin e kishte në grykë e kur litarin ua hodhi
në grykë popujve të Jugosllavisë. Por mbreti Tito rrojti si mbret me proverbin "pas meje le
të bëhet kiameti".
Sot kapitalizmi botëror bën pyetjen: "Ç'do të bëhet pas Titos?". Ne, komunistët
shqiptarë, themi se atë që do të ndodhë "pas Titos" e kemi parashikuar përpara "pas
83/139

Kosova është Shqipëri

Titos". Ne jemi dialekticienë. "Dielli duket që kur lind", thotë populli ynë dhe ne e pamë
dhe e luftuam titizmin që kurse lindi dhe derisa përfundoi i kredhur në tradhti, në pabesi,
në intriga, në vrasje e në gjenocide, në gënjeshtra, në shërbim të kapitalizmit botëror me
atë amerikan në krye, në akrobacira politike të ndyra që i sillnin mjete për qejfet e
zbavitjet mbretit Tito dhe kurtizanëve të tij, kurse popujve të Jugosllavisë përçarjen,
zgjedhen dhe mjerimin politik e ekonomik.
"Pompoziteti i varrimit" të mbretit e ka bishtin prapa, si dardha. Mbretërit dhe
presidentët e borgjezisë dhe të revizionizmit e paguan edhe këtë luks të varrimit. "U
mbyll për bukuri" Titoja në varr dhe kapitalizmi botëror "mbolli erën, po korri furtunën".
Tash bën pyetjen: "Ç'do të ngjasë pas Titos?". Çdo gjë do të shkatërrohet, se e
shkatërruar ishte, çdo gjë do të falimentojë, se e falimentuar ishte, çdo gjë do të
demaskohet, se blof ishte, kala e ndërtuar mbi rërë ishte.
23 maj 1980
Trashëgimia e Titos
Titoja nuk kishte besim në unitetin e kombësive të ndryshme që përbëjnë
Jugosllavinë dhe kjo e kishte burimin në bindjet e tij antimarksiste. Ai dhe grupi i tij
ishin nacionalistë-shovinistë. Parrulla "bashkim-vllazërim" mbështetej në një ideologji që
ndan dhe nuk bashkon. Ajo "bashkon" vetëm për të dominuar klani më i fortë e për të
shfrytëzuar më të dobëtit.
Analiza e drejtë e gjendjes brenda në Jugosllavi nuk të lejon të mendosh se Titoja
me "autoritetin" e tij e kishte realizuar "bashkim-vllazërimin" në Federatë. Eshtë e
vërtetë të thuhet se Federata u ruajt dhe u krijua shtresa borgjeze titiste e
federatistëve, por jo uniteti i republikave dhe i krahinave autonome, si dhe i kombësive
të ndryshme që përbëjnë Federatën.
Titoja ishte një politikan dhe etatist borgjez i zgjuar që diti të fshihej për të
manovruar nën slogane pseudomarksiste, të ruante për një kohë pushtetin e
centralizuar të Federatës, por njëkohësisht të bënte edhe kthesën e decentralizimit
brenda saj, pse dolën në dritë ndjenjat nacionaliste dhe shoviniste për dominim dhe për
hegjemoni. Në garë për dominim u vunë serbët, kroatët dhe sllovenët. Titoja, në fakt,
nuk mundi t'i dozonte dhe t'i frenonte dot këto lakmi. Ai anoi nga ana e klanit kroatoslloven, por duke vepruar në mënyrë të atillë që të kishte rolin e një arbitri "të paguar dhe
të drejtë" dhe të jepte përshtypjen e një udhëheqësi "të urtë, të zgjuar" dhe "marksist" të
sprovuar. Kështu në këtë frymë ai goditi nacionalizmin serb të Rankoviçit, më pas atë të
Nikeziçit dhe të Koça Popoviçit. Më vonë, më 1976-1977, ai goditi grupin e ushtarakëve
serbë të Jovanoviçit, Shumonjës e të tjerëve, sikurse pati goditur edhe më 1971 grupin e
nacionalistëve kroatë, me Tripallon në krye. Përse flasin këto spastrime? Këto flasin për
rivalitetet që ekzistojnë dhe nuk mund të mos ekzistojnë në një shtet kapitalist.
Zhvillimi jo i barabartë ekonomik në republikat dhe në krahinat autonome, brenda
Federatës Jugosllave, nxiti shovinizmin, nacionalizmin dhe hegjemonizmin në mes klaneve
serbe dhe kroato-sllovene për Malin e Zi, Maqedoninë, Bosnjën, Hercegovinën (krahina
autonome e Kosovës qëndronte kurdoherë një krahinë e shtypur dhe e shfrytëzuar), ose
të shtypeshin. U ruajtën kështu republikat, krahinat autonome dhe Federata, por u vendos
decentralizimi i ekonomisë, u vendos sistemi pseudosocialist i vetadministrimit.
U mendua se me këto veprime u gjet zgjidhja e luftës së klaneve për hegjemoni dhe
njëkohësisht u hap rruga e zhvillimit më të shpejtë në formë të pabarabartë të
kapitalizmit në republika, po ashtu edhe pasurimi i shtresave të ndryshme të borgjezisë së
re dhe të individëve në veçanti. Titoja dhe klani i tij kroato-slloven, babai i këtij
manovrimi, favorizuan jo vetëm zhvillimin e pabarabartë të republikave e të krahinave,
por forcuan Kroacinë dhe Slloveninë me investime të jashtme dhe vendosën de facto, në
mos de jure, hegjemoninë e këtij klani. Pra rivalitetet në mes kombeve dhe kombësive, në
mes republikave dhe krahinave në Federatën Jugosllave, jo vetëm nuk u zhdukën, por u
acaruan dhe do të shkojnë duke u acaruar.
Është e qartë se klani i Titos mbante fort në duart e veta ushtrinë dhe sigurimin e
shtetit, që përbënin të vetmen shtyllë të mbajtjes në fuqi të klanit titist federalist në këtë
formacion të sajuar. Lidhja e Komunistëve të Jugosllavisë s'kishte asnjë funksion
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udbëheqës, por as edhe edukues, pse as në teori, as në praktikë s'kishte se çfarë të
edukonte, çfarë shoqërie të predikonte dhe me ç'ideale ta frymëzonte individin.
Vetadministrimi, në fakt, nuk ishte veçse një parodi administrimi, punëtorët s'kishin
"votë në kapitull", ata ishin për formë, pse në bashkëpunim me shoqëritë
shumëkombëshe dhe me kapitalin financiar të huaj që kishte ndarë zonat e influencës
dhe të shfrytëzimit në Jugosllavinë federale, atje vendoste borgjezia e re. Dhe ky
manipulim i madh bëhej nga klani i Titos dhe ligjërohej nga disa forume në shkallë
krahine, republike dhe federate. që u përngjitnin dhomave të korporatave musoliniane.
Ky kaos kapitalistt, ky regjim anarkist, kjo formë "korporative" musoliniane ta zëmë
se mund të ecte sa ishte Titoja gjallë, po pas tij ç'do të bëhej? Krerët e klaneve titiste do
të haheshin me njeri-tjetrin si qentë dhe si ujqit. Thuhet se Titoja gjoja parashikoi edhe
si duhej drejtuar pas vdekjes së tij dhe krijoi "udhëheqen kolegjiale". Po ç'ishte dhe
ç'zgjidhte kjo udhëheq.je kolegjiale? Pas Titos nuk do të kishte më një president, po
shumë presidentë në një presidencë. Kjo presidencë përbëbet nga një i zgjedhur për çdo
republikë dhe krahinë autonome për 5 vjet dhe cilido nga këta me rotacion do të ishte
"Kryetari" i kësaj presidence për një vit.
Çdo gjë "u rregullua", por nuk u zgjidh dhe nuk do të zgjidhet asgjë! Ç'do të ngjasë?
Klani kroato-slloven i Titos do të sundojë atje, hëpërhë jo shumë në evidencë, dhe, në
fakt, ky do të jetë grupi i Bakariç-Dolancit. Të tjerët federalistë, por marioneta, derisa të
bëhet kohezioni i grupit rival serbo-malazezo-maqedonas, dhe ky ashtu si edhe i pari
federalist, në qoftë se bëhet hegjemon, ose separatist, në rast se thellohen grindjet.
Pra, pas Titos, nuk mund të ketë stabilitet veçse të përkohshëm. Situata e sotme eviton
dominimin e klanit serb. Po deri kur? Aktualisht ekziston sistemi i pushtetit kolegjial i dy
presidencave, ajo e republikës dhe ajo e LKJ. Të tërë, 31 veta, janë të paefektshëm në
marrje vendimesh, të tërë do të kalojnë në krye me rotacione dhe ky rotacion është i
tillë që në një kohë do të sjellë atje nga çdo klan njerëz me autoritet ose pa autoritet,
gjë që do të krijojë paqëndrueshmëri, rivalitet dhe do të çojë në krijimin e
domosdoshëm të një personaliteti të vetëm, që do ta ndërrojë këtë "kala" (formë
pushteti) të ndërtuar mbi rërë.
Klani kroato-slloven tani dominon, por, gjatë kohëve që do të vijnë, do të
diferencohet e do të afirmohet edhe klani serb (Miniç, Lubiç, Vidiç, Markoviç, Stamboliç e
të tjerë). Tani këta punojnë të krijojnë situata të favorshme për klanin e tyre dhe do të
përpiqen të godasin në fushën ekonomike, si dhe të fitojnë edhe pozita dominuese
politike. Klani serb është më i gjallë, më dinamik dhe ka pozita më të gjera në kuadrin e
mesëm. Udhëheqja aktuale dëshiron që të jetë federaliste, pse ia do interesi, por kjo
nuk do të varet shumë dhe kurdoherë nga vullneti i saj. Zhvillimi kapitalist në forma të
reja dhe influenca e kapitaiit të huaj financiar do të luajnë atje një nga rolet vendimtare
në të ardhmen.
Tani për tani nuk ngrihet problemi i ndërhyrjes së Bashkimit Sovjetik në Jugosllavi.
Çështja qëndron në formën që do të marrë në këtë vend pushteti kapitalist. Mendoj se
tendenca e ruajtjes së Federatës do të vazhdojë, por njëkohësisht do të ketë edhe luftë
për hegjemoni në mes serbëve dhe kroato-sllovenëve. Ky rivalitet do të kalojë në
formën e centralizimit të pushtetit, në të cilin do të dominojë klani më i fuqishëm
ekonomik gë do të ketë mbështetjen e ushtrisë.
Në këto situata shqiptarët që jetojnë në Jugosllavi duhet të forcojnë unitetin e tyre
kombëtar dhe ta afirmojnë atë në të drejtat kushtetuese. Të drejtat e fituara duhet të
përpiqen t'i ruajnë, t'i forcojnë dhe t`i zgjerojnë. Ata duhet të jenë vigjilentë ndaj
serbëve, por edhe në aleancat me kombësitë e tjera kërkohet që të jenë të matur, as
liberalë e shpresues të verbër dhe as sektarë e difidentë përpara çdo situate të
favorshme koniunkturale në favor të tyre. Ata duhet të dinë të përfitojnë në çdo rast, të
jenë gjakftohtë dhe të përgatitin me durim të ardhmen e tyre më të mirë e më të lirë.
Prandaj as aventura nuk duhet të bëjnë shqiptarët në Jugosllavi, po as të lejojnë që të
shtypen ose t’u shkelen të drejtat. Vetëvendosjen e tyre do ta sjellin rrethanat,
objektive dhe subjektive.
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1 prill 1981
Demonstrata të fuqishme politike në Kosovë
Nga njoftimet që japin agjencitë e huaja të lajmeve, mësojmë se në Kosovë
shpërthyen sot demonstrata të fuqishme veçanërisht nga studentët shqiptarë të
Universitetit të Prishtinës. Siç thonë këto agjenci, gjatë përleshjeve me policinë pati një
ose dy të vrarë. Të plagosurit nga studentët dhe nga policia janë shumë. Thuhet,
gjithashtu, se u arrestuan me dhjetëra studentë dbe se ata po torturohen.
Demonstrata janë bërë dy herë gjatë dhjetëditorit të fundit të muajit mars dhe të dy
herët ato janë shpërndarë me dhunë. Herën e parë udhëheqja jugosllave nuk bëri fjalë,
herën e dytë shpërtheu kundër demonstruesve me akuza shpifarake e me epitete nga më
të ndryshmet, si dhe me dhunë rankoviçiane, si qëmoti.
Thuhet se studentët janë ankuar kundër gjendjes së mjeruar ushqimore në mensat e
konvikteve të universitetit, si dhe të lënies pas dore të ekonomisë së Kosovës. Por, siç po
duken punët, demonstrata ka marrë karakter politik. Në fakt, siç thuhet, studentët
thërritnin: "Duam liri", "Duam Kosova të bëhet republikë".
2 Prill 1981
Acarohet gjendja në Kosovë
Në Kosovë po acarohet gjendja. Rriten përleshjet e studentëve me policinë. Eshtë
shpallur gjendja e shtetrrethimit.
3 Prlll 1981
Përleshje të reja e të fuqishme në qytetet e Kosovës
Siç bëjnë të ditur agjencitë e lajmeve, në Prishtinë e në Podujevë, dje dhe sot,
studentët, me të cilët janë bashkuar edhe punëtorët, shpërthyen në demonstrata dhe
përleshje të tjera, më të furishme se të parat. Situata është bërë shumë e nderë.
Autoritetet jugosllave, Prishtinën e kanë rrethuar me tanke. Në Kosovë kanë ardhur nga
Beogradi forca të mëdha policie dhe të milicisë serbe.
Eshtë shpallur gjendja e shtetrrethimit, është ndaluar qarkullimi me grupe dhe
filluan llogjet e lakenjve titistë, që nga Fadil Hoxha, Xhavit Nimani, Asllan Fazlija e të
tjerë. Ç'nuk thanë ata kundër demonstruesve, përdorën të gjitha fjalët që përmban
fjalori titist, bënë akuzat më të ndyra: "Nacionalistë shqiptarë", "irredentistë",
"informbyroistë", "agjentë të imperializmit", "ballistë" etj.
Pas të sharave dhe akuzave kundër studentëve shqiptarë, hosanara për Titon, për
titizmin, për vetadministrimin dhe për "fitoret e Kosovës". Pas hosanarave për titizmin,
premtime mashtruese "do të bëjmë këtë", "do të bëjmë atë", "ka vështirësi, po fajin e
ka kriza botërore" etj. Më në fund arrestimet e shumta dhe kërcënime për raprezalje
akoma më të mëdha.
Eshtë e qartë, kosovarët janë të shtypur, të mjeruar, janë gjakosur nga
serbomëdhenjtë dhe nga titizmi. Tani, siç duket, kanë gjykuar se u mbush kupa dhe se
ishte momenti i volitshëm që të kërkonin të drejtat që u janë mohuar. Sa dëgjojmë e
mësojmë nga informacionet e agjencive të huaja të lajmeve, radiot e televizioni i huaj,
pse ne nuk kemi fare gisht në këtë punë, në këtë çështje ka pasur organizim të dobët,
por edhe elementë të huaj që kanë manipuluar. Nuk ekskludohet edhe agjentura e
jashtme, por, në analizë të fundit, mendoj se këtyre, në këto momente, nuk u intereson
edhe aq turbullira, sidomos në Jugosllavi.
Arsyet e vërteta duhen kërkuar e gjetur në faktorm e brendshëm, në
vetadministrimin që dështoi, në borxhet e mëdha, në ngritjen e çmimeve, në inflacionin
, në papunësinë, në mjerimin e masave, si dhe në problemet nacionale që janë zgjidhur
në mënyrën më shoviniste nga titizmi. Të gjitha këto të këqija rëndojnë më shumë në
kurriz të shqiptarëve që jetojnë në trojet e veta në Jugosllavi. Nuk mund të përjashtohet
edhe manipulimi i agjenturës serbomadhe kundër vetë sistemit, i separatistëve kroatë etj.
që gjetën terrenin e Kosovës si hallkën më të dobët të federatës Jugosllave.
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Sidoqoftë, kjo që ngjau në Kosovë ishte një grusht i rëndë për titistët që duan t'i japin
botës përshtypjen se "në Jugosllavi çdo gjë është zgjidhur drejt" - çështja nacionale,
socializmi, demokracia, stabiliteti etj, etj. Gjithë sistemi i tyre mban erë...
4 Prill 1981
Titistët sillen egër me demonstruesit kosovarë
Dje në mëngjes, më 3 prill, u kthyem nga Vlora me Nexhmijen dhe me fëmijët.
Ngjarjet në Kosovë më kanë preokupuar e më kanë shqetësuar shumë, pse titistët e
poshtër jugosllavë, sipas lajmeve të agjencive, kanë sulmuar me mjetet më të egra
popullin dhe studentët që në mënyrë paqësore kërkonin përmirësimin e konditave të tyre
të jetesës dhe statusin e republikës për Kosovën në kuadrin e Federatës Jugosllave.
5 Prill 1981
Byroja politike diskuton
Thirra rnbledhjen e Byrosë Politike, ku diskutuam mbi ngjarjet e ditëve të fundit në
Kosovë dhe masat që duhet të marrim ne. Të gjithë shokët ishin plotësisht dakord me
propozimin që bëra për të shkruar një artikull të rreptë kundër dhunës së serbomëdhenjve
jugosllavë ndaj popullit e studentëve kosovarë, si dhe me tezat që kisha përgatitur për të.
Vendosëm që artikulli të botohet sa më parë. I dhashë Ramizit disa teza.
7 Prill 1981
Çfarë pohon e çfarë mohon zoti Dragosavac
Zoti Dushan Dragosavac, ju, në fjalimin tuaj, që mbajtët më datën 3 prill, drejt thoni
në një vend: "Përvoja ka treguar se vazhdimisht kemi pasur dëme kur i kemi lënë pas
dore momentet që paraqiteshin për ne si historike".
Kjo këshillë " e vlefshme" që jepni ju, nuk është me vend vetëm për udhëheqjen e
RSF të Jugosllavisë, por është një kujtesë edhe për RPS të Shqipërisë, nuk është një
rekomandim vetëm për popullin serb, por edhe për popullin shqiptar që jeton në trojet e
veta në RSF të Jugosllavisë. Por ne dëshirojmë të theksojmë, me këtë rast, se ju asgjë
nuk keni lënë në harresë dhe historinë nuk keni dashur ta shikoni ashtu si duhej shikuar,
që e kaluara e hidhur të mos përsëritej.
Zoti Dushan Dragosavac; po në këtë fjalim ju thoni edhe këto: "Ne kemi zgjidhur në
mënyrën më të mirë të mundshme çështjen e kombësive të republikave kombëtare dhe,
në kuadrin e RS të Serbisë, çështjen e krahinave autonome".
Ky pohim juaji tregon se, edhe pas Luftës Nacionalçlirimtare të popujve të
Jugosllavisë, historia e vjetër nuk u harrua, Kosova mbeti "një krahinë autonome" e RS të
Serbisë dhe popullsia shqiptare, kompakte, si nga kombësia, ashtu edhe nga territori, u
nda në mes tri republikave të Federatës Jugosllave.
Zoti Dragosavac, në vazhdim të pikëpamjeve tuaja, se gjoja i keni zgjidhur drejt
çështjet e kombësive, ju në fjalimin tuaj vazhdoni të thoni edhe këto: "Megjithatë, do të
ishte iluzion të mendohej se këtë e kemi zgjidhur në mënyrë të qëndrueshme dhe të
përsosur dhe se nuk do të ketë probleme ndërnacionale".
Qartë, ju pohoni se "nuk e keni zgjidhur në mënyrë të qëndrueshme dhe të përsosur"
këtë problem kaq të koklavitur të kombësive. Atëherë duhet të dilet me konkluzionin se
nga popujt që përbëjnë Jugosllavinë duhet të bëhen përpjekje që këto probleme të
përsosen.
Konkretisht: popullsia dërrmuese shqiptare që jeton në Kosovë dhe në republika të
tjera të Jugosllavisë, kërkon brenda normave, por edhe në rrugë, që krahina e Kosovës të
çlirohet nga tutela e RS të Serbisë, ajo kërkon t'i njihet statusi i një republike brenda RSF
të Jugosllavisë.
Ç'krim bëri populli i Kosovës me këtë kërkesë, ashtu siç e cilësuan udhëheqja e RSF të
Jugosllavisë dhe disa udhëheqës kryesorë të krahinës së Kosovës? Ne gjykojmë se ajo
s'bëri asnjë krim. Përkundrazi, konstatojmë se këto kërkesa të ligjshme janë
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nënvlerësuar, janë quajtur armiqësore dhe u arrit në demonstratat që u zhvilluan. Duhen
gjykuar çështjet me objektivitet dhe me drejtësi dhe jo të arrihet derisa të shtyhen gjithë
popujt e Jugosllavisë, me të gjitha udhëheqjet e çdo rangu në krye, të sulmojnë, të
shajnë, të rrahin, të vrasin, të gjymtojnë dhe të burgosin lulen më të bukur dhe trime,
rininë shqiptare të Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare. Nuk është as në nderin dhe
as në interesin e Jugosllavisë që të derdhen mbi Kosovë gjysma e policisë serbe dhe e
milicisë së Beogradit, të armatosura deri në dhëmbë, të rrethojnë qytetet e Kosovës me
tanke, të mbulojnë qiejt me avionë dhe të mbushin aerodromet me parashutistë. Çdo
propozim, çdo kërkesë, çdo pretendim i drejtë i shqiptarëve, që jetojnë në Jugosllavi, por
që nuk u pëlqejnë dhe u prishin rehatinë udhëheqjes federale dhe asaj krahinore,
kualifikohen pa hezitim "armiqësore, shoviniste shqiptare, irredentiste".
Ç'do të thotë në gojën e jugosllavëve epiteti armiqësor "nacionalistë"? Fjala
nacionalist vjen nga fjala nacion, që do të thotë komb, kombësi. Çdo diksioner, i vogël apo
i madh, e shpjegon qartë këtë nacion. Fjalën nacion - nacionalitet, që do të thotë komb kombësi, jugosllavët e mbajnë në gojë e në letër, të shkruar të zezë mbi të bardhë.
Kur një kombi përpiqesh t’ia mohosh kombësinë, sovranitetin dhe të gjitha atributet
që rrjedhin prej tyre, atëherë fjalët që lëshon janë vetëm demagogji dhe shkaktojnë e
krijojnë fërkime që mund të çojnë edhe në konfrontime të padëshirueshme e të
rrezikshme. Në qoftë se një populli përpiqesh t'ia shtypësh dhe t’ia zhdukësh traditat dhe
aspiratat nacionale, atëherë do të hasësh patjetër në një reaksion vetëmbrojtës.
Në RSF të Jugosllavisë dhe posaçërisht në RS të Bosnjë Hercegovinës e në Krahinën
Socialiste Autonome të Kosovës dhe kudo ku jetojnë shqiptarët, është shkuar deri atje
sa të krijohet një "kombësi myslimane". "Kombësia myslimane" është një specifikë e
Jugosllavisë, por, për çudi në Jugosllavi nuk ka "kombësi kristiane ortodokse" dhe as
"kombësi katolike romane"! Për këtë s'duhen shpjegime, ajo shpjegohet lehtë.
Eshtë kuptimplotë se çdo veprim i shqiptarëve të Kosovës, brenda kushtetutës dhe
ligjeve të Federatës, por që nuk i vjen pas qejfit udhëheqjes, cilësohet menjëherë
"shoviniste shqiptare" dhe, për t'i futur në burgje e në kampe përqëndrimi, njerëzit
cilësohen fare lehtë si "irredentistë". Të akuzosh për irredentizëm një popull dhe një
komb të tërë, prej më shumë se 2 milionë banorësh, siç është pjesa e kombit shqiptar
që jeton në trojet e veta në Jugosllavi, duhet të mos kesh qenë e të mos jesh vetë
irredentist dhe të kesh zhdukur të gjitha shkaqet dhe burimet e kësaj doktrine, shkaqe
që janë pjellë e imperialistëve dhe e feudo-borgjezisë së vjetër ballkanike. Në qoftë se
pas luftës nacionalçlirimtare është zbatuar parimi i vetëvendosjes së popujve, atëherë
pse duhet të ketë irredentizëm?
Më parë se të flitet për të ashtuquajturin irredentizëm, duhet të shpjegohet
prapambetja ekonomiko-kulturore, inflacioni, papunësia në masë dhe emigracioni i
detyruar i shqiptarëve, një nga emigracionet më të mëdha të Jugosllavisë në vendet e
huaja. Ky problem i madh nuk zgjidhet drejt dhe nuk shpjegohet vetëm me "krizën
botërore", siç duan ta shpjegojnë disa udhëheqës jugosllavë, gjoja teoricienë të
Federatës Socialiste Jugosllave dhe të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.
Për sa i përket shovinizmit, karakteri i shqiptarit dhe historia e tij në shekuj tregojnë
të kundërtën e asaj për të cilën ju akuzoni shqiptarët e Jugosllavisë, pse shqiptari
asnjëherë s'ka shtypur dhe s'ka shfrytëzuar asnjë popull. Kurrë ai nuk ka sulmuar dhe
copëtuar tokat e popujve të tjerë. E kundërta ka ngjarë ndaj tyre. Prandaj shovinizmin
kërkojeni se do ta gjeni gjetiu dhe jo te shqiptarët e Kosovës dhe as tek ata të RPSSH
që përbëjnë një popull. Shovinizmin kërkojeni pikërisht tek ata udhëheqës jugosllavë që
urdhëruan sulmin me tanke e me policë serbë dhe vranë, gjakosën, torturuan dhe
burgosën studentë, punëtorë dhe fshatarë shqiptarë, nipërit dhe mbesat e heronjve të
popullit tanë, Isa Boletinit, Bajram Currit, Abdyl dhe Naim Frashërit, Sulejman Vokshit,
Ymer Prizrenit, Azem e Shote Galicës, Çerçiz Topullit e Selam Salarisë, vëllezërve dhe
bashkëluftëtarëve të Hajdar Dushit, Hysni Kapos, Miladin Popoviçit, Emin Durakut dhe
mijërave partizanë heroikë shqiptarë, malazez dhe maqedonas që luftuan së toku si
vëllezër dhe derdhën gjakun e tyre në Jugosllavi për lirinë, pavarësirië dhe
vetëvendosjen e popujve të Jugosllavisë. Këto akte brutale dhe të përgjakshme përbëjnë
shovinizmin më të egër.
Mos vallë ju dëshironi që shqiptari të mos jetë patriot? Jo, kjo s'do të ngjasë kurrë!
Shqiptari kurdoherë është mbrojtur me heroizëm dhe i ka mundur armiqtë e tij, pse
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gjithnjë ka qenë në të drejtën e vet. Shqiptari kudo që jeton, punon dhe lufton, tregon
kurdoherë pjekuri dhe durim. Historia shekullore e shqiptarëve dhe ajo e kohës së Luftës
Nacionalçlirimtare kanë vërtetuar se populli ynë ka derdhur gjakun e bijve dhe bijave të
tij për t’u ardhur në ndihmë edhe popujve vëllezër fqinjë. Këtë shpirt të lartë sakrifice
dhe intemacionaliste ju e quat shoviniste. Gjënë më të vogël që mund të themi, kjo
është paturpësi dhe asnjeri të mos harrojë se vërtet populli shqiptar është i durueshëm,
por ama kur i shkelen të drejtat dhe kur zemërohet shqiptari, merr zjarr e flakë edhe
stralli. Për këto probleme ne mendojmë se udhëheqja jugosllave duhet të jetë shumë e
matur, të tregohet e pjekur, gjakftohtë dhe t'i studiojë e t'i zgjidhë drejt problemet e saj
të brendshme dhe jo t’u japë mësime me bollëk të tjerëve "për moderacion, për zgjidhje
paqësore, për të drejtat e njeriut dhe të popujve" e të tjera.
Në rast se ne shfaqim mendimet tona për çka ngjau në Kosovë, kjo nuk do të thotë
se jemi ne shkaktarët apo nxitësit e atyre ngjarjeve që po ndodhin atje. Ne e kemi thënë
dhe po e themi se do të interesohemi për vëllezërit tanë shqiptarë që jetojnë në trojet e
tyre në Jugosllavi, do t'i mbrojmë ata, siç i kemi mbrojtur, kur u bëhen padrejtësi dhe
ligësi. Ashtu siç ka të drejtë Jugosllavia dhe çdo shtet tjetër të mbrojë dhe të kërkojë të
drejtat për pakicat e veta nacionale, këtë të drejtë e kemi edhe ne. Traktati i Londrës,
Traktati i Versajës dhe çdo traktat tjetër imperialist nuk kalon më mbi kurrizin e popullit
shqiptar. Këtë ta kenë të qartë të gjithë, miq dhe armiq, shtete të vogla e të mëdha,
imperialistë dhe revizionistë, shokë e vëllezër komunistë dhe njerëz përparimtarë, si dhe
antikomunistët e pseudosocialistët.
11 prill 1981
Shqiptari nuk e ka duruar kurrë robërinë
Armiqësia e serbëve është viserale (e thellë dhe e paarsyeshme) kundër shqiptarëve
në përgjithësi dhe, veçanërisht, kundër shqiptarëve që banojnë në tokat e veta në
Jugosllavinë e ish-kralëve serbë, të kralit Tito dhe të shovinistëve të tjerë që sundojnë
atje pas tij.
Shqiptarët që banojnë në Jugosllavinë e krijuar nga traktatet antishqiptare të
Londrës e të Versajës, nuk kanë liri. Asnjëherë ata nuk kanë yetëvendosur për fatin e
tyre, bile as edhe pas luftës nacionalçlirimtare, pavarësisht se ç'pretendojnë titistët.
Kufijtë e Jugosllavisë "së re" u vendosën në Bihaç, në mos gabohem, në mbledhjen e
parë ose të dytë të AVNOJ-it dhe asnjë shqiptar nuk mori pjesë në këtë të ashtuquajtur
mbledhje konstitucionale. Këta "kufij të rinj" ishin po ata të vjetrit, që i vendosi si deshi
Klemansoi në Versajë. Pra, "vetëvendosja" e popujve të Jugosllavisë është një
gënjeshtër, pse pas çlirimit asnjë referendum nuk u bë, askush nuk u pyet. Çdo gjë ishte
vendosur veçanërisht në dëm të interesave të shqiptarëve nga pseudomarksistët titistë,
që nuk ishin veçse shovinistë dhe nacionalistë të tërbuar. Bile Kosova u caktua një
krahinë e thjeshtë e Serbisë dhe u quajt Kosmet. Vonë, me një amendament në
kushtetutën e RSF të Jugosllavisë, ajo u quajt "Krahinë Autonome e RS të Serbisë".
Tokat shqiptare dhe shqiptarët etnikë në Jugosllavi u bënë, me tërë kuptimin e
fjalës, plaçkë tregu: një pjesë u quajt "Krahina Autonome e Kosovës", një pjesë iu ngjit
Maqedonisë, e cila ndryshe as nuk do të kishte kuptim të quhej "RS e Maqedonisë", ndaj
së cilës bullgarët kanë pretendime, ku banojnë edhe turq dhe grekë të ashtuquajtur
maqedonas të Egjeut dhe pjesa e tretë e tokave shqiptare iu bashkua RS të Malit të Zi,
që pa shqiptarët nuk ka as 400 mijë veta.
Kështu e ujdisën Federatën e tyre titistët jugosllavë. Stane Dolanci në një intervistë
që u dha gazetarëve të huaj dhe atyre jugosllavë në Beograd në lidhje me ngjarjet në
Kosovë, dënoi, si një qen i tërbuar shovinist, shqiptarët e Kosovës, sulmoi kërkesat e
drejta të kosovarëve që krahina e tyre të bëhet republikë duke thënë midis të tjerave se
"Kosova nuk do të bëhet kurrë republikë", pse një gjë e tillë nuk është në interesin e
Serbisë, se, po të shpallet ajo republikë, "shkatërrohet Federata" etj. Nuk ka vërtetim
më të mirë se ky për atë që Federata Jugosllave qëndron në këmbë mbi bazën e
përdorimit si "monedhë tregu" të tokave shqiptare dhe të shqiptarëve. Me fjalë të tjera
copëtimi i shqiptarëve mban "në këmbë" Federatën, kurse shpallja e Kosovës republikë
"plagos Serbinë", bën inekzistuese RS të Maqedonisë dhe varfëron Malin e Zi. Sipas
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Dolancit, pra, Serbia e ka pushtuar Kosovën. Dolanci mendon se po të bëhet Kosova
republikë do të ngjallen dëshirat e kroatëve, me "kombësi myslimane" etj., për
hegjemoni në Bosnjë dhe Hercegovinë. Prandaj, sipas tij, më mirë të këqijat le të
vazhdojnë të bien mbi kurrizin e shqiptarëve.
Dolanci gënjeu në këtë intervistë kur, për të fshehur të vërtetën, tha se në Kosovë u
vranë 11 veta. Sipas të dhënave të tjera deri tani janë vrarë: në Prishtinë 150-200 veta,
në Ferizaj 13, Në Prizren 3 veta. Shumë të vrarë ka në Lipjan, Obiliq (nxënës shkolle të
mesme), Podujevë etj. Të plagosur ka boll, janë mbushur spitalet. Edhe burgjet po
ashtu. Masakër, gjenocid i vërtetë ndaj shqiptarëve nga policia dhe ushtria serbe. Por
kjo nuk do të kalojë lehtë, siç mendojnë armiqtë jugosllavë, vrasësit e vëllezërve tanë
kosovarë.
Këtë problem jetik ne do ta studiojmë thellë dhe do të nxjerrim edhe pasojat. Sido që
ne nuk kemi gisht në këto demonstrata, ne do t'i mbrojmë vëllezërit tanë kosovarë deri në
fund, në të drejtat e tyre dhe tonat të përbashkëta. Shqiptari nuk e duron robërinë, ai e di
dhe e ka provuar se liria fitohet me gjak dhe me luftë.
Lavdi studentëve, punëtorëve, rinisë dhe gjithë popullit shqiptar që jetojnë në trojet e
veta në Jugosllavinë titiste, që i treguan grushtin e hekurt armikut. Le të dridhen titistët,
"dy duart për një kokë" i kanë edhe shqiptarët. Ata kanë qenë shumë të durueshëm,
shumë të sjellshëm. Ne derdhëm edhe gjakun tonë për çlirimin e popujve të Jugosllavisë,
kurse këta të na vënë pushkën!? Jo. Ky është kulmi i armiqësisë, i egërsisë, i shovinizmit
serbotitist.
17 prill 1981
Arsyet e vërteta të gjendjes dhe të ngjarjeve të kohëve të fundit në
Jugosllavinë titiste
Panoramë
Stane Dolanci me kombësi sllovene, ku niveli i jetesës është nga më të lartët në
Jugosllavi, në intervistën që u dha gazetarëve të huaj dhe atyre jugosllavë në Beograd në
lidhje me ngjarjet në Kosovë, mund të themi se nuk e përmendi fare gjendjen e rëndë
ekonomike të kësaj krahine. Ai jo vetëm duhej ta kishte përmendur këtë, por edhe duhej
të kishte analizuar për ç' arsye Sllovenia, Kroacia dhe Serbia kanë një nivel aq të lartë,
kurse Kosova aq të ulët.
A është toka e Sllovenisë, e Kroacisë ose e Serbisë më pjellore se ajo e Kosovës? Po
nëntoka e Kosovës nuk është vallë më e pasur se çdo nëntokë tjetër e cilësdo republikë
jugosllave? A nuk e di zoti Dolanci se çështjet ekonomike luajnë rolin vendimtar në
ekzistencën e shteteve dhe të popujve? A nuk determinojnë këto çështje në politikën e
mirë apo të keqe të brendshme dhe të jashtme të një vendi? Pse nuk u mor mundimi të
shpjegoheshin këto probleme kapitale?
Eshtë lehtë të shpjegohen këto çështje primordiale me sharje politike dhe
ideologjike, se "shqiptarët u treguan kundërrevolucionarë, shovinistë, irredentistë".
Zoti Dolanci, në intervistën në fjalë, tha se "në demonstratat në Kosovë u vranë 11
veta". Një shërbëtor i tij shqiptar nga udhëheqja e Kosovës tha nëntë. Me sa duket për
këtë çështje ata nuk patën kohë të merreshin vesh dhe të binin dakord. Megjithatë, të
gjithë gënjyen opinionin botëror dhe atë jugosllav. Shtypi i huaj flet për qindra të vrarë,
qindra të humbur, të plagosur e të arrestuar në Kosovë. Këto i di mirë vetëm populli i
Kosovës, pse gjaku i tij u derdh - pse u derdh dhe kush e bëri këtë gjëmë. Ata, pra, nuk
ishin as 9, as 11 veta, por me qindra të vrarë dhe, duke u thënë gazetarëve të huaj se
kjo që ngjau ishte vepër e një grushti "shovinistësh", u mendua se u dhanë arsyet dhe u
lanë duart.
