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Proletarë të të gjitha vendeve dhe popuj të shtypur, bashkohuni! 

r K05011/1- 
RE PLIBLId! 

LUFTA E POPULLIT TONË ËSHTË E DREJTË 
DHE DO TË TRIUMFOJË 

Keto kohët e fundit, c tërë Kosova jone 
kreshnike ishte arene c perleshjeve të per-
gjakshme midis popullit tonë trim dhe regji 
mit të urryer të revizionisteve jugosilave. 
Të bashkuar si një grusht i vetem c i pathy 
eshem, dhjetera mijCra punëtorë, fshatarë, 
studente, nxënës c intclektualë, burra,gra, 
pleq e femije, lane kanticrët c tyrc të pu-
nes, lanë arat dhc bangat, lanë shtepite c 
tyrc dhc, me grushta të ngritur,vërshuan si 
lumë i furishem c i papermbajtur nëpër rru-
get e pothuajse të gjitha qyteteve të Koso-
ves. E gjithë Kosova jone trimc u ngrit në 
kembe dhc i tregoi cdhc njehere botës se,si 
në të kaluarën c saj te lavdi shmc,cdhc sot 
di t'u pergjigjet armiqvc të saj ashtu si i 
ka hije: me grusht. 

Te tmerruar nga grushti i madherishem i 
popullit, roberucsit revizionistë të Bcogra 
dit dhe zagarët e tyrc në Kosovë, grisen ma 
skat, pas të cilavc fshiheshin, dhc, dukc 
përdorur mjetet dhc armet c tyre të fundit, 
tanket dhc çizmen ushtarakc, treguan fytyr-
en c tyrc të vërtctë fashiste. Pas maskave 
të çjcrra, populli ynë dhc popujt c botës 
panë lakuriq fantazmat e zeza teDrazha Mi- 

hajloviçëvc, çubriloviçeve c Rankoviçeve,te 
Zogollianeve,Xhafer Deveve c Esat Toptaneve. 

Duke c pare veten të diskrcdituar kaq kcq 
revizionistet jugosllavë dhc hyzmcqarët c 
tyrc shqiptare, kanë shpërthycr tani një fu 
shatë të paparë propagandistikc me plot c 
përplot genjeshtra, falsifikime, shpifjc c 
trillime nga me të poshtrat c me të paskru-
pulltat. Në këtë menyre,ata po orvatcn t'ia 
arrijnë atij qëlliu , që nuk munden t'ia a-
rrijne vete ■ mc tcrror c me tanke,që ta shu 
ajnë zjarrin c pashuar të lirisë, që po i 
çon pcshë gjokset shqiptare, t'ia mbysin po 
pullit tonë zërin c fugishem dhc t'ua fshch 
in popujvc te Jugosllavisë c të gjithë bot-
es të verteten rreth Kosoves,rreth gjendjcs 
së saj të mjeruar, rreth luftës së drejte 
revolucionarc që po bën populli i saj hcro-
ik, rreth shkageve dhc gellimcve të saj të 
verteta. 
Sipas dcvizës: "Rrej shume, sc diçka mbc-

tet", rcvizionistët dhe tradhtarët, dukc mo 
huar cdhc ato që vetë i kan thene vetem pak 
kohë me parë, ■undohen te na bindin ne dhc 
të tjeret sc Kosova jonë c mjcre qcnka një 
parajsë c vërtctë, një vcnd ku kombe e kom- 

besi të ndryshmc jetokan të lirë,të baraba-
rte c të lumtur, ne mireqcnic c hollek të 
paparë, sc pikërisht kjo gjendje "kaq c mre 
kullueshme" po i pengoka disa forca c grupc 
"nacionalistc" c "irredentiste", "dogmatike 
c staliniste", "rcaksionare" c "kunderrevo-
lucionare", të cilat, mc "parulla demagogji 
ke sociale c nacionalc" si dhe me kercenime, 
shantazhe c vandalizem", paskan arritur t'i 
mashtrojne e t'i hedhin në greva c demonst-
rata disa qindra vcta dhe kështu paskan pri 
shur vellazerimin e bashkimin,paskan cenuar 
integritezin e Jugosllavisë, paskan sulmuar 
frytet c revolucionit dhc, sidomos, të arri 
turat c popullit shqiptar, bile edhe paskan 
dashur të bejne "kontrarevolucion"'!! 

Por, nuk ka plaf propagande c demagogjic, 
që mund ta mbuloje kete të vertete të madhe 
ashtu si nuk ka as armë c forcë që mund ta 
mbysë atë. Ajo është c qarte,e thjeshtë dhe 
c dukshme sa mund ta shohë edhc gorri.Nuk c 
shohin atë dhc nuk c kuptojne vetem ata që 
nuk duan ta shohin, vetem ata që para saj i 
mbyllin sytë mc gellum. 

(Vijon në faqen 2 - 
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(Vijon nga faqja 1) 
Revizionistet jugosllavë, me politikën c 

tyre tradhtare dhc antipopullore i kane fu-
tur masat popullorc të të gjithë JugosIla-
vise në një gjcndje tcpër të rëndë. Kriza c 
pergjithshme dhe e pasherueshme, që ka mbe-
rthyer për gryke Jugosllavinë e po ia zë 
frymen,dhe pakënaqësia e madhe e masave pu-
nonjese që mbreteron kudo në JugosIlavi,de-
shmon me së miri se ku çojnë teorite dhc 
praktikat kapitaliste që ndjckin revizioni-
stet titistë. 

Cila ështe' c vërtcta 

Por, ne gjcndje veçanërisht të rëndë dhe 
të padurueshme ndodhet popullsia shqiptare 
në Kosove, Maqedoni, Serbi e Mal të Zi, mbi 
të cilën ushtrohet një shtypje e shfrytezi■ 

i .eger e i shumëfishtë kolonial c kapital-
ist. Kjo nuk mund t'u fshchet sot as të tje 
rëve, pa le me ne shqiptareve,qe mbajme mbi 
supc pasojat e rënda të një gjendjcje te 
ketille. 
Gjithkush i njeh pasuritë e shumta e të 

pafund të Kosovës dhe të viseve të tjcra 
shqiptare, gjithkush c njeh edhe prapambet-
jen e theksuar të tyre. Gjithkush e di (dhe 
këtë e pranojnë edhe vetë revizionistet) se 
Kosova,ashtu si cdhe viset e tjera shqipta-
re në Jugosllavi,jo vetem që nuk po zhvillo 
het me shpcjt se republikat e Jugosllavisë, 
po përkundrazi diferenca, si në shkallen e 
ihvilliait ashtu edhe ne dinamiken e tij,po 
shtohet nga viti në vit. Prandaj gjithkush, 
me të drejte,ben pyetjen: Pse ndodh kështu? 
Përgjigjja është c qartë dhe atë e di mirë 
populli ynë, e dinë edhe të tjerët. Ndodh 
kështu, pse Kosova dhe viset e tjera shqip-
tare në Jugosllavi nuk janë të lira, se ato 
janë një koloni e thjeshtë e republikave ju 
gosIlave, se ato janë plaçkë tregu dhe bu-
rim i thjeshtë i lëndëve të para dhe i kra-
hut të lirë të punës. Kosova ka pasuri të 
shumta, në Kosovë derdhet lumë djersa e bi-
jvc të saj,por tjetërkush i shfrytëzon ato, 
tjeterkush pasurohet me to. 

Pasojë e drejtpërdrejtë e kësaj pozite ko 
loniale si dhc e marredhenieve kapitaliste 
në prodhim, është gjcndja c mjeruar e popu-
Ilit shqiptar nën robërinë jugosllavc. Këtë 
gjendje të rëndë e njeh dhe e sheh gjith-
kush, e kane pranuar shume here edhe vetë 
krerët revizionistë. 

Prodhimi shoqëror dhe c ardhura kombetare 
3-4 herë më e ulët se mesatarja jugosllave, 
rrcth gjysma e popullsisë analfabete, më 
shume se çdo i dhjeti banor në kurbet e ako 
ma me shume të papunë,qindra fshatra pa rry 
më elektrike, pa rrugë, pa asnjë shitore e 
pa kurrfarë mbrojtjeje shendetesore... Këto 
janë vetem disa tregues që flasin për gjen-
djen e vërtetë të popullit të Kosovës, pS 
përfshirë këtu viset e tjera shqiptare, ku 
gjendja është edhe me e rëndë,ku ndaj shqi-
ptareve ushtrohet një politikë e tille sho-
viniste, që e kanë lakmi edhe cionistet iz-
raelitC dhe racistët c Afrikes së Jugut. 
Në Kosovë dhe në viset shqiptare në Mage-

doni, Serbi e Mal të Zi shumica e popullsi-
se, sidomos ajo shqiptare, jeton në skamje, 
varfëri e mjerim të vërtetë.Një pjese e mi-
re e popullsise nuk ka kurrfare të ardhur-
ash,c edhe ata që marrin diçka,ose nuk mund 
të gjejnë në treg as mallrat më të nevojsh-
me të jetës, ose edhe po t'i gjejnë,ato ku-
shtojne aq shtrenjte (dhe shtrenjtohen çdo 
ditë) sa nuk mund t'i blcjnë dot. 
Me pagën c vogël qe merr punëtori (e që 

është dhjetëra hcrë aë c vogël se ajo që ma 
rrin drejtorët, burokratët e funksionarët 
barkmedhenj) nuk mund t'i siguroje familjes 
së vet as bukën e gojes.Vetem për një banc-
se të keqc (se banesat "shocierore" ndertoh-
en për të tjeret) atyre u duhet të japin së 
paku gjysmen e pagës, kurse një pjesë të mi 
re të saj duhet ta japin për taksat, obligi 
met e kontributet e pafund, me të cilat i 
kanë ngarkuar... 
Në gjendjc aspak me të mire është edhc 

fshatari ynë, i cili, në gjendjen tcpër të 
rende në të cilën ndodhet bujqësia, nuk ka 
leverdi të punojë as ate pak tokë, që akoma 
nuk ia kanë gllabëruar shteti dhe kulakët, 
sepse, siç thonë fshatarët, dara u del më 
shtrenjtë se barra. Eshtë pikërisht kjo gjc 
ndje e padurueshme që po i detyron fshatar-
et tanë t'ia mesyjne në menyre masive kurbe 
tit e qytctit, ku i pret i njëjti fat. 

E mjerueshme është edhc gjendja e rinisë 
sonë shkollore e studenteske. Aq të veshti-
ra janë kushtet e tyre të jetës dhe të mesi 
mit sa që nuk mund të krahasohcn jo vetem 
mc ato të shokeve të tyre ne Jugosllavi,por 
as edhe me asnjë vend tjetër. Janë te shum-
ta shkollat e fakultetet qe zhvillojnë mesi 
min në kushte që janë jashtë çdo norme she-
ndetesore e pedagogjike. Shume studentë dhe 
nxenes po kalbin trupin c tyre të njome ne-
per bodrume te lagështa dhe shtalla të ti-
lla ku nuk jetojnë dot as kafshët. Dhe për 
të gene ironia edhe më e madhe, yaimi i ke-
tyre çelive eshte aq i lartë sa studenti 
nuk mund ta paguajë as mc të gjithë bursën 
apo kredinë që merr. Nuk janë të pakët stu-
dentet e nxënësit që e hanë bukën thate ose 
me ndonjë "zdenke" (copë e vogel djathi)apo 
ata qe hanë bukë të mykur,te sjellë nga sh- 
tepia. Prandaj shëndeti i tyre është aq i 
dobët, prandaj edhe suksesi është aq i pakë 
naqshem. 

Por hallet c vuajtjet e të rinjve tanë s' 
mbarojne as pas perfundimit te shkollimit. 
Në krizën e rëndë, në të cilën është mber-
thyer Jugosllavia, ata nuk kanë asnjë sigu-
ri për të ardhmen.Shumica e te papunëvc ja-
ne me kualifikime, me shkolla të mesme e të 
larta, e madje edhe me fakultete të kryera. 
Të pakënaqur punëtorët, të pakënaqur fsha 

tarët, i pakënaqur c i revoltuar i gjithe 
populli. Në një gjendje të tillë te paduru-
eshme,ku populli është mbCshtctur për muri, 
e thika po e prek në asht,mjaftonte nje sh-
kendije e vogël që te merrte flakë e tërë 
Kosova. Këtë shkëndijë kahere te pritur, e 
ndezën me 11 mars studentet trima të Univer 
sitetit të Kosovës. Ata kanë kërkuar shume 
herë me parë në rrugë c në forma të ndrysh-
me që të permiresohet gjendja e tyrc e mjc-
ruar, por për ankesat e tyre nuk çau kokën 
askush. Të ngopur me gënjeshtra e premtime 
boshe, studentët tanë nuk duruan me, por u 
bashkuan si një grusht dhe dolën e demonst-
ruan nëpër rrugët e Prishtinës. 

Edhepse'kerkesat dhe parullat e demonstra 
tës së parë ishin kryesisht me karakter so-
cial dhc ekonomik, ajo u cilësua si armiqe-
sore dhc jo vetem që nuk u përfillën farc 
kerkesat e studenteve,jo vetem që nuk u mor 
asnjë masë për permiresimin c gjendjes se 
tyrc, por ndaj demonstruesve u përdor dhuna 
policore. Kjo dhe arrestimet që u bënë, c 
shtuan edhe më shumë pakënaqësinë dhe revo-
lten e studenteve, e cila shpërtheu me for-
ce e vendosmeri edhe me të madhe në demons-
traten e 26 marsit. Studenteve në këtë demo 
nstratë iu bashkua edhe një numer jo i vo-
gel i punëtorëvc,nxënësve dhc qytetareve të 
tjere.Perveç parullave të meparshme,ne per-
gjithesi ekonomike e sociale, kësaj herc u 
ngritën edhe kerkesa dhe parulla politike. 
Demonstrata e 26 marsit ishtc më popullore 
dhe mori edhc më shumë karakter politik. 

Kreret tradhtare,duke u hequr se gjoja po 
bisedojnë dhe po merren vesh me studcntët 
demonstrues, arritën t'i mashtrojnë ata dhe 
të fitojnë kohë për t'u përgatitur mc mirë. 
Gjatë kësaj kohe u mobilizuan jo vetëm for-
cat c policisë dhe te sigurimit, por cdhe 
ato të ushtrisë, u mbyllen me policë nëpër 
fabrika e shkolla punetoret e nxenesit(edhe 
pse me parë u ishte thënë të dilnin për të 
"pritur" stafetën), kurse një kordon i for- 
te policesh dhe agjentesh te armatosur dcri 
në dhembe, i rrethoi demonstrucsit në lagj-
en c tyrc dhe i ndau nga masat c tjcra popu 
llore që ishin gati t'u bashkohen. 
Mc t'i arritur keto qëllimc , tradhtarët 

ndërruan fytyrën dhc filluan menjehere sul- 

min c egër mbi demonstruesit. 
Krereve tradhtarë te Kosovës iu dukën pak 

gjithë ajo mizeri c zeze policësh dhc agje-
ntesh të armatosur qe u hodhen abi dcmonst-
rucs, iu dukën pak edhe repartet e ushtrisë 
që ishin vënë në gatshmeri dhe kërcënonin 
demonstruesit edhe me aeroplanë,por thirrën 
edhe njësi të policise speciale të Beograd-
it, për të shfryrë mllefin e tyre shovinist 
mbi rininë tone, mbi vellezerit dhe motrat 
tona. Dhe xhelatet "udbashe" të Rankoviçit 
e treguan vcten dhe kënaqën jo vetem vojvo-
det c tyre në Nish e Beograd, por edhe kre-
ret kuislingë në Kosovë. Në menyre të posh-
ter e tinzarc, këta kriminele sulmuan stude 
ntët tanë të pambrojtur, kur keta ishin sh-
perndare dhe ishin kthyer në konvikte, u ho 
dhën gazëra lotsjellëse, trullosësc e helmu 
ese, dhe pastaj u hodhën mbi ta si egërsira 
dhc bënë masakër të vërtetë. Xhandarët e Be 
ogradit thyenin dycr c dritarc të konvikte-
ve, rrihnin egersisht secilin që gjenin për 
para (madje edhe ata pak studente që nuk ki 
shin mundur t'u bashkoheshin shokëvc të ty-
re), fycnin e shanin në menyren më të posh-
ter jo vetem motrat dhe vellezerit tanë stu 
dente, por fyenin c shanin gjithë popullin 
shqiptar, shanin nënën shqiptare...Rrugaget 
e Beogradit shkuan deri atje sa të thyejnë 
dollapët dhe të plaçkisin edhe ato pak para 
e plaçka që kishin lënë studentet në dhomat 
e tyre. Qindra studenteve te gjymtuar e të 
lënduar rëndë, jo vetëm që nuk iu dha ndih-
ma e nevojshme mjekesore, por ata u dërguan 
ashtu siç ishin drejt e në çeli,ku u rrahën 
e u torturuan përsëri në menyre shtazarake. 
Paria tradhtare e Kosovës jo vetem nuk bë 

ri asgjë për ta penguar këtë masaker mizore 
jo vetem nuk ngriti zërin kundër veprimeve 
kriminale të çetnikeve të Rankoviçit, por e 
kërcënoi rininë dhe popullin tonë me masa 
edhe më të ashpra, po qe se guxojnë c ngri-
ten përsëri. Krerët revizioniste në Serbi e 
Jugosllavi dhe kelyshet c tyre në Kosovë e 
mburren hapur dhunën dhc terrorin që perdo-
ren dhe menduan se masat represive që ata 
ndermoren do të ishin, siç thoshin,"nje le-
ksion i mire" për rininë dhe gjithë popull-
in tonë. 
Sc sa u gabuan në vlerësimet c tyre, sho-

vinistet jugosllavë dhe tradhtarët shqipta-
re u bindën shume shpejt. Dhuna dhe terrori 
i eger fashis-t jo vetem nuk frikësoi rininë 
tonë të zjarrtë dhe popullin tonë trim, por 
përkundrazi, e shtuan edhe me shume pezmin 
dhe urrcjtjen e tyre ndaj armiqve dhe tradh 
tareve. Benzina që iu hodh zjarrit që kish-
te shpërthyer, sigurisht që nuk do ta shua-
nte atë, por do ta shtonte edhe me teper. 
Dhe kështu ndodhi. Kupa e pakënaqësisë dhc 
revoltes ishte mbushur edhe më parë,por ta-
ni, pas dhunës që u përdor ndoj rinisë, ajo 
nuk zinte me. Në kembe u ngrit i gjithë po-
pulli. Demonstrata e grcva të shumta shper-
thyen anë e kënd Kosovës. Demonstruesit ho-
dhen parullën: "PUNETORE, STUDENTE, FSHATA-
RE, JEMI NJE E TE PANDARE!" dhe ashtu u be. 
Djetëra mijera punëtorë, fshatarë,studentë, 
nxenes,zejtare e intelektuale u bashkuan si 
një trup i vetem në një bllok të fuqishëm e 
të paparë. Edhc në përvojën tonë u vërtetua 
ajo që meson marksizem-leninizmi se,kur enc-
rgjite e pashtershme te rinise bashkohen me 
luftën revolucionare të klasës punCtore dhe 
masave te tjcra popullore, nuk ka force në 
botë që mund ta mposhte luftën e tyre. 

Mcgjithë masat e jashtëzakonshme që ndër-
morën dhc megjithë mungcsën c organizimit c 
përgatitjevc të nevojshme të demonstrucsve, 
forcat policore nuk munden ta ndalin armat-
en e madhe të popullit që mbushi rrugët c 
pothuajsc te gjitha qyteteve të Kosoves. 
Diten e 1 prillit,nga të gjitha anët e 

Prishtines,lumenj të medhenj demonstruesish, 
dukc çarë permes reve të gazit lotsjellCs, 
plumbave dhe bajonetave, u derdhën në gend-
ren e qytetit, u bashkuan dhe formuan aty 
një det të madh c të papare. Pamja që mori 
qendra c Prishtinës sonë heroike ishtc vër- 
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tet madhCshtore. Nuk mund të shihej aty as-
gjC tjetër përveç kazmave, lopatave e çcka-
nCve që ngriteshin kërcënueshëm para selisë 
së tradhtarCve të Kosovës, përveç grushtave 
të fugishCm të më se 20 mijC demonstruesve 
të të gjitha moshave e profesioneve,qC ish-
in bashkuar në një grusht të vetCm e kolos-
al. Nuk mund të dëgjohej aty asgjë tjetër 
përveç korit madhCshtor të popullit qC kum-
bonte në të gjithë qytetin, përveç brohori-
tjeve të fuqishme: "KUSHTE PER STUDENTET!", 
"KUSHTE PER PUNETORET!", NMIMEVE, STOP!", 
"DUAM PUNE!", "KTHENI KURBEWINJTE!","MJAFT 
ME SHTYPJE E SHFRYTEZIM!", "POSHTE ROBERIA-
-RROFTE LIRIA!", "LIRONANI SHOKET!", "KERK0 
JME LLOGARI!", "TE BURGOSURIT KOSOVARE KTHE 
NI NE KOSOVE!", "TREPÇA ESHTE JONA!","KOSO-
VA ESHTE JONA!", "KOSOVA - KOSOVAREVE!","KO 
SOVA - REPUBLIKE!", "DUAM VETEVENDOSJE!", 
"TE GJITHE SHQIPTARET JEMI NJE!", "JEMI SH-
QIPTARE, S'JEKI JUCOSLLAVE!", "MARKSIZEM-LE 
NINIZEM!" ctj., etj. 
Grushti i fullishCm i popullit dhe Urkes-

at e tij të drejta u kallen tmerrin armiqve 
dhe tradhtarëve, të eilët pa asnjë paralaj-
mCrim, pa asnjë përpjekje për t'u marrë ve-
sh me popullin që kCrkonte tC drejtat e ve-
ta, por qC kCrkonte cdhe llogari e pCrgji-
gje për ato që kishin ndodhur mC parë, iu 
përgjigjën popullit me një sulm tjetër ako-
ma më brutal e më çnjerëzor se ato të mCpar 
shmet. Kundër popullit duarthatë e të panb-
rojtur,nC mesin e tC cilit kishte edhe gra, 
pleq e fCmijC, udhëheqja e Jugosllavisë "so 
cialiste", "humane",  e  "demokratike" urdhC-
roi sulmin jo vetCm me kërbaç e gazera lot-
sjellCse, trullosëse e helmuese,por edhe me 
arme të zjarrit. Gjatë tCrC natës së 1  - 2 
prillit,banorft e Prishtinës dhe të një sC-
rC qytetesh të tjera, dëgjuan të shtëna te 
pandërprera armCsh që zbrazeshin mbi trupat 
e njoeC dhe të uritur të bijëve  e  bijave të 
popullit. Rrugët e shumC qyteteve kosovare 
u skuqën me gjak,por populli ynë heroik nuk 
u frikësua. Ai i hapi dyert dhe i strehoi 
bijat e bijtë e tij luftëtarë, u dha bukë, 
kripë e zemCr  c  ua lidhi plagët. Populli e 
kuptoi atë natë edhe mC mirC se kush ishin 
armiqtC e tij të vCrtetC dhe kush ishin bi-
jtC c tij të vCrtetC. 
Krerët revizionistC në Beograd dhe sido-

mos hyzmegarCt e tyre në KosovC e dinin mi-
rë se c'zihej atë natë në zemrën e popullit 
e dinin se pezmi dhe zemCriai i grumbulluar 
kaherë do të shpCrthente tC nesCrmen me fo-
rcë edhe eiC të madhe, prandaj futën në lojë 
edhe kartën e tyre të fundit: vunë në vep-
rim ushtrinë, tanket dhe aviacionin, shpa-
llën gjendjen e jashtëzakonshme dhc vendos-
ën orën policore. Jo vetCm burgjet,por edhe 
stadiumet u mbushën me të burgosur, kurse 
konviktet e nxënësve dhc të studentCve  u 
mbushën plot e përplot policë të ardhur nga 
Serbia dhe viset e tjera të JugosllavisC.MC 
shumë se kaq nuk mund të bënte Jugosllavia 
c Titos, nuk ka bërë as Jugosllavia e kralë 
ve, nuk ka bërë as Gjermania e Hitlerit,nuk 
po bën as Kili i Pinoçetit. Por as këto ma-
sa fashiste nuk e trembën popullin c pampo-
shtur tC Kosovës kreshnike dhe rininC e tij 
të kuqe. Ata që kishin menduar se me tanke 
e aeroplanC mund t'i frikësojnë bijtë e sh-
qipes, u maShtruan keq. Ajo që ndodhi më 2 
prill, duhet të jete mCsim i mirC për çdo 
araik dhe tradhtar. Në PrishtinC dhe në shu 
mC qytete të Kosovës,atë ditë punëtorët nuk 
dolën në punë, nxënësit nuk shkuan në mCsim 
por dolën masivisht në demonstrata të reja, 
u ngritën barrikada forcavc të ushtrisë dhe 
të policisë armike dhe u përleshën me to me 
heroizCm te paparë. NC kCimbC ishte i madh e 
i vogël. Përballë tankeve e mitralozCve,po-
pulli tundte grushtin c tij të fugishCm.Po-
thuajse të gjitha dyert  e  shtCpive ishin të 
hapura për bijtë e nënave. Dora e Madhe e 
popullit  u  sillte vazhdimisht bukë  e  ujë lu 
ftëtarëve te tij. Inferaiere dhe mjekC man-
teldhezemërbardhC të spitalit të Prishtinës 
u sillnin pa nelCrprerë ushqime, fashë c ba- 

rëra demonstruesve, u mjekonin dhe  u  lidh-
nin plaget trimave dhe trimCreshave... Ki-
shin arsye ata oficerC e ushtarë të huaj që 
kapnin kokën dhe fërkonin sytë. Bijat e bi-
jtC e Kosovës kreshnike, duarthatë po zemër 
zjarrtë, ua hapnin gjoksin plumbave të arai 
kut, hidhcshin edhc mbi tanke.DjemtC petri-
ta të KosovCs dhe vajzat e saj shqiponja, e 
veshi5n përsër xhamadanin e Mic Sokolit, Se-
lam Labit dhe Vojo Kushit, i treguan edhe 
një here botës se vërtet të gjithë shqipta-
ret e shqiptarët janë Shotë Galica e Mic So 
kola. 

