
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
 UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË  
DEPARTAMENTI I HISTORISË  

 

 

 

  ÇËSHTJA E KOSOVËS DHE MEDIA SHQIPTARE 

                                    (1981 – 2000) 

 

 

 

Kandidati:                                                   Udhëheqës shkencor:                                

Ma. Afërdita Sokolaj                                  Prof. Dr. Ana Lalaj 

 

 

 

TIRANË,  2014



 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË 
DEPARTAMENTI I HISTORISË 
Tel/Fax: +3554369987, www.fhf.edu.al 
Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë 

 

Disertacioni paraqitur nga 

Afërdita SOKOLAJ 

Në kërkim të gradës shkencore 

DOKTOR 

 

ÇËSHTJA E KOSOVËS DHE MEDIA  SHQIPTARE 

(1981 - 2000) 

Specialiteti : Histori                             

Udhëheqës shkencor:   

    Prof. Dr. Ana Lalaj 

 
Mbrohet më dt..../..../ 2014 

1...............................................Kryetar  
2 ..............................................Antar (oponent) 
3...............................................Antar (oponent) 
4...............................................Antar 
5...............................................Antar 

 

 

TIRANË, 2014 

 
 



PASQYRA  E LËNDËS
PARATHËNIE ...................................................................................................................................I
HYRJE ...................................................................................................................................... XVIII
KREU I PARË ................................................................................................................................. 1
MEDIA NË SHQIPËRI PËR NGJARJET NË KOSOVË (1981). ................................................... 1
I.1. Pasqyrimi në medien shqiptare i demonstratave të mars - prillit 1981 në Kosovë .................... 1
I.2. E drejta për vetëvendosje e shqiptarëve në Kosovë, (Jugosllavi) në qendër të analizave 
mediatike......................................................................................................................................... 16
I.3. Komunikimi mediatik për ngjarjet në Kosovë: ideologji dhe pragmatizëm ............................ 26
I.4. Burimet e medias moniste shqiptare për ngjarjet në Kosovë  .................................................. 31
KREU I DYTË .............................................................................................................................. 38
PASQYRIMI NË MEDIAN SHQIPTARE I STRATEGJISË KUNDËRAUTONOMI TË 
SERBISË NË KOSOVË (1981 -1987) ........................................................................................... 38
II. 1. Analiza dhe parashikime në medien shqiptare për minimizimin e autonomisë së Kosovës 
(1981 – 1985) .................................................................................................................................. 39
II.2. Qëndrimi i medias shqiptare ndaj Memorandumit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve 
të Serbisë (1986) ............................................................................................................................. 51
II.3. Media shqiptare për ngjarjet në Fushë Kosovë (1987) ........................................................... 56
KREU I TRETË ............................................................................................................................ 66
MEDIA SHQIPTARE PËR ELIMINIMIN E AUTONOMISË SË KOSOVËS (1988 - 1990) 66
III.1. Si u pasqyrua në medien shqiptare dhe të huaj Mbledhja e Ministrave të Jashtëm 
të Ballkanit ndaj çështjes së Kosovës  (shkurt 1988) ..................................................................... 66
III.2. Profesionalizmi i medias shqiptare dhe korniza politike në trajtimin e çështjes së 
Kosovës........................................................................................................................................... 71
III 3. Lajmi i ditës në medien e Tiranës - Përmbyllja e procesit kundërautonomi në Kosovë  
(1990) .............................................................................................................................................. 76
III.4. Media shqiptare -  jehonë reagimit politik ndërkombëtar për Kosovën ................................ 88
KREU I KATËRT ......................................................................................................................... 96
TRAJTIMI MEDIATIK NË SHQIPËRI I ALTERNATIVËS OPOZITARE SHQIPTARE NË 
KOSOVË (1990 – 1999) ................................................................................................................ 96
IV.1. LDK në median moniste në Shqipëri (1990) ......................................................................... 96
IV. 2. LDK në shtypin pluralist në Shqipëri (1991 – 1995) .......................................................... 112
IV.3. Spektri i medias pluraliste në Shqipëri ndaj alternativës së rezistencës paqësore në 
Kosovë pas Marrëveshjes së Dejtonit (1995 – 1997) ................................................................... 127
IV.4. Ballafaqim aktiv në medien shqiptare për rrugët e çlirimit të Kosovës (1997 - 1999) ........ 132
KREU I PESTË........................................................................................................................... 142
SI PUNUAN ATA QË PUBLIKUAN LAJMIN (1999) ............................................................... 142
V.1. Kosovë 1999 – luftë faktike dhe luftë mediatike. Informimi në kohë reale .......................... 142
V.2. Burimet për informacionin mediatik gjatë Luftës së Kosovës (1999) .................................. 146
V.3. Standartet etike profesionalë të medias shqiptare në përdorimin e burimeve ....................... 153
V.4. Tipare të përgjithshme të  medias shqiptare gjatë Luftës në Kosovë (1999) ........................ 160
PËRFUNDIME ........................................................................................................................... 165
FJALORTH................................................................................................................................... 171
BIBLIOGRAFI ............................................................................................................................. 173



I 
 

PARATHËNIE  
 

Objekti i këtij studimi është trajtimi që media në Shqipëri i ka bërë zhvillimeve në 
Kosovë për një periudhë historike relativisht të gjatë, gati 20 vjeçare, Mars 1981 – 
Qershor 1999, gjatë së cilës ndodhën ndryshime thelbësore ndërkombëtare: degradimi 
dhe përmbysja e plotë e sistemit socialist, shpërbërja e shteteve shumëetnikë dhe krijimi i 
një harte të re politike europiane.  

Miratimi i eliminimit të statusit kushtetues të krahinës autonome të Kosovës nga 
ana e Kuvendit të Serbisë, më 28 mars 1989, i dha legjitimitet kthesës më regresive në 
hapësirën jugosllave në fillim të viteve ‘90. Zhvillimet pasuese shkruan fillimin e historisë 
së re për Kosovën.  

Rezistenca popullore deri në luftë të armatosur në Kosovë shënoi një ngjarje 
historike me impakt të rëndësishëm në marrëdhëniet rajonale, evropiane dhe 
ndërkombëtare në dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XX. Ajo i dha fund dhunës etnike 
sistematike mbi popullsinë shqiptare shumicë në Kosovë dhe pranisë ushtarake serbe në 
këtë vend, vendosi administratën ndërkombëtare për ngritjen e funksionimin e 
institucioneve vetëqeverisëse lokale mbi bazën e parimeve demokratike, garantoi sigurinë 
nëpërmjet Forcës Paqeruajtëse të NATO-s (KFOR) mbylli ciklin e shpërbërjes së 
Jugosllavisë  dhe hapi rrugën e zgjidhjes së statusit të saj politiko – juridik, me krijimin e 
një shteti të ri të pavarur.   

Ngjarjet nё Kosovë në harkun kohor nga fillimi i Pranverës 1981 deri në fund të 
Pranverës 1999, kanë qënë dhe janë në qendër të studimeve dhe botimeve vendase, 
rajonale dhe ndërkombëtare. Një varg botimesh me karakter historik, gjeopolitik, 
ushtarak, të marrëdhënieve ndërkombëtare, të memoralistikës, të letërsisë, por dhe të 
fushës publicistike dhe mediatike qarkullojnë sot në të gjithë botën. Autorёt e tyre janë  
njerëz të zakonshëm, dëshmitarë të ngjarjeve, aktorë të lojës politike, personalitete të 
studimeve e kёrkimeve nё institucione prestigjioze ndërkombëtare,  analistë të njohur të 
medias.  

Falë teknologjisë së sofistikuar të informacionit ngjarjet në Kosovë janë të 
fiksuara edhe në formë audiovizive. Njё numёr dokumentarësh televizivë kanë riprodhuar 
tabllonё e kohës dhe qarkullojnë në të gjithë botën.  

Zhvillimet e kësaj periudhe në Kosovë u ndoqën hap pas hapi nga media në 
Republikën  e Shqipërisë. Ajo luajti rol shumë të rëndësishëm në informimin në vijimësi 
të opinionit publik vendas dhe të huaj për ngjarjet në Kosovë ndër më madhoret në 
historinë e kombit shqiptar. Vlerësimi real i punës së medias në Republikën Popullore 
Socialiste të Shqipërisë dhe më vonë në Republikën e Shqipërisë lidhur me ngjarjet në 
Kosovë në dy dekadat e fundit të shekullit XX  kushtëzohet nga shumë faktorë, të cilët në 
punim janë analizuar veçmas dhe në marrëdhënie të ndërsjellë me njëri tjetrin.  

Ky studim ka për qëllim:  
 të analizojë trajtimin nga ana e medias shqiptare të problematikës së 

Kosovës në periudhën përkatëse,  
 të identifikojë burimet kryesore të informacionit të saj dhe nivelin 

profesional të  përdorimit të  tyre nga media,  
 të tregojë raportin dhe impaktin e ndërsjellë të medies me opinionin publik 

dhe me spektrin politik, kombëtar e ndërkombëtar,  
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 të vlerësojë rolin e medias si jehonë e ngjarjeve në Kosovë dhe për 
Kosovën, por edhe si promotore e zhvillimit të tyre,  

 të verë në dukje disa nga tiparet e reja që u përvetësuan dhe u shpalosën 
nga media shqiptare, veçanërisht në  Luftën e Kosovës, përgjatë  së  cilës 
u promovua profesioni i reporterit në luftë. 

Në funksion të qëllimit të studimit, analiza është përqëndruar në këto çështje:  
 Ç’vend zuri problematika e Kosovës në medien në Shqipëri në rrjedhën e 

viteve të marra në studim?  
 Cili ishte qëndrimi i medias moniste ndaj raportit që politika kishte 

vendosur mes interesit shtetëror dhe interesit kombëtar, mes kritereve 
ideologjike dhe pragmatizimit shtetëror për zhvillimet në Kosovë? 

 Cilat ishin synimet e medias moniste në komunikimin me publikun lidhur 
me problematikën e Kosovës? 

 Cila ishte cilësia e burimeve mediatike që përdori media moniste për 
informimin e opinionit publik për ngjarjet në  Kosovë ? 

 Sa arriti ajo medie të riprodhonte tablonë reale të procesit të eliminimit të 
statusit të  krahinës autonome të Kosovës? 

 Cili ishte qëndrimi i medias pluraliste shqiptare ndaj alternativës 
opozitare në  Kosovë ? 

 Çfarë qëndrimi mbajti media shqiptare lidhur me dy rrugët e zgjidhjes së 
problemit të Kosovës, rrugës paqësore dhe asaj të luftës së armatosur? 

 Cili ishte roli i  medias shqiptare gjatë Luftës në Kosovë? 
Cilat janë burimet ku mbështetet studimi? Ky studim është mbështetur në:  

 Burime arkivale dhe  dokumentare të publikuara. 
 Median e shkruar në Shqipëri dhe Kosovë (koleksionet e gazetave pranë 

Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë).  
 Informacionin e Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH). 
 Median informative vizive, (kryesisht  filmarkiva e televizionit shqiptar). 
 Median ndërkombëtare që  ka trajtuar problematikën e Kosovës.  
 Raporte të organizatave ndërkombëtare dhe të atyre të gazetarëve për 

Kosovën etj. 
 Literaturën historike përkatëse me autorë shqiptarë e të huaj; botime 

studimorë, autobiografikë të aktorëve ndërkombëtarë politikë të 
angazhuar në këto ngjarje. 

 Literaturën mediatike ndërkombëtare  me fokus Kosovën.  
Cilat ishin arsyet që kërkimi mori në analizë kryesisht shtypin e shkruar? 

 Një nga arësyet kryesore pse u muar në analizë kryesisht media e shkruar 
në Shqipëri lidhet me faktin se ai ishte mjeti më funksional i komunikimit 
me opinionin publik në vitet 1980 – 1990. Në kushtet e një medie të vetme 
partiake, edhe media vizive dhe ajo radiofonike transmetonin në publik të 
njëjtët mesazhe me atë të  shkruar.  

 Pluralizmi në media në Shqipëri lindi dhe u zhvillua në fushën e  medies së 
shkruar. Media e shkruar ishte më e konsoliduar dhe më e larmishme si 
dhe me një spektër të gjërë informacioni, opinionesh dhe analizash 
krahasuar me atë audiovizive. Ndërsa në gjysmën e dhjetëvjeçarit të fundit 
të shekullit të kaluar, mediet audiovizivë alternativë  në Shqipëri ishin në 
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fillimet e tyre dhe nuk kishin krijuar formatin e duhur profesional. Kanalet 
radiofonikë e televizivë privatë ishin ende në procesin e ngritjes  së 
infrastrukturës mediatike dhe strukturave programore.  

 Arsyeja tjetër lidhur me pyetjen e shtruar më sipër shpjegohet me faktin se 
në medien e shkruar shqiptare zuri një vend të gjerë tematika e Kosovës e 
trajtuar nga media e huaj e shkruar. Media në Shqipëri i referohej shtypit 
të huaj për sasinë e cilësinë e  informacionit për Kosovën, dhe sepse 
nëpërmjet tij përcillte në publik qëndrimet e politikës e diplomacisë 
perëndimore, si dhe alternativa të tjera mendimi dhe vlerësimi profesional 
për problematikën kosovare. Roli i agjencive të mëdha ndërkombëtare si 
qendra të fuqishme të grumbullimit dhe të shërbimit të informacionit, i 
gazetave autoritare ndërkombëtare si dhe perfeksionimi i teknologjisë 
mediatike vizive që  mundëson  informimin e opinionit publik në mbarë 
botën në kohë reale është i padiskutueshëm për çdo medie kombëtare. 
Qëllimi i punimit nuk është studimi i nivelit të mbulimit nga ana e medias 
ndërkombëtare të problematikës së Kosovës apo Luftës në Kosovë. 
Referimi ndaj agjendës së medias ndërkombëtare për Kosovën dhe Luftën 
në Kosovë në këtë punim shërbeu për të arësyetuar rreth nivelit të 
agjendës së medias në Shqipëri për këtë çështje dhe rrjedhimisht për 
standardet profesionalë në mbulimin e saj.  

 Trajtimi i problematikës së Kosovës nga media e shkruar Tiranës tërhoqi 
vemendjen e medias ndërkombëtare pasi ajo ishte e interesuar për 
qëndrimet zyrtare të Shqipërisë si shtet amë në momentet kryesore të 
zhvillimeve në Kosovë dhe kryesisht për  mbështetjen faktike të 
shqiptarëve të Kosovës në kohën e luftës, të  Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës (UÇK)  dhe si strehë e mijëra refugjatëve nga Kosova. Duhet 
patur parasysh se për Kosovën deri në vitin 1998 - 1999 informacioni 
mediatik ndërkombëtar ishte shumë i pakët dhe edhe ky më shumë në 
kontekstin e shpërbërjes së ish federatës apo të luftrave në të tre ish 
republikat e shkëputura. Informacionet e mëherëshme për zhvillimet në 
Kosovë (1981, 1990 apo dhe përpjekjet e drejtuesve shqiptarë të Kosovës 
për promomovimin e filozofisë së rrugës paqësore) ishin sporadikë. 
Perceptimi i Kosovës nga media e huaj dhe përcjellja publikut të saj ishte 
pothuaj ai i vitit 1981, e përcaktuar si krahinë e prapambetur e ish 
federatës jugosllave apo Jugosllavisë së tretë. Ngjarjet e marsit ‘98 si 
fillim, trupat e ngrirë në një klasë shkolle, eksodi i kosovarëve drejt 
Shqipërisë në qershor - korrik 98, masakra e Raçakut në janar 1999 e 
bënë atë lajm dite në medien ndërkombëtare për ta bërë kryelajm të saj 
për 78 ditët e aksionit ushtarak të NATO –s, (24  mars 1999 - 13 qershor 
1999), duke vijuar të mbetej edhe më pas në agjendën e medias. Ndryshe 
kishte ndodhur me medien në Shqipëri, e cila e kishte ndërtuar agjendën 
për problematikën e Kosovës prej një kohe të gjatë. 

Arsyet e përzgjedhjes së literaturës studimore për punimin: 
 Kriter për përzgjedhjen e literaturës historike shqiptare dhe të huaj për 

Kosovën ka qenë tematika, periudha,profili profesional i autorit, të cilat i 
përshtateshin synimit të këtij punimi.  
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 Literatura e përzgjedhur nga fusha e studimeve mediatike e trajton rolin e 
medias në vijimësinë e procesit historik në të cilën kaloi Kosova në vitet 
1981 - 1999. Njëkohësisht, kjo literaturë nuk kufizohet në analizën e një 
medie të vetme. Literatura e shfrytëzuar për studim  ka analizuar përvoja 
konkrete të medieve autoritare ndërkombëtare dhe ka ofruar  përfundime 
me interes të veçantë në fushën e studimeve mediatike në tërësi. Në 
literaturën mediatike u përzgjodhën botimet nga studjues të mirëfilltë të 
institucioneve studimore, nga diplomatë, politikanë, ashtu dhe ato nga 
gazetarë të njohur në botën e medias, të cilët kanë përgjithësuar përvojën 
vetjake në mbulimin e konflikteve dhe luftërave.  

