
vendi? Pse nuk u mor mundimi të shpjegoheshin këto 
probleme kapitale? 

E PREMTE 
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ARSYET E VERTETA TE GJENDJES DHE TE 
NGJARJEVE TE KOHEVE TE FUNDIT 

NE JUGOSLLAVINE TITISTE 

Panoramël 

Stane Dolanci me kombësi sllovene, ku niveli i je-
tesës 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 
do republikë jugosllave? 

A nuk e di zoti Dolanci se çështjet ekonomike luaj-
në 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 

1 Këtë material autori e ka përdorur në artikullin me titull 
«Kush e nxit arm.iqësinë midis popujve të Jugosllavisë?" («Zëri 
i popullit», 23 prill 1981.) 

Eshtë lehtë të shpjegohen këto çështje primordiale 
me sharje politike dhe ideologjike, se «shqiptarët u tre-
guan kundërrevolucionarë, shovinistë, irredentistë». 

Këto të dytat nuk i shpjegojnë të parat, ndërsa të 
parat mund të shkaktojnë edhe të dytat. 

Si mundet në një vend si Jugosllavia, ku predikohet 
«barazia në të drejta politike dhe ekonomike», «bashkim-
-vëllazërimi», në realitet të ekzistojë diskriminimi dhe 
pabarazia në këto të drejta bazë? Si mundet që një re-
publikë apo krahinë të trajtohet si «djali i nënës» dhe 
krahina tjetër si i «njerkës», që të ketë një vëlla që ha 
me lugë të artë, kurse tjetri me një lugë të vogël prej 
druri? Kjo nuk tregon as «bashkim», as «vëllazërim». 

«Në të mira dhe në vështirësi të gjendemi të një-
llojtë». Kjo ishte dhe është parulla e revizionistëve jugo-
sllavë. Por kështu nuk ngjet as në Jugosllavinë e Titos, 
dhe nuk ngjet as në atë pas Titos. 

Kujt i bie faji për këtë gjendje reale? Artikullit të 
«Zërit të popullit»i që shprehu mendimin e vet si gjithë 
shtypi botëror, i cili dënoi udhëheqjen jugosllave për 
represionin barbar të ushtruar kundër shqiptarëve të 
Kosovës?! 

Shqipëria socialiste dhe gazeta «Zëri i popullit», 
edhe më parë se të tjerët, kanë të drejtën të thonë fjalën 
e tyre për vrasjet dhe torturat e egra që u bënë nga 
UDB-ja dhe ushtria serbe kundër shqiptarëve të Koso- 

1 «Pse u përdor dhuna policore dhe tanket kundër shqip-
tarëve në Kosovë?», Shih: «Zëri i popullit»., 8 prill 1981. 
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vës. Dhe nuk është hera e parë që bëhet një gjë e tillë. 
Historia nuk harrohet, ajo është e shkruar. Scripta ma-
nent. 

Klithmat, të gërthiturat, epitetet, fshehja e së vër-
tetës nga personalitete «të mëdha» të Federatës dhe të 
republikave, histerizmat e shtypit serb, kroat, slloven etj., 
që arrijnë deri në akuza të përbindshme, sipas të cilave 
«Shqipëria socialiste ka gisht në demonstratat e Koso-
vës», se «Shqipëria socialiste u bashkua me reaksionin 
kroato-slloveno-shqiptar në emigracion», se «Shqipëria 
bashkohet me ato shtete që duan shpartallimin e Fede-
ratës Jugosllave» etj., etj., janë shpifje rrugaçësh. Sa të 
shumta dhe aq me zë të lartë të jenë këto britma, aq 
më mirë njerëzimi kupton se bëhen përpjekje të pa-
shpresa që të mbulohet e vërteta. Verba volant. Asgjë s'do 
të mbetet nga këto, se asgjë nuk është e vërtetë. 

Zoti Dolanci, në intervistën në fjalë, tha se «në 
demonstratat në Kosovë u vranë 11 veta». Një shërbë-
tor i tij shqiptar nga udhëheqja e Kosovës tha nëntë. Me 
sa duket për këtë çështje ata nuk patën kohë të merre-
shin vesh dhe të binin dakord. Megjithatë, të gjithë gë-
njyen 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 gazeta-
rëve 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 ush- 

tria 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 kë-
saj gënjeshtre. 

Dolanci po ashtu tha se «i njohim cilët janë orga-
nizatorët. 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 gë-
nj yerish. 

Kur zoti Dolanci i njihte organizatorët se ishin në 
Shtutgart e gjetkë nëpër Evropë, 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 «das-
më», për të cilën që tash «nga të katër skutat e Jugoslla-
visë vërshojnë si lumi i Danubit, Savës dhe Dravës tele-
gramet plot indinjatë e zemërim kundër «shovinistëve 
dhe irredentistëve shqiptarë», dhe plot himne ditiram-
bike për «unitetin e kombeve dhe të kombësive të Ju-
gosllavisë»? 

Kush e ndjell dhe e forcon armiqësinë në mes po-
pujve të Jugosllavisë? Kjo fushatë e tërbuar që ka 
ngritur udhëheqja e Jugosllavisë, apo artikulli i natyr-
shëm, i drejtë dhe i matur i «Zërit të popullit», që vetë 
Dolanci gjatë konferencës së tij të shtypit, kur një ga-
zetar i huaj e pyeti: «A ka gisht Shqipëria?», u përgjigj 
jo dhe shtoi se nga «Shqipëria nuk ka ardhur ndonjë 

protestë». 
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Kjo vërteton se «fajtori» priste një protestë. Por 
Qeveria Shqiptare nuk bëri protestë zyrtare. 

A mos donte vallë udhëheqja jugosllave që shtypi 
shqiptar të heshtte 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, rua-
ni gjakftohtësinë! Ç'po bëni ju për demonstruesit dhe 
grevistët e «Solidarnostit» në Poloni, ku deri tash kun-
dër tyre nuk është hedhur as edhe një pushkë nga qe-
weria polake? Ju po flisni, ju po shkruani. Ju paskeni 
vetëm të drejtë të flisni e të shkruani dhe, kur ne bo-
tuam 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 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë! 

