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ALBANIË : "ONTHULT" COMPLOTTEN

Tijdens een zelfs voor zijn doen ongebruikelijk felle verkiezingsrede,

die als kenmerkend thema de "eenheid in de partij" had, uitte de Albanese

partijchef de verbazingwekkende beschuldiging dat zijn voor-

malige naaste medewerker en Albanese premier, , gedurende diens

veertig jaar omspannende carrière werkzaam is geweest voor een drietal

buitenlandse inlichtingendiensten.

, die naar beweerd wordt op 18 december 1901 onder mysterieuze omstan-

digheden zelfmoord pleegde, wordt er door tevens van beticht in op-

dracht van de Joegoslavische staatsveiligheidsdienst UDB een moordaanslag

op hem beraamd te hebben. Verder verklaarde over "harde bewijzen"

te beschikken dat de "recente inval" in Albanië door "bandieten", georgani-

seerd was door de "revisionistische Tito-kliek" in Belgrado. In zijn rede

waarschuwde voorts in scherpe bewoordingen de Sowjet-Unie en Bulgarije

hun vijandige politiek tegenover Albanië te staken. Tenslotte kondigde hij

aan te streven naar betere (economische) betrekkingen met de Skandinavische

landen, België, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. De "onthullingen" van

de Albanese partijleider geven naar alle waarschijnlijkheid het voorlopige

einde aan van een hevige machtsstrijd, die in Albanië het afgelopen jaar

heeft gewoed tussen de politieke'tlans" van en en die op

stalinistische wijze door de Albanese partijleider in zijn voordeel

werd beslist.



"ONTHULT" COMPLOTTEN

De Albanese premier , tot zijn "zelfmoord" op 18 december

1981 de langstdienende regeringsleider in Europa, heeft volgens partij-

leider gedurende zijn gehele politieke loopbaan hand- en

spandiensten verleend aan de inlichtingendiensten van Joegoslavië (ÜDB),

de Sowjet-Unie (KGB) en de Verenigde Staten (CIA). maakte een

eind aan zijn leven toen hij van de UDB opdracht kreeg om hen, ,

te vermoorden, alsdus de Albanese partijleider tijdens een "verkiezings-

toespraak" ?) in Tirana op 10 november j.l. *"*)-. , premier van Albanië

van 195*t tot aan zijn dood,heeft steeds gegolden als 's trouwste

medewerker en vriend.

Officieel meldde de Albanese pers direkt na het overlijden van dat

deze zich tijdens een "zenuwinzinking" van het leven had beroofd.

Toen echter door Tirana geen lovende necrologieën werden gepubliceerd,

concludeerden waarnemers dat het om meer dan een "gewone" zelfmoord zou

gaan. Door de Joegoslavische media werd zelfs beweerd dat tijdens

een schotenwisseling met , met wie hij diepgaande meningsverschillen

over de te volgen politieke koers zou hebben gehad, zou zjjn omgekomen.

De beschuldigingen aan het adres van lijken een laatste hoofdstuk

af te sluiten van een hevige machtsstrijd die tussen en diens tegen-

standers binnen de Albanese CP werd gevoerd. Dat er sprake was van een macht

strijd bleek uit de vele zuiveringen die na de dood van in de Albanese

partijtop en regering plaatsvonden, waarbij prominente aanhangers van de

overleden premier werden vervangen door protégé's van . Een

andere aanwijzing voor ernstige conflicten binnen de partijleiding waren

de uitlatingen van tijdens het 9e Vakbondscongres, dat begin juni

*) Volgens radio Tirana brachten tijdens de op H november 1982 gehouden
Albanese parlementsverkiezingen 1.627968 personen hun stem uit, hetgeen
een opkomstpercentage van 100$ betekent. Van dit aantal stemden 1.627*959
kiezers voor de kandidaten van de Albanese CP.
Acht stemmen waren ongeldig, terwijl één persoon tegenstemde.

**) Zeri i Popullit d.d. 11 november 1982
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van dit jaar in Tirana werd gehouden, over de "buitenlandse en binnen-

landse" vijanden van het "socialistische" Albanië *).

Volgens werd , "een van de gevaarlijkste verraders" van

Albanië, in het verleden reeds dikwijls becritiseerd wegens zijn

"ernstige fouten", maar slaagde hij er steeds in om zijn ware aard

te verbergen. vervolgde, dat de "documenten" die ontdekt zijn en

"ander onweerlegbaar bewijs" er geen enkele twijfel over laten dat

al v66r de Tweede Wereldoorlog werkzaam was voor de Amerikaanse

CIA **).