Demonstratat ciC shpërthyen anë c kënd Ko-
sovCs u shuan në gjak. Qindra bij e bija tC 
popullit u vranë, u plagosën dhe u lënduan 
rëndë, por lufta e drejtë e popullit për të 
drejta e liri nuk u shua. Në përkrahje të 
kCrkesave të drejta të popullit, në shum ë 
qytete të Kosovës shOrthyen greva e demon-
strata të tjera, kurse vëllezërit tanë në 
kurbet organizuan dhe po vazhdojnë të orga-
nizojnC demonstrata tC fugishme dhe mitin-
gje të shumta proteste nëpër vendet e ndry-
shme të botës. Populli ynë po  e  vazhdon lu-
ftCn e tij 11C .forma të ndryshme, dhe do ta 
vazhdojë atë deri riC realizimin e plotë të 
kërkesave dhe aspiratavc të tij,deri në fi-
toren e tij të plote. 

Jo 	 tradbtarCt. 
11~1~~2i 

Fytyrën  e  vCrtetC të armiqvc të tij,robC-
ruesve revizionistë dhe shërbëtorëve të ty-
re shqiptarC, populli ynë c ka njohur edhe 
përpara, por ngjarjet  e  fundit në Kosovë  e 
kanë bërë që t'i njohë ata edhe mC mirë. E-
dhe ata që kanë genC të mashtruar dhc kanë 
pasur ndonjë iluzion ndaj krerCve të Kosov-
Cs, tani c kanë kuptuar qartë se kush janë 
ata, kujt i shërbejnë dhe për Und punojnë 
e luftojnë ata. Me cffindrimin  e  tyre frika-
cak, kapitullucs dhe krcjtësisht antipopull 
or e antishqiptar, krerCt tradhtarë dCshmu-
an  edhe një herC se ata mbrojnC interesat  e 
armiqvc të popullit, tek të cilCt janë të 
shitur, dhe jo aspak intcresat c popullit, 
tC cilin e kane tradhtuar dhe e kanë shitur 
Këta sahanlëpirës jo vetCm që nuk pCrkra-

hin luftën e drejtC tC popullit,jo vetCm qC 
nuk përkrahën asnjë nga kërkesat e tij të 
ligjshme, por përkundrazi, morën hapur anën 
e armiqvc mC të urryer të popullit tonë, u 
bënë bashkautorë të forcave më të zeza ran-
koviçiane në veprimet e tyre mizore. 
HyzmegarCt besnikC të të huajve dhe armiq 

si Fadil Hoxha, Xhavit Nimani, Mahmut Baka- 
Dushan Ristiqi, Ali Shukriu, Asllan Fa 

zlija etj., jo vetCm që u dalluan ne masat 
e egra që u ndCrmorën kundër rinisë dhe po-
pullit tonë, por po tregohen shumë të zell-
shCm edhe në fushatën propagandistike qC re 
vizionistët jugosllavë kanë shWthyer në 
të gjithë JugosllavinC për t'i dënuar demo-
nstratat e KosovCs dhe kërkesat e tyre. 
Të hutuar e tC sekëlldisur, duke u djersi 

tur e duke shkumbëzuar,këta altoparlantë tC 
bindur tC shovinistEve të Beogradit, në de-
klaratat dhe fjalimet e tyre të pafund, nuk 
lanC gjë pa thënë kundCr rinisë sonë, sido-
mos asaj "studenske", qb "me dCmunstratat 
c tyne anmiqCsore" paskan pasur për qëllim 
"me e domkllosC kombullin shyptar", "me c 
prishë vIlaznimin dhe bashkimin", "me thye 
izllogat e me vjedhC mallin"!!! 
Këta prefektC anadollakë të tipit tC Qaz-

im Mulletit, me fjalimet e tyre gjsma shqip 
e gjysma serbokroatisht, akoma pa u tharë 
gjaku rinor që  u  derdh, akoma pa i varrosur 
dhjetëra djem e vajza qC i vranë mizorisht, 
u munduan të na bindin se bijat e bijtë e 
popullit qenkan "rrugaqh", "nacionalistC" e 
"reaksionarC", se ata qenkan "agenta tC të 
tjerCve", se rinia c pastër e KosovCs qenka 
"plchu i KosovCs". 
Jo, tradhtarë, i pCrgjigjemi ne, 	gjithë 

populli, Fadil Hoxhës dhe bandës sC tij.Bi- 
jat dhe bijtë e Kosovës kreshnike nuk e kan 
damkosur dhe nuk e daakosin as sot kombin c 

popullin shqiptar, ata nuk janë "huliganC" 
e agjentC të të huajve,por janë bijtë mC të 
mirC e mC besnikë tC popullit, ata nuk janë 
plehu i Kosovës, por floriri i Kosovës,janë 
lulekuqja mC e bukur e Kosovës. Jo rinia,po 
tradhtarët e njollosin popullin shqiptar.Jo 
rinia, po tradhtarët janë agjentë tC të hu-
ajve. Jo rinia, por tradhtarët janë plehu i 
Kosovës. 

Më kot çirren dhe shkumbCzojnC tradhtarët 
duke thënë "rinia është e jona", "rinia do 
të jetë me ne" etj. Jo, rinia revolucionare 
e Kosovës kurrë nuk ka qenë e tradhtarëve 
dhe e armiqve të saj; kurrë nuk ka qenë me 
ta, nuk është sot dhe as që do të jetC ndo-
njCherC.Rinia c kuqe e Kosovës ka genC,Csh-
tC dhe do tC jetC c popullit dhe me popull-
in. Ajo ka zgjedhur rrugën c saj të vetme, 
rrugën që i tregon marksizCm-leninizmi, rru 
gën që i kanë lënë amanet mijëra yje te pa-
shuar, që derdhën gjakun për liri  e  sociali 
zCie të vCrtetC, rrugën qC ia lanC amanct c-
dhe dCshmorft e demonstratave të fundit, që 
ranë me heroizft për të mos vdekur kurrë. 
Nuk ka forcë riC botë që mund ta largojC 

rininë e Kosovës e të viseve të tjera shqip 
tare nga kjo rrueë e lavdishme. 

Demonstratat c Kosovi, s 
leltJLWAStid~1~11•~0 

Propaganda revizioniste në Jugosllavi dhe 
Kosovë mundohet t'i paraqesë demonstratat e 
grevat e Kosovës si gjoja "vepCr diversioni 
ste të forcavc armiqCsore të brendshme e te 
jashtme",tC cilat "me organizia mjeshtCror" 
dhe "me parulla demagogjike" ia paskan arri 
tur "t'i mashtrojde masat dhe t'i hedhin në 
luftC"! 
Në këtë mënyrC revizionistft jugosllavë e 

shCrbCtorCt c tyre shqiptarë duan t'i fshe-
hin shkaget e vërteta që e shtynë popullin 
të ngritet ne greva e demonstrata.Ata e di-
nC mirC se këto shkaqe janë në pozitën e vC 
shtirë dhe tC pabarabartë tC Kosovës dhe po 
pullit të saj, në shtypjen e shfrytëzimin c 
egër dhe të shumëfishtë që ushtrohet mbi ma 
sat e saj punonjësc, në mungesCn e një sërë 
të drejtash dhe lirish kombCtare e demokra-
tike, riC pakënaqësinë  c  madhc që mbretCron 
kudo dhe që po shtohet çdo ditC, por i fshe 
hin ato, sepsc pikërisht ata dhe politika e 
tyre janë shkaktarë të një gjendjeje të kC-
tillC dhe rrjedhimisht edhe të demonstrata-
ve e të grevave që u bënë në Kosovë. Po të 
aos ishte kjo gjendje kaq e vështirë dhe po 
pulli tC jetonte vërtet i lirë e i lumtur, 
siç duan të thonë ata, atëherë asnjë forcC 
e brendshme as  c  jashtme nuk do të mund ta 
nzirrte popullin në rrugë, sado që të përdo 
rnin "parulla demagogjike".PCrse nuk po bë-
hen greva e demonstrata në Shqipërinë socia 
listc, ku populli jeton vCrtet i lirC dhc i 
lumtur, por bëhen sidomos nC vende të tilla 
borgjcze, fashistc osc revizioniste si Spa-
nja, Italia, Jugosllavia, Turqia, Polonia 
etj.? 

Në çdo fjalim e artikull rreth demonstra-
tave thuhet se "masat u mashtruan nga paru-
Ilat demagogjike që u hodhCn", por nuk thu-
het se pse ato parulla na genkan "demagogji 
ke" dhe, deri sa qenkan të tilla,si u bë që 
populli të jetC aq "mendjelehtC" (siç e qu-
ajtEn tradhtarCt) sa jo vetCm që përkrahu 
që në fillim parullat  e  kërkesat e demonst-
ruesve, por po i përkrah ato edhe tani,bile 
akoma më me forcë? Eshtë interesant të di-
het gjithashtu, përse krerCt revizionistC e 
kalemxhinjtC c tyre nuk i zënë fare në gojë 
edhe parullat e tilla të demonstruesve si 
"DUAM PUNE!", "KTHENI KURBETÇIEJTE!", "ÇMI-
MEVE, STOP!", "LIRONANI SHOKET!", "TE BURGO 
SURIT KOSOVARE, KTHENI NE KOSOVE!" etj.?Pse 
ata nuk po e shpjegojnë "karakterin demago-
gjik dhe armiqCsor" edhc të këtyre parulla-
ve dhe pse nuk i zgjidhin këto probleme th• 
mCdha, në mënyrë qC "forcat armiqCsore" të 
mos mund t'i "mashtronin" masat herave të 
tjera? 
Duke i paraqitur demonstratat dhe grevat  e 
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fundit në Kosovë si vcpër të grupevc c for-
cave të ndryshme të organizuara, revizioni-
stft u bëjnë atyre një nder të madh,c madje 
edhc të tepruar. Pararoja e organizuar në 
Kosovë, komunistft, revolucionarët dhe pat-
riotft  e  vCrtetC, pa dyshim që kanë luajtur 
rol të rëndCsishhe në këtë levizje rcvoluci 
onare, por, duhct thCnC hapur sc dctyrën c 
saj në organizimin dhc udhChegjen c masave, 
ajo ka qenë dashur dhc ka mundur ta krycntc 
cdbe mC ■irC. Grevat dhc demonstratat nC Ko 
sovë, mC shumC sc tC organizuara ishin spo-
ntane. Ato nuk janë dhe nuk mund të ishin 
vepCr e askujt tjetCr, por c vetC popullit 
të saj heroik. Ai është iniciatori, udhChe-
qCsi dhe organizatori kryesor. 

KftC të vCrtetC të madhe e dinë mirë cdhe 
rcvizionistët c tradbtarët, dhc pikCrisht 
kjo i taerroa ata. Pikërisht kftC tC vCrte-
tC të rCndCsishme duan ta fshchin ata, kur 
ngjarjet c fundit në Kosovë ua mveshin "fo-
rcave reaksionare, dogmatike c staliniste". 

EshtC për t'u theksuar edhe qëllimi tjet-
Cr i poshtër i krcrëvc dhc kalcaxhinjvc re-
vizioniste, të eilët , cdhe pse e dinë ■irC 
orientimin e shCndoshë marksist--leninist 
të rinisë dhe tC demonstruesve, edhc pse c 
dinë sigurisht se gjatë gjithë demonstrata-
vc brohoritcj pa ndërprcrë e nga tC gjithë 
për marksizCm-leninizain, për socializmin c 
vCrtetC dhe internacionalizmin proletar,mu-
ndohen t'i paraqcsin demonstratat c Kosovës 
si vcpCr edhe të reaksionit antikomunist 
shqiptar. Dukc qcnë tC bindur se mbeturinat 
c  reaksionit zogist, ballist etj., nuk kane 
pothuajse kurrfarë influenec në popullin  c 
sidomos në rininC  c  KosovCs dhc të viseve 
të tjera të banuara mc shqiptarC, revIzioni 
stët mundohcn ta bindin popullin tonë sc pi 
kErisht këta rcaksionarë qëndronin nC kryc 
te demonstratave dhc jo bijtë c popullit, 
komunistZt, rcvolucionarët dhc patriotët c 
vërtetë. Në këtë mCnyrC ata orvatcn tei sh-
kCpusin masat popullore nga pararoja  c  tyre 
komuniste dhc revolucionarc që në të vCrte-
tC, siç treguan ngjarjct e fundit, janë një 
dhc të pandare. Propaganda c tillë c posht-
Cr është edhc njC shCrbim i airC i revizio-
nistCve për rcaksionin antikomunist shqip-
tar, i cili është shumC i intercsuar për të 
krijuar bindjen sc ai është akoma gjallë 
dhe se ka ende ndiki ■ në popullin shqiptar. 

Dukc folur për demonstruesit, tradhtari 
Fadil Hoxha tha sc i njch ata që nga lufta, 
se  gjatë luftës ata paskan elenC bashkCpunC-
torC të okupatorit fashist,kurse pas luftës 
qcnkan "agenta" të agjcncivc të huaja të 
spiunazhit, "armiq jo vet8m të JugosllavisC 
por edhe të ShqipCrise" etj.,etj. Lind pyc-
tja: athua nuk  c  di Fadil Hoxha sc shumica 
c demonstruesvc janC të rinj që kanC lindur 
pas luftës, prandaj s'ka pasur si t'i njohë 
riC luftë, se cdhe ata demonstrues që kanë 
cienC në luftë, nuk kanë gene bashkCpunCtorC 
të okupatorit, por kanC qcne partizanC,ndo-
shta cdhe në aradhCn c Fadil Hoxhës? Paska 
harruar vallë Fadil Hoxha se kriminclCt dhc 
emigrantft që kanë ikur nga Shqlperia,c për 
të cilët flet ai,janë strehuar pikërisht në 
Kosovë, se pikërisht nga Kosova e JugosIla-
via i kanë nisur ata Dushan Mugosha c Ranko 
viçi pCr të vrarë kuadro të PartisC, gra c 
fCaije në ShqipCrinC socialistc, në kohën 
kur nC KosovC UBB-ja famCkeqc bëntc kërdinë 
abi shqiptarët.Fadil Hoxha dhc shokCt c tij 
këto cdhe mund t'i "harrojnC", por populli 
nuk i harron kurrë. Prandaj populli nuk ma-
shtrohet nga shpifjct dhe trillimet c tradh 
tarCve, sado që tC hiqcn ata si "luftftarC" 
të rrallç dhc "burra të ngritun shyptarC". 
Nuk pi ujë as përpjckja për t'i paraqitur 

ngjarjct c Kosovës si vcpCr të superfuqive 
imperialiste dhc demonstruesit si OrkrahCs 
të njërës apo tjetres superfuql. Agjentë të 
superfuqivc janC revizionistCt jugosllavë, 
eiC gjithmonC u kanë shërbyer atyrc dhe po u 
shërbejnë edhe tani me propagandën qC po bë 
jnë rrcth demonstratave, dhe jo populli i 
Kosovës e bijtC c tij, të cilët jo vetCa s' 

kanë pasur as iluzionin me te vogël ndaj ty 
re, por  i  kanë konsideruar gjithmonC dhe i 
konsiderojnC cdhe sot si armiq të tyrc, si 
armiqtC me të mCdhenj tC popujvc, të revalu 
cionit dhc te socializmit. 

Kush  .o  c nxit nacionalizmin? 

Ajo që bic ne sy mC së shumti në fushatën 
e gjerC propagandistike që ka shpCrthyer në 
të gjithë Jugosllavinë kundër demonstratave 
të KosovCs, kundCr demonstruesve c madje e-
dhe kundër të gjithe popullit tonë, janë a-
kuzat e shumta pCr "nacionalizCm", "ireden-
tizCm", "separatizCm" c madjc edhe pCr "sho 
vinizCal shqiptaromadh". Pa hyrë në argumen-
timin c asaj që thonë, revizionistë dhc tra 
dhtarë tC shumtC, qC nga më të mCdhenjte e 
deri tc mC të vcgjlit,çirrcn mc të madhe sc 
gjoja demonstratat paskan pasur për qëllim 
të nxisin nacIonalizmin dhc shovinizmin sh-
qiptar, të abjellin mosbesim, pCrçarje dhc 
urrejtje ndërnacionalc në KosovC dhc Jugos-
Ilavi, të prishin vCilazCrimin c bashkimin 
c tyrc dhe gati sa s'thonC sc dcmonstrucsit 
paskan dashur ta pushtojnC gjithë Jugoslla-
vinC!!! 

Po vallë, ç'nacionalizCm  c  ç'shovinizft 
kishtc në grevat dhc dcmonstratat që bCri 
populli ynC ne• Kosovë? ç'nacionalizCm c ç' 
shovinizCm ka në parullat kundCr papunësisë, 
kurbctit c ngritjes së çaimcvc? ç'kishte na 
cionalistc c shoviniste 11C kërkcsën c drej-
tC për kthimin në Kosovë të të burgosurvc 
kosovarë, osc në kCrkesen gjithashtu të dre 
jtë që Kosova dhc visct e tjcra shqiptare 
të çlirohen nga zgjedha kolonialc,që Krahi-
nCs së Kosovës t'i jcpet statusi i republi-
kCs në kuadër të FederatCs Jugosllave? Ç'c 
kcqe  u  erdhi popujvc jugosllavë në Kosovë 
e Jugosllavi nga demonstratat cle u bënë dhe 
ç'tC keqc do t'u sillte atyrc realIzimi i 
Urkesave tC drejta të demonstruesve?AsnjC, 
absolutisht asnjë të keqe. Lufta c studentC 
ve,  e  punCtorCve dhe c gjithë popullit të 
Kosovës për të drejta e liri, jo vetCm që 
nuk drejtohet aspak kundër popujvc jugoslla 
vë, jo vetCm qC nuk u sjcll atyre asgjë të 
keqe, po përkundrazi,ajo e ndihmon nC mCny-
rC të drejtpCrdrejtC luftën që bëjnë edhe 
punëtorët dhc masat e tjcra punonjCse jugo-
sllave për tC drejta  c  socializCm. Aq mC 
shumC kjo vlen për pakicat scrbc, malazeze, 
turke etj. në Kosovë, tC cilat lirinë c ty-
re nuk mund ta shohin në shtypjen dhc robC-
rimin e popullit shqiptar, por pCrkundrazi, 
në lirinë  c  tij të plotë. 
Populli shqiptar, në historinë e tij tC 

gjatë,ka vuajtur shumC nga pushtuesit c hu-
aj, gjithmonC ka luftuar kundër shoviniste-
vc e zullumçarëvc të huaj,por ai vctë kurrë 
nuk ka cienC pushtues, kurrë nuk ka qcnë sho 
vinist e zullumçar ndaj të tjerCvc. Ai kur-
dohere ka ditur të bejC dallimin mes popuj-
ve të tjcrë, mc të cilët ka jetuar në miqC-
si  e  fqinjCsi të mirC, dhc krerCve të tyrc 
shovinistë, kundër të cilCve ka luftuar pa 
mëshirë. Jo vetCm në Luftën Nacionalçlirim-
tare, por cdhc nC luftën patriotikc të Azcm 
BejtCs c Isa Bolctinit, populli ka dënuar 
çdo lloj dhunc c zullumi ndaj pjesCtareve 
te pafajshCa të koabCsive joshqiptare. 
ShovinistC  c  zullumçarC nuk kanë qcnë ku-

rrC as të parët tanë, aq mC pak mund te je-
nC bijtë c tyrc që po rritcn c cdukohcn me 
librat  c  Marksit dhc të Leninit në gji. 
Kjo  u  vërtctua edhe në ngjarjct c fundit 

në KosovC. Gjatë dcmonstratavc jo vetCm që 
nuk u hodh asnjë parullë kundCr popujvc tC 
tjerC, po perkundrazi,mC se një hcrë u the-
ksua qartë dallimi mes popujvc jugosllavë  c 
krerëvc tC tyre shovinistC dhc rcvlzionistë 
Gjate dcmonstratave jo vetCm qC nuk u dCm-
tua popullsia joshqiptarc,por pati cdhc se-
rbC, malazcz, turq, romC etj.0 iu bashkuan 
grevavc dhc demonstratave, osc u solidari-
zuan mc to, strchuan demonstrucsit, u dhanë 
bukë dhc ua lidhën plagët. 

Populli shqiptar i Kosovës është patriot, 
por jo, kurrë, shovinist.Shovinistë janC a- 

ta qC c kanë robëruar atë, c kanë copëtuar 
dhe c mbajne me dhune nën zgjedhC, c jo po- 
pulli ynë që lufton per te drejtat dhe liri 
në c tij, pa  u  rënë me qafC të tjereve.Sho-
viniste janC ata që sjcllin polici,ushtri c 
tanke te huaja në Kosove,ata qC vrasin,gjy-
mtojnC, rrahin c poshtërojnë popullin, e jo 
ata që ngrejnC zërin dhe grushtct kundCr 
njC ■izorie të tillë. PCrçarjen dhc urrejt-
jen e rrezikshme ndërnacionalc nuk c nxit 
populli i KosovCs dhc rinia c tij,por udhC-
heqja revizioniste në Jugosllavi c në Koso-
vC, c cila, duke shtrembEruar të verteten 
rrcth Kosovës dhe luftës së saj të drcjtC, 
orvatet të nxitC një frymë antishqiptare ku 
do në Jugosllavi. Jo ne, por revIzionistft 
jugosIlavC kanë nxitur dhc po nxisin konfli 
kte ndCrnacionale në menyrC që t'i bëjnë ma 
sat punonjësc të harrojnë problemet e tyrc 
të mCdha ckonomike e sociale,për të lënë në 
plan të dytë luftën c tyrc klasorc kundCr 
shtypjcs dhc shfrytkzimit kapitalist. 

Por, popujt c Jugosllavisë dhc klasa c ty 
re punCtore nuk do të lejojnë tC bicn ne ku 
rthin ku duan t'i hedhin rcvizionIstCt. Ar-
mik i tyre nuk është dhe nuk do të jetC ku-
rre populli shqiptar që lufton për lirinë c 
tij, por borgjczia rcvizionistc që i shtyp 
e i shfrytCzon edhe ata cOrsisht. Lirinë c 
socializmin c vërtctë, ata do t'i arrijnë 
vetCm nën parullën leninistc: "PROLETARE TE 
TE GJITHA VENDEVE DHE POPUJ TE SHTTPUR, BA-
SHKOHUNI!" 

MIER.~4~E~M. 

Populli shqiptar në Jugosllavi edhe mt pa 
rë, në forma  c  rrugë të ndryshme, ka kërku-
ar zgjidhjc tC drejte të çCshtjes së tij ko 
mbCtarc, ka kërkuar që atij t'i njihct c d-
rejta për të vendosur vetC për fatin e tij. 
Për kCtC tC drejte ka luftuar me shckuj 

shqiptari. Populli shqiptar i KosovCs dhc i 
viseve të tjera të banuara me shqiptarë u 
ngrit në Luftën antifashIste Nacionalçliri ■ 

tare, i bindur sc, pas fitores së saj, edhc 
ai do të fitontc të drejt61 për të qenë i 
lirë dhe i pavarur. UdhCheqja c atChershme 
e PKJ-së dhe vetC Titua, më se nje herë ki-
shin shpallur sc pas luftës do t'u njihnin 
dhc garantonin të gjithë popujvc brenda ku-
fijvc të JugosllavisC së vjetCr, cdhc popu-
llit shqiptar, të drejtën për vetCvendosjc 
dhc shkëputje. Por, pas luftës, ata jo vet-
Cm nuk c garantuan këtë të drejtC,por e sh-
kelCn atë me gjak. Ata që guxuan ta kCrkoj-
nC këtë të drejtC të ligjshme dhe të premtu 
ar, u shpallën armiq, u vranë, u ndoqën dhe 
u burgosën. Tjctërkush vcndosi për fatin c 
popullit tonë të robëruar. Dihet botërisht 
se ne Mblcdhjen  e  AVNOJ-it,ku u vcndos edhc 
për fatin c popullit shqiptar dhe të tokavc 
të tij, që fuqitë e mCdha imperialiste pa-
drejtEsisht i kishin ndare nga shteti shqip 
tar dhc i kishin lënë nën zgjedhen e Serbi-
se dhc Nalit te Zi, nuk kishte asnje deleg-
at shqiptar. 

MegjithCkCtC, rcvizionistët dhe tradhtar-
Et thonë se populli ynë paska shprehur vete 
vullnctin c tij që të jete kështu siç është 
Ç'vullnet i çuditshem! Shqiptaret që rrojnë 
në tokat c tyre (dhc perbEjnE aty shumicEn 
absolutc te popullsisë) paskan dashur dhc 
paskan shprchur vullnctin (pCr hatër të Ti-
tos e Rankoviçit!) jo vetem të mbeten në ku 
adrin c Jugosllavisë, por cdhc të copetohen 
një pjcsC në Kosovën autonome, një pjesë në 
Maqedoni, një në SerbinC c ngushtë dhe një 
pjesC tjetCr në Republiken c Malit të Zi! 
(Mjcrisht ishin larg Kosovës Kroacia c Sllo 
venia, sc sigurisht edhc atyrc "do t'u tako 
nte" ndonjC copC toke shqiptarc!) 