Por e vërteta do të çajë muret e shtetrrethimit dhe të censurës jugosllave, që është
vendosur në Kosovë dhe bota do të shohë ç'masakra masive u bënë atje nga ushtria dhe
policia serbe, do të shohë mashtrimet që u bënë dhe do të njohë fytyrën e vërtetë të atij
“socializmi vetadministrues" me fytyrë gjoja njerëzore dhe që "po i zgjidh problemet e
jashtme botërore me aq mjeshtëri akrobatike dhe ato të brendshmet me aq drejtësi dhe
tejpamësi shembullore - me tanke". Po i del kallaji kësaj gënjeshtre.
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Dolanci po ashtu tha se "i njohim cilët janë organizatorët. Ata janë në Shtutgart, në
Bruksel dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës". Ai tha, po ashtu, se gjoja në
demonstratë ishte një numër i vogël të gënjyerish.
Kur zoti Dolanci i njihte organizatorët se ishin në Shtutgart e gjetkë nëpër Europë,
përse nuk i neutralizoi? Në rast se në demonstratë mori pjesë një numër i vogël
njerëzish, atëherë pse u dërguan atje ushtria, milicia e Beogradit, tanket dhe avionët?
Vallë për "një kokërr ulli prishet dasma", ajo "dasmë", për të cilën që tash "nga të
katër skutat e Jugosllavisë vërshojnë si lumi i Danubit, Savës dhe Dravës telegramet
plot indinjatë e zemërim kundër "shovinistëve dhe irredentistëve shqiptarë", dhe plot
himne ditirambike për "unitetin e kombeve dhe të kombësive të Jugosllavisë"?
Kush e ndjell dhe e forcon armiqësinë në mes popujve të Jugosllavisë? Kjo fushatë e
tërbuar që ka ngritur udhëhqja e Jugosllavisë, apo artikulli i natyrshëm, i drejtë dhe i
matur i "Zërit të popullit", që vetë Dolanci gjatë konferencës së tij të shtypit, kur një
gazetar i huaj e pyeti: "A ka gisht Shqipëria?", u përgjigj jo dhe shkoi se nga "Shqipëria
nuk ka ardhur ndonjë protestë". Kjo vërteton se "fajtori" priste një protestë. Por Qeveria
Shqiptare nuk bëri protestë zyrtare.
A mos donte vallë udhëheqja jugosllave që shtypi shqiptar të heshte për këtë
tragjedi që ajo shkaktoi në Kosovë, kur gjithë shtypi botëror ka javë të tëra që po flet
dhe dënon egërsinë e treguar?
Jo, zotërinj udhëheqës jugosllavë. Jini realistë, ruani gjakftohtësinë! Ç'po bëni ju për
demonstruesit dhe grevistët e "Solidarnostit" në Poloni, ku deri tash kundër tyre nuk
është hedhur as edhe një pushkë nga geveria polake? Ju po flisni, ju po shkruani. Ju
paskeni vetëm të drejtë të flisni e të shkruani dhe, kur ne botuam një artikull të drejtë
për problemin e madh të Kosovës, ju u hodhët përpjetë, por çfarë të hedhuri, saqë
Radioja e Zagrebit arriti të kërcënojë dhe ekzistencën e RPS Shqipërisë! Zagrebi harron
se Shqipëria di të mbrohet edhe pa Zagrebin. Duhet ta dijë ai se Jugosllavia, goftë dhe
ajo e Titos, në asnjë kohë nuk e ka ndihmuar çlirimin e Shqipërisë. Kurse Ushtria
Nacionalçlirimtare Shqiptare e ka ndihmuar me gjak të derdhur çlirimin e popujve të
Jugosllavisë dhe ne prapë do ta bëjmë këtë vepër sublime kur të rrezikohet Jugosllavia!
Ne s'i kemi fjalë këto, por vepra, kurse ju flisni dokrra dhe bëni kërcënime rrugaçësh.
A harruat ju, zotërinj udhëheqës jugosllavë, si luftuat në Konferencën e Parisit për
Triesten; Pulën, Fiumen etj? Të drejtë kishit. Ne nuk ju quajtëm as "shovinistë, as
irredentistë". Por kur nuk ishit të tillë, pse nuk ju shkoi ndër mend që ekzistonte një
popullatë shqiptare, e treta në Jugosllavi nga madhësia, e cila duhej të bashkohej me
Shqipërinë, aleaten tuaj socialiste në Luftën Nacionalçlirimtare? Ju heshtët. Pse heshtët,
kur na qenkeni kaq parimorë? Ju as statusin e krahinës autonome nuk ia dhatë Kosovës
deri në vitin 1968. Pse presidenti Tito nuk e realizoi atë që më tha mua në bisedimet
zyrtare që patëm në vitin 1946 se "Kosova dhe viset e tjera të banuara nga shqiptarët i
përkasin Shqipërisë dhe do t'jua kthejmë, por jo tash, se reaksioni serbomadh nuk do ta
pranonte një gjë të tillë".
Zoti Dolanci e shfaqi më hapur mendimin e tij "Kosova nuk do të bëhet kurrë
republikë... pse këtë nuk e lejon Serbia". Po të bëhet Kosova republikë në kuadrin e
Federatës, tha Dolanci, atëherë u shkatërrua Federata". Me fjalë të tjera, kjo do të thotë
që viset e Shqipërisë janë bërë plaçkë tregu dhe njëkohësisht janë "kyçi i murit" që mban
Federatën në këmbë. I çuditshëm mendim! Këtë nuk e themi ne, e tha Dolanci.
"Republikën e Kosovës" brenda Federatës Jugosllave nuk e kërkuam ne, e kërkoi populli i
Kosovës.
Rivendikime territoriale nga ana e RPS të Shqipërisë nuk janë bërë. Nuk mund të
gjesh një kërkesë të tillë në asnjë dokument, por dokumente për të mbrojtur të drejtat e
vëllezërve kosovarë dhe të shqiptarëve që banojnë në tokat e veta në republikat e tjera të
Jugosllavisë, të drejta që ua njeh kushtetuta dhe që u janë shkelur dhe po u shkelen, do
të gjesh boll, në të kaluarën dhe në të sotmen. Dhe varet nga politika e qeverinë
jugosllave ndaj shqiptarëve nëse do të ketë ose jo në të ardhmen.
Jugosllavët kanë protestuar edhe për tabelat e dyqaneve, "përse nuk shkruhen në
serbisht" kur është fjala për ndonjë vend ku ekziston një minoritet i tyre! Këtë bëri tani së
fundi, në mes të tjerave, zoti Gjuranoviç në Austri në lidhje me minoritetin e vogël slloven
që ndodhet në Karinti. Ne nuk e akuzuam atë as si "kundërrevolucionar, as si irredentist,
as si shovinist". Si mundet populli shqiptar të mos interesohet jo për tabelat e dyqaneve
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në Kosovë, por për vetë gjuhën shqipe, për shkollat, liritë dhe të drejtat e tyre, si të mos
interesohet ai për vrasjet në masë, për burgosjet e torturat që u bëhen shqiptarëve në
Jugosllavi? Për qeverinë jugosllave qenka normale që jugosllavët mbrojnë minoritetet e
tyre jashtë republikës dhe që popullata ku jetojnë këto minoritete as grihet nga plumbat
e mitralozave, as shtypet nga tanket, kurse për RPS të Shqipërisë qenka "shovinizëm,
irredentizëm, kundërrevolucionare". Nga vjen, ku e ka vallë burimin kjo "alergji" e
madhe antishqiptare e jugosllavëve?! Gabohet udhëheqja jugosllave se gënjen njeri, e
sidomos opinionin botëror, se Shqipëria socialiste kërkon ose bën lojën e atyre që duan
minimin e Federatës.
Federatën e ka minuar vetë titizmi, kjo rrymë armiqësore e marksizëm-leninizmit, e
ka minuar sistemi antisocialist i vetadministrimit, e kanë minuar borxhet e mëdha që
kanë mbuluar popullin dhe kanë shkaktuar inflacionin, papunësinë e madhe, ngritjen e
çmimeve, pabarazinë e zhvillimit, varfërinë.
Kush thellohet në këto probleme kyç, do të dalë menjëherë në përfundimin se
Shqipëria socialiste nuk është për minimin e Federatës, siç e shprehu Dolanci. Prandaj
udhëheqja jugosllave të tregohet shumë gjakftohtë dhe shumë e drejtë ndaj
shqiptarëve. T'u vërë fre akteve barbare kundër tyre, të dënojë rreptë ata që dhanë
urdhëra dhe qëlluan mbi masat e shqiptarëve, të stabilizojë gjendjen shpirtërore,
politike dhe të ndalojë kasnecët serbo-kroato-sllovenë dhe lakenjtë e tyre shqiptarë në
Kosovë që të shpifin dhe të sulmojnë RPS të Shqipërisë dhe popullin shqiptar.
Ne duam që çdo gjë të normalizohet dhe i themi kasnecit ustash të Radio Zagrebit
që "është e vërtetë se historia do të gjykojë se kush ka të drejtë", ju apo ne, shqiptarët.
Sa për frikë s'janë shqiptarët që e njohin atë dhe nuk gjen në historinë e tyre
barbarizma si të ustashëve, të vjetër e të rinj. Çka është e drejtë ne e mbrojmë dhe e
pohojmë, çka është e padrejtë, e denoncojmë dhe e dënojmë.
Ne kemi afirmuar dhe afirmojmë se në këtë dekadë të fundit, arsimi dhe kultura
shqiptare në Kosovë (më pak në Maqedoni e në Mal të Zi) kanë marrë një hov të
lavdërueshëm. Hapja e shkollave shqipe, e Universitetit të rëndësishëm të Prishtinës,
unifikimi i gjuhës shqipe, zhvillimi i këngëve, i valleve, i folklorit shqiptar, muzika e
përpunuar, literatura shqipe etj., brenda caqeve të Federatës dhe përkrah kulturës së
popujve të tjerë të Jugosllavisë, kanë marrë një bov që nuk ishte parë kohë më parë dhe
arsyet dihen dhe nuk duam të zgjatemi këtu. Pra, ne e shohim dhe e barazojmë të
kaluarën me aktualitetin, i shohim ndryshimet pozitive të bëra në këto fusha. Një
zhvillim të tillë ata që e pengonin dje, nuk e pengojnë dot sot dhe është në kundërshtim
me kushtetutën e Federatës dhe me interesin e Jugosllavisë që të ndalohet e të
pengohet. Por një gjë të tillë ne nuk kemi si ta pohojmë për zhvillimin ekonomik të
Kosovës dhe të viseve të tjera ku banojnë shqiptarë. Diferencat ekonomike dhe të nivelit
të jetesës në mes Krahinës Autonome të Kosovës dhe republikave të tjera të
Jugosllavisë janë kolosale. Këto diferenca nuk shpjegohen dot, siç bëjnë udhëheqësit
jugosllavë, me arsyen e "krizës botërore". Diferencat në nivelin e jetesës në mes
republikave dhe krahinave duhet të kërkohen dhe në arsye të tjera shumë t ë mëdha
dhe të vjetra, politike, ideologjike dhe ekonomike.
Për sa u përket "të drejtave politike", ndryshime statusi nga krahina në republikë
etj., as ka qenë dhe as janë preokupime për RPS të Shqipërisë. Këto janë çështje të
brendshme t ë popujve të Jugosllavisë, janë çështje të vetë popullit shqiptar që jeton
në trojet e veta në Jugosllavi, i cili, në bazë të ligjeve në fuqi, që rrjedhin nga
kushtetuta e RSF të Jugosllavisë, ka të drejtë t'i kërkojë.
Shqipëria socialiste e ka deklaruar se, në qoftë se ndonjë fuqi e huaj agresore prek
kufijtë e RSF të Jugosllavisë, atëherë ajo dhe populli shqiptar do të ngrihen dhe do të
luftojnë përkrah popujve të Jugosllavisë. Çka themi është e qartë dhe premtimet që
bëjmë i mbajmë, i themi ne ustashit që foli nga Radio Zagrebi. Asgjë s'i bashkon
shqiptarët me ustashët, me çetnikë e ballistë, përkundrazi shqiptarët, kudo që janë,
luftojnë kundër tyre, pse ata kanë qenë dhe janë armiq të popujve tanë, janë mercenarë
dhe gjakatarë në shërbim të imperializmit amerikan, të socialimperializmit sovjetik etj.,
që punojnë me çdo mjet të hedhin në erë RPS të Shqipërisë dhe RSF të Jugosllavisë.
Ç'situata krijoi kundërrevolucioni në Jugosllavinë e "socializmit vetadmini-strues"?
Sistemi ndryshoi dhe ky ndryshim ngjalli rivalitet dhe hegjemonizmat e vjetër,
hegjemonizmi serb, nga njëra anë, dhe ai kroato - slloven, nga ana tjetër. Janë ata të
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dy minuesit e socializmit në Jugosllavi e të RSF të Jugosllavisë dhe jo "shovinizmi"
shqiptar. Ky i fundit përdoret si cipë për të mbuluar shovinizmin serbomadh dhe atë
kroato-sllovenomadh. Lufta për hegjemoni dhe për pushtet në mes këtyre dy klaneve po
zhvillohet e egër. Klani kroato-slloven dominon mbi atë serb. Titoja hiqej si moderator,
por ai ishte përkrahës i hegjemonizmit kroato-slloven. Grupi Rankoviç (veçanërisht
vrasës i shqiptarëve) - Gjilas, Nikeziç-Popoviç e Vukmanoviç u likuiduan prej klanit TitoKardel-Bakariç-Dolancit. Klani i Titos rrojti në luks të madh, ai mori pjesën e luanit nga
të ardhurat e Jugosllavisë dhe hëngri sa deshi nga borxhet e imperializmit amerikan dhe
të shteteve të tjera kapitaliste. Eshtë e kuptueshme se klanit serb një gjendje e tillë nuk
i leverdis dhe lufton të rifitojë supremacinë e vërtetë në mos barazinë në politikë,
ekonomi etj.
Rreth këtyre dy klaneve rivale vërtiten republikat e tjera të varfra. Të gjitha me
qëndrimet e tyre partizane, kush më shumë e kush më pak, i hedhin benzinë këtij zjarri
të madh që ekziston në këtë RSF të Jugosllavisë të pastabilizuar kurrë.
I vetmi faktor pozitiv dhe i paanshëm në këtë Federatë është faktori shqiptar, i cili,
duke qenë ekonomikisht më i varfri, më i durueshmi dhe politikisht më i lëni pas dore në
një sistem "socialist vetadministrues", brenda kushtetutës, kërkoi "statusin e republikës
në kuadrin e RSF të Jugosllavisë". Eshtë kjo kërkesë, një faktor përçarës i RSF të
Jugosllavisë apo janë rivalitetet e mëdha serbo-kroato-sllovene? Eshtë më se evidente
se janë këto të dytat.
Po faktorët e jashtëm, i pyesim udhëheqësit jugosllavë, kanë gisht në dobësimin e
RSF të Jugosllavisë dhe në krijimin e rivaliteteve? "Politikanët" jugosllavë jo pa qëllim
nuk e gërvishtin këtë plagë të madhe. Pse fshihet kjo situatë e rrezikshme? Fshihet se
Jugosllavia e Titos nuk është "e pavarur", por e varur nga këto fuqi të mëdha. Teoria e
Titos e vendeve "të paangazhuara" ishte boshe, ishte një falsitet. Këtë e tregoi dhe e
tregon jeta. Jugosllavia nuk rron dot pa borxhe, ajo punon dhe nuk ia del dot të paguajë
as vetëm përqindjet e miliarda dollarëve kredi.
Po me këtë vartësi ekonomike s'ka asnjë dyshim që gërshetohen dhe interesat
politikë, hegjemonistë dhe strategjikë të të dyja superfuqive.
Klanet kroato-sllovene kanë mbështetjen e jashtme të një imperializrni, klani serb të
një tjetri. Nëpërmjet tyre të dyja fuqitë e mëdha kërkojnë të fitojnë pozita të forta në
Jugosllavi.
SHBA me njerëzit e tyre janë në ofensivë, veçanërisht në Evropë, gjë që na intereson
më shumë në këtë problem. Revizionizmi sovjetik dhe satelitët e tij, veçanërisht bullgarët,
po ashtu janë në ofensivë.
Duhen shpëtuar popujt e Jugosllavisë, popujt tanë vëllezër jugosllavë, zotërinj të
revistës "NIN", nga këta armiq të tërbuar të hapët dhe të fshehtë të tyre. Dhe po jua
përsëritim edhe një herë, për të njëqindën herë, se RPS e Shqipërisë dhe populli shqiptar
që jeton në trojet e veta në Jugosllavi nuk janë as armiqtë e popujye jugosllavë dhe ata të
RSF të Jugosllavisë. Ju, zotërinj politikanë jugosllavë, po të doni mos na dëgjoni, po të
doni vazhdoni të shpifni, po ne jemi të bindur se populli jugosllav do ta dëgjojë dhe do t'i
arsyetojë mendimin dhe ndjenjat tona, ndjenjat vëllazërore të shqiptarëve.
18 prill 1981
Shënim
I dhashë shokut Ramiz teza të reja, të zgjeruara, ose më mirë të them një artikull të
ri, kundër revizionistëve shovinistë jugosllavë për zhvillimin e mëtejshëm të ngjarjeve në
Kosovë dhe për demaskimin e propagandës së tyre shpifëse kundër vendit tonë.
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22 prill 1981
Kush e nxit armiqësinë midis popujve të Jugosllavisë?
I dërguam gazetës "Zëri i popullit" artikullin me titull "Kush e nxit armiqësinë midis
popujve të Jugosllavisë?" për ta botuar në numrin e saj të nesërm. Në këtë artikull, i
dyti që po botojmë brenda pak ditësh, theksojmë se nuk kemi për qëllim të ngjallim
polemikën, as t'i hedhim benzinë zjarrit, por jemi të detyruar t'i japim përgjigje fushatës
antishqiptare që ka shpërthyer aktualisht në Jugosllavi dhe të shprehim edhe një herë
hapur mendimet tona mbi ngjarjet në Kosovë.
26 prill 1981
Udhëheqja jugosllave ka humbur krejtësisht toruan
Udhëheqja jugosllave është marrosur, ka humour krejtësisht toruan si dhe busullën
e drejtimit. Kërkesat e drejta e të ligjshme të kosovarëve e tronditën aq shumë
Jugosllavinë titiste, saqë menjëherë u dukën paqëndrueshmëria, kontradiktat, konfuzioni
dhe rivalitetet që ekzistojnë në këtë vend të ashtuquajtur demokratik, në udhëheqjen e
saj gendrore, në republikat dhe në komunat. Jugosllavia e Versajës, ajo e kralëve,
Jugosllavia titiste, është një shtet artificial, me mballoma shumëngjyrëshe të qepura me
pe të bardhë.
Lufta Nacionalçlirimtare nuk solli në këtë shtet asnjë ndryshim, vetëm që u çlirua
nga pushtimi dhe Jugosllavisë iu dha një kushtetutë republikane, së cilës më vonë iu
shtua emërtimi federative-popullore e pastaj edhe socialiste.
Brenda pak dekadave titizmi e ktheu Jugosllavinë në një vend kapitalist, me një
përmbajtje e emërtim të ri "thelbësor" të "socializmit vetadministrues". Në këtë vend
rivalitetet midis shovinizmave to ndryshëm janë të mëdha, të gjalla dhe sa vijnë e po
forcohen. Rivaliteti më i madh e më gërryes, burimi kryesor i një rreziku të madh që zien,
të cilin përpiqen ta mbulojnë me tym, është veçanërisht ai në mes të serbëve dhe kroatosllovenëve. Ky rivalitet dominues serbo-kroato-slloven nxit dhe rivalitetet e tjera në
Jugosllavinë prej shumë popujsh e kombësish, të unifikuara artificialisht.
Titoja zëvendësoi kralin serb Karagjorgjeviç. Ashtu si ky, Titoja u mbështet te të
huajt, por me një ndryshim, Karagjorgjeviçi lidhte aleanca, ndërsa Titoja u lidh me të
huajt "pa aleanca", por me zinxhirë më të rëndë politikë-ekonomikë dhe me mënyrën e
jetesës. Titoja, si një monark i vogël, po, që hiqej si monark i madh, fantazoi me
organizimin shtetëror, me politikën e brendshme dhe të jashtme. Nga centralizimi ai kaloi
në decentralizim, nga administrimi kaloi në "vetadministrim". Parulla e tij ishte oburra
hani, oburra pasurohuni, oburra shfrytëzoni dhe rripni popullin individualisht e kolektivisht
si republikë. Kështu më i madhi hëngri edhe pjesën e më të voglit. Titizmi nga parullafasadë "bashkim-vëllazërim", kaloi në diferencime, në diskriminime, në mosbesim, në
rivalitete ekonomike, politike midis republikave, popujve e kombeve që përbëjnë
Jugosllavinë.
Cili qe rezultati?
Kroato-sllovenët u pasuruan më shumë se serbët, Bosnjë e Hercegovina, Maqedonia
dhe Mali i Zi mbetën vëllezër të mjeruar, Kosova dhe shqiptarët mbetën në diell, kripë dhe
në fund të shkallës.
Mbreti Tito sa rroi manovroi: ndihmo njërin, godit tjetrin, njërit i premtonte parajsën,
tjetrit i bënte varrin e kështu me radhë. Kur ky mbret vdiq, përsëri u brohorit "rroftë
mbreti", veç kësaj radhe nuk kishte më një mbret me një kokë, por qjë "mbret" me
shumë kokë dhe me një "mbretëri" të krimbur, të përçarë, muflize, të mbytur në borxhe
dhe që rron me ekspediente. Asnjë frymëzim, asnjë ideal nuk ka që t'i nxitë popujt e
Jugosllavisë. Socializmi është fals, "bashkim-vëllazërimi" është fals, "vetadministrimi"
është, gjithashtu, fals, patriotizmi është kthyer në nacionalizëm e shovinizëm dhe
demokracia në terrorizëm e në fashizëm, politika e "mosangazhimit" është në të vërtetë
politika e "angazhimit". Ky i famshërn shtet është, pra, në një bankrotë totale politikeideologjike-ekonomike-morale dhe ushtarake.
Dhe më e bukura nga të gjitha, mendimi më "gjenial", më "i mprehtë", më "i zgjuar"
dhe më "origjinali" i udhëheqjes jugosllave ështi se këtë katastrofë "e shkaktuan"
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shqiptarët që jetojnë në trojet e veta në Jugosllavi, shqiptarët e Kosovës, ose një grusht
organizatorësh "shovinistë-nacionalistë-irredentistë shqiptarë". Ky është faktori i
brendshëm. Faktori i jashtëm është RPS e Shqipërisë, PPSH, gazeta "Zëri i popullit", janë
marrëdhëniet kulturore të Shqipërisë me Kosovën!
Kështu, çdo gjë u shpjegua, u gjend "kali i Trojës" dhe oburra ta shkatërrojmë atë, u
gjend fajtori dhe oburra të luftojmë atë. Tani kori serbomadh jugosllav kundër
shqiptarëve, kundër kosovarëve, kundër PPSH është aq i madh, aq i zhurmshëm saqë
është bërë qesharak dhe asnjeri, me tërë kuptimin e fjalës, nuk u beson atyre që thonë
jugosllavët.
Po si mund të shpjegohet kjo histeri, kjo marrëzi, kjo verbëri politike e jugosllavëve?
Ata e dinë se RPS e Shqipërisë nuk është për minimin e RSF të Jugosllavisë, se
Shqipëria socialiste është me vendosmëri të madhe kundër SHBA dhe BS që janë agresorë
të mundshëm ndaj dy vendeve tona. Ata e dinë, gjithashtu, se shqiptarët që jetojnë në
Jugosllavi nuk mund të mos luftojnë krah për krah me RSF të Jugosllavisë dhe me RPS të
Shqipërisë kur Jugosllavia të sulmohet. Të gjitha këto udhëheqja jugosllave i di. Ajo e di
që ne nuk kemi gisht në ato që ngjanë në Kosovë, se ajo që ngjau atje ishte rezultat i
zemërirnit të shqiptarëve të shkaktuar nga vetë jugosllavët, ata e dinë se kërkesa e
kosovarëve për republikë ishte e ligjshme.
Atëherë pse kjo marrëzi? E qartë. Kontradiktat, që theksova në fillim, po ziejnë,
kazani është në vlim, një "supapë" plasi në Kosovë, do të pëlcasin edhe të tjerat, derisa
kapaku i kazanit të hidhet në erë. Udhëheqja jugosllave do ta fshehë këtë situatë, do të
fitojë kohë, po rregullohen hesapet me thikë në dhëmbë, por ndërkohë thotë: Të
godasim fort shqiptarët, që të mos godasim më vonë edhe të tjerët. Diktatura ushtarake
që po përgatitet, ka gjetur një "kokë turku", shqiptarët. Po harrojnë titistët se kjo kokë
shqiptari u ka qëndruar rrebesheve dhe kurdoherë ka fituar.
8 maj 1981
Si t'i çminojmë e si t'i shpartallojmë akuzat antishqiptare të titistëve
lidhur me ngjarjet në Kosovë?
I thashë sot Ramizit të jepte porosi që të mos më dërgohen më përkthimet e
kopyrave të gazetave të huaja. Këtë kërkesë e bëra, se më është e pamundur të filloj të
lexoj unë ç'kanë shkruar, që nga prilli, të gjitha gazetat e botës për ngjarjet në Kosovë
etj. Por materiale të tilla, mendoj, është e nevojshme të mbahen në gatishmëri, në
arkivat tanë, për t'i përdorur kur të na duhen. Pastaj Ramizit i thashë që të punojmë për
përgatitjen e shpejtë të një artikulli mbi ngjarjet e zhvilluara në Kosovë gjatë muajve
mars-prill 1981.
Ç'kërkova? Të më grumbullojnë e të më dërgojnë të gjitha materialet e mbledhjes së
Lidhjes së Komunistëve në Kosovë, të Komitetit Qendror të Lidhjes së Serbisë dhe të
mbledhjes së Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë që bënë
mbrëmë. Këtu nuk kam parasysh fjalimet e plota që janë mbajtur në këto mbledhje, por
të më dërgohen vetëm ato pjesë ku ngrihen çështje që na atakojnë ne. Pra, nuk më
duhen as ato çështje me të cilat revizionistët jugosllavë të të gjitha niveleve shpjegojnë
demonstratat, fajet e udhëheqësve kryesorë etj., se tani ato nuk na shërbejnë për gjë.
Prandaj mendoj se kjo punë mund të bëhet shpejt. Në këto materiale duhet të na nxirret
konkretisht që filani tha kështu, ai tjetri deklaroi kështu etj. Kjo është ana teknike e
punës që duhet kryer, anë teknike, por e nevojshme që të mund të kemi të qarta akuzat
që bëjnë jugosllavët kundër nesh.
Tani të vijmë tek ajo se si qëndron çështja e republikës së Kosovës. Në fjalimin e tij,
të themi në artikull, zoti Miniç thotë: "Politika e Shqipërisë ka dalë hapur në mbrojtje të
kërkesës për një republikë të parashtruar gjatë trazirave në krahinën e Kosovës dhe se,
duke vepruar kështu, ajo ka kryer një akt brutal të ndërhyrjes në punët e brendshme të
Jugosllavisë".
Po edhe në këtë çështje zoti Miniç bën një shtrembërim flagrant dhe shumë të
rrezikshëm për marrëdhëniet midis dy vendeve tona.
Në artikujt e mëparshëm ne kemi thënë dhe përsëri po e themi që çështja e
republikës së Kosovës është një çështje e popujve të Jugosllavisë dhe e vetë popullit të
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Kosovës dhe se ne asnjëherë nuk kemi dalë hapur në mbrojtje të kërkesave për një
republikë të parashtruar gjatë trazirave që u vërtetuan në muajt mars-prill në Kosovë. Në
artikullin tonë kemi theksuar se statusin e republikës së federuar të Kosovës nuk e kemi
kërkuar ne, atë e ka kërkuar vetë populli i Kosovës. Ne vetëm kemi afirmuar se është një
e drejtë e popullit shqiptar, që jeton në trojet e veta në Jugosllavi të kërkojë atë që ai
mendon se është e drejta e tij brenda ligjeve të Federatës dhe kemi shtuar se për
mendimin tonë kjo nuk përbën aspak një krim. Për ta vërtetuar atë që është shkruar në
gazetën "Zëri i popullit", e zezë mbi të bardhë, këtë herë jemi të detyruar të përdorim
dokumente zyrtare të udhëheqësve kryesorë të Jugosllavisë së Titos, si të Moshe Pijades e
të tjerëve që në kohën e luftës e deri vonë.
Këtu në parantezë të shënohen citatet dhe të bëhet komenti i tyre, duke filluar nga
çështjet parimore të zgjidhjes së problemit të kombësive nga ana e Titos, citate të Titos
nga mbledhjet e AVNOJ-it pastaj të përdoret citati i Moshe Pijades mbi republikën e
Kosovës dhe të Metohisë.
Si rezultat i këtyre citateve që ne do të rreshtojmë, do të nxjerrim konkluzionet e
mëposhtme, sipas të cilave populli i Kosovës, që ka marrë pjesë në luftën kundër
gjermanëve me 50 mijë nga bijtë e vet dhe sipas fjalëve të Titos, që cituam më lart, ai ka
të drejtë të kërkojë në çdo kohë të drejtën e tij. Pra nuk mund të mohohet e të mos
zbatohet një e drejtë e tillë, që udhëheqësit dhe forumet e larta të partisë dhe ato
shtetërore jugosllave e kanë njohur në kohën e Luftës Nacionalçlirimtare.
Pse të akuzohet atëherë RPSSH dhe PPSH që ndërhyjnë në punët e brendshme të
Jugosllavisë, kur ato në fakt nuk kanë ndërhyrë, kur vetë Moshe Pijade, shoku më i
ngushtë, bashkëluftëtari i Josip Broz Titos dhe anëtar i shquar i byrosë politike të KQ të LK
të Jugosllavisë ka dhënë mendimin e tij me citatin që përmëndëm më lart? Mos vallë
Moshe Pijade ka dashur t'i japë një grusht Federatës Jugosllave apo të minojë
Jugosllavinë? Ca më pak nuk ka se si të jetë kështu, siç pretendon zoti Miniç, kur
akuzohen pa të drejtë RPSSH dhe PPSH që nuk e kanë bërë këtë kërkesë, nuk ia kanë
dhënë këtë grusht serioz Federatës Jugosllave dhe nuk kanë kryer asnjë akt brutal të
ndërhyrjes në punët e brendshme të Jugosllavisë. Këto dokumente që gjenden në arkivat
e KQ të PK të Jugosllavisë janë të drejta dhe nuk mund të fshihen. Por a janë zbatuar? Jo,
ato nuk janë zbatuar plotësisht.
Pas kësaj, në parantezë, duhet të vëmë citatet se si që gjatë luftës populli i Kosovës
dhe i Metohisë, i cili përfaqësohej nga Fronti Nacionalçlirimtar Shqiptar i Kosovës e
Metohisë, nën udhëheqjen e Partisë Komuniste të Jugosllavisë të Krahinës së Kosovës e
Metohisë, bëri mbledhjen e tij të parë në Bujan, ku mori një vendim (dhe këtu ky të
citohet ), i cili, duke u konsideruar si një vendim i përfaqësuesve të popullit të Kosovës në
luftën kundër okupatorëve më 1944, u paraqit në Beograd, po pikërisht atje u hodh
poshtë.
Pastaj të vihet letra e KQ të PK të Jugosllavisë dërguar Komitetit Qarkor të KosovëMetohisë, ku i shpjegon se vendimi që kishte marrë mbledhja e Bujanit nuk ishte
plotësisht i drejtë dhe të jepen arsyet që thuhen pse nuk është i drejtë (arsyet që
shkruhen në letër).
Të vihen më tej citatet e Miladin Popoviçit dhe të thuhet se në arkivat e KQ të PP të
Shqipërisë ndodhen dorëshkrimet e tij dhe një nga këto dokumente ndodhet edhe në
arkivat e KQ të PK të Jugosllavisë.
Pas Çlirimit ose në prag të Çlirimit, Miladin Popoviçi u vra në Prishtinë nga një agjent i
UDB-së ose i OZNA-s, sikurse quhej në atë kohë. Pas kësaj ngjarjeje shkoi në Kosovë
ushtria, shqiptarëve atje iu mblodhën armët dhe me ta u mbushën kampet e
përqëndrimit.
Më poshtë të vihet citati i Dushan Mugoshës, i cili shkoi në Beograd dhe "në emër të
popullit të Kosovës" kërkoi që krahina e Kosovës t'i aneksohej Sërbisë. Ky është
dokumenti i parë ku Dushani thotë, në fakt, se nuk e ka marrë pëlqimin e popullit të
Kosovës për arsye të shtetrrethimit ushtarak, por do ta marrë më vonë. Pra ai nuk çoi
atje zërin e popullit të Kosovës, por zërin e një shovinisti serb. Më vonë, pas tre muajve
vjen dokumenti tjetër që paraqiti Dushani në mbledhje, ku pretendon se e kishte marrë
pëlqimin e popullit të Kosovës, që ky të bashkohej me Serbinë, duke mbetur një
provincë e saj. Këtu të vëmë në dukje organizimin e gënjeshtrës rreth të ashtuquajturit
vullnet të popullit të Kosovës dhe të "vetëvendosjes".
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Në bazë të të gjitha këtyre ngjarjeve duhen shpjeguar demonstratat paqësore të
Kosovës, të cilat u kthyen më pas në demonstrata politike. Të gjitha këto ngjarje, që
janë të dokumentuara, zotërinjtë e Beogradit i fshehin, prandaj të mos përpiqen aspak
të thonë që shkaktarët ose organizatorët e tyre janë "reaksionarë", "irredentistë",
"nacionalistë", "shovinistë". Por të gjithë këta që vumë në dukje më sipër çfarë janë?
Dhe përse nuk u bë kjo analizë në KQ të Lidhjes? Ç'hyjnë këtu akuzat kundër RPSSH dhe
PPSH që s'ka ngritur kurrë çështje territoriale.
Pasi të themi të gjitha këto, të dalim me konkluzionin: Ne mendojmë se udhëheqja
jugosllave ka humbur gjakftohtësinë, gjë që s'është aspak as në interesin e vetë
Jugosllavisë, as në të mirën e sigurimit ballkanik dhe të Evropës, për të cilin udhëheqja
jugosllave, që është një nga protagonistet "më të shquara" të lëvizjes së Helsinkit, bën
shumë zhurmë.
Me këtë rast ne mund të shprehim edhe një herë idenë që Shqipëria socialiste ka
deklaruar dhe është e vendosur që, në rast se sulmohet Jugosllavia nga një fuqi
imperialiste agresive, ajo do të gjendet krah për krah me të. Të theksohet se udhëheqja
jugosllave duhet të kuptojë se shqiptarët, qofshin këta të RPS të Shqipërisë, qofshin këta
të Krahinës Autonome të Kosovës ose të republikës së Kosovës, si edhe ata të Maqedonisë
dhe të Malit të Zi, do të jenë medoemos krah për krah me popujt e Jugosllavisë për të
mbrojtur kufijtë e Federates. Të themi se shqiptarët e Jugosllavisë nuk mund të jenë as
kundër popujve të Jugosllavisë, ca më tepër kundër vëllezërve të tyre shqiptarë, me të
cilët do të luftojnë në një llogore. Këtë gjë nuk dëshiron ta kuptojë udhëheqja jugosllave,
po logjika e kësaj politike të drejtë të RPS të Shqipërisë është kjo dhe s'mund të jetë
tjetër. Udhëheqësit jugosllavë, të cilëve nuk u pëlqen kjo situatë dhe kanë qëllime të tjera
nga ana e tyre, mund të mendojnë të kundërtën. Po ata bëjnë gabim, prandaj do t'i
dënojnë popujt jugosllavë.
I vështruar ky problem në këtë prizëm ne themi se shqiptarët e Kosovës dhe të viseve
të tjera shqiptare të Jugosllavisë përbëjnë një faktor stabilizues në çfarëdo statusi
shtetëror që mund të jenë në Jugosllavi.
Udhëheqja jugosllave, duhet thënë në artikull, do të jetë mirë të bëjë çmos që
popullin shqiptar të Kosovës dhe të viseve të tjera në Jugosllavi, për të mirën e vendit, ta
bëjë mik në rrugë të drejtë dhe jo armik. Edhe ne, vëllezërit e tyre në RPS të Shqipërisë,
luftojmë që të jemi miq me popujt vëllezër të Jugosllavisë, prandaj u themi edhe atyre që
të jenë miq me këta.
Të përdoret pastaj edhe ajo që ka thënë Titoja, kur i ngrita çështjen e Kosovës dhe të
viseve të tjera të banuara nga shqiptarët në Jugosllavi, se "tani nuk është koha për të
ngritur kufijtë shtetërorë" dhe më pas vazhdoi të thoshte se "ato janë territore që i
përkasin Shqipërisë", ndërsa më vonë u ka thënë kosovarëve se, "duke qëndruar në
Jugosllavi, ata do të jenë njësoj sikur të ishin në Shqipëri".
Me këtë Titoja nuk mohon çështjen që Kosova dhe viset e tjera në Jugosllavi të
banuara nga shqiptarë nuk mund të jenë në Shqipëri, po atëherë ishte një situatë e tillë
që këtë gjë " e pengonte shovinizmi serb, prandaj nuk mund të realizohej kjo e drejtë".