Zagrebi harron se Shqipëria di të mbrohet edhe pa 
Zagrebin. Duhet ta dijë ai se Jugosllavia, qoftë 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 kërcëni-
me rruga çësh. 

A harruat ju, zotërinj udhëheqës jugosllavë, si luf-
tuat në Konferencën e Parisit për Triesten, Pulën, Fiu-
men etj.? Të drejtë kishit. Ne nuk ju quajtëm as <-(sho-
vinistë, 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 bi-
sedimet zyrtare që patëm në vitin 1946 se «Kosova dhe 
viset e tjera të banuara nga shqiptarët i përkasin Shqi-
përisë 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 «Ko-
sova nuk do të bëhet kurrë republikë... pse këtë nuk e 
lejon Serbia». 

«Po të bëhet Kosova republikë në kuadrin e Fede-
ratës, 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. «RepubIikën e 
Kosovës» brenda Federatës Jugosllave nuk e kërkuam 
ne, e kërkoi populli i Kosovës. 

Rivendikime territoriale nga ana e Republikës Po-
pullore Socialiste të Shqipërisë nuk janë bërë. Nuk mund 
të gjesh një kërkesë të tillë në asnjë dokument, por do-
kumente për të mbrojtur të drejtat e vëllezërve kosovarë 
dhe të shqiptarëve që banojnë në tokat e veta në repu-
blikat e tjera të Jugosllavisë, të drejta që ua njeh kush-
tetuta 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 qeverisë jugosllave ndaj shqiptarëve nëse 
do të ketë ose jo në të ardhmen. 

Jugosllavët kanë protestuar edhe për tabelat e dy-
qaneve, «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 Gjura-
noviç në Austri në lidhje me minoritetin e vogël slloven 
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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 në Kosovë, por për vetë gjuhën shqi-
pe, për shkollat, liritë dhe të drejtat e tyre, si të mos 
interesohet ai për vrasjet në masë, për burgosjet e tor-
turat që u bëhen shqiptarëve në Jugosllavi? Për qeverinë 
jugosllave qenka normale që jugosllavët mbrojnë minori-
tetet e tyre jashtë republikës dhe që popullata ku je-
tojnë këto minoritete as grihet nga plumbat e mitralo-
zave, as shtypet nga tanket, kurse për Republikën 
Popullore Socialiste të Shqipërisë qenka «shovinizëm, 
irredentizëm, kundërrevolucionare». Nga vjen, ku e ka 
vallë burimin kjo «alergji» e madhe antishqiptare e ju-
gosIlavëve?! 

Gabohet udhëheqja jugosllave se gënjen njeri, e si-
domos opinionin botëror, se Shqipëria socialiste kërkon 
ose bën lojën e atyre që duan minimin e Federatës. 

Federatën e ka minuar vetë titizmi, kjo rrymë armi-
qësore e marksizëm-leninizmit, e ka minuar sistemi anti-
socialist i vetadministrimit, e kanë minuar borxhet e 
mëdha që kanë mbuluar popullin dhe kanë shkaktuar in-
flacionin, papunësinë e madhe, ngritjen e çmimeve, pa-
barazinë e zhvillimit, varfërinë. 

Kush thellohet në këto probleme kyç, do të dalë me-
njëherë në përfundimin se Shqipëria socialiste nuk është 
për minimin e Federatës, siç e shprehu Dolanci. 

Dolanci gabohet rëndë kur mendon të frenojë lak-
mitë serbe për hegjemoni përballë hegjemonisë kroato-
-sllovene, duke prerë me thikë se «Kosova nuk do të 
bëhet kurrë republikë». Haraç i këtij antagonizmi nuk 
duhet të bëhet Kosova. 

Jugosllavët hiqen «politikanë të zgjuar», por tre-
gohen jo vetëm naivë, por edhe të hutuar. Plaga dhe 
përçarja nuk qëndron në demonstratat e Prishtinës. Ato 
duhen kërkuar në udhëheqjen jugosllave, në shovinizmat 
e mëdhenj e të vjetër që ka krijuar sistemi i vjetër 
jugosllav dhe ai i riu i tyre antisocialist. Nuk mbahet 
shtëpia me miell hua. Këndej vjen ajo përçarje, e keqe 
të cilën ne nuk ia duam aspak popujve vëllezër të Ju-
gosllavisë. 

Politika pa parime e udhëheqjes jugosllave nuk të 
nxjerr në asnjë rrugë të drejtë. 

Ne jemi zotër në shtëpinë tonë dhe bëjmë politikën 
që e gjejmë më të mirë e më të drejtë. Populli ynë na 
shikon, na gjykon, e mbron këtë politikë ose e dënon, në 
qoftë se është e gabuar. Por faktet, jeta, puna tregojnë 
se populli shqiptar e mbështet me të gjitha forcat vijën 
e drejtë të Partisë dhe të pushtetit të tij. 

Revizionistët jugosllavë ne na quajnë stalinistë, dog-
matistë, informbyroistë e me të tjera epitete. Malet tona 
më të larta! Jemi stalinistë, marksistë-leninistë. 