Por vallë a mund t'u bcsojë kush perralla 
vc tC tilla, a mund të mashtrojnC kënd ato? 
Jo, ato jo vetCm nuk shIten tek asnjC shqip 
tar, por nuk shitcn as tc popujt jugosllavë 
dhc as tc popujt e botës. 

Nësc populli  i  Kosovës paska vcndosur ve-
tC që të jctë kështu si eshtk dhc nësc ai c 
paska lidhur fatin c  tij mc JugosIlavinC,me 
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LKJ-ne dhe me Titon, atehcre,pse ai nuk ge-
zon të drejten per vetëvendosje, që Kushte-
tuta e Jugosllavisë u siguron popujvc të t-
jcre? Psc të mos i lejohet që të vendosë ve 
të për fatin e tij, kur ai, siç thonë revi-
zionistet,"dashka të jctë kështu siç eshte" 
Eshte c qartë se të gjitha që thonë revizi-
onistet jugosllavë për "vellazerim-bashkim-
in", për "barazine" c "bashkejetesen", për 
"zgjidhjen e drejtë, bile ideale, të çesht-
jes kombetare" s'jane tjeter veçse demago-
gji, veçse një rrene e madhe. 

Thuhet se në JugosIlavi "çeshtja kombeta-
re është zgjidhur në mënyrë marksiste",bile 
kryerevizionisti Tito, për "kontributin e 
madh" që paska dhënë në këtë fushë, është 
shpallur edhe doktor nderi, për ironi, pike 
risht ne Universitetin e Kosovës! Por,valle 
ç'ka marksiste në zgjidhjen që revizionist-
et i kanë bërë çështjes kombëtare në Jugos-
Ilavi, zgjidhje që ndryshon farc pak nga 
"zgjidhja" që i kishin bërë asaj kralët e 
Jugosllavisë së vjctër. 

"Gjithe kombeve, theksonte Lenini, duhet 
t'u njihet e drejta që të shkëputen liri-
sht dhe të formojnë një shtet të pavarur. 
Mohimi i kësaj të drejte dhe mosmarrja e 
masave që ta garantojnë zbatimin e saj në 
praktikë, do të thotë perkrahje e politi-
kes së pushtimevc dhc të aneksimeve". 
(V.I. Lenin, Vepra të zgjedhura.ve11.11,f. 

! .,491) 
Kështu thoshte Lenini i madh, por krejt 

ndryshe veprojnë revizionistët titistë, të 
cilët jo vetem që nuk i lejojne popullit sh 
qiptar në Jugosllavi të drejten për shkepu-
tje, siç kishin preatuar gjatë luftës, por 
e shtypin me dhunë dhe tanke edhe kërkesën 
e tij të drejtë për të fituar republiken c 
tyre në kuadrin e Jugosllavisë. 
Kërkesa e ligjshme e popullit tone të ro-

beruar per të dale nga zgjedha e huaj dhe 
për të fituar statusin e republikës, u vle-
resua nga udhëheqja revizioniste c Beograd-
it e nga sahanlepiresit shqiptarë si "armi-
qesore", "nacionaliste" e "irredentiste",si 
"reaksionare" e "kunderrevolucionare". Por, 
vallë ku qëndron karakteri "armiqesor", "re 
aksionar" e "kunderrevolucionar" i kësaj kë 
rkese të popullit? Shqiptaret në Jugosllavi 
jetojnë në tokat e tyre që janë një territ-
or i perbashket (pavarësisht se të tjerët e 
kanë ndarë atë siç kanë dashur) dhe perbej-
ne shumicën dermuese të popullsisë, ata ka-
ne një gjuhë , një të kaluar historike, një 
formim shpirteror s  ata janë një popull dhe 
një komb. Përnga numri i popullsisë dhe ma-
dhesia e territorit ku ata jetojnë (dhe ka-
nC jetuar brez pas brezi), shqiptarët në Ju 
gosllavi bëjnë jo me pak por sa rreth 3 re-
publika si ajo c Malit të Zi; psc atehere, 
ata nuk paskan të drejte të kene republikën 
e tyre të federuar? 

Propaganda revizioniste e akuzon parullën 
"Kosova - Republike!" se gjoja ajo nxit na-
cionalizmin, separatizmin e shovinizmin, 
thua sc në Jugosllavi nuk paska republika 
të tjera! Sipas kesaj del se të gjithë ata 
popuj që kërkojnë vetëvendosje, e të mos f-
lasim për shkëputje, qenkan "nacionaliste" 
e "shoviniste", del se "nxites" i nacionali 
zmit dhe shovinizmit paska gene edhe Lenini 
i madh, i cili shkruante: 

"Te akuzosh përkrahësit c lirise së vete-
vendosjes, domethënë të lirisë së shkepu-
tjes, se inkurajojnë separatizmin, është 
po aq absurde dhe po aq hipokrite, si të 
akuzosh përkrahësit e lirise së shkurore-
zimit se inkurajojnë shkatërrimin c lidh-
jeve familjare. Ashtu si ngrihen në shoqë 
rinë borgjeze kundër lirise së shkurorëzi 
mit mbrojtësit e privilegjeve dhe të shi-
tjes së gruas, në të ci]at mbeshtetet ma-
rtcsa borgjeze, po kështu edhe mohimi që 
i bëhet në një shtet kapitalist lirise së 
vetëvendosjes, domethënë, lirisë së shke-
putjes së kombeve, s'eshte veçse mbrojtje 
e privilegjeve të kombit sunducs dhe c me 
todavc policore të qcvcrisjes në dëm të 

mctodave demokratike". 
(Po aty, faqc 108) .  
Krerë te ndryshëm e "teoriciene" jugosIla 

vë dhe sidomos "politiçare" e "koka të me-
dha të shkences" në Kosovë, mundohen ta bi-
ndin me çdo mënyrë popullin tone se ai esh-
te krejt I lirë, i barabartë, i pavarur dhe 
bile edhe i privilegjuar,se autonomia që ka 
Kosova, nuk ka kurrfarë dallimi nga republi 
ka ctj., etj. Interesant popull ky yni! Je-
ton në "Iiri" e "barazi" të plotë dhc nuk i 
shch ato! (Kështu nuk shihte ai as "lirine" 
dhc "qyteterimin" që i kishte siguruar atij 
dikur fashizmi!) 
Jo, revizionistë, tradhtarë e kalemxhinj 

të tyre, kudo që të jeni! Populli ynë nuk 
eshte injorant, siç kujtoni ju, sa të genje 
het aq lehte sa që të zezës t'i thotë e ba-
rdhe, që robërisë, shtypjes e shfrytezimit 
t'i thotë liri e barazi. Jo! Populli ynë po 
e sheh gjendjen e tij të vertete, po e shch 
shtypjen, shfrytezimin dhe diskriminimin e 
egër që ushtrohet ndaj tij, po e sheh edhe 
mohimin c të drejtave më elementare kombeta 
re e demokratike, prandaj edhe po e ngrit 
grushtin. Revizionistët mund të thonë ç' të 
duan për lirinë, por, siç thoshtc Lenini, 
nuk mund të ket8 për një kombësi liri më të 
madhe sesa liria e shkëputjes, liria për të 
formuar një shtet kombëtar të pavarur. Edhc 
sikur gjithçka tjetër të ishte në rregull, 
mungcsa e kësaj të drejte dhe lirie do të 
thotë edhe mungesë ose kufizim i të gjitha 
të drejtave dhc lirivc të tjcra. 
Po të jetë se statusi i autonomisë qcnka 

e njëjta gjë me statusin e republikës, siç 
po thuhet shpesh, atëherë përsc nuk realizo 
het kërkesa e popullit të Kosovës për repu-
blike, edhe pse për të po dcrdhet gjak? Sc 
çfarë Cshte, në të vërtetë, "autonomia" që 
ka Kosova, se sa është ajo në fakt subjek i 
pavarur i Federates dhe sa është në duart e 
kosovareve, dëshmuan më së miri ngjarjet e 
fundit në Kosovë. Karaktcri revolucionar o-
se reaksionar i një kerkese kombetare, siç 
mëson marksizem-leninizmi, qëndron në fakt-
in nëse realiziai i saj do ta ndihmonte osc 
do ta pengonte zhvillimin c përgjithshëm të 
atij populli,nese do ta ndihmonte ose do ta 

pcngontc çështjcn c revolucionit dhc të so-
cializmit. Cili është ai që mund të thotë 
(dhe të mos genjeje) se çlirimi nga zgjedha 
koloniale nuk do ta ndihmonte zhvillimin e 
përgjithshëm dhe çështjen e socializmit, jo 
vetëm në Kosovë dhe në viset c tjera shqip-
tare, por edhe në të gjithë Jugosllavinë? 

Duke iu përgjigjur pyctjeve të gazetarëve 
Stane Dolanci tha, në mes të tjerash, se re 
publika c Kosovës do të ishte shkaterrim i 
Jugosllavisë, dhe këtij avazi po i bihet e-
dhe në shumë artikuj e fjalimc të tjera,du-
kc paraqitur shkatërrimin c Federates Jugo-
sllave cdhe si qëllimin kryesor te demonst-
ratave të Kosovës! Pikepaajet c këtilla rre 

th çështjcs kombëtare Lenini në kohën e tij 
i hidhte poshtë me vendosmeri, kurse autor- 
Ct e tyre i quante "maskarenj" dhe "social- 
shoviniste". Në veprën e tij "Mbi të drejt- 
en e kombeve për vetCvendosje", Lenini u pë 
rgjigjej kështu pikepamjeve të këtilla: 

"Z. Kokoshkin kërkon të na bindë se njoh-
ja c se drejtës se shkëputjes shton rrezi 
kun e "shkaterrimit të shtetit"."Kjo esh-
te pikëpamja c xhandarit Minrecov, mc de-
vizen c tij: 'Kape e mos e lesho'. Nga pi 
këpamja c demokracisë në përgjithësi ndo-
dh pikërisht e kundërta: njohja e së dre-
jtes për shkëputje e pakëson rrezikun e 
'shkaterrimit të shtetit'". 
(Po aty, faqe 107) 
Shteti jugosllav dhe çdo shtet tjetër shu 

mëkombësh ka rrezik të shkatërrohet jo duke 
u dhënë popujve të shtypur lirinë, por duke 
ua mohuar atë, duke ua mohuar të drejtën që 
ata të vendosin vete për fatin e tyre, duke 
u perpjekur për t'i mbajtur ata me dhunë në 
zgjedhen koloniale. Edhe sikur robëria e Ko 
soves të ishte shtylla që e mban Jugosllavi 
në dhc po te jctë se vënia në vend e padre-
jtesivc që i janë bere dhe po i bëhen popu-
llit tonë do të thoshte shkatërrim i shtet-
it jugosllav, atehere del se ky farë shteti 
do të shkatërrohet patjeter dhe do të duhej 
shkatërruar, pasi është ndërtuar keq, pasi 
është ngritur në dëm të lirisë së popujve 
të tjere. 

Duke i mbrojtur "zgjidhjet" që i kane be-
re çeshtjes kombëtare të Kosovës fuqitë e 
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medhaimperialiste dhc qarqct monarkistc të 
SerbiSe c Malit te Zi, revizionistet jugos- 
Ilave shkelin mc të dy kembet mesimet c ma 
rk4zëm-leninizmit mbi çeshtjen kombetare. 

"Politika c Marksit dhe e Engelsit në çe- 
shtjen irlandezc, thckson Lcnini, ka dhe- 
ne shembullin më te madh që ka edhc sot 
një rëndësi praktike të pashoqc për meny- 
ren se si duhet të sillet proletariati  i 
kombeve shtypësc kundrejt lëvizjevc kombë 
tare - ka dhënë nje paralajmërim kundër 
"zellit scrvil" me të cilin mikroborgjez- 
et c të gjitha vendeve, të të gjitha ngjy 
rave dhe të gjitha gjuhëvc shpcjtojne ta 
cilësojnë si utopik çdo ndryshim të kufi- 
jvc të shteteve që janë krijuar me anë të 
forcës dhc mc anë të privilegjeve të çif- 
ligareve dhc të borgjezise së një kombi". 
(Po aty, faqc 128) 
Mc qëlli• të armiqCsimit të popujvc jugo-

sllave mc popullin tone, klika shovinistc e 
Bcogradit mundohet t'i paraqesë demonstrat-
at c Kosovës dhc sidomos kërkcsën për repu-
blike si "sulm të drejtuar kundër popullit 
serb, malazcz, maqedonas dhc popujvc të tjc 
rë të JugosIlavise". Po për këtë qëllim,re-
vizionistet kane organizuar nëpër qytetc te 
ndryshme të Jugosllavisë cdhc tubimc c pro-
testa nën parullën shovinistc: "zhivot damo 
Kosovo ne damo!" (Jeten  c  japim - Kosovën 
s'e japim!). Por, kralët  c  rinj të Beograd-
it dhc ata që u shkojnë pas atyre duhet ta 
dinë mirë sc Kosova nuk është çiflig i tyrc 
dhc i askujt në botë. Kosova eshte c kosova 
rëve dhc vetem kosovarët kanë të drejtë të 
vendosin për fatin c saj. 

Kerkesa  c  drejte c popullit tonë për ta 
hcqur qafc zgjcdhën kolonialc, jo vetem që 
nuk drejtohet kundër interesave të masavc 
popullorc në Scrbi, Maqedoni c Mal të Zi,po 
përkundrazi, ajo eshte edhe në interes të 
tyrc, prandaj edhc duhct ta përkrahin. Robë 
rimi i popullit tone, jo vetem nuk  u  sjcll 
asgjë të mirë popujvc jugosllavë, po per-
kundrazi, siç  c  ka shpjeguar Engelsi, është 
fatkcqësi  c  madhc për një popull robërimi, 
nga ana  c  borgjezise së tij, i një populli 
tjctër. 
"Krejt pavarësisht nga çdo frazeologji 
'internacionaliste. dhe 'humanitarce për 
'drejtesi kundrejt Irlandes' - shkruante 
Marksi, dukc folur për dënimin që i sill-
te revolucionit në Angli robërimi i Irla-
ndes,  -  interesi i drejtpërdrejtë 
absolut i klasës punetore anglczc 
kërkon prishjen e lidhjcs së saj 
të tanishmc mc Irlanden"."Klasa .  pu 
nëtore anglcze nuk do të mund të bëjë as-
gjë dcri sa të mos kete shpëtuar 
nga Irlanda... Reaksioni anglcz në Angli, 
i ka rrënjët në robërimin e Irlandes". 
(Kursivi është i Marksit) 
Këtë të vërtctë pa dyshim që do ta kupto-
jne proletariati dhc popujt jugosllavë c, 
duke ndejkur traditat internacionaliste 
të Dimitrijc Tucoviqit, Kosta Novakoviqit 
e Miladin Popoviqit, do te ■bajne qëndri ■ 

të drejte ndaj luftës së drejtë të popull 
it tonë për liri, c nuk do të lcjojnë që 

të mashtrohen dhc të behen rezcrvë c borgje 
zisë së tyrc, të njohur për shovinizmin c 
saj të thcksuar antishqiptar. 

Parulla "RROFTE REBUBLIKA SO(:IALISTE E KO 
SOVES!" është e drejte, prandaj cdhc përkra 
het nga çdo shqiptar i ndershem. Kërkesën c 
tij të ligjshmc për republike nuk mund t'ia 
shuajë popullit tonë asnjë lloj propagandc 
frazcologjie, sado  c  ashpër osc kercenue-

se që të jetë, ashtu siç nuk mund t'ia shu-
ajne as masat e egra të dhunës  e  terrorit, 
as plumbat dhc tankct c diktaturës revizio-
nistc. Për rcalizimin c kesaj të drejte të 
ligjshme, populli ynë tri ■  c  patriot do të 
luftojë pa marre parasysh asnje sakrificë, 
dcri sa në Kushtctutë të shohë të shkruar: 
J2EPUBLIKA SOCIALISTE KOSOVFS. 

akuz)16C uër vandal:.zem 
Mc yMim t 	11,kreditimit 	I 	rinis dhe  

të gjithe popullit tone, propaganda revizi-
oniste në Jugosllavi dhc në Kosovë nuk po 
le gjë pa shpifur c trilluar kundër demons-
truesve. Sipas asaj qe thonë qarqct revizi-
oniste, demonstratat nuk i bëri populli, po 
"nja 200-300 rrugaqë,studcntë të dobët c pu 
netore të keqij", të cilët nuk paskan pasur 
asnjë qëlli■ tjctër, pos "te shkaktojne in-
cidente e gjakdcrdhjc, te shkatërrojnë pro-
nën shogerore, të thyejnë shitoret dhe të 
vjedhin mallin". Ata jo vetëm që  i  paskan 
"detyruar njerezit me dhunë që te dilnin në 
demonstrata", por edhc paskan "vene përpara 
femije mc qëllim që organct policorc të mos 
mund të shtien mbi ta"!!! ç'shpifjc c ç'tri 
Ilime të poshtra!Mc qëllim qe ta fshchin të 
verteten që po i tmerron, udheheqja më  c  la 
rtë revizioniste ne Jugosllavi  c  Kosovë dc-
tyrohet .  te shpifë në menyre kaq naive c të 
paskrupullt, të gënjcjë kaq hapur c për qi-
elli sa vertet behet jo vetem idiotc, por 
edhe qcsharake. Në këtë menyre revizionist-
et perpiqcn të gënjejnë të tjeret,por genjc 
jne veten. Gënjcshtrat c tyrc janë aq naivc 
c fëmijënorc, sa nuk mund ta mashtrojnë as-
kend. 

to vetem populli i Kosovës që c ka parë  c 
c njch mirë të verteten, por cdhc çdo  i  hu-
aj qe kurrë nuk ka dëgjuar për Kosoven dhc 
nuk ka asnjë idc për popullin dhe rinine  c 
saj, nuk mund të bcsojë shpifje c trillimc 
të tilla. Çdokush mund të bëjë pyctjc: Si 
është  c  mundur që disa qindra "huligane" të 
bëjnë, gjatë një muaji rresht, greva c demo 
nstrata të njepasnjeshme, bilc në të gjithë 
Kosovën? Si ia arritën disa "rrugage" që të 
nxjcrrin "me dhunë" masat ne dcmonstrata, 
kursc revizionistet, megjithe dhunën c pre-
sionet që vërtet ushtrojnë mbi masat,megji-
the organct c shumta që kanë dhc megjithe 
demagogjinë c tyrc të njohur, nuk ia arrit-
en të nxjerrin popullin në mitingjct që or-
ganizoheshin (mc një numër të vogël fillori 
stësh) për te "pritur" stafctën, pikërisht 
ato ditë kur bëhcshin edhe demonstratat?Me-
qe shumica dermuese e demonstruesve paskan 
qcne të mashtruar dhc meqe rinia dhc gjithë 
populli  i  Kosovës qcnka  mc  kreret "politi-
çare" të Kosovës, atëherë, persc nuk dolën 
këta "burra" që t'i bindin masat se janë  ma 
shtruar dhc të "demaskonin" karaktcrin "ar-
miqesor" dhe "kunderrevolucionar" të demon-
stratave dhe parullavc të tyrc, por dhanë 
urdhër që të grihen  me  automatike edhc njc-
rezit që paskan gene "te mashtruar"? Si nuk 
u mjaftoi krcrëvc kosovarë gjithë ajo poli-
ci, gjithe ai sigurim  c  gjithë ai sistem  i 
"vetembrojtjes shogerore", për të getesuar 
"nje grusht demonstruesish"(aq më teper kur 
populli, siç thonë ata, jo vetem qe nuk  i 
paska përkrahur, por cdhe i paska "peshty-
re" dhe iu paska "kundervene cdhc fizik-
isht"!? Si nuk u mjaftoi as gjithë ajo poli 
ci që sollën nga Scrbia, por  u  dctyruan të 
fusin ne vepri■ cdhc ushtrinë me tanke c a-
vione, të shpallin gjendjen c jashtezakon-
shme dhc të vendosin orën polirorc?!Si ndo-
dhi që demonstruesit të shtien në njësitë c 
policisë dhc policia të mos shtjcrë në dcmo 
nstrus, e megjithate nga demonstruesit të 
mhcsin qindra te vrarë  c  të plagosur mc ar-
me të policisë?... 

Eshte  c  qarte sc dcmonstratat ishin popu-
llore, sc mc dcmonstruesit ishtc i gjithë 
populli, sc populli kishtc dalë të kerkonte 
në menyre paqcsorc të drejtat  c  tij,ndryshc 
nuk do të ndahcshin aq lehtë armiqtë që gu-
xuan ta sulmojnë mc armë popullin c paarma-
tosur. Gjithëkush  c  shch se mc zhurmën e ma 
dhc qe behet rreth gjoja brutalitctit dhc 
vandalizmit të demonstruesve, bëhcn perpje-
kje per te fshchur brutalitctin dhc vandali 
zmin me shume sc fashist të diktaturës rcvi 
zionistc, për t'ua hedhur demonstruesve fa-
jin c pergjegjesinë për dhunën c paparë qe 
u përdor, për gjakun qe u dcrdh. 

Natyrisfit, në dcmonstrata të tilla të me-
dha popullore, ndodh të behet cdhc ndonjë 
vcprim i nxituar, i pamatur dhc i panevoj- 

shëm. Edhc ne dcmonstratat  c  fundit,nuk për 
jashtohct të jetë bërë ndonjë vcpri ■ i ti-
lle, por karakteristike c pergjithshme e de 
monstratave të Kosoves ishte rregulli, duri 
ai, pjekuria dhc gjakftohtësia shembullorc. 
Populli kishtc dalë në demonstrate dhe jo 
në kryengritje, ai kërkontc të drejta e 
ri, dhc jo gjakdcrdhjc,prandaj ai edhe ngri 
ti parullën "PA DEMTIME!", "PA INCIDENTE!", 
dhc vërtet, pothuajsc asnjë dëm, asnjë inci 
dcnt nuk u bë nga ana c demonstruesvc para 
sc të sulmohcshin nga policia. Nuk do të bë 
hcshin kurrë demet që  u  bënë, nuk do të der 
dhcj as gjaku që u dcrdh, sikur ndaj popu-
Ilit demonstrucs të mos përdorej që në fill 
im dhuna policorc dhc, sidomos,sikur të mos 
ndërhynte policia e huaj, e cila me veprim-
ct c saj shovinistc të padëgjuara beri që 
jo vetëm populli, por edhe policët kosovarë 
të perlesheshin mc ta. 
Eshtë e vertete se në demonstrata dhc si-

domos në ato të fundit,kishin dalë edhe nje 
numer  i  madh femijesh, por ky fakt nuk i pc 
ngoi aspak korbat gjakatarë që të dcrdhin 
mbi ta breshëri plumbash c bombash trullosë 
sc dhc lotsjcllëse. Këto veprime çnjerezorc 
c  kriminale, të denja vctëm për fashistët 
gjakatarë, propaganda revizioniste, tani,po 
mundohet t'i arsyetoje dukc shpifur në meny 
rë të poshtër sikur demonstrucsit gjoja i 
paskan nxjerrë  me  dhunë femijet në demonst-
rata, me qëllim që të fshihen pas tyre cdhe 
kështu të mbrohen nga plumbat e policisë ju 
gosllave! Edhc sikur kjo të ishte c vertete 
përsëri nuk mund të arsyctohet vrasja masi-
ve e popullit, por, në të vertete,te gjitha 
ato që thuhcn rreth mbrojtjcs me femije ja-
ne gënjeshtra, shpifjc e trillimc të udhehe 
qjcs revizioniste në Jugosllavi  c  në Kosovë 

Revizionistet dhe tradhtarët shpresuan sc 
mc  këtë shpifjc të ulët i ranë shcjit, por, 
as kjo nuk u ndezi.Populli ynë c di mirë sc 
demonstrucsit, jo vetem që nuk i nxorën fe-
mijet mc dhunë në demonstrata, por perkund-
razi, ata ishin në hall se si t'i ndalnin 
fëmijët  c  tyre që  u  hidheshin në grykë mit-
ralozeve dhc tankeve të armikut, që i gjua-
nin ata mc gurë dhc u ngritnin barrikada,c-
dhe psc perreth tyre versheIlenin plumbat. 
Bijtë e Kosovës trime jo vctem nuk u mbroj-
ten mc trupa femijesh, po përkundrazi,u ha-
pen gjoksin plumbave te araikut dhc ranë du 
kc mbrojtur gratë, femijet, popullin me he-
roizem të paparë. Ata që c kanë parë këtë 
heroizem dhc solidaritet të pashembullt të 
rinisë sonë të kuqc, nuk mund të mos kenë 
thene: "Lume Kosova ç'brcz po rrit!" 
Vandalistc c brutalc, mizorc  e  kriminale, 

në të vërtetë, ishin veprimet e policisë fa 
shistc dhc te UDB-së rankoviçianc, që usht-
ruan mbi popullin tone gjithë atë dhunë  c 
terror te paparë. Pergjegjes për ate që ndo 
dhi në Kosovë janë ata krcrë revizioniste c 
tradhtarë, qofshin në Beograd apo në Kosovë 
qofshin shqiptarë osc joshqiptarë, që urdhë 
ruan shuarjcn  me  gjak të demonstratavc, ata 
që sollën në Kosove policinë c Scrbisë  e  të 
Jugosllavisë për të gjakosur, rrahur c posh 
tëruar popullin tonë, ata armiq e tradhtarë 
që sollën në Kosovë ushtrine, tanket dhc a-
viacionin c luftës per të shtruar popullin 
tonë, për të tmerruar edhc foshnjat në djcp 
per të shkrctuar rrugët dhc arat tonay ata 
që  c  bënë Salvador të dytë Kosovën tone të 
bukur. Ata janë pergjegjes për të gjitha a-
to qe kanë ndodhur dhc po ndodhin në Kosovë 
ata janë përgjcgjës për gjakun që u dcrdh, 
dhc pa dyshim për kete, një ditë, do te ja-
pin llogari para popullit. 
Revizionistet titiste bënë shume zhurme 

kunder socialimperialisteve sovjetike kur 
ata derguan ushtri dhc tankc gjoja për "ndi 
hme internacionaliste", në çckosllovaki  c 
Afganistan dhe po bëjnë edhe tani kundër p-
laneve të tij për të ndërhyrë në Poloni,du-
kc u çjerre ac të madhc për "te drejtën c 
sccilit popull që t'i zgjidhë vetë problem-
ct c veta, pa asnje ndërhyrje c përzierje 
të të tjerevc. Pse, tani, keta "njerez të 
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paqes" dhe "kundershtare të dhunës  c  agres-
ionit" nuk e lanë popullin  e  Kosovës t'i 
zgjidhtc vete problemet e veta, por  u  shpej 
tuan të sjellin këtu tanket dhe ushtrinë  e 
tyre? Përgjigjja është e thjeshte: scpse e-
dhe këta, si carët  e  Kremlinit, janë agreso 
rë e hegjemoniste, kurse ajo që flasin Csh-
tC thjeshte një demagogji. Dhe për të qenë 
ironia edhe me  c  madhe, pikërisht këta gja-
katare c akuzojnë popullin dhe rininë koso- 
Nare për brutalitct, dhunë e vandalizem. 