Bile Titoja u thotë edhe këtë shqiptarëve që "ju jeni një faktor me rëndësi për të forcuar
Federatën Jugosllave".
Edhe një herë e kemi për detyrë t’u themi udhëheqjes jugosllave dhe shqiptare në
Kosovë dhe në vise të tjera, të ruajnë gjakftohtësinë në mendime dhe në veprime. Nuk
duam t'ju japim mend dhe as të ndërhyjmë në punët e brendshme tuajat, por po jua
themi për të mirën e përbashkët të të dy vendeve tona, se shumë i keni acaruar çështjet
me kosovarët e me shqiptarët e viseve të tjera në Jugosllavi dhe me emigracionin
ekonomik shqiptar jashtë Jugosllavisë. Ju po krijoni ndasi te këta të fundit. S'janë
"agjencitë tona diplomatike" jashtë, zoti Miniç, që e bëjnë këtë ndasi, por jeni ju. E
theksojmë edhe një herë, dhe për këtë kemi bindjen e plotë, se Kosova nuk mund të jetë
kurrë për minimin e federatës, në rast se kjo e studion dhe e zgjidh me drejtësi këtë
çështje të madhe që vetë shqiptarët kosovarë e kanë hedhur në tryezë, që vetë Titoja,
Moshe Pijade, Miladin Popoviçi kanë folur për këto çështje nga ana teorike dhe praktike.
Kosova duhet të qetësohet, po atë nuk e qetëson heqja e Mahmut Bakallit dhe sjellja
në krye e një Mahmut Çakalli. Kosova do të qetësohet, po të hiqet shtetrrethimi, të
tërhiqet ushtria dhe policia ndëshkuese serbe, të normalizohet gjendja, të lirohen të
burgosurit e pafajshëm që kanë mbushur burgjet, t’u kthehen familjeve të vrarët e tyre në
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demonstrata, se kjo është një çështje e shenjtë dhe humanitare. Studioni me vëmendje
dhe me drejtësi kërkesën e popullit të Kosovës për republikë, zgjidhini drejt problemet
ekonomke të saj. Vëtëm kështu do të qetësohet Kosova, vetëm kështu do të jetë një mike
e republikave të tjera të Jugosllavisë dhe brenda Federatës.
E ndiejmë për detyrë t'jua themi këto të vërteta si miq. Ju, po të doni, i hidhni poshtë,
na ngjitni çfarëdo epiteti që t'ju vijë për dore. Ne duam vëllazërimin me popujt e
Jugosllavisë. Bota e përparuar le të na gjykojë si ne, ashtu dhe ju.
Zoti Stane Dolanci, në intervistën që u dha gazetarëve të huaj mbi ngjarjet në
Kosovë, tha në mes të tjerave se "RPS e Shqipërisë nuk ka gisht në këto ngjarje". Zoti
Dolanci është një nga udhëheqësit më kryesorë, në mos kryesori, në KQ të LK të
Jugosllavisë dhe atë që afirmoi e kishte të bazuar, të faktuar.
Në të gjitha mbledhjet e forumeve të larta shtetërore dhe partie të RSFJ dhe të LK të
Jugosllavisë u ngritën zëra që thoshin: "Duhet të rishikohen marrëdhëniet me Shgipërinë"
etj. Dy herë brenda tridhjetë vjetëve e keni thyer kupën me Shqipërinë socialiste.
Mos mendoni ju të na frikësoni? Mos ju shkon ndër mend juve se RPS e Shqipërisë
merr frymë në sajën tuaj? Ju gaboheni! Juve ju jane errur sytë nga megalomania
jugosllavomadhe.
Serbi Petër Stamboliç foli si një serbomadh i pakorrigjueshëm. Ai diti t'i mbrojë
interesat serbe në kurriz të shqiptarëve dhe ndër të tjera tha se "përpjekja për pastërtinë
etnike objektivisht çon në nacionalizëm". Këtë përpjekje ai e cilësoi fashiste.
E pyesim zotin Stamboliç: Populli serb nuk është një etni? A nuk e konsideron ai
popullin shqiptar një etni? Pa dyshim që këta dy popuj janë dy etni. Në qoftë se zoti
Stamboliç nuk e konsideron popullin serb një "etni të pastër", pse tok me të rrojnë edhe
shqiptarë, malazez, boshnjakë, turq, po ashtu edhe populli shqiptar nuk është një "etni e
pastër", pse në Kosovë, ku shumica dërrmuese është e kombësisë shqiptare, rron tok me
të edhe një minoritet serb, malazez e turk. Në këto rrethana të njëllojta zoti Stamboliç po
bën një fokus: "Etnia shqiptare është nacionaliste, fashiste", kurse "serbe nuk është e
tillë".
Pse zoti Stamboliç nuk e thotë më hapur se etnia më e madhe duhet të sundojë mbi
të voglën, se e para duhet të jetë sovrane në kushtetutë dhe e dyta jo, se kështu i vjen
për mirë etnisë më të madhe që do të shfrytëzojë më të voglën?
Në vazhdim, ky teoricien serbomadh, që ndjek po atë vijë ultrareaksionare të
akademikut famëkeq Çubrilloviq, duke dalë në tezën se "etnia e pastër" të çon në
fashizëm, në nacionalizëm, në praktikë do të thotë se "etnia shqiptare duhet të
shpartallohet, të humbasë tiparet e kombit të vet, të degjenerohet, pse na është bërë
ferrë në këmbë".
Për zotin Stamboliç vetëm etnia serbe mund të rrojë në miqësi me popujt e tjerë që ai
i konsideron të dorës së tretë e të katërt, kurse etnia shqiptare sovrane në Kosovë nuk
mund të rrojë në miqësi me rninoritetet e Kosovës, si serbë, malazez dhe turq.
"Janë tronditur seriozisht marrëdhëniet midis shqiptarëve, serbëve dhe turqve"
pohon zoti Stamboliç. Kjo është e vërtetë, por këto marrëdhënie janë tronditur vetëm
ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe jo në mes shqiptarëve, malazezve dhe turqve.
Pse janë tronditur marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve? Lexo fabulën e
La Fontenit "Ujku dhe qengji" dhe do t'i gjesh arsyet, zoti Stamboliç.
Popullin shqiptar nuk e polli as Roma e Cezarëve, as sllavët e Stefan Dushanit, as
sulltanët e Osmanëve dhe as Italia fashiste e Musolinit. Populli shqiptar ka historinë e tij
shumëshekullore, plot me luftëra për liri, për ekzistencë. Deshën dhe vepruan armiqtë e
tij ta zhduknin atë, po nuk mundën. Populli shqiptar luftoi dhe rrojti në shekuj dhe
qëndroi një etni kompakte, pavarësisht se e përçanë dhe e copëtuan. Kush e mohon
këtë realitet, jo vetëm që shkakton të qeshura në botë, por tregon edhe ndjenjat e tij të
egra shoviniste.
Shqiptarët e Shqipërisë së vogël prej gati 3 milionë banorësh ose të "Shqipërisë së
madhe" (apelacion që e ka përdorur pushtuesi italian, dhe tani po e përdorni edhe ju për
të na akuzuar ne si shovinistë) prej më tepër se 5 milionë, janë të gjithë shqiptarë.
Kësaj nuk keni ç'ti bëni zotërinj shovinistë serbë. Ekzistojnë dy Gjermani, një e Lindjes
dhe një e Perëndimit, ashtu siç ekzistojnë dy Kore, një e Veriut dhe një e Jugut. Por
askush nuk dyshon se ekziston një popull e një komb gjerman i vetëm, ashtu siç
ekziston edhe një popull e një komb i vetëm korean. Shqiptarët janë një etni, një popull,
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quaje Shqipëri të vogël ose Shqipëri të madhe. Këta shqiptarë të kësaj Shqipërie të
vogël ose të madhe, që përbëjnë një popull kompakt dhe që ka të gjitha tiparet e një
kombi të vërtetë, as kanë zaptuar tokat e të tjerëve, as kanë shkelur të drejtat e
kurrkujt. Ata vetëm të drejtat e veta kanë kërkuar, i kanë mbrojtur dhe do t'i mbrojnë.
Këtë ju e gjeni të jashtënatyrshme, e quani "shqiptaromadhe", "nacionaliste" deri edhe
"fashiste". Kur Kosova kërkon statusin e republikës brenda Federatës për të cilën kanë
luftuar 50 mijë partizanë dhe ka bërë sakrifica, ju guxoni ta quani këtë një kërkesë
kundërrevolucionare, nacionalizëm shqiptar e plot epitete të tilla.
12 maj 1981
Intrigantët titistë, shpifës e gënjeshtarë të njohur
Në një intervistë që dha ministri i Brendshëm i RSF të Jugosllavisë, Franjo Hërljeviç,
akuzoi ambasadën tonë në Beograd dhe të gjitha përfaqësitë tona diplomatike në botë, se
kanë "organizuar e nxitur ngjarjet në Kosovë". Natyrisht gjithçka pretendoi Hërljeviçi dhe
kolegët e tij janë krejt gënjeshtra dhe shpifje. Ato kanë për qëllim të fshehin të vërtetën
rreth gjendjes në Jugosllavi, si dhe krimet e egra që jugosllavët bëjnë në Kosovë dhe në
viset e tjera ku banojnë shqiptarë. Këtij serbomadhi do t’ia bëmë kurrizin më të butë se
barkun. Intrigantët titistë janë të njohur si shpifës, si gënjeshtarë.
13 maj 1981
Përsëri mbledhje e Byrosë Politike për ngjarjet në Kosovë
Sot pas dreke thirra një mbledhje të jashtëzakonshme të Byrosë Politike, ku paraqita
artikullin e tretë mbi ngjarjet e fundit në Kosovë. Shokët, pasi u lexua artikulli, ishin
plotësisht dakord me të dhe e aprovuan njëzëri.
16 maj 1981
Kërkesa për t'i njohur Kosovës statusin e republikës është e drejtë
Lexova edhe një herë artikullin me titull "Kërkesa për t'i njohur Kosovës statusin e
republikës është e drejtë". Në këtë artikull ne analizojmë politikisht dhe historikisht
qëndrimin reaksionar dhe pa asnjë bazë të udhëheqësve të ndryshëm jugosllavë ndaj
ngjarjeve në Kosovë dhe kërkesës së drejtë të kosovarëve për shpalljen e Kosovës
republikë. Në fakt edhe pse këto ditë për këtë çështje ata kanë folur vazhdimisht,
asnjëri prej tyre nuk ka shpjeguar pse Kosova nuk mund të jetë republikë. Artikulli do të
botohet nesër.
21 maj 1981
Veprim shovinist dhe obskurantist i serbomëdhenjve ndaj lidhjeve
kulturore me Kosovën
Bisedova me Ramizin që një grup nga profesorët tanë, që kanë mbajtur leksione në
Universitetin e Prishtinës dhe një grup nga shokët e Televizionit Shqiptar të shkruajnë
nga një artikull të veçantë ku të hedhin poshtë akuzat e serbomëdhenjve jugosllavë
kundër punës që kanë bërë ata në Kosovë.
Profesorët dhe pedagogët tanë të vënë në dukje se të gjitha leksionet e tyre kanë
pasur karakter e përmbajtje shkencore. Mbajtja e ligjëratave, e kumtesave dhe e
referateve të tilla ka genë shumë e nevojëshme dhe praktikë pune në mes institucioneve
shkencore e jo në mes Shqipërisë dhe Kosovës. Të flasin për sukseset e arsimit dhe të
kulturës në Kosovë, për zotësinë, zgjuarsinë dhe horizontin kulturor të studentëve dhe
pedagogëve kosovarë, gjë që është vënë re edhe në simpoziumet dhe në diskutimet
akademike që janë bërë në Shqipëri në Kosovë dhe gjetkë, ku janë dalluar dijetarët
kosovarë.
Me fjalë të tjera, profesorët tanë të thonë se puna që kanë bërë në Kosovë ka pasur
vetëm karakter shkencor dhe jo politik. Jugosllavët e quajnë atë "nacionaliste", mirë le
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të lejojnë atëherë "shkencëtarët" sovjetikë, amerikanë dhe anglezë që të mbajnë
leksione "jonacionaliste". Veprimtarinë tonë dhe vlerën e saj e kanë gjykuar studentët
dhe pedagogët kosovarë. Kjo është kënaqësia e jonë. Vetëm theksojmë, se vendimi që
po merr qeveria jugosllave në këtë çështje, duke i këputur brutalisht këto lidhje, është
një veprim që nuk ndodh asgjëkundi në botën e gytetëruar. Eshtë e qartë se kjo bëhet
për të lënë në errësirë rininë kosovare. Kjo është një tentativë e kotë e shovinizmit dhe
obskurantizmit.
Shokët e televizionit, po ashtu, të mbrojnë punën e mirë që kanë bërë përfaqësuesit
e tyre në Kosovë dhe të kosovarëve te ne. Asnjë qëllim të mbrapshtë, asnjë
paramendim"subversiv" nuk ka pasur në këtë punë. Ka pasur vetëm dëshirë për zhvillim
kulturor shqiptar nga të dyja anët, një konfirmim të madh të patriotizmit, të këngëve të
valleve, të folklorit tonë të përbashkët. U kemi kënduar popullit tonë, heronjve tanë të
përbashkët, kemi shfaqur ndjenjat tona të përbashkëta dhe asnjëherë nuk kemi fyer
ndjenjat e popujve të Jugosllavisë. Këtë zhvillim, këtë bashkëpunim, të aprovuar edhe
nga qeveria jugosllave, ata e quajnë nxitje për "nacionalizëm, shovinizëm,
irredentizëm". S'mund të thuhet më qartë se kaq se Serbia nuk do që Kosova të zhvillojë
arsimin dhe kulturën e vet, por do që ta serbizojë atë me historinë e Milanëve,
Dushanëve, të Brankoviçëve dhe të harrojë Skënderbeun, trimat e Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, Bajram Currin, Isa Boletinin e të tjerë. Për shovinistët serbë t'i këndosh
historisë së këtyre është krim, është "romantizëm i sëmurë", është "të kujtosh
fantazmat".
Të gjitha këto shpifje absurde të hidhen poshtë nga njerëzit e televizionit tonë, të
fliten fjalë të mira për këngëtarët e valltarët e talentuar kosovarë, të cilët duhet të
vazhdojnë dhe ta zhvillojnë traditën, siç po bëmë edhe ne.
Të theksohet se Televizioni Shqiptar nuk do t'i prish protokollet e nënshkruara, por
do t'i vazhdojë dhe do t'i zgjerojë më shumë programet e vendosura.
Një ofensivë të këtillë të bëjnë edhe njerëzit tanë të shquar të gjinive të ndryshme
të letërsisë, të artit, të kulturës, të teatrit. Të mbahet ngritur vazhdimisht kjo çështje, jo
vetëm si polemikë, po në platformën e lartë të artit dhe të kulturës.
Kjo punë të bëhet veç asaj që leksionet e referatet që pedagogët e profesorët tanë
do të mbanin në Universitetitn e Prishtinës, të jepen, siç kam rekomandur, me anë të
emisioneve të posaçme të Radiotelevizionit Shqiptar.
22 maj 1981
Duhet të punojmë që opinioni publik ndërkombëtar të jetë në favor të
çështjes kosovare
Po vëmë re se Kë d'Orseja në përgjithësi nuk po tregohet dashamirëse ndaj çështjes
sonë dhe aktualisht nuk po mban gëndrim të paanshëm. Përkundrazi, ajo po favorizon
Jugosllavinë. Kjo nuk është në interesin tonë. Por në Francë ne kemi miq si Robert
Eskarpiti, që flasin me simpati të madhe e publikisht për Shqipërinë. Dihet se
personalitete të tilla me rëndësi si Robert Eskarpiti, ashtu edhe shkrimtarë, publicistë,
profesorë të njohur kanë edhe rrethin e tyre. Prandaj Ministria jonë e Punëve të Jashtme,
në rradhë të parë, duhet të mendojë se si duhet punuar me këto personalitete miq në
favor të çështjes sonë.
Tani që në fuqi në Francë erdhi Miterani, me siguri do të bëhen ndryshime të mëdha
edhe në qeveri.
Ja në këtë drejtim e për këtë çështje Ministria jonë e Punëve të Jashtme duhet t'i japë
të dhëna ambasadorit tonë në Paris, ta udhëzojë atë si duhet të bisedohet e çfarë të
bisedohet, çfarë lidhjesh duhet të mbajë me personalitete të ndryshme.
Ja, për shembull, të marrim ngjarjet në Kosovë. Për to duhet t’u flitet jo thjesht sa për
t'i informuar e për t'i bindur për drejtësinë e qëndrimeve që kemi marrë ne, por, duke
pasur parasysh rrethin dhe mundësitë e njërit a tjetrit për të influencuar mbi të tjerët në
favorin tonë, t'ua ekspozojmë qëndrimet tona politike dhe ky ekspozim që do t’u bëhet, të
ketë frymën e një bashkëbisedimi si në mes kolegësh e miqsh.
Kjo punë ka rëndësi të madhe për ne. Ne nuk duhet të lëmë që përhapja dhe jehona e
qëndrimeve tona politike të mbetet vetëm në duart e opinionit gazetaresk, të këtij apo të
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atij gazetari, të kësaj apo të asaj rryme, por duhet ta përpunojmë këtë opinion dhe t'ia
forcojmë bindjen rreth drejtësisë së politikës sonë. Ne, pra, duhet të kemi parasysh një
gjë: opinioni jashtë nuk krijohet pa orientime. Janë gënjeshtra ato që thuhen se shtypi
është i lirë e demokratik. Në demokracinë borgjeze ai është i lirë e demokratik deri në
njëfarë shkalle, se në thelb ai orientohet e manipulohet nga dikush dhe jo nga dikush në
përgjithësi, por nga dikush në kuptimin konkret. Në demokracinë borgjeze ekzistojnë
interesat e grupeve financiare e monopoliste. Këtyre interesave u konfirmohen e u
nënshtrohen si shtypi, ashtu edhe politika e përgjithshme e qeverive borgjeze dhe si
rezultat opinioni gazetaresk i konformohet e i shërben politikës së përgjithshme të
qeverinë së vendit të vet. Këtë nuk duhet ta harrojmë.
Prandaj në këtë drejtim duhet të punojmë seriozisht dhe jo të ecim, siç thotë francezi,
ä la dërive, të themi fjalën tonë, pa le të dalë ku të dalë, më tej nuk na duhet gjë! Jo
kështu. Ne jo vetëm duhet ta themi fjalën tonë, por duhet edhe të punojmë që ajo të zërë
vend në opinionin publik, ta përpunojmë atë që të na kuptojë drejt e të na mbështetë.
Aktualisht janë ngjarjet në Kosovë dhe lidhur me to çëshja e vetë Jugosllavisë. Ne
kemi ndjekur dhe duhet të ndjekim me vëmendje të veçantë jehonën, përshtypjet që
krijojnë ato në qarqet gazetareske në botë e sidomos në Evropë. Duke u nisur nga fakti se
këto qarqe përfaqësojnë opinionin e qeverive të vendeve të tyre, në atë formë që
theksova më lart, ne duhet të bëjmë dallimin cila gazetë, cili shtyp është treguar më në
favorin tonë, të çështjes sonë të drejtë, domethënë të çështjes së drejtë të popullit të
Kosovës dhe të pikëpamjeve që kemi shprehur ne në mbështetje të vëllezërve tanë
kosovarë e të kërkesave të tyre.
Ne duhet të bëjmë, gjithashtu, një analizë edhe të qëndrimeve që kanë mbajtur
kancelaritë e ndryshme, domethënë të përcaktojmë e të njohim cilët ambasadorë të
vendeve të botës, sidomos të vendeve të Evropës e në mënyrë të veçantë të atyre
vendeve që kanë ose që mund të kenë influencë mbi qeverinë jugosllave, janë treguar pro
nesh, kundër veprimeve të jugosllavëve dhe i kanë dënuar ato. Këtu të mos harrojmë se
ka edhe nga ata që janë treguar asnjanës.
Deri tani kemi parë se disa gazeta kanë shkruar më realisht në favor të çështjes së
popullit të Kosovës dhe të qëndrimit tonë. Të tilla janë disa gazeta e gazetarë të
Republikës Federale të Gjermanisë, pra gjermano-perëndimorët, pastaj vijnë austriakët.
Me Gjermaninë Perëndimore ne nuk kemi as lidhje diplomatike, ndërsa me Austrinë
marrëdhëniet janë të mira. Austriakët mbajnë këtë qëndrim, sepse kanë kontradikta për
çështje pakicash me jugosllavët, kurse gjermanoperëndimorët nuk kanë. Prandaj ne duhet
të gjykojmë pse Gjermania perëndimore mban qëndrim më realist ndaj shqiptarëve të
Kosovës dhe ndaj Shqipërisë, e cila e ka kritikuar kurdoherë dhe është në
mosmarrëveshje me të.
Atë çka thashë për Republikën Federale të Gjermanisë, për shembull, e thashë në
bazë të reagimeve që patën atje dy artikujt e parë. Tani të shikojmë çfarë reagimesh të
tjera do të ketë pas artikullit të fundit. Por mbrëmë lexova një artikull që ishte shumë i
mirë dhe më duket se ishte shkruar në një mënyrë të tillë, që të linte të kuptoje sikur
autori i shkrimit shtronte mendimet e veta dhe nuk e kishte lexuar artikullin tonë. Por unë
krijova bindjen se ai e ka lexuar atë dhe se me qëllime të caktuara nuk e përmend. Kjo
është një manovër diplomatike. Ne, pra, duhet t'i kuptojmë këto gjëra dhe jo të ecim
kuturu.
Kështu, pasi të kemi arritur në konkluzione të sakta për këto qëndrime të favorshme,
duhet të gjejmë cili nga ambasadorët tanë ka, për shembull, lidhje me gjermanoperëndimorët. Me ta kanë lidhje të gjithë, por veçanërisht lidhje më konkrete, më duket,
ka ambasadori ynë në Vjenë ku, siç dihet, trajtohet edhe çështja e dëmshpërblimeve. Ne
në artikullin tonë të fundit, duke u shprehur se ka vetëm një popull e një komb gjerman,
geverisë së Republikës Federale të Gjermanisë i dhamë një sinjal të butë dhe pamë se kjo
u vu në dukje menjëherë atje. Domethënë në Gjermaninë Perëndimore krijuam, siç po
duket, një atmosferë dashamirëse ndaj vendit tonë, që mund të ketë edhe pasoja politike
jo vetëm në mbrojtjen e çështjes sonë aktuale kundrejt jugosllavëve, por edhe për
çështjen e dëmshpërblimeve.
Atëherë, ashtu siç thotë francezi decemment, ambasadori ynë, në një takim të rastit
që mund të ketë me ambasadorin gjerman, ia hap këtë çështje pa pasion, por duke i
thënë afërsisht: Kemi konstatuar se shtypi juaj ka shkruar me dashamirësi për çështjen
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e Kosovës dhe për qëndrimin tonë lidhur me të, dhe, megjithëse nuk kemi relata aq të
mira me ju, këtë gjë e kemi çmuar si një gjykim realist të shtypit të Gjermanisë
Perëndimore. Mund të jetë kështu, të vazhdojë ambasadori ynë, por unë kam arritur në
përfundimin se, pavarësisht nga mosmarrëveshjet që kemi midis nesh, rreth kësaj
çështjeje edhe qeveria e Bonit mendon realisht dhe shikon që veprimet e jugosllavëve
janë shumë të gabuara dhe këtë e bën jo për hatrin tonë, por për interesin e
përgjithshëm të paqes në Evropë. Ne, nga ana jonë, mendimet rreth këtyre ngjarjeve
dhe qëndrimit të jugosllavëve i kemi shprehur deri tani në tre artikuj. Dhe të vazhdojë:
Pavarësisht nga mosmarrëveshjet, marrëdhëniet dhe bisedimet kanë qenë kurdoherë
miqësore, prandaj ju flas hapur dhe, nëse ju dëshironi, zoti ambasador, mund t'jua jap
artikullin tonë të fundit. Por, do t'ju lutem, e lexoni me kujdes të madh dhe arsyetoni
realisht rreth qëllimeve të Qeverisë sonë. Aty ne mbrojmë vëllezërit tanë që janë në
shumicë, mbrojmë Federatën Jugosllave, mbrojmë paqen në Evropë. Udhëheqja
jugosllave nuk dëshiron ta shikojë këtë çështje kështu. Në artikullin ne japim edhe
mënyrat dhe rrugët se si duhet të zgjidhet kërkesa e popullit të Kosovës dhe kush duhet
ta zgjidhë atë. Kosova nuk mund të qetësohet, ashtu siç mendojnë qeveritarët
jugosllavë. Përkundrazi, në rast se nuk merren disa masa, ajo do të bëhet një gangrenë
e rrezikshme. Haptazi themi ne se udhëheqja serbe nuk dëshiron ta gjejë rrugën e
drejtë të zgjidhjes dhe kjo do t'i shkaktojë dëme të mëdha vetë Federatës Jugosllave,
gjë të cilën ne nuk e duam. Prandaj këtu duhet të ndërhyjë dikush tjetër. Lexojeni
artikullin tonë dhe do të shikoni se ne aty bëjmë diferencime. Për shembull, ne e
kuptuam zotin Dolanc, kur foli herën e parë dhe me të drejtë tha se ne nuk kishim marrë
pjesë në ngjarjet e Kosovës. Ai ishte i sigurtë për atë që tha atëherë. Në të njëjtën kohë
edhe neve na jepte të kuptonim se duhej të mos flisnim. Ne, të vazhdojë të thotë
ambasadori ynë, e kuptuam këtë dhe nuk folëm. Por Dolancin nuk e kuptuan shokët e tij.
Ata filluan sulmet e ashpra e të vazhdueshme kundër nesh, prandaj u detyruam t’u
përgjigjeshim atyre.
Pas gjithë këtyre gjërave që ngjanë, në artikullin e fundit ne përsëri themi se dimë të
gjykojmë me gjakftohtësi e të bëjnë diferencime dhe këto diferencime po i bëjmë. Ne
mendojrnë se për ngjarjet aktuale dhe për kërkesën e drejtë të popullit të Kosovës dikush
duhet të reflektojë me gjakftohtësi, që ato të zgjidhen drejt, popullit të Kosovës t'i jepen
të drejtat që kërkon dhe kjo në rrugë të drejtë. Udhëheqja e Serbisë këtë gjë nuk
dëshiron ta bëjë. Si rezultat punët do të acarohen.
Kështu ambasadorit gjerman ne nuk i themi drejtpërsëdrejti të ndërhyjë geveria e
Bonit, as dikush tjetër. Unë, t'i thotë ambasadori ynë, flas me ju si koleg, sepse, siç ju
thashë, konstatoj se Gjermania Perëndimore i shikon drejt këto probleme. Ne mendojmë
se çështja duhet të zgjidhet ashtu siç e kërkojnë kosovarët. Ne deklarojmë haptazi se të
drejtat e kosovarëve, që dikush ua mohon dhe i shtyp, do t'i mbrojmë. Me sharje, me
slogane dhe me demonstrim të forcës, me mbylljen e universitetit, me gjyqe false, që
dihet pse bëhen, nga cilët e për ç'qëllime bëhen, kjo çështje nuk zgjidhet. Por në
Jugosllavi duhet të ketë njerëz, të cilët kanë autoritet dhe këtë autoritet ata duhet ta
përdorin për të mirën e Federatës së Jugosllavisë. Këtë e kemi thënë sinqerisht dhe ne as
nuk flasim, as nuk jemi me dy faqe. Ne e themi të vërtetën haptazi, ja, kështu siç po flas
tani me ju, edhe pse, siç ju thashë që në fillim, nuk kemi marrëdhënie aq të mira me ju,
por e bëj sepse për këto probleme nga ana juaj shoh një logjikë të drejtë e në interes të
paqes në Evropë. Ne ndjekim, gjithashtu, me vëmendje edhe qëndrimin që mban
kancelari Shmid në lidhje me politikën e përgjithshme në mes BS dhe SHB të Amerikës.
Pse ta fshehim këtë. Prandaj po jua themi, dhe ju duhet ta dini, që ne jemi në rrugë të
drejtë dhe nuk ka kush të na lëkundë nga kjo rrugë. Ne nuk kemi frikë nga askush, pra as
nga jugosllavët. kur shprehemi së nuk duam që Federata të prishet, këtë nuk e duan as
kosovarët dhe, besojmë, nuk e doni as ju.
Ambasadori gjerman mund t'i thotë ambasadorit tone: pse m'i thua këto gjëra mua?
- Jua them, - t'i përgjigjet ambasadori ynë - për të sqaruar pozitën tonë dhe, e
përsëris, ia them një ambasadori, me të cilin kam pasur bisedime për probleme që ende
nuk po zgjidhen, megjithëse ne kemi të drejtë për to, pse shoh që shtypi juaj këtë
çështje e shikon me dashamirësi.
- Po ç'mund të bëj unë? - ndoshta do t'i thotë përsëri gjermani.
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- Nuk e di, - t'i përgjigjet shoku ynë. - Unë vetëm si përfaqësues i Shqipërisë po ju
them disa çështje, po jua ritheksoj ato, se për të thënë ato i ka thënë e i ka shtruar mirë
artikulli i gazetës sonë.
Në këtë mënyrë, ne ndërmarrim një veprim diplomatik që kjo çështje të zgjidhet në
favorin tonë, domethënë në favorin e Kosovës, që është në të drejtën e saj. Duke
vepruar kështu, ne nuk qëndrojmë vetëm me artikujt që kemi botuar dhe me mendimin
se këta artikuj i mbështetin gjoja të gjithë pa përjashtim, i mbështet gjoja gjithë shtypi
botëror. Por ne dallojmë cili shtyp është më në favorin tonë, mbasi dimë se jo i gjithë
shtypi botëror, pa përjashtim, është në favorin tonë. Ka edhe gazeta që nuk janë në
favorin tonë, por që në këtë rast arrijnë në konkluzionin se qëndrimi ynë është i drejtë.
Pra, armiku ynë thotë se ju keni të drejtë dhe ky armik ka influencë të madhe në
Jugosllavi, i ka dhënë asaj kredi e para, ka pranuar 700 deri në 800 mijë punëtorë,
shumica e të cilëve shqiptarë, që punojnë e jetojnë në Gjermani. Prandaj ne nuk duhet
të presim shumë gjatë e të shohim çfarë do të thonë ata e çfarë të themi ne, që artikulli
të bëjë punën e vet, të bëjnë punën e tyre edhe jugosllavët e të tjerët dhe pastaj të
veprojmë kështu apo ashtu. Jo.
Unë them se kjo punë përbën një objektiv të veçantë të diplomacisë sonë në drejtim
të Republikës Federale të Gjermanisë. Një hap të tillë mund ta bëmë edhe me Turqinë,
por turqit nuk pinë shumë ujë në Jugosllavi, nuk kanë influencë atje.
Franca nuk flet. Shtypi i këtij vendi thotë se ka urdhër nga qeveria që të jetë "i
paanshëm"!
Greqia edhe flet, edhe nuk flet në favorin tonë. Në Greqi ata që flasin, bile që kanë
edhe influencë, e bëjnë këtë sepse nuk duan që Jugosllavia të prishet. Edhe në SHBA flitet
pro nesh, por ne nuk u drejtohemi këtyre. SHBA-ve mund t’u thotë kancelari gjerman
Shmid se ç'po bëhet në Jugosllavi me Kosovën e kosovarët e t’u shprehë mendimin se kjo
nuk është e drejtë.
Me qeverinë austriake jemi një çikë më afër, mund ta bëmë këtë hap, por me një
formë tjetër, sepse austriakët nuk kanë influencën e gjermanoperëndimorëve në
Jugosllavi dhe, përveç kësaj, kanë edhe problemin e pakicës me Jugosllavinë.
Po vij përsëri te çështja që një nga ambasadorët tanë duhet të bisedojë, të marrë
kontakt me një nga ambasadorët e RF të Gjermaninë. Por plani i këtij bisedimi duhet të
hartohet me mend, pse këtë veprim e konsideroj si një përpjekje diplomatike që ka për
qëllim të dobësojë shovinizmin serb. Ne zgjedhim pikërisht Gjermaninë Perëndimore si një
vend që ka mundësi të influencojë mbi udhëheqjen jugosllave, po sa e qysh do të
influencojë, këtë nuk mund ta dimë. Qëllimi ynë, që synon në vendosjen e stabilitetit
paqësor në Evropë, është që RF të Gjermaninë, e cila ka interesa ekonomike në Jugosllavi
dhe është kundër sovjetikëve, ta interesojmë që, lidhur me këto ngjarje, të ushtrojë
influencën e vet mbi këtë vend. Po në ç'drejtim të influencojë? Që Kosova të bëhet
republikë? Askurrë të mos na shkojë në mendje që të bëhet kjo nga ana e Gjermaninë
Perëndimore. Megjithatë mund të na shkojë në mëndje gë kjo t’u thotë udhëheqësve
jugosllavë të ulin gjakrat në Kosovë, të mos i acarojnë, gjithashtu, marrëdhëniet me
Shqipërinë. Kjo gjë do të jetë pozitive për ne dhe një dobësim i pozitave të shovinistëve
serbë.
Ne mendojmë që, në rast se ndërhyn në këtë çështje RF e Gjermaninë, ajo do ta bëjë
këtë në ato qarqe ku ka mundësi të dëgjohet më shumë fjala e saj, domethënë te
sllovenët e te kroatët dhe jo te serbët. Pra presioni i saj mbi serbët, në qoftë se mund të
bëhet, do të bëhet tërthorazi, domethënë do të ushtrohet nga ana e sllovenëve dhe e
kroatëve.
Po çështja varet edhe nga vetë kosovarët. Në qoftë se këta do të vazhdojnë kërkesën
e tyre në forma të ndryshme, por të vazhdueshme për republikën, atëherë përveç
presionit nga ne, pse ne do t'u përgjigjemi masave që mund të marrin serbët kundër
kosovarëve, presioni që do të bëhet kundër jugosllavëve nga opinioni ndërkombëtar dhe
veçanërisht, në qoftë se ja arrijmë, edhe nga ana e Gjermanisë Perëndimore, kjo do t'i
detyrojë udhëheqësit e tjerë, nga pjesët e ndryshme të Jugosllavisë, të kërkojnë ta marrin
këtë çështje në shqyrtim. Po ç'të marrin në shqyrtim? Që ta bëjnë Kosovën republikë? Jo,
kjo do të jetë pika e fundit, por që ta bëjnë Kosovën një element më të rëndësishëm,
shumë më të rëndësishëm, njëqind herë më të rëndësishëm se ç'është tani që është nën
vartësinë e Serbisë. Edhe pas shqyrtimit të kësaj çështjeje, Kosova mund të mbetet prapë
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nën Serbinë, por ekonomikisht ajo do të ndihmohet më shumë, çështja kombëtare dhe ajo
arsimore në Kosovë do të shikohen më drejt e kështu do të vijnë gradualisht me rradhë
gjithë çështjet e tjera.
Prandaj, ky problem nga Ministria e Punëve të Jashtme duhet të mendohet që tani,
pastaj e caktojmë ne se kur duhet bërë kjo përçapje. Por ky hap duhet të bëhet në një
mënyrë të atillë që ambasadori gjerman të kuptojë përse ja themi ne. Gjithashtu t'i lëmë
atij të kuptojë që këtë ia themi pa asnjë qëllim, megjithëse ai do të kuptojë që ne
synojmë diçka, prandaj ia ngremë këtë çështje. Këtu rëndësi të madhe ka takti diplomatik
i paraqitjes së këtij problemi.
23 maj 1981
Provokacioni i ambasadës jugosllave
Sot në mbrëmje ambasada jugosllave në Tiranë bëri një provokacion. Ambasadori
njoftoi se në orën 21 e 17 në tarracën e kuzhinës së ambasadës ndodhën dy plasje
bombe.
Ai kërkoi që në vendin e ngjarjes të shkonin përfaqësues nga Ministria e Jashtme dhe
lejuan që të marrin pjesë edhe ekspertë nga tanët, për hetime. Hetimet filluan dhe do të
vazhdojnë edhe nesër, ditën.
24 maj 1981
Do të përballojmë me sukses provokacionet e armiqve revizionistë
Hetimet e ekspertëve tanë rreth plasjes që ndodhi dje mbrëma në ambasadën
jugosllave vazhdojnë. Ato bëhen në praninë e personelit të diplomatëve dhe teknikëve të
vetë ambasadës jugosllave.
Konstatimet e para vërtetojnë se shpërthimi nuk duhet të jetë shkaktuar nga
bomba, siç pretendon ambasadori jugosllav, por nga dy "llokume" dinamiti, plasja e të
cilave kishte shkaktuar gërvishtjen e asfaltit të çatisë 1 cm, dhe rënien e një cope të
vogël të suvasë së kuzhinës. Kuzhina është brenda oborrit 14 metra larg murit rrethues
të ambasadës, 2 metra i lartë. Nga të dyja anët e godinës së ambasadës qëndrojnë roja
policë, të cilët nuk kanë parë asnjë lëvizje në rrugë, veç kanë dëgjuar plasjen. Pra,
ekspertiza, e cila vazhdon punën, vërteton se nuk është fjala për plasje bombash.