Edhe popujt e Jugosllavisë bëjnë politikën e tyre. 
Udhëheqësit jugosllavë, po ashtu, bëjnë politikën e tyre. 
Dhe ne kemi të drejtë të gjykojmë e të dënojmë ideolo-
gjinë e tyre, të gjykojmë politikën e tyre. Por ne nuk 
mund të lëmë pa u thënë popujve të Jugosllavisë dhe 
gjithë atyre udhëheqësve jugosllavë që arsyetojnë se 
«Është populli shqiptar që jeton në Jugosllavi ai që 
mund të prishë stabilitetin dhe ekuilibrin e Federatës, 
pse kërkon t'i njihet statusi i republikës brenda Fede-
ratës», se nuk duhet të sillen keq ndaj shqiptarëve që 
jetojnë në Jugosllavi. Shqiptarët janë luftëtarë trima që 
kanë të drejtë të luftojnë për lirinë e tyre dhe për atë 
të popujve vëllezër jugosllavë, në rast se këta sulmohen 
nga revizionistët agresorë sovjeto-bullgarë. Janë këta të 
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fundit dhe të tjerë si këta që rrezikojnë Jugosllavinë. 
Nga shqiptarët as i ka ardhur, as do t'i vijë ndonjë e 
keqe Jugosllavisë. 

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 urdhra dhe qëlluan mbi masat e shqiptarë-
ve, të stabilizojë gjendjen shpirtërore, politike dhe të nda-
lojë kasnecët serbo-kroato-sllovenë dhe lakenjtë e tyre 
shqiptarë në Kosovë që të shpifin dhe të sulmojnë Re-
publikën Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe popullin 
shqiptar. 

Në qoftë se vazhdohet kështu, siç po veprohet nga 
ju, asgjë e mirë nuk do të dalë. Ata udhëheqës shqip-
tarë në Kosovë, që sulmuan popullin, le t'i gjykojë ky 
vetë. 

Populli shqiptar, që jeton në trojet e veta në Ju-
gosIlavi, di të dallojë shërbëtorët nga djemtë dhe bijtë 
e tij të ndershëm dhe janë të kota përpjekjet që bë-
hen për t'i komprometuar, duke i detyruar të flasin e të 
dërgojnë telegrame për konsum, të përgatitura në ofiçi-
nat e UDB-së, që përgjojnë deri nëpër shtëpi e nëpër 
familje. «Liri» dhe «demokraci» e bukur «vetadminis-
truese»! 

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. 

Në Beograd kanë filluar të dalin libra me tituj 
bombastikë, që bien erë megalomani dhe shovinizëm të  

pafrenuar me hapësira panballkanike, si «Lufta për Ball-
kanin» e Svetozar Vukmanoviç Tempos, «Aspekte të çë-
shtjes maqedonase» dhe një libër «Mbi realitetin në Ball-
kan» i Llazar Kolishevskit. Në Bullgarinë revizioniste, 
koloni e vërtetë e revizionistëve sovjetikë, po shkruhen 
artikuj të gjatë, bëhen festime e mbahen fjalime «për 
Bullgarinë e madhe të Shën Stefanit» që i çon kufijtë 
e saj deri në Shqipëri! 

Këta njerëz asgjë s'kanë mësuar dhe asgjë s'kanë 
harruar nga historia! Vetëm shqiptarët, që janë bërë 
preja e tyre, na qenkan «kundërrevolucionarë, shovinistë 
dhe irredentistë». 

Po le të lëmë të flasë me gojën e tij zoti Kolishev-
ski, ish-kryetar i Presidencës së Jugosllavisë, në librin 
në fjalë. Ai shkruan pikërisht (sipas agjencisë Tanjug 
nga Beogradi, më 15 prill 1981): 

«Eshtë fakt se ne ekzistojmë, se Republika Socialiste 
c Maqedonisë dhe kombi maqedonas po zhvillohen dhe 
riafirmohen vazhdimisht dhe se ndjenja që ushqen çdo 
maqedonas, se është një pjesë e kombit të tij, po bëhet 
gjithnjë e më e fortë pavarësisht se ku jeton. Ky është 
një proces që askush nuk mund ta ndalë». (Nënvizuar 
prej meje.) 

Si t'i cilësojmë këto mendime, zotërinj Dolanc, Dra-
gosavac, Vidiç e të tjerë, që akuzoni shqiptarët e Koso-
vës dhe Shqipërinë socialiste si «shoviniste, kundërre-
volucionare dhe irredentiste•? 

«Ky proces i zhvillimit dhe i afirmimit, që askush 
nuk mund ta ndalojë» na qenka një e drejtë vetëm për 
popullin maqedonas të Maqedonisë (ku jetojnë në tokat 
e tyre më tepër se 400 mijë shqiptarë)? Po në Kosovë 
dhe në vise të tjera të Jugosllavisë, ku jetojnë më tepër 
se 1 800 000 shqiptarë, a nuk zhvillohet ky proces? A 
nuk është një fakt se edhe atje ekziston një komb, që 
nuk kërkon veçse të drejtën të shpallet republikë brenda 
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FederaQs? Atëherë ky proces, «të cilin nuk mund ta 
ndalë askush për maqedonasit», pse ndalohet për shqip-
tarët? 

I akordoni të paktën me njëri-tjetrin mendimet, por 
jo në kurriz veçanërisht të popullit shqiptar që jeton 
në Jugosllavi! 

Shumë flasin udhëheqësit jugosllavë për luftën na-
cionalçlirimtare «që krijoi unitetin e Federatës», por të 
mos harrojnë se edhe populli shqiptar nuk luftoi më pak 
për çlirimin dhe unitetin e kombit të tij. Bile ai derdhi 
gjakun e bijve të tij edhe për çlirimin e popujve të Ju-
gosliavisë. Këtë jo vetëm që nuk e pohoni me plot go-
jën, por na akuzoni si «shovinistë dhe irredentistë», që 
s'kemi qenë dhe as do të jemi kurrë! Shqiptari histori-
kisht ka vendosur dhe vendos vetë për fatet e tij. Të 
tjerë janë përzier dhe janë borxhlinj ndaj shqiptarëve. 
Shqiptarët s'i kanë borxh kurrkujt, as borxhe morale, as 
borxhe politike, as borxhe materiale. 