efflaller1=~11.21=2=1. 
Në kohën kur propaganda revizioniste dhc 

nje pjesë c shtypit reaksionar botëror kish 
in shperthyer nje fushate të papare shpif-
jesh, trillimesh e dezinformimesh të paskru 
pullta rrcth Kosovës dhc demonstratave të 
saj, "Zeri i popullit", organ i Komitetit 
Qendror të Partisë së lavdishme të Punës,bo 
toi artikullin: "Pse  u  përdor dhuna polico-
re  e  tanket kunder shqiptarëvc ne Kosove?", 
i cili me argumcntc të shumta dhe të pakun-
dershtueshme, hidhte dritë mbi të vërtetën 
rreth ngjarjcvc të fundit në Kosovë, rrcth 
shkaqeve të vërteta që detyruan popullin to 
në të robëruar të ngrihet në greva  c  demon-
strata, rreth (ellimeve e kërkesave të ver-
teta të tyre. Me anë të këtij artikulli, 
Shqipëria socialiste ngriti fugishem zërin 
në mbrojtje të popullit tonë të robëruar  e 
të luftes së tij të drejtC,denoi ashpër dhu 
nën dhe terrorin barbar që  u  ushtrua mbi ne 
dhe riafirmoi edhe një hcrë gendrimin  c  saj 
të drejtë marksist-leninist si ndaj popull-
it shqiptar në Kosovë, Maqcdoni,Serbi  e  Mal 
të Zi, ashtu edhe ndaj popujve te Jugoslla-
vise. 
Jchona që pati ky artikull në popullin to 

në ishtc c jashtëzakonshmc dhe  c  paparë ndo 
njëherë. Pothuaj se s'ka mbetur shqiptar që 
të mos  e  ketë lexuar ose dëgjuar fjalën  e 
ngrohtë të nënës Shqipëri dhc të mos ketë 
thirrur nga zemra: "Te falem nderit, Nene!" 
Populli ynë  u  bind edhe një herë se "Zeri 

i popullit" Cshte vCrtet zë i popullit, se 
ai është edhe zëri i tij, se zëri i ShqipC-
risC Socialiste është zëri i së vërtctës. 
Revizionistët jugosllavë gjithmone janë 

munduar që për luftën e drejtë që bën popu-
lli shqiptar në JugosIlavi për të drejta  c 
liri, ta fajsojnë, padrejtësisht, Shqiperi-
ne socialiste dhc Partinë e saj të Punes.Ne 
se kete ata nuk  c  thoshin drejtpersCdrejti, 
publikisht, e kanë thënë vazhdimisht në me-
nyrC të tërthortë dhe, sidomos,  e  thoshin 
hapur nëpër mbledhjet e shumta që organizo-
nin në popull. Tani, pas grushtit dermues, 
që  u  dha atyre artikulli "Zerit të popull 
it",revizionistet dhc tradhtarët dolën edhe 
hapur dhe publikisht. Gjithe maqina propaga 
ndistikc e Jugosllavise  u  angazhua në fusha 
ten kundër "Zerit të popullit" e, nepermjet 
tij, kundër Shqipërisë dhc Partisë së Punës 
Artikuj c komente të shumta janë botuar dhe 
emituar në mjetet revizioniste të informim-
it, si "pergjigje" ndaj artikullit të "Zer-
it të popullit", kurse në mbledhjet e shum-
ta te të gjitha niveleve, revizionistë dhe 
tradhtarë të ndryshCm po vazhdojnë të dërdë 
llisin e të lehin kundër tij. 
Në menyre që t'u kishte sukses propaganda 

telallet revizioniste  e  kanë shoqëruar ate 
edhe  mc  shpifjc e trillime të nxjerra nga 
4rsenali i propagandës antishqiptare të ko-
hes së Rankoviçit. 
Si duket, revizionistet dhc tradhtarët po 

mendojnë se jane ende në vitet pesedhjetC, 
kur njerezit, dukc mos c njohur sa duhet as 
ShqiperinC socialiste dhe as kliken rcvizi-
oniste të Beogradit, edhe mund të mashtrohe 
shin dhe t'u bcsonin shpifjeve  e  trillimeve 
të poshtra të Titos e Rankoviçit dhc të ke-
lysheve të tyre. Esat Toptanët dhc Mustafë 
Merliket c Kosovës, të abyllur nëpër mbledh 
je, bare c salone bixhozi,dukc pirë,siç tho 
në edhe vete, "uje të Saves", janë larguar 
aq shumë nga populli sa nuk  e  njohin atë fa 
re dhe prandaj  e  mendojne popullin aq naiv,  

aq injorant, sa të luajne  mc  të ashtu si du 
an ata! Por, cdhc këtu ata mashtrohen kcq. 
Populli ynë e njch sot farc mirC Shqipërinë 
e kuqe të Enver Hoxhës, e njeh jetën  c  lum-
tur socialiste që lulëzon atjc, e njeh poli 
tikën  c  saj të kristalte marksiste-leninis-
te  e  i njeh cdhe ata që dërdëllisin kundër 
saj. Prandaj nuk mashtrohet nga te lehurat 
e tyre. Gjithë ai që  c  ka lexuar apo degju-
ar artikullin e "Zerit të popullit" ose që 
c  njeh sadopak ShqiperinC socialiste dhc po 
litikën c saj, nuk mund të mos shohë se ato 
që llomotisin armiqtë dhe tradhtarët kundër 
Shqiperise, nuk janë tjctër veçse trillime 
e shpifje të poshtra dhc naive. 

Vetem renegate si Fadil Hoxha, Xhavit Ni-
mani, Mahmut Bakalli, Ali Shukriu etj.,mund 
ta quajnë ndihmën dhe perkrahjen e sinqertë 
të Shqipërisë socialistc për popullin tonë 
në Kosovë dhe në viset  c  tjera shqiptare si 
"sulm", "nderhyrje", "shovinizCm" e "pater-
nalizem", kursc ndërhyrjen  me  ushtri, tanke 
e bajoncta të Serbise, ta quajne "ndihme" e 
"perkrahje internacionaliste  c  vëllazerore" 
Vetem plehera si ata mund ta quajnë ideolo-
gjine marksiste-leniniste të Shqipërisë si 
"reaksionare", "aventuriste"  e  "luftenxite-
se" dhe të llomotisin se ajo  u  shërbeka b-
lloqeve  c  superfugive imperialiste!!! Blofe 
të tilla kundër Shqipërisë nuk bëjnë as qa-
rget me reaksionare të botës. 
Klauni Xhavit Nimani në një fjalim të tij 

duke përsëritur si papagall ato qe i kishin 
thene padronët e tij në Beograd,  e  akuzoi 
"udhheqsijen  e  ShypnisC" sc gjoja ajo po 
fut në një thes të gjithë shqiptarët e po i 
quan "vellezer shqiptare" cdhe forcat më re 
aksionare të popullit shqiptr! Kështu flet 
ky sharlatan, por mc siguri qe kështu nuk 
mcndon as ai. Nuk mund të mos  c  dijë Xhavit 
NImani dhe shokët e tij se, kur flitct për 
"vellezerit shqiptarC", behet fjalC për po-
pullin, për njerëzit c ndershem, dhe jo as-
pak për tradhtarët  c  shitur,qofshin keta ba 
llistë e zogistë apo revizionistë si ai.Tra 
dhtari mund të jete gjithçka, por vëlla nuk 
mund të jetë kurrë. 

VeçanCrisht e poshtër dhc cinike është or 
vatja që, duke falsifikuar dhe shtrembëruar 
haptazi dhc në mënyrën më te palejueshmc ar 
tikullin c "Zerit të popullit",te bindet o-
pinioni (sidomos ai jugosllav) sc Shqipëria 
për ngjarjet në Kosovë gjoja "fajson popull 
in serb" dhe se gjoja ajo "nxit urrejtje e 
konflikte ne mes tij dhc popullit shqiptar" 
Në këtë mënyrë, propaganda revizioniste për 
piqct ta diskreditoje në sytë e popujve ju-
gosllave politiken c drejtë marksiste-leni-
niste dhe konsekuente internacionaliste të 
Partisë së Punes ndaj popujvc të Jugosllavi 
së dhc të gjithë botes. Qëndrimin  e  saj të 
papajtueshëm me udhëheqjen rcvizioniste të 
Jugosllavisë, Partia  c  Punës e Shqipërisë  c 
ka theksuar qartë, hapur dhc vazhdimisht,po 
as në artikullin  c  "Zerit të popullit" të 8 
prillit dhe asku tjeter nuk mund të gjendet 
asnjë fjalë kundër p  o  p  u  j v  c  të Jugos-
llavisC, asnjë identifikim dhe përzierje  e 
popujvc të Jugosllavise dhe krerëve të tyre 
revizioniste  c  shoviniste. 
Vetem njerez të pafytyrë si Dragosavci e 

Fadil Hoxha, si Vidiçi e Mahmut Bakalli, si 
Dushan Ristiçi e Xhavit Nimani mund ta aku-
zojne udheheqjen e lavdishme të Partise së 
Punës për mungesë të internacionalizmit, e-
dhe psc c dinë mirë se ishtc pikërisht kjo 
udhëheqje,ishte pikërisht shoku Enver Hoxha 
që kishtc urdhëruar divizionet partizanc sh 
qiptare të vinin  c  të luftonin jo vctëm për 
çlirimin e Kosovës dhe të visevc te tjera 
shqiptarc, por edhe të popujve të Scrbisë, 
Bosnjës e Malit të Zi. Qendrimin  e  saj inte 
rnacionalist ndaj popujve jugosllave Partia 
c Punës  c  ka dëshmuar  me  gjakun e derdhur 
të qindra partizanëve të pavdekshem,qe rane 
per çlirimin e popujve jugosllavë, po e de-
shmon cdhe sot kur atyre, si pasojë  e  poli-
tikes tradhtare  c  antipopullore të udhCheq-
jes jugosllave, po  u  kanoset rreziku i nder  

hyrjcs së superfugive imperialiste. 
NC propagandën e tyre te poshter kunder 

Shqiperise,revizionistet jugosllavë dhe tra 
dhtarët shqiptarë kanë shkuar aq larg sa ta 
përdorin si "argument" cdhc çështjen  e  fesë 
me qëllim që t'i nxisin kundër .Shqiperise 
besimtaret e ndershCm nga radhet  e  popullit 
tone. Kështu vepronin armiqtC  c  popullit c-
dhe gjatë Luftës Nacionalçlirietare, që, me 
anë të fesë,  u  munduan ta ndajnë c ta përça 
jne popullin tonë. Nga kjo lodër e poshtër, 
populli ynë nuk  u  mashtru as në të kaluarën 
dhe aq me pak mund të mashtrohet ai sot kur 
ndCrgjegjja c tij klasorc  c  patriotike Csh-
te ngritur dhc po ngritet vazhdimisht. Besi 
mtarët e ndershem  e  dine se ata që po flas-
in  e  "merakosen" për fene në ShqipCri,jo ve 
tem që vetë nuk njohin fe, por ata nuk dinë 
c  nuk njohin as komb c atdhe. Shqiptarët ku 
rrë nuk  e  kanë vënë çeshtjen  e  fese mbi çe-
shtjen  e  vatanit,nuk kanë lejuar që feja të 
behet pengese për lirinë dhe perparimin e 
atdhcut. Mbi gjithçka, per popullin tonë ka 
gene dhc eshte çështja  e  atdheut,prandaj ai 
edhe thotë se "FEJA  F.  SHQIPTARIT ESHTE SHQI 
PTARIA". 
Tanime eshte bërë e qartë se,  me  propaga-

nden  e  tyre kundër Shqiperise, revizionist-
et dhe tradhtarët synojnë, perveç të tjera-
sh, edhe t'i armiqesojne popujt  e  Jugoslla-
visC, dhe sidomos popullin tonë, me Shqipe-
rine socialiste dhe mc Partinë heroike të 
Punës. Por, perpjekjet e tilla kurdohcrë ka 
nC dështuar dhe do të dështojnë  me  turp. Da 
shuria e popullit tone të robëruar ndaj Ne-
nCs Shqipëri, Partise së saj sokoleshë dhe 
marksist-leninistit të madh, birit me të da 
shur e më tC lavdishem të popullit shqiptar 
shokut Enver Hoxha, ka qenë kurdohere  e  ma-
dhe dhe  e  paluhatshme. Vete do t'ia paguaj-
ne tatimin budallallëkut  e  poshtersise së 
tyrc ata që do t'u shkojë mendja sc artiku-
lli i "Zerit te popullit"  c  mungon këtë da-
shuri. Perkundrazi, ai na  e  ka shtuar atë. 
Shqipëria ka qcnë kurdohere Atdhe i gji-

the shqiptarëvc, po sot ajo është bere cdhe 
Atdhe i te gjithë komunistëve të vertete 
dhe të gjithë proletarëve te botës. Prandaj 
per popullin  e  Kosoves dhe të viseve të tje 
ra shqiptare, ajo Cshte dy here atdhe. Kfte 
duhet ta kcnë të qartë dhe ta mbajne mire 
parasysh të gjithe,sidomos ata që "nuk mund 
të qëndrojnë indiferente ndaj asaj që po n-
dodh në Shqiperi". Revizionistet jugosllavë 
dhc kelyshet e tyrc në Kosovë, jo vetem që 
nuk kanC qcnë kurrC'indiferentC ndaj Shqipë 
risë, po përkundrazi,ata kanë gene shumë të 
interesuar dhe kanë bërë çdo perpjekje që 
atje te ndodhe ajo që kanë dashur ata. Nese 
cdhc pas dCshtimeve të vazhdueshme  e  të tu-
rpshme që kanë pësuar nuk kanë nxjerrë mesi 
met  e  nevojshme (siç po lënë të kuptohet), 
atehere duhet ta kene parasysh edhe këtë të 
vertete: Mbrojtja c Shqiperise socialiste 
është detyra me  e  larte patriotikc per çdo 
shqiptar te ndershem, kudo që të ndodhet. 
çdo pCrpjekje c kujtdo qoftë që, nga Jugos-
llavia, ta rrezikojC në çfarëdo menyre Shqi 
përinë, do te hase së pari në qëndresën  e 
vendosur të dy milione shqiptareve të Koso-
ves, Maqedonise, Serbisë dhe Malit të Zi,që 
për të mbrojtur Atdheun e tyre socialist, 

11: 

bëhen të gjithë Mic Sokola. 

Po.ulli në kerkon liri e 'o luftë 

Në përpjckjct c vazhducshme për ta mbajt- 
ur popullin tonë nën thunder,vojvodet  e  ri-
nj të Beogradit dhe veglat e tyre  e  kane pë 
rdorur gjithmonë edhe shantazhin  e  rrezikut 
te shperthimit të ndonjë konflikti të madh 
ne Ballkan dhe te ndCrhyrjes së superfugive 
imperialistc. Këtë kartë, ata po  e  përdorin 
edhe tani ne fushatën propagandistike kund-
er popullit tonë. Duke i akuzuar demonstru-
esit dhe përkrahësit e tyre si "luftënxites 
dhe prishës të paqes e të stabilitetit ne 
Ballkan", atakerkojnehapurnga populli y-
ne që të rrijë urtë e të mos bëjë zeedhe 
kur ai shtypet dhc shfrytëzohet nga të tje- 
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rët. Sepse, në të kundërtën,po të ngritct c 
te kërkojë ndonjë të drejte a liri, behet 
shkaktar  i  prishjes së paqcs dhc stabilite-
tit dhc i nderhyrjes së superfuqivc në Jugo 
sllavi, bile edhe në Shqipëri! 
Populli shqiptar ka luftuar në shekuj për 

liri. Por, ai kurrë nuk c ka dashur 
kurrë nuk ka qcnë luftenxites. Luftrat atij 
ia kanë imponuar kurdohere të tjcrët,ata që 
i shkclnin në vatër dhe ia rrembenin lirine 
Ai kurrë s'ka pranuar te behet mish për top 
dhe objckt manipulimi i fugive te mCdha. Ai 
kurdohcrë luften  c  ka bere me forcat e veta 
dhe kurrë në dem të popujvc të tjcrë. I ti-
Ile ka qcnë populli ynë nder shckuj, dhe 
tille është ai cdhc sot. 
Populli shqiptar në JugosIlavi dCshiron 

paqc dhc jo luftë. Por, paqja nuk mund të 
sigurohct kurrë dukc i mbajtur popujt nën 
zgjcdhë c rnberi.Vetem dukc gene plotesisht 
të lire, popujt c Ballkanit dhc të gjithë 
botës mund të jetojne në paqc, miqësi c re-
hati të plotC.Vetem në këtë m&lyre mund t'i 
mbyllet rruga edhe perzierjes së superfuqi-
ve dhc agresionit të tyrc imperialist. 

Të akuzosh popullin c robëruar të Kosovës 
dhe të viscvc te tjera shqiptare si paqepri 
shes dhe luftenxites, është njësoj sikur ta 
akuzosh popullin liridashCs palcstincz se 
po c prish paqcn dhc po  c  nxit luftën në Li 
ndjen  e  Mesme, ta akuzosh atë sc gjoja po i 
hap rrugë ndërhyrjcs së fugive të medha im-
perialiste! Akuzat  e  tilla, që mund t'i be-
jnC vetCm qarqct me rcaksionarc, agresive, 
raciste  c  cioniste, vështirë se mund të ma-
shtcojne njeri. 
Populli ynë nuk dëshiron luftë c gjakder-

dhje. Prandaj, kerkesat  c  tij i bëri në rru 
gë paqesore. Por, udhCheqja shoviniste  e  Be 
ogradit, mc gelli ■ që ta frikësojë atë, ke-
tyrc kerkesave iu përgjigj me dhunën dhe te 
rrorin më të egër fashist. Por,ajo duhet ta 
dijë mire dhc ta mbaje parasysh se masat e 
dhunës policore dhc ushtarakc që  u  ndermor-
en e po vazhdojnë akoma, vrasjct, burgosjet 
masive dhc torturat çnjerezore,kercenimet  c 
vazhdueshme me tankc, acroplanë  e  masa të 
ashpra ligjorc, jo vetem që nuk  c  frikCsoj-
ne popullin tone, por  c  zemerojne dhc c eg-
ersojne atë cdhe me shume, jo vetem që nuk 
mund ta qctesojne, por  c  dctyrojnë që, për 
realizimin  e  kërkcsavc (nga të cilat nuk IC 
vizi dot), të mendoje edhc në rrugë dhc me 
■jete të tjcra. 

Mënyra c vetme për ta getesuar popullin c 
revoltuar eshte rcalizimi i menjehershem i 
kerkesave të tij te drejta,heqja  c  gjendjes 
së jashtezakonshme,lirimi i të të gjithë të 
burgosurve, denimi i atyrc që urdhëruan ndë 
rmarrjen e masave të pe'rgjakshme ndaj popu-
llit ctj. Në të kundërtën, zjarri do të rri 
tct edhc me shume,  c  përgjcgjësia per paso-
jat që mund të rrjcdhin bic vetem mbi udhe-
heqjen revizioniste jugo%Ilave. 

Vetem marksizem-leninizmi trc:on 
.2=1~213141~1. 

Populli ynë hcroik, gjate gjithë histori- 
së së tij te lavdishme, ka luftuar me hero-
izem për lirine dhe të drejtat e vcta.Kurrë 
ai nuk u është frikësuar c perkulur armiqve 
sado të shuste  e  të cgër që kanë qcnC ata, 
por u ka hapur kurdohere gjoksin dhc u ka 
treguar grushtin c vct të fuqishëm. Vala c 
grevavc dhc dcmonstratave që shpërthycn anë 
c kënd Kosoves, është vazhdia i natyrsh'em i 
luftes shekullore të popullit tonë pCr liri 
Nuk ka forcë në botë që mund ta shuajë këtë 
luftë të drejtë të popullit tonë të pamposh 
tur. Atë nuk mund ta shuajnë as plumbat,ta-
nket c acroplan'et c armiqvc, dhe as propaga 
nda dhe demagogjia c tyre. Populli ynë liri 
dashës eshtC i bindur në drejtësinë c luft - 
es së tij dhe nuk do ta pushojë ate deri në 
kurorezimin c saj me fitorc. Këtë c deshmon 
qartë lufta që populli ynë po bën edhe tani 
në forma të ndryshme, e deshmon cdhc qëndri 
mi burreror që po mban ai ndaj fushatës së 
gjere propagandistike që kane ndermarre re- 

vizionistët dhe tradhtarët. Populli yne pa-
triot, punëtorët, fshatarët, rinia shkollo-
re e studenteske, intcligjencia jonë revolu 
cionarc ctj., jo vetem që nuk po  u  tremben 
presioneve, shantazhit c kercenimeve,jo ve-
tem që nuk po i dënojnë demonstratat që 
bënë vctë dhe as artikullin c "Zerit të po-
pullit", po përkundrazi, po c ngrejnë zërin 
po i mbrojne e përkrahin ato, po Unojne ha' 
pur dhe me guxim dhunën dhc tcrrorin c eger 
të diktaturës revizioniste jugosllave. 
Ngjarjet e fundit ne Kosovë dhe situata e 

krijuar jane edhe një mesim i madh per popu 
llin tone të robëruar. Ai po e shch qartë 
se kush janë armiqtC e tij të vertete dhe 
kush janë bijtë c tij të vertete, kush po e 
shtyp dhc shfrytëzon atë kaq egersisht, dhe 
kush po lufton me vendosmeri për çlirimin c 
tij kombetar dhe shoqëror. 
Në këto momente historikc, çdo shqiptar i 

ndershem, çdo punëtor, fshatar, studcnt,nxë 
nës, intelektual etj., duhct te mendojë the 
lle dhc me pergjegjesine me të madhe për fa 
tct c popullit dhc për cfendrimin c tij në 
kfte situatë. 

Armiqte c urrycr, që e kane robëruar c co 
pëtuar popullin tonë, jo vctëm po na i pla-
çkisin pasuritë tona të mëdha  c  po na thith 
in gjakun dhe djcrsën tonë, jo vetem po na 
mbajne në varfCri, skamje, papunësi, kurbet 
c  mjerim... por po mundohen cdhe të na shu-
ajne edhe ndjenjat tona patriotike c revolu 
clonare. Ata vranë mizorisht, në lulen c ri 
nisë, shume vajza c djem nga me të ■iret të 
popullit, vranë motrat dhc vellezerit tanë 
të shtrcnjtë, që kCrkonin të drejta e liri 
për popullin. Ata plagosen  e  gjymtuan qind-
ra bija c bij të popullit, kursc qindra të 
tjcrë i kanë përplasur burgjeve dhe po ua 
nzjerrin shpirtin, dukc ushtruar mbi ta mun 
dimc e tortura OjerCzore. ArmiqtC tanë të 
eger  e  mbuluan me polici,ushtri,tankc c ac-
roplane, Kosoven tone të dashur. Ata c rra-
hen,  e  shanC dhc c poshtëruan popullin tonë 
kursc tani, kundër tij po vjellin vrcr të 
paparë shovinist... 