Ne besojmë se objektet që plasën janë vënë nga vetë jugosllavët për të na akuzuar
ne se, përderisa "sulmojmë ambasadën e tyre këtu në Tiranë", jemi shkaktarë edhe të
gjithçkaje që po ndodh në Kosovë.
Të qarta janë qëllimet e tyre armiqësore. Ambasadori jugosllav, sot, më 24 maj,
protestoi në Ministrinë tonë të Punëve të Jashtme. Zëvendësministri ynë ia hodhi poshtë
protestën si shumë të nxituar përderisa ekspertiza që kanë kërkuar vetë ata vazhdon
punën.
Jugosllavëve do t'ua hedhim poshtë protestën edhe sikur një për qind të vërtetohet
mundësia e hedhjes së objekteve plasëse nga jashtë, pasi edhe ai që mund ta ketë bërë
këtë, nuk mund të jetë tjetër veçse një agjent i jugosllavëve, i sovjetikëve ose i
bullgarëve. Çdo provokacion të tyre ne do ta përballojmë me sukses. Këto punë të ndyra
kanë bërë kundër Shqipërisë tërë jetën këta armiq të egër të vendit e të popullit tonë.
27 maj 1981
Përgjigje protestave të revizionistëve jugosllave
(Shënime për përgjigjen që duhet t'i japë një përfagësues i Ministrisë sonë të
Punëve të Jashtme ambasadorit jugosllav në përgjigje të protestës jugosllave të datës
27.5.1981, bërë në Beograd ambasadorit tonë Sokrat Plaka.)
1. Ne hedhim poshtë me indinjatë protestat tuaja të ripërsërirura e pa baza.
2. Ne asnjëherë nuk kemi sulmuar dhe as do të sulmojmë ambasadën jugo-sllave në
Tiranë. Çdo gjë në këtë drejtim është shpifje dhe trillim nga ana juaj dhe bëhet me
qëllime të paracaktuara që nuk na trëmbin aspak.
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3. Ne jua dhamë përgjigjen tonë për çka ju ngjau në aneksin e ambasadës suaj dhe
nuk lëvizim asnjë presje nga deklarata jonë, pse është hetuar, e kontrolluar dhe e
faktuar.
4. Për sa i përket Konventës së Vjenës s'kemi nevojë të na e përmendë kush, se e
njohim dhe e zbatojmë me përpikmëri, e kemi zbatuar dhe do ta zbatojmë edhe ndaj
ambasadës jugosllave në Tiranë, ashtu kërkojmë ta zbatoni dhe ju ndaj ambasadës së
Shqipërisë në Beograd.
5. Ne pranojmë të vijnë ekspertët tuaj, po të dëshironi, që të hetojnë për veten e
tyre ngjarjen në vend, me kusht që në këtë ekspertizë që do të bëni për veten tuaj,
duhet të asistojnë dhe ekspertët tanë që u thirrën nga ambasada juaj, si edhe
ambasadori i juaj në Tiranë tok me këshilltarin, që asistuan kur u bë ekspertiza e jonë.
Nga ana e jonë ekspertiza është e plotë , e fotografuar dhe e filmuar.
6. Artikujt e "Zërit të popullit" janë tre, mund të bëhen edhe 33. Kjo çështje është
në kompetencën e KQ të PPSH dhe jo tonën. Ne theksojmë për të njëmijtën herë se as
kemi ndërhyrë dhe as do të ndërhyjmë në punët e brendshme të Jugosllavisë. Ne do të
mbrojmë kurdoherë të drejtat e vëllezërve tanë shqiptarë, kur këto shkelen kaq
brutalisht, derisa mbyten edhe me gjak.
7. Për sa u përket përrallave të Hanit të Hotit dhe një tullumbaceje të lëshuar në
qiellin e Tiranës ditën e 1 Majit dhe që gjoja mbërriti në qiellin e Strugës, as që dua t'i zë
në gojë, pse janë shumë qesharake.
31 maj 1981
Mbi ngjarjen e ambasadës jugosllave në Tiranë
Përgjigje gazetës "Politika" të Beogradit
- Shënime -Teza
1. Në datën 26 maj 1981 ju botuat një artikull plot me trillime, shpifje e shtrembërime të paturpshme mbi çka ju ngjau në ambasadën jugosllave në Tiranë. Asgjë
politike nuk kishte në këtë artikull, përveç një botimi tipik të sigurimit të shtetit jugosllav
(UDB-së). Pra "Politika" pasqyronte në të politikën e kryepolicit serb Hërljeviç.
2. Ministria jonë e Punëve të Jashtme ju ka deklaruar zyrtarisht se Konventën e
Vjenës ne e zbatojmë etj., etj., kurse ju në shtypin tuaj shkruani krejt të kundërtën. Ne
themi se as e kemi sulmuar dhe as do ta sulmojmë kurrë ambasadën jugosllave. Në
artikull shkruhet krejt e kundërta. Ne themi se do ta mbrojmë ambasadën jugosllave,
ashtu siç kërkojmë që të mbroni dhe ju tonën në Beograd.
3. Gjithë kjo intrigë tragjike në ambasadën jugosllave në Tiranë duam të theksojmë
se u kurdis dhe u krye në mungesën e titullarit të Sekretariatit të Shtetit të Republikës
Socialiste Federative të Jugosllavisë, zotit Verhovec. Dikush tjetër i lëvizi fijet.
Eshtë e qartë dhe e njohur se kryepolici jugosllav Hërljeviç ishte i pari që akuzoi
publikisht ambasadën shqiptare në Beograd, si dhe ambasadat tona në vendet e tjera të
botës dhe më në fund akuzoi RPS të Shqipërisë sikur ajo nxiti turbullirat në Kosovë.
Opinioni botëror dhe kancelaritë e botës nuk e hëngrën këtë gënjeshtër të madhe të
jugosllavëve. Kjo tragjedi e tmerrshme e Kosovës, shkaqet e vërteta të së cilës i analizoi
cilido dhe nxori cilat ishin shkaktarët e kësaj gjëme që ka emrin gjenocid, e diskreditoi
keqas Jugosllavinë e Titos dhe vuri në dukje rrezikshmërinë e saj.
Ministria e Punëve të Brendshme të Jugosllavisë implikoi në këtë komplot të madh gati
gjithë udhëheqjen jugosllave dhe çështjen e bëri ndërnacionale për gjithë RSF të
Jugosllavisë. Këtë komplot serb kundër Kosovës, kundër RSF të Jugosllavisë dhe kundër
RPS të Shqipërisë asnjë udhëheqës jugosllav nuk u tregua i guximshëm ta dënonte përveç
rinisë dhe inteligjencies së Kosovës, të cilat përnjëherë u burgosën.
Në këtë komplot shumë të rrezikshëm për të ardhmen e Federatës Jugosllave
kosovarët dhe RPS e Shqipërisë jo vetëm mbrojtën të drejtat e tyre, por ishin të vetmit që
mbrojtën edhe unitetin e Federatës Jugosllave. Kurse sulmi serbomadh ndoqi dy
objektiva: gjenocidin në Kosovë dhe sulmin kundër RPS të Shqipërisë. Me një të goditur ai
donte të vriste dy zogj, por vrau veten dhe plaga do të ketë konsekuenca të rënda.
Politika famëkeqe plot bujë dhe falsitet u demaskua. Çirakët s'e ndoqën dot ustanë që
u vdiq dhe vazhdojnë t'i këndojnë himne të padëgjuara kurrë në botë për një person që e
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solli Jugosllavinë në buzë të greminës. Kultet e pompuara me zor, marrin fund shpejt dhe
me lehtësi. Dhe ata që ishin të gënjyer nga parullat e politikës titiste "botërore dhe të
brendshme" u zhgënjyen. "Madhështia" jugosllave, që rronte në ëndërrime se ishte bërë
"kërthiza" e botës, u bë pluhur e hi.
4. Megjithatë ne kemi menduar dhe mendojmë se duhet shpëtuar Jugosllavia. Por
këtë vepër të madhe nuk mund ta bëjnë as UDB-ja dhe as njerëz si Hërljeviçi, Stamboliçi,
Rankoviçi dhe Vukmanoviçi.
"Zëri i popullit", organ i KQ të PPSH, shkroi tre artikuj bazë, ku fliste të vërtetën dhe
bënte thirrje për moderacion, për gjakftohtësi, për meditime, që të uleshin gjakrat dhe të
vendosej qetësia në Kosovë, të rishikoheshin me drejtësi dhe me objektivitet kërkesat e
shqiptarëve.
Organi i KQ të PPSH theksonte shqip dhe botërisht se "Shqipëria nuk kishte ndërhyrë
dhe nuk do të ndërhynte në punët e brendshme të Jugosllavisë", se "nuk kishte bërë kurrë
rivendikime territoriale", se "populli shqiptar nuk ishte për minimin e RSF të Jugosllavisë
dhe se do të luftonte krah për krah me popujt e Jugosllavisë, në qoftë se këta
atakoheshin, nga kushdo goftë".
U duk që ne thoshim gjëra të vërteta dhe jetike, por në shkretëtirë. Gjithë udhëheqja
jugosllave e të tëra rangjeve dhe e të tëra llojeve dhe diplomacia jugosllave gjykonin dhe
flisnin me kokën dhe me gjuhën e policisë sekrete jugosllave nën drejtimin e dukshëm të
serbomëdhenjve.
Ne ruajtëm gjakftohtësinë përpara korit të turpshëm anembanë Jugosllavisë që çirrej
kundër shqiptarëve: "Eureka!", e gjetëm fajtorin! Por kori ishte fals dhe opinioni botëror,
deri dhe ato shtete që s'na e duan të mirën, na dhanë hak neve dhe jo jugosllavëve.
Vetëm armiqtë e betuar të popujve, revizionistët sovjetikë, heshtën, kur gjithë bota fliste.
pse heshtën ata, do të kthehemi një herë tjetër dhe do të zbulojmë fijet e komplotit rusoserbomadh.
Përpara kësaj disfate të bujshme, kryepolici Hërljeviç organizoi me njerëzit e tij, në
mungesë të sekretarit të shtetit për Punët e Jashtme të RSF të Jugosllavisë, Verhovec dhe
pa dijeninë e ambasadorit jugosllav në Tiranë, Komatina, ngjarjen në ambasadën
jugosllave në vendin tonë, për "të lyer pak me flori" bakrin e tij, të cilit i doli kallaji.
Ekspertët tanë, tok me nëpunës të MP të Jashtme të RPS të Shqipërisë, të thirrur nga
ambasadori jugosllav, vajtën në vend dhe, në praninë e gjithë personelit të ambasadës
jugosllave, bënë imtësisht ekspertizën, të cilën Ministria jonë e Punë-ve të Jashtme ia
dorëzoi zotit Komatina. Kjo përgjigje dhe kjo ekspertizë nuk u pëlqeu jugosllavëve. Ata
kërkuan të vinin në Tiranë ekspertët e tyre, që ne i lejuam. Por kanë kaluar kaq ditë dhe
ata s'po duken. Në vend të tyre u duk artikulli në fjalë i gazetës së Beogradit "Politika". Ne
i themi gazetës "Politika", organ i UDB-së, në përgjigjen tonë ekskludohej kategorikisht që
lëndët plasëse, dy llokume TNT speciale dhe me djegie speciale, që s'ka Shqipëria, të ishin
hedhur nga jashtë. Ne, për politesë, nuk deklaruam se ato janë vendosur nga brenda.
Jugosllavët s'deshën të reflektonin në deklaratën tonë. Atëherë, meqenëse ju kërkoni të
na e hidhni fajin neve për të gënjyer opinionin botëror, ne po ju themi se në ambasadën
jugosllave në Tiranë gjenden dy veta dhe një e tretë me origjinë ruse që i kanë bërë këto
gjëra. Emrat i gjeni vetë. Theksojmë, gjithashtu, se çdo gjë që ka lidhje me ngjarjen e 23
majit në ambasadën jugosllave është e dokumentuar, e fotografuar dhe e filmuar.
Ne i themi, po ashtu, gazetës "Politika" se faktet e përditshme tregojnë se fryma e
Helsinkit ishte një flluskë sapuni. Këto fakte i dhanë të drejtë Shqipërisë socialiste. Po
ashtu me fakte do t'i tregojmë botës se Shqipëria socialiste nuk është një rrezik për
Evropën, siç pretendoni ju, kasnecë të Beogradit, por është Jugosllavia titiste një rrezik
për Ballkanin, për Evropën dhe për botën.
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2 qershor 1981
Emigrantë kosovarë, serbët ju quajnë terroristë
Shënime
Historia dhe arsyet e emigracionit ekonomik shqiptar nga Kosova, Maqedonia dhe Mali
i Zi.
1. Mjerimi ekonomik në vatrat tuaja dhe papunësia e madhe kronike dhe pa shpresa
shërimi ju detyroi ju, ose ju detyruan të emigronit në cilindo shtet të botës që ju
pranonte në punët më degraduese, pra, që ju pranonte si shërbëtorë dhe si skllevër të
kohëve moderne.
2. Titoja e ka inkurajuar emigracionin jashtë dhe të papunët në R.S.F. të
Jugosllavisë i kategorizoi në dy grupe: të papunët e thjeshtë të brendshëm dhe të
papunët emigrantë, që i dëbonte jashtë të shpërndarë në të katër anët e botës, të cilët
edhe i hiqte qafe, edhe i shfrytëzonte.
Regjimi i falimentuar titist kishte nevojë për kredi, kishte nevojë për devizë. Duke
marrë kredi ai u mbush deri në grykë me borxhe. Klikat në fuqi vodhën nga këto sa
deshën dhe vendin e shitën te të huajt. Ato krijuan devizë me turizmin dhe popullin e
degjeneruan, vendasit i hodhën jashtë në emigracion për t’u bërë skllevër të të huajve
dhe për të marrë devizë prej tyre. Regjimi i falimentuar titist nënshkroi marrëveshje të
veçanta me shtetet ku ju dërgoi t'ju thithin djersën dhe gjakun tuaj. Ai krijoi kudo edhe
konsullatat e veta që t'ju kontrollonte dhe t'ju kërcënonte. Regjim i ri dhe metodik i
skllavërimit shpirtëror dhe trupor.
Emigracioni më i madh jugosllav është ai shqiptar. Kjo tregon mjerimin e madh
ekonomik të shqiptarëve të Jugosllavisë, por tregon edhe një veprim të madh politik të
regjimit titist - të shpartallojë pjesën e kombit shqiptar që është lënë me forcë brenda
kufijve jugosllavë, ta hallakatë atë nëpër botë me anën e dëbimit me forcë dhe në masë
dhe ta dëbojë nga tokat e veta me anë të emigracionit. Politika e vjetër e kralëve serbë
vazhdon me kralët e rinj titistë. Në çdo vend të botës ku ju rropateni, o shqiptarë,
regjimi titist ka ngritur edhe klube ku ju detyron të veni të shkruheni. Në to ju
indoktrinojnë dhe ju kërcënojnë që, po nuk bëtë siç ju këshillon klubi (UDB-ja), atëherë
ju heqin pasaportën dhe ju konsiderojnë si pa atdhe, me masa UDB-ashe ju kërcënojnë
edhe kundër familjeve tuaja në atdhe.
Atdheun tuaj, Kosovën, serbomëdhenjtë e mbytën në gjak. Ata ju vranë në mënyrë
barbare shtazarake motrat, gratë, vëllezërit, baballarët dhe kalamanët tuaj, sepse këta
kërkonin të drejtat e tyre. Burgjet e Kosovës janë plot, njerëz të gjymtuar nga torturat ka
atje plot, shtetrrethimi vazhdon i egër, por Kosova dhe gjithë shqiptarët që jetojnë në
trevet e tyre u rezistojnë dhe do t’u rezistojnë edhe më me forcë terrorit dhe dhunës
serbomadhe.
Pse ju jeni solidarë dhe mbroni popullin tuaj, propaganda jugosllave ju cilëson
"terroristë". Ju mos u tutni nga sharjet e serbëve. Po të mos mbroni vëllezërit dhe motrat
tuaja, po të mos mbroni kombin tuaj, as që mund të quheni shqiptarë.
Ju jeni kurdoherë korrektë e të drejtë me ligjet e vendit ku punoni, por popullit të
këtyre vendeve duhet t'u thoni se "barbarizmat e serbomëdhenjve ne nuk mund t'i
durojmë më. Na kanë shpallur luftë, ne po u përgjigjemi".
RPS e Shqipërisë i ka mbrojtur dhe do t'i mbrojë të drejtat e vëllezërve shqiptarë që
jetojnë në Jugosllavi. Po të mos e bëjmë këtë, ne do të bëjmë një krim dhe do të jemi
tradhtarë të kombit tonë. Këtë le ta dinë jugosllavët dhe gjithë bota, bile edhe gazeta
franceze "Lë Mond", edhe gazeta italiane "La Stampa", të shitura te jugosllavët.
Përpara gjenocidit jugosllav në Kosovë, RPS e Shqipërisë ngrti zërin e saj që
jugosllavët të ndalonin vrasjet, torturat, burgimet, ndjekjet dhe shtypjen e koso-varëve.
Atyre u bëmë thirje të ulin gjakrat, të ruajnë gjakftohtësinë, të mos armiqësohen me
shqiptarët. Jugosllavët na akuzojnë se ndërhymë në punët e tyre të brendshme, se është
Shqipëria socialiste që nxit kosovarët, që ju nxit ju vëllezër kosovarë dhe të viseve të
tjera në emigracion, të mbroni motrat dhe kalamanët tuaj që po jua vrasin serbët. Ne as e
kemi bërë dhe as e bëjmë këtë, por gjithë bota duhet ta ketë të qartë se Shqipëria është
një komb, se shqiptarët janë një popull dhe jo ashtu siç thonë e siç duan Hërljeviçi,
Ristiçi, Stamboliçi, Kolishevski, Vukmanoviçi dhe Fadil Hoxha e Xhavit Nimani. Shqipëria
nuk do të lejojë kurrë që "bota" të luaj me fatin e saj, siç e përshkruajnë revista "NIN"
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dhe gazeta "Politika" të policisë sekrete jugosllave dhe sidomos serbomëdhenjtë.
Shqipëria nuk do të lejojë kurrë që të bëhet një Palestinë e mjeruar, por është e do të
mbetet trime me fletë.
2 qershor 1981
Të ndalohen sa më parë raprezaljet dhe terrori i policisë serbe në Kosovë
Në artikujt e " Zërit të popullit" të datave 8 e 23 prill dhe të 17 majit në mënyrë
miqësore dhe në kuadrin e politikës së marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, opinioni i RPS
të Shqipërisë ka kërkuar nga RSF e Jugosllavisë që të ndalohen terrori, vrasjet, masakrat,
torturat dhe burgimet në masë të kosovarëve nga ana e policisë serbe.
Asgjë s'u bë dhe asgjë s'po bëhet. Frikësimi dhe terrori kundër shqiptarëve po
shtohen çdo ditë. Me urdhër të policisë serbe të Beogradit po arrestohen, po burgosen dhe
po torturohen studentë, mësues, profesorë dhe gytetarë shqiptarë në Kosovë dhe në çdo
vend të Jugosllavisë ku jetojnë të tillë. Në çdo skaj të Jugosllavisë po flitet me urrejtje për
shqiptarët. Kjo e kalon çdo masë dhe është bërë e padurueshme, është kthyer në një
tragjedi të vërtetë.
Udhëheqja tradhtare shqiptare e Kosovës, shërbëtore e serbomëdhenjve, po
kategorizon shqiptarët dhe i fut në skeda si në kohët më të egra, bile edhe më të egra se
të kohës së Rankoviçit.
Pyesim: Do të vazhdojë qeveria serbomadhe e RS të Serbisë dhe qeveria fede-rative
jugosllave këtë veprim të egër e barbar?
Do ta durojnë më këtë dhunë dhe këtë terror kosovarët dhe gjithë shqiptarët e
Jugosllavisë që të vriten, të burgosen, të torturohen dhe vajzat e bijtë e tyre më të mirë
të skedohen si kriminelë? Ne kemi bindjen se shqiptarët në Jugosllavi nuk do ta durojnë
më këtë gjëndje.
Ne jemi dhe do të jemi me ta deri në fund, derisa të triumfojnë arsyeja dhe
drejtësia. Arsyeja dhe drejtësia nuk po duken nga ana jugosllave. Ata kanë
përgjegjësinë për çka mund të ngjasë. Llafet, shpifjet dhe akuzat kundër nesh,
kosovarëve dhe gjithë shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi, nuk shërbejnë më. Opinionin
botëror e konsiderojmë të Shqipërisë, nuk është më ajo e 1912-ës, e 1913-ës dhe e
1918-ës dhe as ajo e Lidhjes së Kombeve. Kohët kanë ndryshuar, nuk mund të luhet më
me fatet e shqiptarëve dhe të kombit shqiptar.
2 qershor 1981
Mbledhja e Helsinkit dhe qëllimet e revizionistëve jugosllavë
Teza
Për të hedhur poshtë shpifjet e revizionisëve jugosllavë lidhur me qëndrimin e vendit
tonë ndaj mbledhjes së Helsinkit për "sigurimin evropian", kur të piqen kushtet, të
shkruhet një artikull, i cili të mbajë parasysh këto çështje:
a. Ne kemi shkruar artikuj për këtë mbledhje. Të realizohen dhe përsëri të vihen në
dukje arsyet e vërteta përse ne nuk morëm pjesë në të dhe dënuam synimet e fuqive të
mëdha, të BS dhe të SHBA, që e organizuan dhe e manipuluan atë. Koha na dha neve të
drejtë.
Ç'rezultate dhanë Helsinki dhe mbledhjet e tjera që e pasuan atë?!
b. Pas gjenocidit jugosllav në Kosovë, revizionistët jugosllavë "zbuluan" arsyen "e
vërtetë" përse gjoja ne nuk shkuam në Helsinki, se "nuk donim statukonë e kufijve të
sotëm të Evropës". Pra, sipas tyre, "do të ngrinim atje rivendikime territoriale kundrejt
Jugosllavisë".
Ky është një montazh titist i paqënë dhe i paargumentuar, i kurdisur për të mbuluar
vrasjet dhe persekutimet e kosovarëve dhe të të gjithë shqiptarëve që jetojnë në tokat e
veta në Jugosllavi.
c. Kjo tregon, nga ana tjetër, se jugosllavët e dinë mirë që RSF e Jugosllavisë është
e qepur me pe të bardhë, është një shtet me shumë kombësi, i krijuar nga fuqitë
imperialiste dhe me intrigat e tyre, duke marrë nëpër këmbë fatet e popujve të tjerë.
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Nga ana tjetër, Jugosllavia është zhytur në një krizë të madhe ekonomike. Forma
shtetërore e vetadministrimit ka krijuar konflikte ndërnacionale dhe në udhëheqje. Këtë
kërkon të fshehë Jugosllavia, duke na akuzuar ne, pse nuk shkuam në Helsinki!
d. Të demaskohet me këtë rast revista "NIN" që na bën historikun e lindjes së
Shqipërisë dhe e mbyll artikullin me pak fjalë kështu: U bë ç'u bë kundër Shqipërisë; u
coptua, u shqye nga fuqitë imperialiste, nga malazeztë, nga serbët, nga cari rus etj., ky
problem duhet të mbyllet dhe shqiptarët e Jugosllavisë e RPS të Shqipërisë s'kanë pse
bëjnë fjalë, të rrinë "sus".
"Kosova s'ka të drejtë të kërkojë që të bëhet republikë" dhe RPS e Shqipërisë s'na
paska të drejtë as të mbrojë të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi, pse për jugosllavët
"kjo është ndërhyrje që synon përçarjen e RSF të Jugosllavisë".
dh. Të goditet ashpër teza e "NIN"-it mbi gjenezën dhe unitetin e kombit dhe të
shtetit shqiptar. As nuk mund të barazohet uniteti me luftë i kombit dhe i shtetit
shqiptar (megjithëse të gjitha shtetet i ka pasë kundër) me unitetin e kombit dhe të
shtetit jugosllav (megjithëse të gjitha shtetet i ka pasë pro tij).
RSF e Jugosllavisë është një mozaik kombesh pa kurrfarë lidhjeje uniteti kombëtar,
kurse RPS e Shqipërisë ka qenë, është dhe do të jetë një, e fortë, e pandarë dhe në
unitet si në kohë, ashtu edhe në hapësirë. Dashkan ose s'dashkan jugosllavët, kjo është
kështu dhe do të jetë kështu.
3 qershor 1981
Traktati i Shën-Stefanit dhe loja e rrezikshme me harta nga qeveria
revizioniste e Republikës Popullore të Bullgarisë
Shënime
Duke pasur parasysh pretendimet shoviniste të revizionistëve bullgarë t’u përmendim
indirekt edhe jugosllavëve, ndoshta me anë të shtypit, se "tokat nga iks vend, deri në
ipsilon vend", që i paraqesin si pjesë të Maqedonisë, janë shqiptare, të banuara denbabaden
nga shqiptarë dhe që në asnjë kohë nuk janë quajtur maqedonase. Kush i aneksonte këto
toka dhe skllavëronte popullin autokton shqiptar, i cilësonte ata "maqedonas bullgarë" ose
"maqedonas jugosllavë".
Kjo ide bazë do të dalë indirekt, duke atakuar Traktatin e Shën-Stefanit (të këqiat që ky
i solli Shqipërisë, të mirat që i solli Bullgarisë, avantazhet Jugosllavisë dhe dëmet Greqisë).
Në këtë ekspoze të shkurtër, por precize, duhet të dalë përcaktimi "historik" i
Maqedonisë së Vardarit dhe i Maqedonisë së Egjeut. As në njërën, as në tjetrën nuk bëjnë
pjesë tokat shqiptare që u përcaktuan më lart nga ne. Ato kanë qenë dhe mbeten kurdoherë
toka shqiptare, të banuara nga etni shqiptare, pavarësisht nga emërtimet e pushtuesve të
ndryshëm dhe që bëheshin monedhë tregu nga fuqitë e mëdha imperialiste.
Pasi të shtrojmë problemin në mënyrë historike dhe në vërtetësinë shkencore, të dalim
te loja e rezikëshme e "hartave bullgare", gjoja historike, por kurdoherë shovinisto
bullgaromadhe për pretendime mbi këtë farë Bullgarie dhe Maqedonie që arrin deri në
brigjet e Adriatikut, duke përfshirë edhe një pjesë të madhe të Shqipërisë.
E dënojmë rëndë dhe e demaskojmë këtë akt shovinist bullgaromadh, prapa të cilit
gëndron hija e rëndë e mareshallit Kulikov. Por kjo nuk është harta e parë bullgare e ShënStefanit. Egziston edhe një hartë tjetër bullgare e botuar në Sofje, në të cilën gjithë
Shqipëria socialiste është inkuadruar brenda kufijve të Federatës Jugosllave. Ishte ky
premtimi bullgar që "Shqipëria socialiste të bëhej republika e shtatë e Jugosllavisë". Prapa
këtij premtimi bullgar në vitin 1960 qëndronte hija e rëndë e Malinovskit dhe e klounit
tragjik Nikita Hrushov.
Protestat tona: Të shihet praktika në Ministrinë e Punëve të Jashtëme dhe fjalimi im
mbajtur në mbledhjen e 81 partive komuniste e punëtore në Moskë 1960, ku unë sulmoj
Zhivkovin për çështjen e botimit në Bullgari të një harte të Ballkanit, ku Shqipëria
përfshihet brenda kufijve të Jugosllavisë, dhe Hrushovin për mbledhjen e Sremska
Mitrovicës, ku banditi Rankoviç na sulmoi ne e ku ndodheshin edhe ambasadori sovjetik e
ai i Bullgarisë. Po kështu qëndron edhe çështja e Kosovës, e cila mund të përdoret me
këtë rast, por mund të përdoret edhe në ndonjë rast tjetër.
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Për sa i përket mbledhjes së Sremska Mitrovicës të theksojmë se si Hrushovi
përkëdhel Rankoviçin serbomadh dhe klanin e tij prorus.
Konkluzioni i këtij shkrimi duhet të jetë një demaskim i bullgarëve pa dalë në mbrojtje
ose në atake të kërkesave të tyre mbi Maqedoninë aktuale që është punë e jugosllavëve
dhe e grekëve, por, me këtë rast, atje të vëmë në dukje atë që thamë më lart, se në këtë
ose në atë "Maqedoni" eksistojnë toka shqiptare të banuara nga populli shqiptar autokton.
Shkrimi të mos ketë as aluzionin më të vogël të rivendikimit territorial.
Dokumente që duhen përdorur:
- Vepra, vëll. 19
- Notë verbale dhënë ambasadorit sovjetik në Tiranë mbi qëndrimin antimarksist të
ambasadorit sovjetik e të atasheut ushtarak në Beograd, lidhur me mitingun në Sremska
Mitrovica, 3 korrik 1966.
- Mbi mbledhjen e Sremska Mitrovicës dhe mbi hartën e dytë bullgare. Shih dhe
praktikën e notës protestë qeverisë bullgare.
- Fjalimi në Mbledhjen e 81 partive, ku ndodhet përcaktimi mbi çështjen e Kosovës dhe të
viseve të tjera nga ne.
P.S.
Harta e Shën-Stefanit duhet të na vijë nga Sofja dhe duhet studiuar.
4 qershor 1981
Mbi përgatitjen e një artikulli teoriko-histoik në formë polemike të rreptë
kundër sulmeve pa baza që na bëjnë shovinistët e tërbuar të Beogradit
Shënime
Tani është koha që të përdorim për polemikë faktet historike. Prandaj, pasi të përgatitim të
gjithë këta artikuj që kemi në duar, duhet të shkruajmë edhe një material tjetër të gjatë, që të
mos botohet përnjëherë pas këtyre që jemi duke përgatitur, por pas ca kohe.
Ne duhet të flasim për luftën e madhe e të vazhdueshme që kanë bërë gjithë shqiptarët për
të siguruar pavarësinë e tyre kombëtare, të shkruhet në formë polemike për Lidhjen Shqiptare të
Prizrenit dhe për padrejtësitë e mëdha që i janë bërë popullit tonë, nga kush janë bërë këto
padrejtësi, që kanë qenë rezultat i intrigave të mëdha të serbomëdhenjve, të monarkisë serbokroate-sllovene. Atëherë nacionalizmi i tërbuar dhe shovinizmi kanë qenë tek ata aq tepër të
theksuar saqë nga ana e tyre janë bërë krime të mëdha kundër popullit shqiptar në përgjithësi
dhe në veçanti kundër gjithë pjesës së madhe të popullit shqiptar që fuqitë e mëdha e lanë
brenda kufijve të mbretërisë serbo-kroato-sllovene. Këtu duhet të flasim për çështjen e
marrëveshjes midis Stojadinoviçit me Çianon, të vëmë në dukje tezat e Çubrilloviqit dhe aplikimin
e tyre për asgjësimin komplet të shqiptarëve. Domethënë nocioni i nacionalizmit integral nga ana
e serbomëdhenjve ka synuar në likuidimin e shqiptarëve në Jugosllavi, që kanë qenë miliona,
veprim që ka rezultuar me vrasje në masë të tyre. Këto duhet t'i themi, se janë të vërteta
historike dhe kanë ekzistuar.
Të vihen pastaj në dukje shpërnguljet e mëdha të qindra mijë shqiptarëve në Turqi
dhe të mijëra të tjerëve që erdhën në Shqipëri, në ujdi me regjimin e saj të asaj kohe,
duke financuar për këtë qëllim mbretërinë e Zogut.
Shqiptarët kanë pasur arsye të mëdha të luftonin për pavarësinë e atdheut të tyre dhe
të kundërshtonin këtë nacionalizëm ekskluziv të egër dhe likuidator të një populli të tërë.
Këtu ne t'ua hedhim fajin jugosllavëve.
Erdhi Lufta e Dytë Botërore, u realizua komploti Stojadinoviç-Çiano dhe u krijua
"Shqipëria e madhe", të cilën PP e Shqipërisë e luftoi, por atë e luftuan edhe kosovarët.
Fakt është që në fillim kosovarët nuk kishin besim te jugosllavët dhe kishin të drejtë. Ata
dyshonin që serbët dhe kushdo qoftë nga kombësitë e tjera sllave në Jugosllavi, do t’u
jepnin atyre në të ardhmen të drejtat kombëtare. Dhe hyrja e shqiptarëve të Kosovës në
luftën nacionalçlirimtare u bë, por u bë me vonesë dhe s'ishin vetëm veprimet e ballistëve
kosovarë në luftën nacionalçlirimtare, por ishin më të tmerrshme lufta e veprimet e
çetnikëve në Mal të Zi, në Serbi e në Kroaci që e frenuan këtë gjë. Në artikull të vëmë në
dukje që shqiptarët në Jugosllavi kuptuan që "Shqipëria e madhe" e Musolinit duhej të
fitohej me gjak, se ajo s'ishte e Musolinit, por ishte ajo Shqipëri që duhej të ekzistonte
dhe ishte e drejtë të ekzistonte.
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Në këto çështje të hidhemi në sulm, të mos qëndrojmë më në pozitat e mëparshme,
t'i shpjegojmë këto historikisht. Dhe pas gjithë këtyre qëndrimeve të egra nacionaliste e
shoviniste të jugosllavomëdhenjve kundër popullit shqiptar që jeton në Jugosllavi, me
qëllim që të fitohej besimi te ky popull, Titoja bëri deklaratën që kemi përmendur. Të
tregojmë përsëri çfarë tha ai në atë kohë, duke vënë njëkohësisht në dukje se premtimet
e tij nuk u mbajtën. Kurse Moshe Pijade mbajti një qëndrim më elastik, më pak radikal
nga ai i Titos, kur deklaroi se pas luftës në Jugosllavi duhej të krijohej një republikë e
Kosovës, por që as kjo nuk u bë. Po pse nuk u realizua as kjo? Nuk u realizua pse veproi
shovinizmi serbomadh, qëllimet e afirmuara në Jajcë u ndryshuan, u zbatua hakmarrja
kundër shqiptarëve, duke i akuzuar këta si ballistë dhe jugosllavomëdhenjtë bënë kështu
gjenocidin e parë kundër shqiptarëve të Jugosllavisë. Këtu duhet të vihet çfarë vranë e sa
vranë, që ne i dimë, po që duhet t'i fiksojmë në këtë dokument. Kjo ndodhi në vitin 1945.
Pastaj erdhi gjenocidi tjetër i Rankoviçit i vitit 1966 që është shënuar, për të cilin
është folur në materialet e mia dhe tani përsëri duhet të merren.
Ç'tregon kjo? Kjo tregon se shovinizmi dhe nacionalizmi serbomadh dhe
jugosllavomadh kundër shqiptarëve në Jugosllavi ka qenë i tmerrshëm, saqë ka arritur
deri në gjenocid. Këndej lind vetvetiu dëshira e irredentizmit nga ana e tyre. Këtë dëshirë
të irredentizmit e kanë shkaktuar tek ata shovinizmi dhe nacionalizmi i tërbuar serbomadh
dhe jugosllavomadh.
U pa ky gabim i tmerrshëm i kryer në vitin 1966 dhe banda e Rankoviçit u dënua, po
s'ishte ai i vetmi që e bëri këtë gjenocid, që u përsërit aktualisht nga po ata njerëz dhe me
të njëjtën prejardhje. Këto akte çnjerëzore shoviniste dhe nacionaliste të tërbuara
vazhduan me po atë virulencë në brezat pasardhës të atyre që vetëquhen socialistë dhe
që akuzojnë shqiptarët për nacionalizëm, për shovinizëm dhe irredentizëm.
Të gjitha kërkesat e shqiptarëve, të cilët nga periudha e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
e gjer tani janë vrarë me qindra e mijëra e janë shtypur e persekutuar, janë evidente dhe
të domosdoshme, pse atyre nuk u është njohur asnjë e drejtë, përveç së drejtës shumë të
kufizuar për çështjen e arsirnit që u është dhënë vonë, por që edhe në këtë drejtim tani
po vërehet prirja për kufizime të tjera të mëtejshme etj. etj.
Këtej duhet të dilet me konkluzionin që këtu nga ana e shqiptarëve nuk ka asnjë fije
nacionalizëm, as shovinizëm, as irredentizëm, por irredentizmi e merr këtë formë, të cilën
e ka shkaktuar nacionalizmi integral dhe shovinizmi serb, që ka qenë dhe është i
dënueshëm. Shqiptarët, pra, janë krejt pa faj në këtë mes dhe, megjithëse nuk janë
aspak fajtorë, ata shtypen e vriten në një regjim të ashtuquajtur socialist, që nuk është
veçse një regjim barbar.
Shqipëria nga ana e vet ka kërkuar, vazhdon e do të vazhdojë deri në fund të
kërkojë që t’u jepen të drejtat që u takojnë me kushtetutë vëllezërve tanë në
Jugosllavi. Minimalja që kanë kërkuar ata është t'i njihet Kosovës statusi i republikës.
Përgatitja e këtij materiali ka rëndësi shumë të madhe. Në të duhet të ngremë
edhe çështjen përse revista "NIN", siç i kupton ajo, numëron të gjitha krimet që janë
bërë kundër popullit shqiptar dhe më në fund e mbyll ligjëratën me fjalët që "u bë ç'u
bë në të kaluarën, mbledhja e Helsinkit i vuri kapakun, ajo vendosi statukuonë". Jo.