Sistemin tonë të vërtetë socialist, të ndërtuar në 
bazat e marksizëm-leninizmit, nuk keni pushuar kurrë, 
s'e keni mbyllur gojën kurrë së sulmuari me epitete 
përçmuese si «stalinist», «etatist-burokratik» e të tjera 
si këto. Një pseudoteori të tërë keni ndërtuar ju për 
këtë mision. Ju e mbroni dhe e propagandoni «sistemin 
tuaj vetadministrues» si një «nga format më të përso-
sura të socializmit» dhe, për të mbrojtur njërën, sul-
moni tjetrën. Bile sistemin tuaj e reklamoni me të ma-
dhe ku të mundni dhe te kushdo që e ha. Kjo është 
puna juaj. 

Por është edhe puna jonë të mbrojmë teorinë mark-
siste-leniniste, socializmin shkencor dhe ndërtimin e so-
cializmit me sukses në Shqipëri në bazë të mësimeve të 
Marksit, Engelsit, Leninit dhe Stalinit. Ne luftojmë dhe 
do të luftojmë pa u lëkundur kundër kapitalizmit botë- 

ror, kundër imperializmit dhe revizionizmit modern, qof-
të ky sovjetik, kinez, jugosllav apo eurokomunist, si dhe 
kundër çfarëdo reformizmi, që predikon shuarjen e luf-
tës së klasave, që shtyp revolucionin, që degjeneron kla-
sën punëtore, unitetin e saj luftarak dhe gënjen e mban 
nën zgjedhën e kapitalit popujt e botës që luftojnë për 
çlirim nga çfarëdo zgjedhe. 

Ne jemi dhe luftojmë ideologjikisht kundër «vet-
administrimit» tuaj, i cili është për ne një sistem kapi-
talist, pseudosocialist, kundërrevolucionar. Këtë e bëjmë 
dhe do ta bëjmë pa lëkundje. 

Është e qartë se ideologjikisht dhe politikisht ne 
as puqemi, as nuk do të puqemi kurrë. Këtë të vërtetë 
e dimë edhe ne, e dini mirë edhe ju. Këtë e di gjithë 
bota. 

Por, pavarësisht se ideologjikisht dhe politikisht nuk 
pajtohemi kurrë, ne mendojmë dhe kemi konstatuar që 
edhe ju keni ardhur në mendimin tonë ose keni arritur 
në një mendim të përbashkët që konsiston në këtë: Në 
mes dy shteteve tona fqinje, për hir të fqinjësisë së 
mirë në mes dy vendeve dhe për stabilitetin e paqen në 
rajonin e Ballkanit, duhet të zhvillohen marrëdhënie 
tregtare dhe kulturore. 

Duhet të pohojmë se nga të dyja palët në këtë rru-
gë është gjendur mirëkuptim. Tregtia në mes nesh, në 
interesin jo vetëm tonin, siç dëshiron ta cilësojë borgje-
zia kapitaliste botërore, por edhe në interesin tuaj, është 
zhvilluar dhe po zhvillohet. Ana e marrëdhënieve kul-
turore dhe veçanërisht tonat me Kosovën, me Maqedo-
ninë dhe me Malin e Zi, kanë ecur mirë, me sukses, me 
asnjë incident dhe në një mirëkuptim që jep fryte. As 
nga ana jonë, as nga ana jugosllave nuk është hasur në 
asnjë pengesë serioze. Këtë, si edhe marrëdhënie treg- 
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tare ne i konsiderojmë si gjëra të mira që duhet të vazh-
dohen dhe të mos ndërpriten. As shenja më e vogël e 
«shovinizmit shqiptar, e irredentizmit shqiptar», siç po 
pretendohet tani nga udhëheqja jugosllave dhe shtypi i 
saj, nuk është shfaqur dhe nuk mund të shfaqej nga 
asnjë prej nënshtetasve tanë që kanë vizituar Kosovën, 
që nga ministrja jonë e Arsimit dhe e Kulturës, deri te 
profesorët dhe -turisti më i thjeshtë shqiptar. Ne mund 
të themi se edhe nga shtetasit jugosHavë e njëjta gjë ka 
ndodhur, nuk është parë asnjë shfaqje e tillë që ta pri-
shë këtë rrjedhë. 

Si miq të ambasadës jugosllave në Tiranë ne kemi 
pritur kryeministrin e Malit të Zi, kryeministrin e Ma-
qedonisë dhe i kemi pritur me bujarinë tradicionale 
shqiptare. Ata kanë shkuar ku kanë dashur, kanë parë 
vendin dhe kanë biseduar me njerëzit. Të dyja palët e 
kemi gjetur normale këtë praktikë. Anormale ne kemi 
gjetur vetëm atë që kryeministri i Kosovës nuk gjeti 
një herë kohë të vizitonte Shqipërinë. Ne nuk e dimë 
përse s'e ka bërë këtë, siç e bënë edhe dy kryeministrat 
fqinjë jugosllavë. Këtë mund ta dijë vetëm Federata, 
udhëheqja e Republikës Federative të Serbisë dhe udhë-
heqja e krahinës së Kosovës. Neve nuk na intereson ar-
syeja, vetëm konstatojmë, pse po të kishte ardhur, do 
ta pritnim edhe atë si dy të parët. 

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 deka•= 
dë 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 Uni-
versitetit të rëndësishëm të Prishtinës, unifikimi i gju-
hës shqipe, zhvillimi i këngëve, i valleve, i folklorit 
shqiptar, muzika e përpunuar, literatura shqipe etj., bre- 

nda caqeve të Federatës dhe përkrah kulturës së popuj-
ve të tjerë të Jugosllavisë, kanë marrë një hov 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 pen-
gonin dje, nuk e pengojnë dot sot dhe është në kundër-
shtim 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 ni-
velit të jetesës në mes Krahinës Autonome të Koso-
vës dhe republikave të tiera të Jugosllavisë janë kolosale. 
Këto diferenca nuk shpjegohen dot, siç bëjnë udhëhe-
qësit jugosllavë, me arsyen e «krizës botërore-. Diferen-
cat në nivelin e jetesës në mes republikave dhe krahinave 
duhet të kërkohen edhe në arsye të tjera shumë të më-
dha dhe të vjetra, politike, ideologjike dhe ekonomike. 