Ne kushtc te këtilla të dhunës dhe terro-
rit të eger që po ushtrohet mbi ne c qe nuk 
është pare as në kohën e zeze rankoviçiane, 
secili  c  shch qartë fytyrën c vërtctë gjaka 
tare dhc antishqiptarc të udheheqjes shovi-
niste jugosllavc dhe zagareve te saj, pran-
çeshtja shtrohet prcrë: 0 me popullin o me 
armiqte c tij, me popullin ose me ata që  c 
vrasin, burgosin, torturojnë c poshtërojnë 
bijat e bijtë tanë me të mirey me popullin 
osc me shovinistet rankoviçianë dhc kelysh-
Ct  c  tyre shqiptarë. Kështu duhct të gjyko-
jne edhe bijtC c ndershem të popullit në or 
ganet e ndryshme te pushtetit,c edhe ata që 
për të siguruar kafshatën e gojës, osc cdhc 
të mashtruar, janë detyruar t'ia vene vctcs 
emrin e urrycr të agjentit c të policit.Ata 
nuk duhet ta lejojnë veten të bChen mashe 
në duart  c  armiqvc dhc, për hir të "udbashe 
ve" çetnike të Nishit c Beogradit, të vras-
in, gjymtojnC  e  torturojnë vellezerit c mo-
trat  c  veta, bijat dhe bijtë me të ■ire të 
popullit. 
Grevat dhe demonstratat hcroike në Kosovë 

trcguan edhe një here se ç'force e madhc e 
pathyeshme eshte' populli i bashkuar si një 
trup i vetem në lufte për te drejta c liri. 
Edhe një hcrë u pa sc vctëm të bashkuar,kla 
sa jonë punëtore, fshatarësia jonë patriote 
gruaja revolucionare dhe rinia jonë c zja-
rrte, mund të luftojne me sukscs për interc 
sat e tyre dhc të të gjithë popullit. 
Populli ynë po c shch sc bijtë e tij me 

te mire, komunistet c vertete, revoluciona-
ret dhe patriotët c vCrtete, po luftojnC,po 
vriten, po burgosen c po gjymtohen për të 
miren c tij, për te mirCn  c  kësaj tokc,pra-
ndaj edhe po c përkrah me force luften c ty 
re, po solidarizohet me ta, po i mbeshtet e 
po i ndihmon ata me të gjitha menyrat, po 
bashkohct gjithnjë c më shume me luftën c 
tyre të drejte. "Bashkimi bën fuqine",thote 
populli, prandaj bashkimi i papare i popu- 

Ilit tonë, që u arrit gjatë grevave dhc de-
monstratave të fundit,duhet te forcohet dhe 
të çelnikoset cdhe me shume, dukc lenC ana-
sh (si në kohe luftc) çdo ndasi fetare, so-
cialc c regjionale, çdo mosmarreveshje,meri 
c hasmeril çdo gjë qC dobeson unitetin c po 
pullit. Te bashkuar dhc të lidhur si vëllau 
mc vëllanë, ne jemi më të fortC se të gji-
the armiqte dhe tradhtarët, të bashkuar ne 
jemi të pamposhtur, të bashkuar ne do te fi 
tojme të drejtat tona, lirine tonë. 

Cjatë historisë së tij të lavdishme,po-
pulli ynë kurre nuk ua ka shtrirë dorën ar-
miqve të tij.Të drejtat dhe lirine e tij ai 
kurrë nuk i kakërkuar si lemoshe nga armiq-
te c urryer, por kurdohere ka qcnë i bindur 
se "Iiria nuk falet,por fitohct me gjak dhc 
sakrifica". Edhc ato pak të drejta që ka po 
pulli shqiptar në Kosovë, Maqcdoni c Mal të 
Zi, s'ia ka falur askush, por  i  ka fituar 
me luftën e tij të vendosur, me gjakun c bi 
jvc të tij më të mire. Ai, as tani nuk pret 
që të drejtat dhe lirinë t'ia falin shovini 
stët e Beogradit.Populli yne është i vendo-
sur të luftojë me vendosmeri dcri në reali-
zimin e plote të kërkesave të tij, CshtC i 
gatshëm të bëjë për to çdo sakrificë e thc-
rori. 

Populli ynë kurre nuk i ka dCgjuar, c nuk 
i dëgjon as sot, ata frikacakë c kapitulla-
nte që  e  "UshillojnC" ta pushojë luftën  e 
t'u përulet dhe nenshtrohet armiqve të tij. 
Por, populli ynë, gjithashtu, nuk lcjon te 
bjere në gabimin tjctër që të hidhet në ve-
prime të pamatura, te nxituara c të parako-
hshme. Përvoja c gjatë luftarake c ka mCsu-
ar atë të jete i vendosur dhe i patrembur 
në lufte, por cdhc i pjekur, gjakftohtë c i 
pCrmbajtur. Lufta jonë do te jete e gjatC c 
c  veshtire. Ajo duhet të jete c guximshme, 
por edhe  c  gjithanshme,  e  përgatitur dhe  c 
organizuar mirë. 

Lufta për liri është detyre dhc nder për 
çdo shqiptar të ndershem. Por, populli yne 
siç ka ditur në te kaluaren,do të dijë edhe 
tash të bëjë dallimin mes atyre që vertet 
luftojnë per interesat  c  tij dhe atyrc që 
orvatcn ta kaqpërdorin c ta shfrytëzojnë lu 
ftën  c  tij te drejte për gellimet  c  tyrc të 
erreta. Populli nuk ka asgjë te përbashkët 
me ato forca reaksionare zogtste c balliste 
që mundohen të përzihen në luftën c popull-
it tone dhc hiqcn sikur cdhc ato po luftoj-
ne për çlirimin e Kosdoves. Në tC vertete,qC 
Ilimi i tyre i fundit nuk eshte çlirimi i 
Kosovës dhc viseve te tjera shqiptare, por 
lufta kunder socializmit të vërtctë, që po 
ndCrtohet në Shqiperi. Nuk mund te jenC ku-
rre me popullin  e  Kosoves kriminclët qC ka-
ne vrarë patriotë të medhenj si Rajram Curr 
in c Luigj Gurakuqin, Hasan Prishtinën  e  A-
vni Rustemin, ata që kanë vrarë "yjet c Vi-
gut", Tcfik çangen, Bardhok Bibën, Ndrec 
Nduc Gjokën c Hcroinat Mirditorc. Nuk mund 
të jene kurrë me Kosovën ata që lidhen e ba 
shkëpunojnë me CIA-në, me çetnikët, ustash-
et apo mc UDR,ne e JugosIlavise titiste për 
te luftuar kundër Shqiperise socialiste. 
Kush lufton kunder Shqiperise së kuqe të E-
nver Hoxhës, ai është edhe kundër popullit 
të Kosovës, ai është kundër gjithë popullit 
shqiptar. Rrugen  c  vertete drejt lirise dhc 
perparimit,popullit tonë të robCruar nuk ia 
trcgojnë as revizionistet titiste, as tradh 
tarët sahanlepires në Kosovë dhe as ballis-
tet c zogistet ne sherbi ■ te imperializeit. 
VetCm nën flamurin c kuq te marksizem-leni-
nizmit,nen udhëheqjcn c klases punCtore dhc 
pararojës së saj marksiste-leniniste, popu-
Ili yne do ta arrijë çlirimin c vertete ko-
mbetar dhc shogeror. 

Populli  i  Kosovës, që kurre në historinë 
c tij nuk u ka rene në qafe .popujvc te tje-
re, as tani nuk do të lcjojë asnjë shfaqjc 
të nacionalizmit c shovinizmit ndaj popull-
sive joshqiptarc në Kosovë. Ate që mund ta 
bëjnë të tjerCt, nuk c bën kurrë shqiptari. 
Lufta jonë drejtohet kundër atyrc që na sh-
typin  c  shfrytCzojnC, kundër shovinisteve 
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robërucs të Jugosllavisë e tradhtareve shqi• 
ptarë të KosovCs, dhc jo, kurrsesi, kundër 
p o p u j v  e  jugosllavë, kundër punCtorC-
ve  c  fshatarëve jugosllavë, të cilft,sikur-
se edhe nc, shtypcn c shfrytëzohcn nga bor-
gjezia e re jugosllave. Patriot i vCrtete 
shqiptar Cshte jo ai që sillet keq  e  bën zu 
llume në njerCzit c pafajshCm të kombCsive• 
të tjcra, por ai që lufton pa mëshirë kund-
er regjimit gjakatar të revizionistCve jugo 
sllavë, c në të njëjtën kohë shkon mire mc 
fqinjtë e vet joshqiptarë dhe i bind cdhc 
ata për drejtCsinC dhc pastërtinë c luftës 
clirietare të popullit tonë. 

,JL_Ashtu siç ka thënë shoku Envcr Hoxha, po- 
shqiptar kurdoherë c ka çarë rrugën c 

historisC me shpatë në dorC.NC luftën  e  tij 
të lavdishme për liri, ai kurdohere është 
mbështetur në forcat  c  veta dne kurrë nëj 
"ndihmCn" a "pCrkrahjen" e fugive të mCdhat 
agresivc. As tani ai nuk ka as iluzionin me 
t ë  vogël ndaj asnjë fuqic a supërfuqic impe 
:ialistc. çlirimin  e  tij, populli i Kosoves i 

 dhe visevc të tjera të banuara  me  shqipta! 
▪ nuk  e  pret si peshqesh as nga imperiali 
zmi amerikan, as nga socialimperializmi so-
vjetik, as nga maoistët kinczC dhe as nga 
titistft jugosllavë. 

Lirinë  c  enderruar në shekuj, populli ynë  . 
do ta fitojë vetem me punën dhe luftën  e  pa 
mposhtur të tij, vetCm mc vuajtjet, sakrifi 
cat dhc gjakun e bijave  e  të bijvc të tij. 
Por,në luftën  c  tij të lavdishme, megjitha-
tC, nuk është vetCm.Me të janë dhc do të jc 
në të gjithë popujt liridashës, proletaria-
ti, komunistët dhc rcvolucionarët e vCrtetC 
të të gjithë botës. 

Lufta e popullit tonë është c drejtC, dhe 
patjetCr do të triumfoft! 

Rcvizionistët shovinistë të JugosIlavise, 
për të kënaqur ndjenjat c tyre g•abitçare, 
të trashëguara nga kralët c vjeter të bor-
gjezise jugosllavc, përdorën mjete dhc mcto 
da ndër më të ndryshmet që të vënë nën sun-
dimin c tyre popullin tonë dhe ta përjetëso 
jnë në tokat tona këtë sundim të eger. 

Për nenshtrimin  e  Kosovës, revizionistët 
jugosllavë vunë në zbatim dy format e njohu .  
ra, të nënshtrimit, dhunës c shtypjcs, dhc 
atë të demagogjisC e mashtrimic. Ata vranë 
me tradhti kuadro të njohur partizanësh sh-
qiptarC, udhCheqCs te popullit në lufte per 
liri, torturuan dhe gjymtuan komunistë dhc 
patriotë shqiptare, terrorizuan popullin c, 
nga ana tjetër, korruptuan ndonjë nga ato 
.kuadro të luftës dhe zgjodhën nga llymi i 
popullit tonë njcrëz te poshtër për të vënë. 
firmën e tradhtisë në mbledhjen famCkeqc të 
Prierenit më 1945• Që atë ditë, ajo mbledh-
je trumbctohet nga revizionistet si "shpre-
hje e vullnetit të lirë të popullit shqip-
/ar te Kosovës për vetCvendosje". Ndërsa ai 
grusht tradhtarësh  u  vu në shërbim të push-
tueseve revizionist dhe mbeti shërbëtor i 
bindur i tyrc. 

Historia afro 40 vjeçare  c  sundimit, shty 
.pjes e shfrytëzimit të cgër, që i bëri e po 
i bën klika revizibniste e Titos popullit 
tonC në Kosovë, Maqedoni  e  Mal të Zi,ka tre 
guar më së miri natyrën fashiste grabiteare 
t ë kësaj klike. 

Historia pas Luftës së Dytë Botërorc c po 
pullit tonë martir ka treguar edhe një herC 
qCndresCn heroike dhe vendosmërinë e popull 
It tonë të robëruar për të luftuar kundër 
çdo armiku, sado i egër qoftë ai,dhe per te 
jetuar i lirC;ka treguar dashurinë cie ka ai 
për Atdheun e tij të lashtë. Kjo lufte, nga 
ana tjctër, trcgon se vullncti i kujt ishtr 
shprehur ne mbledhjen  e  Prizrenit. 

Tradhtarët shqiptarë janë reklamuar vazh-
dimisht nga rcvizionistët jugosllavë si "pe 
rfaqCsues të popullit të KosovCs", të cilët 
flisnin atëhcrë dhc flitkan tani "nC cmër 
të popullit të KosovCs". Në fakt ata, si a-
tCherC, cdhc sot s'janC gjë tjctër pos 
slingë të pushtuesit. Ata jo vctCm nuk ngri 
tën zërin kundër të gjitha atyre tragjedive 
c!C  u  luajtën në kurriz të popullit shqiptar 
të Kosovës,por morën pjese aktivc në të gji 

tha masat antishqiptare qe ndermori rcgjimi 
Detyrat që  u  ka besuar dhe ngarkuar rcgji 

mi i Titos tradhtarevc shqiptarë në Kosovë, 
janë të shumta dhe të ndryshme. Sot, madjc 
edhe në kryc të organeve sunduese e shtype-
se në Kosove, revizionistet kane vënë tradh 
tarë shqiptarë. Ata kanë krijuar edhe një 
kastë të tere aristokrate  e  burokratike në 
administratë dhc kulakë në fshat si krah  e 
mbeshtetjc c tradhtarëve per të zbatuar me 

bcsnikëri politiken kolonialistc të shovini 
steve titiste dhc politikën borgjezo-revizi 
oniste ne përgjithësi. .2evizionistet mendu-
an  se  mc  futjen e ndonje tradhtari shqiptar 
në organet  c  tyrc të ndryshmc të part;.se c 
të pushtctit, kanë krijuar terren për të bë 
rë zhurmën  c  "te drejtave të plota" të popu 
llsisë shqiptare në Kosovë, që ata i paskan 
dhene etj. Por populli ynë e njeh mirë ar-
mikun c tij dhe dredhitë që përgatit ai, c 
njeh gjithashtu edhe bandën tradhtare të Fa 
dil Hoxhës  e  Xhavit Nimanit, Ali Shukriut  c 
Vell Devës, të mahmutevc e të ilazëve,që po 
shajnë  c  lehin sot poshtë  c  lartë nëpër Ko-
sove. Per të fituar'besimin c plotë të re-
gjimit titist,lakcjt c tij në Kosovë shpesh 
here zbatojnë metoda terrori e shtypjejc a-
koma më të egra që porosisin padronët e ty-
re ne Bcograd. Angazhimi dhc bashkëpunimi i 
tyrc i ngushte me policinë fashistc serbe 
në masakrat që  u  bënë kohëvc të fundit në 
Kosovë, flet më së miri për kete. Ata janë 
faktor i rëndësishëm i revizionisteve jugo-
sllavC për sundimin, shtypjen, shfrytëzimin 
c varfërimin  e  popullit tonë të shumevuajt-
ur ne Kosovë. 

Si eksponente të rcgjimit titist,ata janë 
njekohesisht edhc altoparlantë  c  interpretu 
cs injorantë të demagogjisë së këtij regji-
mi në Kosovë. Ata jane caktuar që gjithë je 
tën c tyrc t'i hëjnë aureole regjimit shty-
pes dhe shfrytëzucs ne fuqi dhe me kujdes 
të veçantë kryexhelatit të popullit tonë në 
Kosove, Maqedoni e Mal te Zi dhc te popujvc. 
të JugosIlavise, J. B. Titos. 

Fadil Hoxha dhe kompania e tij në Kosove 
jane sot lufte:. aret më të zellshem kunder 
maAcsiste-leninisteve te vertete të Kosoves 
dhe kundër çao levizjeje patriotikc c revo-
lucionare. Ata, tok mc revizionistet jugos-
Ilave, luftojnë kundër Republikes Popullore 

Socialiste të Shqipërisë dhc aktualisht ka-
ne shpallur një fushate të tërbuar shpifjc-
sh c trillimesh kundër saj. Bile ata  u  hynë 
edhe aventura/c donkishotiane të armiqesim-
it të populht tonë në Kosovë  me  Shqipërinë 
socialistc dhc me Partine c Punës të Shqipë 
risë. Por, c tyre të mbrapshta nuk 
do të realizolien kurrë. 	 • 

Fjalët  e  zgjedhura c të bujshme të tradh-
tareve për të ardhshmen e "bukur", që ata i 
përgatitkan popullit tonë, nuk mund ta fshe 
hin gjendjen c sotmc kaq të rëndë të popull 
it shqiptar në Kosovë dhc aq më pak ta mash 
trojnë atë. yne e  di_se liria nuk 

1K - Zi- lurrnaer-Wdhe—qebehet f1 73F-

IWÇ ekonomike c shociCrore,"autonomisC" së 
Kosovës, osc rreth "pCrfaqCsimit të saj në 
Federaten Jugosllave", "demokratizimit" të 
jetes, "vetevendosjes së marredhenievc të 
reja nclërnacionale" ctj., janë blofe me të 
cilat armiqtë duan ta vënë në gjumë ndjenj-
en kombetare  e  klasorc, luftën c popullit 
për çlirim. Populli ynë, nën sundimin  e  re-
vizionisteve jugosllavë, nuk e ndan luftën 
kundër pushtdesve revizioniste nga ajo kun-
der tradhtareve të shitur te ta. tra-
dhtare c Kosovës ka shitur intercsat kombe-
tare të popullit tonë në Kosove te pushtuc-
sit dhc është vënë ne shërbim të tyre kembe 
e kokë, prandaj është armik i papajtueshem 
mc intcresat dhe aspiratat  c  popullit tonë 
në Kosovë, Maqedoni  c  Mal të Zi. Ajo eshte 
bashkefajtore tok mc revizionistet jugoslla 
vë për gjendjcn c sotmc të popullit shqip-
tar në Kosovë, është bashkëfajtorc për tra-
gjedine qe po përjeton sot populli ynë, dhe 
dënimin c fundit do ta marrë nga populli a-
shtu si dhc armiku krycsor - klika revizio-
niste c Bcogradit. Populli ynë kurrë në 
torinë e tij nuk eshte nënshtruar. 
i  Kosovës nga policia c ushtria fashiste se 
rbe, nuk mund të perjetesohet. Cfarëdo qof-
shin masat c revizionistCve dhe të tradhtar 
eve, ata nuk mund ta shuajne luftën e popu-
Ilit tonë, nuk mund ta nenshtrojne atë. Për 
hallë pak tradhtareve, popuW fnë ka shumë 
hija  c  hij trima, te gatshem për të bere sa 
krificën supreme për lirine e popullit c qe 
dine të dalin fitimtarë mbi bajoneta c tan-
ke. 
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1 MAJI I KËTIJ VITI 
E GJETI KOSOVËN 

NË LLOGORE LUFTE 
Proletarë të te gjitha vendevc, bashkohu-

ni! Lart solidaritcti nderkombetar! 
Nën kushtrimin e këtyrc thirrjeve ]uftara 

kc bashkohen ne barrikada klasorc miliona 
prolctare në mbarë boten dhe godasin fuqish 
ëm sistemin c kalbur borgjezo-revizionist, 
godasin shtypjen e shfrytëzimin e eger që 
ushtrohet mbi ta. Edhc  1  Maji i këtij viti 
ishte dita kur proletariati botëror tregoi 
forcën  c  vet dhc vendosmerine revolucionare 
në luften e tij të drejtë për t'u 
nga prangat kapitalistc. 

Sistcmi borgjezo-revizionist është në kal 
bezim dhc po perjeton momente të vështira. 
Rënia  e  prodhimit, inflacioni, papunësia, 
ngritja e çmimeve, ulja  e  pagave e plage të 
tjera të këtij sistemi,kanë keqësuar shumë 
jeten c masavc punonjëse. Në kete gjendje, 
borgjezia c reaksioni përpiqcn që nga njëra 
anë të hedhin barrën  c  kësaj krizc mbi ku-
rrizin e masave punonjëse,kurse nga ana tje 
tër të shtojnë sa më shumë fitimct c vcta. 
Proletariati c masat punonjëse në botë po  e 
kuptojnë çdo ditë e më mirë sc shpëtimi i 
tyre mund të vijë vetëm nga lufta për shka-
terrimin e sistemit të shtypjcs c te shfry-
tezimit. Ata po c kuptojnë sc çlirimi i ty-
re arrihet vetem duke shtrënguar radhet,du-
ke forcuar unitctin  e  revolucionareve në lu 
ftë kundër imperializmit amerikan, 
perializmit sovjetik, regjimcvc antipopullo 
rc, fashizmit e rcaksionit. Imperializmi c 
l'eaksioni  u  gabuan rëndë kur kujtuan se ba-
shke  me tradhtinë revizioniste, i ka ardhur 
fundi edhe Marksit, Engelsit, Leninit c Sta 
linit,sc ka marrë fund edhe ideologjia e ty 

re  -  marksizem-leniaizmi. Por, ata  u  bindën 
shpejt për të kundërtën dhe sot po  e  shohin 

me sytë  e  tyrc se kjo ideologji rron c gja-
lle në zemrat c proletarevc të mbarë botës, 
dhe i udheheq ata në bctejat c perditshme 
të luftes klasore. Çdo vit mc dhjetera mili 
ona punëtorë hudhen në greva c dhjetëra të 
tjcrë çdo ditë dalin në demonstrata dhc për 
leshen  me  policinë e ushtrinë borgjezo-revi 
zionistc. 

Marksizem-leninizmi është i gjallë c jet-
on kudo ne botë,flamuri i tij valevitet krc 
nar në Atdhcun tonë të dashur, Shqiperine 
socialiste. Dhe për këtë Shqipëria eshte aq 
c dashur dhc c respektuar nga të gjithë ko-
munistet, proletariati ndërkombëtar si dhe 
revolucionaret c njerezit perparimtare kudo 
që ndodhen. Idcologjia c mesuesve të medhe-
nj të proletariatit botëror, Marksit, Engcl 
sit, Leninit e Stalinit, ka bere fole cdhe 
në zemrat e masavc punonjëse dhe të gjithë 
popullit shqiptar në JugosIlavi. Ishte ma-
dheshtore brohoritja për marksizem-leniniz-
min c mbi 20 mijë vetave ne demonstratat c 
fundit që u zhvilluan në Kosovë. Restaurimi 
i plotë i kapitalizmit në JugosIlavi.si dhe 
shtypja e shfrytëzimi që ushtron regjimi ti 
tist mbi masat punonjëse, kanë bërë që edhe 
në JugosIlavi te zhvillohct nje lufte  c  ash 
për k]asore. Pos formave të tjera të luftes 
prolctariati jugosllav çdo vit ben mbi 2000 
greva.Në mënyrë të veçantë lufta klasore në 
Kosovë ka marrë hov të madh, sepse këtu ma-
sat punonjëse i shtrohen një shtypjeje c sh 
frytëzimi të paskrupullt. Punonjësit kosova 
rë kanë nivclin më të ulët të jetcses në te 
gjithë Evropen, marrin paga shumë të uleta, 
pothuajse nuk kanë kurrfarë mbrojtjeje  e  si 
guric në punë. 

"Me një gjë, cok, s'mund të pajtohcmi:rro 
gaz janë tcpër të vogla... s'marrim më shu-
me sc 1500 dinarë. A do të na dalin këto  ve 
tem për bukë  e  duhan, si thua?" pyet një mi 
nator i Novobërdës, kurse shoku i tij shprc 
hct kështu: "E shch në ç'kushte punojmë dhc 
ç'thua, sa fitojmë në muaj... Nevc xehetare 

ve, në vcnd sc të  na  paguajnë aq sa merito-
jme, na japin aq sa për të blere buke c du-
han, kurse në shtëpi kam gjashtë fëmijë,gru 
an dhe prinderit... Unë, vella, s'marr vesh 
ç'po behet, Vcç një gjë c di: sc s'po shpër 
blchcmi sipas punes..." (Biseda është nxje-
rre nga "Rilindja") 

Kështu flasin punëtorët c Novobërdës c ke 
so fjalesh dëgjon kudo edhe prej punetoreve 
te tjere në Kosovë. Kjo gjendje c rëndë dhe 
ky shfrytëzim i pashoq, kanë ngritur nder-
gjegjen e masave dhe kanë ashpërsuar në ku-
Im kontradiktat klasorc. Shprchjc c kesaj 
gjendjeje të padurueshme, janë edhe demonst 
ratat c fundit që përfshinë Kosovën e në të 
cilat punëtorët kanë zënë një vend nga më 
krycsoret. Kete fakt nuk po mund ta fshchin 
as revizionistet titistë c tradhtarët shqip 
care. Në demonstratat e 1,2 dhe 3 prillit, 
qe  u  zhvilluan në Prishtinë, morën pjcsë mi 
jera punëtorë dhe  u  qëndruan hcroikisht të 
gjitha lajkave mashtruese dhc tcrrorit poli 
cor të titisteve. Edhe në qendra të tjera 
të Krahinës,punëtorët gene forcë  e  madhe në 
Jemonstrata dhc tani, pa iu'trembur syri,ka 
ne lene punen c janë hcdhur në greva.Kjo po 
i kall tmerrin regjimit. Punëtorët kosovare 
c pritën 1 Majin ashtu si u ka hije,ne llo-
gorc lufte, e pritën mc demonstrata e greva 
mc parullat luftarakc: "DUAM PUNE•!", "DUAM 
NGRITJE PAGASH!", "ÇMIMET, STOP!", "POSHTE 
REVIZIONIZMI!","RROFTE MARKSIZEM-LENINIZMI" 
"LART SOLIDARITETI NDERKOMBETAR!"... 

Edhc punëtorët kosovare që punojnë në bo-
ten c jashtme, I Majin, Oiten c solidaritc-
tit nderkombetar të punetoreve, në shumë qy 
tete e festuan me demosntrata e manifestimc 
të tjera krah krahu me vellezerit pune-
tore të vendeve ce tjera. 

RROFTE I MAJI, DITA E WFTES DHE SOLIDA81 
TETIT NDERKOMBETAR TE PIINETOREVE! 
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Shoku Enver Hoxha për Kosovën: 
GRUPI TITIST ËSHTË NJË GRUP TROCKISTËSH DHE RENEGATËSH - 
Pjesë nga fjala e mhajtur në mbledhjen e 81 partive në Kremlin - 

Grupi titist është një grup trockistësh dhe renega-
tesh prej shumë kohësh. Të paktën për Partinë e Punës 
ti; Shqipërlsë ai është i tillë që prej vitit 19•2, domethënë 
lë vjet më parë. 