Gedurende de oorlog en na de bevrijding zou hij als "betaald huurling"

opdrachten hebben uitgevoerd voor het KGB en de UDB. Over de aard van

deze werkzaamheden en opdrachten liet zich niet uit*

Verder zou tezamen met zijn "samenzweerders", die thans in handen

zijn van de autoriteiten, opdracht hebben gekregen van de UDB om zowel

als andere Albanese leiders te doden. Geplaatst tussen twee vuren,

t.w. de Joegoslavische geheime dienst en het met sympathiserende

Albanese volk, zou geen andere uitweg hebben gezien dan zich een

kogel door het hoofd te jagen, aldus de Albanese partijleider.

Een verrassende aanval op de Joegoslavische regering was 's openlijke

beschuldiging dat de "inval" in Albanië door de "bandietenleider

en zijn bende" op 26 september j.l. georganiseerd zou

zijn door de "Titoïstische revisionisten" in Belgrado.

Volgens was het Joegoslavische regime van plan geweest om het

bewind in Tirana omver te werpen teneinde daarmee de aandacht af te

wenden van de moeilijkheden in Kosovo waarmee Belgrado in steeds

heviger mate te kampen heeft. Bewijzen over deze affaire zullen op een

* ) Zeri i Popullit d.d. 7 juni 1982

** ) de CIA werd in 19̂ 7 opgericht na het inwerking treden
van de ÜS National Security Act.
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"geschikt ogenblik11 openbaar worden gemaakt, aldus . Zijn

beschuldiging aan het adres van de Joegoslavische leiders is des te

opmerkelijkert daar in de eerste ( en enige) Albanese perspublicatie

over de "inval" op geen enkele wijze gewag werd gemaakt van buitenlandse

betrokkenheid *). Saillant puntje is, dat v56r hij zijn tirade

tegen Belgrado afstak, verklaarde dat hij "eigenlijk niet van plan

was om over Joegoslavië te spreken" (!)

Vervolgens trok de Albanese partij chef zijn registers open tegen de

Sowjet-Unie en haar "laarzenknecht" Bulgarije, die hij van hegemonistisch<

en imperialistische plannen ten aanzien van Albanië beschuldigde.

waarschuwde beide landen dat bij een gewapende inval de "sociaal-

fascisten" een zelfde lot zullen ondergaan in Albanië als de Hitler-fascii

ten voor de poorten van Stalinrad.

Moskou heeft recent laten blijken de betrekkingen met Albanië te willen

normaliseren (op basis van de principes van gelijkheid, zelfbeschikking!

soevereiniteit en niet-inmenging) en lijkt daarmee gebruik te willen

maken van de onrustige situatie in dit strategisch zo belangrijke landje

aan de Middellandse Zee. Er zal dan ook alles aan gelegen zijn te

demonstreren dat hij de toestand volledig meester is om de Sowjet-Unie

en haar bondgenoten geen enkel voorwendsel tot interventie te verschaffen.

Verder bestreed dat Albanië een in alle opzichten geïsoleerde staat

is. Als voorbeeld dat partijleiding en regering het oog naar buiten

hebben gericht, kondigde hij aan dat het land zal streven naar een

grotere economische samenwerking met Frankrijk, de Skandinavische landen,

Zwitserland, België en Nederland. 's unieke filippica tegen zowel

binnenlandse als buitenlandse vijanden doet sterk denken aan de methoden,

die zijn - door hem veel geprezen-leermeester toepaste om

af te rekenen met iedereen van wie hij ook maar vermoedde zijn eigen

machtspositie op enigerlei wijze te kunnen aantasten. Zijn verwijzing

*) Bet officiële Albanese persagentschap ATA meldde slechts op
28 september in een bericht van twaalf regels dat twee dagen
tevoren aan de kust een "groep bewapende bandieten", die Albanië
wilde binnendringen, tijdens een vuurgevecht tot de laatste man
was uitgeroeid. Van regeringszijde werd tot de recente rede van

geen enkel commentaar op dit persbericht gegeven.



bijvoorbeeld naar de "samenzwering" om hem te vermoorden, lijkt

's zogenaamde "artsencomplot" (om te vergiftigen) als

blauwdruk te hebben gehad.

De verklaring van tenslotte dat de "overige samenzweerders" in

handen zijn van de autoriteiten, is een aanwijzing dat 's voor-

malige machtsbasis en medestanders geëlimineerd zijn. Hieronder bevin-

den zich onder meer 's weduwe , voormalig lid van het CC

van de Albanese CP en vice- voorzitter van de volksvertegenwoordiging,

en waarschijnlijk ook 's zwager , die recentelijk als

Minister van Defensie vervangen werd en in het verleden hoofd van de

Albanese veiligheidsdienst Sigurimi is geweest. werd voor het

eerst sinds 195̂  niet benoemd als kandidaat voor de parlementsverkie-

zingen.

Het ziet er naar uit dat er weinig verandering te verwachten is in het

Albanese binnen- en buitenlandse beleid zolang de 73- jarige

het heft in handen zal weten te houden.


