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Marrëdhëniet serbo-shqiptare në Jugosllavinë 
socialiste: Protestat në Kosovë dhe barra e 
legjitimimit sistemor

Abstrakt: 
Në këtë punim do të përpiqemi të shqyrtojmë se në çfarë mase fjalori egalitar i 
socializmit jugosllav qe në gjendje të ofrojë një kornizë alternative për interpretimin 
e marrëdhënieve bashkëkohore serbo-shqiptare. Hipoteza fillestare niset nga fakti se 
elita jugosllave – për shkak të karakterit eksperimental të socializmit vetëqeverisës, i 
cili nënkuptonte kompromise të caktuara me kapitalizmin liberal – ishte e detyruar 
strukturalisht që në mënyrë sistematike të mohonte aspektin social të demonstratave 
që u zhvilluan në Kosovë gjatë viteve 1968, 1981 dhe 1988. Duke zbatuar analizën 
kritike të diskursit të disa mediave të shkruara (Politika, Večernje novosti dhe Borba), 
do të përpiqemi të tregojmë se si nomenklatura sunduese i trajtoi aspektet komplekse 
politiko-ekonomike të demonstratave ekskluzivisht si shprehje e nacionalizmit. 
Vetë kjo strategji diskursive i shtynte aktorët politikë që ta shihnin nacionalizmin 
si emërtues zëvendësues për barazinë ekonomike, politike dhe etnike. Pasojat finale 
të këtij reduktimi të diskurseve do të vihen në pah nëpërmjet analizës së raportimit 
mediatik mbi demonstratat në Kosovë si dhe mbi mitingun e “Vëllazërim-Bashkimit” 
në Beograd në vitin 1988, ku u shfaq qartësisht mbyllja e hapësirës për interpretimin 
jonacionalist të çfarëdolloj rebelimi shoqëror, si dhe u duk qartë heqja dorë në mënyrë 
graduale prej aktorëve nga paraqitja e përvojës vetjake të padrejtësisë nëpërmjet 
prizmit social.
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Në këtë punim do të mbrojmë qëndrimin se socializmi jugosllav në periudhën 
1945 gjer më 1991 zotëronte një potencial për riartikulimin e marrëdhënieve serbo-
shqiptare nëpërmjet një këndvështrimi të ri, i cili mund t’i tejkalonte antagonizmat 
nacionalistë me prirje partikulariste. Pikërisht për këtë, është e rëndësishme të 
hulumtohet për ç’arsye potenciali i përmendur nuk u aktualizua plotësisht, si dhe pse 
problemet shoqërore të pabarazisë114 u trajtuan pikësëpari me fjalorin e dasive etnike. 

Në pamje të parë, në kohën e RSFJ-së tensionet etnike u zvogëluan, ndërkohë që 
elita politike ishte, siç pohon Dejan Joviq, “tepër e ndjeshme” ndaj çdo nacionalizmi, 
i cili mund të shndërrohej në konflikt etnik, megjithatë kjo nuk do të thotë se po kjo 
elitë me zgjidhjet institucionale apo të tjera që ndërmerrte nuk e nxiste nacionalizmin, 
sepse ajo në masë të madhe udhëhiqej nga “politika e decentralizimit dhe parcelizimit 
të pakufi” të hapësirës politike, kulturore dhe ekonomike (Jović, 2003, 41). Përveç 
këtij faktori strukturor, krahas të cilit shkonte edhe “liberalizimi” konstant i sistemit 
ekonomik, një burim tjetër i mosrealizimit të potencialit emancipues të sistemit 
socialist në Jugosllavi ishte edhe strategjia ideologjike specifike e elitës politike 
jugosllave prej 1968 gjer në fund viteve 80-të, e cila mund të përmblidhet në një fjali: 
përdorimi i etiketës “nacionalizëm” për të delegjitimuar protestat sociale.

Në këtë kontekst, do të përpiqemi që me ndihmën e analizës kritike të diskursit, të 
rikonstruktojmë raportimin mediatik për protestat në Kosovë në 1968, 1981 dhe 1988. 
Nëpërmjet analizës së gazetave kryesore të përditshme në RS të Serbisë në periudhën 
në fjalë – Politika, Borba dhe Večernje novosti – do të paraqesim logjikën specifike të 
këndvështrimit të elitës politike, të cilin e përkufizojmë si “reduksion diskursiv” të 
lëvizjeve protestuese. Hulumtimi i lëndës gazetareske bazohet mbi argumentin 
teorik, i cili hipotezën fillestare e zhvillon në një model specifik shpjegues. Ky model 
merr formë më tej në trajtën e një skeme dydimensionale të “sistemit koordinativ 
të dominimit simbolik në Jugosllavinë socialiste”, të cilën do e paraqesim në pjesën 
përfundimtare të tekstit.

Argumenti teorik

Që nga viti 1948, socializmi jugosllav dallohet dukshëm prej shoqërive të tjera 
socialiste me “barrën shtesë” të legjitimimit sistemor115, i cili buronte nga nevoja e 
justifikimit ideologjik të një lëvizjeje, në thelb realpolitike, të kreut të atëhershëm të 
pushtetit jugosllav – ndarjes nga pjesa tjetër e botës socialiste të prirë nga Bashkimi 

114 Më detajisht lidhur me pabarazitë në socializmin jugosllav shih: Lazić, 1987; Lazić, 1994.
115 Me legjitimimin sistemor nënkuptojmë procesin e përhershëm, të vazhdueshëm të interpretimit dhe 

riinterpretimit e të gjitha aspekteve të institucionalizuara të një realiteti shoqëror të caktuar – pra, tërësinë e 
rregullimit institucional të një bashkësie politike – si të drejtë, respektivisht si normativisht më universal në 
raport me gjendjen ekzistuese (ose përgjithësisht të imagjinueshme) të rregullimit institucional. Legjitimimi 
sistemor zvillohet pandërprerë, si në nivelin “makro”, ashtu edhe në atë “mikro” të një realiteti të caktuar 
shoqëror – që nga konfliktet interpretuese rreth drejtësisë së rregullimit politik të gjithmbarshëm të një 
shoqërie gjer te konflikti rreth drejtësisë së një testi të caktuar në shkollën fillore në mbledhjet e këshillit të 
arsimtarëve.
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Sovjetik.116 Me instalimin e organizimit vetëqeverisës të marrëdhënieve shoqërore-
ekonomike dhe heqjen dorë nga kolektivizimi i bujqësisë në vitin 1950, elita politike 
jugosllave sfidës së përmendur iu përgjigj me një lloj hapjeje për “eksperimentim” 
me mekanizmat ekonomikë dhe politikë të riprodhimit shoqëror. Ndër shembujt 
ekonomikë më të njohur mund të përmenden reforma e gjerë ekonomike e vitit 1965, 
ajo më pak gjithpërfshirëse, por gjithsesi reformë me ndikim afatgjatë, e vitit 1981, si 
dhe përpjekja më radikale e transformimit e ndërmarrë në kohën e krizës terminale 
të federatës jugosllave në vitin 1988. Në planin politik, karakteri “eksperimental” i 
socializmit jugosllav mund të shihet në mënyrën më të qartë te shembulli i debatit 
rreth reformave kushtetuese në periudhën 1968-1974, që rezultoi me transformimin 
kushtetues të shtetit në drejtim të rregullimit konfederal. Ajo që i bashkon këto 
përpjekje reformash ekonomike dhe politike mund të përkufizohet si “liberalizim”117, 
apo si përpjekje që sistemi socialist jugosllav – i cili deri më 1950 u zhvillua në drejtim 
të ekonomisë së planifikuar klasike dhe të rregullimit politik centralist të tipit sovjetik 
– të “liberalizohet” në një masë të caktuar. Konsiderojmë se këto lëvizje në vitet 1950-
1974 kanë sjellë kristalizimin gradual të një forme specifike dhe tjetërfare të socializmit 
real, të cilin – përkundër shoqërive të bllokut lindor – e karakterizonte një shkallë 
shumë më e lartë e heterogjenitetit dhe policentrizmit të sistemit ekonomik dhe 
politik, si dhe tensionet brenda segmenteve të ndryshme të elitës politike jugosllave.118

Premisa e dytë themelore presupozon se përgjigjja e elitës ndaj “barrës shtesë” të 
legjitimimit të gatishmërisë për “eksperiment” social, ka prodhuar paradoksalisht një 
lloj të ri të sfidave për legjitimitetin e sistemit, për shkak të jostabilitetit sistemor të 
rritur, hapjes së Jugosllvisë ndaj sistemit global kapitalist dhe krizave të tij periodike. 
Reformat e sistemit jugosllav prej vitit 1968 krijojnë një shoqëri brenda së cilës 
zhvillohen proceset e rritjes ekonomike të shpejtë, të industrializimit dhe urbanizimit, 
të përcjella edhe me rritjen e pabarazive shoqërore, si midis klasës sunduese – 
“nomenklaturës” së funksionarëve partiakë – dhe pjesës tjetër të popullatës, ashtu 
edhe midis rajoneve të zhvilluara dhe të pazhvilluara të Jugosllavisë.119 Pikërisht 