Mbi ç’bazë teorike mbështetet kërkimi. Metodologjia e punimit. 
Ky kërkim mbështetet në Teorinë e vendosjes së përparësive (Agenda Setting 

Theory) dhe Teorinë e Formatimit (Framing Theory). Punimi është bazuar në konceptin e 
Bernard Cohen për agenda setting të medias se “shtypi mund të mos jetë i suksesshëm 
për t’i treguar njerëzve se çfarë të mendojnë, por ai është shumë i suksesshëm për t’i 
treguar lexuesve të tij se rreth çfarë të mendojnë”1 dhe në përcaktimin e McCombs dhe 
Shaw se “kërkimet e reja që eksplorojnë efektet e vendosjes së përparësive (agenda 
setting) dhe të formatimit (media framing) sugjerojnë se media jo vetëm na tregon se 
rreth çfarë të mendojmë, por gjithashtu dhe si të mendojmë rreth disa temave të caktuara 
dhe rrjedhimisht çfarë të mendojnë”2.  

Argumentet e tyre ishin mbështetje për shpjegimin si të arsyeve pse media në 
Shqipëri përzgjodhi dhe i dha përparësi disa çështjeve të problematikës së Kosovës ashtu 
edhe të mënyrave të trajtimit të tyre në periudhën 1981 – 1999.  

Në këtë linjë arësyetimi media në Shqipëri ka përdorur çështjet më kryesore për të 
ndikuar në opinionin publik rreth çfarë ai duhej të mendonte për problematikën e 
Kosovës. Ajo kishte përcaktuar çështjen e së drejtës për vetëvendosje të shqiptarëve në 
Kosovë si përparësore. Mënyra e trajtimit të saj, thellësia, intensiteti dhe shtrirja në kohë 
ka patur ndikimin e vet në opinionin publik për të kuptuar rëndësinë e përmbushjes së 
kësaj kërkese. Njëkohësisht media i ka treguar publikut edhe si duhej të mendonte për 
zgjidhjen e kësaj çështje. Pra studimi shtrihet dhe në nivelin e dytë të teorisë së agjenda 
setting, në agjendën e atributeve, (Framing Theory) në të cilën analizohet mënyra se si 
realizohet mbulimi nga ana e medias e kësaj çështje parësore në  problematikën e 
Kosovës, pra si media ia ka paraqitur atë publikut.  

                                                 
 Bernard C.Cohen, themelues i Teorisë së Agenda Setting; studjues në fushën e marrëdhënieve 
ndërkombëtare dhe të medias; formuloi në vitin 1963 konceptin e agenda setting,cituar më sipër. 
1 Maxwell McCombs and Donald Shaw, “The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years 
in the Marketplace of Ideas,” Journal of Communication, Volume 43 (1993): 65, Tërhequr 12 maj 2012,  
doi :10.1111/j.1460-2466.1993.tb01262.x.  
 Prof Maxwell McCombs, ish reporter i gazetës New Orleans Times-Picayune,  dhe Prof. Donald Shaw, 
ish  gazetar, investiguan fushatën zgjedhore presidenciale në SHBA në vitin 1968 në zonën e Chapell Hill 
në Karolinën e Veriut dhe formuluan konceptin e agenda setting. Studimi përkatës u prezantua në 
Universitetin e Chapel Hill-it, duke shënuar elaborimin e teorisë së agenda setting edhe mbi bazën e 
studimeve të Walter Lipman (1922) dhe Bernard Cohen (1963). Ata njihen si themeluesit e teorisë së 
agenda setting. Studimi me titull “Funksioni i agenda setting i mass medias” u botua më 1972 në The 
Publik Opinion Quarterly. 
2 Po aty. 
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Për të  arsyetuar për këtë aspekt kërkimi është mbështetur në përcaktimin e 
McCombs dhe Shaw se “si përzgjedhja e objekteve për të tërhequr vemendjen (salienca), 
ashtu dhe përzgjedhja e formatimit (frame) për të menduar rreth këtyre objekteve, janë 
funksione të fuqishme të agenda setting”3.  

Në përzgjedhjen e kampionit për studim u synua që ai të përmbushte disa prej 
funksioneve kryesore të formateve të grupimit bazik (më i përshtatshmi për mbulimin e 
ngjarjeve nga ana e medies), si: 

- përcaktimi i rrethanave kryesore të një ngjarje,  
- njohja e shkaqeve të saj,  
- vlerësimi etik i saj  
- ofrimi i rrugëzgjidhjeve. 

Përcaktimi i nivelit të realizimit të funksioneve të mësipërme nga  ana e kampionit 
u kushtëzua nga përdorimi dhe vlerësimi i fjalëve kyçe, të cilat përafronin me kërkesat e 
funksioneve sikurse ishin :  

- përshkrimi i ngjarjeve, të cilësuara nga media si “Kërkesa për t’i njohur Kosovës 
statusin e republikës është e drejtë”(1981-1990) apo “Kosova – Luftë” (1999), që 
përafrohej me funksionin e parë të formatit, që është përcaktimi i problemit.  

- përshkrimi i shkaqeve të ngjarjeve, si thelbi i formatimit të një lajmi për ngjarjet 
në vijimësi në Kosovë, sikurse ishin shkelja e të drejtave themelore të njeriut, 
pabarazia sociale dhe kombëtare, duke realizuar kështu përafrim me funksionin e 
dytë të formatimit. 

- përshkrimi i palëve në konflikt, serbët dhe shqiptarët në Kosovë, si fajtorë e 
viktima,  që përafrohej me funksionin e tretë, vlerësimin etik të tyre. 

- përshkrimi i qëllimeve të palëve në konflikt, të cilat media i analizoi gjërësisht; 
pala serbe për të ruajtur sundimin në Kosovë, ndërsa ajo shqiptare për t’u çliruar 
nga ai sundim dhe për të marrë vetë në dorë fatet e saj. Në këtë kuadër ofroheshin 
rrugëzgjidhjet si nëpërmjet rrugës paqësore dhe asaj të forcës, mbështetur në të 
dy raste nga faktori ndërkombëtar. Edhe në këtë aspekt verehej përafrim me 
funksionin e fundit të përcaktuar nga studiuesit e medias, miratimin i 
rrugëzgjidhjeve.   
Për të vlerësuar rëndësinë që media i kushtoi zhvillimeve në Kosovë u pa rritmika 

e pasqyrimit të përparësive të problematikës së saj në të përditshmet vendase, e matshme 
me numrin e informacioneve (lajme dhe artikuj) dhe me gjatësinë e tyre, të grupuara në 
lajme, (deri në 200 fjalë) editoriale (deri në 500 fjalë) dhe analiza 700 fjalë).  Ndërsa 
paraqitja që media i bëri atyre ngjarjeve në publik  u mbështet në analizën e përmbajtjes 
së fjalëve kyçe.  

Nga ana tjetër përdorimi i fjalëve kyçe në informacione për përshkrimin e 
zhvillimeve është tregues i këndvështrimit dhe qëndrimit të medias ndaj atyre zhvillimeve.  

Konceptet status, vetëvendosje, kushtetutë, autonomi, republikë, federatë, të drejta 
njerëzore, dhunë, separatizëm, shpërbërje, Kosovë, Serbi, Jugosllavi, adresojnë mënyrën 
se si ishin konceptuar shkaqet e konfliktit dhe interesat e palëve në të.  

Përdorimi i koncepteve terrorist, guerilas, ushtarë, luftëtarë, konflikt, luftë, ka 
shërbyer për të përshkruar palët në konflikt, konceptimin dhe vlerësimin nga ana e 
medias të ngjarjeve në zhvillimin e tyre. 

                                                 
3 McCombs and Shaw “The Evolution of Agenda-Setting”,61. 
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Ndërsa përdorimi në informacionin mediatik të koncepteve gandizëm, bisedime, 
ndërmjetësim, marrëveshje, forcë, ndërhyrje, NATO, referojnë konceptimin e mënyrave të 
zgjidhjes së problematikës.  

Në këtë kërkim mbështetja në teoritë e mësipërme ia ka vlejtur për të treguar si 
vendin që zuri problematika e Kosovës në media, ashtu dhe për mënyrën se si u 
konceptua dhe si u formatua problematika e Kosovës nga media në Shqipëri për t’ia 
përcjellë opinionit publik, sa ndikoi në opinionin publik shqiptar dhe a mundi të ndikojë 
politikën zyrtare apo thjesht funksionoi mekanizmi i  manipulimit të marrëdhënieve shtet 
– media sipas të cilit “lajmet ndikohen nga politikat zyrtare dhe vetëm shumë rrallë ato 
ndikojnë te qeveritë, në mënyrën që efekti CNN sugjeron”4.  

Por, vëzhgimi me kujdes i medias në Shqipëri, veçanërisht asaj të shkruar, shtroi 
dhe pyetjen se kush e vendoste agjendën e medias në periudhën në fjalë dhe në çfarë 
kushtesh. Studimi ka venë në dukje dhe procesin e përgjegjësisë së mbledhjes, kontrollit, 
përzgjedhjes dhe bllokimit të informacionit (ai që nuk publikohet) për trajtimin nga ana e 
medias në Shqipëri të çështjes së Kosovës. Në këtë këndvështrim është marrë në 
konsideratë Teoria e Gatekeeping, e cila është më pranë teorisë së agenda setting sikurse 
vërenin edhe dy themeluesit McCombs dhe Shaw. “Ky proces (gatekeeping) përcakton jo 
vetëm se cili informacion përzgjidhet, por gjithashtu dhe cila do të jetë përmbajtja dhe 
natyra e mesazheve, sikurse janë lajmet”.5 Trajtimi në këtë këndvështrim bëhet më 
kompleks pasi në mënyrë të pazgjidhshme drejton në problematika më të shtrira social - 
politike, shpjegimi i të cilave kërkon mbështetje edhe në argumentet e teorisë së 
konstruksionit social, sipas së cilës  lajmet nuk janë paqyrim objektiv i realitetit, por janë 
në funksion të politikës së një grupi të caktuar social. Studimi i medias në Shqipëri për 
problematikën e Kosovës, veçanërisht në vitet 1981 – 1990, dëshmon se procesi 
gatekeeping ka qenë në funksion të plotë në medien e kësaj kohe për problematikën e 
Kosovës.  

Pse analiza e përmbajtjes është metoda e duhur për kërkimin? 
Mbledhja e  të dhënave për studimin e medias së shkruar shqiptare në periudhën e 

marrë në studim është mbështetur mbi metodën e analizës së përmbajtjes, thelbi i së cilës 
është të përshkruajë karakteristikat e përmbajtjes së një teksti. “Analiza e përmbajtjes 
bazohet mbi një metodë sistematike që kodifikon dhe mat përmbajtjen e mesazheve të 
medias” 6.  

Kjo metodë është e duhura për kuptimin e përmbajtjes (së dukshme dhe të 
padukshme) të një teksti mediatik, për sqarimin e kuptimit dhe efektin e mesazheve të tij 
dhe për mënyrën se si bëhet analiza (nëpërmjet klasifikimit dhe vlerësimit të fjalëve kyçe). 
Tradicionalisht, analiza e përmbajtjes është kuptuar më shumë si analizë konceptuale, e 
cila fillon me identifikimin e çështjeve  të kërkimit dhe përzgjedhjes së kampionit, 
kodifikimi i të cilit është thelbësor në analizën e përmbajtjes pasi mundëson analizën dhe 
interpretimin e mesazheve.  

                                                 
4 Piers Robinson, The CNN effect. The myth of news, foreign policy and intervention (London: Routledge, 
2002), 13.  
5  Pamela J.Shoemaker and Timothy P.Vos, Gatekeeping Theory (New York : Routledge, 2009),  1. 
6 Richard Campbell, Christopher R. Martina, Bettina Fabos, Media & Culture, (Boston: Bedford St. 
Martin’s, 2005), 522-523. 
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Për mbledhjen e të dhënave nga kampionet e këtij kërkimi kjo metodë u aplikua në 
të dyja format e saj, sasiore dhe cilësore.  

 Metoda e analizës sasiore të përmbajtjes, duke venë në dukje numrin e 
informacioneve, shërbeu  për të kuptuar se çfarë vendi zuri problematika e 
Kosovës në medien shqiptare. Sipas studjuesve kjo metodë kërkon saktësi në 
përdorimin e mjeteve metodologjike dhe përgjithësisht shmang anshmërinë. Mbi 
bazën e analizës sasiore të përmbajtjes u vërejt prania dhe intensiteti i përdorimit 
të  fjalëve kyçe.(psh fjales“konflikt” dhe  fjalës kyçe “luftë”.  

 Analiza cilësore e përmbajtjes mundësoi përzgjedhjen e mesazheve kryesore të 
kampionit, pasi ajo analizon në mënyrë sistematike dhe të detajuar  përmbajtjen e 
një lënde të caktuar, nga e cila përcaktohen temat kryesore të periudhës përkatëse 
dhe bëhet interpretimi i ngjarjeve. Njëkohësisht ajo krijon mundësi për 
interpretimin e tematikave në kohështrirjen e tyre  pasi ajo analizon përbërësit e 
përmbajtjes së lajmeve dhe artikujve edhe në raport me rrethanat, mjedisin dhe 
kontekstin e tyre.  

 Ndërsa analiza leksike e kampionit shërbeu për të venë në  dukje fjalët kyçe të 
kampionit. Fjalët kyçe u analizuan për të kuptuar kontekstin ku janë përdorur, për 
të kuptuar zgjedhjet e terminologjisë që shtypi ka bërë dhe për të formatuar 
zhvillimet në Kosovë, dhe për të njohur produktin mediatik informativ.  

 Krahas është përdorur  dhe metoda e intervistimit me gazetarë, informacioni i të 
cilëve ndihmoi për të mbledhur të dhënat dhe për të konkretizuar rëndësinë që iu 
kushtua kësaj teme në dy dekadat e marra në studim. Intervista e strukturuar si 
më e përshtatshmja për kërkimin në aspektin sasior ndihmoi veçanërisht për të 
mbledhur informacion lidhur me angazhimin mediatik në Luftën e Kosovës. U 
intervistuan nëpërmjet postës elektronike 4 gazetarë. (Frok Cupi, Hamit Boriçi, 
Lulzim Çota, Llazar Semini). Këto metoda të ndërthurura ndikojnë për arritjen e 
përfundimeve  të besueshme  të studimit.  
Mbi këtë bazë punimi synoi të tregonte vendin që zuri Kosova në medie në këto 

vite dhe formatet me të cilat media i a tregoi Kosovën opinionit publik. 
Mbledhja e të dhënave u bë kryesisht mbi bazën e burimeve shqiptare mediatike, 

të përditshmet vendase të kësaj periudhe.  
Si u realizua procesi i kërkimit. 
Fillimisht u zgjodhën mediet (gazeta, agjenci lajmesh, rrjete transmetuese, arkiva 

mediatike) që do të shërbenin për analizë. Përzgjedhja mori në konsideratë autoritetin e 
tyre kombëtar dhe njohjen e tyre në rrethet mediatike ndërkombëtare, rolin që ato kishin 
luajtur për njohjen e opinionit publik dhe zyrtar me problematikën e Kosovës në veçanti.   

Mediet e zgjedhura për studimin kanë qenë: 
1.Lajme dhe artikuj të botuar në gazetat në Shqipëri : 

 Zëri i Popullit 
 Bashkimi 
 Rilindja Demokratike 
 Albania 
 Koha Jonë 
 Gazeta Shqiptare 
 Shekulli 
 Rilindja (botuar në Tiranë) 
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2. Lajme dhe artikujt të botuar në gazetat në Kosovë,Maqedoni dhe Zvicër : 
 Rilindja  
 Bujku 
 Fakti 
 Zëri i Kosovës 

3. Revista studimore dhe kulturore: 
 Studime Historike  
 Media shqiptare 
 Klan 
 Spektër shqiptar 
 Alternativa(Lubjanë) 
 Communication research trends 
 The Hungarian Observe 

3.  Informacione dhe artikuj të agjencive të lajmeve:  
 ATSH (Agjencia Telegrafike Shqiptare) 
 TANJUG (Agjencia Jugosllave e Lajmeve) 
 Reuters  (Agjensia Britanike e Lajmeve)  
 AFP (Agjensia Franceze e Lajmeve) 

4.  Medie elektronike :                     
 RTVSH  
 Euronews 
 CNN 

6. Medie On-line: 
 Bota Sot   
 Expres 
 bbc.co.uk 
 DW (Radio Gjermane) 

7. Arkiva On – line:  
 Open Society Archieves  
 RFE-RL Radio Europa e Lirë  
 The New York Times 

Nga mediet e gazetat e përzgjedhura u kalua në përzgjedhjen e lajmeve dhe 
artikujve më domethënës dhe që referonin ngjarjet më të rëndësishme lidhur me 
objektivat e këtij kërkimi. Mbi 70 mijë raportime, kronika  dhe artikuj të botuar në 
medien shqiptare u evidencuan për këtë studim (rreth 50 mijë lajme dhe 20 mijë artikuj  
të botuar në shtypin shqiptar). Numri i madh i lajmeve dhe artikujve kushtëzoi zbatimin e 
metodës së kampionimit, mbi bazën e së cilës u përzgjodhën lajmet  dhe artikujt për 
analizë. Përzgjedhja e  kampionit të analizës u bazua në vlerësimin e rëndësisë që 
artikujt i dhanë ngjarjeve kyçe në rrjedhën e viteve. Metoda e kampionimit drejtoi në 
përzgjedhjen e rreth 900 lajmeve dhe 800 artikujve që adresojnë burimet e mësipërme 
sipas rendit kronologjik për periudhën në studim. Studimi u përqëndrua në kampionin e 
përzgjedhur nga shtypi vendas. 