Helsinki aspak s'i vuri kapakun këtij problemi. Asnjë traktat i padrejtë i nënshkruar
nga ana e imperialistëve nuk mund t'i vërë kapakun një çështjeje kaq të madhe, ku
gjysma e një populli të tërë, që jeton në tokat e veta të shtypet egërsisht. Helsinki
vendosi dhe mbi të drejtat e njeriut. Jugosllavëve nuk u ndihet zëri për këtë dhe
vazhdojnë të shtypin egërsisht popullsinë shqiptare prej afro 2 milionësh dhe të shkelin
të drejtat e saj.
Në artikull të theksojmë se nuk janë këto arësyet që jep "NIN"-i që ne nuk morëm
pjesë në mbledhjen e Helsinkit, por, meqenëse ju na akuzoni, se nuk paskëshim
shkuar për këtë arësye, po jua japim përgjigjen edhe për këtë çështje.
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5 qershor 1981
Jugosllavia e sëmura e Ballkanit, manovron t'i vërë zjarrin
Gadishullit Ballkanik
Intriga serbo-ruse nxit armiqësinë shqiptaro-greke
Ja ç'thoshte Tanjugu dje, më 4 qershor: "Tirana, nëpërmjet misioneve të saj
diplomatike në Uashington dhe në selinë e Kombeve të Bashkuara në Nju-Jork, si dhe
nëpërmjet institucioneve të ndryshme shkencore dhe universitare në SHBA, ka
shpërndarë një hartë politike të "Shqipërisë së madhe", në të cilën fut edhe territore, të
Epirit grek, duke përfshirë qytetet Janinë, Igumenicë, Konicë etj., që i quan "rajoni i
Çamërisë" së pushtuar nga Greqia, dhe shtonte se, për këtë gjë në parlamentin grek i
është bërë një pyetje ministrit të Punëve të Jashtme dhe se gazeta "Akropolis" ka botuar
një koment kundër "ekspansionizmit shqiptar" dhe "persekutimeve të minoritetit grek në
Shqipëri" etj.
- Eshtë një intrigë nga më të ndyrat dhe nga më të rrezikshmet kjo që po kurdisë
policia e fshehtë politike serbe (UDB-ja) e lejuar nga geveria e RSF të Jugosllavisë me
reaksionin më të zi shovinist grekomadh që jeton në SHB të Amerikës.
- Shpifjet e UDB-së jugosllave skenarin e vënë në SHB të Amerikës, pikërisht në
Uashington, ku ne nuk kemi mision dhe ku misioni ynë pranë Kombeve të Bashkuara
nuk mund të shkojë, sepse nuk lejohet të dalë asnjë hap jashtë zonës së Manhatanit, të
caktuar apostafat për njerëzit e misionit tonë. Gjoja këta të fundit, këto të ashtuquajtura
harta i kanë shpërndarë edhe në selinë e Kombeve të Bashkuara. Por kjo është
lehtësisht e kontrollueshme nga organet e saj për të zbuluar gënjeshtrën e rrezikshme.
Njerëzit që i kanë vënë këtu e kanë për detyrë të hetojnë çështjen dhe të denoncojnë
autorët.
- Me këtë shkrim nuk kemi për qëllim të polemizojmë me zonjën Cuderos që i ka
bërë një pyetje në parlament zotit Micotaqis. Ajo ka të drejtë t'i bëjë jo një, por njëqind
pyetje dhe i përket zotit Micotaqis t'i japë përgjigje për to.
- As nuk dëshirojmë, gjithashtu, të polemizojmë me ato organe të shtypit grek që
përmend Tanjugu për të ilustruar intrigën e tij të rrezikshme, të polemizojmë për
pretendimet e tyre absurde mbi rivendikimet e tokave shqiptare, që ata i quajnë "VorioEpir". Kjo histori ka vdekur me kohë, është pa fat dhe nuk ka as më të voglin shans që
të përdoret si mollë sherri nga qeveria jugosllave dhe policia e saj e fshehtë për të
kurdisur zbulimin "gjenial" të hartës misterioze të përgatitur prej tyre.
- Asnjëherë grupi reaksionar grekomadh qoftë në Greqi, qoftë në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, nuk ka pushuar të shpifë. Shumë gjëra të këqija kanë thënë ata
kundër shqiptarëve, shumë krime na kanë vënë në kurriz kundër minoritetit grek që
jeton i lumtur në RPS të Shqipërisë, harta të ndryshme kanë shtypur për të përcaktuar
"kufijtë deri ku shtrihej Vorio-Epiri" i tyre, por asnjëherë nuk kanë botuar ata ndonjë
hartë për të ashtuquajturat rivendikime territoriale tonat në Greqi për të kërkuar Artën,
Prevezën, Janinën e deri në Follorinë, ose edhe më tej, siç pretendon Tanjugu. Jo vetëm
kaq, por asnjëherë shtypi i tyre dhe cilado qeveri greke nuk ka folur për një çështje të
tillë, pse as ka pasur pretendime nga ana jonë dhe nuk është ngritur asnjëherë kjo
çështje nga ne.
- Si pa gjë të keqe, një mëngjes, pas ngjarjeve tragjike që jugosllavët shkaktuan në
Kosovë, ku për të tretën e për të katërtën herë policia e fshehtë dhe ushtria serbe
zbatuan një gjenocid të tmerrshëm kundër shqiptarëve që jetojnë në trojet e tyre në
Jugosllavi, na nxorën se gjoja ne shqiptarët paskemi shpërndarë në Uashington dhe në
selinë e Kombeve të Bashkuara një "hartë, ku brenda kufijve të RPS të Shqipërisë, kemi
inkluduar edhe Çamërinë"!
- "Shpikje gjeniale" e policisë satanike jugosllave për të prishur miqësinë e mirë që
ekziston në mes Shqipërisë socialiste dhe Greqisë demokratike, gjë që nuk u leverdis
geverisë jugosllave dhe aleatëve të tyre të fshehtë sovjetikë, të cilët e kurdisin këtë
veprim për të fshehur gjenocidin në Kosovë dhe për të "vërtetuar" se "shqiptarët jo
vetëm që po ndërhyjnë në punët e brendshme të Jugosllavisë, por ata po ndërhyjnë dhe
kanë rivendikime territoriale edhe në Greqi" dhe, që të plotësojnë teoremën,
konkludojnë se "shqiptarët janë nacionalistë, shovinistë, irredentistë". E këshillojmë
policinë e fshehtë serbe që ta shtrijë "këtë shovinizëm shqiptaromadh" edhe në Turqi, ku
112/139

Kosova është Shqipëri

banojnë shqiptarë, pse jo edhe në Itali ku 5 shekuj më parë kanë emigruar atje
arbëreshë. Pra edhe për këto mund të bëhen harta dhe të shpërndahen në rrugët e SHB të
Amerikës, apo të ndonjë vendi tjetër.
- Ne u themi Jugosllavëve se miqësia e popullit shqiptar me popullin grek ka qenë në
shekuj nga më të mirat dhe nga më të sinqertat. Po ashtu edhe sot po rindërtohet një
miqësi e tillë që ju më kot po përpiqeni ta prishni me aleatët tuaj. (Të bëhet një historik i
kësaj miqësie, të mos harrohet të vihen citate nga tonat dhe nga grekët.)
- Një miqësi e tillë s'ka ekzistuar kurrë me serbomëdhenjtë se këta kanë qenë dinakë,
shovinistë dhe shtypës. (Të flitet për bisedën e Titos me mbretin e Greqisë në Korfuz, për
bisedën e Hrushovit me djalin e Elefter Venizellosit. Të flitet që në kohën e tij pikërisht pas
Luftës së Dytë Botërore, Caldarisi, një shovinist i tërbuar antishqiptar i dëboi nga tokat e
tyre çamët, i hodhi në Shqipëri, por është e drejtë të themi që as i griu me mitraloza e as
i shtypi me tanke, siç po bëni ju serbomëdhenj me shqiptarët e Jugosllavisë.)
- Pikërisht për të fshehur krimet e përgjakshme që po bënin në Kosovë, ju flisni me
gojën e ndonjë gazetari shovinist vorioepiriot, i gatshëm dhe i paguar nga ju për "krimet,
gjenocidin dhe për gjysmën gati të të gjithë minoritetit grek të futur në burg" nga ana e
jonë!
- Zotërinj agjentë jugosllavë, kjo gënjeshtër dhe shpifje është shumë e trashë, por
këto trillime tuaja ne nuk i gjejmë të dëmshme për veten tonë, sepse ato, në fakt, ju
demaskojnë ju në sy të opinionit botëror dhe ne i botojmë që t'ju njohë mirë edhe populli
grek, edhe populli shqiptar, edhe minoriteti grek.
- Si jeton minoriteti grek në atdheun e tij në RPS të Shqipërisë. (Të bëhet një
pasgyrë.)
- Këtë e kanë vizituar nënshtetas grek të çdo rangu e të çdo profesioni të ardhur nga
Greqia. Ata janë futur brenda në minoritet, kanë biseduar lirisht me minoritarët, kanë
ngrënë bukë në shtëpitë e tyre, kanë kënduar dhe hedhur valle së bashku dhe kanë
shkruar e po shkruajnë vazhdimisht me simpati të madhe për popullin shqiptar dhe për
çka kanë parë e kanë dëgjuar në Shqipëri dhe në minoritet. Me siguri ata do të
indinjohen për shpifjet e përbindshme të titistëve jugosllavë.
- Dashkan nuk dashkan jugosllavët dhe aleatët e tyre marrëdhëniet midis Shqipërisë
dhe Greqisë janë forcuar dhe do të forcohen në çdo fushë të jetës.
- Si konkluzion, të hidhet poshtë me indinjatë ky trillim i poshtër që është vazhdë e
shumë trillimeve të tjera të titistëve.
Në fund të vihet Jugosllavia, pjellë e Traktatit të Versajës, e cila, megjithëse popujt
e saj bënë një luftë heroike kundër nazifashizmit, trashëgoi, ruajti dhe po hedh në
tryezë të lyer me gjak të gjitha intrigat që u përmblodhën në kohën e tyre në emrin
"Problemet ballkanike". Jugosllavia tititste dhe sidomos ajo pastitiste po orvatet ta
kthejë Ballkanin dhe vetë RSF të Jugosllavisë në një fuçi baruti. Faktet tregojnë që
brenda në RSF të Jugosllavisë në mes klaneve të ndryshme ekzistojnë përçarje që mund
të shpërthejnë në përleshje ndërnacionale. Me Bullgarinë mosmarrëveshjet kanë filluar
për Maqedoninë, Kosovën e gjakosën, Shqipërinë po e sulmojnë pa arsye dhe, në
bashkëpunim me vorioepirotët, nxitin dhe grindjet e vjetra greko-shqiptare.
- Jugosllavia ka ndezur fitilin dhe ka filluar zjarrin. Nga ana jonë po bëhet çmos që
të ndalohet katastrofa që duan të shkaktojnë jugosllavët, por ata çdo ditë e më shumë
po i shkallëzojnë veprimet kundër shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi dhe kundër RPS
të Shqipërisë.
- Ne paralajmërojmë me këtë rast opinionin botëror të mos qëndrojë asnjanës, as
edhe indiferent, sepse mund të ngjasin gjëra të pariparueshme. Por, po ngjau gjë, dhe
jo për fajin tonë, do të dëmtohet jo vetëm Jugosllavia por edhe paqja në Evropë,
mundet edhe në botë, të vihet në rrezik. Nuk duhet të përsëritet Sarajeva!
Pësimet duhet të bëhen mësime për njerëzimin dhe ngjarja e Sarajevës do të bëhet
mësim kur të studjohen me objektivitet dhe realisht shkaqet që e shkaktuan atë dhe çka
ngjau pas kësaj ngjarjeje. Sidoqoftë me fatin e Shqipërisë socialiste dhe me shqiptarët
që jetojnë në Jugosllavi nuk do të luhet dot më sipas Sarajevës, ashtu edhe pas
Traktatit të Versajës.
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10 qershor 1981
Flet kryepolici serb
Raporti i Franjo Hërljeviçit është me tërë kuptimin e fjalës një raport policor, një
raport i një agjenture të fshehtë, që me rrjetën e tij të merimangës ka mbuluar të gjithë
shqiptarët në Jugosllavi, brenda dhe jashtë saj. Ai është një raport i paskrupullt dhe i
paturpshëm, në të cilin pa dorashka i tregohen opinionit jugosllav dhe atij botëror
mënyrat dhe format që përdor UDB ja për të vënë në vëzhgim total një popull të tërë,
siç është populli shqiptar që jeton në Jugosllavi, si dhe atë pjesë të këtij populli që është
dëbuar nga Jugosllavia dhe është shitur si plaçkë tregu, siç veprojnë negrieristët
modernë.
Përveç asaj në këtë rapor vihet në dukje pa skrupull se si, me anë të konsullatave
dhe të klubeve policia serbomadhe ka organizuar në vendet e huaja agjenturën e saj, jo
vetëm për të kontrolluar, indoktrinuar dhe tmerruar qytetarët e saj, por ka organizuar
dhe ushtron kontroll edhe mbi ambasadat e tjera në të gjitha ato vende me të cilat ka
lidhje diplomatike, duke krijuar kështu brenda tyre një agjenturë spiunazhi të
shumëllojtë.
16 qershor 1981
Nuk do të lejojmë kurrë titistët jugosllavë të vrasin e të torturojnë
vëllezërit tanë kosovarë
Ka gati tre muaj që shtypi jugosllav po bën sulme dhe trillime policore e banditeske
kundër RPS të Shqipërisë, duke akuzuar atë për faje të paqena kurrë dhe me akte
terroriste të organizuara nga policia e fshehtë jugosllave, sikurse ishte plasja e dinamitit
në ambasadën jugosllave në Tiranë.
Përveç këtyre, policia e fshehtë jugosllave (UDB-ja), me falsifikime dhe intriga
përpiqet të vërë në grindje Shqipërinë Socialiste me Greqinë fqinje. Këtu nuk dua të
permend terrorin e egër që po vazhdon veçanërisht në Kosovë, si dhe provokacionet e
shumta që u bëhen njerëzve tanë që udhëtojnë përmes Jugosllavisë.
Por dëshiroj këtu të flas pak për dy fjalime që kanë mbajtur kryepolici serb i RSF të
Jugosllavisë këto ditët e fundit, Franjo Hërljeviç, përmbajtja e të cilit pasqyrohet
plotësisht edhe me raportin që bëri zëvendëssekretari për Punët e Jashtme të
Jugosllavisë, Milorad Peshiç po në të njëjtën ditë. Dy raporte këto me të njëjtën
përmbajtje, po ndërsa i fundit është i veshur me frazeologji diplomatike, ai i Hërljeviçit
është një raport me tërë kuptimin e fjalës policor, një raport kryetari të një agjenture të
fshehtë që ka mbuluar me rrjetën e tij të merimangës gjithë shqiptarët e jugosllavisë,
brenda dhe jashtë saj. Ai është një raport i paskrupullt dhe i paturpshëm, me të cilin pa
dorashka i tregohen opinionit jugosllav dhe atij botëror mënyrat dhe format që përdor
UDB-ja për të vënë në vëzhgim total një popull të tërë, siç është populli shqiptar që
jeton në Jugosllavi, si dhe atë pjesë të këtij populli që e ka dëbuar nga Jugosllavia dhe e
ka shitur si plaçkë tregu, siç veprohet me negrierët modernë.
Nga diskutimet e të gjithë njerëzve jugosllavë në çdo lloj forumi duket qartë se në
Jugosllavi mbizotëron opinioni i policisë sekrete të këtij vendi. Të gjithë flasin me gjuhën
e saj, gjë që tregon se populli jugosllav dhe gjithë shteti jugosllav janë nën darën e UDBsë. Atje flitet për "liri" e "demokraci" për të mbuluar shtetin policor.
Në fillim të ngjarjeve të Kosovës kishte edhe zëra të autorizuar jugosllavë që në mes
të tjerave linin të kuptohej se çka ngjau në Kosovë kishte edhe baza ekonomike. Tani kjo
arsye e madhe u hoq nga goja dhe u vendos ligji i policisë: "Për çka ngjau në Kosovë,
përgjegjëse është RPS e Shqipërisë me thirrjen për "Shqipërinë e madhe", me
"organizimin" e qendrave të spiunazhit në Kosovë e në emigracionin kosovar jashtë, me
"bashkëpunimin" e saj me të arratisurit politikë ballistë, zogistë, ustashë dhe çetnikë, me
profesorët shqiptarë që dërgonte në Kosovë, me librat shqip" etj., etj. Të gjitha këto
shpifje e trillime të UDB-së janë përhapur në mbarë Jugosllavinë.
Përveç kësaj na doli parulla e policisë jugosllave se ajo "u gjet në befasi, se kishin
humbur vigjilencën dhe qenë treguar zemërgjerë me Shqipërinë, pse kishin shpresë se ajo
do të bëhej titiste në politikë, në ideologji" etj. Parulla e UDB-së që predominon në të
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gjitha shtresat jugosllave është: "Luftë kundër shovinizmit, nacionalizmit e irredentizmit
shqiptar". S'ka tjetër armik, s'ka asnjë tjetër shovinizëm në Jugosllavi. UDB-ja hapur ka
përcaktuar programe dhe masa terrori kundër shqiptarëve, të cilët klasifikohen në skeda e
nëpër kompjuterë. "Krizën e madhe të regjimit titist e ka mbuluar kriza kosovare" dhe
UDB ja serbe dominon skenën jugosllave.
Jugosllavia ka filluar të mbarojë, ajo po diskreditohet, ajo do të thërrmohet në mos
nga jashtë, nga brenda. UDB-ja mendon si polici se me veprimet e saj do të zhdukë
kontradiktat e brendshme me egërsinë e pashembullt që ushtrohet prej saj kundër
shqiptarëve të Jugosllavisë. E kundërta do të ngjasë. Ajo mendon se, duke akuzuar e duke
shpifur për RPS të Shqipërisë, do të kthejë në favorin e saj opinionin botëror. Por e
kundërta ka ngjarë dhe në të ardhmen kjo do të theksohet më shumë. Shqiptarët që
jetojnë në vatrat e tyre në Jugosllavi zor se përulen përpara barbarisë së UDB-së dhe ne
kurrë nuk do t'i lejojmë titistët të vrasin, të burgosin dhe të torturojnë vëllezërit tanë
kosovarë etj. Ne do të mbrojmë atdheun tonë socialist, RPS të Shqipërisë.
17 qershor1981
Qëndrimet aktuale e të mëvonshme që duhet të mbajmë për
çështjen e Kosovës
Fill pas Plenumit të fundit të KQ që aprovoi raportin e Byrosë Politike "Mbi
projektdirektivat e Kongresit të 8-të të PPSH për planin e shtatë pesëvjeçar të zhvillimit
të ekonomisë e të kulturës së RPS të SHqipërisë 1981-1985", bisedova me shokët për
qëndrimet që do të mbajmë me Jugosllavinë pas kësaj dhe veçanërisht për çështjen e
Kosovës. Ata ishin dakord me çështjet që shtrova unë.
1. Qëndrimet tona me RSF të Jugosllavisë nuk ndryshojnë. Atë që kemi deklaruar,
ne do ta mbajmë për aq kohë, në atë mënyrë e gjerësi që do ta mbajnë edhe ata me ne.
Qëndrimet ideologjike kundër revizionizmit jugosllav dhe politikës që rrjedh prej saj,
ne nuk i ndryshojmë. Do të demaskojmë çdo manifestim të tyre, që Partia jonë do ta
gjejë të nevojshme.
Marrëdhëniet tregtare do t'i ruajmë kur janë me leverdi reciproke. Asnjëherë nuk
duhet të lejojmë që jugosllavët të propagandojnë, siç bënë këto kohët e fundit, duke
thënë se në tregtinë me ne, ata na paskëshin qenë hovardarë dhe na paskan nxjerrë nga
viti i keq! Marrëdhënie kulturore me RSF të Jugosllavisë dhe, brenda saj, edhe me
Kosovën, tani për tani ne nuk duhet të kemi. E para, se ata sulmuan kulturën tonë si
"shqiptaromadhe, shoviniste dhe irredentiste" dhe e bënë atë shkaktare të turbullirave
në Kosovë. E dyta, në kushtet e tanishme kultura jonë socialiste po të shkojë në Kosovë,
nëpërmjet formave të ndryshme, do të jetë e kufizuar dhe e kontrolluar nga UDB-ashët
serbë e kosovarë. Ne nuk kemi aspak ndër mend të ndërtojmë një kulturë sipas qejfit të
Jugosllavisë. Vajtja jonë në Kosovë e në vise të tjera ku banojnë shqiptarë në Jugosllavi,
do të përdoret nga titistët kurdoherë si mjet për të na akuzuar, siç na kanë akuzuar.
Gjithashtu për të regjistruar deri edhe duartrokitjen në shfaqje. Në këto kushte,
ndihmën tonë në fushën e kulturës dhe të arsimit për shqiptarët që jetojnë në tokat e
veta në Jugosllavi, duhet ta japim nëpërmjet radios dhe televizionit tonë. Ne mund të
shkojmë në ndonjë mbledhje shkencore në RSF të Jugosllavisë në qoftë se na ftojnë dhe
ata, po të duan, të vijnë në mbledhje të tilla që bëhen te ne, kur t'i ftojmë.
2. Polemika që zhvilluam me revizionistët jugosllavë për ngjarjet tragjike në Kosovë,
ishte e domosdoshme pse duheshin mbrojtur vëllezërit dhe motrat tona kosovare, duhej
demaskuar gjenocidi serbomadh në Kosovë, duhej mbrojtur me vendosmëri RPS të
Shqipërisë dhe PPSH-në që serbomëdhenjtë i akuzuan "si nxitëse të revoltave në
Kosovë" etj., etj.
Polemika jonë u bë në kohë, ishte e drejtë, e ashpër, demaskuese dhe këshillonte
gjakftohtësinë, "uljen e gjakrave", zgjidhjen e të drejtave të kosovarëve dhe të
shqiptarëve në vise të tjera në Jugosllavi, në rrugë të drejtë dhe me drejtësi. Qëndrimet
tona të matura, gjakftohtë dhe parimore, kundrejt histerisë shpifëse jugosllave dhe
veçanërisht serbomadhe, bënë që opinioni dhe diplomacia botërore të na jepnin të drejtë
neve dhe të dënonin qëndrimet politike dhe veprimet barbare të jugosllavëve në Kosovë
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dhe kundër RPS të Shqipërisë e PPSH. Jugosllavët u diskredituan politikisht në të gjithë
botën, u demaskua demagogjia e gjithë politikës së tyre, të brendshme dhe të jashtme.
Ne fituam në opinionin ndërkombëtar, jugosllavët humbën. Ne fituam edhe në
opinionin e brendshëm jugosllav dhe, pavarësisht nga propaganda shurdhuese,
serbomëdhenjtë humbën. Kontradiktat në udhëheqjen jugosllave u thelluan, klani kroatoslloven u tregua prudent në sulmet kundër RPS të Shqipërisë, kurse klani serb u përpoq
me të gjitha mjetet që RPS të Shqipërisë ta përdorte si "kokë turku", brenda dhe jashtë
Jugosllavisë. Nuk ia arriti dot gëzimit. Edhe para 4 ditësh Stane Dolanci tha se qëndronte
në mendimin e tij të parë "se Shqipëria nuk ka gisht në ngjarjet në Kosovë". Në këtë
intervistë të tij të fundit, Stane Dolanci shprehu dhe mjaft kontradita të tjera me veprimet
e LK të Serbisë etj. Intervista në fjalë, e dhënë në televizion, nuk u botua në shtyp. Pse?
Kuptohet vetvetiu.
Qëndrimet tona të matura dhe parimore bënë efektin e tyre në Kosovë, u dhanë
zemër kosovarëve dhe, në të njëjtën kohë, penguan edhe vrullin gjakatar të ushtrisë
jugosllave dhe të UDB-së.
Jugosllavët, në rrugë të gabuar, të hutuar dhe të çoroditur në politikën e brendshme e
të jashtme, bënë gafa pas gafash, aksione dhe trillime agjenturore si "bomba në
ambasadën jugosllave në Tiranë", "harta për Çamërinë" etj., që nuk i besoi njeri dhe që
vetë shtypi ndërkombëtar i demaskoi si false e të trilluara nga jugosllavët
Çështja e Kosovës u bë problem ndërkombëtar. Ajo tronditi Jugosllavinë dhe do të
ketë rrjedhime edhe në republikat e saj të tjera, në grindjet në mes tyre.
3. Pozitat tona ndërkombëtare, që kanë qenë të forta, u forcuan edhe më shumë.
Serbomëdhenjtë vazhdojnë dhe do të vazhdojnë goditjet e tyre në Kosovë. Ne nuk i
ndalojmë dot. Ata do t'i vazhdojnë ato duke i mbuluar me gënjeshtrën se rezistencën e
kosovarëve vazhdon "ta nxitë Shqipëria" me artikujt që vazhdon të botojë. Ne duhet t'ua
heqim këtë armë, të ulim ca polemikën, pse të gjitha çështjet i kemi sqaruar, të gjitha
pozicionet e drejta i kemi zënë. Ua lëmë kështu në dorë jugosllavëve krimet që bënë dhe
që mund të vazhdojnë të bëjnë në Kosovë.
Ata shpresojnë që ta përdorin vazhdimisht "kokën e turkut". Ne ua heqim këtë
mundësi. Bota le të shohë se ne as i kemi nxitur dhe as i nxitim ato që ngjanë e që
mund të ngjasin në Kosovë. Dalin akoma më në pah arsyet dhe kush i shkaktoi ngjarjet
tragjike të Kosovës.
Jugosllavët duan një "eskalejshën" në mosmarrëveshjet me ne. Kjo u intereson dhe
socialimperialistëve sovjetikë, miq e aleatë të serbomëdhenjve në këtë çështje delikate,
u intereson sovjeto-serbëve që dje i ngritën shkëmbimet e tyre tregtare në 32 miliardë
dollarë.
Bota do të shohë, siç e ka parë edhe deri tani, pjekurinë e shtetit tonë socialist dhe
kalbëzimin e shtetit jugosllav, i cili i përngjet Perandorisë së vjetër Austro-Hungareze të
Habsburgëve, që dominonte mbi dhjetëra shtete, kombe, kombësi e interesa të
ndryshme e që më në fund u shkoq si kalliri i krimbur i një misri të vjetër. Si Franc
Jozefi, edhe Titoja që mbante emrin e Josipit, e katandisi Jugosllavinë në këtë ditë që
ndodhet sot dhe që do të marrë të tatëpjetën më me vrap edhe nesër.
2 korrik 1981
Pesë gabimet e titistëve ndaj çështjes së kosovarëve
Panoramë
Natyrisht, regjimi që do të ndërtohej pas Luftës së Dytë Botërore, duhej të
ndryshonte rrënjësisht, jo vetëm nga forma, por sidomos nga përmbajtja, nga ajo e
monarkisë së vjetër serbokroate-sllovene. Forma e regjimit të ri, siç deklarohej, do të
ishte një republikë e federuar me tiparet e një regjimi të vërtetë demokratik, domethënë
do të realizohej, në baza leniniste, bashkimi i disa republikave, të krijuara nga popuj të
ndryshëm, në bazë të parimit të vetvendosjes nga bashkimi deri në shkëputje.
Ky parim i madh i zgjidhjes së çështjes së madhe e të koklavitur të nacionaliteteve
të ndryshme, më parë të shtypura, që u çliruan duke luftuar, domethënë ai i
vetvendosjes për bashkim deri në shkëputje, nuk u zbatua në Jugosllavi. Përkundrazi,
predominoi parulla "bashkim-vëllazërim". Vullneti i popullit shqiptar që jetonte e luftonte
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në Jugosllavi për "vetëvendosje deri në shkëputje", që u aprovua në mbledbjen e parë
themeluese të Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës e të Rrafshit tëDukagjinit, mbajtur
në Bujan më 31 dhjetor 1943 deri më 2 janar 1944, nuk u mor parasysh nga udhëheqja
kryesore e Partisë Komuniste të Jugosllavisë, u cilësua si e paqenë, e gabuar, jo në
frymën e vendimeve të AVNOJ-it në Jajcë edhe pse gjatë luftës po kjo udhëheqje kishte
propaganduar me të madhe se do të respektonte "të drejtat e popujve" dhe "barazinë
nacionale". Zhvillimet e mëvonshme treguan se ajo e kishte bërë këtë propagandë për të
mbuluar gëllimet e saj të fshehta shoviniste e për të mashtruar popujt e ndryshëm që
përbënin Jugosllavinë. Në fakt edhe në mbledhjen e dytë të AVNOJ-it, në Jajcë, në
nëntor 1943, publikisht u shpall se do të ndiqej "politika e barazisë së popujve", por në
të vërtetë aty u aprovua një politikë e vjetër, shoviniste e kundërrevolucionare në dëm
të popujve e të kombevë joserbe që ndodheshin brenda kufijve të ish-Jugosllavisë së
Karagjorgjeviçëve, prandaj ato u mbajtën tepër sekret nga opinioni publik dhe nga
aleatët e Jugosllavisë në atë kohë. Pikërisht në bazë të këtyre vendimeve të fshehta,
Kosova dhe viset e tjera shqiptare do të qëndronin brenda kufijve të Jugosllavisë së
vjetër dhe nuk do të lidheshin me mëmëdheun e tyre, Shqipërinë e re, që dilte nga një
luftë po aq e lavdishme, në mos më shumë se ajo e jugosllavëve, dhe pavarësisht nga
vullneti i shprehur i shqiptarëve në Jugosllavi.
Bashkimin me Shqipërinë, pra, e vendosi mbledhja historike e Bujanit, ndërsa
titistët vendosën të kundërtën, duke shkelur të gjitha vendimet gjoja parimore që kishin
marrë me aq solemnitet në mbledhjet e ndryshme "kushtetuese" gjatë kohës së luftës.
Ky ishte gabimi i parë i rëndë politik dhe ideologjik i titistëve në punën e tyre për
formimin e shtetit të ardhshëm jugosllav, në zgjidhjen e çështjes nacionale që ekzistonte
në Jugosllavinë e vjetër dhe një shkelje e rëndë e parimit leninist të vetëvendosjes së
popujve.
Si rrjedhim i këtij gabirni të parë të madh parimor, u bë gabimi i dytë po aq parimor
në përcaktimin e kombeve dhe të kombësive, domethënë në përcaktimin e "kombit" dhe
të "pakicave kombëtare". Kush duhej të quhej komb dhe kush duhej të quhej pakicë? Në
ç'baza duhej të përcaktohej etnia, "etni e mirëfilltë" dhe "etni jo e mirëfilltë", siç po
teorizojnë aktualisht serbomëdhenjtë?
Edhe në shtetin e ri këto probleme ruajtën zgjidhjen e vjetër, atë të monarkisë serbokroate-sllovene dhe në bazë të kësaj zgjidhjeje u formua edhe shteti i republikave të
federuara të Jugosllavisë së re të pasluftës. Pra, nga lart u përcaktuan: Republika
Socialiste e Serbisë, ajo e Kroacisë, e Sllovenisë, e Bosnjë-Hercegovinës dhe e Malit të Zi.
U krijua edhe një republikë e re, me shumë nacionalitete, që u emërtua Republika
Socialiste e Maqedonisë.
Republikës serbe, si kurdoherë, iu ruajt në "pronësi" pjesa më e madhe e territoreve
shqiptare, Kosova, e cila u quajt pa dorashka "krahinë" e Serbisë. Më vonë, pas
protestave të vendosura të bujshme të kosovarëve dhe pas gjenocidit që u bë gjatë kohës
së Rankoviçit, iu ndryshua emërtimi në "Krahinë Autonome e Serbisë". Por edhe kjo ishte
përsëri një zgjidhje antimarksiste dhe nacional-shoviniste, ishte një emërtim politik fiktiv,
gjoja për të dobësuar rrymën serbomadhe me rrëzimin e grupit të Rankoviçit. Krijimi i dy
"krahinave autonome", ajo e Vojvodinës dhe ajo e Kosovës (në krahinën e Vojvodinës
kishte me të vërtetë një minoritet të vogël hungarez dhe serbët bënin shumicën, kurse në
"Krahinën Autonome" të Kosovës mbi 80 për qind ishin shqiptarë autoktonë), u konsiderua
nga titistët si një zgjidhje "e drejtë", por në fakt ajo nuk zgjidhte gjë, pse zgjidhja që iu
dha, nuk ndryshonte nga gjendja e parë: Serbia i ruante nën sqetullat e saj këto dy
krahina.
Gabimi i tretë i madh ka të bëjë me zgjidhjen që iu bë problemit të kombit ose të
"kombësisë shqiptare". Çështja është të përcaktohej: ekzistonte një komb shqiptar apo
një "pakicë kombëtare shqiptare" dhe ç'do të bëhej me shqiptarët?
Pas luftës së vendosur antifashiste që u bë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Jugosllavi,
ky problem shtrohej ndryshe. Popujt e të dy vendeve lufluan së bashku kundër të njëjtit
armik. Luftën e tyre Nacionalçlirimtare e udhëhoqën dy parti komuniste, Partia Komuniste
e Shqipërisë dhe Partia Komuniste e Jugosllavisë. Kjo luftë çlrimtare e përbashkët duhej t'i
zhdukte padrejtësitë e së kaluarës, duhej zhdukur skllavëria e popujve, veçanërisht e
shqiptarëve, që vuanin nën regjimin e monarkisë serbomadhe; kishte ardhur koha të
zgjidhej çështja e popullit shqiptar dhe e tokave shqiptare të aneksuara Jugosllavisë, jo në
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kuadrin e RSF të Jugosllavisë, por jashtë saj dhe konkretisht me bashkimin e tyre me
Shqipërinë, aleate në Luftën Nacionalçlirimtare, dhe kur në të dy vendet ndërtohej e
njëjta shoqëri e re, "demokracia e re" që nuk ishte veçse fillimi i ndërtimit të shoqërisë
socialiste. Kjo nuk u bë nga ana e jugosllavëve.
Zgjidhja që u adoptua dhe u vendos, nuk ishte një zgjidhje marksiste-leniniste, por
një zgjidhje nacionalisto-shoviniste, pro nacionalizmit dhe shovinizmit serb, ishte një
vendim arbitrar jashtë parimeve të vendosura e të shpallura gjatë kohës së luftës ndaj
shqiptarëve në Jugosllavi, si një pjesë kompakte e kombit shqiptar, gë jetonin ngjitur me
atdheun mëmë, Shqipërinë e re socialiste. Kurse për RSF të Jugosllavisë ky vendim i
padrejtë dhe arbitrar ishte një fait accompli. Në vitin 1946 Titoja këtë veprim
antimarksist, edhe pse ishte dakord se "Kosova dhe viset e tjera me popullsi shqiptare në
Jugosllavi janë toka shqiptare, që i përkasin Shqipërisë dhe duhet t'i kthehen asaj", e
mbuloi me justifikimin pa asnjë bazë se "një gjë të tillë nuk mund ta bëjmë tash për tash,
sepse nuk e kuptojnë dot serbët". Me fjalë të tjera, Titoja mbronte tezën se mund të
shkeleshin parimet, por s'duhej të prekeshin dëshirat e serbomëdhenjve. Koha tregoi se
titistët jo vetëm nuk kishin ndër mend ta zgjidhnin drejt çështjen e shqiptarëve të
Jugosllavisë, por plani i tyre reaksionar dhe aneksionist, me afat ca më të gjatë, ishte që
çështjen e shqiptarëve ta zgjidhnin globalisht, duke e futur edhe Shqipërinë socialiste në
suazën e RSF të Jugosllavisë si një republikë të shtatë të saj. Ky plan djallëzor shovinist
aneksionist është i dokumentuar.
Gabimi i katërt i madh i Titos dhe i udhëheqjes jugosllave, lidhur me çështjen
nacionale, ishte manipulimi pa skrupull dhe shovinist i pjesës së kombit shqiptar që
jetonte në trojet e veta në Jugosllavi dhe përdorimi i tij si plaçkë tregu për rregullimin e
interesave të klaneve të ndryshme që do të formonin "Jugosllavinë e re".
Nga komb shqiptarët u quajtën "`kombësi", u bënë "minoritet" dhe si në regjimet e
vjetra kapitaliste të kralëve serbë, të cilët luanin me fatin dhe të drejtat e popujve që
përbënin Jugosllavinë, popullsia shqiptare që jetonte si etni e madhe në tokat e veta në
Jugosllavi, të lidhura si një tërësi me kufijtë e atdheut mëmë, u nda si në pazar në tri
pjesë: një pjese, më e madhja, iu la Republikës Socialiste të Serbisë, një pjesë, për ta
fuqizuar si me popullsi (këtë herë "minoritet" shqiptar), edhe me territor (kurdoherë
shqiptar) iu dha Republikës Socialiste të Maqedonisë, që u krijua rishtas, dhe pjesa tjetër
iu ngjit Republikës Socialiste të Malit të Zi, republikës më miniskylë e më të varfër si në
tokë, ashtu edhe në popullsi, për ta forcuar disi edhe këtë me një "minoritet" shqiptar dhe
me toka shqiptare.