116 Më detajisht të shihet te: Rubinstein, 2015.
117 Termi “liberalizim” në këtë tekst para së gjithash ka të bëjë me zvogëlimin e pjesëmarrjes së planifikimit 

qendror në procesin e riprodhimit të pergjithshëm shoqëror-ekonomik, si dhe me qëndrimin e pushtetit 
politik se realiteti i përgjithshëm shoqëror nuk mund dhe nuk duhet të jetë në pajtim të plotë me vizionin 
institucional të shoqërisë së dëshirueshme (socialiste) dhe me ndërhyrjen e vazhdueshme dhe të drejtpërdre-
jtë të pushtetit qendror në nivelin “makro” dhe “mikro”. Në kontekstin jugosllav liberalizimi para së gjithash 
u shfaq në decentralizimin (shpesh ekskluzivisht nominal) të pushtetit politik dhe hapjen e hapësirës për 
rregullimin e aspekteve të caktuara të veprimit ekonomik sipas logjikës së tregut. Një aspekt tjetër i rëndë-
sishëm i “liberalizimit” në Jugosllavi presupozonte edhe një shkallë pak më të lartë të gadishmërisë nominale 
të elitës politike për të toleruar sfidat e lgjitimitetit sistemor, pikësëpari “kritikën” e shoqërisë së tipit sovjetik 
– por gjithnjë derisa këto sfida nuk artikuloheshin me gjuhën e luftës së klasave, apo kërkesave për drejtësi 
sociale, siç do të përpiqemi ta dëshmojmë. Kufirin e kritikës së mundshme të sistemit e ravijëzonte vënia në 
pikëpyetje e karakterit socialist të vetë rendit jugosllav (Lazić, 2011, 93). 

118 Më detajisht mbi qasjen e këtillë teorike ndaj analizës së RSFJ-së të shihet te: Woodward, 2003, 75-76; 
Woodward, 1995. Po ashtu kr. Lydall, 1989.

119 Edhe pse Kosova gjatë RSFJ-së në kuptimin absolut ka përparuar më shumë sesa rajonet tjera (si në aspektin 
politik, ashtu edhe në atë ekonomik), në kuptimin relativ gjërat qëndronin krejtësisht ndryshe. Kosova në vi-
tin 1953 ishte tri herë e gjysmë më pak e zhvilluar se Sllovenia, ndërsa shi para rënies së Jugosllavisë, në vitin 
1989, ky dallim ishte 1:8 (Jović, 2001, 96-97; 2003, 31). Po ashtu të shihet: Burg, 1996, 51; 53 dhe Pleština, 
1992. 
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ky proces i diferencimit shoqëror, në kundërshtim të plotë me qëllimet nominale të 
sistemit socialist të personalizuara në idetë e “shoqërisë pa klasa”, solli lëvizjen e parë 
protestuese të madhe në Jugosllavi – protestat studentore në Beograd në qershor të 
vitit 1968. Edhe pse me përbërjen e vet “elitiste”, protestat studentore në Jugosllavi 
më 1968 në të vërtetë përfaqësojnë një kryengritje sociale autentike kundër rendit në 
atë kohë tanimë të stabilizuar të pabarazive shoqërore të personifikuara te “borgjezia 
e kuqe” partiake, e cila ishte cak primar i parullave studentore. Disa muaj më vonë, në 
nëntor të vitit 1968, shpërthejnë edhe protestat e para në KSA të Kosovës, njërit prej 
rajoneve ekonomikisht më të pazhvilluara të Jugosllavisë.

Rebelimi social përfaqësonte një kërcënim ekzistencial për sistemin politik, 
raison d’etre i të cilit ishte instalimi i shoqërisë së drejtë, egalitariste dhe, si qëllim 
përfundimtar, pa klasa. Në këtë sens, elita politike jugosllave në krye me Josip Brozin 
nuk kishte një përgjigje të shpejtë, e cila do t’i delegjitimonte drejtpërdrejt lëvizjet 
protestuese që u shfaqën më 1968, që më së miri ndoshta vihet re në replikën e famshme 
të Titos se “studentët kanë të drejtë”. Në kontekstin e rrezikimit serioz të legjitimitetit 
të rendit, elita politike jugosllave, siç do ta vëmë në pah me shembujt nga lënda, do të 
përdorë për herë të parë në nëntor të vitit 1968 në Kosovë strategjinë e delegjitimimit 
të protestave nëpërmjet reduktimit diskursiv, i cili pasqyrohej në kalimin e kërkesave 
shoqërore-ekonomike të lëvizjeve protestuese dhe domosdoshmërisë së përgjigjes 
sistemore ndaj atyre kërkesave në domenin e riprodhimit simbolik të shoqërisë.120 

Jemi të mendimit se klasa sunduese në Jugosllavi, në momente krize si “Maspoku” 
kroat në vitin 1971 dhe protestat në Kosovë më 1968 dhe 1981, është përpjekur që 
lëvizjet protestuese komplekse, brenda të cilave ishin të gërshetuara ngushtë dhe jo 
lehtësisht të dallueshme kërkesat shoqërore-ekonomike dhe simbolike (politiko-
identitare), t’i reduktojë ato diskursivisht në dimensionin identitar, duke i përkufizuar 
para të gjithash si “nacionaliste”. Meqenëse sensibiliteti për çështjet identitare ishte 
i pranishëm empirikisht brenda lëvizjeve protestuese121, presupozimi ynë është që 
strategjia e reduktimit diskursiv në këto momente kyçe ka sjellë rezultatin më të 
dëshirueshëm nga pikëpamja e elitës jugosllave të pushtetit – vetë aktorët e përfshirë 

120 Riprodhimi simbolik i rendit nënkupton format e integrimit të veprimit shoqëror të aktorëve, ku ndërthur-
ren përkufizimi i identiteteve individuale e kolektive të aktorëve, i statusit të tyre si dhe i justifikimit të asime-
trisë së fuqisë/pushtetit të tyre në procesin e vendimmarrjes për qëllime kolektive të veprimit (“integrimi poli-
tik” në kuptimin më të ngushtë). Thënë më thjeshtë, riprodhimi simbolik i shoqërisë ka të bëjë me çështjet 
“politike” për dallim nga ato “ekonomike”.

121 Sipas pozicionit anti-esencialist, të cilin e mbrojmë këtu, një lëvizje e caktuar proteste merr formën e vet 
specifike, kur “përvoja e padrejtësisë” (Honneth, 1996) e një grupi të caktuar aktorësh shoqërorë artikulohet 
bashkarisht me fjalorin specifik të luftës politike që ai grup e ka në dispozicion – p.sh. fjalorin e të drejtës dis-
tributive ose fjalorin e vetëvendosjes nacionale. Vetë përvoja e padrejtësisë të një rendi shoqëror të caktuar, 
apo fenomeni, më së shpeshti është diçka komplekse dhe përmban në vetvete edhe elemente “identitare” 
dhe “klasore”, por ato elemente brenda vetë përvojës janë paradiskursive. Ato përfaqësojnë një lloj reaksioni 
intuitiv afektiv e moral të aktorëve brenda situatës shoqërore konkrete. Nëse janë në dispozicion më shumë 
fjalorë njëkohësisht dhe të gjithë pak a shumë korrespondojnë me aspekte të caktuara të përvojës së padre-
jtësisë, artikulimi përfundimtar i protestës kryesisht me një fjalor do të varet nga faktorë të shumtë – rapor-
tit të fuqisë së aktorëve brenda lëvizjes protestuese, reaksionit të bartësve të fuqisë politike dhe teknikave 
specifike të tyre për “neutralizimin” e sfidave që lëvizja protestuese ia drejton legjitimitetit të rendit. Në këtë 
mënyrë e kuptojmë edhe rolin e strategjisë së përmendur të “reduktimit diskursiv”, të cilën elita politike 
jugosllave e zbatonte kundruall lëvizjeve protestuese në Kosovë.
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në këto protesta merrnin mbi vete në mënyrë implicite etiketën ncionaliste, çka sillte 
te riartikulimi gradual i kërkesave protestuese nëpërmjet prizmit kryesisht identitar. 
Meqë reduktimi diskursiv u tregua i suksesshëm, kreu i pushtetit jugosllav mund 
t‘i qasej edhe “përgjigjes” ndaj kërkesave të lëvizjeve protestuese. Kjo u bë brenda 
regjistrit të riprodhimit simbolik të shoqërisë, para së gjithash me “liberalizimin” e 
mëtejshëm të rregullimit politik të Jugosllavisë në drejtim të federalizmit dhe shkallës 
më të lartë të autonomisë së grupeve (etnike) të përcaktuara në planin identitar. Klasa 
sunduese bënte përpjekje që paaftësinë e vet për te zgjidhur problemet strukturore 
të ekonomisë jugosllave (pabarazitë shoqërore dhe rajonale në rritje dhe krizat 
ekonomike periodike), në masë të madhe të prodhuara me “eksperimentin” inicial, 
ta kompensojë me liberalizimin e sistemit ekonomik, i cili më pas përsëri prodhonte 
kushte për shfaqjen e lëvizjeve protestuese të reja.