Për zhvillimin e ulët të ekonomisë në Kosovë flet 
edhe numri i madh i emigrantëve ekonomikë. Emigracio-
ni ekonomik i shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi nu-
mërohet me qindra mijë. Vetëm në Turqi kanë emigruar 
rreth 250 000 veta, përveç dhjetëra e dhjetëra mijëve 
në vende të tjera të Evropës, Amerikës, Australisë, Afri-
kës. Kudo gjen emigrantë shqiptarë të larguar nga Ju-
gosIlavia «socialiste vetadministruese» dhe asnjë emigrant 
ekonomik nuk është larguar nga «Shqipëria staliniste, 
etatiste-burokratike». Rinia e Kosovës s'gjen punë, ajo 
vuan për bukë në Jugosllavinë e Titos dhe të pas Titos. 
Këtyre problemeve u duhen gjetur arsyet, t'u bëhet diag-
noza dhe të shërohet sëmundja sa më parë dhe sa më 

- ar, 1 drejt. 
Të flasësh kundër Republikës Popullore Socialiste të 
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Shqipërisë dhe popullit të saj për gjoja faje të paqena, 
ky problem nuk zgjidhet me tanke e me terror policesk 
rankoviçian. 

S'gënjen dot njeri shtypi jugosllav kur thotë se 
«Shqipëria socialiste i thotë këto se ka smirë për për-
parimin ekonomik të Kosovës». Kjo është qesharake. 

Cilat janë arsyet që bëhen këto barazime të paqena 
në mes Kosovës dhe Shqipërisë socialiste dhe nuk bë-
hen barazime të qena në mes krahinës së Kosovës dhe 
pjesëve të tjera të Jugosllavisë? Ka një arsye politike 
që tenton të bindë dikë dhe të fshehë realitetin, si në 
Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, si në Kra-
hinën Autonome të Kosovës dhe në republikat socialiste 
të federuara të Jugosllavisë. 

Për sa u përket «të drejtave politike», ndryshime 
statusi nga krahina në republikë etj., as kanë qenë dhe 
as janë preokupime për Republikën Popullore Socialiste 
të Shqipërisë. Këto janë çështje të brendshme të po-
pujve të Jugosllavisë, janë çështje të vetë popullit shqip-
tar që jeton në trojet e veta në Jugosllavi, i cili, në 
bazë të ligjeve në fuqi, që rrjedhin nga kushtetuta e 
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, ka të 
drejtë t'i kërkojë. Jo vetëm që askush në Federatë s'ka 
të drejtë t'ua ndalojë shqiptarëve që jetojnë në Jugoslla-
vi këto kërkesa, por ca më pak t'i sulmojë ata, t'i pla-
gosë, t'i vrasë dhe t'i burgosë. Për këtë të vërtetë që 
themi, jugosllavët na akuzojnë se ndërhyjmë në punët e 
brendshme të tyre. Ne nuk kemi ndërhyrë dhe nuk ndër-
hyjmë në këto punë të brendshme të tyre, të cilat men-
dojmë se zgjidhen drejt vetëm me vetëvendosje, në mi-
rëkuptim, me bisedime të sinqerta dhe me gjakftohtësi 
nga të gjitha palët. 

Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë as më 
të voglën ndërhyrje nuk bëri në Kosovë, as tanke, as  

helikopterë, as policë nuk dërgoi, as shtoi kufitarët, as 
bateri topash nuk nxori në kufijtë e saj dhe as protestë 
zyrtare nuk bëri, por një artikull të drejtë, të matur 
dhe të argumentuar politikisht, ideologjikisht e histo-
rikisht, dhe të tillë e cilësoi gjithë shtypi botëror, shkroi 
për tragjedinë që u shkaktua në Kosovë. 

Përgjegjësi për çka ngjau në Kosovë nuk ka Shqi-
përia, përgjegjës janë ata që përdorën dhunën dhe jo 
gjaftohtësinë dhe arsyen. 

Shqipëria socialiste e ka deklaruar se, në qoftë se 
ndonjë fuqi e huaj agresore prek kufijtë e Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë, atëherë ajo dhe po-
pulli 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 shqipta-
rët, 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 Republikën Popullore Socialiste të Shqi-
përisë dhe Republikën Socialiste Federative të Jugo-
sllavisë. 

Që kur shkruam artikullin në «Zërin e popullit» e-
deri tani ne kemi ruajtur gjakftohtësinë, kurse udhë-
heqja jugosllave dhe deri fletushka më e fundit jugoslla-
ve kanë vjellë vrer e kanë bërë sulme kundër Republi-
kës Popullore Socialiste të Shqipërisë. E gjithë kjo-
fushatë e tërbuar u kthye kundër tyre. 

Zotërinjtë zyrtarë jugosllavë na akuzuan ne për «na-
cionalistë, shovinistë» etj. Gati sa s'na akuzuan dhe për 
•pansllavistë». Të gjitha këto ideologji, e të tjera si këto, 
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janë teori antimarksiste, teori të borgjezisë. Shovinizmi 
është një nga tiparet e saj dhe s'ka të bëjë aspak me 
patriotizmin dhe me marksizëm-leninizmin. 

Mund ta bësh revolucionin, siç flasin për të e teo-
rizojnë përditë udhëheqësit jugosllavë, por mund edhe 
ta devijosh e ta tradhtosh atë. Revizionizmi modern, i 
çdo ngjyre dhe nën çdo maskë që të fshihet, është 
pjellë e borgjezisë kapitaliste që lufton revolucionin, 
që e deformon dhe e mbyt atë në gjak. Borgjezia çan 
e sundon, revizionizmi modern, po ashtu, nuk i ba-
shkon popujt, por i përçan. Ç'po ngjet në Bashkimin 
Sovjetik revizionist? Atje u bë Revolucioni i madh pro-
letar, atje u vendos dhe u konsolidua socializmi, u the-
melua BRSS, që do të thotë «Bashkimi i Republikave 
Socialiste Sovjetike», dhe çështjet nacionale u• zgjidhën 
drejt nga Lenini dhe Stalini. 