Pra, më sistemin "e ri" shtetëror jugosllav, shqiptarët jo vetëm u shpartalluan si unitet
kompakt që ishin edhe në kohën e mbretërisë së Karagjorgjeviçëve, por vazhdoi
shfrytëzimi dhe shtypja nacionale nga ana e republikave që iu ngjitën. Tash shqiptarët në
çdo republikë konsideroheshin e trajtoheshin si "minoritet". Bile titistët, për të mbuluar
veprimet e tyre antisocialiste në këto çështje dhe për të dhënë përshtypjen se ishin jo
vetëm "parimorë", por tejparimorë, konsideruan si "kombësi" më vete edhe besimtarë,
deri edhe arixhinjtë nomadë.
Eshtë e kuptueshme dhe duket qartë se nga ky ndërtim republikan dhe federativ,
elementi shqiptar u përdor, në një përpjestim të madh, për krijimin e dy republikave të
federatës, asaj të Maqedonisë dhe të Malit të Zi. Me fjalë të tjera, në forma të reja të
maskuara, gjoja socialiste, vihej në zbatim plani i vjetër serbomadh i shpartallimit të
kombit shqiptar, të formuluar aq qartë nga akademiku monarkist e rnë vonë titist
Çubrilloviq, një shovinist i tërbuar e antishqiptar i egër.
Edhe përpjekja e dështuar titiste për ta gëlltitur edhe RP të Shqipërisë në suazën e
Federatës Jugosllave, nuk ishte veçse një variant, i ri i projeklit të vjetër të dy ministrave,
të serbomadhit dhe fashistit Stojadinoviç.
Çdo kërkesë legale e shqiptarëve, brenda ligjeve dhe brenda kushtetutës në fuqi, nga
autoritelet jugosllave konsiderohej krim. Kundër kërkesave të ligjshme, veçanërisht të
kosovarëve, është përdorur terrori e dhuna policore dhe ushtarake, gjenocidi, burgu,
kampet e përqëndrimit, torturat. Kështu ngjau në pragun e çlirimit të Jugosllavisë, kur
Ushtria Nacionalçlirimtare jugosllave bëri "spastrime" dhe vrau me mijëra e me mijëra
kosovarë, pa bërë dallim, nën pretekstin se ishin "ballistë" shqiptarë. Që në atë kohë, për
të shtuar terrorin kundër shqiptarëve, u shfrytëzua lufta kundër parullës së "Shqipërisë së
madhe”, parullë që vazhdon të përdoret gjerësisht edhe sot për të damkosur çdo kërkesë
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të drejtë të shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi dhe çdo mbrojtje që u bëhet nga ana e
RPS të Shqipërisë të drejtave të shqiptarëve që u shkelën e u merren nëpër këmbë nga
jugosllavët.
Në këtë logjikë titiste, të ushqyer nga një urrejtje e thellë kundër çdo gjëje shqiptare,
shqiptarët janë "nacionalistë", "shovinistë", "irredentistë", "shqiptaro-mëdhenj" etj., kurse
vetë ata, jugosllavët, dhe veçanërisht serbët, janë "marksistë të kulluar e parimorë", që
çdo gjë e kanë zgjidhur dhe e zgjidhin drejt në çdo drejtim e në çdo kohë, ata dhe vetëm
ata kishin e kanë të drejtë, kishin e kanë të drejtë edhe kur shfrytëzonin e shfrytëzojnë
barbarisht shqiptarët, edhe kur i vrisnin e i vrasin nëpër rrugë e nëpër kampe me
shumicë, edhe kur i hidhnin e i hedhin jashtë në emigracion me qindra mijë shqiptarë!
Qdo mizori nga ana e tyre përfaqësonte e përfaqëson "drejtësi" dhe çdo kërkesë drejtësie
nga shqiptarët ishte dhe është "padrejtësi"!
Pas vitit 1948, serbët dhe e gjithë Jugosllavia titiste bënë një gjenocid të ri kundër
shqiptarëve në Jugosllavi. Me mijëra veta të pafajshëm u vranë nga UDB-ashët e serbët
Rankoviç, të tjera vrasje pasuan në vitet e mëvonshme. Qëllimi ishte t'i kallnin tmerrin
popullsisë shqiptare që jetonte në Jugosllavi, ta nënshtronin atë totalisht derisa të
pengonin seriozisht dhe ta reduktonin në minimum zhvillimin e gjuhës amtare shqipe,
kulturën, doket, zakonet shqiptare, të zhdukin edhe historinë e tij shekullore. I tillë ishte
programi i tyre, politika e terrorit dhe e shfarosjes që përdorën titizmi dhe
serbomëdhenjtë kundër shqiptarëve. Ky është një realitet që asgjë nuk e rnbulon dot.
Eshtë e kuptueshme se shqiptarët në Jugosllavi nuk iu nënshtruan këtij terrori. Por as
edhe RP e Shqipërisë nuk qëndroi duarlidhur e nuk bëri sehir. Pa ndërhyrë në punët e
brendshme të Jugosllavisë, ajo e demaskoi këtë sistem shtetëror kapitalist revizionist, e
demaskoi këtë politikë shovinisto-fashiste dhe mbrojti me vendosmëri të drejtat e
vëllezërve shqiptarë në Jugosllavi.
Titoja, i detyruar nga rrethanat politike të brendshme dhe të jashtme, nga dështimet
e bujshme të sistemit shtetëror që po ndërtonte, dhe nga disfatat e mëdha që po pësonte
në fushën ekonomike, atunë shqiptare e ka përdorur disa herë. Në fillim ai e përdori atë
për të dobësuar klanin serbomadh në Federatë, në vitin 1968 nëpërmjet goditjes të grupit
serbomadh të Rankoviçit, më vonë të grupit të serbomadhit tjetër, Nikeziçit, për të
"liberalizuar" disi frenat dhe zinxhirët që lidhnin Kosovën. Kjo taktikë përfaqësonte
periudhën e demagogjisë titiste, aq shumë të dëshiruar në atë kohë krize nga ku kalonte
Jugosllavia.
Por shqiptarët në Jugosllavi nuk patën shumë iluzione, pse, çka u jepej, ishte një gjë
infime përpara të drejtave të mëdha që u ishin mohuar e rrëmbyer. Megjithatë ata ditën
të përfitonin nga kjo pauzë e terrorit, për të zhvilluar dijen, kulturën, shkencën, për t’u
shkolluar dhe për të ngjitur, brenda ligjeve që vazhdonin të qëndronin mbi kokën e tyre si
shpata e Damokleut, shkallën e humnerës ku i kishte zhytur titizmi dhe regjimi i tij
barbar.
Zhvillimi i kulturës, i arsimit dhe njohja me historinë e popullit shqiptar, nuk ecnin
njësoj si në Kosovë, në Maqedoni dhe në Mal të Zi. Në këto dy repubikat e fundit
vazhdoi e ashpër shtypja dhe cungimi në maksimum i çdo të drejte elementare, kurse në
krahinën e Kosovës, pavarësisht nga varfëria e madhe ekonomike, zhvillimi i arsimit dhe
i kulturës shqiptare patën një dalje të dukshme nga errësira serbomadhe që
mbretëronte aty. Ndërkaq Serbia shqetësohej dhe kafshonte frenat si një kafshë e egër.
Ç'po ngjiste dhe aq pak sa po ngjiste në Kosovë, Serbia shoviniste e shihte me një
zemërim që e përmbante me zor, e shihte me syrin e revanshit të shovinizmit
serbomadh të përhershëm.
Sistemi ekonomik jugosllav, vetadministrimi, një sistem kapitalist anarkosindikalist,
kaloi nga një disfatë në tjetrën dhe arriti kulmin e një bankrote ekonomike, që solli me
vete të gjitha të këqijat e një regjimi kapitalist, i cili qëndron në këmbë me lëmoshat e
fuqive të mëdha. Ai krijoi kaosin ekonomik, krijoi shfrytëzuesit dhe të shfrytëzuarit,
çorganizoi drejtimin shtetëror, ekonominë, tregun, jetën e gjithë Jugosllavisë, krijoi
kontradiktat politike të brendshme dhe nxori më në pah rivalitetet serbo-kroatosllovene, lindën, u zhvilluan dhe u futën në veprim kontradiktat në mes republikave e
krahinave dhe lufta për hegjemoni ekonomike dhe politike brenda Jugosllavisë.
Në këtë Jugosllavi të çoroditur kapitatiste Kosova dhe tërësia e kombit shqiptar, që i
është atashuar padrejtësisht Jugosllavisë, nga gjendja ekonomike mbeti më e varfra nga
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çdo republikë e krahinë tjetër. Sistemi vetadministrues në Kosovën e ashtuquajtur
autonome nuk veproi, Republika Socialiste e Serbisë e pengoi jashtëzakonisht shumë
zhvillimin ekonomik të Kosovës, për të mos folur për " minoritetet shqiptare" që
vegjetonin në Mal të Zi dhe në Maqedoni.
Kërkesat e punëtorëve, të studentëve, të mësuesve, të profesorëve dhe të të gjithë
popullit të Kosovës ishin kërkesa ekonomke dhe politike. Ato ishin të ligjshme, brenda
kushtetutës jugosllave. Të drejtat e shqiptarëve ishin shtypur dhe ishin marrë nëpër
kërnbë, vazhdonte diskriminimi ekonomik dhe politika nën petkun e vetadministrimit, gjë
që në realitet siguron administrimin dhe shfrytëzimin ekonomik e politik të Kosovës nga
RS e Serbisë dhe republikat e tjera dhe jo nga vetë kosovarët. Në një gjendje të tillë
shpirtërore, ekonomike dhe në këtë diskriminim politik demonstruesit kërkuan statusin e
republikës për krahinën e tyre.
Kjo kërkesë e natyrshme dhe e drejtë si për nga sasia e popullsisë, ashtu dhe nga
faktorët e tjerë që përbëjnë një komb, si nga forma ligjore dhe kushtetuese, për të
qëndruar si republikë brenda Federatës, u shtyp me egërsi dhe u mbyt në gjak. Ky ishte
gabimi i pestë i madh i udhëheqjes reaksionare të RSF të Jugosllavisë dhe veçanërisht i
serbomëdhenjve.
Në qoftë se ndiqet zhvillimi dialektik i formimit të RSF të Jugosllavisë dhe analizohen
gabimet që janë bërë njëra pas tjetrës kundër shqiptarëve në Jugosllavi, medoemos do të
arrihet në aktin e fundit të dramës, ku duket e tërë intriga e saj.
Në bazë të dokumenteve që njihen gjatë kohës së luftës dhe fill pas Çlirimit, për
përcaktirnin e këtyre problemeve të mëdha duhet të ketë pasur debate në udhëheqjen e
PK të Jugosllavisë. Moshe Fijade, për shembull, ka qenë dhe ka propozuar që shqiptarët
që jetojnë në Jugosllavi e që ishin afro 2 milionë veta, të formonin një republikë. Kjo, siç u
duk, nuk u pranua, pse, në qoftë se bëhej kjo dhe ndiqej parimi i "vetëvendosjes deri në
shkëputje", do të arrihej në aprovimin e vendimit të Konferencës së Parë
Nacionalçlirimtare të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit që u mbajt në Bujan, domethënë
jo vetëm që i gjithë territori shqiptar në Jugosllavi duhej të formonte një republikë më
vete, por, në qoftë se vendosej parimi i vetëvendosjes, kjo do të thoshte bashkim me
Shqipërinë.
Titoja, në bisediinet që pati me mua në vitin 1946 për çështjen e Kosovës dhe të
viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi, me fjalë të rreme la të kuptohet se zgjidhja që
ishte vendosur ishte e përkohshme, ndërsa kjo jo vetëm s'ishte kështu, por siç kam thënë
edhe më lart, Titoja dhe bashkëpunëtorët e ttj shovinistë. kishin plane të tjera të fshehta
akoma më të avancuara e më antishqiptare: të krijonin një republikë të shtatë brenda
Federatës, ku të inkuadrohej edhe Shqipëria. Kështu për ta "zgjidhej" një herë e "mirë"
problemi për të gjithë shqiptarët.
Për realizimin e këtyre planeve punuan emisarët e Titos që nga Tempoja e Velimir
Stoiniçi, Rankoviçi me agjenturën e tij, Koçi Xoxen, Pandi Kriston e të tjerë. I gjithë ky
plan djallëzor dështoi dhe u demaskua keqas në sajë të vigjilencës së Partisë sonë, të
qëndrimit të saj të vendosur e heroik.
Shqipëria socialiste shpëtoi nga një rrezik i madh, por gjendja në Kosovë dhe në
viset e tjera të banuara nga shqiptarët në Jugosllavi u rëndua pa masë. Kosova mbeti
një krahinë e shtypur e Serbisë dhe pjesa tjetër, në Maqedoni e në Mal të Zi, pësoi po të
njëjtin fat.
2 korrik 1981
Çështja e Kosovës dhe e tokave shqiptare në Jugosllavi
Shënime
Kur flasim për Kosovën dhe kosovarët nuk kemi parasysh vetëm atë si krahinë
gjeografike, por çështjen e të gjitha tokave dhe të të gjithë shqiptarëve që jetojnë brenda
kufijve aktualë të RSF të Jugosllavisë, ngjitur me kufijtë e atdheut mëmë, RPS të
Shqipërisë.
Në kuptimin më të gjerë e më të plotë këtu është fjala për Shqipërinë dhe për
shqiptarët si komb që përbën një problem historik, politik, ekonomik dbe etnik të vetëm.
Populli shqiptar ka etnogjenezën dhe formacionin e vet kombëtar të përcaktuar në shekuj,
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të gjitha tiparet e duhura të një kombi, ka historinë, zhvillimin ekonomik, kulturën dhe
zakonet e veta kombëtare shumëshekullore, politikën e tij etj.
Ky është një realitet i pakundërshtueshëm si në planin historik, ashtu edhe në atë
politik.
Problemi i shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi, nuk është problem i
një "minoriteti", i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum si emigracion ekonomik,
as i shkaktuar nga dyndja e Perandorisë Osmane dhe as nga rritja e natyrshme
demografike e shqiptarëve që i shqetëson Maltusët e rinj serbomëdhenj. Shqiptarët në
Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën,
kulturën e vet, një popull autokton, të cilin, siç dihet, fuqitë e mëdha imperialiste e
copëtuan, e shkëputën nga mëmëdheu i vet dhe ia aneksuan Jugosllavisë. Këtë askush
nuk mund ta fshehë. Çdo interpretim tjetër i këtij problemi e i kësaj çështjeje është
arbitar, është një shtrenmbërim, një falsifikim i rëndë e i dëmshëm i historisë. Prandaj
problemi i kombit shqiptar, i popullit shqiptar dhe veçanërisht i shqiptarëve në Jugosllavi,
që janë një pjese e madhe përbërëse e popullit shqiptar, ka qenrë dhe është një problem i
vetëm historik. Populli shqiptar ka luftuar pa pushim e në shekuj kundër armiqve të egër e
shumë më të mëdhenj në numër. Në të gjitha këto luftra shekullore, humbjesh e fitoresh,
vite robërie, populli shqiptar asnjëherë në historinë e tij nuk e bumbi qenien e vet si
komb. Përkundrazi, në çdo rrethanë e ka manifestuar atë me një vitalitet të
jashtëzakonshëm e shembullor. Ai nuk e humbi as unitetin e tij dhe as qenien e vet si një
shtet në formim dhe në zhvillim.
Perandoritë botërore dhe fuqitë e mëdha nuk e, zhdukën dot etninë kompakte të
shqiptarëve, as nuk mundën ta asimilonin, t'i ndërronin kulturën, gjuhën, doket dhe
zakonet. Këtë e vërteton vetë qenia e popullit shqiptar. Historia tregon se i vetëm, pa
asnjë përkrahje nga fuqi të huaja, të cilat i ka pasur kurdoherë kundër, ai ka rezistuar dhe
ka luftuar me sukses për lirinë e kombit të vet dhe për kompaktësinë e tij, ka luftuar për
mbrojtjen e pavarësisë si shtet sovran, të kulturës së tij dhe të të drejtave të tij të
natyrshme e të ligjshme. Kurdoherë vetëm lufta dhe gjaku i tij i derdhur kanë bërë që të
arrihej fitorja.
Në Luftën e Dytë Botërore populli shqiptar dhe popujt e Jugosllavisë luftuan së toku e
në aleancë të ngushtë armësh kundër pushtuesve fashistë italianë e gjermanë. Edhe
shqiptarët që jetonin në Jugosllavi, luftuan me heroizëm tok me ne dhe me të gjithë
popujt e Jugosllavisë kundër të njëjtëve armiq. Jo vetëm luftuan së toku, por Ushtria e
jonë Nacionalçlirimtare u shkoi në ndihmë partizanëve jugosllavë e vëllezërve kosovarë
dhe në tokat e tyre derdhi gjakun e bijve e të bijave të popullit shqiptar. Ne vepruam siç
na mësonte Partia Komuniste e Shqipërisë, me ndërgjegje e frymë të lartë
internacionaliste. Ne mendonim se kështu do të arrihej fitorja e çlirimit nga popujt e të dy
vendeve tona, do të zhdukej robëria dhe do të ndreqeshin gabimet tragjike të historisë së
kaluar. Ne besonim se pas fitores çdo gjë do të zgjidhej në rrugën marksiste-leniniste.
Garanci për këtë ishin partitë komuniste që udhëhiqnin Luftën Nacionalçlirirntare në të dy
vendet. Por bindja jonë te "komunizmi e internacionalizmi" i udhëheqësve jugosllavë,
besimi te fjalët e tyre nuk u vërtetuan. Në fakt, udhëheqja e PK të Jugosllavisë nuk e
shikoi kurrë drejt e në rrugë marksiste-leniniste çështjen e së ardhmes së shqiptarëve në
Jugosllavi, prandaj edhe do ta zgjidhte, siç e zgjidhi gabim e shtrembër, në rrugë
nacionaliste dhe shoviniste, plotësisht antimarksiste.
Zgjidhja e gabuar e kësaj çështjeje të madhe e parimore filloi që në mbledhjen e dytë
të Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të Jugosllavisë, mbajtur në Jajcë në nëntor të vitit
1943, ku viset shqiptare në Jugosllavi u përdorën si një mjet për të rregulluar përmasat
tokësore e të popullsisë së republikave të Federates, veçanërisht të Serbisë, të
Maqedonisë dhe të Malit të Zi. E ardhmja e shqiptarëve të Jugosllavisë u vendos a priori
nga lart, pa aprovimin dhe vetëvendosjen e popullit shqiptar të Kosovës dhe të viseve të
tjera shqiptare në Jugosllavi dhe pa as më të voglin konsultim me aleaten e popujve të
Jugosllavisë, e interesuar drejtpërsëdrejti në këtë çështje, Shqipërinë popullore.
Udhëheqja e PK të Jugosllavisë, në kundërshtim me "politikën e barazisë nacionale" të
shpallur në mbledhjen e dytë të AVNOJ-it në Jajcë, shkeli pa të drejtë vullnetin e
shqiptarëve në Jugosllavi, të shprehur në mbledhjen themelvënëse të Konferencës së Parë
të Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovën dhe Rrafshin e Dukagjinit, mbajtur në Bujan më
31 dhjetor 1943 deri më 2 janar 1944, që ishte në përputhje me të drejtën e
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"vetëvendosjes deri në shkëputje" të popujve që përbënin Jugosllavinë dhe që ishte
përcaktuar në dokumentet themelore të Partisë Komuniste e të Lëvizjes Nacionalçlirimtare
jugosllave.
Për sa i përket konsultimit me Shqipërinë popullore për zgjidhjen e këtij problemi
historik, udhëheqja jugosllave e quante a priori të panevojshëm. Ajo ishte kundër një
konsultimi të tillë, pse e dinte që një diskutim parimor, marksist-leninist e miqësor në
mes udhëheqjeve të të dy vendeve tona, duke marrë parasysh edhe vullnetin e lirë të
shqiptarëve që banonin në trojet e tyre në Jugosllavi, do të çonte në një zgjidhje të
drejtë dhe aspak shovinisto-arbitrare e nacionaliste si ajo që ndërmori udhëheqja
jugosllave.
Asgjë nuk mund t'i mbulojë e t'i justifikojë raprezaljet e përgjakshme kundër
shqiptarëve më 1945, më 1966 e përsëri më 1981, diskriminimin e tyre, lënien në
varfëri, shtypjen nacionale, mohimet e dallimet e mëdha në fushën e arsimit dhe të
kulturës në Kosovë e në viset e tjera shqiptare në Jugosllavi. Rënia në fatkeqësi e grupit
serbomadh të Rankoviçit, e më vonë e grupit tjetër serbomadh të Nikeziçit, shënojnë
periudhën e demagogjisë politike të titistëve ndaj Kosovës dhe kosovarëve. Nevoja për
balancimin e forcave të ndryshme brenda Federatës, çoi në njëfarë rishikimi formal të
statusit të Kosovës, e cila nga krahinë e thjeshtë e Serbisë, u emërtua krahinë
"autonome" e saj.
Me dashje ose pa dashje të serbëve, kjo situatë e re u dha mundësi shqiptarëve në
Jugosllavi, dhe sidomos kosovarëve, të zgjeronin arsimin, të ngrinin Universitetin e
Prishtinës, të zhvillonin kulturën, të mësonin historinë e popullit të tyre, të vendosnin
kontakte dhe marrëdhënie arsimore-kulturore dhe ekonomike me Shqipërinë, në bazë të
ligjeve të Federatës dhe të marrëveshjeve zyrtare midis RPS të Shqipërisë dhe RSF të
Jugosllavisë. Por baza ekonomike e Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës mbeti
përsëri shumë e dobët, u la pas dore. Pasuritë e saj përsëri u shfrytëzuan pa skrupull
nga republikat e tjera të federatës, sidomos nga Serbia. Të gjitha "zgjidhjet" që u
paraqitën me bujë të madhe gjatë kësaj periudhe ishin të shpëlara, ishin koniunkturale e
të dobishme për Beogradin dhe Shkupin. Sipas rastit, pa u thënë haptazi, ato
konsideroheshin ose si "lëshime oportuniste të Titos", siç ndodhte me serbët, ose si
"fitore të arritura në sajë të Titos", siç trumbetoheshin nga udhëheqës shqiptarë të
Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës.
Ngjarjet që kanë ndodhur pas vdekjes së Titos kanë treguar se sa gabim e në ç'rrugë
antimarksiste ishte zgjidhur çështja nacionale në Jugosllavi dhe veçanërisht çështja e
shqiptarëve. Kërkesave të tyre të ligjshme brenda kushtetutës, iu dha një grusht i rëndë
dhe i përgjakshëm nga ana e udhëheqjës shoviniste serbe dhe e të gjithë udhëheqjes
jugosllave pas demonstratave që u bënë në Kosovë në mars e në prill të këtij viti. Tash
më shumë se kurdoherë tjetër mbi kosovarët dhe gjithë shqiptarët në Jugosllavi, përveç
gjendjes ekonomike të mjeruar që i ka mbuluar, rëndon edhe shtypja e egër nacionale.
Mbi ta është vendosur ligji i terrorit policor, janë derdhur policia, milicia dhe ushtria serbe,
burgjet janë mbushur plot me të rinj e të reja. Masat që janë marrë e po merren, shkojnë
jo vetëm drejt zhdukjes së çdo të drejte të ligjshme, por edhe drejt shkombëtarizimit të
shqiptarëve në Jugosllavi. Sot kërkesa të tilla janë publike, bëhen në instancat më të larta
republikane e federative të Jugosllavisë e nga personalitete zyrtare serbe e jugosllave nga
më të lartat. Nga shqiptarët vetëm kush flet pro shovinizmit serbomadh, ka të drejtë të
hajë një krodhë bukë në RSF të Jugosllavisë të vetadministruar.
Ç'kërkuan; në fund të fundit, shqiptarët në demonstratat masive që u zhvilluan në
qytete e fshatra të ndryshme në Kosovë?
Shqiptarët në Jugosllavi më se një herë, me demonstrata paqësore dhe pa
demonstrata, kanë kërkuar që gjendja e tyre kushtetuese, ekonomoke dhe
socialkulturore, të ndreqej, të vihej në rrugë të drejtë, brenda ligjeve të Federatës, ata
kërkuan të kenë statusin e këtyre demonstratave, nuk kanë dashur të arrihej në situatat
në të cilat i çoi punët udhëheqja revizioniste serbe dhe RSF e Jugosllavisë, ata nuk
kërkuan as shkëputjen nga Federata, as bashkimin me Shqipërinë. Por kërkesave të drejta
e të ligjshme të studentëve, punëtorëve, fshatarëve e intelektualëve kosovarë, as ua vuri
veshin kush. Jo vetëm kaq, por ata si edhe herë të tjera kur kanë paraqitur kërkesa të
tilla të ligjshme e të drejta, u cilësuan si nacionalistë, u persekutuan dhe u mbytën në
gjak. Asnjë zgjidhje politike nuk u është dhënë këtyre kërkesave dhe as që mund t’u
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jepej, në rast se bisedohet jo si midis të barabartëve, por si midis padronit të
plotfuqishëm dhe çirakut të tij të bindur. Asnjëherë e për as asgjë themelore nuk është
marrë mendimi i drejtëpërdrejtë i popullit shqiptar që jeton në Jugosllavi. Kurdoherë
është marrë mendimi i aristokracisë së re titiste të Kosovës.
Por a mund të zgjidhen kështu këto probleme në kohën tonë? Kurrsesi. Eshtë e
pamundur të mbahet në varfëri e më mjerim një popull, toka e të cilit është e begatë dhe
grabitet nga të tjerët. Eshtë e pamundur të mbash nën frikën e tankeve e të bajonetave
një popull trim si shqiptarët. Eshtë e pamundur ta shtrembërosh ose ta zhdukësh historinë
dhe kulturën e tij të lashtë. Eshtë e pamundur t'ia zhdukësh ndjenjën patriotike dhe
dashurinë për mëmëdheun. Jugosllavët të gjitha kërkesat e shqiptarëve në këto drejtime i
quajnë nacionalisto-shoviniste-irredentiste, kurse veprimet e egra shtypëse të vetat i
quajnë "socialiste", humane! Kjo është me të vërtetë e çuditshme!
Tash, pse ne i themi hapur këto të vërteta dhe kërkojmë me insistim që ky problem i
zgjidhur gabim të ristudiohet me gjakftobtësi dhe të mos shkohet në dhunë e në terror,
pse kërkojmë t’u jepet fund persekutimeve dhe të lirohen djemtë dhe vajzat kosovare, na
quajnë "shovinistë" dhe RPS të Shqipërisë e akuzojnë se ndërhyn më punët e brendshme
të Jugosllavisë, bile atë e akuzojnë se nxit turbullirat në Kosovë e gjetkë! Dhe si i nxit ajo
këto turbullira? Nëpërmjet marrëdhënieve arsimore e kulturore zyrtare! Shkohet deri atje
sa të thuhet se RPS e Shqipërisë bën kauzë të përbashkët me reaksionin politik shqiptar
në mërgim, të cilin me e kemi luftuar dhe e luftojmë me të gjitha forcat tona.
Asnjëherë nuk kemi ndërhyrë më punët e brendshme të Jugosllavisë. E kundërta ka
ndodhur nga ana e Jugosllavisë. Revizionistët jugosllavë komplotuan për likuidimin e
udhëheqjes së Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe për inkuadrimin e Shqipërisë në
Federatën Jugosllave si republikë të shtatë të saj, duke menduar që me këtë zgjidhnin
një herë e mirë dhe në rrugë aneksioniste e imperialiste problemin e gjithë kombit
shqiptar. Por këto komplote as u realizuan, as do të realizohen ndonjëherë. Shqipëria
s'është e s'do të bëhet kurrë një mjet rregullimi për të qetësuar konflikiet e kontradiktat
midis klaneve jugosllave. Ajo sot ka zot popullin e saj, një popull që për nga vitaliteti,
trimëria dhe atdhedashuria s'do t'ia dijë nga askush.
Shqipëria nuk ka bërë ndonjëherë rivendikime tokësore ndaj Jugosllavisë, asnjë kërkesë
për rektifikim kufijsh nuk gjen në dokumentet tona. Por kemi deklaruar dhe deklarojmë
solemnisht se duke shtruar problemin kështu dhe duke mbajtur këtë qëndrim, s'kemi
mohuar dhe as do të mohojmë kurrë faktin se në Jugosllavi rron një pjesë e madhe e
kombit dhe e popullit shqiptar. Në këtë kuptim ne kemi mbrojtur dhe do të mbrojmë edhe
në të ardhmen, me të gjitha forcat e në rrugën marksiste-leniniste, të drejtat e ligjshrne të
vëllezërve tanë shqiptarë matanë kufirit dhe kjo nuk është ndërhyrje në punët e brendshme
të Jugosllavisë. Kjo është e drejta jonë e pamohueshme.
Ekziston edhe një e vërtetë tjetër. Pas luftës, në vitin 1946, një delegacion i vendit
tonë, që kryesoja unë, bëri vizitën e parë zyrtare në Jugosllavi. Në bisedimet zyrtare që u
zhvilluan me këtë rast me Titon, ky i fundit kërkoi të dinte se ç'mendoja unë për zgjidhjen e
çështjes së Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi. Unë i dhashë mendimin e
palës shqiptare se Kosova dhe viset e tjera të banuara nga shqiptarët i përkasin Shqipërisë
dhe duhet t'i kthehen kësaj. Shqiptarët luftuan që të ketë një Shqipëri të lirë e sovrane, së
cilës tani duhet t'i bashkohen edhe viset shqiptare të Jugosllavisë. Presidenti Tito u përgjigj:
"Jam dakord me pikëpamjen tuaj, por tash për tash nuk mund ta bëjmë dot këtë gjë, sepse
serbët nuk do të na kuptojnë". Ky premtim zyrtar i Titos për këtë problem të madh e
parimor nuk u shoqërua me asnjë veprim të mëtejshëm nga ana e jugosllavëve. Çdo gjë
ishte mashtrim nga ana e tyre. Bile Josip Brozi as nuk më ftoi që me këtë rast të veja e të
vizitoja Kosovën, por më çoi të shikoja Kroacinë e Slloveninë. A ka këtu sinqeritet, qëllime
të mira, qëndrim komunist? Jo. Përkundrazi, hipokrizi dhe përpjekje për të mbuluar krimet e
kryera, shkeljen e të drejtave të një populli të tërë dhe për të fshehur komplotet për të
ardhmen. Titoja dhe klika e tij shoviniste e mësuan qëndrimin e hapur të udhëheqjes
shqiptare ndaj problemit të shqiptarëve në Jugosllavi, prandaj në asnjë mënyrë nuk deshën
që kjo udhëheqje të takohej me vëllezërit shqiptarë në Jugosllavi e të mësonte nga goja e
tyre problemet që i shqetësonin dhe t’u thoshte atyre qëndrimin e vet të vendosur përkrah
të drejtave të tyre.
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Ja përse ne kemi thënë e themi se gjithë periudha e marrëdhënieve "të mira" me
Jugosllavinë ka qenë periudha e komploteve të jugosllavëve kundër PPSH dhe RPS të
Shqipërisë dhe kjo në të gjitha fushat.
Prishja e miqësisë midis Shqipërisë e Jugosllavisë e ka burimin pikërisht në politikën
me qëllime të këqija dhe në komplotet e rrezikshme, shovinisto-imperialiste, aneksioniste
të Jugosllavisë ndaj shqiptarëve e Shqipërisë nën sundimin e Titos. Ne e kemi luftuar dhe
vazhdojmë ta luftojmë e ta demaskojmë politikën shoviniste antishqiptare jugosllave dhe
teorinë pseudosocialiste që është në bazë të sistemit vetadministrues jugosllav. Ne kemi
të drejtë ta themi hapur pikëpamjen tonë për këtë. Këtë të drejtë e kanë edhe të tjerët të
shfaqin pikëpamjet e tyre, ashtu siç i kanë për sistemin tonë. Në këto baza janë ndërtuar
marrëdhëniet tona shtetërore me Jugosllavinë. Në këto baza janë ndërtuar ato edhe me
shtetet e tjera. Për sa u përket jugosllavëve ata kurrë nuk e kanë mbyllur gojën kundër
nesh. Përkundrazi, kemi dëgjuar prej tyre të gjitha llojet e shpifjeve e të akuzave, haptazi
e prapa krahëve deri në skutat më të largëta të botës.
Çështja e Kosovës është një tragjedi. Ne do të mbrojmë të drejtat legjitime të
vëllezërve tanë dhe kjo nuk është ndërhyrje në punët e brendshme të Jugosllavisë.
Jugosllavët duhet të pushojnë terrorin dhe persekutimet ndaj shqiptarëve, të likuidojnë
shtypjen nacionale dhe t’u jepen shqiptarëve të gjitha të drejtat që u takojnë.
6 korrik 1981
Deklarata kompromentuese të Dushan Dragosavacit
Dushan Dragosavaci, një nga krerët e udhëheqjes revizioniste jugosllave, në fjalimin
që mbajti në Plitvicë, me rastin e 40-vjetorit të "kryengritjes së përgjithshme të
armatosur", në mes të tjerave tha edhe këto:
1. "Lufta jonë popullore, pa marrë parasysh kushtet e ndryshme specifike si dhe
mossukseset e përkohëshme në disa krahina e në disa periudha, ishte një luftë e
përbashkët e të gjitha kombeve e kombësive të Jugosllavisë". Me këtë, me siguri ai e ka
fjalën për Kosovën dhe viset e tjera që banohen nga shqiptarë, pse atje, sipas tij,
"ekzistonte tendenca shqiptaromadhe".
2. "As nuk kemi krijuar edhe as nuk mund të krijohej republika prej kombësive,
sepse kjo do të përbënte krijime artificiale të kombeve të veçanta dhe dy shtete nga një
komb". Me këtë ai do të thotë se nuk mund të krijohej një republikë e re shqiptare kur
ekziston një e tillë. Po të bëhej kjo, atëherë, sipas tij, Kosova dhe viset e tjera
shqiptare, të aneksuara Jugosllavisë nga fuqitë dhe traktatet imperialiste, duhet të
bashkoheshin me Shqipërinë, prandaj çështja u zgjidh në rrugë shoviniste serbomadhe.
Sipas Dragosavaçit, kjo "nuk mund të bëhet sot" pasi do të shpërbënte Federatën,
pse kushtetuta e tyre flet për njëfarë "bashkim-vëllazërim" dhe për një të drejtë të
vetëvendosjes "deri në shkëputje". Prandaj jugosllavëve nuk u intereson një republikë e
Kosovës, pse kjo është një etapë në bashkimin e shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre
në Jugosllavi, dhe pastaj, bashkimi i tyre me RPS të Shqipërisë.
7 gusht 1981
"Kosova Republikë"
Sipas teoricienëve jugosllavë, siç del nga një artikull i botuar më 30 korrik në
gazetën "Borba" të Beogradit, të cilin unë e lexova dje, "me parullën "Kosova republikë"
doli në shesh edhe teza për të ashtuquajturën lidhje vertikale e të gjithë pjesëtarëve të
kombësive shqiptare nga bashkësia shoqërore-politike në të cilën punojnë e jetojnë. Kjo
do të thotë organizim politik sipas parimit të kombësisë dhe jo sipas parimit territorial".
Problemi është i qartë, ai vihet me kokë poshtë e me këmbë lart. Ose, më mirë, atij i
këputen edhe koka edhe këmbët. Kështu fshihet realiteti objektiv historik. Viset e banuara
nga shqiptarët në Jugosllavi janë një unitet organik qoftë sipas parimit të kombësisë,
qoftë sipas atij territorial.
Ç'gjë antileniniste ka në parullën "Kosova republikë" dhe lidhja vertikale e të gjithë
pjesëtarëve të kombësisë shqiptare në kuadrin e Federatës? Asgjë, veçse kjo ju prish juve
"kuadrin" e gabuar mbi të cilin është ndërtuar federata juaj. Dhe ja, ju e thoni vetë: "Kjo
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në thelb do të thotë përqëndrim territorial i kombësisë shqiptare në Jugosllavi nën një
"ombrellë", domethënë aneksim i pjesëve të Serbisë, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi në
"rajonet kompakte shqiptare" në " republikën e Kosovës". A mund të flitet për "zgjidhje të
problemit nacional shqiptar në Jugosllavi", kur vetë KQ i LK të Jugosllavisë jo vetëm e ka
përdorur çështjen shqiptare si gur shahu, por kur thotë se "republika e Kosovës" do të
aneksojë pjesë të tri republikave, të Serbisë, Maqedonisë dhe Maiit të Zi dhe kur vë në
thonjëza "rajonet kompakte shqiptare"? Jo. Kështu mohohet në fakt çështja shqiptare
edhe si kombësi, edhe si territor.
Në këtë artikull "Borba" thotë, gjithashtu, se "republika e Kosovës" bëhet shteti i dytë
kombëtar shqiptar, por në kuadrin e Jugosllavisë.
Po Lufta Nacionalçlirimtare që bënë të dy popujt tanë, përse u bë, që të krijohej një
shtet apo dy shtete shqiptare? Po t' u referohemi tezave të Leninit dhe bisedimeve të mia
me Titon për këtë problem, duhet të kishte një shtet shqiptar e jo dy.