Korniza metodologjike e hulumtimit 

Vendimi hulumtues që ta testojmë, por edhe ta zhvillojmë më tej argumentin e 
parashtruar teorik në kuadrin e lëndës që e përbëjnë raportimet mbi protestat në 
Kosovë në mediat e shtypura122, bazohet mbi presupozimin se diskursi mediatik (në 
të cilin pasqyrohej edhe diskursi i elitës politike të asokohshme të RS të Serbisë), i cili 
nëpërmjet gazetave të përditshme me influencë depërtonte tek aktorët e përditshëm, 
ka patur një rol të rëndësishëm në riprodhimin simbolik të rendit.123 Kjo kishte të 
bënte veçanërisht me raportimin në momente krizash, siç ishin gjithsesi protestat në 
Kosovë në vitet 1968, 1981 dhe 1988.

Në analizën e lëndës është shfrytëzuar analiza kritike e diskursit ideologjik (van 
Dijk, 2006), para së gjithash analiza e strategjive diskursive të përdorura në atë 
segment konkret të lëndës, të cilat në diskursin e hulumtuar shërbejnë për të paraqitur 
dhe përcaktuar Ne dhe Ata. Strategjia diskursive themelore në diskursin ideologjik 
është strategjia e paraqitjes pozitive të grupit të vet krahas paraqitjes negative të grupit 
të kundërvënë. Kjo bëhet duke i theksuar informacionet që janë pozitive për ne ose 
negative për ta, ndërsa duke i fshehur ose zbutur informacionet që janë pozitive për ata, 
respektivisht negative për ne. Me fjalë të tjera, me strategjitë diskursive manipulohet 
me sasinë e detajeve dhe nivelin e përshkrimit, ndërsa informacionet mbeten sipas 
nevojës implicite ose eksplicite (Ibid, 356-358). Për këtë analizë gjëja më e e rëndësishme 
ishte të vihet re te lënda dhe të rikonstruktohet strategjia diskursive e delegjitimimit të 
kundërshtarit, sipas të cilës kundështarin nuk mjafton vetëm ta paraqesësh në mënyrë 
negative, por pozicionin e tij duhet ta shpallësh jolegjitim, ndërsa parimet mbi të cilat 

122 Mostrën iniciale e përbënin të gjithë ekzemplarët e gazetave Borba, Politika dhe Večernje novosti që kanë dalë 
në periudhën prej 1 nëntorit deri më 10 dhjetor të vitit 1968, prej 1 marsit deri më 10 prill të vitit 1981 dhe 
prej 1 nëntorit deri më 1 dhjetor të vitit 1988.

123 “Konfliktet politike kryesore në socializëm ishin konflikte midis interpretimeve të ndryshme të realitetit dhe 
vizioneve për të ardhmen. Politika në socializëm u përngjante shpesh seminareve filologjike, ndërsa plenu-
met e Komiteteve Qendrore, përfaqësive dhe komisioneve të tyre ishin vende ku debatohej çfarë mendonte 
dikush kur thoshte diçka dhe – për më tepër – çfarë ka menduar Marksi në ndonjë shkrim të tijin” (Jović, 
2003, 104).
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ai qëndron si të padrejta. Me aktin e delegjitimimit kështu, midis të tjerash, mund 
të sulmohet legjitimiteti i përkatësisë, veprimit, qëllimeve, normave dhe vlerave (Ibid, 
342-345). Strategjia diskursive e delegjitimimit të “kundërshtarit” – pjesëmarrësve të 
protestave në Kosovë – me anë të kornizimit124 në raportimet mediale ishte, në pajtim 
me argumentin e këtij punimi, pjesë e një procesi më të gjerë të reduktimit diskursiv 
të të gjitha lëvizjeve protestuese në Jugosllavi si lëvizje nacionaliste, respektivisht 
identitare, të cilin elita politike jugosllave e zbatonte në periudhën e analizuar.

1968: lindja e një teknike të re të dominimit simbolik

Protestat më të mëdha në Kosovë në kuadër të Jugosllavisë socialiste u shfaqën 
si reaksion ndaj krizave krejtësisht konkrete, që kishin zënë fill për shkak të pasojave 
negative shoqërore të liberalizimit, të cilat godisnin veçanërisht rajonet e pazhvilluara 
të Jugosllavisë. Kështu edhe shkaqet afatgjata të protestave në Kosovë në vitin 1968 
shtrihen deri te reforma ekonomike e viteve 1964/1965, kur ndodhin ndryshime 
qenësore, që para së gjithash kanë të bëjnë me rritjen e kompetencave të ndërmarrjeve 
në aspektin e akumulimit dhe riprodhimit të kapitalit (Rusinow, 1977, 173-179). 
Megjithatë, ndoshta ndikimin më të fuqishëm në destabilizimin e shoqërisë jugosllave 
e ka patur liberalizimi i vetëqeverisjes, që hapi dhe institucionalizoi garën e tregut 
midis republikave dhe krahinave të RSFJ-së, në të cilën pjesët më të pazhvilluara të 
Jugosllavisë, siç ishte Kosova, pësonin pasojat më të këqija të vetë eksperimentit. 
Siç është cekur më parë, liberalizimi në kontekstin jugosllav presupozonte heqjen 
dorë të pjesshme të pushtetit qendror nga përpjekjet për rregullimin e të gjitha 
aspekteve të realitetit shoqëror në pajtim me vizionin themeltar të një shoqërie të 
dëshirueshme, e me këtë edhe pranimim dhe legjitimimim e një shumësie entitetesh 
të një shkalle më të ulët në raport me pushtetin qendror të Jugollavisë – republikave, 
krahinave, “kombeve e kombësive”, sipërmarrjeve ekonomike – si aktorë legjitimë 
dhe vendimmarrës në procesin e riprodhimit shoqëror.125 Në këtë mënyrë liberalizimi 
mundësoi gradualisht afirmimin (e sërishëm) e përkatësive partikulare të ndryshme, 
identiteteve dhe lojaliteteve kundruall përcaktorëve abstrakt-universal dhe shpesh 
simbolikisht të zbrazët si p.sh. “punonjës”, proletar, jugosllav, rrjedhimisht edhe 
normalizimin (implicite) gradual të nacionalizmave etnikë në Jugosllavi dhe të gjtha 
trajtave të “konkurencës” midis republikash. 

124 Kornizimi (framing) presupozon përzgjedhjen e disa aspekteve të realitetit dhe lënien pasdore e të tjerave, 
krahas së cilës shkon theksimi i të parave si veçanërisht të rëndësishme në procesin e komunikimit. Kjo ar-
rihet me anë të përcaktimit të problemeve, interpretimin e shkaqeve të tyre, vlerësimin moral dhe rekoman-
dimin e trajtimit praktik (Entman, 1993, 52, sipas Bakić, 2011, 109).

125 Në këtë sens interpretojmë edhe një nga lëvizjet e para dhe më largvajtëse të liberalizimit që ndërmorri elita 
jugosllave në fillim të viteve ’50 – heqja dorë nga ndërtimi sistematik i identitetit nacional jugosllav “nga lart” 
dhe zëvendësimi i këtij identiteti me ideologjinë e “vëllazërim-bashkimit” të popujve jugosllavë. Krahaso po 
ashtu: Dyker, 2013, 63-91.
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Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë përfaqësojnë një nga shembujt e parë të 
mungesës së suksesit në trajtimin e përvojës së padrejtësisë me anë të një fjalori 
alternativ, progresiv të solidaritetit, i cili do të këmbëngulte në universalitetin e 
egalitarizmit të projektit socialist, përkundër fjalorit të partikularizmave identitarë-
nacionalë.126 Rishpërndarja dhe drejtësia sociale janë kërkuar në kuadër të autonomisë 
nacionale të aktiviteteve ekonomike dhe rishpërndarjes së resurseve, në vend se në 
regjistrin egalitarist të socializmit.

Konkretisht, protestat që shpërthejnë në shumë qytete të KSA të Kosovës më 27 
nëntor të vitit 1968 – në Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë të Kosovës, disa 
muaj pas demonstratave studentore të qershorit në Beograd, përfaqësojnë artikulimin 
e përvojës së padrejtësisë të personifikuar në faktin se, edhe pas 23 vjetësh ekzistence 
të sistemit socialist, Kosova edhe më tej ishte ekonomikisht e prapambetur në raport 
me të gjitha rajonet e tjera të Jugosllavisë dhe se shumica shqiptare në këtë krahinë, 
më shumë se të gjitha kombësitë e tjera, ballafaqohej me problemet e varfërisë së 
skajshme dhe bllokimin e lëvizshmërisë sociale. Në këtë kuptim, përvoja e padrejtësisë, 
si shkaktar primar i protestave, ishte e hapur për artikulim brenda të dy fjalorëve të 
luftës politike të cekur më parë: fjalorit të drejtësisë sociale dhe fjalorit të politikës 
së identitetit, prandaj kërkesat dhe parullat e demonstruesve, si “Kosova Republikë”, 
pasqyronin gërshetimin e pandashëm empirik të të dy fjalorëve.