Hrushovizmi dhe revizionizmi modern e devijuan ve-
prën e madhe të revolucionit. Ata vendosën kapitalizmin. 
Shovinizmi rusomadh dominon atje egërsisht, por një-
kohësisht kanë ngritur veshët dhe shovinizmi ukrainas, 
ai gjeorgjian, azerbajxhanas etj. Mbi to dominon pan-
sllavizmi dhe Bashkimi Sovjetik nga një vend' socialist u 
kthye në një vend socialimperialist agresiv dhe luftë-
nxitës. Teoria e Brezhnjevit e «sovranitetit të kufizuar» 
i ka zënë nga gryka të gjitha vendet e Traktatit të Var-
shavës, pjesëtare të KNER-it dhe të «Bashkësisë socia-
liste», që forca e armëve sovjetike i bën të qeshin ver-
dhë për të mos qarë dhe lebetitur. 

Kjo është një histori ë tmerrshme për popujt që 
duan të rrojnë të lirë dhe të ndërtojnë socializmin, aq 
sa është e tmerrshme edhe forma e Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës që shfrytëzon jo vetëm popujt e 
ndryshëm që jetojnë në Amerikë, por edhe popUj të tjerë 
të botës. Prandaj, zotërinj teoricienë të •Borb'es», ka 
«shkallë» në shovinizëm dhe lloje të ndryshmë, pavarë- 

sisht nga forma dhe nga madhësia e tyre, pavarësisht 
nga maskat dhe nga fjalët pompoze. Nacionalizmi, sho-
vinizmi dhe pansllavizmi janë të dënueshëm nga çdo 
arië që të vijnë, pavarësisht se ata që i kultivojnë kë-
ta janë të mëdhenj a të vegjël, por nacionalizmi dhe 
shovinizmi më i madh është më i rrezikshëm. Këtë të mos 
e harrojmë. Të gjitha këto të këqija duhen luftuar, du-
hen shkulur nga rrënjët, por kjo nuk mund të bëhet 
kurrë veçse nga pozitat e marksizëm-leninizmit. Tjetër 
rrugë s'ka. 

Po e përsëritim edhe një herë, se për 10-15 veta të 
ashtuquajtur nga udhëheqja jugosllave si «reaksionarë, 
shovinistë e irredentistë» nuk mund të dërgoheshin aq 
shumë ushtri, milici, udbashë, tanke dhe avionë në Ko-
sovë, as të vriteshin e të plagoseshin me armë zjarri aq 
njerëz dhe të vendosej shtetrrethimi në të gjithë krahi-
nën e Kosovës. 

Ju keni frikë të tregoni të vërtetën dhe kjo është 
keq për ju, se populli i Kosovës e di këtë gjë, mbasi ka 
marrë pjesë vetë në demonstratë. 

Me dhjetë-pesëmbëdhjetë veta, që ju i konsidero-
ni «kundërrevolucionarë» etj., nuk është e lehtë të gë-
njeni një popull trim e të pjekur, siç është populli shqip-
tar që jeton në pjesë të ndryshme të Jugosllavisë, as të 
gënjeni punëtorët, fshatarët, studentët dhe inteligjencien 
e zgjuar, heroike dhe të ndërgjegjshme për jetën dhe 
fatin e kombit të tyre. 

Në qoftë se udhëheqja e Beogradit nuk i sheh pro-
blemet në rrënjë dhe t'i zgjidhë ato drejt e me guxim, 
me siguri që do t'i nxjerrë shumë telashe vetes. 

Shohim me keqardhje se, kur ne ju themi të vër-
tetën, ju vjen shumë hidhur. Pse vallë? Mos doni që ne. 
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t'ju mburrim për ato akte të mbrapshta që bëtë në Ko-
sovë? Apo kishit dëshirë që ne të heshtnim? Pse nuk 
shpifëm ne edhe një vit më parë, apo edhe një muaj më 
parë se të ngjisnin turbullirat në Kosovë? 

Udhëheqësit jugosllavë pretendojnë se këto turbulli-
ra ngjanë se «zbutën vigjilencën». As gënjeni dot njeri 
me këtë, pse pakënaqësia në viset ku banojnë shqipta-
rë është e madhe dhe e dukshme, prandaj ato turbullira 
nuk ngjanë për arsyet që ju përpiqeni t'i vini në dukje, 
por për ato që kërkoni t'i fshihni. 

Nëpër fjalime të panumërta të udiëheqgsve jugos-
llavë dhe të shtypit të tyre po bëhen kërcënime të hapëta 
kundër shqiptarëve të Jugosllavisë për të ardhmen. Mos 
ndiqni këtë rrugë të rrezikshme! 

Ju, po të doni, vazhdoni t'i merrni për keq të vër-
tetat tona, akuzonani, po t'u vijë për mbarë, për ndër-
hyrje në punët tuaja të brendshme nga ana jonë, por 
kjo nuk e ndryshon aspak situatën e sëmurë në Repu-
blikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Sëmundja 
kronike që ekziston te ju nuk vjen nga të drejtat e ligj-
shme që kërkojnë shqiptarët që banojnë në Jugosllavi 
brenda ligjeve të kushtetutës së Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë, por nga padrejtësitë dhe do-
bësi të tjera të thella në Federatë dhe jashtë kufijve të 
Krahinës Autonome të Kosovës. 

Ne shkruajmë jo për të ngjallur polemikën dhe për 
t'i hedhur benzinë zjarrit, por dëshirojmë të shprehim 
dëshirën dhe gatishmërinë tonë për zhvillimin e mëtej-
shëm të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, pse kjo 
është në interesin e të dyja palëve. 