Sipas nesh krijimi i një shteti shqiptar është zgjidhja e drejtë, sipas jugosllavëve kjo
është "reaksionare, nacionaliste, nacional-izolacioniste, nacional-shoviniste". Logjikë
reaksionare kjo e vënë me kokë poshtë!
Viset shqiptare dhe populli shqiptar mund të copëtohen midis tri republikave, por të
realizohet uniteti i tyre në "një republikë të Kosovës", kjo (sipas "teoricienëve të mëdhenj"
të "Borbës") do të thotë copëtim artificial mekanik dhe shthurje e bashkësisë
shumëkombëshe". Mbi të gjitha organi "teorik" i LSPJ thotë se "kjo (republika e Kosovës)
do të ishte baza për mbylljen e kombësisë shqiptare në kornizat e "etnisë" së vet dhe
vendosja e "murit kinez" midis territorit të saj dhe popujve të tjerë të Jugosllavisë". Arsye
e fortë kjo për copëtimin e territoreve shqiptare! Arsyetim shovinist e skllavërues i pohuar
me gojën e tyre, që nuk ka ku të shkojë më tej.
Ky arsyetim reaksionar ndjek logjikën e vet të hekurt.
"Republika e Kosovës është një shkëputje izoluese nga jeta dhe nga komunikimi
brenda Jugosllavisë dhe si shtet kombëtar i rindërtuar përsëri do të jetë
shumëkombësh". Kjo, sipas tyre, do të thotë se shqiptarët e jugosllavisë janë të egër e
nuk kanë nocionin e bashkëjetesës me pakica të tjera. E qartë, vazhdim logjik i tezës
reaksionare të Vlladan Gjorgjeviçit se "Shqiptarët janë njerëz me bisht".
Duke u nisur këtej, "Borba" thotë: "Shqiptarët do të kenë prirje të absolutizohen
interesat e kombësisë shqiptare, e cila do të forcojë pozitën ose shtetin e porsakrijuar.
Kjo do të bëjë që pjestarët e kombeve dhe të kombësive të tjera në këtë shtet të
rikrijuar të gjenden në pozitën e pakicave kombëtare në raport me kombësinë
shqiptare". Ky na qenka një krim i madh! Ndërsa që shqiptarët të jenë pakica
kombëtare në Serbi, në Maqedoni dhe në Mal të Zi, kjo për mendimin e politikanëve "të
zgjuar" jugosllavë është normale dhe e natyrshme. Bile këta zotërinj shkojnë edhe
mëtej: "Kjo do të çonte në përleshje reciproke dhe në nxitjen e shovinizmit, pasojë e së
cilës do të ishte sundimi i më të madhit e i më të fortit mbi grupet nacionale më të
vogla e më të dobëta". Në qoftë se jugosllavët e thonë këtë për shqiptarët, atëherë
është njësoj dhe për serbët, maqedonasit dhe malazeztë. Këtë e thotë "Borba", nuk e
themi ne. Ja se si me logjikën e tyre shoviniste të çoroditur dhe pa dashur ata
vërtetojnë katërcipërisht shtypjen aktualisht të shqiptarëve si pakicë nga serbët,
maqedonasit dhe malazeztë.
Tok me logjikën shoviniste vjen kërcënimi edhe për të tjerët. "Mosmarrëveshjet
nacionale në kuadrin e "republikës së re" nuk mund të zgjidheshin, por do të ngrinin
krye kombet dhe kombësitë më të mëdha në numër sesa kombësia shqiptare" etj.
Me fjalë të tjera shqiptarët e Jugosllavisë prej 2 milionë vetash, s'kanë të drejtë të
kërkojnë zgjidhje për probleme që kanë. Këto ua kanë zgjidhur dhe ua zgjidhin
serbomëdhenjtë!
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8 janar 1982
Politika e shtetit tonë ndaj Jugosllavisë është parimore e qartë,
e pandryshueshme dhe e vendosur
Politika e shtetit tonë kundrejt RSF të Jugosllavisë nuk ka ndryshuar. Shpifjet,
trillimet dhe shtrembërimet që i bëhen politikës së shtetit tonë nga udhëheqja jugosllave
nuk e lëvizin asnjë grimë politikën tonë ndaj shtetit dhe popujve të Jugosllavisë.
Udhëheqja e RSF të Jugosllavisë ka ngritur dhe po mban ndezur luftën e ftohtë kundër
RPS të Shqipërisë. Kjo bëhet për të maskuar falimentimin dhe bankrotën e sistemit fals
socialist të Jugosllavisë, falimentimin ekonomik, politik dhe si rrjedhim falimentimin e
politikës së zgjidhjes gjoja drejt të çështjes nacionale në Jugosllavi. Kjo luftë e ftohtë
nga ana e jugosllavëve i sjell dëme dhe rreziqe jo Shqipërisë, por vetë RSF të
Jugosllavisë dhe popujve të saj.
Për gjendjen e vajtueshme të Jugosllavisë udhëheqësit e saj na bëjnë fajtorë ne. Kjo
është sa shpifje aq edhe absurde, pse turbullira nuk ngjasin vetëm në Kosovë dhe në
viset e tjera ku jetojnë një pjesë e kombit shqiptar, por në të katër anët e Jugosllavisë.
Shkaqet që paraqiten për këto turbullira janë aq shpifëse dhe evidente, saqë askush,
qoftë dhe jo dashamirës i Shqipërisë, nuk i pranon ato dhe s'e bën fajtore Shqipërinë.
Ne i kemi thënë me kohë dhe e afirmojmë edhe tani se kemi kontradita me
jugosllavët. Këto i vëmë dhe do t'i vëmë në dukje. Ne nuk pranojmë sisternin dhe
politikën e tyre as ata tonën. Kjo është e qartë nga ana e jonë. Ata përpiqen ta mbulojnë
diellin me shoshën e tyre të shpuar. Por ne kemi dashur dhe dëshirojmë të kemi
marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Jugosllavinë - të kemi marrëdhënie normale
diplomatike tregtare dhe kulturore. Të gjitha këto me leverdi reciproke (sipas formulës së
njohur). Jugosllavët, për fajin e tyre dhe jo tonin, i acaruan dhe i futën në rrugë kryq këto
marrëdhënie.
Ne kemi deklaruar dhe deklarojmë se duam miqësi me popujt e Jugosllavisë, se ne
nuk kemi ndërhyrë dhe s'do të ndërhyjmë në punët e tyre të brendshme. Ne kërkojmë që
edhe ata ta bëjnë këtë gjë ndaj Shqipërisë, ku në të kaluarën jo të largët kanë ndërhyrë
me forcë dhe me intriga, gjë që e vërtetojnë dokumentet historike. Ne deklarojmë se nuk
kemi bërë asnjëherë rivendikime territoriale dhe as kemi kërkuar rektifikim kufijsh, ne
asnjëherë s'kemi qenë dhe s'jemi për destabilizimin e RSF të Jugosllavisë. S'ka si të
thuhen më qartë dhe më solemnisht këto qëndrime. Ne kemi deklaruar dhe deklarojmë se
kush sulmon RSF të Jugosllavisë, ka sulmuar edhe RPS të Shqipërisë dhe në këtë rast të
dy vendet tona do të ndodhen në luftë kundër të njëjtit armik. Jugosllavët s'kanë bërë
kurrë një deklaratë kaq të çiltër.
Udhëheqja jugosllave, me një paturpësi të madhe, për të mbuluar terrorin serbomadh
që shpërtheu kundër popullit shqiptar që jeton në truallin e vet në Federatën Jugosllave,
akuzon me trillime fantastike Shqipërinë si nxitëse të turbullirave dhe për ndërhyjre në
punët e brendshme të Jugosllavisë. Nuk është aspak Shqipëria ajo që kërkoi statusin e
Republikës së Kosovës brenda kuadrit të RSF të Jugosllavisë, por janë vetë shqiptarët
kosovarë që e kërkuan dhe vazhdojnë ta kërkojnë këtë. Këtë e kërkojnë se ju janë shkelur
dhe po u shkelen të drejtat sovrane, të njohura brenda kushtetutës jugosllave. Kërkesat e
kosovarëve dhe të shqiptarëve, që jetojnë në viset e tjera që jetojnë në Jugosllavi, u
mbytën në gjak, u mbushën burgjet me shqiptarë, u ngrit kundër këtyre një frymë e egër
revanshiste, shoviniste, terroriste. Dhe nga ata që kryen këto akte të dënueshme nga
gjithë bota përparimtare, u trilluan shpifje, gënjeshtra, u bënë lloj-lloj teorizimesh e
supozimesh pa baza, për të vërtetuar atë që nuk mund të vërtetohej dot, dhe që s'ngjet
vetëm në Kosovë dhe Vojvodinë, por në të gjithë republikat e Jugosllavisë. Ne i
mbrojtëm dhe do t'i mbrojmë vëllezërit tanë shqiptarë që jetojnë në Jugosllavi pa asnjë
ngurrim brenda ligjeve dhe normave ndërkombëtare.
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25 maj 1982
Një intervistë e Milovan Gjilasit
Shokëve u fola me këtë rast edhe për një intervistë që Milovan Gjilasi i ka dhënë një
gazete gjermanoperëndimore pak ditë më parë. Në këtë intervistë ai, megjithëse ka
genë një nga krerët më në zë të klikës titiste që ka bërë shumë të këqia ndaj
shqiptarëve të Kosovës e të viseve të tjera shqiptare dhe që në Jajcë ka genë për
coptimin e Shqipërisë, sot pranon se shqiptarët e Kosovës nuk janë jugosllavë.
Drejtuesve kryesorë aktualë jugosllavë ai u sinjalizon se kanë zgjedhur një rrugë të
gabuar për zgjidhjen e problemit të Kosovës, bile u zbuloi atyre dhe planet. Ata, thotë
Gjilasi "presin kur Enver Hoxha nuk do të jetë më kryetar i Partisë në Shqipëri që të
dobësohet influenca e Shqipërisë në Kosovë" etj. Edhe këtë ai e quan një jë orientim të
gabuar. Tërthorazi Gjilasi pranon edhe falimentimin e titizmit.
Tetor 1982
Shqipëria nuk mund të preket e të copëtohet më si në kohët e kaluara
As që kisha ndër mend të flisja sot për marrëdhëniet tona me Jugosllavinë, pse
qëndrimet tona shtetërore ndaj këtij vendi i kemi shprehur me mijëra herë dhe mbetemi
në ato që kemi thënë. Por detyrohem të flas, sepse krerët e Beogradit jo vetëm kanë
bërë veshin e shurdher për sa kanë vënë në dukje Partia dhe Qeveria jonë, por me të
gjitha mjetet propagandistike e diplomatike kanë ngritur një fushatë të tërë shpifjesh e
sulmesh kundër Shqipërisë socialiste e politikës së saj të qartë si drita e diellit. Për 40 vjet
me radhë, për të mos u ngjitur më lart, krerët e Beogradit kanë nxitur sllavët e Jugut, dhe
veçanërisht serbët, të rrojnë kurdoherë në armiqësi me shqiptarët që banojnë në trojet e
veta në Jugosllavi, ashtu edhe me Shqipërinë e pavarur socialiste. Kjo armiqësi ndaj
shqiptarëve, ky shovinizëm i egër, kjo përbuzje, kjo prirje dhe ky oreks i papërmbajtur
për të aneksuar Shqipërinë, janë ataviste në ta. Çka e bën akoma më të rrezikshme
çështjen është se popujt e tjerë sllavë të jugut s'kanë guximin ta ndalojnë këtë valë
egërsie.
Në kohën e Luftës Nacionalçlirimtare ne i deshëm sinqerisht jugosllavët. Titon e kemi
respektuar dhe nderuar më shumë se ç'e meritonte. Dërguam njësi të mëdha partizane,
që luftuan krah për krah me njësitë partizane jugosllave dhe kosovare shqiptare në
Jugosllavinë Jugore e Qendrore. Me qindra e qindra bija e bij heroikë të Shqipërisë ranë
dhe u plagosën për çlirimin e Jugosllavisë, kurse tash na del një qen serb, me emër Sinan
Hasani, që hedh baltë mbi gjakun e tyre. Ai bile arrin deri atje, sa të thotë se janë
jugosllavët që formuan Partinë tonë, që organizuan Luftën Nacionalçlirimtare Shqiptare
dhe i dhanë çdo gjë Shqipërisë. Por le të lehë, ai për atë punë paguhet.
Titoja dhe shokët e tij, si më parë dhe deri në këtë moment që po flas, dorën tonë
miqësore gjithnjë e kanë refuzuar dhe kanë bërë çmos ta pritnin. Për 40 vjet me radhë,
Titoja dhe pasuesit e tij, haptazi dhe nëpërmjet agjenturave të fshehta, kanë kurdisur
vazhdimisht komplote për të shkatërruar Shqipërinë socialiste, për të shkatërruar Partinë
tonë, për të eleminuar fizikisht shokë kryesorë të udhëheqjes. Këtë u orvatën të bënin
edhe me agjentin e tyre të vjetër, tradhtarin Mehmet Shehu. Por të gjitha komplotet e
tyre dështuan dhe kurdoherë do të dështojnë.
Dikur krali serb, Karagjorgjeviçi, me bandat rusomëdha të Vrangelit, solli në Shqipëri
agjentin e tij, banditin Ahmet Zogun, i cili, si tradhtar i madh i atdheut, i dha Jugosllavisë
dhuratë për këtë ndihmë, Shën-Naumin e Pogradecit dhe Vermoshin. Këtë gjë duan të
bëjnë edhe sot krerët e Beogradit me bandat kriminale, terroriste të njëfarë vagabondi
dhe trafikanti armësh, drogash dhe grash, Leka Zogu, të cilit, për çudi, një vend mik i
yni i jep strehim dhe e lejon të japë intervista për shtypin dhe të bëjë thirrje për
përmbysjen e pushtetit popullor në Shqipëri. Ne e kemi të faktuar se janë titistët
jugosllavë ata që dërguan në bregdetin tonë grupin e banditëve të Xhevdet Mustafës, të
cilët, pa marrë akoma frymë dhe pa e parë diellin e Shqipërisë, i shpartalluan pa
mëshirë. Në momentin e përshtatshëm bota do t'i marrë vesh në hollësi ndodhinë dhe
qëllimet e saj. Por e rrezikshme është ajo që jugosllavët, duke shkelur sovranitetin e dy
vendeve mike tona, përgatitën dhe hodhën kriminalë te ne. Të përgatitësh banda
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terroriste dhe t'i hedhësh në një vend tjetër, është një akt i rëndë kriminal, i dënueshëm
në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Në momentin më të përshtatshëm për ne bota do ta marrë vesh në hollësira
ndodhinë, kush e përgatiti e si e përgatiti, por tashti ne duam vetëm t’u themi titistëve
jugosllavë: Mos luani me zjarrin, se, po filloi zjarri, do të digjeni vetë në të. Ne
mbrohemi dhe dimë të mbrohemi, dimë të luftojmë dhe dimë të fitojmë mbi çdo armik.
Por ne s'e duam këtë rrugë të errët e me plot rreziqe që ndiqni ju. Megjithatë, në rast se
na e impononi, edhe ne do t'ju përgjigjemi. Ne u themi udhëheqësve jugosllavë të mos
shkojnë nga kjo rrugë pa krye e me shumë rreziqe për të dy vendet tona, për Ballkanin,
mundet edhe për Evropën. Ju popuj sllavë të jugut, jeni përgjegjës se lejoni
serbomëdhenjtë të ndezin urat e zjarrit, në vend që t'i bëni ata të arsyeshëm dhe t'i
detyroni të kthejnë rrugë, t’u përmbahen parimeve e praktikave të fqinjësisë së mirë me
Shqipërinë socialiste dhe të vendosin sjellje normale e paqësore me shqiptarët që rrojnë
në trojet e veta në Jugosllavi.
Ne kemi bindjen se te popuut e tjerë sllavë të jugut, përfshirë këtu edhe serbët, ka
elementë përparimtarë. Përveç rrugës së një kthese politike në qëndrimet ndaj
Shqipërisë dhe shqiptarëve që rrojnë në Jugosllavi, nuk ka rrugë tjetër zgjidhjeje. Ne do
të vazhdojmë rrugën që caktoi Kongresi i 8-të i PP të Shqipërisë, raportin kryesor të të
cilit udhëheqësit jugosllavë e lexuan së prapthi. Propozimet tona ishin sa të urta, aq dhe
pajtuese, kurse rruga juaj është me shumë rreziqe për Jugosllavinë, të cilën ne duam të
qëndrojë kështu siç është. Ju nuk i merrni seriozisht fjalët tona, që janë shprehje të
ndjenjave të sinqerta të popullit shqiptar. Por kjo është keq për ju, për Ballkanin, mundet
edhe për Evropën. Bota do t'ju ngarkojë me përgjegjësi të rëndë.
Disa qeveri të vendeve të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luajnë me
ndjenjat dhe me interesat tona. Ne u themi atyre se nuk mund të luhet si përpara me
Shqipërinë dhe me interesat e saj. S'janë më kohët e kaluara, kur fatet e vendit tonë
mund të merreshin lehtë nëpër këmbë dhe kur prekej e copëtohej Shqipëria. U themi
njerëzve megalomanë dhe keqbërës se ne nuk përgatitemi të sulmojmë kurrkënd. Në
qoftë se ata përgatisin lodra të rrezikshme kundër nesh, mund të hysh kollaj në valle, por
s'do të dalësh dot i gjallë.
Vëllezërit tanë shqiptarë, që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, si kurdoherë, ne do
të vazhdojmë t'i mbrojmë me të gjitha forcat e zemrës në të drejtat e tyre që ua njeh
kushtetuta. Asnjë dyshim të mos kenë për këtë si jugosllavët, ashtu edhe opinioni botëror.
Kjo është e njohur nga e drejta ndërkombëtare dhe kështu veprohet nga të gjitha ato
shtete gë kanë minoritete përjashta.
Në Kongresin e 8-të të PP të Shqipërisë ne e bëmë të qartë qëndrimin tonë ndaj
Jugosllavisë dhe mbetemi të patundur në këtë qëndrim. Shkatërrimi dhe shpërbërja e
Jugosllavisë nuk do të vijë kurrë nga ne. Ne jemi për stabilitetin e Federates. Por
shovinistëve serbomëdhenj, maqedonas e malazez nga një vesh u hyn dhe nga një vesh u
del fjala jonë pajtuese. Atyre u janë errësuar sytë nga shovinizmi dhe megalomania. Kur
ne u bëmë thirrje arsyes dhe logjikës së shëndoshë, ata vazhduan terrorin më të egër
kundër shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi. Ata kanë hedhur nëpër burgje
me mijëra djem e vajza heroike të Kosovës, të cilët i torturojnë barbarisht dhe u kanë
ngjitur një mijë epitete ofenduese. Ne u themi jugosllavëve të lirojnë të rinjtë nga burgjet,
se shqiptari nuk mund t'i durojë gjatë të tilla shkelje, që u bëhen nderit të të rinjve dhe të
rejave të tij, të drejtave të tyre. Ju serbomëdhenj dhe sahanlëpirës të serbëvë, Fadil
Hoxha, Ali Shukria, Azem Vllasi, Sinan Hasani e të tjerë, shqiptari i vërtetë ju urren, ai u
bën gjëmën tradhëtarëve dhe armiqve të tij. Ju e njihni kokën e shqiptarëve, mos e
mbushni kupën, se përgjigjja mund të jetë me rreziqe të mëdha.
Tërë Kosova dhe viset shqiptare në Jugosllavi janë vënë nën një presion të egër
shovinist ushtarak. Asgjë atje s'ka ndryshuar pas masave të egra shtypëse që u morën
kundër demonstratave revolucionare. Tash po zhvillohet në gjerësi "diferencimi", që do të
thotë spiunimi i shqiptarëve nga shqiptarët në favor të forcave të errësirës serbe. Por
kosovarët nuk mund ta pranojnë këtë rrugë të turpit, mbasi ajo çon në vëllavrasje, kurse
serbomëdhenjtë do të qeshin e do të fërkojnë duart.
Serbët po nxitin hakmarrjen në mes shqiptarëve. Kosova po mbulohet në varfëri dhe
në varre. Njerëzit s'dinë ku i kanë djemtë e vajzat. Inteligjencia shqiptare po kositet, atë e
ofendojnë, e poshtërojnë, e lënë rrugëve. Të tilla persekutime s'kanë ngjarë veçse në
128/139

Kosova është Shqipëri

kohën e inkuzicionit. Jo, populli shqiptar që jeton në Jugosllavi nuk do të lejojë t'i shtypet
çdo gjë e shenjtë kombëtare. Shqiptari në çdo kohë e në çdo vend, kur i shkelin lirinë dhe
të drejtat e ligjshme, s'e ka ulur kurrë kurrizin dhe asnjëherë s'i ka kthyer krahët armikut.
Ju, zotërinj të Beogradit, dërguat në Kosovë 60 mijë ushtarë serbë për të shtypur e
për të vrarë kosovarët dhe për të frikësuar Shqipërinë socialiste. Ne nuk frikësohemi, ne
gati jemi, në këmbë si një trup. Ju flitni me gjuhën e forcës, kur ne përpiqemi të flasim
me gjuhën e arsyes. Por edhe ne dimë të flasim me gjuhën e forcës. Shqipëria është një
nyjë nevralgjike dhe strategjike. Evropa duhet të ketë parasysh këtë. Disa tallen me
fortifikimet tona, ndërsa vetë armatosen deri në dhëmbë e me çdo lloj armësh, të tjerë e
nënçmojnë forcën tonë. Aq më keq për ta. Disa gazetarë, që shkruajnë për të marrë
ryshfete, disa politikanë të kafeneve, me "analizat e planeve strategjike" të tyre dhe
serbomëdhenjtë, në radhë të parë, përhapin ide dhe bëjnë insinuata se në këto ose në ato
koniunktura, bile në të tëra koniunkturat, Shqipëria do të gëlltitet nga rusi, do të anojë
nga sovjeti etj.
Ne u themi serbomëdhenjve, miqve të sigurt e të fshehtë të rusëve, se dy rrugë ka
për revizionistët ruso-bullgarë që të sulmojnë Shqipërisë për të dalë në pjesën e Adriatikut
tonë. Njëra është rruga e Vardarit dhe e Kosovës dhe tjetra kanali i Otrantos. Në rastin e
parë, pa as më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar, që jeton në Kosovë e në vise të
tjera të Jugosllavisë, që nga Shkupi, Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Llapi e PlavëGucia, do t'i presin agresorët me pushkë. Zjarr do të ndizet edhe tërë Jugosllavia dhc
invadorët revizionistë ruso-bullgarë, po të arrijnë në alpet tona, do të vijnë si nazistët
gjermanë kur dolën nga Stalingradi.
Në rastin e dytë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët, Sazani dhe Karaburuni, pa
pasur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbinj të veshur me hekur e beton, ku s'kalon
dot flota ushtarake sovjetike.
Merreni këtë për një "bravadë", kjo është keq për ju dhe mirë për ne. Në të tilla
aventura, në rast se dëshirojnë të futen armiqtë ruso-bullgarë e të tjerë, duhet të dinë se
shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një komb prej 6 milionësh. Populli i
vogël ishte ky yni në Luftën e Dytë Botërore, por, vetëm për vetëm dhe i paarmatosur,
theu e likuidoi një numër të konsiderueshëm divizione fashistësh italianë e nazistësh
gjermanë. Tash kohët kanë ndryshuar në favorin e Shqipërisë socialiste, prandaj: Larg
duart nga Shqipëria!
Shqipëria nuk kërcënon kurrkënd, ajo dëshiron të rrojë në miqësi rne të tjerët, por, po
t'i prëken të drejtat dhe kufijtë e saj, do t'i përgjigjet në mënyrën më të rreptë
padrejtësive dhe ofezave që mund të përdorë ndokush kundër saj.
Çiltër po flas dhe ky është mendirni i patundur i gjithë popullit tonë. Ç'mendojmë, i
themi, të tjerët s'kanë munguar të flasin kundër nesh, bile ata shpifin. Ne asgjë të
pabazuar dhe shpifje nuk bëjmë. Këtu qëndron edhe forca jonë, prandaj popujt
përparimtarë kanë respekt për Shqipërinë socialiste, ashtu sikundër edhe ne kemi shumë
respekt për ta. Për këtë qëndrim të drejtë e dashamirës ne i falënderojmë nga zemra.
Zotërinjtë udhëheqës jugosllavë ia njohin vetes të drejtën për të ngritur zërin për
"padrejtësitë" që bullgarët, grekët ose shqiptarët u bëkan maqedonasve të Pirinit e të
Egjeut dhe pakicave fare të vogla maqedonase në Shqipëri, kurse ne, sipas tyre, nuk e
paskemi këtë të drejtë. Ata na akuzojnë se "ndërhyjmë" në punët e tyre të brendshme
kur mbrojmë të drejtat e vëllezërve tanë brenda ligjeve të Federatës, që jo vetëm ua
shkelin, por edhe i vrasin, i burgosin, i dëbojnë në emigracion, kurse në vendlindjet e
tyre i zëvendësojnë me kolonë serbë dhe malazez.
Eshtë zoti Stamboliç ai që hodhi parullën "Kosova etnikisht e pastër", që gjoja e
kërkonin "nacionalistët shqiptarë". Kjo nuk është parulla e shqiptarëve, po e
serbomëdhenjve, e hedhur për të mbytur në gjak Kosovën. Kjo politikë terrori i trembi
me të drejtë serbët dhe malazeztë, që filluan të largohen nga frika dhe nga varfëria që
mbulon Kosovën. Këtë krim serbomëdhenjtë kërkojnë t'ua hedhin tani shqiptarëve,
kurse janë ata vetë përgjegjës për shpërnguljen e serbëve e të malazezve.

129/139

Kosova është Shqipëri

21 janar 1983
Një hap i Jugosllavëve i bërë nga zori
Në takimin që pata sot me shokët sekretarë të KQ të Partisë, ju fola edhe për notëpromemorjen nga pozitat nacionalisto-shoviniste që jugosllavët i bënë ambasadorit tonë
në Beograd lidhur me fjalimin tim elektoral të 10 nëntorit dhe librin "Titistët".
Mirë, u thashë shokëve, i ishte përgjigjur ambasadori i ynë jugosllavit. Ia kishte
hedhur poshtë përmbajtjen e notës dhe ja kishte numëruar të gjitha një nga një. Unë
mendoj se jugosllavët ishin të detyruar ta bënin këtë hap, në rradhë të parë për
opinionin e jashtëm, tek i cili fjalimi i 10 nëntorit dhe libri "Titistët" kanë pasur jehonë
të madhe e në favorin tonë. Bota tani i njeh cilët janë titistët. Opinioni i jashtëm ka
formuar një mendirn për politikën e Jugosllavisë ndaj nesh dhe deri ku ka vajtur ajo.
Edhe jugosllavët e dinë këtë dhe u duhet ta përballojnë, por ata nuk kanë asnjë
dokument, asnjë argument që të atakojnë faktet tona, qëndrimin tonë. Përveç kësaj,
bota njeh konkretisht edhe veprimtarinë agjenturore të UDB-së, e cila vepron kudo,
duke kryer krime e vrasje të kundërshtarëve politikë të titistëve. Edhe në të
ashtuquajturën botë të të paangazhuarve, autoriteti i Jugosllavisë ka rënë.
Jugosllavët, theksova unë, mund të dinë diçka të pjesëshme nga mendimet tona të
brendshme për Kosovën, por nuk mund t'i botojnë, ndryshe do të demaskonin veten
dhe agjentët e tyre, Mehmet Shehun, Kadri Hazbiun, Feçor Shehun, që ua kanë thënë.
Më në fund, ato që kemi thënë, ne i kemi thënë haptazi dhe jo vetëm tani, por
edhe më përpara. Në asnjë nga dokumentet tona, as në ato të brendshmet, ne nuk
kemi bërë kërkesa për rektifikim kufijsh, as për destabilizimin e Jugosllavisë, as për
bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.
16 shkurt 1983
Si kurdoherë të peshojmë mirë çdo veprim tonin për gjyqet në Kosovë
Shokëve sekretarë të KQ të Partisë u fola sot për zhurmën propagandistike me
qëllime të caktuara që bëjnë jugosllavët kundër vendit tonë. Duhet të jemi të
vëmendshëm se çdo lëshim nga ana e jonë ata do ta përdorin, prandaj të peshojmë
mirë çdo veprim tonin. Si shembull në këtë çështje u solla qëndrimin që duhet të
mbajmë ne për gjyqet që po zhvillohen kohët e fundit në Kosovë. Po të mos
shkruajmë, u thashë shokëve, opinioni botëror do të thotë se shqiptarët po tregohen të
arsyeshëm, kurse jugosllavët ja se ç'bëjnë. Nga ana tjetër, këtë do ta përdorin edhe
jugosllavët kundër nesh, sidomos në Kosovë. "Ju la Shqipëria, do t'u thonë ata
kosovarëve. Dhe marksistë-leninistë jeni, edhe parti formuat, por për ju Shqipëria s'foli
fare. Kjo tregon se jeni në rrugë të gabuar„. Domethënë këtë qëndrim tonin jugosllavët
do ta përdorin për interesat e tyre brenda vendit, kurse në opnonin ndërkombëtar do të
propagandojnë që ua mbyllëm gojën shqiptarëve.
Gjyqi që po zhvillohet tani në Prishtinë është, më duket mua, shumë interesant,
sidomos për arsye se titistët nuk kanë fare fakte dhe kjo është në disfavorin e tyre. Bile
në disfavor të jugosllavëve është edhe rruga që kanë ndjekur të akuzuarit. Ata kanë
vepruar gati legalisht dhe çdo gjë e kanë të shkruar. Të pandehurit, duke genë antarë të
Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë, i kanë drejtuar dy-tri tetra Komitetit të saj
Qendror. Në këto letra, vënë në dukje ata, "ne shtruam çështjen e të drejtave tona,
domethënë çështjen "Kosova Republikë"; e meritojmë ne si komb të jemi një republikë
apo nuk i plotësojmë kushtet? Udhëheqja e LK të Jugosllavisë nuk na u përgjegj. Masa
nuk u morën kundër nesh, po as përgjigje nuk na u dha. Iu drejtuam edhe udhëheqjes
së Kosovës, por as ajo nuk na u përgjigj. Domethënë në rrugë legale ne paraqitëm
opinionin e shëndoshë të popullit kosovar, që Kosova të marrë statusin e republikës.
Askush nuk na u përgjigj. Opinioni kosovar doli në rrugë. 100 mijë persona u hodhën në
demonstrata. Ju na goditët me tanke. "Faji për këtë që ndodhi është juaji, jo yni".
Kështu e hedhin poshtë të pandehurit akuzën e parë që u bëhet.
Të pandehurit i akuzojnë edhe si "nacionalistë", po as këtë epitet ata nuk e pranuan.
"Në bazë të kushtetutës,-u thanë ata,- ne, kosovarët, jemi një kombësi. Por kjo është
një kombësi e tillë, që ka karakteristikat e veta, traditat, gjuhën etj., që ka edhe sasinë,
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prandaj mund të quhet komb dhe të ketë, si dhe kombet e tjera në Jugosllavi, një
republikë. Është bërë një padrejtësi për ne, që duhej të vihej në vend, prandaj kërkuam
që Kosova të shpallet republikë. Për këtë ju na dënoni dhe na quani "nacionalistë", por
në fakt ne nuk jemi të tillë". Pra, edhe këtë akuzë nuk e pranuan.
Ata i akuzuan edhe si "irredentistë". Po pse jemi irredentistë ne? - pyetën të
pandehurit. Për ç'arsye na quani të tillë?
Edhe në njoftimet e Tanjugut nuk është ngritur fare çështja që këta të kenë kërkuar
bashkim me Shqipërinë. Në fakt, ata nuk e kanë kërkuar një gjë të tillë, prandaj
rrëzojnë edhe akuzën për "irredentizëm,".
Çështja tjetër, që ngrihet në gjyq, është ajo e bashkëjetesës së kombësive në
Kosovë. "Nuk jemi ne, - thënë të pandehurit, - që nuk duam të bashkëjetojmë me
serbët, me malazeztë e me turqit, përkundrazi. Ata janë minoritet në këtë trevë, ashtu
si janë në minoritet edhe shqiptarët në Mal të Zi. Shqiptarët atje bashkëjetojnë me
malazeztë, prandaj s'ka arsye që serbët dhe maqedonasit të mos bashkëjetojnë me ne.
Por serbomëdhenjtë nuk e duan këtë. Janë ata që mendojnë se ne jemi për një republikë
etnike të pastër, po s'është kështu, nga ne as nuk është ngritur kjo çështje. Dhe në
qoftë se tani po largohen malazeztë dhe serbët nga Kosova, shkaku i këtij largimi s'janë
presionet tona, por situata që u krijua në Jugosllavi" etj.
Duke i kapur dhe duke i trajtuar kështu këto çështje, ata po qëndrojnë si
përfaqësuesit e një partie me të vërtetë marksiste-leniniste, megjithëse shumica nuk
pranuan që janë drejtues të saj.
Të pandehurit i akuzojnë, gjithashtu, se kanë formuar partinë. Ata e hedhin poshtë
këtë duke thënë se "Ne kemi lexuar materialet e kësaj partie, por atë nuk e kemi
formuar ne dhe as nuk e dimë se kush e ka formuar. Ju na futët në burgje dhe kurdisët
gjyq që është i papranueshëm nga ne dhe nga opinioni botëror, i cili do të gjykojë".
Ramë dakord që të mos botojmë artikull të veçantë, por të shprehim qëndrimin tonë,
duke botuar në rubrikën "Rreth ngjarjeve në Kosovë" të gazetës "Zëri i popullit"
materiale të nxjerra nga vetë agjencia jugosllave e lajmeve Tanjug dhe komente të
shtypit botëror me titullin "Një gjyq kundër shqiptarëve" ose "Persekutim i shqiptarëve".
24 nëntor 1983
Duhet të jemi të kujdesshëm ndaj afrimit me jugosllavët
Sot diskutova përsëri me shokët sekretarë të KQ për çështjen e ndërtimit të
hidroçentralit të Skavicës dhe për problemet që lindin nga ky ndërtim në marrëdhëniet
tona me Jugosllavinë. Shokët më raportuan se nga ana e jugosllavëve janë bërë
studimet përkatës për dëmet që u shkakton përmbytja në tokat e tyre dhe kanë
paraqitur kërkesat për dëmshpërblime. Thanë, gjithashtu, se sot fillojnë bisedimet me
një delegacion jugosllav për të gjitha problemet që lidhen me ndërtimin e digës së
hidrocentralit. Gjatë shkëmbimit të mendimeve doli se jugosllavët pothuajse kanë rënë
dakort që diga të ngrihet në kuotën që kemi kërkuar ne. Dhe kjo, sipas shokëve tanë,
sepse jugosllavët janë nevojtarë për energji elektrike.
Sipas mendimit tim theksova se arsyet për të cilat jugosllavët tregohen ca më të
afruar në këtë punë qëndrojnë në vetë situatën e tyre të brendshme, e cila është
jashtëzakonisht e vështirë si nga ana ekonomike, ashtu edhe nga ana politike. Në këtë
situatë çështja e Kosovës dhe e shqiptarëve, që jetojnë në trojet e tyre kombëtare në
Jugosllavi, nuk është diçka e lehtë për ta. Përveç kësaj, jugosllavët i dinë qëndrimet
tona, prandaj bëjnë afrime të këtilla me ne. "Mundet, mendojnë ata, me këtë
marrëveshje të ngjallim ndonjëfarë interesi te shqiptarët dhe t'i bëjmë diçka më të
rezervuar ndaj ngjarjeve në Kosovë." Në kurdoherë kemi qenë të kujdesshëm në këtë
drejtim. Në fakt ishin vetë titistët që u dhanë zjarr ngjarjeve në Kosovë. Baza e tyre
është gjendja e mjerë ekonomike në të cilën është lënë Kosova. Në qoftë se Beogradi do
ta kishte ndihmuar atë si duhej, të paktën për probleme e shqetësime ekonomike,
kosovarët s'do të ngriheshin me atë forcë që u ngritën.
Për sa i përket problemit të gjuhës, të flamurit, të historisë, pra të orvatjeve për
shkombëtarizim etj., etj., me siguri që kosovarët do të rezistonin, por shkalla e
rezistencës do të ishte më e ulët, kurse tani njerëzit nuk kanë bukë, nuk kanë punë, ata
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detyrohen t'i lënë tokat djerrë dhe të shkojnë në emigracion për të nxjerrë kafshatën etj.
Pastaj gjithë këto masa shtërnguese: persekutimet, gjyqet e burgimet, përbuzja që u
bëhet shqiptarëve etj., janë bërë problem për ta. Prandaj vërtet jugosllavët kanë edhe
interesa ekonomike, por duan ta zbutin një çikë edhe situatën e acaruar në Kosovë dhe
me ne, që vetë e kanë krijuar.
Për sa u përket çështjeve konkrete që lindin nga ndërtimi i hidroçentralit të Skavicës,
u thashë shokëve, të kihet kujdes, të bëhen llogaritë mirë dhe të mos pranohet çdo gjë që
ngrenë e që pretendojnë jugosllavët. Njerëzit tanë kompetentë që do të bisedojnë me ta,
duhet të përgatiten shumë mirë e me argumenta bindëse. Të mos ua hedhin jugosllavët!