Nëse fokusohemi te raportimi i gazetave të përditshme, do të vëmë re se protesta 
përfaqësonte një faze kritike në zhvillimin e strategjisë së përmendur të reduktimit 
diskursiv të lëvizjeve protestuese, të cilën elita politike jugosllave e kishte zhvilluar me 
qëllim të delegjitimimit të protestave. Në raportime nuk ka dallime qenësore midis 
tri gazetave të përditshme në pikëpamje të strategjive diskursive të delegjitimimit – 
autorët e teksteve para së gjithash protestat i interpretojnë si shprehje e nacionalizmit 
dhe separatizmit shqiptar, duke mohuar edhe mundësinë më të vogël që shkaqet e 
protestave të shihen te mossukseset e socializmit jugosllav për të zgjidhur problemet 
strukturore të ekonomisë kosovare.

Në tekstin “Vlerësimi i aktivitetit trevjeçar”, për shembull, është vënë themeli 
i strategjisë së delegjitimimit të protestave, duke theksuar se procesi i liberalizimit 
ekonomiko-politik i filluar në vitin 1965 përfaqëson një “demokratizim të sistemit”, 
respektivisht larjen e hesapeve me “forcat burokratiko-shoviniste”:

Larja e hesapeve të forcave vetëqeverisëse me ato burokratiko-
konservatore në nivel të KQ të LKJ-së kishte pasoja largvajtëse për jetën 
politike të kësaj Krahine. Demokratizimi e ka hapur procesin e mposhtjes 
së platformës burokratiko-shoviniste dhe fraksioniste të forcave brenda 
dhe jashtë Lidhjes Komuniste, si dhe i dha një hov të fuqishëm luftës 
ideo-politike të Lidhjes Komuniste.

        Borba, 1968a,6

126 Edhe pse është i pakontestueshëm fakti se Kosova pas aneksimit në Mbretërinë e Serbisë ishte objekt i 
dominimit imperial (krah. Tucović, 1950, 131; Lampe, 2000, 97), në të cilën shqiptarët ishin jo rrallë të 
reduktuar në qytetarë të rendit të dytë, socializmi me internacionalizmin e tij, megjithatë, ofronte mundësi-
në e tejakalimit të barrës së historisë komplekse të konflikteve ndëretnike të këtyre dy popujve. 
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Në fragmentin në vijim nga materiali i marrë në shqyrtim, autori i tekstit tërheq 
vërejtjen se, përkundër pasurisë dhe llojllojshmërisë së parullave në protesta (“kritika 
e çdo gjëje ekzistuese”), pas kërkesave të demonstruesve fshihet një motiv themelor – 
hedhja poshtë e socializmit jugosllav:

Qëndron fakti se shumë qëndrime dhe kritika në Fakultet ishin në 
pajtim me parullën “kritikë e çdo gjëje ekzistuese”, pas së cilës fshihej 
kritika e drejtimeve të miratuara të zhvillimit të shoqërisë sonë dhe rolit 
udhëheqës të Lidhjes Komuniste.

Borba, 1968b,4

Më anë tjetër, gazetari i Borba-s përpiqet t’i definojë dhe klasifikojë tipat e kritikës 
së gjendjes ekzistuese shoqërore-ekonomike në Kosovë, me qëllim të vënies në pah të 
orientimit të tyre antisocialist dhe identitar-politik:

(...) që aktivtetet për zbatimin e vendimeve të KQ të LKJ-së, KQ të LKS-
së dhe Komitetit Krahinor, elementë të ndryshëm anarkoliberalistë, 
nacionalistë-shovinistë dhe antisocialistë nga radhët e kombësisë 
shqiptare kanë dashur t’i shfrytëzojnë për qëllimet e veta. Deformimet e 
ndryshme të organeve të sigurisë në të kaluarën, gabimet dhe veprimet 
e njerëzve të caktuar, ata u përpoqën t’ia atribuojnë sistemit socialist të 
Lidhjes Komuniste dhe politikës së saj.

Borba, 1968c, 3
 
Në tekstin nga Politika mund ta vëmë re po atë strategji reduktuese diskursive:
 

Forcat reaksionare po përpiqen ta keqpërdorin dhe pamundësojnë 
demokratizimin e jetës politike te ne për t’i imponuar qëndrimet e veta. 
Përmbajtja e parullave me të cilat kanë dalë në rrugë forcat reaksionare dhe 
momenti që e kanë zgjedhur, flasin qartë për një aleancë kundërshtarësh 
politikë të të gjitha ngjyrave, që nga agjenturat e huaja, mbetjet e forcave 
reaksionare dhe shoviniste, gjer te deviantë të ndryshëm brenda Lidhjes 
Komuniste, me qëllimin infernal që t’i shkaktohet dëm afirmimit të 
shqiptarëve dhe zgjidhjeve të shoqërisë sonë, kuptim i të cilave është 
përparimi i marrëdhënieve midis kombeve dhe kombësive.

Politika, 1968a

Në raportin e dytë, aktorët e protestës janë përkufizuar si “armiq klasorë”, që 
përfaqëson një hap më tej nga etiketa e “nacionalizmit”. Ndërkohë që kërkesat 
nacionaliste janë hipotetikisht kompatibile me kërkesat për drejtësi sociale, në rastin 
e “armiqve klasorë” kjo mundësi humbet:



171

Sonte në Prishtinë është mbajtur edhe mbledhja e zgjeruar e sekretariatit 
të Organizatës Bazë të Lidhjes Komuniste të Fakultetit Filozofik, në të 
cilën u vlerësua se demonstratat i  kishte organizuar armiku klasor...

Borba, 1968č

Teksti i Borba-s na e tërheq vërejtjen se, edhe pse protestat mund të duken si 
“studentore” dhe kështu mund të vihen në relacion me protestat e qershorit në 
Beograd (të cilat u trajtuan pikësëpari si të një karakteri social), ato nuk i pasqyrojnë 
qëndrimet e shumicës së studentëve (aktorëve legjitimë): 

Anëtarët e këshillit krahinor kanë vënë re se ka patur përpjekje që 
demonstratat të kualifikohen si studentore dhe që akti armiqësor i një 
grupi studentësh të  kombësisë shqiptare t’i atribuohet shumicës së 
studentëve.

Borba, 1968ć, 4

Më në fund, shembullin më të elaboruar të strategjisë së “tërheqjes së vërejtjes” që 
lexuesit të mos i nënshtrohen tundimit për të gjetur “motive sociale” te protestat, por 
ta bëjnë dallimin midis “helmit dhe sheqerit”, e kemi gjetur te Politika:

Nga daljet publike të këtilla, vështirë të dallohen ato që i dënojnë 
demonstratat, por përpiqen të gjejnë një varg arsyesh sociale për justifikimin 
e demonstruesve. Kuptohet, karakterin akut të problemeve sociale nuk mund 
ta mohojë askush. Ato ekzistojnë që ç’ke me të, si , më në fund, gjithandej në 
vend, po këtu janë madje edhe më të theksuara. Por, në diskutimin lidhur me 
to (...) duhet ndarë helmi prej sheqerit. Para së gjithash, mbledhjet partiake 
janë thirrur për t’i vlerësuar demonstratat politikisht dhe për ta përcaktuar 
përgjegjësinë e pjesëmarrësve në to. Insistimi që aty dhe në këtë çast të flitet 
për problemet sociale do të thotë përpjekje që tubimi të shpërqendrohet nga 
shqyrtimi i çështjes kryesore (...) Është më se e qartë, nuk bëhet fjalë për 
problemet që ekzistojnë tani, por për mënyrën se si akëcili në këtë situatë 
manipulon politikisht me to.

Politika, 1968b

Në strategjitë diskursive të paraqitura mund të vihet re lindja e një teknike të re 
të dominimit simbolik127, të cilën do ta përcjellim më tej nëpërmjet protestave të vitit 
1981 dhe 1988.