Që në vitin 1942, kur lufta e popullit shqiptar mori 
një hov të madh, grupi trockist i Beogradit, nën maskën 
e mitaktsisë dhe në mirëbesirnin tonë, u përpoq me të 
gjitha mjetet të pengonte zhvillimin e luftës sonë të 
armatosur, u përpoq të pengonte krijimin e reparteve 
të fuqishme sulmuese partizane shqiptare dhe, në pa-
mundësi t'i ndalonte, u përpoq të merrte drejtpërdrejt 
drejtimin e tyre politik dhe ushtarak. Ai tentoi që çdo 
gjë të varej nga Beogradi dhe Partia jonë, ushtria jonë 
partizane të ishin apendise të thjeshta të Partisë Ko-
muniste Jugosllave dhe të Ushtrisë Nacionaklirimtare 
Jucosllave. 

Partla jonë, duke e ruajtur miqësinë me partizanët 
jugoallavë, u bëri ballë me sukses kët • re qëllimeve 
djalkzore. n• at• aoh• grupt titist perpiciej tr vinte 
themelet e Fcderatës BaUlcanike, nën drejtimin e tItistë-
ve të Beog•adit, të lidhte partitë komuniste pas qerres 
së Partisë Komuniste Jugosllave, të laënte që ushtriti: 
partizane të popkive të Ballkanit të ishin nën vartësinë 
e shtabit titist jugosIlav. P•r këtë qëllirn ai, dakord që 
në atë kohë me anglezët, u përpoq të krijonte shtabin 
ballkanik dhe ta lidhle e ta •inte atë, dornethënii uah-
tritë tona, nën drejtimin e anglo-amerikanëve. Partia 
jrtnë u rezistoi me sukses këtyre planeve djallëzoro. Dhe 
kur valoi Flamuri  i  Çlirimit në Tiranë, banda titIste e 
Beogradit u dha urdhër agjenteve të saj në Shqipëri të 
diskreditonin suksesin e Partisë Komuniste Shqiptare 
dhe organizonin puçint për të rrëzuar udhëheqjen e 
Partisë, atë që organizoi Partinë, që udhëhoqi Luften 
Nacionaklirimtare dhe që e çoi popullin shqipta• nit 
fitore. Dhe puçi i parë u organizua nga Titoja, tok 

Ne Plenumin II të KQ te PKSH, ne  u  mbat me 23 nentar 
te vItit 19.14  ne  Beiat,  1  derguari i KQ të PKJ organizot ne 
prepaskene n1e komplot kunder PK të Shniperisë rne Piesihna-
rrjen e elementeve antiparti Sejtulla MaIeshova, Koçi Xose dhe 
Pandl Kristo. Qe111m1 kryesor  I  ketij komploti ishte Përrnbysja 
e udhehenjes se shokun En•er Hoxha në krye dhe 
sevendeslml  1  saj me nje udhëheqje t• re projugosllave.  

rr.e agjent•t e .tij të fshehtë në Parttra: tonë. Por 
komplotin e Titos e shkatërroi Partia Ko:nuniste 
Shqiptare. 

Komplotistët e Beogradit s'i hodhën armët dhe tok 
me kryeagjentin e tyre në Partinë tonë. tradhtar:n Koçi 
Xoxc, vazhduan riorganizimin e komplotit kunder Shql-
përirk së re me forma të tjera, me forma të reja. Qëlli- 

ishte Shqipi:r:a 	hëhej republik• 	shtatë e 

Ni •  nje kohë kur vendi ishte i shkater•uar dhe  i 
djegur c duhej rindërtuar nga e para, kur populli ishte 
pa buki,  e pa strehë, por me nje moral te larte, kur po- 

ushtri nte armë në dorë bënin roje vigjilente 
kund•r komploteve të reaksionit qt ,  organizoheshin nga 
in:sictnet anglo-amerikane clhe që • k•r•ënonin Shqi- 

periffi ,  t•  re me invazione 	reja• kttr nje pjesi: e madhe 
Partizane Shqiptare kapërecu kufirin e at-

dheut dh• u vajti ne ndihme vëllezërve jugonllavë, luf-
tLnte krah për krah  mc  ta dhe së bashku çlironin Malin 
tt 2i. Bosnjën. Hervegovinën, Kosovën  •  •aqedontne. 
kcmplotistët e Bengradit kurdisilin plane per tii robë-
latar Shqipërinë. 

Pnr Pa•tia jone u bëri ballt: heroikisht këtyrc 
arzienteve të Ishehur nën :naskën e komunistlt. Kur 
panë tmekistët e Beogradit se e hurnta•n davane, se 
komplotet po ua shkaterronte Partia jonë, provuan 

e fundit: të in•adonin Shqiperinë me ushtritë 
e tyre, të mbytnin rezistencën, të arrestonin udhëhe-
M.Sit e Partisë së Punës të Shqipërisë dhe të shtetit 
shqiptar dhe ta deklaronir. Shqipërinë republiki: të 
shtat• te tyre. Partia e prishi edhe ketë plan djallëzor 
të tyre. Ndihma dhe ndërhyrja e J.V. Stalinit në ato 
çaste qe vendimta:e për Partinë tonë dhe për lirinë e 
popullit shqiptar. 

hthte tamarn koha e demaskimit të klikës së Titos 
nga 1nformbyroja. Byroja Informative beri të di3shtojni: 
Vtp•iniet koMplotiSte të klikës së Titos jo vetëm në 
Shqiperi, por edhe në vendet e tjera të demokracise 

p•pullure. Itenegati cllu• agjenti i intpnrializnil, T:t•ja 
dhe banda t• tij, dukc v•pruar nën masken c komunis- 

teve, u përpoqen të shkcputnin vendet e d•mokracisë 
pnpullore të Ballkanit dhe të Evropes Qendrore nga 
miqësia dhe nga aleanca e luftes me Bashkintin Sovje- . 

 tik, të shkatërronin partitë komuniste dhe punëtore të 
vendeve tona dhe t'i shndërronin shtetet tona në •ezerve 
te anglo-ame•ikan. 

Ata që s'deshen 	shihnin e t'i kuptonin këto ve- 
pritne 	kësaj bande provuan për të dytën hert: mc 
kundërrevolucionin në Hungari dhe me komplotet c 
pareshtura në Shqipëri se ujku qimen nclerron, por 
prapë ujk mbetet. se Titoja dhe banda e tij mund të 
bëjnë dredhira, mund të vënë maska, por prapë tradh-
tarë dhe agjentë të imperializrnit, vrasës të komunisteve 
heroikë internacionalistë jugosllave mbeten, veprojne 
dhe keshtu do të jenë. derisa te zhduken. 

Part:a e Pun•s e Shqipërisë ishte, nga ana tjeter, 
dakord që me Republikën Federative Popullore të Ju-
gosIlavisë të vendoste marrëdhënie shtetërore të fqi-
njësist: së mirë, ma•rëdhënie tregtare dhe kulturore, në 
rast se respektoheshin normat e bashkekzistencës pa-
qesore në mes të shteteve m• regjime të ndryshme, pse 
për Partinë e Punës të Shqipërisë Jugosllavia titisl 
s'ka cienë, s'është dhe s'do të jetë kurre një vend socia-
list, derisa të ketë në krye grupin renegat dhe agjent 
të imperializrnit. 

Në Shqipëri titistëve u hasi sharra në gozhdë, ose, 
si thotë Titoja, -Shqipëria iu bë ferrë në këmbë. dhe 
natyrisht grupi tradhtar titist e vazhdoi luftën kundër 
Partisë së Punës të Shqipërisë dhe mendonte se na de-
maskonte duke na cilësuar 

Grupi i Beogradit s'na luftoi vetërn rne propagandë, 
por ai vazhdoi spiunazhin, diversionin, kornplotet, dër-
gimin e bandave të armatosura në vendin tonë dhe 
vepronte më fort se para vitit 1948. Këto janë të fak-
tuara. Por tragjedia qëndron këtu, që Partla e Punës  e 
Snmpërise. nga nje anë, ishte në mbrojtje kundtr sul-
meve të ashpra dhe të paprera të revizionisteve jugos- 

ng,a ana tjetër, qendrimi i patundur, partmor, 
marksist-leninist i Partisë sonë ishte në kundërshtim 
me qëndrimet pajtuase që mbah•shin ndaj revizionis-
tkve jugosllavë nga ana e udhëheqësve sovjetikë dhe e 
disa partive të tjera komuniste e punëtore. 

Grupi tradhtar i Beogra-
dit fillo: organizimin  e  kundërrevolucionit edhe niE 
Shqipëri. Siku• Partia jonë të kishtc bërë gablmin e 
futjes në -vallen e pajtimit- me revizionistill jugosIlavë, 
siç predikohej pas vitit 1955, atëherë dernokracinë po-
pullore të Shqipërisë do ta kishte marrë lumi. Ne, 
shqiptarët, nuk do të ishira sot këtu në këtë sallë, po do 
te luftonim ende nëpër male. 

Partia dhe populli, në një unitet të çeliktë, qëndro-
nin shumë vigjilentë dhe zbuluan e demaskuan spiunët 
e Titos në Komitetin tonë Qendror, që punonin në 
bashkepunim me legatën jugosllave ne Tiranë. Titoja 
u dërgoi lajm këtyre tradhtarëve, duke u thënë se ishin 
ngutur• se duhej të kishin pritur udhëzimet e tij. Këta 
spiunë e tradhtarë i dërguan letër edhe shokut Hrushov 
qv të ndërhynte kundër Komitetit Qendror të Partisë 
së Punës të Shqipërisë. Këto janë të faktuara me doku-
mente. Qëllimi i Titos ishte që kundërrevolucioni në 
Shqipëri të koordinohej me atë në Hungarl. 

Pas Kongresit XX të Partisë Komuniste të Bashki-
mit Sovjetik do të mbahej Kongresi ynt: III. Agjentura 
jugosllave mendoi se kishte ardhur çasti ta rrëzonte 
udhëheqjen -kokëfortë dhe staliniste shqiptar• dhe 
organizoi komplotin, i cili u zbulua dhe u dërrmua në 
Konferencen e Partisë në Tiranë, në prill 1956. Kom-
plotistët morën dënin.in e rreptë të merituar. 

Agjentët e tjerë të rrezikshëm të Titos në Shqipëri, 
Dali Ndreu dhe Liri Gega, morën urdhër nga Titoja të 
arratiseshin në JugosIla•i se -ishin në rrezik- dhe se 
veprimet kundër Partisë sonë -duheshin organizuar 
nga territori jugosllav-. Partia ishte plotesisht në dijeni 

veprimtarise dhe te urdhrit sekret tc Ittos. Ajo Ishte 
vigjilente dhe i kapi tradhtaret mu 	knfi, kur tento- 
nin të arratiseshin. 	Agjcnti tjetër jugosIla• dhe 
tradhtari i Partis• si: Punës të Shqiperisi: e i popullit 
shqiptar. Panajot Plaku, u arratis ne Jugosllavi, u vu 
ne shërbim të jugosllavëve. Ai organizonte emisionet 
armiqësore të radiostacionit të ashtuquajtur 

Ky tradhtar i shkroi letër renegatit Tito dhe 
shokut Hrushov dhe i kërkonte këtij të fundit që me 
nutoritetin e tij ta likuidonte udheheqjen e Shqipërisë, 



• e 2 maj  u  4b~en 3y vje, nea renia acro 
ike e udheheqesit të parë të Rinisë Komuni-
ste Shqiptarc, Hcroit te Popullit Qcmal Sta 
fa. 

Qemali lindi më 1920 në Shkodër,në një fa 
milje mc tradita të njohura patriotike.Qysh 
i ri, ai  u  brumos nga i ati, c 3idomos nga 
vellau i madh mc një patriotizëm të 
madh, mc nje dashuri të thelle për popullin 
që jetonte në skamjc. injorance e varferi 
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AI RA PËR TË MOS VDEKUR KURRË 
tdhe. -  

W har,:imet  e  tij te kësaj kohc nuk gjej-
me shkrimc as për eicerimen c zogjvc,as për 
aromën c luleve, po vetem tinguj luftc,dufe 
krycngritësc, optimizem mbi germadha c var-
feri. Aktiviteti i tij prcj komunisti  e  mi-
litanti të vcndosur bic në sy të policisë 
mbreterore dhc, pak ditë para pushtimit të 
Shqipelise nga Italia fashistc, Qemalin  c 

arrestojne. Ne qclite e erreta c të ftohta 
të bureut, ai mendonte për ditë të bardha e 
të lumtura për popullin c vct, të cilin ai 
aq shume  c  donte. Hundimet c torturat nuk 
munden ta mposhtin trupin c tij të njomë, 
shpirtin c tij revolucionar. Zeri i tij gjë 
moi krenar perballe trupit gjykues:"Jam ko-
munist i bindun dhc i dcklarucm, dhe vetem 
bolshevizmi do ta shpetoje masën c puntori-
se që ndodhe.:•e shtypun." Dhe kjo nuk ishtc 
vetëm dcklarate e një komunisti, por ajo 
shte deklarate c ejithe një populli, që po 
i shpallte luftë mbrctërisë, fashizmit,shty 
pjcs dhc shfrytëzimit. He 7 prill 1939, di-
ten që hordhitë fashistc të Musolinit sulmu 
an Shqipërinë, Qemali,i arratisur nga qelia 
shpcjton bashkë me shokë rrugëvc c rrugica-
ve. Pushtim, - dëgjohct zëri i tij, dhe ky 
kushtrim bëri vend në mendjen e zemrën e po 
pullit. Fashizmi përdor të gjitha mjetct e 
dhunës c të demagogjisë për ta shtypu• e  ma 

shtruar popullin tone,ai  i  bente thirrje ri 
nisë shqiptare të vishej në rrobat c zcza 
të fashizmit, por Qemali nxitonte kaildreme 
vc, ulet e ngrihct pranë vatrave të ndczura 
të Tiranës së kuqc, dcri sa arrin në 8 nen-
torin e asaj vjeshte historike, kur themclo 
het Partia Komuniste Shqiptare, shpetimtar-
ja  e  vërtetë për popullin fukara. 

Qemali dha një kontribut të veçantë c shu 
më të madh në themclimin e Partisë dhe në 
mbledhjen themeluese qëndrontc përkrah sho-

kut Enver,st shok e bashkëluftëtar besnik i 
tij. Ai, ndonese shumë  i  ri,u zajodh anëtar 
i Komiteti.: Qcndror dhe më vonë luajti nje 
rol të madh në konsolidimin e forcimin c Pa 

rtise. Ato ditë ishin dite te medha,dite qe 
do të rrezatonin në historine c kombit,dite 
që do të nisnin një epoke të re në histori-
ne c Shqiperise. 

një urrejtje të papermbajtur ndaj 	
Pak ditë më vonë  u  themelua Organizata  c 

Rinisë Komunisce Shqiptarc c Qemali u zgjo-
vc dhe tradhtareve. dh sekretar politik i saj. Ai, në ato ditë 

Ne femijerine c hershme, Qemali fillon të furtune,  u  vu në krye të djaleri•e shqipta-
lexoje literaturen perparimtare të kohës e re. Shoku Enver në kujtimet nga thcmclimi i 
të lidhet me njerëz revolucionarë c antizo- Rinise Komuniste Shqiptarc shkruan: "Zgjedh 
giste. Përmes Veliut, ai arrin te nj;,et c- ja e Qemalit,anetarit të Komitetit Qendror 
dhe mc poctin revolucionar 1.11jea:n, Ze  te Partisë Komuniste Shqiptare, si sekretar 

njërin ndër nxenesit me revolucionare ne 
te Organizatës Komuniste të Rinise, lin c adhuronte. Më vonë Qemalin e 

ishte një garanci c madhe për Partinë dhc 
ajimnazin c atehershem të Shkodres. Aty ai Organizatën c Rinisë, pse Qemali ishte një 
ra në kontakt edhe me literaturën komuniste shok me të rralla për moshën c tij 
që asa •  kohc sigurohej mc s'aume vështirësi të re. Ai ishte shume i ri, por shumë i pjc 
ne Shqiperine c sunduar nga satra;?: Zoe.Aty kur, ai ishte i thelle c scrioz në mendime 
ai pati rastin të n • ihej edhe me shome revo dhe diskutime". 
lucionarë të tjere si Emin Duraku, ;Iazmk Ru 	Thcmclimi  i  Partisë dhe Rinisë Komuniste 
shiti etj. C.inte kesaj kohc, Qemali dalloh- shqiptare c kishte mbushur plot optimizëm e 
et si për zajuaresine e kulturën e gjere të i kishte dhene forca të reja komunistit ze-
tij, ashtu edhe në aktivIzect e shumta le- mërzjarr, udhëheqësit c organzatorit të 
trare që organizontc rinia e ejimnazit. Si shqu sar të Partise e rinisë shqkpca:c. Nxito 
i  ri revolucionar. Qemali më vone pranohet nte Qcmali sypatrembur ku e kerkonte nevoja. 
anëtar  i  Grupit Komunist te Shkodrës dhc zh e atdhcut, dcri sa arriti në S  majin c vit-
villon një aktivitet të ejere për perhapjen it 1442, ditën që ra heroikisht dhc thirrja 
e ideve komuniste në masen c rinisë. c tii c fundit ishtc: "Rrofte komunizmi!" 

Idete c medha të komunizmit kishin forcu- Nje nate me parë, ai kishte ndenjur me një 
ar mendjen c umren c Qemalit.Nuk kishte më minder pranë c pranë mc shokun Enver, ishin 
%hume %e IS-I6 vjet kur shludante: "Evjetra cmallur e kishin biseduar për hallet  e  luf-
po shemhet, nje jete c re po lulezon eërma- tes. Shoku Enver kujton: "Si mund ta mendo-
dhash, jete për të cilën shqiptari nuk tut- ja unë se puth,ja c shtrënaoja per hcre të 
et se vdes, mjafton që vdekja të jete e nde fundit në kraharorin tim shokun nga më të 
rshme, te jete vdekje burrash,vdekje për A- mirët e Partise, shokun dhe bashkeluftetar- 

»N> 

me En•er Hoxhën ne kryc. për argye sc nc qenkemi 
-antimarksistë», 

Ne na çudit dhe bëjmë pyetjen legjitime: Pse shoku 
Hrushov dhe shokët sovjetikë shumë herë shkuan 
Brioni për të biseduar me renegatin Tito për çeshtjen 
e  Hungarisë? Në qoftë se shokët sovjetikë kishin dijeni 
se titistët po pregatitnin kunderrevolucionin ne një 
vend të kampit tonë,  a u  lejohet udheheqësve të 
Bashkimit Sovjetik të vernj te bisedojnë me një armik, 
që organizon komplote dhe kundërrevolucione në ven-
det socialiste? 

Disa shokë që mendojne gabim, pretendojnë se ne 
mbajmë këto qëndrime ndaj titistëve, ngaqë gjoja 
dashkemi të mbajmë flamurin  e  luftës kundër revizio-
nizmit, ose ngaqë e shohim këtë problem ngushtë, nga 
pikëparnja thjesht nacionale, prandaj genkemi futur, 
në mos në -rrugën shovIniste, të paktën në atë të 
«nacionalizrnit të ngushtë•. Partia  e  Punës  e  Shqipërise 
çështjen  e  revizionizmit jugosllav  e  ka parë dhe c shelt 
nën prizmin  e  marksizi:m-leninizmit,  e  ka parë,  e  sheh 
dhe  e  lufton si rrczikun kryesor për lëvizjen komuniste 
ndërkombëtare• si rrezik për unitetin  e  kampit socialist. 

Por ne, duke qenë internacionalistë, jerni nji:Ito- 
hësisht edhe komunistë të një vendi të caktuar, 

• 
Shqipërisë. Ne •  komuntstet shqiptarë, nuk do te quhe-
shim komunistë, në qoftë se nuk do të mbronim me 
konsekuence dhe me vendosmëri lirinë  e  atdheut tonë 
të shtrenjtë nga komplotet dhe sulmet diversioniste 
të klikës revizioniste të Titos, të cilat synojnë invadi-
min  e  Shqipërisë dhe që tashmë njihen mirë nga të 
gjithij. A mundet dhe  a  është  e  lejueshme që ne, 
komunistët shqiptarë, ta lëmë vendin tonë që të behet 
gjahu  i  Titos,  i  amerikaneve,  i  grekëve, apo  i  italianeve? 
Jo, kurrë! 

Jugosllavët na akuzojnë sc gjoja nc jemi -shovini-
sti:, ndërhyjrne në punët  e  tyre të brendshme dhe kër-
kojmë rektifikimin e kufijve shqiptaro-jugosllave» 
Mjaft nga miqtë tanë mendojnë dhe lënë të kuptohet 
se ne, komunistët shqiptarë, jemi në këto ujëra. Ne  u 
themi miqve që mendojnë Iceshtu se gabohen 
Ne s'jemi shovinistë, ne  as  kemi kërkuar dhe as kërkoj-
me rektifikim kufijsh. Por ajo që ne kerkojme dhe do 
të kerkojmë vazhdimisht nga titistët dhe për të cilën 
do t'i demaskojrnë ata deri në fund është të heq:n 
dorë nga krimi  i  genocidit kundër popullsisë shqiptare 
të Kosovës, të heqin dorë nga terrori  i  ba•dhë kundër 

shqiptarëve të Kosovës, të heqin dore nga dëbimi  i 
shqiptarë•e nga tokat  e  tyre dhe dërgimi në masë 
shqiptarëve në Turqi; ne kërkojmë që popullsisë shqip-
tare në Jugosllavi t'i njihen të drejtat, ne bazë të kush-
tetutës së Republikes Federative Popullore të JugoslIa-
vise. Shoviniste është kjo kërkesë apo marksiste? 

Këto janë pozitat tona në këtë çështje. Por në 
rast se titistët, nga njëra anë, llasin pe• bashkekzistencën, 
për paqen, për marrëdhënie të fqinjësisë së mirë dhe, 
nga ana tjetër, organizojnë komplote, organizojnë 
ushtri mercenarësh dhe fashistësh në Jugosllavi të 
sulmuar kufijtë tane dhe për të copëtuar së toku me 
Greqinë monarko-fashiste Shqipërinë tonë socialiste, 
ateherë të jeni të bindur se jo vetëm populli shq:ptar 
i Shqipërisë së re do të ngrihet me armë në dorë, 
por me arrnë në dorë do të ngrihen edhe një milion 
shqtptarë që jetojnë nën robërinë titiste, për t'i ndalur 
dorën kriminelit. Dhe kjo është marksiste dhe kështu 
do të bëhet, po të ngjasë gjëkafshë. Partia e Punës e 
Shqipërisë nuk lejon kërkend të luajë ose të bëjë 
politikë me të drejtat  e  popullit shqiptar. 

Ne nuk ndërhyjmë në punët e brendshme të të 
tjerëve, por, kur, si rezultat  i  zbutjes së luftës kundër 
revizionistëve jugosIlave, arrin puna që në një vend 
mik si Bullgaria të shtypet harta  e  Ballkanit. duke 
përfshirë Shqipërinë brenda kufijve të JugosIlavisë 
Federative, nuk mund të ruimij pa folur. Na thuhet se 
kjo ndodhi për gabirnin teknik të një nëpunësi. po pse 

keto nuk ndodhën më parë? 

vYa 

rne 



in tim të dashur, Qemal Stafen". 
Rënia c tij heroike u bë një shembull i 

lartë frymëzimi për gjithë Partinë e Rinine 
Komuniste Shqiptarc, ndezi zjarr zemrat c 
luftetareve të lirisë në luftë kunder push-
tuesve fashistë c tradhtareve të vendit. Ai 
ra për lirine c popullit, për komunIzmin,ra 
për të mos vdckur kurrë. Dhe populli sot c 
kujton dhc ndcron 'me respektin më të madh 
si birin dhe luftetarin c tij të shtrenjte. 
Ate e kujton me respekt e dashuri të madhe 
cdhe populli c rinia revolucionare e Kosov-
es, që sot ndodhct nën robërinë fashistc ju 
gosllavc. Dita c 5'majit, kur ra Qcmali në 
perleshje me forcat fashiste, nga populli 
ynë u shpall Dite e Deshmoreve. 
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Pjcsë nga fjala e një motrc kosovare 

PUNETORËT KOSOVARË NË 	
mbajtur në mitingun protestues 

PERËNDIM SHPALOSIN FLAMURIN E LUFTËS 
Nejarjet traejike që po perjeton Kosova  i 

kanë bërë të ndërgjcgjshëm punëtorët kosova 
rë në mërgim sc edhe ata, si pjesë c panda-
re e popullit shqiptar, në këto momente të 
vështira që po kalon Atdheu, duhet të nerc-
hin lart flamurin e luftës. Shtypja c shfry 
tëzimi, si dhe mal]i për Atdhene e popullin 
që  i  ka lindur, kanë erumbulluar nje pezm c 
zemërim të papërshkruar në zemrat c tyrc. 
Kjo urrejtje ndaj shfrytezuesve e shtypesve 
gjakatare titistë po shprehet më së miri kë 
to ditë mc nje hov të papermbajtur në demo- 

nstratat, mitingjet e protestat c shumta që 
po organizojnë ata në botën c jashtme. S'ka 
si ndodh ndryshc. Punëtorët tanë,nga skamja 
e  mjerimi, nga presionct që  u  bën regjimi 
titist, janë detyruar t'ua kthejnë shpinen 
familjes c femijeve të tyrc, vatrave ku ka-
ne lindur dhc çdo gjëje te dashur për ta.Pu 
nëtorët kosovarë sot janë më të bashkuar c 
me të vendosur sc kurdohere më parë në luf-
ten  e  tyre të drejte. Këtë e deshmojne demo 
nstratat dhc mitingjet protestucse të nje-
pasnjeshme që janë zhvi]luar deri më tash. 
Me 11 prill  u  grumbulluan mbi 400 kosovarë, 
në Berne të Zvicres dhc, mc f]amuj c paru-
lla të shkruara, demonstronin rrugevc të qy 
tctit,duke shprchur solidaritetin e tyre mc 
luftën c vellezerve dhe të motravc në Koso-
ve si dhe urrejtjcn për gjakpirësit titistë 
Më pas, punëtorët u drejtuan për në përfaqë 
sinë diplomatike te Jugosllavisë në Bcrnë, 
ku organizuan një miting protestues, në të 
cilin ngritën zërin c protestës për terror-
in c masakrat që po bëjnë ushtria e policia 
fashiste në Kosovë. 