3 janar 1984
Për marrëdhëniet tona me Jugosllavinë
Me sekretarët e Komitetit Qendror sot bisedova për çështje që lidhen me
marrëdhëniet tona me Jugosllavinë.
U thashë shokëve se sipas mendimit tim artikulli kushtuar 40 vjetorit të Konferencës
së Parë themeluese të Këshillit Nacionalçlirimtar të Kosovës e të Rrafshit të Dukagjinit,
mbledhur në Bujan të Tropojës, që duhej të ishte botuar, por që nuk u përgatit në kohë,
duhej të na shërbente për të vërtetuar që kosovarët dhe shqiptarët e tjerë që jetojnë në
trojet e tyre në Jugosllavi kanë luftuar heroikisht kundër pushtuesve nazifashistë italianë
dhe gjermanë, si dhe kundër reaksionit shqiptar dhe serbomadh. Me këtë ide duhej të
pleksej edhe lufta që bënë divizionet e Ushtrisë sonë Nacionalçlirimtare për çlirimin e
krahinave të ndryshme të Jugosllavisë në unitet të ngushtë me partizanët malazez,
boshnjakë e kudo ku vajtën ata, sidomos me kosovarët dhe me shqiptarët që jetojnë në
Maqedoni. Këtu ne duhej të vinim mirë në dukje ç'sakrifica dhe ç'luftëra të mëdha kanë
bërë partizanët shqiptarë në Jugosllavi. Të theksonim se vajtja e divizioneve dhe e
brigadave tona në Kosovë e në Maqedoni e rriti akoma më shumë Luftën
Nacionalçlirimtare të kosovarëve. Ajo bëri që të formoheshin atje brigada të veçanta
patizane dhe shumë shqiptarë të bashkoheshin me brigadat tona.
Luftën e njësive të Ushtrisë sonë Nacionalçlirimtare për çlirimin e disa krahinave në
Jugosllavi ne duhet ta konkretizojmë një çikë më mirë dhe të mos e lëmë në harresë.
Duhet bërë kjo punë se po flitet në mënyrë fragmentare për luftën që ka bërë populli
ynë për çlirimin e popujve të Jugosllavisë, ndërsa mua më kujtohet se, kur njësitë tona
partizane shkuan në Mal të Zi, në qoftë së nuk gabohem, partizanët e këtij vendi atje ishin
shpartalluar. Bllazhdo Jovanoviçi me shokët e tij ishin ngjitur nga Tivari e ku ta di unë,
ndërsa shokët tanë u përleshën përnjëherë dhe dolën me sukses mbi reaksionin malazez.
Gjithë kjo duhet të shkruhet jo thjesht për arsye të polemikës me revizionistët e me
shovinistët jugosllavë, por edhe për historinë. Për çlirimin e popujve të Kosovës, të
Maqedonisë dhe të vetë Jugosllavisë, ne kemi derdhur gjak, që nuk duhet e nuk mund të
harrohet. Pra luftën e njerëzve tanë në Jugosllavi ne duhet ta shkruajmë pse ajo është një
luftë internacionaliste, e cila nuk përfillet fare nga revizionistët jugosllavë. Bile, bile ata na
kërkojnë edhe llogari: Jo "e kemi çliruar ne Shqipërinë!", jo "njësitet tona partizane kanë
luftuar te ju!" etj., etj. Po cilat janë këto njësite partizane jugosllave, që kanë luftuar te
ne? Asnjë. As nga vetë Kosova nuk ka ardhur në Shqipëri qoftë edhe një njësi partizane
për të luftuar kundër pushtuesve të huaj. Ka ardhur vetëm Gani Kryeziu së bashku me një
oficer anglez. Mund të ketë ardhur edhe Fadil Hoxha me batalionin "Perlat Rexhepi" diku,
andej nga Tropoja e Krasniqi, por erdhën më shumë për strehim, për t’u mbrojtur.
Revizionistët jugosllavë i vënë në dukje mirë interesat e tyre dhe i teprojnë. Prandaj
edhe ne t'i vëmë mirë në dukje luftërat e sakrificat e popullit tonë qoftë dhe ashtu siç
thuhet "më mirë vonë se kurrë".
Ka pasur një periudhë kur ne nuk i mendonim mirë e drejt këto gjëra. E kishim
fjetur mendjen në ato kohë me mendimin se jugosllavët i kemi miq, kurse ata ishin
armiq të egër e të pabesë. Kur shikonim veprime të shëmtuara, thoshim me vete: More,
ç'janë këto që po na bëhen nga ana e tyre? Po përsëri mendonim se këto nuk na i bënte
Titoja: "Nuk i di Titoja këto gjëra, se, po t'i dijë ai, nuk do të bëjnë kështu jugosllavët".
Ne mendonim atëherë gabim se nuk i njihnim.
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Të botojmë në shtypin tonë, në një faqe të gazetës, tre artikuj të shtypit
perëndimor, të gazetave "Frankfurter Algemajne", "Herald Tribjun" dhe "Lë Mond",
("Zëri i popullit, datë 5 janar: "Në Kosovë asgjë nuk është zgjidhur", "Frankfurter
Algemajne", 29 dhjetor 1983; "Krizë ekonomike e gërshetuar me krizë politike", "Herald
Tribjun", 28 dhjetor 1983; "Politikë shtypëse dhe diskriminuese ndaj shqiptarëve të
Kosovës", "Lë Mond", 16 dhjetor 1983; I.H.) që flasin për gjendjen e rëndë ekonomike e
politike në Jugosllavi dhe për gjendjen në Kosovë, sepse janë interesante dhe në favorin
tonë. Për shembull, deklarata e maqedonasit për shqiptarët që thotë "po qe se
shqiptarët na krijojnë shqetësime, ne ua këpusim atyre kokën", që boton gazeta
amerikane, flet për një realitet të qëndrimit shovinist e armiqësor deri në egërsi të
serbëve e të maqedonasve kundër shqiptarëve.
Duke i botuar në shtypin tonë ata artikuj, ne u themi jugosllavëve se nuk jemi
vetëm ne që vëmë në dukje gjendjen e falimentuar në Jugosllavi, por është edhe shtypi
botëror.
Qëndrimi i gazetës "Le Mond" që menjëherë pas vizitës së presidentit të Francës,
Miteranit, në Jugosllavi, botoi katër-pesë artikuj mbi gjendjen e rëndë ekonomike e
politike në këtë të fundit dhe me një gjuhë që s'e kishte bërë deri më sot, është
interesant. Kjo gazetë, që përfaqëson borgjezinë e pasur industriale franceze, e cila ka
opinionin e saj politik dhe e shikon Jugosllavinë nga pikëpamja e fitimit që mund të ketë,
duket se i thotë Miteranit: Më parë se t'i japim kredi Jugosllavisë, ne duhet të
sigurohemi a do të na kthehen ato dhe kush do të na i kthejë.
15 janar 1984
Në vijën tonë ideopolitike në marrëdhëniet me Jugosllavinë nuk bëjmë
asnjë ndryshim
Jugosllavëve u dogji artikulli ynë "Problemet e Kosovës mund të zgjidhen vetëm me
urtësi e gjakftohtësi". Shtypi botëror i bëri atij jehonë dhe disa gazeta kanë botuar pjesë
të rëndësishme të tij, sidomos ato ku kritikohen fort qëndrimi dhe veprimet
antishqiptare të serbomëdhenjve. Artikulli i një gazetareje austriake (Kristinë fon Kol,
artikulli me titull "Pyetje të vështira", botuar në gazetën "Di Prese", më 13 janar 1984,
I.H.), fliste më hapur për qëndrimin tonë dhe citonte sidomos pjesën ku hidhen poshtë
akuzat për shkaqet e largimit të serbëve dhe të malazezve nga Kosova.
Shtypi botëror i ka bërë jehonë edhe propozimit tonë për rivendosjen e
marrëdhënieve kulturore midis dy vendeve, ashtu siç thuhej në artikull.
Jam i bindur se jugosllavët donin që ne të mos e kishim bërë propozimin për
rivendosjen e marrëdhënieve kulturore. Prandaj në realizimin e tij konkret patjetër ata
do të nxjerrin pengesë dhe ne do të ndeshemi me ta. Me siguri ata, pa ndryshuar gjë, do
të bëjnë disa lëshime fare të parëndësishme, që nuk e prekin vijën e tyre revizioniste.
Për shembull Llazar Mojsovi (Sekretar shteti për Punët e Jashtme të Jugosllavisë, I.H.)
deklaroi se "Problemet që ekzistojnë midis Jugosllavisë dhe Shqipërisë duhet të
shqyrtohen nëpërmjet një dialogu të sinqertë..." (Deklaratë e bërë në një konferëncë
shtypi në Beograd më 14 janar 1984, I.II.). Me këtë ai na thotë: "Ju nuk jeni të
sinqertë", kur në vetvete ata e dinë mirë se nuk janë vetë të sinqertë ndaj nesh. Por,
edhe ne do të ecim në rrugën tonë dhe nuk ndryshojmë as edhe një presje në vijën
tonë. Përkundrazi do të përpiqemi që vija jonë të shkojë te shqiptarët, por edhe te
serbët, se jo të gjithë serbët janë serbomëdhenj, ka midis tyre që mendojnë edhe mirë
për ne. Ne demaskojmë vetëm serbomëdhenjtë. Kështu duhet ta mendojmë me kohë
qëndrimin tonë. Të përcaktojmë një taktikë të re që të dëmtojë revizionistët jugosllavë
dhe t'ua heqim iluzionin se ne do t'i lëmë rehat ideologjikisht për qëndrimet e tyre të
përgjithshme politike dhe për politikën e tyre antishqiptare në Kosovë.
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17 janar 1984
Nëpërmjet marrëdhënieve kulturore, ashtu siç duan ata, titistët përpiqen
të zbusin situatën
Me shokët sekretarë të Komitetit Qendror të Partisë bisedova sot për çështjen e
marrëdhënieve kulturore me Jugosllavinë. Ramizi na foli me hollësi për
projektprogramin e paraqitur nga jugosllavët për marrëdhëniet kulturore, si dhe për
projektmarrëveshjen që është përgatitur nga pala jonë. Gjatë shkëmbimit të
mendimeve për këtë çështje, ku qëllimi ynë është të hapim rrugën për në Kosovë, Mal
të Zi e Maqedoni, ku ka shqiptarë, rekomandova që, midis të tjerave, të mbahen
parasysh edhe këto momente:
- Jugosllavët synojnë që në veprimtaritë kulturore që propozojnë, të përfshihet
tërë vija jonë politike dhe ideologjike, e cila t’u përshtatet atyre. Ne duhet t'ua bëjmë
të qartë se partia jonë, duke i përsëritur marrëdhëniet kulturore, të cilat i kanë
ndërprerë ata, në politikën dhe në ideologjinë e saj nuk ndryshon asnjë presje. Ne duam
të kemi marrëdhënie kulturore dhe vetëm kulturore.
- Jugosllavia është një shtet që i shërben reaksionit botëror e veçanërisht superfuqive.
Me anë të marrëdhënieve kulturore ajo kërkon ta zbutë situatën, domethënë përpiqet të
arrijë të krijojë një situatë oportunisto-liberale edhe te ne. Prandaj, kur të flasim me ta
për shkëmbime folklorike, do të diskutojmë vetëm për veprirntari folklorike dhe asgjë
tjetër. Ne mund të pranojmë të shkëmbejmë edhe ndonjë grup me pjesë klasike, por në
asnjë mënyrë të na sjellin muzikë holahupe.
- Ne duam që këto marrëdhënie të na shërbejnë në dy drejtime: T’u japim mundësi
shqiptarëve të Kosovës e të viseve të tjera shqiptare në Mal të Zi e në Maqedoni që të
njohin akoma më mirë vendin tonë. E dyta, që materialet shkencore të vendit tonë t'ua
japim edhe republikave të tjera.
- Të hidhen poshtë pretendimet e jugosllavëve se në të kaluarën ne kemi zhvilluar
marrëdhënie kulturore vetëm me Kosovën. Marrëdhëniet tona me Kosovën kanë qenë mbi
baza zyrtare dhe me kërkesën e tyre kemi dhënë ndihmën tonë, përvojën tonë të vogël,
po, në të njëjtën kohë, kemi vajtur edhe në Mal të Zi e në Maqedoni. Në qoftë se ata
dëshirojnë, ne vemi edhe në Serbi, në Kroaci etj.
- T’u theksohet se ne nuk mund ta lëmë jashtë çështjen e Kosovës. Marrëveshjet që
kemi pasur me Kosovën kanë qenë miratuar nga qeveria jugosllave, nga vetë Titoja.
Pretendimet e tyre, se marrëveshjet kulturore me Kosovën kanë qenë të njëanshme, janë
të padrejta dhe se vetë çështja e Kosovës për ne do të qëndrojë e do të ngrihet derisa të
pushojë terrori kundër kosovarëve e t’u jepen atyre të drejtat që u takojnë.
- T'u thuhet se në marrëdhëniet tona kulturore me Jugosllavinë ne do të ngulim
këmbë në çështjen që t’u jepet përparësi shkëmbimeve kulturore me Krahinën Autonome
të Kosovës, me Republikën e Maqedonisë, të Malit të Zi e me Republikën e Serbisë.
- T’u përmendet se marrëveshja kulturore që kemi pasur me ta ka qenë zyrtare
dhe veprimtaritë që janë bërë mbi bazën e saj kanë qenë të mira. Kjo duhet të jetë
bazë e bisedimeve. Prandaj shokët që do të ngarkohen të zhvillojnë bisedimet me
jugosllavët për këtë çështje, duhet të përgatiten mirë, të jenë në gjendje të arsyetojnë
qëndrimet dhe propozimet tona dhe atë që duhet të thuhet, ta thonë edhe me
diplomaci, për shembull, që në disa veprimtari kulturore që propozojnë ata, ne nuk
mund të marrim pjesë etj., etj. Ka rëndësi se si do t'i hedhim poshtë propozimet dhe
argumentimet e tyre.
17 maj 1984
Serbomëdhenjtë synojnë të kolonizojnë Kosovën
Me shokun Ramiz e Adil sot bisedova edhe për gjendjen në Kosovë, sidomos për
vështirësitë ekonomike që ka ajo. Sipas mendimit tim, nëpërmjet dërgimit të
specialistëve gjoja për ndihmë, serbomëdhenjtë synojnë ta kolonizojnë Kosovën ashtu
si në të kaluarën, por në rrugë e me taktika të reja. Kështu sivjet, për herë të parë pas
shumë vitesh, në krye të organeve kryesore të Lidhjes e të qeverisë së krahinës, u
vendosën dy malazez.
134/139

Kosova është Shqipëri

Diskutuam edhe për një material të shkruar nga një pseudoprofesor kosovar,
Shefqet Plana, ku shpifet në lidhje me krijimtarinë artistike e letrare në vendin tonë.
Ky shkrim, me sa duket, është një përgjigje e tërthortë e krerëve të Beogradit për të
mos bërë marrëveshje kulturore me ne. Por mund të lidhet edhe me faktin se shpesh
në shtypin kosovar botohen shkrime e deklarata të disa personaliteteve kosovare që
flasin, sigurisht jo hapur, për nevojën e bashkëpunimit kulturor me ne.
Ramizi më tregoi se si në gazetën "Rilindja" janë botuar, me sa duket jo pa qëllim,
dy njoftime me fotografi për vdekjen e Bije Vokshit. Interesant është se ato shoqërohen me
dedikasë që përkojnë me fjalë e mendime që përmban telegrami i ngushëllimit që Nexhmija
i dërgoi familjes së saj. Po ashtu Ramizi na lexoi një poezi të botuar në një organ letrar
kosovar. Autori i poezisë duke mburrur nënën kosovare që lind shumë, ngrihet kundër
maltusianëve serbomëdhenj, që përpigen të ndalojnë lindjet në Kosovë. Këto janë
kundërvenie të guximshme e të zgjuara të kosovarëve ndaj veprimeve antishqiptare e
persekutimeve të serbomëdhenjëve dhe shërbëtorëve të tyre vendas.
13 qershor 1984
Jugosllavët synojnë të na pengojnë të rivendosim marrëdhëniet
kulturore me Kosovën
Me Ramizin dhe Adilin shkëmbeva mendime lidhur me çështjen e bisedimeve për
rivendosjen e marrëdhënieve kulturore me Jugosllavinë. Ramizi na informoi me hollësi për
propozimin këto ditë të jugosllavëve, si dhe për disa ndryshime që kanë bërë ata në
programin e parë të tyre, disa prej të cilave, me sa duket, janë bërë me qëllim që të mos
përfundohet marrëveshja.
U thashë shokëve se prirja e jugosllavëve është që të na pengojnë të rivendosim
marrëdhëniet kulturore me Kosovën, bile, po të jetë e mundur, të mos interesohemi fare
për ato që bëjnë ata në Kosovë e në Jugosllavi kundër shqiptarëve, ndërsa vetë të futin
hundët e tyre në vendin tonë, duke ngritur problemin e paqenë të "minoritetit" maqedon, të
gorarëve, vrakaçorëve, gollobordasve e të tjerëve.
Gjatë kësaj kohe të bisedimeve që do të bëhen, me siguri jugosllavët do të
vazhdojnë të ngrenë akuzat e tyre të njohura kundër vendit tonë dhe kosovarëve, si
ajo për ndërhyrje, për "irredentizëm" e "nacionalizëm", se "kemi prekur sovranitetin e
Jugosllavisë", se "jemi për dizintegrimin e saj" etj., etj. Prandaj është e nevojshme që
shokët e delegacionit tonë të përgatiten mirë jo vetëm për të arritur që në programin e
ri të fusim, në kushtet e sotme të marrëdhënieve midis dy vendeve tona, atë çka është
e mundur për Kosovën, t’u vënë mirë në dukje se janë ata që i kanë shkelur
marrëveshjet ekzistuese, por edhe të hedhin poshtë akuzat e tyre. T'u paraqesim
argumente mbi qëndrimin tonë të drejtë e të vendosur, të shpallur zyrtarisht, se jo
vetëm nuk kemi prekur sovranitetin e Jugosllavisë e se nuk kemi kërkuar dizintegrimin
e saj, por më se një herë kemi shpallur se, në rast se popujt e Jugosllavisë do të
detyrohen të ngrihen në një luftë mbrojtëse kundër pushtuesve të huaj, ngado që të
vijnë ata, ne do të qëndrojmë përkrah tyre, sepse një gjë e tillë është edhe në
interesin e mbrojtjes së pavarësisë së vendit tonë.
Ramë dakord me shokët që të pranojmë datën e fillimit të bisedimeve që
propozojnë jugosllavët, si dhe vendin e zhvillimit të tyre, për përbërjen e delegacionit
tonë e që në këto bisedime të mos kalohet në problemet e marrëdhënieve ekonomike
etj.
Gjatë bisedës u fola shokëve edhe për konferencën e shtypit që disa ditë më
përpara u organizua në Beograd me gazetarët e huaj dhe në të cilën një nga krerët e
sotëm të Kosovës, Nebi Gashi, foli lidhur me marrëdhëniet ekzistuese. Këtë taktikë
jugosllavët e përdorin sa herë që ndodhen ngushtë, sidomos me vendin tonë, për të
përpunuar opinionin e brendshëm e të jashtëm. Por në të gjitha drejtimet, ne jemi
eprorë ndaj jugosllavëve sepse marrëveshjet që kemi pasur me ta, i kemi respektuar,
ndërsa ata i kanë shkelur me të dyja këmbët.
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26 qershor 1984
Kosovarët janë të pamposhtur
Ç'ka më shoviniste e më barbare në të gjithë carët e knjazët e mesjetës, e kanë
përvetësuar titistët; ç'ka më mizore e më çnjerëzore në të gjitha diktaturat fashiste dhe
në organet e tyre të shtypjes së popujve, e kanë përvetësuar udbashët serbomëdhenj
dhe e zbatojnë me egërsi ndaj shqiptarëve në Kosovë e në krahina të tjera shqiptare, që
fuqitë kapitaliste të asaj kohe, arrogante e armiqësore ndaj vendit e popullit tonë, ia
bashkuan me padrejtësinë më të madhe Jugosllavisë. Persekutimi i egër i vëllezërve
kosovarë, në Kosovë e jashtë saj, nga shovenët e tërbuar serbë ka qenë i vazhdueshëm.
Me gjyqe e pa gjyqe, me dënime e pa dënime, me atentate, me zhdukje pa lënë gjurmë,
numri i viktimave ka qenë shumë i madh. Edhe tani, brenda dy-tre ditëve, në Kosovë u
nxorrën përpara "gjyqit" dhe u dënuan me dënime të rënda mbi 30 kosovarë, të gjithë
të rinj, studentë, punëtorë, bujq, mësues, trima e të guximshëm si stërgjyshërit e tyre.
Akuza? Ajo e zakonshmja: "kryengritje, irredentizëm, kërkesë për t’u bashkuar me
Shqipërinë, pjesëmarrje në demonstratat e vitit 1981, propagandë në favor të
Shqipërisë" etj., etj. Babai e djali, nëna e bija, vëllai e motra në të njëjtën bankë
përballë bishave të UDB-së për të njëjtin faj e krim. Po ndodh si në përrallën e La
Fontenit "Ujku dhe qengji".
Kur lexoj këto lajme, zemra më lëndohet rëndë. Por në të njëjtën kohë edhe
krenohem për qendrimin burrëror të shqiptarëve përpara gjyqtarëve serbë apo serbofilë.
Pa iu dridhur syri ata hedhin poshtë akuzat që u bëhen, thonë me ballin lart se janë për
"Kosovën Republikë" dhe së për këtë nuk janë të penduar, deklarojnë se pohimet që u
janë nxjerrë gjatë hetuesisë u janë marrë nëpërmjet torturave përbindëshe etj. I riu
kosovar, vigan përpara trupit gjykues xhuxhmaxhuxh serb!
Kosovari është shqiptar: Këtë nuk mund ta mohojë askush. Si i tillë askush,
gjithashtu, nuk mund t'i mohojë të drejtën që të mendojë e të jetojë për atdheun e vet.
Shtypja e ndjenjave kombëtare, e ndjenjës së lirisë dhe të drejtës politiko-shoqërore
kudo e kurdoherë, nën çdo regjim shtypës sado gjakatar që të ketë qenë, ka çuar në
rritjen e ndjenjës së kombësisë, të lirisë e të drejtësisë. Këtë ua kemi thënë qindra herë
dhe ua përsërisim prapë serbomëdhenjëve. Le të mos e harrojnë! Ne as kemi ndërhyrë
as kemi ndërmend të ndërhyjmë në punët e brendshme të Jugosllavisë, por e kemi
thënë dhe e përsërisim se do të mbrojmë deri në fund të drejtat kushtetuese të
vëllezërve tanë kosovarë e të shqiptarëve të tjerë që jetojnë në trojet e veta kombëtare
në Jugosllavi. Kosovarët dhe shqiptarët e tjerë që janë në Jugosllavi, më mirë se kushdo
tjetër e ndiejnë peshën dhe pasojat e sundimit e të shtypjes çnjerëzore të
serbomëdhenjëve. Terrori, gjyqet, dënimet, masat shkombëtarizuese do t'i kalitin më
tepër, do t'i nxisin për rritjen e luftës për të drejtat e tyre. Në këtë kuptim, terrori i
sotëm serbomadh është një akt vetvrasjeje i titistëve.
Nuk është urrejtja nacionale kundër popullit serb, ndjenja e hakmarrjes apo dëshira
"për të përlarë Kosovën", siç pretendojnë titistët, që më shtyn t'i akuzoj e t'i cilësoj
kështu krerët e tyre, serbomëdhenjtë antishqiptarë e shovinistë denbabaden. Jo,
zemërimi im është rrjedhim i veprimeve të tyre barbare, plotësisht të padrejta e të
paligjshme, kundër rinisë heroike kosovare, studentëve, mësuesve, pedagogëve,
punëtorëve, bujqëve, vajzave trime e motra të Kosovës, i antishqiptarizmit të tyre të
thellë. Jam i bindur se koha dhe vetë populli serb e popuj të tjerë të Jugosllavisë do t'i
cilësojnë e do t'i dënojnë ata akoma më shumë e akoma më rëndë.
Me anë të shtypit ta njoftojmë opinionin tonë publik për gjyqet e ditëve të fundit në
Prishtinë.
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6 dhjetor 1984
Një veprim i turpshëm nga ana e jugosllavëve
Me shokun Ramiz e Adil shkëmbeva sot mendime për bisedimet që duhet të bëhen
me jugosllavët në mbledhjen e komisionit dypalësh të ujrave, për çështjen që lidhen me
anën teknike e financiare të ndërtimit të hidrocentralit të Bushatit, nga përfundimi i të
cilit, me variantin e thellimit të Bunës, ata fitojnë një sipërfaqe të madhe toke të
punueshme, si dhe për hidrocentralin e Skavicës. Shokët thanë se janë marrë të gjitha
masat dhe janë bërë përgatitjet e nevojshme për këto bisedime, sepse nga ana e
jugosllavëve paraqiten disa pengesa dhe u bëhet bisht disa detyrimeve që ata duhet t'i
përballojnë medoemos. U thashë shokëve që jugosllavët t’u vihet në dukje se bisedimet
duhet të zhvillohen shpejt, mbasi ne përgatitim edhe për planin e tetë pesëvjeçar dhe
duhet të vendosim për veprat hidroenergjetike që do të ndërtojmë gjatë pesëvjeçarit të
ri.
Me këtë rast u thashë shokëve se titistët jugosllavë në veprimet e tyre kundër
vendit tonë janë me të vërtetë të poshtër. Në pritjen që dha ambasadori ynë në
Beograd, me rastin e festave të nëntorit, nuk u lejuan të vinte asnjë kosovar nga ata që
ishin ftuar. Ambsadori ynë medoemos duhet t'ua thotë këtë zyrtarëve jugosllavë, t'i
pyesë: A është Kosova në Federatën Jugosllave apo jo? Nëse është, atëhere përse nga
republikat e krahinat e tjera të Jugosllavisë erdhën të ftuar në pritje, kurse nga Kosova
jo? T'u thotë se veprimi i tyre në këtë çështje është i turpshëm për ta.
21 dhjetor 1984
Për manovrat e titistëve në marrëdhëniet me ne
Veprimtaria jonë politike e kohëve të fundit, sidomos vizita në vendin tonë e ministrit
Plotësues të Punëve të Jashtëme të Greqisë dhe përfundimi me sukses i bisedimeve me
grekët, vizita në Itali e zëvendësministrit tonë të Punëve të Jashtme, ardhja e disa
delegacioneve tregëtare zyrtare nga vende të ndyshme, i përvëlon jugosllavët.
Në këtë kuptim duhet parë fjalimi që ka mbajtur kohët e fundit në Prishtinë njëri nga
krerët e udhëheqjes së sotme të Jugosllavisë, Stane Dolanci. Ky kërkon që ne të bëmë
avanca të reja ndaj Jugosllavisë, po ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Në rast se duan, le të
bëjnë ata. Ne kemi bërë propozimet për marrëdhënie kulturor, i kemi plotësuar
marrëveshjet e përbashkëta me ta, siç është përfundimi i hekurudhës Shkodër-Hani i
Hotit, kemi propozuar të diskutojmë konkretisht për ndërtimin e hidrocentalit të Bushatit,
nga i cili ata do të përfitojnë disa mijëra hektarë tokë të punueshme nga thellimi i Bunës
dhe tërheqja e ujërave nga Liqeni i Shkodrës etj. Dolanci në ato që thotë për ne në këtë
fjalim, tregohet "i moderuar". Me sa duhet, edhe ky ndjek taktikën e Titos e të Fadil
Hoxhës me shokë ndaj vendit tonë.
30 dhjetor 1984
Panoramë
Sot është dita e parafundit e vitit 1984. Ajo që dua të prek në këtë panoramë të
shkurtër të vitit 1984, është gjendja e përgjithshme dhe zhvillimet e ndryshme në
situatën politike ndërkombëtare, që ushtrojnë ndikimin e vet edhe mbi vendin tonë.
... Me Jugosllavinë kemi pasur e vazhdojmë të kemi probleme, që janë rrjedhim i
drejtëpërdrejtë i qëndrimit armigësor të udhëheqjes së saj dhe të qarqeve shoviniste
serbomëdha. Qarqet drejtuese jugosllave, edhe pse në arenën ndërkombëtare pësuan
disfatë, vazhdojnë të shpifin duke na akuzuar e duke na ngarkuar me përgjegjësi për
ngjarjet e dhimbshme e me pasoja të përgjakshme që ndodhën në Kosovë në vitin 1981,
na quajnë nxitës të këtyre ngjarjeve, përkrahës të nacionalizmit e të irredentizmit kosovar
dhe se duam të shpërbëhet Federata e Jugosllavisë. Nën këtë pretendim ata i kanë rritur e
i kanë forcuar masat shtypëse e persekutuese kundër vëllezërve tanë në Kosovë e në
krahinat e tjera shqiptare në Jugosllavi dhe përpiqen me çdo kusht të dëmtojnë e të
pengojnë ndërtimin e socializmit në Shqipëri.
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Ne vazhdimisht e kemi bërë të qartë, në mënyrë zyrtare e publike, me fjalime, artikuj
e dokumente qeveritare se as kemi pasur e as kemi gisht në atë çka ngjau në Kosovë në
vitin 1981. Ngjarjet e Kosovës në atë kohë kanë qenë rrjedhim i politikës shoviniste,
antishqiptare dhe i masave shtypëse, i diskriminimit, i shfrytëzimit të pasurive kolosale
dhe i lënies në prapambetje ekonomike, kulturore e shoqërore të popullit shqiptar në
Kosovë, i mohimit të së kaluarës së tij historike. Ne nuk kemi bërë tjetër veçse kemi
mbrojtur kërkesat e tij të drejta, siç janë: trashëgimia dhe traditat kombëtare, dinjiteti
njerëzor, kërkesa për shpalljen e Kosovës Republikë etj., të drejta këto që njihen nga vetë
kushtetuta e Federatës së Jugosllavisë. Këtë përkrahje ne e kemi dhënë dhe do ta japim
edhe në të ardhmen, pa asnjë tërheqje. Qëndrimi ynë në këtë çështje mbështetet në të
drejtën ndërkombëtare dhe në asnjë mënyrë nuk përbën ndërhyrje në punët e brendshme
të Jugosllavisë. Jo, ne asnjëherë s'e kemi thënë e s'e kemi kërkuar një gjë të tillë.
Përkundrazi, kemi deklaruar zyrtarisht, e disa herë me rradhë, se jemi kundër shpërbërjes
së Jugosllavisë, bile kemi thënë se populli shqiptar do të shkojë në ndihmë të luftës së
drejtë të popujve të Jugosllavisë në rast se këta do të sulmohen nga ana e superfuqive
imperialiste apo e kujtdo tjetër. Shovinistët jugosllavë kurrë nuk kanë marrë një zotim të
tillë. Përkundrazi, politika e tyre antishqiptare ka paraqitur e vazhdon të paraqesë rreziqe
të mëdha për popullin tonë.
Jugosllavët që vetë prishën e hodhën në erë marrëveshjet kulturore me ne e sidomos
me Krahinën Autonome të Kosovës, menduan se ne nuk do ta pranonim "propozimin" e
tyre për marrëdhënie të reja kulturore. Kur ne jo vetëm pranuam, por paraqitëm
propozime konkrete për vazhdimin, bile edhe për zgjerimin e tyre, në qoftë se do të kishin
dëshirë, ata bënë një kthesë prej 180 gradësh duke nxjerrë shumë pengesa, me qëllim që
një marrëveshje e tillë të mos bëhej në asnjë mënyrë.
Vendi ynë i ka respektuar dhe i ka përmbushur marrëveshjet e përbashkëta që kemi
nënshkruar me Jugosllavinë. Njëra prej tyre ishte ajo për ndërtimin e hekurudhës
Shkodër-Titograd. Ne e përfunduam me sukses pjesën tonë të kësaj hekurudhe. Ata
nxorën shumë pengesa. Tani premtojnë ta plotësojnë pjesën e tyre në vitin 1985. Të
shohim!
Qëndrimi ynë ndaj Jugosllavisë është i qartë, i prerë dhe plotësisht i drejtë. Ai ka
gjetur aprovim edhe në arenën ndërkombëtare. Kthesë nga ne, hapje të reja nuk ka përse
të presin e të kërkojnë jugosllavët. Topi në këtë çështje, ka qenë dhe qëndron në fushën e
tyre. Nëse duan me të vërtetë, shumë gjëra mund të rregullohen dhe marrëdhëniet të
vihen mbi baza të shëndosha e të drejta. Por që të bëhet kjo, udhëheqja jugosllave duhet
të heqë dorë nga politika e saj antishqiptare dhe nga veprimet shkombëtarizuese e
shtypëse mbi kosovarët e shqiptarët që jetojnë në trojet e veta në Jugosllavi; t’u njohë
atyre të drejtat që u siguron vetë kushtetuta jugosllave.
Përse shovinistët jugosllavë mbajnë këtë qëndrim të keq, krejtësisht të palogjikshëm
e reaksionar ndaj vendit tonë?
Asnjë veprim kundër vendit tonë nuk është i pandërgjegjshëm nga ana e tyre. Jo.
Shovinistët e tërbuar serbë antishqiptarizmin e kanë në gjak. Ata kurrë nuk kanë menduar
mirë për popullin tonë. Përkundrazi, kanë menduar e kanë punuar baptazi e nën rrogoz
për nënshtrimin e tij të plotë e, siç flasin dokumentet, për ta bërë vendin tonë republikë të
shtatë të Federatës së tyre, domethënë jo të jepnin Kosovën, por të gllabëronin edhe RP
të Shqipërisë e t'i kishin nën sundimin e egër grabitës e shkombëtarizues serbomadh. Por
ka edhe një arsye tjetër. Titistët nuk mund të durojnë që në kufirin e tyre të ekzistojë e të
lulëzojë një vend socialist, siç është Shqipëria: plotësisht i pavarur, me stabilitet
ekonomik e politik, me perspektiva të qarta, pa borxhe e pa kredi, i panënshtruar ndaj
blloqeve e grupimeve ushtarako-politike-ekonomke të njërës apo të tjetrës superfuqi, një
vend që shërben si shembull për popujt liridashës të të gjithë botës, pra edhe për popujt
që përbëjnë Jugosllavinë.
Sot Jugosllavia është pasgyra më e keqe e degjenerimit shoqëror, politik, ekonomik e
kombëtar në Ballkan e në Evropë. Këtë ne, shqiptarët, nuk e themi sepse duam "ta
shajmë e ta demaskojmë" Jugosllavinë dhe ideologjinë e saj, titizmin. Jo, këtë e thonë
edhe vetë shtypi, zyrtarët, ekonomistët e politikanët jugosllavë në biseda të hapëta e në
mbledhje zyrtare, bile edhe deri në organet e tyre më të larta. Herë njëri, herë tjetri japin
alarmin për të evituar katastrofën ekonomike, që i kërcënon në çdo hap. Vetadministrimi
tashmë konsiderohet si shkaktari i të gjitha fatkeqësive. Titoja është vënë në shenjë, edhe
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pse akoma jo fare hapur. Grindjet ndërnacionale kanë shpërthyer në të katër anët dhe sot
nuk është problem vetëm çështja e Kosovës dhe e kosovarëve apo e shgiptarëve në
Jugosllavi. Më shumë të drejta e shkëputje nga sundimi serbomadh, sot atje kërkojnë
edhe kroatët, sllovenët, maqedonasit e të tjerë. Janë shtuar ndikimet e kishës katolike
dhe të papës në Kroaci, të fesë myslimane në Bosnjë, janë rritur presionet e kishës
ortodokse të Serbisë etj.
Lëvizja e disidentëve, e atyre që gjoja kërkojnë reforma më radikale e që në fakt duan
të marrin drejtimin e vendit në dorë, tashmë ka mbrojtjen e disa qarqeve të caktuara të
brendshme e të jashtme. Monopolet ndërkombëtare kërkojnë e sigurojnë garanci mbi
garanci për kreditë që kanë dhënë e për fitirnet që duhet të realizojnë, ndryshe
kërcënojnë me mbylljen e rubinetit.
Nuk është vendi këtu të bëj një analizë të gjerë të gjendjes katastrofike politike,
ekonomike e shoqërore në të cilën ndodhet sot Jugosllavia. Analiza të tilla kam bërë disa,
bile edhe gjatë këtij viti dhe, përgjithësisht, mendimet e Partisë sonë për gjendjen në
Jugosllavi, janë vërtetuar katërcipërisht. Këtu vetëm desha të theksoj se gjendja në
shthurje të plotë është rezultat i vetë sistemit kapitalisto-borgjez që e ngriti në këmbë me
kaq bujë klika e Titos dhe që e shiti në botë si shtetin më demokratik, më liberal, më të
përparuar e socialist të një tipi specifik. Sa liberal, sa demokratik e sa socialist është ky
shtet, e treguan dhe e tregojnë veprimet barbare, shtypëse e shkombëtarizuese që kanë
ushtruar e po ushtrojnë serbomëdhenjtë kundër popullit shqiptar në Kosovë, në Maqedoni
e në Mal të Zi.
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