127 Koncepti i dominimit simbolik është i lidhur ngushtë me konceptin e legjitimimit sistemor të rendit, respe-
ktivisht përfaqëson mekanizmin e tij kryesor. Dominimi simbolik ka të bëjë me pengimin e vazhdueshëm 
të aktorëve që u përkasin grupeve shoqërore, të cilat u nënshtrohen formave nga më të ndryshmet të pa-
drejtësisë sistemore distributive dhe statusore, që përvojat e veta t’i artikulojnë dhe institucionalizojnë suk-
sesshëm në një formë rendi të ndryshëm shoqëror-ekonomik dhe statusor.
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1981: “kontrarevolucioni” në epokën e stabilizimit

Pasojat largvajtëse të strategjisë së reduktimit diskursiv të problemeve sociale të 
qytetarëve të Kosovës në ato identitare, mund të vërehen më së miri në shembullin 
e demonstratave të vitit 1981. Pas përpjekjes së elitës jugosllave që me reformat 
kushtetuese të vitit 1974128, “problemin kosovar” ta zgjidhë me decentralizimin 
politik, në mars të vitit 1981, studentët shqiptarë çohen në kryengritje për shkak të 
kushteve të këqija në Universitetin e Prishtinës. Në atë moment, në Universitetin e 
Prishtinës rreth 20 000 studentë studiojnë në gjuhën shqipe dhe ballafaqohen me 
një mungesë perspektive për punësim dhe standard jetësor për të qenë – në Kosovë, 
për shkak të moszhvillimit mungojnë vende pune të kualifikimit të lartë, ndërsa 
studimet në gjuhën shqipe krijojnë një barrierë gjuhësore për punësim në pjesët e tjera 
të Jugosllavisë. Në situatën e keqe në Universitet ndikonte gjithashtu edhe kriza e 
përgjithshme ekonomike, në të cilën problemi i borxheve të RSFJ-së zgjidhej përsëri 
me masa kursimi që i kontribuan rritjes së papunësisë, rritjes së çmimeve dhe rënies 
së standardit të popullsisë.129 Zgjidhja kërkohej në “racionalizim” dhe “stabilizim”, 
respektivisht në një formë kursimi në fushën e financave publike. Rënia e standardit 
të jetesës i godiste rëndë studentët, grupin shoqëror me lëndueshmëri të theksuar 
nga këso masash. Rebelimi për gjendjen në konviktet studentore në Universitetin 
e Prishtinës kishte një prapavijë të pamëdyshtë sociale.130 Analiza jonë sugjeron se 
karakteri social i demonstratave në diskursin publik – posaçërisht në shqyrtimet e 
funksionarëve të lartë të LKJ-së – është ndrydhur dhe barazuar me nacionalizmin.

Në artikulimin e mohimit të prerë dhe të zjarrtë të karakterit social të demonstratave 
të vitit 1981, funksionarët e lartë qenë kreativë. Asllan Fazlia, kryetar i Konferencës së 
organizatave të LK të Prishtinës, në diskutimin në Kryesinë e Konferencës Komunale 
të LSPP-së të Prishtinës, të cilin e ka përcjellë Politika, nuk ka kurrfarë dyshimi për 
“karakterin armiqësor” të demonstratave, në të cilat organizatorët, me përdorimin 
e parullave “demagogjike” sociale dhe “nacionaliste”, janë përpjekur (pa sukses) t’i 
“joshin” studentët e Universitetit të Prishtinës. Natyrisht, siç vë re Fazlia, “studentët 
tanë” janë të vetëdijshëm se:

Universiteti i Kosovës në Prishtinë bën pjesë ndër tre universitetet 
më të mëdha në vend, në të cilin mësimi zhvillohet në gjuhën amtare 
të studentëve. Një zhvillim i tillë i shpejtë, i gjerë dhe i suksesshëm 
nuk është i njohur në historinë e zhvillimit të universiteteve. Jemi të 
vetëdijshëm ndërkaq, ka theksuar Fazlia, se studentët në Prishtinë 

128 Sipas interpretimeve të shpërbërjes së Jugosllavisë, në të cilat në plan të parë theksohen argumentet institu-
cionale, logjika e Kushtetutës së vitit 1974 dhe rregullave të tjera juridike, veçanërisht të Ligjit mbi Punën e 
Bashkuar (1976), ka pamundësuar funksionimin e organeve federative dhe ka ndikuar në forcimin e tenden-
cave disintegruese në shoqëri (Jović, 2003, 84-85). 

129 Kr. Dyker, 2013, 91-114.
130 Kr. Noel, 1998.
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për shkak të zhvillimit të shpejtë të universitetit kanë probleme me 
standardin e jetesës, në zgjidhjen e të cilave po punohet me nxitim.

Politika, 1981, 8

Kryetari i Kryesisë së KQ të LKJ-së, Dushan Dragosavac, e vë re shumëfishësinë 
e artikulimit të përvojës së padrejtësisë, mirëpo argumenton se në “planin teorik”, 
socializmi vetëqeverisës është zgjidhja më e mirë si për problemet sociale, ashtu edhe 
për ato nacionale. Karakteri hibrid i vetë socializmit vetëqeverisës bëhet strategji 
diskursive e një lloji të veçantë, ideologji me të cilën fshihen të gjitha ideologjitë tjera:

Përvoja na thotë se gjithmonë kemi pësuar dëm kur i kemi lënë 
pasdore momentet që na janë dukur si historike. Ne e kemi zgjidhur në 
mënyrën më të mirë çështjen e kombeve (...) Me zhvillimin e mëtejmë 
të vetëqeverisjes, si një element klasor-social, ne e zgjidhim me sukses 
çështjen nacionale, prandaj gjithnjë i ndërlidhim komponentet klasore, 
sociale dhe nacionale.

Večernje novosti, 1981, 1

Përkundër karakterit “inkluziv” intrinsik të këtij diskursi, Dragosavac shumë 
shpejt gjen bazë për diskreditimin e komponentes sociale të protestave:

(...) në demonstratën e parë (më 11 mars), për të cilën shkas ishte “ushqimi 
i keq” në mensën e studentëve. U pa shumë shpejt se ajo qe e gërshetuar 
me motive të tjera. Në trazirat e përsëritura janë shpalosur haptazi 
kërkesat kundërrevolucionare. U pa se armiku  në demonstrata ishte i 
përgatitur dhe i organizuar...

Ibid.

Në linjë të ngjashme është edhe fjalimi që mban Fadil Hoxha, anëtar i kryesisë së 
RSFJ-së dhe i kryesisë së LKJ-së, para Aktivit Politik të Prishtinës. Në fjalimin, i cili 
në gazetën Borba të Beogradit është botuar me titullin “Zhvillimi i Kosovës i pengon 
kontrarevolucionarët”, ai vë në pah se:
 

Jugosllavia dhe ekonomia e saj, si pjesë e ekonomisë botërore, si vend në 
zhvillim, i bart me vete, si edhe pjesa dërmuese e vendeve të tjera, pasojat 
e ngjarjeve të përgjithshme, prandaj në zhvillimin e vet ballafaqohet me 
vështirësi të njëjta apo të ngjashme me të cilat ballafaohet pjesa më e 
madhe e vendeve në botë.

Borba, 1981a, 3
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Duke shtuar se Kosova, si pjesë e Jugosllavisë, u është ekspozuar këtyre “vështirësive 
ekonomike” globale. Fadil Hoxha po ashtu thekson se ato nuk mund të -

... zgjidhen me vandalizëm, me rrënim të pronës sonë popullore, të cilën 
me duart e veta e kanë krijuar të gjithë njerëzit punues të popullit, as 
me aksione armiqësore e nacionaliste, por me përpjekje të forcave të 
organizuara socialiste të të gjitha kombeve dhe kombësive të Kosovës, 
në luftën për produktivitet më të lartë në punë, për zbatimin e masave të 
stabilizimit ekonomik...

Ibid.

Mohimi i çfarëdo mundësie që demonstratat të jenë të kushtëzuara nga faktorë 
socialë mund të dëgjohej edhe në mbledhjen e Komitetit Krahinor të LK të Kosovës, 
për të cilën raporton Borba:

Në punën tonë të mëtejshme ideo-politike nuk mjafton vetëm ta 
dënojmë veprimtarinë armiqësore dhe aksionet e saj. Është e nevojshme 
që në masat më të gjera ta shpjegojmë karakterin armiqësor dhe 
kuptimin e parullave që i kanë shpalosur organizatorët e demonstratave. 
Para së gjithash, forcat armiqësore që i kanë organizuar demonstratat 
në  parullat e tyre nuk kanë theksuar asnjë problem të vetëm social 
të njëmendtë a të vërtetë me të cilin ballafaqohen punonjësit tanë 
dhe rinia, ose kombësia shqiptare, sepse motivet dhe qëllimet e tyre 
përgjithësisht nuk janë problemet reale, sociale e të tjera, por janë të 
orientuara armiqësisht drejt rrënimit të sistemit tonë.