Demonstraten e Bernit e pasoi ajo c Cyrih 
ut të Zvicrës, që u zhvillua më 18 pri]1, e 
në të cilën morën pjesë mbi 700 punëtorë ko  

sovarë. Ata marshuan qytctit, duke brohora-
tur për të drejtat c popullit tonë. 

Pos këtyrc, dcmonstrata nga punëtorët ta-
ne janë zhvilluar edhe në Shtuteart c në Dy 
seldorf të Gjcrmanisë Perendimore. Në të pa 
rën ishin të pranishëm rrcth 500 manifestu-
cs, kursc në të dytën mbi SOO veta. 
Në të gjitha këto demonstrata, si dhc në 

manifestimc të tjcra, zoteronte një shpirt 
i lartë luftarak dhe nje vendosmeri c pasho 
qc për te luftuar pushtucsit titistë dhe 
tradhtaret c vendit. Punëtorët tanë në mer- 

QiM organizuan demenstrata t r shumta edhe 
më rastin e 1 Majit, ku, bashkë mc punëtorë 
c proletare të vendeve të tjera, treguan pa 
ra armiqve forcën dhe unitetin c tyre lufta 
rak. 
Lufta c hapur c kosovareve në mergim dcmas-
kon më së miri shpifjet e telegrameve të ko 
nsullatavc jugosllave, që dërguan në emer 
të punetoreve kosovarë, ku gjoja ata dënojn 
luftën c demonstratat c popullit tonë ne Ko 
sovë. Punëtorët, mc parullat c tyre luftara 
ke: "KOSOVE-REPUBLIKE!", "REPUBLIKE-VETEVE-
NDOSJE!", "JA VDEKJE-JA LIRI!", "DUAM LIRI-
MIN E SHOKEVE!", "LUFTE, LUFTE NATE E D]TE, 
QE TE SHOHIM PAKEZ DRITE!", "LART SOLIDARI-
TETI NDERKOMBETAR!". "MARKSIZEM-LENINIZEM", 
"POSHTE TERRORI E DHUNA NE KOSOVE!","POSHTE 
UDB-ja FASHISTE JUGOSLLAVE!", "POSHTE TITI-
ZMI!", "TITIZMI ESHTE FASHIZEM!"... u tregu 
an jo vetem armiqvc titistë por gjithë bot-
es se janë të vendosur në luftën c tyrc dhc 
sc kjo luftë nuk do të pushojë dcri në rea-
lizimin c të gjitha kerkesave të drejta të 
popullit tonë.Ata gjithashtu trcguan sc nuk 
mund t'i përçajë e frikësojë asnjë demago-
gji c presion i armikut. 

Ne fund të të gjitha demonstratave u orga 
nizuan mitingjc protestuese dhe u shpallen 
kërkesat para përfaqësivc diplomatikc jugo-
sllave. Kërkcsat c punetoreve tanë në botën 
e jashtme ishin plotesisht identike me ato, 
që paraqitën edhc demonstrantët në Kosovë. 
Me luften c popullit tonë eshte solidari-

zuar edhe opinioni përparimtar nderkombetar 
i cili dënon në mënyrën më të rrepte masak-
rat c krimet çnjerezore të rcejimit titist 
në Kosove. Me demonstratat që u zhvilluan 
jashtë, u bashkuan edhc shumë antifashistë, 
demokrate e miq të popullit tonë dhe po sh-
prchin indinjatën c tyre te thelle për neja 
rjet tragjike qe po perjeton populli ynë. 
Ngjarjet e hidhura të Kosovës kanë zënë një 
vend të mirë cdhc në shtypin përparimtar ho 
teror dhc në mjete të tjera të informimit.  

në Dyseldorf të Gjermanise 

Të dashur bashkatdhetare, 
Tani c dimë se jo vetem shqiptarët por të 

rë botën c kanë tronditur ngjarjet tragjike 
që po ndodhin në Kosovë. Populli ynë pune-
tor, trim, paqedashes c i etur për liri dhc 
pavarësi, në një gjendje shumë të veshtire 
ckonomikc dhe politike, gjcti rrugën më të 
pershtatshme për t'i kërkuar të drejtat c 
vcta (borxhin c vjetër) nga qcvcria jugos-
Ilave. 
Qeveria jugosl]avc, që popullin kosovar c 

ka mbajtur dhc c mban gjithnjë në shenjest-
er, nxitoi mc tanke e helikoptcre, vrau, bu 
rgosi e theri lulen më të bukur - rininë e 
Kosovës.Kështu udheheqesit jugosllavë e tre 
Ituan edhe një here fytyrën tyrc të vertet -
te pushtuesit, vrasësit, c fashistit ejaka-
tar. 
Tani kjo udhëhcqësi kot perpiget me fraza 

të thata, mc shpifje e trillimc, t'i masht-
roj popujt c botes për krimct që po bën mbi 
popullin tonë në Kosove. Turp i botës, tra-
gjedi e shekullit. Një qcveri cvropiane c 
shekullit XX, e vetequajtur socialiste, të 
leshohet mbi një popull të shtypur mc shek-
uj si bishë e çartur, ta vrasë, ta dhunojë, 
, me në fund edhe ta akuzojë. 

Nc jcmi një popull  i  vogel përballë një 
bishe të madhc,por jemi të fortë e të pampo 
shtur, sepsc në zemrat tona kemi indinjatë 
c urrejtje të thelle për ata që na i shkel-
en vatrat dhe na i grabitën pasurite. 
Klika revizioniste jugosIlave gjithmone 

na ka dënuar e vrare, por kurrë s'na ka mpo 
shtur. Kjo klikë renegatesh c preku popull-
in tonë në gjërat më të shcrajta e më të sh-
trenjta. Ajo ne te kaluarën e afërt (ne ko-
hen e gjakpiresit Rankoviç) vrau e zhduku 
mijera shqiptarë, dhc jo vetëm kaq. 1 emie-
roi, u hyri në familje, ccnoi me dhunë mora 
lin c gruas shqiptarc, pse ajo kishtc qëndi 
sur nje shami kuq c zi, apo psc ne pajën e 
saj kishte punedore me ngjyra simbolike.Pra 
edhc paja e vajzave shqiptare i hynte ne 
"politike" rencgatit Tito, Rankoviç c Koli-
shcvski, të cilet edhe sot po e tregojne hi 
jcn c vct dhc hujin c ujkut të etshëm për 
gjak shqiptari. Edhe sot bota me të drejtë 
e  quajti Kosovën "Shtepia e varfër c Evrop-
Cs" të cilen udhëheqja jugosllave e la te 
tillë me qëllim dhe tani kerkon t'ia shtje-
re flaken dhe dëshiron ta djege mc fëmijë 

në djep, me të rinj e të reja, me gra e ou-
rra. Por, s' c djeg dot. 
Kosova prape do të kctë fëmijë, prapë do 

te kete rini, scpsc vctë është e re. Kosova 
do te kctë liri, sc për te po lufton c po 
dcrdh gjak sot. Nc gratë shqiptarc nuk i li 
ndim fëmijët në epruveta, nuk ua leme mbie-
mrin tonë, ne lindim shqiptarë mc armë në 
brez, ne do të lindim c do të rrisim gjith-
mone nipa c mbesa të Shotës dhe të Azemit, 
Isa Boletinit c Bajram Currit, të Emin Dura 
kut e Cerçiz Topullit. Dhe do të mburremi 
para botës dhe brezave të ardhshëm me histo 
rinë tonë. Cfarë u prishim punë revizionis-
teve jugosllave psc jemi popull 
Cfarë mëkati bëri populli ynë që c kërkoi 
statusin c republikes? Kush janë irredenti-
stet? Po pushtucsit? Kush kujt ia turbullon 
ujte? E kush mundohet ta lërë dikë pa uje? 
Nc do të fitojmë. Por, fitorct arrihen c 

mbrohen mc përpjekje e sakrifica.Me lufte c 
djerse. Betohemi me mendje, mc zemer c gru-
shta të hashkuar për tokën, popullin, gjak-
un e derdhur e lirinë. I dënojmë armiqtë c 
popullit shqiptar, i therrasim popujt e tjc 
re të Jugosllavisë dhe te botës që të ecin 
rrugës së sigurt të solidaritetit e te mark 
sizem-lcninizmit, me protesta kundër shtyp-
esve krimincle. 

"POSHTE TRADHTARET E ATDHEUT!" "NUK DUAM 
JF;TE PA LIRI!""LAVDI DESHMOREVE TE RENE PER 
ATDHEUN!" "I QOFSHIM FALE ATDHEUT TONE TE 
DASHUR, KOSOVES TONE TE SHTRENJTE!" 
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REGJISTRIMI I POPULLISISË NË KOSOVË 
U BË NËN HIJEN E TANKEVE 

Thirrjet për vampirIzim 
të "teorive" borgjeze shoviniste 

Qysh para tri vjetësh, më 1978,nje ckip i 
Televizionit të Beogradit në krye me poetin 
dhe gazetarin serb Lubivoje Rshumoviq, rea-
lizoi në Maqedoninë perëndimore një serial 
televiziv "dokumentar" të përbërë prej dym-
bedhjete emisionesh njëorëshe. Duke vajtur 
nga fshati në fshat, si misionarët e dikur-
shem të krishtërimit,ky gaze.tar zhvilloi me 
atë rast biseda të pafundme me të ashtuquaj 
tur "torbeshe" apo "maqedonas muslimane*.Bi-
sedat, duke u sjellë gjoja në mënyrë sponta 
ne dhe duke u "perpunuar" pastaj në redaksi 
me mjete dhe metoda "shkencore"; zhvillohe-
shin rreth adeteve e zakoneve, rreth të ka-
luares "historike" të "torbesheve",rreth em 
rave "karakteristike" të personave e të ve-
ndeve, siç janë shtigjet e ndryshme, fushat 
e arat, burimet e krojet etj. Me një fjalë, 
emisionet ngulnin këmbë që të nxirrej antro 
ponimia dhe mikrotoponimia sllave e kësaj 
pjese të popullsisë shqiptare dhe të viseve 
thjesht shqiptare. 
Ky ishte një qëllim i tejdukshem që,me a-

nen e mjeteve dhe metodave të njohura shovi 
niste të "shkencetareve" të dikurshëm slla-
ve si Cvijiqi e Gjorgjeviqi, te kjo pjesë e 
popullsise shqiptare të thellohet edhe më 
tej apolitizimi, pacifizimi dhe asimilimi, 
duke ia asaj në kokë mendimin se 
më parë mund të jetë gjithçka tjetër sesa 
populls1 shqiptare. 
Aenegatet shqiptarë në pushtet, qoftë në 

Kosovë a në Maqedoni, siç është e natyrshme 
për ta, e bënë syrin qorr e veshin shurdh e 
nuk e panë të udhës ta thonin asnjë fjalë 
]idhur  me  atë fushatë të ndyrë shoviniste, 
e cila është në kundërshtim edhe me dispozi 
tat kushtetutare të Jugosllavise që kanë të 
bëjnë me përcaktimin e lirë kombëtar dhe që 
gjoja parashikojnë dënime të rrepta për çdo 
agjitacion në këtë dre • tim. 

Por, egersia ane guximi karakteristik i 
;ocialshovinisteve jugosllavë në diskrimini 
nin e një populli të tërë, shpërtheu hapta-
si vitin e kaluar në gazeten "Veçer" të Sh-
kupit. Nga 25 shtatori deri më 21 tetor.kjo 
gazetë e shovinisteve maqedonas botoi në 23 
vazhdime serinë e artikujve të Nijazi Lima-
novit me titull "Islamizimi  i  Maqedonise". 
Duke u përpjekur gjoja për t'u dalë zot "to 
rbesheve" apo "maqedonasve muslimane", siç 
q hct këtu me kohë një pjesë e popullsisë 
shqiptare pjesërisht e asimiluar, gazeta në 
fjalë doli me sulme të hapëta shoviniste,te 
padëgjuara deri më tash,kunder'popullit sh-
qiptar. Sipas të vjellave të Limanovit, nje 
gazetar gjysmanalfabet dhe psikopat nga rre 
-thi i Dibrës, populli shqiptar e paskësh 
pranuar në të kaluarën me gjithe deshire fe 

-në muslimane, me qëllim që pastaj, me një 
"agresivitet" të paparë prej "pushtuesi" të 
egër, t'i islamizojë edhe popullsitë sllave 
përreth. Në marifetin e tij të bukur, morri 
Nijazi Limanov - edhe vetë një shqiptar i 
asimiluar - shkon aq larg sa jo vetëm i thë 
rret të vampirizohen të gjitha forcat e e-
rreta "shkencore" të borgjezisë sllavomadhe 
serbe, por atyre u siguron edhe "lende" të 
re lidhur me "agresivitetin", "dhunen" dhe 

përgjithësisht "egersine" e "pushtuesve" sh 
:ziptare. 
Perseri renegatët shqiptare bënë gjumin e 

tyre të embel të tradhtisë dhe të moskokëça 
-rjes për çkado që nuk e rrezikon pozitën  e 
tyre të mjerë në aparatin revizionist jugo-
sllav. 
Doli dhe reagoi, vërtet pesë para dymbëdh 

jetëve por në mënyrë të thuktë shkencore,a-
kademiku Dr. Ali Hadri. 

Ouhej që renegatët shqipcarë, siç u je 
-pte mundësi Kushtetuta për të cilën ata ka 
-pen aq fortë kur ua do nevoja, t'ia ngjit-
nin për veshi Limanovit e "Veçerit" dhe ta 
ndërprenin që me arti!zullin e parë serinë e 
atyre shkrimeve me 2ermbajtje thellesisht 
antishqiptare. Ata, pra, janë aq energjikë 
e të papërtueshëm kur kanë të bëjnë, qoftë 
edhe me nje fjalë të vetme të autorëve shqi 
ptarë. 

Tragjedia në popull - farsa në pushtet  

Siç thamë në fillim, drejtimi i dytë nga 
do të dëmtohej popullsia shqiptare në regji 
strimin aktual të popullsisë, ishte shtren-
gimi dhe presioni i gjithanshëm politik mbi 
shqiptarë. Ky shtrëngim  u  realizua në radhë 
te .pare me burgosjet masive të djalërisë pë 
rparimtare të Kosoves  e  të viseve të tjera 
shqiptare. Për një libër, një broshurë, ga-
zete apo trakt, madje për një fjalë goje të 
thënë në rrugë, qindra e mijëra shqiptarë u 
privuan lirie dhe i mbushën burgjet  e  Koso-
ves dhe të JugosIlavise në një periudhë fa-
re të shkurtër kohore. Sikur të mos u mjaf-
tonte kjo, plangprishësit shqiptarë, këta 
tradhtarë të regjur, morën flamurin e turp-
it në dorë dhe  u  byritën para mikrofonave e 
kamerave, në faqet e shtypit revizionist,du 
-ke iu kërcënuar në një mijë mënyra popull-
it snqiptar dhe djalërisë së tij perparimta 
-re, me aq pasion të eger, sa të ta mbushin 
mendjen se i ke hyrë deri në fyt borxh dja-
Ilit po more guxim qoftë edhe të marrësh f-
ryme shqip. 
Që efekti të jete sa me i madh, revizioni 

stët dhe sahanlëpirësit shqiptarë, pasi be-
ne punën c tyre djallezoro,1u dhanë edhe më 
me pasion kercenimove për ata shqiptarë, qe 
do të guxonin të benin agjitacion lidhur me 
deklarimin e kombesise. 
Askujt s'ka mundur t'i shkojë as mcndja 

sc rcgjistrimi i popullsise në Kosovë do të 
vazhdontc edhc në kushtet e tmerrshme që u 
krijuan pati demonstratave të fundit. Në një  

kohë kur rrugët,  sheshet  dhc vatrat tona  bi 
nin erë gjaku, zhurmë tankesh c aeroplanësh 
dhe shkëlqim barbar të bajonetës së ngopur 
me gjakun e rinisë sonCoIC një shtrengim të 
tillë hekuri, siç është rrethimi i plotë i 
qytetevc dhc fshatrave tona, ora policore  c 
ndalimi i çdo grumbullimi të njerCzve; mby-
Ilja e Universitetit dhe e të gjitha shko-
llave, mbyllja e nclërmarrjeve,fabrikave dhe 
uzinave  -  ne nje kohë të tillë,pra, një çë-
shtje siç është regjistrimi i popullsisë s' 
kishte gjë tjetër për qëllim, pos sadizmin 
e pamatë të shovinistëve rcvizionistë të Be 
ogradit, që deshen ta provonin në praktikë 
se a rrëzohet deveja e stërngarkuar për një 
lekure lepuri më shumë. 

Shtypi, radjoja c televizioni revizionist 
zunë të krekoseshin si mburravecët e fundit 
të kësaj bote sesi, megjithe situatën e  kri 
juar në Kosovë, ata gjoja s'e kanë humbur 
pushtetin dhe regjistrimin e parashikuar të 
popullsise po e vazhdonin në kushtet dhe në 
mënyrën me "normale". Si vazhdimisht qe 69 
vjct e këtej, forcat e errëta borgjeze jugo 
sllave deshën edhe kësaj radhe të përfiton-
in nga mjegulla dhe të mjegullonin statisti 
kat e tyre të mjegullta dhe të zvogëlonin 
numrin c shqiptarëve që jetojne brenda kufi 
jvc administrativo-politikë të JugosIlavise 
Sa i denueshem është ky akt kaq barbar i 

atyre forcave të errëta jugosIlave në push-
tet, të cilave u ka krijuar klime shumë të 
favorshme për manifestimin c fshehte dhc të 
hapët të shovinizmit pikërisht revizionizmi 
në pushtet, do të shihet me kalimin e kohës 
atehere kur do të shihet edhc dëmi që i ësh 
të shkaktuar në këtë mënyrë evidentimit sta 
tistikor të popullsisë shqiptarc në Jugos-
Ilavi. 

Por, kjo nuk i bën nder qeverisë jugoslla 
vc. Dhe, aq më pak do t'i sjelle dobi.Sepse 
populli ynë, ndonëse kësaj radhe ishte i zë 
në  mc  punë më të ngutshme, me varrimin c bi 
jave dhe bijvc të vct, me mjekimin e plage-
ve që morën ata nga ushtria dhe milicia ju-
gosllave, me burgimet e rënda, është absurd 
të mendohet që e ka harruar edhe rëndësinë 
e regjistrimeve të popu]lsisë. Populli ynë 
ka një shpirt të madh. Ai e përballoi burrë 
risht c heroikisht tragjedine. Do ta perba-
lloje edhc këtë regjistrim të popullsise që 
u bë nën hijen e tankeve dhc nën zhurmën kë 
rcenucse të aeroplaneve. 

Për falsifikimet që boregjezia jugosllave 
ka bërë prcj motesh lidhur me numrin e shqi 
ptarëvc, populli ynë gjithmonë e ka pasur 
te gatshme pergjigjen: Jemi shqiptarë, shqi 
ptarë lindim dhc shqiptarë vdesim! Këtë për 
gjigje ka pasur kurdoherë në gojë populli 
yne, edhe kur  u  është vene zjarri shtepive, 
fshatrave e lagjeve tona; edhe kur xhandari 
serb na ka dërmuar psc i kcmi thënë osc nuk 
i kemi thënë "mirëmëngjesi"s edhe kur na ka 
-në shkelur flamur, na kanë plaçkitur kok-
rrën c fundit të misrtit nga 
W he kur na e kanë zbritur deri në baltë di 
njitetin kombëtar, duke na kërkuar armën që 
s'e kcmi pasur; cdhe kur na e kanë ndaluar 
gjuhën tonë të embel. 

C'eshte më e çuditshme, ne nuk ligcmi nga 
punCt dhe fjalët e armikut. Sepsc e dimë sc 
çdo fja]ë e tij është vetem një farsë. Por, 
as armiku të mos mcndojë se c mashtron lAht 
këtë popull, i cili po e perjeton tragjedi- 
ne e madhe ku e katandisi shovinizmi jugos-
Ilav, por i cili ka vcndosur mc të gjitha 
gjitha forcat c veta t'ia vere atij pushken 
në gjoks. 

Kësaj te vertete do t'i dalë zot shqipta-
ri sidomos sot, qe armiku hoqi maskën c tij 
të urrycr dhc doli mc fytyrën c tij të ver-
tete cdhc më të urrycr, mc fytyren c krimi-
nclit gjakpirës. 

Lidhur me regjistrImin aktual të popullsisë,revizionistët jugosllavë kanë zhvilluar me 
kohë një fushatë sa të ethshme aq edhe perfide të propagandës dhe të agjitacionit në dëm 
të disa popullsive. Pas qerres së revizionistëva  me  një paturpësi që shkon deri te tradh 
tia e hapët kombëtare, janë lidhur me zell të madh edhe renegatët shqiptarë në pushtet. 
Fushata është zhvilluar në dy drejtime kryesore. Drejtimi i parë ka qenë propaganda dhe 
agjitacioni i organizuar shtetëror në disa pjesë t'i quajmë skajore të popullsisë shqip-
tare, në të cilat socialshovinistët jugosllavë ia kanë dalë të ushtrojnë edhe më përpara 
njëfarë ndikimi çkombëtarizues e asimIlues,siç janë të ashtuquajturit "torbeshë" apo "ma 
qedonas muslimanë" në Maqedoninë perëndimore dhe të ashtuquajturit "muslimanë" të viseve 
shqiptare në Mal të Zi. Të mos flasim pastaj për popullsinë shqiptare të vi seve të San-
xhakut, te e cila socialshovinistët e Beogradit kanë arritur ta shtypin pa mëshirë ndje-
njën kombëtare dhe ta çrrënjosin në masë të madhe gjuhën amtare shqipe. Ndërkaq,drejtimi 
i dytë ishte ai i frenimit të ndjenjës kombëtare të shqiptarëve, kudo që të jenë ata, me 
presione të gjithanshme politike etj. 

Ja disa nga aksionet e shumta në shkallë 
shtetërore, të realizuara me anën e mjeteve 
publike të informimit, siç janë shtypi e te 
levizioni. 
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KCtu c njëqind vjct më parë kishtc ndodh-
ur një nga Orleshjet më të pabesueshme në 
historinë c njcrëzimit.Fshatari shqiptar mc 
cmrin Mic Sokoli islhe kapur fyt a fyt me to 
pin bajloz turk. Kjo PCrleshje c madhCrish-
me c njcriut me çclikun i kishte thycr të 
të gjitha pCrmasat c deriatChershme tC pCr-
fytyrimit njerCzor mbi hcriozmin. Në pCrle-
shje mc Micin, topin c thau vera dhe u rro-
kullis thcpinës tatCpjetC në nje hon të Gr• 
kës sC Carralevës. Nga shqiptari Mic mbcti 
xhamadani i trieCrisC, i skuqur me gjak, i 
cili iu vcsh trollit si farë c trimërisë së 
përjctësuar tC shqiptarit.Dhc mbcti cdhc kë 
nga epike: 

Mic Sokoli nji fjalë p'e flet, 
I tbotC nanCs ■Tynermeç!u; 
Pa u faru' Malsia krejt, 
Ititu nuk hyn as krajl as nret! 

Atëherë nuk ishte Shqipëria. NC të vërtetë 
Shqipëri kishte, por atC e kishte kapur për 
fyti dhe ia kishte -zënC diellin gjysmChCna 
c verdhC turkc. Fatosat pasardhës të Micit, 
duke vCnC gjakun c tyrc të shtrenjte nC the 
melet e tokës mCmC, e bCnC edhe ShqipCrinC, 
dukc ngulur më 1912 në Vlorën heroike f]amu 
rin e kuq mc shkabën dykrenare, simbol 
risë, shtetësisë dhe pavarësisë shqiptare. 

Por, futlite imperialiste të kohës jo vet-
Cm që trupin c Shqipërisë e shtrinC në sall 
ën e operacionit tC tyrc tC cgër,dukc ia he 
qur asaj si me brisk pjesCt gati më vitalc, 
por dhanC edhc shcnja të qarta sc nuk do ta 
lenin as shqiptarin brenda kufijvc kombCta-
rC ta gëzonte i qetë jetCn në atdheun e 
rC, tC krijuar me mundime mbinjerezore në 
luftC mc shtatë krajlitë. Kurse fuqitë sho-
viniste të Ballkanit, si Scrbia, nuk kënaqe 
shin vetCm me pushtimin c KosovCs, por Or-
piqeshin të hidhnin hapin deri ne Shkuabin. 
U desh herolzei i lumjanCve për t'i dhënë 
një mCsim dhelprCs plakC tC ShumadisC. Dhc, 
mCsimi i doli tcpCr i hidhur asaj, pasi iu 
desh të lente 12 nijC vojnike nC malet c Lu 
mes. 