Lajmet me përmbajtje të njëjtë të publikuara në të përditshmet e përzgjedhura nuk 
janë llogaritur gjatë numërimit. Është marrë në konsideratë lajmi në variantin më të 
plotë. Përzgjedhja e lajmeve u bazua në funksion të qëllimit të studimit dhe duke ndjekur 
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rendin kronologjik. E njëjta procedurë është zbatuar edhe për artikujt. Përgjithësisht 
është përdorur lajmi me burim agjencinë zyrtare të lajmeve, (ATSH). Përsa i përket 
artikujve janë marrë në analizë si ata shqiptarë dhe të huaj (500 autorë shqiptare dhe 
300 të huaj) me synimin për të gjykuar për nivelin e produksionit mediatik informativ 
shqiptar.  

Si modeli teorik, ai i vendosjes së përparësive në medie, (salienca) i formatimit, 
ashtu dhe metoda e analizës së përmbajtjes, mbi të cilët është mbështetur gjithë procesi i 
këtij kërkimi, rezultuan të përshtatshme për realizimin e qëllimit të studimit: vendi që zuri 
problematika e Kosovës në medien në Shqipëri në vitet 1981-1999 dhe mënyra si ajo i 
pasqyroi dhe i trajtoi prioritetet e kësaj problematike.  

Metodologjia e ndjekur ishte baza për analizën e produktit mediatik informativ 
shqiptar për çështjen e Kosovës. Treguesit profesionalë u shfaqën në përcaktimin dhe 
trajtimin e çështjeve të rëndësishme të të drejtave themelore të njeriut, ku e drejta për 
vetëvendosje është universale dhe e patjetërsueshme e çdo populli. Në këtë këndvështrim 
u vrejt se media shqiptare e periudhës së Luftës në Kosovë i kontribuoi produktit mediatik 
informativ ndërkombëtar. Ajo informoi gjërësisht mbi ngjarjet, pa rrëshqitur në pozitat e 
një medie megafon që bën thirrje për luftë, që nxit urrejtje etnike dhe që në momente kyçe 
gjeti rrugën e duhur në funksion të interesave kombëtare.  

Gjatë luftës, Kosova ruajti klasifikimin si kryelajm në të gjithë medien e botës, 
[edhe pse zhvillohej një tjetër luftë e ngjashme për nga karakteri, në Timorin Lindor, 
sensitive për medien], proces ky në të cilin ka pjesën e vet padyshim edhe media 
shqiptare.  

Produkti mediatik informativ shqiptar lidhur me problematikën e Kosovës në 
periudhën e marrë në studim është trupëzim i rolit të medias si dëshmitare dhe aktore në 
ngjarje, pasi me publikimin e tyre ajo informoi publikun, ndikoi në njohjen e analizën e 
kompleksitetit të rrethanave dhe aktorëve politikë.  

Studimi përbëhet nga pesë kapituj 
Kreu i parë analizon qëndrimin mediatik në Shqipëri për ngjarjet e vitit 1981 në 

Kosovë. Në referencë të trajtimeve mediatike, nënvizohet fakti se mohimi padrejtësisht i 
statusit të kombit nga kushtetuta federative i kishte shndruar shqiptarët  në pakicë 
kombëtare, status me të cilin popullsia shqiptare nuk u pajtua asnjëherë. Në mjedisin e 
përgjithshëm post Tito në shtetin federativ, shqiptarët e Kosovës u ngritën të parët në 
demonstrata për të kërkuar në mënyrë paqësore një status kushtetues të barabartë me 
kombet e tjerë të federatës.  

Zhvillimet dramatike në Kosovë që nga mars - prilli i vitit 1981 e në vijim u bënë 
objekt i rëndësishëm i mjeteve të informimit në Shqipëri në përmasa të pakrahasueshme 
për këtë çështje me më parë. Për herë të parë tematika kosovare u paraqit 
gjithëpërfshirëse, në dinamikën dhe kompleksitetin e saj. Në punim shpegohen arësyet 
përse Kosovës me problematikën e saj iu dhanë hapësira të konsiderueshme në mjetet e 
informimit masiv në Shqipërinë komuniste. Arësyet ishin politike dhe jo thjesht mediatike. 
Shteti shqiptar nuk mund të anashkalonte një çështje të ndjeshmërisë së lartë për  
popullin shqiptar sikurse ishte çështja kombëtare, veçanërisht në rrethanat konkrete 
historike në të cilat ndodhej Shqipëria, vihen në dukje në punim. Ky realitet i 
mbivendosur mbi terrenin e vështirë të krijuar nga faktorë të tjerë objektvë, të brendshëm 
dhe të jashtëm,  shumë kompleks dhe të rëndësishëm, të përmendura në studim, shpegon 
arsyet e  rolit që politika i caktoi medias së kohës, shoqëruar me investim në media, i 
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konsideruar si një nga mënyrat më të përshtatshme dhe më efektive në duart e shtetit amë 
ndaj detyrës madhore kombëtare. Në këtë mënyrë në këndvështrimin mediatik të kohës 
ndaj situatës në Kosovë u vendos një raport i caktuar, i ndryshëm nga më parë i 
marrëdhënies mes interesit shtetëror dhe interesit kombëtar, qëndrimeve ideologjike dhe 
pragmatizmit politik. Orientimi editorial, trajtimi dhe interpretimi i zhvillimeve në 
Kosovë dhe përgjithësisht  performanca mediatike lëvizi brenda kufijve të nivelit politik 
dhe propagandës partiake të kohës. Mungesa e mjeteve alternative të informimit 
kushtëzoi mungesën e oponencës dhe mendimit të lirë të opinionit publik në medie. Media 
eci  me ritmin e politikës së partisë shtet për këtë problem. Në varësi nga qëllimet politike 
lidhur me ngjarjet në Kosovë për efekt studimi janë përcaktuar grupet kryesore sociale të 
publikut, të cilët janë patur parasysh në orientimin dhe formulimin e politikës zyrtare të 
shtetit shqiptar për Kosovën si dhe  objektivat që politika synonte të arrinte nëpërmjet 
medies te këto grupe. Procesi i komunikimit për këtë çështje paraqitet kompleks.  
 Në  këtë kapitull një vend të veçantë ze pasqyrimi konkret në median e shtetit 
shqiptar i ngjarjeve të mars prillit 1981. Media analizoi në rrjedhën historike 
demonstratat e vitit 1981, vendin e tyre në lëvizjen e gjërë popullore në Kosovë dhe 
mbështeti kërkesat e demonstruesve. Lajmet, komentet, vëzhgimet dhe artikujt analitikë 
ishin të konsiderueshëm (krahasuar me më parë) si përsa i përket  numrit, ashtu dhe 
trajtimit të zhvillimeve, reflektimit ndaj ngjarjeve dhe parashikimit të rrjedhës së tyre në 
të ardhmen. Tematika e artikujve të botuar në mjetet e informimit publik lidhur me 
ngjarjet në Kosovë përshkohej sa nga vlerësimi realist i zhvillimeve të kohës dhe 
shkaqeve objektive të tyre, nga përkrahja publike e qëllimeve dhe kërkesave të 
demostruesve shqiptarë në Kosovë, aq dhe nga kërkesa për zgjidhjen e tyre nëpërmjet 
respektimit të të drejtave themelore të shqiptarëve. Njëkohësisht verehej një trajtim 
kompleks i çështjes së Kosovës në të gjitha llojet e medias, të shkruar, radiofonike dhe 
televizive. I aplikuar nëpërmjet gjinive të ndryshme gazetareske në konceptimin për 
çështjen në fjalë ndërthurrej interesi kombëtar me atë shtetëror, aktualiteti me të 
shkuarën, respektimi i principeve të së drejtës ndërkombëtare, referoheshin çështje të 
pakicave kombëtare dhe zgjidhjet në raport me marrëdhëniet ndërshtetërore e 
marrëveshjet ndërkombëtare  në epokën e Luftës së Ftohtë.   
 Publikimi i artikujve analitikë – sintezë, me karakter ballafaques, debatues e 
polemizues nga media e Tiranës shënoi njëkohësisht fillimin e polemikës me median 
jugosllave për ngjarjet dhe përfshirjen e saj në rrjetin mediatik botëror për këtë çështje.   

Të gjitha format e shprehjes gazetareske në median në Shqipëri lidhur me 
çështjen e Kosovës duke filluar nga viti 1981 dhe më pas i përshkon një bosht, që mund të 
emërtohet vetëvendosja, si kryeqëllimi dhe kryekërkesa e shqiptarëve në Kosovë në atë 
periudhë. Mohimi i së drejtës së shqiptarëve për vetëvendosje në të tre kushtetutat 
jugosllave u etiketua në shtypin shqiptar si ‘ves juridik’ i konstitucionalizmit federativ. 
Çështja e mbrojtjes dhe e respektimit të parimit të së drejtës për vetvendosje e popullit 
shqiptar në Kosovë shtrohej në planin e respektimit të së drejtës ndërkombëtare për 
mosndryshimin e kufijve dhe respektimin e të drejtave njerëzore e kombëtare, në 
rrethanat historike të ekzistencës së Luftës së Ftohtë. 

Në punim identifikohen burimet kryesore të informacionit me të cilat operoi 
media shqiptare në vitet ‘80 - 90 të shekullit të kaluar. Mungesa e plotë e raportimeve të 
drejtëpërdrejta nga vendngjarja nga ana e reporterëve nga Shqipëria apo dhe e atyre 
nga Kosova e kishte bërë apatik informacionin në raport me dinamikën e ngjarjeve, të 
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cilat skematizoheshin në hapësirën e paracaktuar në gazetë në faqen e saj të fundit, 
ndërsa në ekranet e vegjël të shtëpive shqiptare nuk arrinte asnjë imazh nga terreni. Ky 
ngërç u çbllokua disi nëpërmjet përdorimit në mënyrë të konsiderueshme të shtypit të 
huaj të shkruar, që plotësonte deri diku mangësinë për informacion për publikun 
shqiptar. Nën kryetitullin “Shtypi  botëror për ngjarjet në Kosovë” opinioni publik 
shqiptar perceptonte ç’ka ndodhte në Kosovë kryesisht nëpërmjet këndvështrimit të 
medias së huaj të referuar. Gazetarët e  huaj që firmosnin raportet për Kosovën në 
shtypin e tyre, i cili shfrytëzohej nga ai i Tiranës,  nuk ishin të mirëpritur të vinin në 
Shqipërinë moniste.Heshtja e plotë dhe e gjatë e medias në Shqipëri për situatën reale në 
Kosovë u thye përfundimisht.  

Kreu i dytë analizon pasqyrimin në medien shqiptare të strategjisë 
kundërautonomi të Serbisë në Kosovë në vitet 1981 -1987.  

Eliminimi i statusit të krahinës autonome të Kosovës nga federata jugosllave u 
analizua në medien shqiptare, si një proces gradual historik, me fazat e tij dhe me 
objektivat përkatëse të çdo faze. Kjo qasje krijoi dhe zhvilloi edhe konceptimin mediatik 
të kohës ndaj strategjisë kundërautonomi të Serbisë ndaj Kosovës, në kuadër të së cilës 
ishte ideuar instrumentalizimi i medias për objektiva pragmatiste politike dhe 
nacionaliste. Media shqiptare e konsideroi median serbe me manipulimet e saj me gjysëm 
të vërtetat instrumentin më të rëndësishmën të strategjisë kundërautonomi ndaj Kosovës; 
ndërsa revanshin kundër statusit kushtetues të Kosovës e etiketoi “atak kushtetues” ndaj 
vetë Kushtetutës së vitit 1974. Informacioni mediatik ruajti karakterin objektiv, megjithë 
kufizimet për të mos i dhënë shkas Beogradit për të vijuar me akuza për ndërhyrje në 
punët e brendëshme të Jugosllavisë nga ana e Shqipërisë. Në vitet 1981 – 1987, media 
shqiptare mori një përmasë të re përballë medias serbe, përmasën e denoncimit të hapur 
të procesit kundërautonomi në Kosovë. Kërkimi në këtë kuadër është përqëndruar në:  

 propagandën jugosllave (veçanërisht atë serbe) për shpërnguljen e serbëve nga 
Kosova. Media shqiptare e quajti çështjen e shpërnguljes së serbëve nga Kosova, 
një shpërdorim nacionalist dhe e njohu publikun vendas me mënyrat e 
përshpejtimit të procesit të serbizimit të Kosovës. Masat e qeverisë republikane të 
Serbisë për të mbrojtur të drejtat historike të popullsisë serbe në ‘tokën e  shenjtë’ 
në Kosovë media e Tiranës i perceptoi si risjellje në skenë e platformave të 
njohura nacionaliste. 

 Memorandumin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, i konsideruar 
nga  mendimi i specializuar dhe nga media si shprehja më adeguate e interesave 
politike të një klani të caktuar  nacionalist, i cili riprodhonte platformat e vjetra 
nacionaliste serbe me ndryshimin e vetëm se ato ishin produkte individualë, 
ndërsa dokumenti në fjalë ishte produkt i institucionit më të lartë akademik, një 
platformë kundërautonomi në funksion të politikës serbe. 

 ngjarjet e prillit të vitit 1987 në Fushën e Mëllenjave, që instrumentalizimin e 
serbëve në Kosovë e shikonte si kusht për t’i hapur Milosheviçit rrugën drejt 
pushtetit. 

Në funksion të krijimit të një tabloje realiste të asaj që ishte projektuar e po zbatohej 
çdo ditë në Kosovë media shqiptare herë pas here kapërcente, gjithënjë me miratim 
zyrtar, disa nga kufizimet tabu të deriatëhershme për federatën, sikurse ishte rasti i rrallë 
i evidentimit të rolit të Titos në ruajtjen e ekuilibrit  të forcave të grupit nacionalist serb 
dhe grupit kroato – slloven në shtetin jugosllav, apo pak raste të devijimeve të zbehta nga 
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klishetë ideologjike për përcaktimin e lidershipit jugosllav, i cili historikisht ishte 
vlerësuar en bllok dhe etiketuar titist si dhe  evidentimi i një ndryshimi në qëndrimin ndaj 
klasës politike kosovare, e cila përherë ishte fshikulluar në grup, etj. Këto ‘shkelje’ të 
vogëla të rregullit të pashkruar nga ana e medias shqiptare kushtëzoheshin vetëm nga 
kërkesa urgjente për ruajtjen e Kushtetutës ‘74, që në momentin e dhënë ishte ombrella 
mbrojtëse më e rëndësishme e interesave të shqiptarëve në Kosovë. Në këtë kuadër duhet 
marrë në konsideratë edhe përdorimi në vijimësi i mediave republikane sllovene, kroate, 
boshnjake për këtë tematikë edhe si një lloj qëndrimi diferencues që media shqiptare bëri 
brenda spektrit të medias federative.  

Në punim nënvizohet fakti se mjetet e informimit në Shqipëri në pasqyrimin e 
procesit të likuidimit të autonomisë së Kosovës kanë përmendur edhe rolin që ka luajtur 
media serbe në këtë proces. Nga kqyrja e medias së përzgjedhur për këtë kërkim vërehet 
se roli i medias serbe në këtë kuadër nuk u bë objekt i analizave dhe opinioneve të 
veçanta të gazetarëve, politikanëve apo specialistëve shqiptarë. Rrallë në artikujt 
polemizues të Tiranës me ata jugosllavë, veçanërisht me ata serbë, cilësohet karakteri 
regresiv nacionalist antishqiptar i tyre, por analiza të mirëfillta të saj munguan. 
Objektivat dhe praktikat kryesore të medies serbe, sikurse ishin konfirmimi i Milosheviçit 
si personi kyç për realizimin e projektit serb për hegjemoni në federatë, përpunimi dhe 
përgatitja e opinionit publik serb për kundërvënien përfundimtare ndaj autonomisë së 
Kosovës, formimi i një opinioni negativ ndërkombëtar për shqiptarët. Përgjithësisht roli i 
medias serbe në procesin regresiv kundër autonomisë së krahinës u zbardh deri diku në 
mënyrë të tërthortë në median e Tiranës, nëpërmjet trajtimit realist dhe të paanshëm të 
raporteve të korespondentëve seriozë perëndimorë. 