Borba, 1981b, 2

Qëndrimi miratues i elitës politike të asaj kohe rreth “karakterit armiqësor” të 
demonstratave që po zhvilloheshin në Kosovë, bazohej në mohimin konsekuent 
të karakterit të tyre social. Me kornizimin diskursiv të këtillë, në mënyrë elegante 
delegjitimohej forma më e rrezikshme e protestës shoqërore që vinte nga poshtë. 
Mohimi i komponentit social përforcoi edhe bazën e fuqisë së elitës së asokohshme, 
sepse zgjidhja e tensioneve sociale kërkohej tek eksperimentimi politik dhe ekonomik 
që ishte gjithnjë e më afër liberalizmit. Ky i fundit nënkuptonte “shndërrimin” e 
mëtejshëm të problemeve sociale në nacionale, në pajtim me tendencën e paraqitur 
me lart të liberalizimit për të afirmuar besnikërinë e aktorëve ndaj kolektiviteteve 
të ndryshme të veçanta, e po ashtu edhe parimin e “vetëvendosjes” si zgjidhje të 
mundshme të problemeve ekonomike të një grupi aktorësh të caktuar, veçanërisht 
nëse grupi shoqëror i shfrytëzuar ekonomikisht ishte njëkohësisht edhe homogjen në 
aspektin identitar.
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1988: drejt domosdoshmërive të imponuara
 

 Kur është fjala për ngjarjet komplekse të vitit 1988, duhet theksuar se përpjekjet 
tashmë afatgjata që të gjitha llojet e problemeve shoqërore të trajtohen nëpërmjet 
prizmit identitar e nacional kishin krijuar kushtet për mobilizimin e plotë nacional të 
aktorëve. Kriza e borxhit të jashtëm, e cila për herë të parë u shfaq në fillim të viteve 
80, arriti kulmin para fundit të dekadës kur rritja e çmimeve, inflacioni dhe mungesa 
e mallrave i kishin ngarkuar në masë të konsiderueshme gati të gjitha ekonomitë 
shtëpiake jugosllave. Gjurmimi për gjetjen e një forme të duhur të “stabilizimit” 
ishte bërë kështu preokupimi absolut i funksionarëve politikë dhe i teknokratëve të 
saj kohe. Mirëpo, në betejat rreth artikulimit të reformave, ideologjia e një pjese të 
elitës politike të bashkuar rreth Sllobodan Millosheviqit tanimë kishte siguruar një 
përparësi të caktuar pikërisht për arsye se me një efikasitet të skajshëm kishte arritur 
të bashkonte reduksionin identitar të padrejtësisë sociale dhe synimet etatiste në 
Serbi me “domosdoshmërinë e reformës”, zhvillimin e mëtejshëm të formës së tregut 
të riprodhimit shoqëror. Në këtë mënyrë u krijuan kushtet për krijimin e një “diskursi 
hibrid” të llojit të veçantë, sipas të cilit “qasja progresive” ndaj sistemit vetëqeverisës 
socalist jugosllav shtronte kërkesën për një artikulim ekskluziv nacionalist të 
interesave “klasore”.

Rryma e Millosheviqit arriti kështu që një pjese të madhe të opinionit publik serb 
t’ia prezentonte krizën sociale të viteve 80 si produkt i statusit të padrejtë të Serbisë në 
sistemin e konkurrencës së tregut ndër-federal, të cilën e kishte prodhuar eksperimenti 
liberal jugosllav. Meqënëse përvoja e padrejtësisë për një kohë të gjatë trajtohej në 
aspektin identitar dhe në mënyrë reduksioniste, kushtet për “zgjimin e popullit” 
ishin ideale. Shkëlzen Maliqi vë re dhe në mënyrë të përmbledhur e përshkruan këtë 
pamundësi të artikulimit alternativ të problemeve sociale universale:

Problemi i pronësisë mbi Kosovën u bë i një rëndësie jetike, ndërsa ajo 
që ishte vërtet e një rëndësie jetike për të gjithë qytetarët e Kosovës, pa 
dallim nacionaliteti, premtohet se do të zgjidhet sipas çelësit nacional, 
“kur Kosova të bëhet jona”, “kur ta rirrëmbejmë nga uzurpatorët”. 
Në diskursin sundues kosovar nuk janë të pranishme vështirësitë 
zhvillimore tepër të shprehura të Kosovës (me tendencën e “zhvillimit të 
moszhvillimit”, respektivisht prapambetjes së vazhdueshme në raport 
me viset e tjera të vendit), problemi i tranzicionit demografik (...). Në 
vend të problemeve reale, theksohen ato nacionale të mitizuara... 
Reduktimet e tilla pamundësojnë shqyrtimin e vërtetë të problemit, e 
vështirësojnë dhe madje e bëjnë të pamundur zgjidhjen e tij paqësore.

Maliqi, 1989, 73

Për këtë arsye nuk është për t’u çuditur pse Millosheviqi iu kthye zgjidhjes së “prob-
lemit kosovar”, si një toposi shekullor mitik të “bashkësisë nacionale” serbe. Makina 
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e tij propagandiste reformat kushtetuese të vitit 1988 i paraqiste si vendimtare për 
konsolidimin ekonomik dhe politik të RS të Serbisë. Kjo detyrë duhej të realizohej, në 
mënyrë që të fillohej ndreqja e “padrejtësisë” së bërë ndaj Serbisë me Kushtetutën e 
vitit 1974.

Përpjekjet për të formuluar çfarëdo qoftë konceptimi alternativ të natyrës së 
krizës shoqërore – të cilat para së gjithash mund të haseshin në publikimin zyrtar 
të LKJ-së, Borba – që nga fillimi zhvlerësoheshin prej zhdërvjelltësisë së “diskursit 
hibrid” millosheviqian, i cili ia doli që në sytë e opinionit publik ta vendosë veten në 
trekëndëshin midis liberalizmit, nacionalizmit dhe socializmit. Kështu edhe një herë 
doli në pah forca e nacionalizmit i cili, falë aftësisë që brenda vetes të përfshijë sipas 
nevojës elementet e ideologjive socialiste, liberale, konservatore dhe të tjera, është në 
gjendje t’i lidhë të gjitha ato në një krijesë hibride me potencialin për të mobilizuar një 
spektër të gjerë të aktorëve në bazë të përvojave të tyre të llojllojshme të padrejtësisë.

Pas përgatitjes mediatike shumëmujore, gjatë verës dhe vjeshtës së vitit 1988 
gjithandej në Serbi dhe në Mal të Zi u organizuan mitingje të shumta solidariteti me 
serbët dhe malazezët në Kosovë,131 që u kurorëzuan me mitingun e madh të ”Vëllazërim-
Bashkimit” në Beograd. Dy ditë para mitingut, në Kosovë shpërthejnë protestat pesë 
ditëshe në mbështetje të Komitetit Krahinor të Lidhjes Komuniste, kundër shkarkimit 
të Azem Vllasit, Kaqusha Jasharit dhe udhëheqësve të tjerë, si dhe kundër ndryshimeve 
të Kushtetutës së vitit 1974. Në mediat e analizuara, për këto protesta që nga fillimi 
raportohet me kujdes, por me një ton mbizotërues negativ. Dhe para se t’u atribuohej 
pa mëdyshje etiketa nacionaliste, me strategji retorike të ndryshme gazetarët vënë në 
pah dramaticitetin e ngjarjeve dhe rrezikun e tyre potencial.

Me brohoritjet dhe këndimin e zëshëm të tyre (...) ata zgjuan nga gjumi 
banorë të shumtë të Prishtinës. Skena ishte gati fantazmagorike: me 
llambat e ndezura, rrobat dhe helmetat minatore, arriti fillimisht një 
çetë prej rreth 150 punëtorësh të turnit të tretë të minierës së Kishnicës 
dhe Novo Brdos.

Večernje novosti, 1988a, 1-3

Pas fjalimeve të Kaqusha Jasharit dhe Azem Vllasit në stadiumin e KF “Prishtina”, 
ku ishin tubuar rreth 70 mijë pjesëtarë të kombësisë shqiptare, pritej që situata, edhe 
përkundër frikës, të qetësohej deri në një masë. (...) Për fat të keq, droja u bë realitet 
në një formë dramatike.

Borba, 1988a, 5

Edhe pse na arrinin lajme nga Prishtina gati deri në mbyllje të këtij 
edicioni të ”Politikës” për qetësinë në rrugët e Prishtinës, lajmi më i 
fundit na sjell, megithatë, një shqetësim të ri. (...) Organet e milicisë janë 
në pozicionet e veta.

Politika,1988a, 1

131  Rreth lëvizjes protestuese të serbëve në Kosovë në periudhën 1985-1988 të shihet te: Vladisavljević, 2003, 
2008.
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Puna diskursive për t’i atribuar këtyre protestave një karakter të padyshimtë 
nacionalist është e pranishme në masë të madhe në raportet e gazetave edhe përpara 
publikimit të vlerësimit zyrtar të kryesisë së RS të Serbisë dhe KQ të LK të Serbisë, 
sipas të cilit ekziston “pa mëdyshje” një kontinuitet i “ngjarjeve kundërrevolucionare 
që nga viti 1981” (Politika, 1988b, 1). Është vënë në pikëpyetje legjitimiteti i qëllimeve 
të proklamuara, i parullave (numërohej sa herë është dëgjuar në rrugë parulla “Kosova 
Republikë”), i legjitimitetit të aktorëve dhe organizatorëve të protestës (asnjëherë të 
përmendur me emër, por tërthorazi).

Më shumë se njëmijë minatorë të minierës “Stari Trg” të “Trepçës” e kanë 
ndërprerë punën sot në mëngjes. Janë bashkuar dy turne – i treti dhe i 
pari – për të shprehur “pakënaqësinë e vet dhe zemërimin për shkak të 
sulmeve në Sindikatën e Serbisë se në klasën punëtore në Kosovë ka më 
së shumti separatistë dhe nacionalistë”. Ky qe vetëm një shkas, ndërsa 
qëllimet e njëmendta punëtorët i shfaqën shumë shpejt.