Dhe me pas doli,kësaj radhc nga deti,njC 
armik tjetër që mori në sy rrugn e robCri-
mit te Shqip.CrisC, u desh që kundër këtij a 

rmiku të vishcj cdhc nje hcrë xhamadani i 
Mic Sokolit. Doli dhe c veshi pa pertese,ne 
Vlorë më 1920, Sclam Musai, duke iu hcdhur 
cdhc ai në grykë topit italian. I tmerruar 
nga trimCria shqiptare, edhe ky armik i ri, 
ndonese kishtc forca të pamaca numerike e 
teknike, u detyrua te-kthchej nga kish ar-
dhur, matanë dctit, duke lene prapa lakminë 
c papërmbajtur per brigjct shqiptare dhe 
per pasuritë c medha të Atdheut tonë,si një 
mundesi të kthimit të serishem në to. 

Erdhi viti 1939 dhe mc të kemishezinjte c 
Duçcs, Musolinit, c pastaj cdhc ata të Hit-
lcrit, që deshën ta shtronin përdhc ShqipC-
rinC. Por,tashmë ishte bërë fare e qartë sc 
me çdo rrebesh cle egersohej mbi tokat shqi-
ptare, i delte i zoti edhe xhamadanit të t-
rimCrisC shqiptarc. Kesaj radhc, ai u vcsh 
nga komunisti Vojo Kushi, në Kodër të Kuqe 
të Tiranës, dukc iu hedhur në grykë tanksit 
gjcrman, për ta bere atë te belbezoje dhc 
të mos i kthchct kurrë më goja c zjarrtë në 
Shqipërinë c pCrskuqur nga komunizmi. 

Kjo Cshtë me pak fjalC historia c xhamada 
nit të trimCrisC, historia e një populli të 
tCrC, i cili, pCrbal1C armikut kurdoherC më 
të fuqishëm në numër dhe në pCrgatitjen te-
knike ushtarakc, grbal1C lakmisC sC armiq-
ve zullumgarC të larget c të afërt, u dety-
rua të futct në luftra të pareshtura,madjc, 
me njC arme tC vctmc: mc gatshinCrine c fli-
jimit pCr nderin c atdhcut dhc me trinkrinC 
e tij karakteristike që zCvendCson çdo armë 
të armikut. 

Dhe vCrtet shckujt, në ndërrimin c tyre, 
shkunden rrebeshe tC mCdha cabi• kokën c shqi 
ptarit. Shpesh koha c zuri ngushtë shqipta-
rin pCr njC kafshatë bukc, por jo edhe pCr 
sofrën bujarc që i shtzohct mc zemër mikut, 
koha c zuri shpesh ngushtë shqiptarin mc ro 

KOSOVË, 
SA HIJE TË KA 

XHAMADANI I TRIMËRISE! 

bCri, skamjc dhe mjerim, por, asnftherC 
të pCrkulur e të nCnshtruar, gjithmone shqi 
ptari u trcgua dorClirC për të ta ]ënë në 
dorë pa të pyctur farc gjënë c vetme që ki-
shtc - jctën c tij, kurdo që këtë c kCrkoi 
nderi i fisit dhe ncvoja c atdhcut. 

Një histori c tillC ngjalli kurdoherë ad-
mirimin c micive dhc tmerrin c armiqvc.Kurse 
bota përrcth, c ballafaquar mc nft trimëri 
kaq të materializuar, pa pasur mundësi ta 
shqyrtojë e ta dcfinojë saktësisht, bëntc 
scir dhe mbctcj mc gojë hapur,c çuditur nga 
një armë c tille - gatshmëria mbinjcrezore 
për flijim dhe trimeria e pashembult. 

Dota, c cila dikur çuditej sc ku gjcntc 
shqipja gjithë atë forcë kur matej mc shta-
te krajlitë, sot po çuditeC, ç'e gjeti kësh 
tu shqiptarin c KosovCs të rebelohet"brenda 
natCs" dhc si po i bën bal1C mc muaj të tC-
rC rrethimit tC cgër mc tankc c bajoneta,u-
shtri c polici; si i bën ballë terbimit të 
znurmshCm UreCnues të aeroplanëvc mbi kok-
at e popullsisC duarthatë c të paarmatosur. 

Dhc ashtu siç CshtC hcshtur në mënyrë sis 
tematike deri mC tash lidhur mc çCshtjen c 
mC sc dy milionC shq1ptarCve të robëruar 
nga Jugosllavia revizioniste, ashtu sot fli 
tct në menyre sistematike gjithmonë rrcth 
c rreth çeshtjes sonë; pa perpjekjen më të 
vogël për të dcpërtuar ne thelbin c saj. 

Populli shqiptar i Kosoves dhc viscvc të 
tjcra shqiptarc të roberuara nga JugosIlavi 
a nuk u rebeluan "brenda nates". Rebelimi i 
tiju përgatit per afro dyzct vjet te vCshti 
ra jctc ne kuadër tC Jugosllavisë revizioni 
ste titistc, c cila për popullsinë shqipta-
re, Orballë propagandës lidhur mc mirCqcni 
en, barazinC ekonomike, politikc c shogero-
re me kombct dhc kombesite c tjcra, lidhur 
mc gjoja vC1lazeri ■ bashkimin, s'pati gjC 

tjetCr pos shtypjcs kombëtarc c shoqërorc, 
pos diskriminimit social c kulturor, pos sh 

frytCzimit të egër tC pasurive të tyrc naty 
rore dhc zbatimit tC mjeteve të gcnocidit. 

1 durueshCm sa s'bën më dcri më sot, popu' 
11i ynë, duke arritur në shkallën c një mje 
rimi të tilIC që kufizollet me vdckjen nga u 
ria; i ndodhur perballe një propagandc të rC 
nduar tuç nga dcmagogjia, e cila ka për qe-
Ilim te mbyte gjithë ç'ka shpëtuar cndc nga 
skamja e mjcrimi, i ndodhur edhe pCrbal1C 
qendrimit diskrininues ndaj kombësisë sonë 
nea ana c regjimit antipopullor dhc sidomos 
antishqiptar te qevcrisC së Bcogradit, c pa 
te• arsycshme te ngrintc zërin c saj të fuqi 
shën, dhc të Urkonte të drejta e liri në 
një rrugë paqcsorc, pCrmes dcmonstratavc.Po 
kur në vcnd të të drejtave dhc lirive, mori 
përgjigjcn me tanke, acroplanC, mc kërbaç, 
gazëra lotsjellCse c helmuese, dhc mC në fu 
nd edhe me plumbin c shovinistCve, vcndosi 
ta nxjcrrë pa]]ën sheshit dhc t'i dal.0 sypa 
trembur pCrbal1C armikut, me ato mjete që 
pati në dorë. Dhe mjetct c tij ishin me të 
fuclishme sc tanku c acroplani, 111C të fuqish 
mc se plumbi i armikut. Në anën c tij ishin 
drejtësia dhe trimeria, perballe synimeve 
grabitçarc c shovinistc të armikut; në anën 
e tij ishin detyra dhc ndcri për mbrojtjen 
e pasurivc dhe të jetës, perballe sulmeve 
të te huajit mbi këto pasuri dhc mbi jotën 
c njerftve të robëruar e tC skamnuar. 

NC një situatC të til1C, tCrbi■i i armik-
ut e shtyri cdhc një here shqiptarin ta ve-
shZ xhamadanin c trimërisë. Si dikur Mic So 
koli, Selam Labi c Vojo Kushi, djalëria pa-
triotike c revolucionare, c mbrujtur cdhe 
mc idealet e larta marksiste-leniniste, do-
li sypatrcmbur para tankut të ushtrisë së 
revizionistCve jugosllavC. 

Edhe kur shtrohet çështja e armëvc, Koso-
va këto i ka mc bollCk, dhc bi]c të gjitha 
llojet c tyrc. Ato i sollën me vetc armiqtë 
e shumtë për ta robëruar e plaçkitur, por, 
bashkë mc kokCn c tyrc lane ne Kosovë edhe, 
armët që kishin sjcllë mc vete. Kaluan m5i. 
token tonë shumë pushtues: romaku, bizanti 
dhc turku, greku dhe 	bullgari, 	serbi 
c malazezi,austriaku c francezi, italiani c 
cjermani, bilc shume prej tyrc nga dy c tri; 
here. Që të gjithë ata, mc forcën c armCve 
të tyrc, mendonin sc do t'i pCrjetCsonin st , 

 emat dhc flamujt c tyrc mbi fushën c gjcrë 
të Kosoves. Por, stemat c flamujt iu shkel-
en me këmbë, populli ynë mbeti kryclarte 
dhe c pasuroi arsenalin c armëvc. 

Pctritat c Podujevës, me një çifte gjahDr, 
çarmatosën dy autobusë mc policC të specia-
lizuar që kishin ardhur nga Beogradi, ua ka 
11Cn automjetet, dhc mc armët c rrëmbyera 
formuan në qytetin c tyre të dytën "Arberi 
të Vo01". Në Prizren -,-- motrat tona, me emr-
in e Shotë Galicës në gojë, sulmuan mbi hor 
dhitë c urrycra të xhandarmërisë scrbc. Kur 
sc 11C PrishtinC, studcnti sypatrcmbur i dol 
përpara tankut, shpaloi gjoksin dhc bërtiti 
si sokol mali: "Shtjer, bishë fashistc, se 
s'e trcmb dot komunistin shqiptar!" 

Ata që kanë dyshuar në fjalet c marksist-
leninistit te madh te diteve tona dhc prijë 
sit te lavdishem shqiptar, shokut Enver Ho-
xha, kur thoshtc sc s'duhct zemëruar shqip-
tarin, sepse, "kur zcmërohct shqiptari,merr 
flake c zjarr cdhe stralli, c patën rastin 
të bindcn gjatC demonstratave tC fundit në 
Koso•e, kur ngjau ajo që s'kish ngjarë gjc-
tiu tjeterhere: kur fëmijët, të kapur dorë 
për dorc, u dolen përpara sypatrcmbur tankc 
vc dhe armëvc të shovinistCve jugosllavë. 

Një çudi c madhe ndodhi para pak' koh -esh 
në Pcje: araiku titist, i cili kishte vene 
rc femr61 kosovare nc kCsulC, tirq e xhama-
dan shqiptar, u tmerrua dhe ua vuri dryrin 
dyganeve ku enden vcshjct tona kombëtarc.Po 
ai c kishtc kuptuar në mënyrë banalc çCsht-
jen c xhamadanit të trimerise.Scpse,nuk esh 
të zhguni nbi gbokset shqiptarc që atyrc ua 
sjell trimCrinC, por CshtC zemra e tyrc e 
brumosur me dashurinC c pamare pCr tok8n më 
më dhc kombin e drejtCsinC. 

Kosovë, hijc të ka xhamadani i trimCrisC. 



tal 	1 , 	 Mal lnçl Nr.3 

JEHONA E NGJARJEVE TË KOSOVËS NË SHTYPIN E HUA 
Dhuna c terrori i ushtruar 	milt:la c 

ushtria jugosllave në Kosove %i dhe kerkes-
at c drejta të popullit shqiptar në Jugos-
Ilavi, po gjejne një pasqyrim të gjere edhe 
në shtypin botëror. Me qëllim që të njihen 
lexuesit tanë, në kete numër po sjellim pjc 
së artikujsh të gazetavc të ndryshmc që u 
kushtohen ngarjeve të Kosovës. 
Në artikullin me titull "Mosbesimi në Ko-

sove është i theIle", gazeta gjermanoperen-
dimore "Frankfurter Algemaine" e dates 9.4. 
1981, ndër të tjera shkruan: "Kur u vjen u-
ji deri në fyt, diktaturat fashiste të Ame-
rikes Latinc, vetadministrimi jugosllav rca 
gojnë siç duket në mënyrë bukur të ngjashmc 
Gjëja e parë është fajsimi i "armikut të ja 
shtem". Sipas Dolancit, është gjë kunderre-
volucionare, nëse Krahina Autonomc c Kosov-
es, që tani ndodhet nën Scrbi, të shnderro-
het në republike të shtatë të Jugosllavisë. 
Sepse kjo, sipas tij, qcnka në kundërshtim 
mc Kushtetuten.Mirepo është një parim i pra 
nuar nga te gjitha kushtetutat e civilizua-
ra që në bazë të procedures legale këto gjë 
ra mund të ndryshohen. Edhc Kushtetuta Jugo 
sllavc parashikon nje mundësi të tillë. Si-
pas deklaratave të Dolancit c të Bakallit, 
shihet qartë se ata nuk janë të gatshem t'i 
analizojnë shkaqct e verteta të turbullira-
ve në Kosovë dhe të marrin masa preventive 
politikc, pos represaljeve." 

Më poshtë, gazeta, duke folur për kerkes-
at c shqiptareve, thotë se "nuk doli vetëm 
kërkesa për shndërrimin c Kosovës në repub-
like, por edhe për bashkimin e të gjIthe sh 
qiptareve që jetojnë në Jugosllavi brenda 
një republike të tille." E njëjta gazetë,në 
numrin c datës 30 prill 1981,duke folur per 
falsifikimin c fakteve nga qarqet zyrtarc 
jugosllave. shkruan: "Sot në disa pjese të 
gazetave jugosllave si në "Politika", "Nin" 
dhe "Politika ekspres", thuhet hapur se udh 
ëheqja nuk c ka thënë të vërtetën mbi përma 
sat c ngjarjeve në Kosovë, as para gazetarë 
ve të brendshem as para atyre të jashtem... 
Në kritiken c gazetave thuhet se shtypi ju-
gosllav u pengua nga qarciet zyrtare të poli 
tikës informative që të shkruajë për perma-
sat c verteta të revoltes së shqiptarevc.Po 
litika informative në përgjithësi ndjek një 
rrugë të dyshimte". 
Perpjekjet e rcvizionistëvc titistë c te 

tradhtarëvc shqiptarë që mundohen ta paraqc 
sin gjendjen sikur lufta c popullit të Koso 
vës drejtohct kundër popujvc jugosllavë dhe 
pakicës serbe në Kosove, kjo gazete në arti 
kullin c 27 prillit i mohon kështu: "Te gji 
thë vrojtucsit verteojne sc demonstratat c 
shqiptarëvc, përkundër karaktcrit nacional, 
nuk janë të drejtuara kundër pakicës serbc. 
Gazeta sucdeze "Zundsvalstinding", në një 

artikull me titull "Ngjarjet në Kosovë shqc 
tësojnë shumë udhëheqësit e Bcogradit", bën 
këtë pershkrim të ngjarjeve:"Demonstratat u 
përhapën në të gjithe Krahinën,ku pjesën më 
te madhe të popullsisë c perbejne shqiptar-
et. Demonstruesit kritikonin shtypjen që u 
bëhet shqiptarëve në Jugosllavi. Ata kerko-
nin liri fjale e shtypi, si dhc Krahina e 
Kosoves të shpallet republike ;  Kosova që e-
shte zona më c varfër c vendit, është krahi 
në autonomc por qe bën pjese ne repubIiken 
më të madhe jugosllavc, në atë të Serbise. 
Autoritetet jugosIlave i quajtën demonstru-
esit nacionalistë, scparatiste dhe kundërrc 
volucionarë. Papunësia në Kosovë eshte shu-
me c madhe. Produktiviteti dhe rrogat janë 
më të ulëtat në gjithë Jugosllavinë. Qarqct 
zyrtare vazhdojne t'i shpjegojne turbullir-
at dhe demonstratat c Kosovës si vcprimc të 
kryera prej grupesh të ndryshmc nacionalis-
tc dhe theksojne se çdo shcnjë e nacionali-
zmit do të dënohct rëndë. Mcgjithatë, kërkc 
sa e shqiptareve të Kosovës per republike 
duhet të shikohet nga autorItetet e larta 

jugosilave ne ate menyre qe të zgjidhct dre 
jt." 
Nga plenumet c udheheqjes më të lartë ju-

gosllave dëgjohcn thirrjet histerike që u 
drejtohen atyrc krimineleve scrbë e malaze-
ze, që e kanë gjakosur 40 vjet popullin to-
ne dhe që gjatë demonstratave shticn me ar-
me mbi demonstrucs, që të tregojne "patrio-
tizem" dhc të mos c lëshojnë Kosovën. Kjo, 
sipas shovinistëvc jugosllavë, nuk eshte na 
cionalizëm. Por, kur një popull i tërë ker-
kon të drejtat c tij më clemcntarc, cileso-
het si nacionalist c kundërrevolucionar. 

Edhe gazeta amerikane "Nju-Jork Tajms" e 
27 prillit, pasi thotë sc situata mc sa du-
kct mbetet e pastabilizuar, meqe perforcim-
et e ushtrisë dhe të policisë ndodhen akoma 
në Kosovë dhc tubimet politikc janë të nda-
luara, shtron pyctjcn: "Shteti federativ i 
Jugosllavisë tashmë ka 6 republika. Cfarë 
ndryshimi do të sillte cdhe një republikë 
më shumë? Psc Kosova të mos jctë republikë, 
kur 85 për qind të banorëvc të saj (1,5 mi-
lione) janë shqiptarë etnike?" 
Nga ana e saj, gazeta greke "Tovina" bën 

këtë koment mbi ngjarjet në Kosovë: "Nuk du 
hct ta pakësojmë rëndësinë e ngjarjeve që 
po ndodhin prej shumë javësh në rajonin au-
tonom.te Kosovës, në kufi mc Shqipërinë, c-
dhe në qoftë sc kriza mbytet. Fakt është se 
autoritetet jugosllavc nuk i kursejne mjet-
et e tyrc mbytese. Këto telashc përbëjnë pa 
ralajmërim scrioz." 
Gazeta zvicerane "Noje Cyrher" c 25 prill 

it shkruan: "Informacionet jozyrtare flasin 
për qindra viktima, ndërsa ato zyrtare per 
nente" dhe kështu vënë në dyshim ashtu si 
shumë gazeta të tjera numrin c viktimave të 
dhënë nga autoritctct zyrtare, dhc vazhdon: 
"l'akenagesia c shql‘ptareve në Kosovë nuk sh 
prehet nga grupct më militante shqiptare,të 
cilat kërkojnë nje republike shqiptare në 
Kosovë, por ajo shtrihet edhe në 300 mijë 
vetë që banojnë në Maqedoni c 50 mijë të 
tjcrë në Mal të Zi." 
Ne disa gazeta të Gjermanise Perendimorc 

u botua artikulli i korrespondentit gjerman 
në Vjcnë Volfgang Liman, me titull: "Qetesi 
varri në Kosove" në te cilin thuhet: "Koso-
va e ndien veten të shtypur nga shteti jugo 
sllav. Kjo është e qarte. Rritja e prodhim-
it shoqëror në fund të vitit 1970 ishte sa 
gjysma e mcsatarcs së Federates.Me 1978 për 
çdo 1000 banorë në Kosovë ishin të punësuar 
vetem 107, ndërsa mesatarja c Jugosllavisë 
ishte 254• Nga ana tjeter,Kosova eshte c pa 
sur me lëndë të para dhe ka një industri 
të mirë nxjcrrese, por i mungon industria 
perpunnese. Në Serbinë mbretërorc dhc në Ju 
gosllavinë c paraluftës, shqiptarët shtype-
shin, por shtypja vazhdon edhe ne Jugoslla-
vine c sotmc, pavarësisht nga parullat "ve-
Ilazerim-bashlim". 
Gazeta gjermanoperendimore "Zyd Kurir" në 

artikullin mc titull "Arsyet e turbullirave 
në Kosovë, shqiptarët e ndiejne veten të në 
nvleftesuar", pohon: "Harresat c politikës 
së Jugosllavisë socialiste, e cila flet me 
qejf për të drejtat dhe barazitë c kombeve 
dhe të kombësivc në Kosovë, është zor të mo 
hohen. Përveç kësaj, është cdhe situata kri 
tike ekonomike në vend e cila dukct jashte-
zakonisht e qarte ne Kosovën c pazhvilluar. 
Edhc sikur turbullirat c fundit të jene ve-
ne nën kontroll,Bcogradi duhet të gjeje një 
zgjidhje politikc, c cila për Kosovën ka qe 
në e domosdoshme." 
Edhe shtypi spanjoll nga ana c tij, i ka 

kushtuar shumë vcnd ngja 
rjeve në Kosovë. Gazeta "Avoi" e Barcelones 
shkruan sc Kosova është rajoni më i prapa-
mbetur ne Jugosllavi dhe gati në gjithe Ev-
ropen. Shqiptarët që banojnë aty konsidcro-
hen qytetarë të dorës së dytë, pavarësisht 
nga përparimi që kanë pasur gjate këtvrc 35 

vjctëvc të tundit' . 
Ne nje koment të gjatë mc titull "Kosova 

c varfer dhc e diskriminuar", gazetari spa-
njoll Torro Ricsko shkruan:"Shqiptaret e Ko 
sovës konsiderohen njcrëz të përbuzur ne Ju 
gosllavi.Kosova është krahina më e prapambc 
tur c Jugosllavise dhe c gjithë Evropes.Ek-
ziston një pabarazi e dukshme midis Kosovës 
dhc krahinave të tjcra. Kosova është një vc 
nd i pasur mc mineralc. Atje nxiret më shu-
me sc gjysma e qymyreurit të Jugosllavisë. 
Ajo është c pasur me drithëra etj. Që nga 
mbarimi i Luftës, represaljet atje kanë qe-
ne te egra. 
Nga ana e saj, gazcta italiane "Koriere 

dch scra", dukc folur për shkaqet e ngjarjc 
ve në Kosovë, Krahinën c cilëson si rajonin 
më të prapambctur në JugosIlavi. Kurse gaze 
ta amcrikane "Herald Tribjun" shkruan: "Ko-
sova, në Jugosllavinë c botes së trete, ësh 
të pjesa më c varfër, me një hendek që rri-
tet mes varfërisë dhc luksit relativ të re-
publikes më të pasur, Sllovenise." 
Gazeta austriake "Kurir" c 22 prillit, në 

artikullin mc titull: "Kosove: a erdhi ush-
tria vctëm mc një tufë dafincsh?", nder të 
tjcra shkruan: "Ku qëndron c verteta?",pyet 
në menyre kritike gazeta c Beogradit, duke 
transmetuar në mënyrë të zbutur informatat 
kontradiktorc te Jugosllavisë lidhur mc tur 
bullirat në provincen c Kosovës të banuar 
me shqiptarë. Dhe ky informacion është aq 
kontradiktor sa njcriu duhct t'u besoje rre 
nave,si bic fjala: më 6 prill Stane Dolanci 
c përmendi numrin c 11 të vrarëve dhe 57 të 
plagosurvc. Mahmut Bakalli në konferencen c 
shtypit ne Prishtinë c dha numrin 9 të vra-
re dhe 260 te plagosur. Kjo, sipas tij, ish 
te shifra "ekzakte". Më 16 prill, si njof-
ton TANJUG-u, sekretari i Kryesisë së LKJ 
Dushan Dragosavac tha sc "armiku e ka rcali 
zuar gellimin në kolektivet punonjese të K-
rahines,me parulla armiqësorc ia doli të ma 
shtrojë një numër të madh punetoresh". Një 
ditë më vonë, Mahmut Bakalli thoshte se "fa 
brikat nuk e kanë nderprere për asnje çast 
prodhimin dhe nuk eshte vënë rc kurrfarë tu 
rbullirc mes punetoreve. Sipas Bakallit,mcs 
të plagosurve 55 kanë marrë lendime nga p-
lumbat, por Bakalli thotë njekohesisht se 
ushtria nuk ka shtënë asnjehere mbi njerez-
it. Plaeet c phimbave janë mistike, osc ja-
ne shkaktuar nga gjahu i arinjvc. Osc usht-
ria jugosllave, c cila, sipas të dheneve zy 
rtare, crdhi në Kosovë natën e 1 prillit në 
të gdhirë të 2 prillit, dhc vërshoi tere K-
rahinCn, mos crdhi ajo vetem me gjethe dafi 
nesh ne dorë? Gjendja e jashtezakonshme, c 
vendosur më 2 prill, zyrtarisht, thonë, u 
hoq më 20 prill. Po TANJUG-u njoftontc sc 
gjendja c jashtëzakonshmc ishtc hcqur që më 
9 prill në Prishtinë, Podujevë dhe Gllogovc 
c Lipjan. Ka mundësi që c hequra të hiqct 
edhc një here!" 

Në mënyrë të ngjashmc komentojnë cdhc ga-
zeta te tjera të botës, të cilat shprchin 
mosbcsim ndaj të gjitha informatave jap-
in qarqet zyrtare jugosllave dhe dënojnë 
dhunën c terrorin c pashoq të titisteve në 
Kosovë. 

KLIBET E KOSOVAREVE 
KALWE DUART E TE ZOTEVE 

Ne wtlen c furisë revolucicoarc, punetoret kosova 
re të qytetevc gjermanoperendimore Dyseldorf c Bili 
fcld, morën në dorë klubct c metoreve kosovare në 
këto dy qytete. Ata nderruan ulffiteqjco c kluheve c 
perane të dërguarit c kormillatave jugosrlave, per 
shicak sc, siç dihet b3terisfit, dcri më tani këto k-
lubc ishin kthycr ne çcrdhc të spiunaZhit prej udba 
shrve të kensullatave dhe ishin hërë vatra të rrczi 
kshmc antishqiptarc. 

"Liria" c pershendet kete iniciativë revoluciona-
re dhe shpreson sc shenbullin c këtyrc punetoreve 
do ta ndjekin edhe hashkabdhetaret në qytete tjera. 
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