Kreu i tretë ka objekt trajtimin që media shqiptare i bëri përshpejtimit dhe 
përmbylljes së procesit kundërautonomi  në vitet 1988 – 1990. 

Faza e përshpejtimit të procesit kundërautonomi në Kosovë përkoi në kohë me 
disa zhvillime rajonale sikurse ishin dy Mbledhjet e Ministrave të Jashtëm të Ballkanit 
(Beograd,1988 dhe Tiranë, 1990) dhe ato mes përfaqësuesve zyrtarë të fushave të 
ndryshme të jetës ekonomike e kulturore  që pasuan. Zhvillimet në Kosovë binin ndesh me 
qëllimet e shpallura të atyre takimeve. Madje çështja e Kosovës nuk ishte përfshirë në 
agendat e tyre. Identifikimi i qasjeve mediatike me ato politike në Shqipëri u shpreh 
dukshëm në anashkalimin që  media shqiptare i bëri faktit të mospërfshirjes së problemit 
Kosova në axhendat e takimeve dhe të fjalimeve të ministrit të jashtëm shqiptar. 
Raportimet objektive të reporterëve apo vëzhguesve mediatikë të huaj të kohës kanë 
nënvizuar pikërisht këtë ngërç të raportimeve të medias shqiptare lidhur me këto takime.  

Mungesa e fleksibilitetit në mjetet shqiptare moniste të informacionit karakterizoi 
trajtimin e ngjarjeve konkrete në Kosovë, sikurse ishin protestat e 17 – 21 nëntorit 1988, 
të cilat nuk arritën të përcillnin synimin dhe  përmasën e tyre reale, për shkak të varësisë 
së plotë të medias nga ideologjia dhe politika partiake.    

Analiza rreket të verë në dukje qëndrimet mediatike ndaj zhvillimeve më të 
ndjeshme të vitit 1989  në Kosovë sikurse  ishin abrogimi i neneve kushtetuese që 
anullonin autonominë e Kosovës dhe ngjarjet me rastin e 600 vjetorit të Betejës së Fushë 
Kosovës në qershor të vitit 1989. Qëndrimin armiqësor të Milosheviçit ndaj shqiptarëve 
të Kosovës  dhe manifestimet e skajshme nacionaliste me këtë rast media shqiptare i 
quajti legalizim zyrtar i fushatës serbe në Kosovë si dhe parapërgatitje për skenarë të 
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errët në të ardhmen. Ajo  i cilësoi ato si pika kulmore të lëvizjes nacionaliste serbe dhe ky 
orientim ishte i ngjashëm me atë të medias serioze ndërkombëtare.  

Nga vështrimi i të përditshmeve të kësaj kohe vihet re një qëndrim më elastik në 
përdorimin e burimeve nga ana e sektorëve përkatës për çështjen Kosova, gjithësesi të 
kontrolluar. Emetimi i  edicionit informativ Ditari të RTV Prishtinës, publikimi i 
mendimit të intelektualëve shqiptarë të Kosovës ( shprehur në mediet republikane) luajti 
rol për perceptimin e saktë të realitetit në Kosovë nga opinioni publik dhe i dha një tjetër 
përmasë kornizës mediatike shqiptare për zhvillimet në Kosovë. Ndonëse në kushte të 
terrorit psikologjik dhe të dhunës sistematike, intelektualët kosovarë kishin folur pa droje 
mëse një herë përgjatë vitit 1989 për mediat republikane jugosllave. Shansi për të 
shpalosur drejtpërdrejt pikëpamjet e tyre në mjetet e informimit të shtetit amë 
intelektualëve shqiptarë të Kosovës nuk iu paraqit deri në mesin e vitit ‘90.  

Në këtë periudhë shënohet fillimi i publikimeve të shkrimeve të para nga gazetarë 
shqiptarë, që megjithëse të rrallë janë tregues të nivelit analitik të gazetarisë shqiptare në 
fushën e gazetarisë ndërkombëtare. 

Kthesa historike europiane e vitit 1989, me impakt thelbësor në marrëdhëniet 
ndërkombëtare, nuk shënoi ndryshim thelbësor për mjetet shqiptare të informacionit. Në 
trajtimin e problematikës së brendshme, të çështjes së Kosovës dhe të situatës 
ndërkombëtare në tërësi, media shqiptare ende nuk ishte vetëvepruese, pasi ajo ishte 
ende e kapur nga ideologjia. Shenja të zbehta të ndonjë ndryshimi minimal do të 
dukeshin vetëm disa muaj më vonë kur mediet shqiptare përfshinë në agjendën e tyre 
dokumentet e institucioneve evropiane dhe amerikane duke thyer ‘tabut’ për to. Politika e 
vetizolimit e shtetit shqiptar, distancimi ndaj problemit kombëtar të shqiptarëve në 
Jugosllavi, madje dhe zgjedhja e rrugës mediatike për të shprehur mbështetje për 
shqiptarët në Kosovë prej 8 vitesh, nuk mund t’i jepte të drejtë qeverisë shqiptare të 
gjykonte veprimet e niveleve europianë, sikurse kishte vepruar deri në atë kohë. Por 
ndryshe nga qasja e shtypit të shkruar ndaj atij të huaj, dokumentarët vizivë realistë 
perëndimore për gjendjen në Kosovë i munguan opinionit tonë publik. 

 Gjithësesi korniza mediatike shqiptare për zhvillimet në Kosovë gjatë vitit 1990 
mund të përshkruhet si një fotomontazh i ngjarjeve, që adresonin represion, dhunë, 
protesta, viktima, institucione të mbyllura, varfëri, në të cilën artikujt e firmosur nga 
gazetarë shqiptarë kanë vendin e tyre gati në çdo dy numra. Forma të ndryshme 
shprehëse më shumë të huazuaar nga media e huaj filluan të përdoren në funksion të 
çështjes së trajtuar.  

Në fundin e dhjetëvjeçarit të tetë të shekullit të kaluar, në artikujt redaksionalë 
dhe ato të gazetarëve shqiptarë shënohet ndryshimi përsa i përket raportit: argument 
ideologjik dhe argument kombëtar, që sendërtohet në kalimin gradual nga dominimi i të 
parit në përparësi të të dytit. 

Kreu i katërt në respekt të rendit kronologjik fillimisht ndalet në këndvshtrimin e 
medias moniste ndaj zhvillimeve thelbësore në Kosovë, si pasojë e ndryshimeve të mëdha 
politike në Evropë dhe Jugosllavi. Punimi fokusohet në mbulimin nga media të dy 
alternativave të zgjidhjes së çështjes së Kosovës: rrugës paqësore dhe rrugës së luftës të 
armatosur (1991-1999). Krijimi i alternativës së parë opozitare shqiptare në Kosovë 
kryesuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe rruga paqësore e zgjidhjes së 
çështjes së Kosovës si filozofi e saj politike erdhën zbehtë në median moniste.  
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Lindja e medias opozitare në Shqipëri (janar 1991) dhe niveli profesional i 
lëvrimit të tematikës kosovare, ballafaqimi i saj me atë moniste për tematika konkrete 
historike dhe të realitetit në Kosovë ishin procese që krijuan diferencën në median 
shqiptare lidhur me çështjen e Kosovës. Media opozitare u karakterizua nga respektimi i 
disa standardeve profesionalë bashkëkohorë, sikurse ishin ruajtja e balancës, 
transparencës dhe ballafaqimit të burimeve për këtë çështje. Por këto standade do të 
humbnin terren me shndërrimin e forcës politike që ajo i përkiste në  forcë drejtuese të 
shtetit shqiptar. Në këto kushte ndodhi dhe ndryshimi i raporteve mes zhanreve 
mediatikë; analiza u  tkurr në favor të lajmit apo komentit të ditës të anshëm, ndërsa 
protokolli mbyti hapësirën mediatike për tematikën kosovare, të cilat skematizuan 
problematikën e Kosovës në këtë medie. Gradualisht, por në mënyrë të dukshme media e 
djathtë, në përpjekje për të promovuar  veprimtarinë e LDK dhe drejtuesit të saj, u bë në 
një farë mënyre zëdhënëse e saj.  

Lindja, zhvillimi, veprimtaria e Ushtrisë Çlirimtarë të Kosovës (UÇK), si bartëse 
e rrugës së luftës për çlirimin e Kosovës zhvendosi agjendën e medias drejt saj. Në këtë 
punim vihet në dukje veprimtaria e UÇK për mediatizimin e operacioneve të saj luftarake 
dhe marrëdhënia që ajo krijoi me spektrin mediatik në Shqipëri. Në trajtimin mediatik të 
Tiranës, dy rrugët e zgjidhjes së çështjes së Kosovës, rruga paqësore dhe rruga e forcës 
zunë një vend të konsiderueshëm. Të trajtuara në median partiake të  Tiranës, 
përkatësisht Rilindja Demokratike (RD) dhe Zëri i Popullit (ZP) u motivuan nga 
preferencat e forcave politike që përfaqësonin ndaj atyre në Kosovë, raportet që ato 
krahë politikë kishin me ato të Kosovës dhe  reflektuan qëndrimet e forcave politike 
përkatëse, PD e PS. Media e majtë dhe ajo afër saj përgjithësisht prej vitit 1997, e bëri 
veprimtarinë e UÇK pjesë të rëndësishme të hapësirës së saj. Në median e spektrit të 
djathtë, shfaqja e UÇK i u nënshtrua një procesi që kaloi nëpër disa faza, të denigrimit, 
tërheqjes dhe të afirmimit të saj. Këto qëndrime të këtyre krahëve të medias nuk 
nënkuptonin përjashtimin e publikimeve në faqet e tyre të shkrimeve ku reflektoheshin 
opinione të ndryshme nga linja politike përfaqësuese apo të artikujve objektivë, 
veçanërisht të gazetarëve të huaj lidhur me konceptimin e tyre ndaj alternativave të 
zgjidhjes së çështjes së Kosovës.  

Ndërsa media e pavarur u  karakterizua përgjithësisht nga përpjekje për të sjellë 
mendim të balancuar dhe racional,  duke u dalluar nga mediet e mësipërme për nivelin 
profesional. Mendimi analitik në faqet e saj nënvizonte se të dy alternativat nuk 
përjashtonin njëra tjetrën, pasi si drejtime politike ato bashkoheshin në qëllimin e njëjtë, 
që ishte pavarësia, ndërsa ajo që i dallonte ishin mënyrat dhe mjetet që palët 
konsideronin më frytdhënëse për arritjen këtij qëllimi. 

Përgjithësisht, balanca format më dinamike të pasqyrimit të zhvillimeve, kujdesi 
për të mos rënë në rutinën e informacionit protokollar e kësaj medie, shënuan një kthesë 
në profesionalizmin e medies shqiptare. Pa hezituar ndaj sfidave, media e pavarur ndikoi 
në ridimensionimin e kontributit të të gjithë spektrit politik në Kosovë dhe u ngrit mbi 
përkatësinë partiake për t’u paraqitur me një zë në përkrahje të luftës së popullit të 
Kosovës për liri dhe pavarësi. Ndërkohë në median shqiptare në përgjithësi zuri vend një 
numër i madh  burimesh të huaja mediatike dhe këndvështrime të institucioneve të 
specializuar. 

Kreu i pestë trajton pasqyrimin e luftës së Kosovës nga media shqiptare, rolin që 
ajo luajti për informimin e publikut shqiptar dhe të huaj gjatë Luftës në Kosovë dhe 
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tiparet kryesore profesionale dhe njerëzore që gazetarët shqiptarë demonstruan gjatë 
kësaj lufte në kërkimin, gjetjen dhe publikimin e lajmit. 

Lufta e Kosovës, pak kohë pas ngjarjeve të viteve 1997 - 1998, e gjeti shoqërinë 
shqiptare politikisht të polarizuar. Realiteti bëhej edhe më gri për shkak të preferencave 
diverguese të klasës politike shqiptare ndaj faktorëve politikë në Kosovë. Këtij mjedisi 
shumë të vështirë për median i bashkëngjitej mungesa e përvojës profesionale pёr kushte 
lufte dhe e llogjistikës së sofistikuar mediatike për informim në kohë reale, infrastruktura 
e dobët rrugore për informacion të shpejtë dhe të pandërprerë dhe konkurenca e 
homologeve ndërkombëtare.  

Lufta e Kosovës u zhvillua në kushtet kur teknologjia mediatike kishte mundësuar 
informimin në kohë reale të ngjarjeve. Përcaktimi i Luftës në Kosovë  si “luftë 
mediatike” apo “luftë imazhesh” shprehte jo vetëm tipin e ri të luftës, por edhe rolin e 
rëndësishëm të medias për mbulimin e ngjarjeve dhe për informimin dhe përpunimin e 
opinionit publik, si edhe konkurrencën e fortë brenda llojit për burime, hapësira mbulimi 
dhe për audienca të gjëra. Studiuesit e medias kanë theksuar se në Luftën e Kosovës u 
vrejt një angazhim në përmasa të mëdha i forcës njerëzore të medias, i krahasueshëm me 
atë ushtarak. Gjithashtu vihet në dukje roli që luajti  media shqiptare gjatë luftës në 
Kosovë për informim në vijimësi e sa më të plotë të asaj tematike shumëdimensionale. 

Studimi ndalet në dy aspekte konkrete profesionale të medias sikurse janë, 
burimet e informacionit dhe respektimi i standardeve etiko – profesionalë. Në punim 
identifikohen burimet kryesore të informacionit që përdori media shqiptare gjatë Luftës 
në Kosovë. Problematika e përdorimit të burimeve të informacionit të huaj është trajtuar 
në këndvështrimin e përpjekjes për ruajtjen e identitetit të tyre. Identifikimi i burimeve 
kryesore të përdorura nga media shqiptare, të cilat për avantazhet e tyre, të  përmendura 
në studim, u bënë dhe burime të rëndësishme për median e huaj trajtohen lidhur ngushtë 
me standardet etiko profesionale të kohës. Qasjet e plurimedias shqiptare ndaj burimeve 
të huaja ishin të ngjashme. Dallimet mes tyre qëndronin në preferencat ndaj llojeve të 
medias së huaj. Vlerësimi lidhur me burimet e huaja, ishte i lidhur ngushtë me 
preferencat ndaj prestigjit të medias referuese.  

Nga ana tjetër vihet në dukje edhe një aspekt shumë i rëndësishëm, aftësia dhe 
përkushtimi i stafeve mediatikë për të përvetësuar shpejt infrastrukturën mediatike të 
kohës, e cila i mundësoi publikut shqiptar një informacion objektiv e të gjërë të asaj që 
ndodhte. Falë teknologjisë së komunikimit dhe procesit të  globalizimit të medias publikut 
iu ofrua mundësia e perceptimit edhe në kohë reale të ngjarjeve në terren si dhe veprimet 
luftarake të NATO –s.  

Studimi ve në dukje edhe veçoritë e medias shqiptare në mbulimin e luftës, 
mangësitë e saj në profesionin  gazetar në luftë. Ky aspekt në studim është parë edhe në 
këndin e përvojës nga ballafaqimi me luftën reale, por dhe si vlerë e fituar përsa i përket 
medias shqiptare në tërësi.  

Studimi tërheq vemendjen në disa tipare kryesore të medias në Shqipëri të 
shpalosura gjatë Luftë në Kosovë.  

Studimi i kryer për temën “Çështja e Kosovës dhe media shqiptare”(1981 – 2000) 
(në Shqipëri) është rrjedhojë e një pune kërkimore disavjeçare. Nga kërkimi rezultoi se 
problematika komplekse e pasqyrimit mediatik të Kosovës në periudhën në fjalë në 
medien në Shqipëri ende nuk është bërë sa duhet  objekt i studimeve  mediatike brenda 
vendit. Ndërkohë, periudha të veçanta ose tematika të caktuara të problematikës së 
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Kosovës në medien shqiptare ose të huaj kanë qenë edhe më parë objekte trajtimi 
interesante.  