Borba, 1988b, 1-5

 
Gjithë çfarë po ndodh në tërë Kosovën, derdhet në Prishtinë. Ky është 
më në fund edhe qëllimi i atyre që e kanë organizuar gjithë këtë, ndërsa 
në organizim dhe udhëheqje janë infiltruar edhe forca armiqësore. Kanë 
arritur të manipulojnë me një pjesë të punëtorëve. Prej gati secilit detaj 
shihet qartë se i tërë aksioni është organizuar dhe udhëhequr mirë – 
edhe për mënyrën e ardhjes në Prishtinë, edhe për mënyrën si këkesa të 
caktuara të papranueshme depërtojnë ngadalë dhe gradualisht.

Večernje novosti, 1988b, 6

Më shpesh vihej në pah organizimi “i pazakontë” dhe “sinkronizimi” i masës, e 
cila sillet “si me komandë” dhe në pajtim me “skenarin e mirënjohur”, si dhe me një 
“skenar” dhe “dekor” standard (në artikuj të shumtë hidheshin dyshime se flamujt 
jugosllavë dhe ata të punëtorëve, si dhe fotografitë e Titos shërbenin vetëm për ta 
kamufluar karakterin “e vërtetë” të protestës). Në këtë sens nuk kishte dallime ndër 
mediat e analizuara. 

Njëtrajtshmëria, skenografia e njëjtë, të njëjtat parulla, brohoritje dhe 
kërkesa të minatorëve, të cilët gjatë ditës së djeshme arrinin në kohë të 
ndryshme në Prishtinë, në kolona, shumëkë e bëri të mendojë se shfaqja e 
tyre në rrugët e kryeqytetit të Krahinës nuk qe fare e rastit, respektivisht 
se në gjithë ato ngjarje kishte një sinkronizim të konsiderueshëm. 

Večernje novosti, 1988c, 1-3 
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Një emëruesi të përbashkët i nënshtroheshin edhe të gjitha parullat, të 
gjitha kërkesat dhe të gjitha veprimet që i kanë ndërmarrë demonstruesit 
gjer më tani. Për realizimin e atyre qëllimeve (...) u shfrytëzua skenari dhe 
dekori tashmë i njohur mirë. Gjithçka zhvillohej nën flamujt jugosllavë 
trengjyrësh, flamurin partiak dhe flamurin e RS të Serbisë, të kombësisë 
shqiptare në Kosovë dhe flamurin e minatorëve (punëtorëve). Natyrisht, 
ata bartnin edhe me qindra fotografi të shokut Tito.

Borba, 1988c, 5

Për një çast, si me komandë, në orën 19, 20 dolën nga salla e madhe 
e “Boro e Ramizit” dhe në dy grupe, me britmat “Para komitetit, para 
komitetit”, u nisën drejt qendrës së qytetit, para godinës së KK të LK të 
Kosovës (...) Për pesë minuta, si me komandë, masa u shpërnda rrugëve 
të Prishtinës.

Borba, 1988č, 1

Në konferencën e Lidhjes së Komunistëve të Serbisë u kërkua një përkufizim 
zyrtar i protestave, ndërsa shumë pjesëmarrës në diskutim i ashpërsuan madje edhe 
vlerësimet më të pafavorshme rreth karakterit të protestave, të cilat deri në atë kohë 
shfaqeshin në media. Në diskursin e mediave beogradase, përkundër “kamuflimit”, 
bëhej fjalë për demonstrata antiserbe, por edhe për rezistencë kontrarevolucionare 
ndaj reformave.

Për këtë arsye shtrohet edhe pyetja edhe dilema: çfarë po ndodh 
kështu? (...) Sa ka elemente vazhdimësie të kontrarevolucionit të 
pafytyrë? Përvoja nga viti 1981 në aspektin e reagimit të ngadalshëm 
ndaj protestave, fillimisht të studentëve, e pastaj edhe të tjerëve, 
dezinformatat në vend lidhur me këtë çështje, veçanërisht në Kosovë, na 
detyrojnë që pa hezitim të gjitha t’i quajmë me emrin e tyre të vërtetë.

Politika, 1988c, 2

(...) se në thelb bëhet fjalë për demonstrata antiserbe përmasash mjaft të 
mëdha, të cilat i kanë organizuar po ato kuzhina nga viti 1968 dhe 1981. 
Qëllimi dhe kërkesa themelore është që asgjë të mos ndryshohet, që 
me çdo kusht të mbrohet politika ekzistuese. Kjo bëhet me një rreptësi 
të madhe (...) saqë të gjitha kamuflimet që kjo të fshihet – bien në ujë. 
Po  bëhen përpjekje që demonstratave t’u atribuohet një karakter 
projugosllav, por nuk po ia arrijnë dot.
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(...) Ajo që po ndodh në Kosovë ditët të fundit janë demonstrata dhe 
pikërisht demonstrata si një formë e re e shpalljes së vazhdimësisë 
së kontrarevolucionit të nacionalistëve dhe separatistëve shqiptarë. 
Demonstratat janë përgatitur dhe organizuar në mënyrë tepër delikate 
dhe udhëhiqen me mençuri. Gjithçka është e përpunuar gjer në  
detaje (...), ka theksuar Aleksandar Mitroviq.

Večernje novosti, 1988č, 4

Kundruall “demonstratave armiqësore në Kosovë” qëndronte “mitingu madhështor 
në Ushqe”132. Edhe pse, nga distanca e sotme, mund të diskutohet për karakterin e të 
dy protestave, politika redaktuese e gazetave të analizuara e ka diferencuar qartë kush 
janë “Ne” legjitimë, e kush janë “Ata” jolegjitimë që protesojnë në ato ditë.

Gjatë gjithë natës së kaluar dhe sot në mëngjes (...) drejt Beogradit 
po arrijnë me mijëra autobuzë dhe automobila. Njerëz të moshave, 
profesioneve dhe arsimimi të ndryshëm vijnë në Beograd për të shprehur 
dëshirat e veta për Jugosllavinë unike, për ndryshime, për një ardhmëri 
më të mirë... Beogradasit do të bëjnë çmos që të tregohen mikpritës të 
mirë. Ky qytet nuk do ta lejojë që kushdoqoftë ta njollosë dhe ndotë 
tubimin e madh liridashës.

Politika, 1988č, 1

Në tubimin madhështor në Ushqe (...) tetë oratorë folën për dramën 
kosovare, vëllazërimin dhe bashkimin e Jugosllavisë, reformat, 
ardhmërinë e brezit të ri, fuqinë e klasës punëtore, të kaluarën me të 
cilën mund të krenohemi...

Borba, 1988ć, 1

Politika, enkas për këtë rast, kishte nisur rubrikën “Jehona e mitingut të vëllazërimit 
e bashkimit në Beograd”, në kuadër të së cilës disa nga titujt qenë edhe: “Tubimi 
madhështor frymonte me humanitet dhe jugosllavizëm (Osijek)”, “Kragujevac: Ishte 
si një filharmoni”, “Smederevasit të ngazëllyer”, “Mitrovica e Titos: Treguam që jemi 
popull dinjitoz e fisnik”, “Novi Sad: Të mbretërojë harmonia në vend të grindjes”, 
“Sarajevë: Kënaqësi për sjelljen jugosllave” etj. Organizatori, Kryesia e Konferencës 
së Qytetit të Lidhjes Socialiste të Popullit Punëtor të Beogradit, transmeton Borba, e 
ka vlerësuar mitingun beogradas si një “tubim me nivel të lartë civilizues, tubimi më 
dinjitoz që është mbajtur ndonjëherë dhe ku u shfaq një ndërgjegje e lartë patriotike” 
(Borba, 1988d, 4).

132  Ušće quhet zona përgjatë bregut të majtë në derdhjen e lumit Sava në lumin Danub në Beograd. Mitingu, për 
të cilin shkruajnë autorët, u organizua më 19 nëntor 1988 (shën i red.). 
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Në imazhin e krijuar në këtë mënyrë nuk kishte më vend nga çfarëdolloj 
pikëpamjeje, e për rrjedhojë edhe përsa i përket çështjes së (jo)legjitmitetit, për të 
paraqitur qëndrime, të cilat i barazonin në një varg protestat në Kosovë, mitingjet 
e solidaritetit me serbët dhe malezezët të përballur me padrejtësi në Kosovë, si dhe 
mitingun përmbyllës në Beograd. Në secilin raport në media, në të cilin është shënuar 
që ndonjë aktor të jetë përpjekur ta bëjë një gjë të tillë, menjëherë pasonte distancimi 
nga ajo deklaratë dhe hedhja poshtë e argumenteve.

Nga masa pastaj u ngrit një punëtor me thirrjen: “Nesër do të mbahet 
mitingu në Beograd. Si mund të ndodhë një gjë e tillë, ndërsa kjo s’bën?”
Atje e organizon mitingun LSPP e Beogradit dhe e mban gjithë 
përgjegjësinë për këtë – ka thënë Kaqusha Jashari, duke shtuar – Nëse 
vazhdoni të flisni kështu, unë nuk do t’ju dëgjoj më.