Faktori shqiptar në Republikën Socialiste Federative 
të Jugosllavisë (këtë e pohojmë në mënyrë objektive dhe 
jo me frymë partizane, ose «shqiptaromadhe», «shovi-
niste», «irredentiste», siç pretendojnë udhëheqësit jugo-
sllavë për ne) ka qenë faktori më i përbuzur politikisht, 
ekonomikisht dhe nga ana kulturoro-arsimore, por fak-
tori më i durueshëm, më i zgjuar dhe më realist në kao-
sin politiko-ekonomik ku ishte zhytur Jugosllavia e pas-
luftës së Dytë Botërore, kaos që veçanërisht shqiptarëve 
u rëndonte tmerrësisht në shpinë. 

Asnjë politikan jugosllav nuk ia vuri veshin këtij 
faktori kaq të rëndësishëm. Pse? Elementi shqiptar, në 
skakierën e politikanëve jugosllavë, ishte një pion që 
mund ta lëviznin si të donin dhe me të të bënin çfarë 
të donin. Këtë e vërteton gjithë situata e pasluftës në 
Jugosllavi. 

S'ka si mohohet se në Luftën Nacionalçlirimtare të 
popujve të Jugosllavisë, edhe popullsia shqiptare që 
jeton në trojet e veta në Jugosllavi luftoi heroikisht i 
vëllazëruar me ta dhe për një të ardhme më të mirë. 
Gjatë luftës u përcaktuan nga AVNOJ kufijtë e Jugo-
sllavisë dhe këta u riafirmuan pas lufte. Në këtë «bash-
kim-vëllazërim», në këtë «Jugosllavi socialiste», në këtë 
federatë të Republikës Socialiste Federative të Jugoslla-
visë, ç'të drejta iu njohën shqiptarëve? Asnjë. Ata u co-
pëtuan, Kosova mbeti pjesë e pandarë e Serbisë, shqip-
tarëve s'iu dhanë as shkolla shqipe, as të 2rejta 
as status, kurse zhvillimit ekonomik të tyre nuk iu vu 
fare veshi. Shqiptarët edhe pas luftës vazhduan të rro-
nin në mjerim edhe politik, edhe ekonomik. Politika e 
ndjekur nga Tito-Kardeli dhe Rankoviçi (dhe faktet janë 
të njohura) ka qenë jo vetëm e gabuar karshi shqiptarëve, 

por edhe e egër e shfarosëse. Shqiptarët duruan, por 
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nuk u përkulën dhe nuk ngritën krye, as bënë demon-
strata kundër Republikës Socialiste Federative të Jugos-
llavisë. 

Eshtë e vërtetë se popujt e Jugosllavisë bënë revolu-
cionin. Por pas luftës revolucioni i tyre në brendinë e 
vet ruante grindjet dhe dasitë e vjetra, ruante të mas-
kuara, të fshehura, si qymyri i ndezur nën hi, rivalitetet 
në mes serbëve, kroatëve, sllovenëve, pavarësisht se po-
pujt atje luftuan kundër çetnikëve serbë dhe ustashëve 
kroatë dhe këta i mundën fizikisht. Nuk u spastrua sis-
tematikisht ideologjia dhe fryma e tyre që do të mani-
festohej, siç u manifestua më vonë, në frma të ndry-
shme, por me përmbajtje gati të njëjtë, e mbuluar këtë 
herë me petkun e «socializmit», të «bashkim-vëllazëri-
mit» e «të drejtave të barabarta» të popujve që formo-
nin Jugosllavinë. 

Lufta heroike e popujve të Jugosllavisë s'kishte si 
të mos ngjallte një krenari të ligjshme, por s'mungoi 
që kjo të kthehej nga udhëheqja jugosllave në një mega-
lomani dhe «shovinizëm» masiv jugosllav, për të vënë në 
dukje se gati vetëm ata luftuan, vetëm ata sakrifikuan, 
vetëm në sajë të atyre luftuan e morën shembull edhe 
popujt e tjerë. E gjithë kjo u transformua në një «ndje-
një superioriteti» që nuk mbante fare erën e marksizëm-
-leninizrnit. 

Filloi dhe vazhdoi të degjeneronte kështu revolu-
cioni jugosllav. 

Krimbi ishte brenda në «mollën e kuqe», ai gërry-
ente revolucionin dhe, për ta arsyetuar këtë, ia hodhën 
fajin Stalinit, Bashkimit Sovjetik, sistemit të tij të vër-
tetë leninist dhe ideologjisë që e kishte udhëhequr dhe 
ndërtuar këtë sistem, marksizëm-leninizmit. 

Politika e Tito-Kardel-Rankoviç-Gjilasit e arriti çar-
jen dhe njihet se kujt ia hodhën fajin. Por as Stalini, 
as Bashkimi Sovjetik nuk e ngritën dorën kundër Jugo-
sllavisë, as tanke, as ushtri dhe as pushkë hodhën kundër 
jugosllavëve. 

Titoja dhe shokët e tij u bënë nga borgjezia ,  ndër-
kombëtare heronjtë e ditës antistalinianë dhe antisovje-
tikë. U dhjetëfishua megalomania e tyre dhe iu vu punës 
për të ndryshuar sistemin shtetëror dhe për të vërtetuar 
se në këtë drejtim bazë duhej të ndryshonin nga sistemi 
i Bashkimit Sovjetik. U ndërtua një interpretim gjoja i 
ri, i përshtatshëm me situatat, i teorisë së Marksit, që 
të shpjegonte «sistemin e vetadministrimit», që të devi-
jonte sistemin socialist në një sistem të kamufluar ka-
pitalist, që të krijonte një «politikë gjeniale botërore të 
vendeve të paangazhuara» dhe t'u përgatiste ligjërisht 
shtratin e ngrohtë kapitaleve të huaja të borgjezisë bo-
tërore dhe mënyrës së jetesës, të mendimit dhe të vep-
rimit të saj. 