Ky kërkim në përpjekje për të realizuar qëllimet e tij krahas parashtrimit dhe 
analizës së medias në Shqipëri për trajtimin e problematikës së Kosovës në periudhën 
përkatëse sjell risi për studimet në fushën historiko - mediatike shqiptare në drejtim të : 

 Raporteve media-politikë në periudhën moniste në Shqipëri. Studimi ka 
evidentuar dhe veçuar disa nga grupet kryesorë publikë dhe zyrtarë, ka analizuar  
objektivat përkatës ideologjikë dhe pragmatistë që shteti shqiptar synonte të 
arrinte nëpërmjet medias te ato grupe. Procesi i komunikimit të  medias me këto 
grupe të opinionit publik për çështjen e Kosovës përfshinte disa nivele sikurse 
janë:  

 Komunikimin  me opinionin e brendshëm publik,  
 Komunikimi me  publikun shqiptar në Kosovë, në ish Jugosllavi e 

diasporë,  
 Komunikimi me opinionin publik ndërkombëtar,  
 Komunikimi me strukturat politike ndërkombëtare,  
 Komunikimi me opinionin publik jugosllav dhe qarqet federative,  
 Komunikimi me të ashtuquajturat grupe të majta marksiste leniniste etj.  

 Burimeve të informacionit të medias shqiptare. Evidentimi, identifikimi dhe 
mënyrat e përdorimit të tyre i shërbejnë njohjes së standartit të medias së kësaj 
periudhe. 

 Vlerësimit të dimensionit të ri të medias shqiptare me përfshirjen e saj për herë të 
parë në një luftë reale, duke promovuar në këtë mënyrë profesionin e  ri për 
median në  Shqipëri, atë  të  reporterit të  luftës.  

 Të identifikimit dhe analizimit të disa tipareve themelore të medias të 
konsoliduara gjatë Luftës në Kosovë sikurse janë: pasqyrimi përgjithësisht realist 
i ngjarjeve, vizioni demokratik në perceptimin dhe zhvillimin e situatave, shprehja 
e interesave kombëtare, sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial, zhveshja 
e saj nga përmbajtja nacionaliste dhe distancimi nga propaganda luftënxitëse, 
bartja e humanizmit dhe kontribueses shumë të rëndësishme në krijimin e imazhit 
realist për individin dhe shoqërinë shqiptare humanizmi etj. Këto tipare të 
performuara  në kompleksitetin e tyre kontribuan në krijimin e imazhit tjetёr për 
individin shqiptar dhe shoqërinë shqiptar. 
Trajtimi i subjektit të përzgjedhur në këtë punim shpresoj të zgjojë interesim për  

studimet mediatike të mëtejshme me objekt ngjarjet madhore në Shqipëri, gjatë të cilave 
çështje shumë të mprehta sikurse janë raporti media - politikë, shkalla e varësisë apo 
pavarësisë së saj, raporti interes kombëtar e interes mediatik çfaqen në mënyrë më të 
dukshme. 
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Duke paraqitur këtë  studim dëshëroj njëkohësisht  të shpreh falenderime për të 
gjithë mbështetësit e mi.  

Falenderim dhe respekt shpreh për drejtuesen shkencore të këtij studimi, Prof.dr 
Ana Lalaj, që  më udhëhoqi në të gjitha fazat e realizimit të  këtij kërkimi.  

Falenderimet shkojnë për Prof. Valentina Duka, zv/dekane e Fakultetit të 
Historisë, për orientimin në drejtim të përmbushjes së detyrimeve të shkollës doktorale. 

 Falenderoj edhe pedagoget prof.as. Lira Sula dhe prof.dr. Fatmira Rama për 
inkurajimin gjatë  procesit të përgatitjes së  kërkimit. 

Dëshëroj të  falenderoj  Qendrën e Kërkimeve për  Europën Juglindore, (SEERC) 
të Fakultetit Ndërkombëtar në Universitetin e Shefilldit (The University of Sheffield)  
CITY College dhe Qendrën e Kërkimeve për Europën Juglindore në Selanik, Greqi, që 
më mundësoi  paraqitjen e një  përmbledhje të punimit  në  Konferencën 7 vjetore të  
studentëve doktorantë, (DSC2012) mbajtur në Selanik në shtator 2012.   

Mirënjohje shpreh për familjen time, e cila më krijoi kushtet e nevojshme për të 
punuar gjatë gjithë kohës. 
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HYRJE 
KOSOVA NË FEDERATËN KOMUNISTE JUGOSLLAVE. 
VËSHTRIM I SHKURTËR HISTORIK – JURIDIK (1945-1981) 

Pas Luftës së Dytë Botërore, (LIIB) në Kosovë, ashtu si në gjithë Jugosllavinë u 
vendos pushteti komunist. Pavarësisht nga premtimet për vetëvendosje të bëra nga Partia 
Komuniste Jugosllave (PKJ) gjatë viteve të Luftës, shqiptarëve të Kosovës iu mohua e 
drejta për të vetëvendosur për të ardhmen e tyre kombëtare e politike. Në Kosovë nuk u 
organizua plebishit, ku shqiptarët me votën e tyre të krijonin shtetin dhe të zgjidhnin 
formën e qeverisjes që do të dëshëronin.  

Për më tepër, në fund të Luftës, kur shqiptarët në Jugosllavi prisnin të gëzonin 
fitoren e çlirimit nga pushtuesit nazistë, ata u gjendën përballë një terrori etnik dhe 
politik. Më 8 shkurt 1945, në Kosovë u vendos Administrata Ushtarake, e cila për gjashtë 
muaj rresht zbatoi mbi popullsinë shqiptare dhunë njerëzore, institucionale deri në 
zhdukje masive të të gjithë atyre që nuk e pranonin as komunizmin dhe as qëndrimin në 
Jugosllavi. E gjithë kjo fushatë antishqiptare ndërmerrej në Kosovë që t’i mbyllej goja 
shqiptarëve për të kërkuar të drejtat e tyre kombëtare dhe për të realizuar të drejtën e 
vetëvendosjes pas mbarimit të Luftës.  

Në kundërshtim me premtimet e bëra nga udhëheqësit jugosllavë gjatë LIIB për të 
drejtën e vetëvendosjes dhe liri demokratike, shqiptarëve jo vetëm nuk iu njoh kjo e 
drejtë por ata u çintegruan, duke u ndarë administrativisht ndërmjet tri republikave 
jugosllave: Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Pra, pjesë të popullsisë dhe trojeve 
shqiptare iu bashkëngjitën republikave të vogla të Jugosllavisë, Maqedonisë dhe Malit të 
Zi, ndërsa Serbisë përveçse iu dhanë krahinat shqiptare të Preshevës, të Medvegjës dhe të 
Bujanovcit, iu dha dhe juridiksioni mbi Rajonin Autonom të Kosovës  (RAK).   

Në fakt, RAK kishte varësi juridike –  kushtetuese edhe nga Federata Jugosllave 
(FJ), pra kishte varësi të dyfishtë, edhe nga Republika e Serbisë edhe nga Federata. Ky 
status i Kosovës u bë nëpërmjet një varg procedurash juridike të falsifikuara dhe 
nëpërmjet presioneve institucionale dhe individuale.  

Këto procedura filluan që në Mbledhjen e Dytë të Këshillit Antifashist Nacional 
Çlirimtar, (KANÇ) në Jajcë të Bosnjës, ku u hodhën themelet e Federatës Jugosllave dhe 
ku përfaqësuesit e Kosovës nuk u thirrën. Pra, Kosova që gjatë Luftës u përjashtua si 
njësi e Federatës së ardhshme. Kurse në mars të vitit 1944, Komiteti Qëndror i  Partisë 
Komuniste Jugosllave (KQ PKJ), kritikoi dhe hodhi poshtë si “nacionaliste” dhe 
“shqiptaromadhe”7 vendimin e Konferencës së Bujanit (31 dhjetor 1943 - 2 janar 1944), 
vendim që shprehte aspiratën e shqiptarëve të Kosovës për t’u bashkuar me Shqipërinë 
pas lufte “me vetëvendosë mbi fatin e tij me të drejtën e vetëvendosjes deri në 
shkëputje”8. Disa ditë pas vendosjes së Administratës Ushtarake, më 18 shkurt 1945, në 
rezidencën e shtabit të Titos në Vis, në një mbledhje të nivelit të lartë me udhëheqësit 
kryesorë serbë, malazezë e maqedonas, me vendim të udhëheqjes kryesorë të KQ PKJ, u 
arrit në përfundimin paraprak që Kosova t’i bashkëngjitej Serbisë.  

                                                 
7Vojnoistoričeski Institut, “Borbe na Kosovu 1941-1944”, në Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-
oslobodilačkom ratu Jugoslovenskih naroda, Dok. 104, Tom I, Knjiga 19. Beograd: Vojnoistoričeski 
Institut, 1969), 461.  
8Këshilli Populluer i Krahinës Autonome të Kosovës - Metohisë 1943-1953, (Prishtinë, 1955), 9.  
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Gjatë kohës së funksionimit të Administratës Ushtarake, ka dy ngjarje vendimtare 
që i siguruan bazën ligjore përfshirjes së Kosovës në Republikën Serbe. Së pari ishte 
mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të Serbisë, 
(KANÇS) mbajtur më 7 - 9 prill 1945 dhe Kuvendi i Prizrenit mbajtur më 8-10 korrik 
1945. Në mbledhjen e KANÇS  nëpërmjet pjesëmarrësve nga Kosova, Mehmet Hoxha 
dhe Dushan Mugosha, u inskenua gjoja ‘dëshira’ e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar 
të Kosovës (KANÇK) që Kosova t’i aneksohet Serbisë Federative...”9. Në shkëmbim, 
megjithëse një vendim i tillë nuk ishte marrë në Kuvendin e Kosovës, Kuvendi i Serbisë e 
deklaroi të mirëqenë deklaratën e Mugoshës dhe u shpreh se populli serb “mirëpret me 
gëzim”10  deklaratat autoritative të bëra nga delegatët e Kosovës për bashkimin e tyre me 
Serbinë.  

Më 8-10 korrik 1945, u mbajt Kuvendi i Këshillit Popullor të Kosovës dhe të 
Rrafshit të Dukagjinit, i njohur si  Kuvendi i Prizrenit. Në të morën pjesë 137 antarë, nga 
të cilët vetëm 32 ishin shqiptarë. Në sallë kishte shumë njerëz të Shërbimit Sekret 
Jugosllav (UDB) dhe jo anëtarë të KANÇK, kurse jashtë ndërtesa ku ishte mbledhur 
Këshilli ishte e rrethuar nga njerëz të armatosur. Në këto kushte jo demokratike, Kuvendi 
Prizrenit  miratoi  pa votim, por vetëm me duartrokitje një Rezolutë, e cila kishte ardhur e 
gatshme nga Beogradi, në gjuhën serbe, ku shprehej se populli i Kosovës ‘i bashkohet 
Serbisë motër’. Ky ‘vendim’ ishte një dokument që i duhej udhëheqjes serbe e jugosllave, 
sepse nëpërmjet tij ajo ‘legjitimonte’ përpara opinionit publik dhe zyrtar të brendshëm e 
të jashtëm, ‘vullnetin’ e popullit të Kosovës për t’u bashkuar me Serbinë.  

Rezoluta për aneksimin e Kosovës Serbisë federale, e miratuar në Kuvendin e 
Prizrenit, iu dërgua  Kryesisë së KANÇ Jugosllavisë (KANÇJ), e cila pasi e miratoi më 
23 korrik 1945, ia kaloi Mbledhjes së Tretë të KANÇJ për ratifikim. Ratifikimi është bërë 
në seancën e mbajtur më 7 gusht 1945. Më 10 gusht 1945, KANÇJ shpalli Rezolutën për 
“përfshirjen e Kosovës në Serbinë federale”.     

Pas ratifikimit të Rezolutës së KANÇK nga KANÇJ, Kryesia e Kuvendit Popullor 
të Serbisë shpalli Ligjin mbi ndarjen administrative të Serbisë dhe Ligjin mbi 
konstituimin e Rajonit të Kosovës e Rrafshit të Dukagjinit. 

Në janar 1946 Kushtetuta e Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë 
(RFPJ), e sanksionoi statusin e Kosovës si Rajoni Autonom i Kosovës dhe Metohisë 
(RAKM). Dokumenti më i lartë juridik – kushtetues i rajonit, Statuti i RAKM ishte në 
përputhje me Kushtetutën e RFPJ dhe me atë të Republikës Popullore të Serbisë (RPS). 
Statusi i RAKM duhej të vërtetohej në Kuvendin Popullor të RPS. Në këtë mënyrë 
“çështja esenciale e statusit të Kosovës në Jugosllavinë e re komuniste u vendos – sikurse 
edhe të gjitha çështjet thelbësore – nga lart.”11   

Shqiptarëve, shumicë në Kosovë, iu mohua e drejta e përcaktimit të emrit dhe 
statusit etnik të njësisë federative. Kosova konsiderohej një Rajon me popullsi të përzier, 
megjithëse shqiptarët sipas dokumenteve të kohës përbënin mbi 75% të popullsisë së 
                                                 
9Radošin Rajović, “Emergence and Development of the Autonomy of Kosovo within Serbia and 
Yugoslavia”, në Yugoslav –Albanian Relations, ed. Ranko Petković (Beograd: Kultura, 1984), 74. 
10 National Archives Records Administration (NARA), 1945-1949, “British Military Mission ALBANIA”, 
Periodical Report No. 2, 15 May 1945, Roll 2, 875.01/5-2545.  
 UDB (Uprava Drzavne Bezbednosti), Shërbimi sekret shtetëror i RFJ u krijua më 13 mars 1946 dhe 
funksionoi si i tillë deri në vitin 1991 kur u shpërbë shteti federativ. 
11  Noel Malkom, Kosova një histori e shkurtër, përkth. Abdullah Karjagdiu (Prishtinë:  KOHA, 2011), 
398. 
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rajonit. Ndërkohë në republikat e tjera të Jugosllavisë, përqindja e popullsisë dominuese 
që i kishte dhënë dhe emrin republikës përkatëse (Republika e Serbisë, Republika e 
Maqedonisë, Republika e Malit të Zi etj) ishte më e vogël se ajo e shqiptarëve në Kosovë. 
Madje, megjithëse përbënin shumicën në Kosovë, pjesëmarrja e shqiptarëve në organet 
drejtuese politike, ushtarake, administrative ishte në minorancë.  

Kushtetuta e RFPJ e vitit 1946 nuk i njihte RAKM autonominë financiare dhe 
gjyqësore. Çështjet që kishin të bënin me identitetin kombëtar të shqiptarëve sikurse ishin 
çështje e flamurit, ato të gjuhës shqipe, shkollave, kulturës etj.  nuk u rregulluan me ligj.  

Bazuar në platformat e njohura nacionaliste kundërshqiptare, popullsia iu 
nënshtrua politikës së egër të shkombëtarizmit, si nëpërmjet ndërimit të dhunshëm të 
kombësisë ashtu dhe nëpërmjet shpërnguljes masive nga trojet e tyre. Kulmin fushata e 
shpërnguljes së shqiptarëve nga Kosova e shënoi në vitin 1953, kur mbi bazën e Paktit 
Ballkanik, nënshkruar nga Jugosllavia, Turqia dhe Greqia, u risoll në jetë marrëveshja 
xhentëlmene Jugosllavi - Turqi e vitit 1938, në zbatim të së cilës mijëra shqiptarë u 
larguan forcërisht nga tokat e tyre.  

Një tjetër drejtim i politikës kundërshqiptare jugosllave ishte aksioni i mbledhjes 
së armëve. Aksioni i Mbledhjes së Armëve ishte pjesë e procesit të përgjithshëm të 
shpërnguljes, të kolonizimit e të shkombëtarizimit të shqiptarëve. Nën akuzën false se 
shqiptarët po përgatisnin një kryengritje të armatosur dhe bashkimin me Shqipërinë, në 
dimrin e vitit 1955-1956, organet e sigurimit të shtetit jugosllav torturuan mbi 30 mijë 
shqiptarë, ndër të cilët 100 vetë humbën jetën. Ushtrimi i dhunës së shfrenuar në këtë 
aksion famëkeq detyroi shumë shqiptarë të linin vatrat e tyre dhe të emigronin në Turqi e 
kudo gjetkë.  

Aksioni i mbledhjes së armëve u shoqërua me dhunë të shfrenuar edhe në shumë 
drejtime të tjera ndaj shqiptarëve. Popullsia shqiptare në masë survejohej, provokohej, 
akuzohej, ndiqej dhe burgosej për “veprimtari armiqësore ndaj shtetit dhe popullit” nga 
UDB. “Veprimtaria e UDB u drejtua ndaj shtresave të gjera të popullsisë shqiptare. U 
përdorën metoda drastike dhe arbitrare”12. Në krye të UDB qëndronte Ministri i 
Brendshëm Aleksandër Rankovic.  