Borba, 1988dž, 19-20

Hrabari është kundër “përgjithësimit të gjërave”, sepse “nuk mendoj se 
ata mijëra njerëz, ata qindra mijëra, që kanë ardhur atje, janë të gjithë 
irredentistë.” Në fund Hrabari u angazhua që këtyre ngjarjeve t’u jepet të 
paktën një shenjë pozitive minimale, sepse: “nuk mund t’i hedh poshtë 
deri në fund edhe mendimet e shprehura të atyre njerëzve. Edhe në 
situata të tjera kemi raste kur jepet një mbështetje plebishitare, po ashtu 
për njerëz të caktuar”. Ka reaguar Marija Todoroviq, duke theksuar se ajo 
që së jashtmi mund të përngjajë me diçka tjetër, absolutisht nuk është e 
ngjashme. Rrjedha e ngjarjeve dëshmon që në thelb kemi të bëjmë me dy 
gjëra krejtësisht të ndryshme.

Borba, 1988đ, 1

Diskursi i endur dendur, i përthurur rreth ngjarjeve të rëndësishme publike të 
vitit 1988 pasqyron tiparet themelore të reduksionit diskursiv të lëvizjeve protestuese 
në Jugosllavinë socialiste, por njëkohësisht tregon edhe origjinën e kësaj teknike të 
dominimit simbolik – heqjen dorë graduale prej aktorëve prej artikulimit përgjithësisht 
të përvojës së padrejtësisë nëpërmjet çelësit social.

Shqyrtime përfundimtare

Me formalizimin e tezës mbi strategjinë e shndërrimit të krizave të legjitimitetit 
të socializmit jugosllav nga rrafshi shoqëror-ekonomik në rrafshin simbolik, me të 
cilën klasa sunduese jugosllave përgjigjej ndaj sfidave të aktorëve “nga poshtë”, vijmë 
te modeli shpjegues dydimensional, i cili përbëhet nga aksi i fuqisë/pushtetit politik dhe 
aksi i artikulimit diskursiv të kërkesave protestuese (aksi i ideologjisë):
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Aksi i fuqisë/pushtetit politik (X)
Elita

NacionalizmiAksi i ideologjisë (Y) 
Jugosllavizmi

Aktorët e thjeshtë

Në fillim të periudhës së analizuar, aktorët që i përkasin elitës në pjesën më të 
madhe janë të vendosur brenda katrorit të majtë lart, duke zotëruar botëkuptimin 
jugosllav, antinacionalist. Në të njëjtën periudhë, kategoria e “aktorëve të thjeshtë” 
është e pranishme relativisht njësoj në kontinuumin e dy katrorëve të poshtëm. Brenda 
përditshmërisë jugosllave dhe lëvizjeve protestuese, të shkaktuara para së gjithash 
nga krizat ekonomike dhe padrejtësitë, vazhdimisht janë të pranishme të dy kornizat 
referente për interpretimin e realitetit, identitare dhe klasore. Ato gërshetohen me 
njëra-tjetrën brenda përvojës së padrejtësisë të aktorëve.

Në çastet e mobilizimit të lëvizjes protestuese ndodh procesi intersubjektiv i 
artikulimit të kësaj përvoje. Njëkohësisht, rezultati përfundimtar i artikulimit varet 
para së gjithash nga dy faktorë: nga “fjalorët gjithpërfshirës” (botëkuptimet), të 
cilët aktorët i kanë në dispozicion dhe nga efektiviteti i mekanizmave të dominimit 
simbolik që i ka në dispozicion klasa sunduese, siç është strategjia e reduksionit 
diskursiv. Konsiderojmë se klasa sunduese në Jugosllavi e ka praktikuar me sukses 
dominimin simbolik në momentet kyçe më 1968 dhe 1981, duke i pamundësuar 
aktorët që në protesta, por edhe në hapësirën mediatike, t’i legjitimojnë kërkesat e 
veta si “socialiste”. Kështu është penguar përqëndrimit i aktorëve brenda katrorit 
të majtë të poshtëm në formën e rezistencës sociale, antinacionaliste ndaj rendit, 
kompatibile me jugosllavizmin. Në vend të kësaj, reduksioni diskursiv për një periudhë 
të gjatë i ka kontribuar përqëndrimit të aktorëve të thjeshtë brenda katrorit të djathtë, 
edhe nëse kërkesat e veta shoqërore-ekonomike i kanë riartikuluar plotësisht brenda 
kornizës identitare, ose nëse kërkesat e përmendura të kenë filluar t’i interpretojnë si 
jokompatibile me jugosllavizmin (të dyja modalitetet e riartikulimit ishin të pranishme 
në lëvizjet protestuese të shqiptarëve të Kosovës më 1968, 1981 dhe 1988).

Origjinën e fundme të reduksionit diskursiv, si strategji e dominimit simbolik, 
e përfaqëson çarja e elitës jugosllave në dy rryma dhe ngurtësimi përfundimtar i 
aktorëve të lëvizjeve protestuese brenda katrorit nacionalist më 1988. Përdorimi i 
etiketës nacionaliste që nga viti 1968 deri në gjysmën e viteve 80-të, me qëllim të 
delegjitimimit të protestave, kishte një efekt reaksioni edhe mbi vetë elitën. Një segment 
i rëndësishëm i saj e zhvillon një strategji të re si përgjigje ndaj krizës strukturore 



182

të sistemit jugosllav: rikuptimësimin e vetë etiketës dhe pranimin e pjesshëm të një 
modaliteti të saj (nacionalizmit të grupit etnik, të cilit i përket ai segment i elitës, 
krahas refuzimit të nacionalizmave etnikë që i kundërvihen atij).

Elita u përpoq edhe një herë të përgjigjet me zgjidhje “eksperimentale” në sferën 
e ekonomisë ndaj krizës së thellë të sistemit jugosllav në gjysmën e dytë të viteve 
80të, kësaj radhe me liberalizimin substancial të tregut. Mirëpo, një segment i elitës 
me bindje reformiste, i prirë nga Millosheviqi, në harmoni me lëvizjet protestuese 
në vendet e Bllokut të Lindjes, përpiqet që ideologjitë e liberalizimit të tregut dhe 
nacionalizmit etnik t’i paraqesë si të pandashme, duke e rikuptimësuar etiketën e 
nacionalizmit.133 Kjo pjesë e elitës pozicionohet strategjikisht brenda katrorit të 
djathtë – lartë të modelit, duke u përpjekur që përvojën e padrejtësisë së aktorëve 
ta artikulojë nëpërmjet çelësit nacionalist në luftë kundër segmentit të elitës me 
orientim jugosllav, duke u përpjekur që aktorët t’i përqëndrojë në vijën katrori i sipërm 
i djathtë – katrori i poshtëm i djathtë. Segmenti i elitës i Millosheviqit, pasi korri fitore 
ndaj “reformatorëve” të pozicionuar si antinacioalistë, të personifikuar te kryeministri 
federal Ante Markoviq, nisi një proces zinxhiror të mobilizimit të aktorëve në linjën 
katrori i epërm – i poshtëm i djathtë, i cili deri në gjysmën e parë të vitit 1989 i kaploi 
të gjitha republikat dhe grupet etnike në Jugosllavi.

Sipas mendimit tonë, pikërisht dinamika specifike, e përvijuar më lart, e përvojës 
së padrejtësisë së aktorëve dhe strategjive të dominimit simbolik të klasës sunduese 
duhet parë si një nga shkaqet e mossuksesit në Jugosllavi të sistemit socialist, i cili 
gjatë katër dekadash e gjysmë nuk ia doli mbanë ta neutralizojë nacionalizmin si një 
kornizë referente primare për interpretimin e realitetit shoqëror në Kosovë.

133  Kr. Meie, 1999.
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Serbian-Albanian Relations in Socialist Yugoslavia: 
Protests in Kosovo and the Burden of Systemic 
Legitimization

Abstract: 
In this paper we examine to which extent was egalitarian vocabulary of Yugoslav 
socialism able to provide an alternative framework for interpretation of Serbian-
Albanian relations. Our initial hypothesis is that – due to the experimental nature of 
Yugoslav self-management socialism, which implied certain compromises with liberal 
capitalism – the Yugoslav elite was structurally bound to systematically negate the 
social aspect of protests that took place in Kosovo in 1968, 1981 and 1988. Using 
critical discourse analysis on daily newspapers (Politika, Večernje novosti and Borba), we 
show how the nomenclature treated the complex social-political aspects of the social 
uprisings exclusively as a manifestation of nationalism. To the actors involved, this 
discursive strategy suggested that nationalism is a common denominator for economic, 
political and ethnic equality. Final consequences of these discursive strategies will be 
shown through analysis of media coverage of protests in Kosovo and the “Brotherhood 
and Unity” meeting that took place Belgrade in 1988, wherein we can see that there is 
little space left for non-nationalistic interpretation of any kind of social uprising, both 
in media and actors’ perspective.
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