Të gjitha këto janë të njohura. Partia e Punës e 
Shqipërisë i dënoi dhe i demaskoi të gjitha këto deviji-
me antimarksiste dhe kundërrevolucionare, për interes të 
popullit shqiptar, të popujve të Jugosllavisë dhe të re-
volucionit. 

Rrjedha e kësaj lufte të ashpër politiko-ideologjike 
në mes dy shteteve tona fqinje dy partitë tona i bëri 
armike. Ne shqiptarët në fillim na quajtën dhe na aku-
zuan me të madhe se bënim lojën e jugosllavëve, pastaj 
të sovjetikëve e më vonë të kinezëve. Si u demaskuan të 
gjitha këto nga vetë jeta dhe lufta heroike marksiste-
-leniniste e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe e shtetit 
shqiptar, thanë se do të vdisnim, do të shembeshim, dd 
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t'i ndernim dorën dhe do të viheshim nën zgjedhën e 
kapitalizmit botëror. Asnjë nga këto s'ngjau dhe s'do të 
ngjasë. Borgjezia dhe kapitalizmi botëror, revizionizmi 
modern dhe reformizmi nuk mund ta kuptojnë këtë fe-
nomen shqiptar, i cili për ne është i qartë, se i qëndroj-
më besnikë revolucionit proletar dhe teorisë marksiste-
-leniniste. 

C'situata krijoi kundërrevolucioni në Jugosllavinë e 
«socializmit vetadministrues»? Sistemi ndryshoi dhe ky 
ndryshim ngjalli rivalitetet dhe hegjemonizmat e vjetër, 
hegjemonizmi serb, nga njëra anë, dhe ai kroato-slloven, 
nga ana tjetër. Janë këta të dy minuesit e socializmit 
në Jugosllavi e të Republikës Socialiste Federative 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 Tito-Kardel-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 shte-
teve të tjera kapitaliste. 

r‘shtë 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 parti- 

zane, kush më shumë e kush më pak, i hedhin benzinë 
këtij zjarri të madh që ekziston në këtë R -epublikë So- 
cialiste Federative të Jugosllavisë të pastabilizuar kurrë. 

I vetmi faktor pozitiv dhe i paanshëm në këtë Fe-
deratë është faktori shqiptar, i cili, duke qenë ekonomi-
kisht 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 Republikës Socialiste Federative të Jugoslla-
visë». 

Është kjo kërkesë një faktor përçarës i Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë apo janë rivalitetet 
e mëdha serbo-kroato-sllovene? Është më se evidente se 
janë këto të dytat. 

Cilat janë arsyet që u bënë demonstratat në Kosovë 
ne e shfaqëm hapur mendimin dhe qëndrojmë pa u lë-
kundur në mendimet tona. 

Udhëheqja dhe shtypi jugosllav bënë fajtor popu-
llin shqiptar të Kosovës, pastaj akuzuan Partinë e Punës 
të Shqipërisë dhe Republikën Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe me to ustashët, çetnikët dhe ballistët në 
Evropë dhe në Amerikë dhe, për të mbyllur ciklin, na 
futin të tërë në një thes, duke menduar me mendjeleh-
tësi se e zgjidhën enigmën, ia vunë përpara opinionit 
botëror në një pjatë që ta hante. Po s'e ha kush këtë 
çorbë që gatuan jugosIlavët. 

Arsyet e vërteta fshihen, prandaj janë mbarsur me 
shumë rreziqe për popujt e Jugosllavisë dhe për popujt 
e Ballkanit. Ne nuk i fshehim mendimet tona. 

Shkaqet e turbuflirave që ngjanë, dhe mund të ngja-
sin të tjera, duhen gjetur e duhen shikuar realisht dhe 
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duhen , mënjanuar me gjakftohtësi brenda në Jugosllavi 
dhe .jo vetëm në Kosovë, por sidomos në republikat e 
tjera të Jugosllavisë. Ne, shkurtimisht, më lart i thamë 
këto dhe e vumë në dukje këtë gjendje. 

Po faktorët e jashtëm, i pyesim udhëheqësit jugo-
sllavë, kanë gisht në dobësimin e Republikës Socialiste 
Federative të .Jugosllavisë dhe në krijimin e rivaliteteve? 
«Politikanët»: jugosllavë jo pa qëllim nuk e gërvishtin 
këtë plagë të madhe. 

Në këto situata krize ndërkombëtare jo vetëm eko-
nomike, por edhe politike, në këto rivalitete agresive 
luftënxitëse në mes imperializmit amerikan dhe revizio-
nizmit sovjetik, a kanë gisht këta të fundit në dobësimin 
e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, në 
nxitjen e shovinizmit serbomadh dhe të atij kroato-sllo-
venomadh? Për ne këta janë, bile kryesorët. Në qoftë se 
ka ndonjë politikan të zgjuar dhe realist jugosllav këtë 
gjendje e sheh, por e fsheh. 

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 ve-
tëm 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 imperializmi, klani serb të një tjetri. Nëpërmjet 
tyre të dyja fuqitë e mëdha kërkojnë të fitojnë pozita 
të forta në Jugosllavi. 

Pasqyra e Polonisë i përngjet asaj jugosllave me 
karakteristikat e tyre të veçanta. 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës me njerëzit e tyre 
janë në ofensivë, veçanërisht në Evropë, gjë që na in-
tereson më shumë në këtë problem. 

Revizionizmi sovjetik dhe satelitët e tij, veçanërisht 
bullgarët, po ashtu janë në ofensivë. 

Duhen shpëtuar popujt :Jugosllavisë, popujt tanë 
vëllezër jugos]lavë, 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 
Republika Popullore Socia]iste e .:Shqipërisë dhe populli 
shqiptar që jeton në trojet e veta në Jugosllavi nuk janë 
as armiqtë e popujve jugosIlavë dhe .as të Republikës 
Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ju, zotërinj politi-
kanë 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. 
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