Ligji Kushtetues i Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë (RFPJ) i vitit 
1953, një pjesë të dispozitave për njësitë autonome ia kishte kaluar Ligjit Kushtetues të 
Republikës Popullore të Serbisë (RPS), kushtetuta e së cilës (Serbisë) përcaktonte në 
mënyrë shumë të hollësishme të drejtat “autonome” të njësive autonome. Kjo shprehet 
edhe në Statutin e RAK,  sipas të cilit: “Populli punonjës i RA të Kosovës e Metohisë 
zgjedh organet e pushtetit të Rajonit dhe nëpërmjet tyre zbaton të drejtat e veta autonome, 

                                                 
 Pakti Ballkanik (1953) u nënshkrua mes Jugosllavisë, Turqisë dhe Greqisë. Në kuadër të tij,  ‘marrëveshja 
xhentëlmene’ mes Jugosllavisë e Turqisë ripërtëriu traktatin shtetëror jugosllavo - turk të vitit 1938. 
Qeveria jugosllave e përdori marrëveshjen për të dëbuar mijëra shqiptarë nga trojet e veta në federatën 
jugosllave. Në kushtet e vështira ekonomike dhe të presionit e të dhunës së UDB shumë shqiptarë në 
Jugosllavi u detyruan të regjistroheshin si turq me shpresë punësimi në Turqi.   
12 Wolfgang Petritsch dhe Robert Pichler, Rruga e gjatë në luftë. Kosova dhe Bashkësia Ndërkombëtare, 
1989-1999,  përkth. Genc Lafe (Prishtinë: KOHA, 2002), 31.  
 Aleksandër Rankoviç ish ministër i punëve të brendshme të federatës jugosllave 1946-1966, i njohur për 
terrorin e ushtruar mbi popullsinë shqiptare në Kosovë. 
 Ligji Kushtetues, mbi bazat e rregullimit shtetëror e politik të RFPJ dhe organeve federative të pushtetit 
nuk u quajt kushtetutë, pasi në të ndërroheshin vetëm disa nene të Kushtetutës së RFPJ të vitit 1946 dhe jo 
e gjithë kushtetuta. 
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të cilat janë dhënë prej Kushtetutës së RP të Serbisë”. Ishte lënë jashtë klauzola e Statutit 
të vitit 1948, “në konform me Kushtetutën e RPFJ”, gjë që flet se pushteti legjislativ 
kushtetues i Federatës kishte kaluar në një masë të konsiderueshme te Republika e 
Serbisë dhe se RAK nga kategori e Federatës po shndërrohej në kategori e Republikës”13.  

Edhe Kushtetuta e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ) e vitit 
1963 duke i zgjeruar më tej të drejtat e republikave në procesin decentralizues të 
federatës, “forcoi më tej tendencën e shndërrimit të Rajonit Autonom të Kosovë Metohisë 
në subjekt ekskluziv të republikës serbe”14dhe “statusi autonom i Kosovës ra në nivelin 
më të ulët”15.  

Sanksionimi kushtetues i këtij statusi për Kosovën menjëherë pas Luftës kishte 
llogaritur strategjinë afatgjatë ndaj shqiptarëve në Kosovë e në federatë. Ajo i paraprinte 
mohimit të së drejtës për vetëvendosje të popullsisë shqiptare në federatën jugosllave. 
Aspirata kombëtare e shqiptarëve jo vetëm nuk ishte realizuar, por madje ishte 
nëpërkëmbur.  

Me statusin diskriminues që iu rezervua shqiptarëve pas LIIB, ata nuk u pajtuan 
kurrë. Ashtu si dhe në kohën e mbretërisë, shqiptarët kundërshtuan me vendosmëri 
politikën antikombëtare dhe diskriminuese të pushtetit federativ ndaj tyre.  

Pas LIIB, megjithëse nën vëzhgimin, kontrollin, represionin e dhunën e 
strukturave të sugurisë dhe të policisë sekrete, shqiptarët në Kosovë krijuan organizimet e 
tyre të rezistencës, të cilat në ato kushte vepruan në ilegalitet.  

Organizata më e herëshme ishte ajo e krijuar në vitet e luftës (në mars 1943), me 
emrin Organizata Nacional Demokratike Shqiptare (ONDSH). Dy qendrat e  saj në 
Prizren e Shkup, ndikuan në shtrirjen dhe intensifikimin e veprimtarisë së organizatës në 
viset ku banonin shqiptarët. Karakteri politik e kombëtar i saj u shpreh qartë në 
formulimin e kërkesave, që vinin ndesh haptazi me politikën zyrtare dhe që rrezikuan si 
antarët ashtu dhe veprimtarinë e saj. Kërkesat e saj si çlirimi i Kosovës dhe i viseve të 
tjera shqiptare në ish Jugosllavi, bashkimi me Shqipërinë, përpjekjet për evidencimin e 
shqiptarëve të zhdukur, marrëdhëniet e saj me grupet e rezistencës shqiptare 
antikomuniste jashtë federatës, vendosja e kontakteve me përfaqësuesit zyrtarë 
perëndimorë, rriti autoritetin e saj në opinionin publik shqiptar në federatë. Nga ana tjetër 
veprimtaria e saj antijugosllave nxiti reagimin e ashpër zyrtar, i cili mori masa drastike 
ndaj drejtuesve dhe veprimtarëve të njohur, duke e bërë të pamundur vazhdimësinë e saj. 
Shkurti i vitit 1947 shënoi dhe fundin e ONDSH. 

Vite më pas në lëvizjen kombëtare shqiptare në Jugosllavi u dalluan për 
veprimtarinë dhe ndikimin e tyre dy organizata ilegale: “Lëvizja Revolucionare e 
Bashkimit Shqiptar” krijuar më 1961, drejtuar nga Adem Demaçi dhe “Fronti i Kuq 

                                                 
13 Ana Lalaj, Rruga e gjatë drejt vetëvendosjes, 1948-1981 (Tiranë: Mësonjëtorja e Parë, 2000),  66 – 67. 
14 Po aty. 
15 Malkom, Kosova një histori e shkurtër, 408. 
 Adem Demaçi – simbol i qëndresës së shqiptarëve në Kosovë dhe viset e tjera shqiptare në ish Jugosllavi. 
Ai drejtoi organizatën ilegale me emrin “Lëvizja Revolucionare e Bashkimit të Shqiptarëve”, krijuar më 
1961. U dënua dhe u burgos për 28 vjet nga pushteti serb. Demaçit i është akorduar çmimi Saharov nga 
KE. Demaçi ka ushtruar gazetarinë dhe është autor i disa librave. 
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Popullor”, drejtuar nga Jusuf Gërvalla, krijuar më 1980 në Gjermani. Qëllimi i tyre ishte 
bashkimi i popullit shqiptar në një shtet të vetëm. 

“Kriza jugosllave që u shkaktua nga shkarkimi ministrit të brendshëm Rankoviç, 
famëkeq për agresivitetin, veçanërisht mes shqiptarëve, u dha atyre mundësi të 
përfshiheshin në rrjedhat politike të kohës, duke kërkuar të drejtat e tyre njerëzore dhe  
kombëtare, deri në rishikimin dhe ndryshimin e statusit politik të Kosovës”16. Këto 
kërkesa u shfaqën hapur dhe me forcë sidomos gjatë diskutimeve për amendamentet e 
reja për ndryshimin e Kushtetutës së RSFJ, kushtetutave të republikave të federuara dhe 
statutet e krahinave autonome të vitit 1963.  

Më 14 korrik 1967, Dhoma Krahinore e Kuvendit Popullor të Krahinës Autonome 
Socialiste të Kosovës (KASK) vendosi krijimin e “Komisionit për studimin e çështjeve 
që kanë të bëjnë me ndryshimet dhe plotësimet e Statutit” dmth aktit më të lartë politik – 
juridik të krahinës.  

Diskutimet për ndryshimet dhe plotësimet në kushtetutën federative dhe në 
kushtetutën republikane të vitit 1963 lidhur me pozitën që duhej të kishte krahina e 
Kosovës u zhvilluan fillimisht në Gjakovë më 18 - 20 gusht 1968 dhe më pas në Pejë, në 
Prishtinë, Decan, Gjilan, Zgllogovc,  Lipljan, Podujevë, Prizren. Në të gjitha diskutimet u 
kërkua që Kosova të ishte njësi federale (nënkuptohej republika), që ligj themelor i 
republikës të ishte kushtetuta, që në dhomën e kombeve Kosova të kishte 20 deputetë, 
sikundër republikat e tjera, që përdorimi i simboleve kombëtarë të ishte zyrtar, që emri i 
krahinës të ndryshonte nga Kosovë - Metohi në Kosova – Kosovo, sipas së vërtetës 
historike, që të kishte gjykatën e vet supreme dhe kushtetuese, të lidhura drejtëpërdrejtë 
me të njëjtat në nivel federativ, që të sigurohej barazia e gjuhëve në nivel federativ, që në 
Kushtetutën federative, në gjuhën serbokroate populli shqiptar të mos emërtohej në 
mënyrë fyese “shiptari” por “albanci”, që të saktësohej e drejta për riatdhesim jo vetëm 
për pjesëtarët e kombeve, por edhe për pjesëtarët e kombësive, etj.  

Kërkesat e parashtruara në aktivet e para në Gjakovë dhe Pejë alarmuan 
autoritetet serbe; ndërkohë Komisioni Krahinor kishte hartuar projektin e propozimeve 
për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Krahinës. Ai u kundërshtua vendosmërisht 
nga Plenumi XIV i KQ të Lidhjes Komuniste të Serbisë (LKS). Përmasat që kish marrë 
debati dhe fakti se kërkesa për ndryshimin e  statusit të krahinës së Kosovës ishte bërë 
mjaft popullore ndër shqiptarët, detyroi Kuvendin e Republikës Socialiste të Serbisë 
(RSS) të diskutonte pozitën kushtetuese të Kosovës. Në të u theksua se Kosova duhej të 
përfshihej detyrimisht brenda kornizave të RSS, si alternativa e vetme e statusit të 
ardhshëm kushtetues për Kosovën. Nga ana e tyre pushtetarët federativë në mbledhjen e 
zgjeruar të Kryesisë së Komitetit Ekzekutiv Krahinor, në Prishtinë më 31gusht 1968, 
kritikuan ashpër diskutimet e mësipërme. Nën presionin e serbëve u vendos që Kosova të 
mos e shtronte kërkesën për republikë e vetëvendosje.  

Kërkesa për republikë u shtrua dhe në takimin e delegacionit të shqiptarëve të 
Kosovës me Titon në Beograd, në tetor 1968. Tito prerë u mohoi shqiptarëve kërkesën 
për republikë, duke deklaruar se “Republika nuk i zgjidh të gjitha problemet.” Por 
                                                 
 Jusuf Gërvalla,  ish gazetar në Rilindja, poet, dramaturg, veprimtar i shquar në Kosovë. Drejtoi duke qenë 
në emigrim organizatën ilegale Fronti i Kuq Popullor. U vra mizorisht më 17 janar 1982 në 
Untergrupenbah. (Gjermani). 
16 Rexhep Qosja, red,  Kosova në vështrimin enciklopedik (Tiranë: TOENA, 1999), 121. 
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kërkesën për statusin e republikës, popullsia shqiptare e kishte bërë të vetën, nga e cila 
nuk do të hiqte dorë asnjëherë. Ndryshe nga qëndrimi nënshtrues i politikanëve të 
Kosovës ndaj presionit të pushtetit, lëvizja ilegale e rezistencës e shfrytëzoi momentin 
për të realizuar objektivin kyç të strategjisë së saj, zgjidhjen e çështjes kombëtare.  

Më 27 nëntor 1968, në prag të përvjetorit të 56, shpalljes së pavarësisë së shtetit 
shqiptar, në Prishtinë filluan demonstratat e studentëve me të cilat u bashkuan dhe shtresa 
të tjera të shoqërisë kosovare. Studentët kishin marrë përsipër të zgjidhnin me 
demonstrata atë që nuk realizuan diskutimet në aktivet partiakë. Parrullat dhe thirrjet 
“Republikë”, “Vetëvendosje”, “Duam Universitetin”, dhe “Kushtetutë, ja me hatër, ja me 
luftë” shoqëruan demonstratat edhe në qytetet kryesore të Kosovës, në Prishtinë, Gjilan, 
Ferizaj dhe në Podujevë. Ishte hera e parë që në “jetën politike të Krahinës së Kosovës së 
Pasluftës u afirmua me forcë kërkesa për republikë”17. Ndikimi i tyre u ndje edhe në 
shqiptarët e Maqedonisë. Demonstrata u zhvilluan në Tetovë më 22 - 23 dhjetor 1968 dhe 
vijuan u  edhe në rajone të tjera të kësaj republike. Kërkesat e tyre ishin që shqiptarët në 
Maqedoni t’i bashkangjiteshin Republikës së Kosovës, duke krijuar një njësi të vetme 
federative, t’u njihej e drejta e përdorimit të flamurit dhe e shkollimit në gjuhën shqipe.  

Përmasat e demonstratave të shqiptarëve tronditën qeverinë në Beograd, e cila 
urdhëroi zgjidhjen e situatës në Kosovë dhe Maqedoni. Për pasojë një demonstrues u vra 
dhe të tjerë u plagosën; një numër syresh u dënuan dhe u pushuan nga puna. Edhe nga 
ana e forcave të rendit pati të dëmtuar. Media federative i paraqiti demonstratat si trazira 
studentësh. Demonstratat u cilësuan armiqësore nga ana e LKJ. Ajo ishte e vendosur që të 
shtypte çdo prirje, që do të synonte ta paraqiste problemin e barazisë së kombësive si 
problem të konstituimit të tyre të veçantë shtetëror, dmth të formimit të republikave të 
tyre. Pavarësisht se kjo lëvizje e gjerë popullore u shtyp dhe pavarësisht etiketimit të saj 
nga pushteti jugosllav, ajo afirmoi me forcë për herë të parë në jetën politike të Kosovës 
kërkesën për republikë, e cila vijoi të mbetej objektiv shumë i rëndësishëm i shqiptarëve  
përsa kohë do të ishin në përbërje të federatës jugosllave. 

Që nga viti 1967, kur filloi procesi i diskutimit për ndryshimet kushtetuese i 
emërtuar “Ndërrimet dhe shtesat kushtetuese” shqiptarët kishin demonstruar një tjetër 
qasje ndaj strukturave të pushtetit krahinor, funksionimit dhe vendimmarrjes së tyre dhe u 
angazhuan seriozisht në  krijimin e kushteve për përmirësimin e standardeve të jetesës, 
gjallërimin i veprimtarisë intelektuale etj. Gjatë këtyre viteve, të quajtura ndryshe dhe 
vitet e detantës, strukturat administrative politike në Kosovë arritën një shkallë të lartë 
vetëqeverisjeje. Përparimet në fushën e arsimit, sikurse ishte hapja e Universitetit të 
Prishtinës (1970) dhe përgjithësisht zhvillimi i kulturës kombëtare, forcimi i lidhjeve me 
Shqipërinë, përforcoi ndërgjegjen e tyre kombëtare dhe qartësoi perceptimin e tyre ndaj 
realitetit në Kosovë.  

Më 21 shkurt 1974 Kuvendi Federativ miratoi Kushtetutën e re të RSFJ. Sipas 
kësaj Kushtetute të dy krahinat autonome shpalleshin elementë kushtetues të federatës 
dhe “fitonin pothuaj një status të barabartë me gjashtë republikat”18. Në bazë të saj edhe 
krahinat kishin të drejtën e kushtetutës së tyre. Kushtetuta e Krahinës Socialiste 
Autonome e Kosovës u miratua  më 28 shkurt 1974. Ajo ishte kushtetuta e parë e 
Kosovës. 

                                                 
17 Xhelal Gjeçovi dhe të tjerë, Historia e Popullit Shqiptar IV. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe 
pas saj 1939-1990,(Tiranë:TOENA 2009) : 388. 
18 Petrichs dhe Pichler, Rruga e gjatë në luftë, 31.  



XXIV 
 

Shoqëria e Kosovës prej më shumë se një dekadë  funksionoi mbi bazën e sistemit 
të Kushtetutave të vitit 1974, respektivisht të RSFJ, të RSS dhe të KSAK. Në këtë hark 
kohor me hapësirat që ofronte kushtetuta jugosllave, shoqëria kosovare organizoi dhe 
drejtoi me efikasitet jetën e saj të brendshme, rritmet e zhvillimit të së cilës ishin 
domethënës dhe premtues në kushtet e një trashëgimie të varfër, të pakrahasueshme me 
republikat e tjera. Në këtë proces shqiptarët në Kosovë njëkohësisht dëshmuan se kishin 
të gjitha cilësitë dhe aftësitë shtetformuese të popullit komb. Produkt i drejtpërdrejtë i 
këtij procesi ishte zhvillimi cilësor i vetëdijes kushtetuese të shoqërisë kosovare, në të 
cilën e drejta për vetëvendosje legjitimoi kërkesën e natyrshme për statusin e republikës. 
Në kontekstin politik – kushtetues - administrativ të kohës, kjo kërkesë e shprehur hapur 
që në vitin 1968 synoi të realizohej brenda federatës ekzistuese jugosllave. Realizimi i 
kësaj aspirate, prioritare për shqiptarët në Kosovë, u vlerësua nga vetë ata si e vetmja 
mundësi me impakt thelbësor për atë periudhë dhe për të ardhmen.  

Kushtetuta e vitit 1974 u kishte krijuar njësive kushtetuese hapësira më të gjëra se 
më parë për vetëqeverisje e vendimmarrje. Por megjithë dukuritë positive të kësaj 
periudhe gati 15 vjeçare, (1967 – 1981) madje edhe “pas goditjes së Rankoviçit (1966) 
deri në vitin 1981, shqiptarët mbetën të huaj e jo të barabartë në federatën jugosllave”19. 
Kategorizimi kushtetues i Kosovës si “krahinë autonome” në fakt kishte sanksionuar 
pabarazinë mes kombeve përbërës të federatës. Pabarazia e ligjësuar linte të hapur rrugën 
për brutalitet të njësive me status më të lartë kushtetues ndaj njësive kushtetuese me 
status më të ulët, konkretisht të Republikës së Serbisë ndaj krahinave autonome, KSAK 
dhe Krahinës Socialiste Autonome të Vojvodinës (KSAV). Me këtë kushtetutë që u jepte 
statusin e autonomisë së gjërë dy krahinave, Kosovës e Vojvodinës, Tito kish fashitur 
ankesën, por jo zemërimin serb, i cili nuk ish pajtuar kurrë me ndarjen e Republikës së 
Serbisë në tre pjesë. Karakteri diskriminues i Kushtetutës së vitit 1974 binte ndesh me 
forcën e ‘shenjtërisë’ që përmban në vetëvete dokumenti themeltar i një shteti. 
Mosrespektimi, cënimi, shkelja flagrante dhe zhvlerësimi i saj e kishin burimin në 
pabarazinë mes kombeve dhe qytetarëve të shoqërisë shumëetnike jugosllave.  

Asnjëherë demokratike, shoqëria shumëetnike jugosllave e pasluftës nuk mundi të 
ndërtonte marrëdhënie të barazisë mes popujve sllavë dhe jo sllavë, në të cilën shqiptarët 
përsa i përkiste numrit, përbënin kombin e tretë në Jugosllavi, ndërsa në Kosovë përbënin 
kombin shumicë. Në vijimësi statusi kushtetues i shqiptarëve në federatën jugosllave 
kishte qenë më i ulti krahasuar me popullsitë shumicë në njësitë e tjera kushtetuese. E 
diskriminuar nga  Kushtetuta e vitit 1946, që i kishte njohur Kosovës statusin e rajonit 
autonom nën RPS, nga Kushtetuta e vitit 1963, që e kishte rradhitur Kosovën në listën e 
17 distrikteve të saj, edhe Kushtetuta e vitit 1974 që  kishte ligjësuar statusin e elementit 
kushtetues në federatë, e kishte lenë atë përsëri me varësi nga Serbia. Kjo dukuri ishte 
tregues i politikës diskriminuese të shtetit shumëkombësh ndaj një populli komb, peng i 
marrëveshjeve dhe traktateve të fuqive europiane pas luftërave botërore në shekullin e 
kaluar. 

Pas vdekjes së Titos, të gjitha republikat u përfshinë nga zhvillime, të cilat 
formatuan dhe imponuan për të ardhmen vizione politike shumë të ndryshme nga modeli 
federativ. Këto vizione, në thelb antijugosllavizëm (në formën ekzistuese) në rrugën e 
konkretizimit të tyre, thelluan “serinë e krizave të lidershipit jugosllav” ndaj të cilave 
“titistët me hartimin e tre kushtetutave në 21 vjet kishin luftuar për të ruajtur balancën 
                                                 
19 Lalaj, Vetëvendosja, 9.  
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mes centralizmit dhe degradimit”20. Akumulimi dhe agravimi me vite i problemeve 
politike - nacionale dhe ekonomike - sociale, pakënaqësia në çdo njësi federale 
përshpejtuan proceset në rrugën pakthim, të nisur edhe më herët se vdekja e Titos.  

Në strukturat federative u thelluan kundërshtitë, ballafaqimet dhe përplasjet e 
hapura si brenda çdo republike ashtu dhe mes republikave. Hezitimet dhe kundërshtitë e 
mëparshme mes republikave në aspektin e zhvillimit ekonomik do t’i linin vendin 
përplasjeve dhe luftës mes udhëheqësve republikanë “në mbrojtje të pushtetit të tyre 
territorial nga pasojat e rënies së standardit të jetesës në masën 30%, rritjes së çmimeve të 
mallrave të konsumit në 36% çdo vit në periudhën 1980-1983”21. Laku i litarit të kapitalit 
ndërkombëtar për borxhin ngushtohej dita ditës. Në vitin 1983 borxhet e huaja në rritje të 
Jugosllavisë u bënë të njohura zyrtarisht në masën 20.5 miliardë dollarë.  

Atributi i themeluesit dhe drejtuesit të Jugosllavisë së dytë kultivoi pikpamjen 
vëren Darton se “vetëm Tito, diktatori dorëhekurt, babai autokrat, mund t’i rrinte mbi 
kokë një ekonomie socialiste të decentralizuar dhe një strukture të decentralizuar të 
Partisë Komuniste, aktor i aspiratave rajonale për autonomi, që kontrollonte situatën me 
dorë të hekurt sa herë kërcënohej nga trazira”22. Udhëkryqi ekonomik i Jugosllavisë, 
provoi sikurse ka venë në dukje Sundhausen se “sistemi i vetëqeverisjes, i vendosur nga 
Tito, u tregua ekonomikisht joefikas. Gradualisht humbi legjitimitetin e tij”23.  

Darton e përshkruan udhëheqësin jugosllav si “sundimtar i padiskutueshëm i një 
regjimi diktatorial, i cili përdori forcërisht aparatin represiv ndaj kundërshtarëve politikë. 
Tito ishte i gatshëm të ecte mbi kufoma nëqoftëse ishte fjala për të mbrojtur pretendimet 
e tij për pushtet”24. Shtetin që ndërtoi e drejtoi ai, Matuska e karakterizon si “një shtet 
me ideologji të centralizuar, hiearki represive, që kontrollonte me dorë të hekurt çdo 
aspect të jetës në Jugosllavinë e Titos”25. Ndërsa në arenën ndërkombëtare ai kishte 
arritur të siguronte ruajtjen e imazhit të vendit të paangazhuar jashtë blloqeve, të 
themeluesit të lëvizjes së të pangazhuarve, të liderit faktor në marrëdhëniet 
ndërkombëtare në periudhën e Luftës së Ftohtë, i cili konsiderohej sikurse veren 
Koschnik“një prej njerëzve të paktë, që ishin në gjendje të ngrenë ura në mes blloqeve, 
me të cilët mund të punohej”26. Pas vdekjes së tij edhe këto raporte ndryshuan. 

Dy realitetet, rënimi ekonomik dhe ridimensionimi i konfliktit të vjetër unitarizëm 
- federalizëm në kompleksitetin e tyre nga një anë dhe rivlerësimi i qëndrimit të 

                                                 
20 Leslie Benson, Yugoslavia: A Concise History (New York: Palgrave, 2001), 132.  
21 Po aty. 
 John Darnton, gazetar dhe analist amerikan në  gazetën The New York Times. 
22 John Darnton, “Eastern Europe after Tito. Tito’s collective leadership after Tito”,   
The New York  Times. April 13, 1980. Tërhequr 10 Tetor 2009.   
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9905E7DB1239E232A25750C1A9629C94619FD6CF 
 Holm Sundhausen, profesor për historinë e Evropës Juglindore në Berlin. 
23 Holm Sundhausen, “Një legjendë  jugosllave? 30  vjetori i vdekjes së Titos.” Deutsche Welle, 4 Maj 
2010. Tërhequr 5 maj 2010. http://www.dw.de/nj%C3%AB-legjend%C3%AB-jugosllave-30-vjetori-i-
vdekjes-s%C3%AB-titos/a-5535208.  
24 Darnton. “Eastern Europe after Tito.” 
 Marton Matuska, publicist hungarez. 
25 Marton Matuska, “Why did it happen”? The Hungarian Observe, Vol. VI, n 5, (1993): 67.  
  Hans Koschnik, ish deputet gjerman, administrator i parë ndërkombëtar i Mostarit.    
26 Hans Koschnik, “Një legjendë jugosllave?”  5 maj 2010. http://www.dw.de/nj%C3%AB-
legjend%C3%AB-jugosllave-30-vjetori-i-vdekjes-s%C3%AB-titos/a-5535208 
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partnerëve ndërkombëtarë ndaj federatës jugosllave, ndikuan në jetën e shoqërisë 
jugosllave në të gjitha nivelet e saj – federatë, republikë dhe krahinë. 

Në vitet ’70, strukturat administrative politike në Kosovë arritën një shkallë të 
lartë vetëqeverisjeje. Por si statusi kushtetues i Kosovës ashtu edhe statusi ekonomik i saj 
ishin në një nivel më të ulët se ai i republikave të tjera të Jugosllavisë. Ligjet unike serbe 
e minimizonin statusin kushtetues të Kosovës dhe e bënin atë të paqëndrueshëm përballë 
nacionalizmit serb që disa herë gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar ishte orvatur të godiste, por 
ishte detyruar të tërhiqej. Mungesa e statusit të republikës e bënte më të realizueshme 
përpjekjen serbe për të eliminuar autonominë e krahinave dhe për të hedhur hapin e parë 
në rrugën e realizimit të qëllimeve të tyre unitariste dhe hegjemoniste në federatë. 

Në ish Jugosllavinë e pas Titos, shtresat shoqërore shqiptare, studentët, 
pedagogët, intelektualët dhe punëtorët, kuptuan të parët se varësia e dyfishtë kushtetuese 
e Kosovës nga ish federata dhe nga Serbia, e bënte statusin e Kosovës gjithnjë të 
kërcënuar e të rrezikuar më shumë se njësitë e tjera federative.  

Nga ana tjetër, sistemi kushtetues i vitit 1974 i kishte lënë edhe serbët në krahinë 
të pakënaqur. Të parët, shqiptarët, kërkonin vetëqeverisje më të gjërë dhe barazi me 
njësitë e tjera kushtetuese, ndërsa të dytët, pakica serbe, synonte hapësira më të gjera në 
juridiksionin e tyre.  

Në kushtet historike të krijuara si në Kosovë dhe në Jugosllavi  pas vdekjes së 
Titos shqiptarët e Kosovës u ngritën të parët në shtetin federativ për të kërkuar në mënyrë 
paqësore një status kushtetues dhe ekonomik më të lartë e më të qëndrueshëm. Pikëpamja 
në mendimin publicistik shqiptar se federalizmi jugosllav pësoi goditjen e parë të rëndë 
në Kosovë, si fazë pararendëse e shkatërrimit të Jugosllavisë mbështetej në argumentin se 
“statusi i paqëndrueshëm i Kosovës reflektonte antagonizma dhe konflikte. Statuskuoja e 
vendosur me autonominë e vitit 1974 la të pazgjidhura dy çështje thelbësore: nuk 
neutralizoi kërkesat serbe për Kosovën dhe nuk realizoi kërkesat reale politike të 
shqiptarëve”27.  

Dhuna e egër policore e ushtarake ndaj protestuesve, përpjekja zyrtare për të 
mbuluar të vërtetën e ngjarjeve u tregoi shqiptarëve se të drejtat e fituara me shumë luftë 
dhe të legjitimuara në dokumentet kushtetuese të krahinës e federatës në vitin 1974 ishin 
realisht të rrezikuara.  

Në këtë mënyrë sikurse veren Janjiç, “Jugosllavia e pas Titos e filloi jetën e saj të 
re me konfliktin e hapur shqiptaro – serb. Një vit pas vdekjes së Titos demostratat 
shqiptare në Kosovë treguan se çështja nacionale nuk ishte zgjidhur sikurse ishte 
deklaruar”28.  

 

                                                 
27 Mehmet Kraja, Vite të humbura (Tiranë: Eurorilindja, 1995), 114.  
 Dushan Janjić, analist politik serb; studjues në Qendrën për Hulumtime Sociologjike dhe në Institutin e 
Shkencave Sociale; themelues dhe koordinator i Forumit për Marrëdhënie Etnike  
28 Dushan Janjić, “National identity, movements and serbian and albanians nationalism,” në Conflict or 
Dialogue. Serbian –Albanian Relations and Integration of the Balkans. Studies and Essays, eds. Dušan 
Janjić, Shkëlzen Maliqi  (Subotica: Open University, European Civic Centre for Conflict Resolution, 1994), 
141.  
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KREU I PARË 

MEDIA NË SHQIPËRI PËR NGJARJET NË KOSOVË (1981) 

I.1. Pasqyrimi në medien shqiptare i demonstratave të mars - prillit 1981 në Kosovë 

Në Pranverën e vitit 1981 në  Prishtinë  u zhvilluan protesta të fuqishme 
studentore, me të  cilat u bashkuan edhe nxënës të shkollave të  mesme, punëtorë e 
fshatarë. Masiviteti dhe kërkesat e tyre të shprehura fillimisht në parrulla ekonomike, të 
cilat evoluan në ato politike dhe kushtetuese, sikurse ishte kryekërkesa për statusin e 
republikës, shtypja me dhunë e tyre, vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e 
pushtetit serb e federativ dhe paaftësia e udhëheqjes jugosllave për të përballuar krizën 
ekonomike në rritje, ndikuan së tepërmi në polarizimin e marrëdhënieve ndëretnike në 
krahinë. 

Demonstratat filluan mbrëmjen e 11 marsit 1981 në qendrën studentore në 
Prishtinë. Si shkaqe të fillimit shërbyen pakënaqësia ndaj kushteve të vështira në 
konvikte dhe infrastrukturës së papërshtatshme të auditoreve, por edhe pasiguria për 
punësim pas diplomimit etj. Këto kërkesa i dhanë karakter ekonomiko – social 
demonstratës së parë të 11 marsit 1981. Pavarësisht formës paqësore të demonstratës, 
forcat policore ndërhynë forcërisht dhe arrestuan disa demonstrues, duke provokuar një 
reagim më të ashpër të studentëve të tubuar. Protesta vazhdoi gjithë natën. Në mëngjesin 
e 12 marsit pas përdorimit të gazit lotësjellës studentët demonstrues u shpërndanë. 

Paraditen e 26 marsit studentët e Universitetit të Prishtinës dolën përsëri në rrugë 
për të kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre dhe për lirimin e shokëve të arrestuar në 
demonstratën e 11 marsit. “Gjatë demonstratave të atyre ditëve kërkesat me karakter 
social – ekonomik u gërshetuan me ato politike, me aspiratën për avancimin e statusit 
politiko – juridik e kushtetues të Kosovës nga Krahinë në Republikë”29. Krahas 
parrullave të hedhura dy javë më parë u dëgjuan dhe parrulla politike si “Trepça punon 
Beogradi ndërton” apo “Kosova – Republikë” etj. Pushtetit u kundërpërgjigj përsëri 
dhunshëm. Për pasojë 32 studentë u plagosën dhe shumë të tjerë u arestuan.  

Premtimet e autoriteteve universitare për përmirësimin e kushteve të jetesës në 
konvikte nuk ndalën studentët. Më 1 prill 1981 ata u hodhën përsëri në demonstrata. Me 
ta u bashkuan edhe  nxënësit e shkollave të mesme të Podujevës. Përmasat e 
demonstratës u rritën ndjeshëm më 2 prill kur demonstruesve iu bashkangjitën punëtorët 
e ndërtimit dhe të sektorëve të tjerë. Në 48 orët që pasuan demonstratat përfshinë 
shumicën e qyteteve të Kosovës. Krahas parrullave e thirrjeve të ngjashme me atë të 26 
marsit, demonstruesit kërkuan  bisedime me udhëheqësit e krahinës.  

Shqetësimi serioz i autoriteteve në Beograd, urdhëri i të cilëve nxorri nëpër rrugët 
e Prishtinës tanket, mori përmasën e saj të plotë me vendosjen e shtetrrethimit dhe 
shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Qeveria federative dërgoi në krahinë përforcime 
me reparte të policisë së republikave të tjera jugosllave. “Në Kosovë u vendosën rreth 45 
mijë ushtarë, 29 mijë forca të milicisë; numri i tankeve u pesëfishua, duke arritur në 352 

                                                 
29 Lefter Nasi, Aspekte të shtypjes kombëtare e politike të shqiptarëve në Kosovë, 1981-1986 (Tiranë: 
Dardania, 1995),  14. 
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nga 72 që të dislokuar para ngjarjeve u shtuan deri  arritën 352 tanke, ndërkohë që numri 
i forcave të policisë arriti në 20 mijë vetë”30.  

Shifrat kontradiktore për numrin e të vrarëve në demonstrata, tregues të dhunës 
shtetërore të  përdorur mbi demonstruesit, ishin shprehje e faktit të mosinformimit të 
medias jugosllave dhe bllokimit të krahinës për gazetarët e huaj. Sipas deklaratës së 
shtypit të Stane Dollancit numri i të vrarëve ishte 11(5 demonstrues, 4 qytetarë dhe 2 
milicë). Kësaj shifre i referohej gazeta Zëri i Popullit (ZP). Ajo komentonte  se “një 
shërbëtor i tij shqiptar nga udhëheqja e Kosovës tha nëntë. Mesa duket nuk patën kohë të 
merreshin vesh dhe të binin dakort. Megjithatë të gjithë gënjyen opinionin botëror dhe atë 
jugosllav. Në Kosovë shtypi i huaj flet për qindra të vrarë, qindra të humbur, të plagosur 
e të arrestuar”31. Burime të tjera të pavarura raportonin mbi 300 të vrarë. Mbi dymijë 
shqiptarë u arrestuan në kohën e demonstratave; ata iu nënshtruan dënimeve deri në 15 
vjet. Të tjerë shqiptarë u dënuan më pas me akuzën e organizimit, pjesëmarrjes apo 
mbështetjes së  demonstratave. Pas këtyre ngjarjeve tabloja e jetës së shoqërisë shqiptare 
në Kosovë paraqitej  shumë e errët: u shkarkuan udhëheqësit kryesorë politikë shqiptar; 
çdo veprim me karakter kombëtar u cilësua si nacionalist dhe u dënua; Universiteti i 
Prishtinës u godit rëndë; pedagogët dhe intelektualët iu nënshtruan diferencimit politik e 
ideologjik dhe shumë prej tyre u larguan nga puna, u ndoqën penalisht dhe u burgosën. 

Ngjarjet e pasngjarjet e pranverës 1981 në Kosovë, mendimi profesional në 
Shqipëri i kushtëzoi pazgjidhmërisht me dukurinë e qasjes së udhëheqësve serbë, të cilët 
e shihnin “të ardhmen e Federatës Jugosllave, jo tek federalizimi  i mëtejshëm i saj, jo tek 
liria e barazia e popujve e qytetatërve të saj, por tek dora e fortë e Serbisë e tek 
centralizmi. Në këtë mënyrë “u jugosllavizua” problemi i Kosovës dhe përballë 
shqiptarëve të Kosovës u vu gjithë makina shtetërore jugosllave”32. 

Qasja e shqiptarëve ndaj zhvillimeve në ish federatë në atë periudhë  konceptohet 
nga pjesëmarrësit në ato ngjarje si “grushti  më i fortë që iu dha idesë së jugosllavizimit 
të shqiptarëve”33. Bajram Kosumi ish pjesëmarrës në demonstrata i quan ato pikënisje e 
re në lëvizjen mbarëpopullore të shqiptarëve në Kosovë kundër shtypjes e padrejtësive 
ndaj tyre. Ai e  ndan vitin 1981 në historinë e Kosovës, e konsideron si “një vit kufi, një 
vit kthese midis asaj që mund të quhet “Kosovë jugosllave”, “Kosovë e Jugosllavisë” dhe 
Kosovës shqiptare, Kosovës së lirë, Kosovës së pavarur. Ky është një kufi jo praktik, por 
në kuptimin filozofik, në kuptimin politik, në kuptimin ideologjik, është një ndarje e dy 
kohëve”34. Ndërkohë që faktori ndërkombëtar mbështeti integritetin e ish Jugosllavisë në 
ato rrethana, “demonstratat në Kosovë shkatërruan një varg tabush politike që ishin 
rrënjosur në të gjithë botën… veren Shaban Sinani. Shqiptarët qenë të parët që i treguan 
botës se ‘federalizmi shumëkatësh’ i këtyre vendeve (ku bënte pjesë dhe ish Jugosllavia – 
shënim imi) nuk funksiononte si propogandohej, sepse liria dhe mirëqenia e një pale 
                                                 
30 Nasi, Aspekte të shtypjes kombëtare, 23. 
 Stane Dolanc ish antar i Kyesisë së Komitetit Qendror (KKQ) të LKJ në vitin 1981. 
31 “Kush e nxit armiqësinë midis popujve të Jugosllavisë” Zëri i Popullit, nr 95/ 10208, 23 prill 1981, 3-4.  
32 Qosja, Kosova në vështrimin enciklopedik, 126.   
33 “Kosova 30 vjet pas demonstratave,” Express, 13 Mars 2011. Tërhequr 15 mars  2011. 
http://arkivalajmeve.com/Kosova-30-vjet-pas-demonstratave-te-vitit-1981.1047007092/ 
 Bajram Kosumi, veprimtar dhe politikan kosovar, drejtues i Partisë Parlamentare në Kosovë dhe AAK, 
ministër dhe kryeministër i Qeverisë së Kosovës. Është studjues në fushën e albanologjisë. 
34 Bajram Kosumi, “Kosova 30 vjet pas demonstratave,” Bota Sot, 13 Mars 2011. Tërhequr 15 mars  2011. 
http://botasot.info/kosova/108951/kosova-30-vjet-pas-demonstratave-te-vitit-1981/1 
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sigurohej në kurriz të nënçmimit dhe shfrytëzimit të palës tjetër. Kosova i tha kësaj bote 
se çështjet nacionale ende nuk janë futur në arkiv dhe nuk mund të mbahen gjatë tabu” 35.  

Perceptimi, konceptimi dhe trajtimi i demonstratave nga ana e medias në shtetin 
shqiptar vendosi një standard tjetër të ndryshëm nga ai deriatëhershëm ndaj 
problematikës së Kosovës. Cilat janë argumentet që mbështetin këtë këndvështrim? 

Në fillim të shtrimit të kësaj çështje është me vend të vihet në dukje shkurtimisht 
se çfarë i përcillej publikut në Shqipëri për Kosovën deri para fillimit të demonstratave, 
pra cila ishte përparësia në median shqiptare (agenda setting) për problematikat e 
Kosovës.  

Tematika kosovare në mjetet e informimit publik në Shqipëri në fund të vitit 1980 
dhe në fillim të vitit 1981 kryesisht kishte në qendër të saj lajmin protokollar, i cili 
informonte shkurt opinionin publik vendas me konkretizimin e marrëdhënieve të 
bashkëpunimit në fusha të ndryshme mes Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë 
(RPSSH) dhe Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës (KSAK). Lajmi përmbante çfarë 
kish ndodhur, ku, kur, si dhe pse kish ndodhur. Ky lloj formati krijon përshtypjen se lajmi 
i përgjigjej kërkesave profesionale për formulimin e tij. Formati i lajmit të publikuar më 
10 shkurt 1981 në ZP bënte me dije se “u nënshkrua protokolli i bashkëpunimit 
fiskulturor e sportiv me Kosovën për vitin 1981”36, vijonte me protokollin ( përbërja e 
palëve, përmbajtja e dokumentit, takimet etj) dhe ishte i njëjtë me një tjetër lajm, atë të 
datës 11 mars, (një muaj më pas) që informonte për përmbylljen e vizitës në Kosovë të dy 
piktorëve Guri Madhi dhe Kujtim Buza. Dy artistët nga Shqipëria  kishin hapur 
ekspozitën “Nëpër vende historike të Kosovës”. Mënyra e njëjtë e formulimit të këtyre 
lajmeve kishte prodhuar rutinën, ndërkohë që interesi i publikut kërkonte më shumë se sa 
i ofronte kjo kategori lajmesh dhe mundësitë  e ofruara për herë të parë pas dekadave 
kishin qenë për më shumë. Ndërsa informacioni politik i ditës, komenti, opinioni, analiza 
për realitetin social, politik dhe ekonomik apo parashikimet për pritshmëritë në Kosovë, 
munguan  në shtypin e shkruar dhe atë radioteleviziv. Madje edhe ndonjë informacion në 
të rrallë i karakterit të sapopërmendur për zhvillimet në Kosovë përfshihej në lajmet 
ndërkombëtare. 

Nën një censurë të kujdesshme, informacioni më i zgjeruar, me synim njohjen më 
të shtrirë të jetës kosovare shkonte në opinionin e brendshëm publik, në formën e gjinive 
të ndryshme gazetareske, përgjithësisht reportazhit, telereportazhit dhe dokumentarit 
historik e kulturor. Reportazhet në shtypin e shkruar përgjithësisht trajtonin traditat e 
përbashkëta kulturore, besën e mikpritjen shqiptare, vendet historike të Kosovës, etj.  

Programet televizive prej 30 minutash realizuar nga ekipet e TVSH dhe të 
Kinostudios  “Shqipëria e Re” kishin në fokus kryesisht veprimtaritë me karakter kulturor 
të zhvilluar nga trupa profesioniste ose amatore të të dy vendeve në qytetet kryesore të 
Shqipërisë ose të Kosovës. Përgjithësisht, këto programe realizoheshin nën kujdesin e 
Komitetit të Marrëdhënieve Kulturore me Botën e Jashtme, në strukturën e të cilit veç 

                                                 
35 Shaban Sinani, “Qёndrimi i shtetit shqiptar ndaj ngjarjeve tё vitit 1981 nё Kosovё”, Zëri i Kosovës, nr.  
17/206, 25 prill 1996, 8. 
36 “U nënshkrua protokolli i bashkëpunimit fiskulturor e sportiv me Kosovën për vitin 1981”,  Zëri i 
Popullit  nr. 34/ 10147, 10 shkurt 1981, 4. 
 Komiteti i Marrëdhënieve Kulturore me Botën e Jashtme ishte strukturë e MPJ të Shqipërisë  së  kohës. 
Objekt i saj ishin zhvillimi i marrëdhënieve kulturore dhe artistike me botën e jashme. Përgjithësisht 
marrëdhëniet u fokusuan me vendet ku kish komunitete shqiptare si krahinat arbëreshe në Itali, në Turqi etj. 
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Cila ishte përparësia e medias për Kosovën të nesërmen e demonstratës?  
Më 12 mars 1981 në të përditshmet kryesore të Tiranës ZP dhe Bashkimi  mungoi 

lajmi kryesor, ai i demonstratës së një dite më parë në Prishtinë. Heshtja për demonstratat 
vijoi edhe disa ditë më pas, ndërkohë që në të përditshmen Bashkimi të datave 16 dhe 26 
mars 1981 ishin publikuar dy informacione protokollare për veprimtari artistike kulturore 
mes dy anëve të kufirit dhe përkatësisht : “U nis për në Kosovë kryeredaktori i gazetës 
Mësuesi”38 dhe “Grupi i këngëtarëve të RTVSH bëri një vizitë dhe dha ccfaqe në 
Kosovë”39. Të dy informacionet me burim ATSH, megjithëse protokollar, nuk kishin 
datën e nisjes të vizitës së kryeredaktorit dhe të kthimit të grupit të RTVSH.  

Mungesa e lajmit dhe e reagimit të menjëhershëm nga media shqiptare ishte 
regjistruar nga reporterët e huaj dhe i ishte nënshtruar këndvështrimeve të tyre. 
Korespondenti i Radio Free Europe (RFE - RL) Stankoviç nga Beogradi e kishte 
perceptuar qëndrimin e medias fillimisht në Shqipëri si  vetëdistancim të saj nga politikat. 
“Media shqiptare në fakt - raportonte ai - ka qënë e kujdesshme për të mos e përfshirë 

                                                 
37 Dan Morgan, “Hapja e Kosovës me Shqipërinë në vitin 1970 dhe premisat e bashkimit kulturor,” 
Prishtinë –Jugosllavi. Ballkan, 14 prill 2009, 9. 
38 “U nis për në Kosovë kryeredaktori i gazetës Mësuesi” Bashkimi  nr. 64/10956, 16 mars 1981, 1. 
39 “Grupi i këngëtarëve të RTVSH bëri një vizitë dhe dha çfaqe në Kosovë”, Bashkimi  nr. 72/10964, 26 
mars 1981, 1. 
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veten në polemikat për çështjen në fjalë”40. Madje heshtja relativisht e gjatë e medias së 
Tiranës për demonstratat në Kosovë, në disa qarqe mediatike krijoi përshtypjen  për një 
lloj reciprociteti në përqasjet e dy politikave, shqiptare e jugosllave 

Për ngjarjet tronditëse të Mars – Prillit 1981 në Kosovë, opinioni publik shqiptar 
mësoi gjërësisht nga shtypi i tij pothuaj një muaj me vonesë. Madje në të pohohej se 
“shtypi botëror ka javë të tëra që po flet dhe dënon egërsinë e treguar”41.  

Shkaqet e vonesës në informimin e publikut nuk qëndronin në fushën mediatike, 
por në atë politike e ideologjike.  

Në konkretizim të këtij mendimi vemë në dukje se informacioni për ngjarjet e 11 
marsit, megjithëse shumë i pakët, kishte qarkulluar në mjedisin mediatik. Drejtuesit e 
medias (kryeredaktorët) dhe gazetarët që punonin me informacionin e rezervuar 
[klasifikuar] të agjencive të huaja të lajmeve kishin mësuar për ngjarjet në Kosovë, por 
publikimi dhe analizat lidhur me këto ngjarje nuk konsideroheshin detyrë e tyre 
funksionale. Media e kohës në Tiranë nuk ishte e lirë në politikën e saj editoriale. Tema e 
zhvillimeve politike në Kosovë konsiderohej tejet delikate; trajtimi i saj si ‘tabu’ e kish 
burimin në mendësinë se kjo çështje ishte partiake, shtetërore dhe monopol i disa prej 
drejtuesve kryesorë të shtetit.  

Drejtuesve të shtetit shqiptar, komanduesit realë të medias, nuk u kishte munguar 
informacioni për zhvillimet në Kosovë dhe nuk mund të thuhet se politika e kohës ishte e 
papërgatitur; analiza dhe prognoza për çka vlonte në Kosovë bëheshin nga specialistët e 
fushës përkatëse. Ish diplomati i kohës Syrja Laze në një replikë për këtë çështje ka 
treguar se “ngjarjet e ‘81 në Ministrinë e Jashtme priteshin të ndodhnin, pasi strukturat 
zyrtare që merreshin me marrëdhëniet me Kosovën kishin kohë që funksiononin me 
rrjetin e tyre të informacionit, ndiqnin zhvillimet hap pas hapi që shteti të mos ndodhej 
para të papriturave dhe për qëndrimet që do të mbaheshin”42. Krahas kësaj punonin disa 
struktura të tjera zyrtare, sikurse ishin “Sektori i Kosovës” pranë KQ të PPSH – s 
(strukturuar plotësisht më 4 mars 1981) si qendër koordinimi mes strukturave të 
ndryshme që punonin për këtë problem. Ditaret dhe shënimet personale të drejtuesit të 
shtetit shqiptar Hoxha tregojnë për kujdes ndaj çdo lajmi apo informacioni që vinte nga 
strukturat e ndryshme të ngarkuara me këtë objektiv, përfshirë edhe ato të shërbimeve 
sekrete. Në këtë kuadër, edhe strukturat partiake shtetërore që përgjigjeshin drejtpërdrejtë 
për mjetet e informacionit masiv kishin projektet e tyre paraprake në rast emergjence.    

Arësyet e vonesës mediatike për ngjarjet e vitit 1981 në Kosovë fare pranë kufijve 
shtetërorë veriorë e verilindorë janë komplekse dhe reflektojnë qëndrimet zyrtare të 
kohës, prioritetet e të cilave lëviznin në terrenin shumë të vështirë mes interesave 
shtetërore, që kushtëzonin edhe marrëdhëniet mes dy vendeve fqinjë,  Shqipërisë dhe 
Jugosllavisë dhe interesit shumë imediat të politikës zyrtare për ta marrë në mbrojtje 
çështjen e shqiptarëve në Kosovë.  

Kjo do të  thoshte për gazetarët, madje edhe për kryeredaktorët, se problematika e 
Kosovës, ashtu si deri atëherë do të ishte e orientuar dhe e përqëndruar në duart e 
                                                 
40 Slobodan Stanković, “Tito's Suçessors Upset by Kosovo Riots,” RFE-RL, 13 April 1981, Tёrhequr 12 
tetor 2009. http://www.osaarchivum.org/greenfield/repository/osa:3d4b0955-6509-4261-a168-
da8436c2f708  
41 “Kush e nxit armiqësinë midis popujve të Jugosllavisë”? Zëri i Popullit, nr 95/10208, 23 prill 1981, 3.                                 
 Syrja Laze, ish nëpunës në MPJ të RPSSH dhe diplomat.                                          
42 Syrja Laze, “Ngjarjet e 81 në Ministrinë e Jashtme priteshin të ndodhnin” Korrieri nr. 305/710, 5 nëntor 
2003, 9. 
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strukturës kryesore të partisë, Komitetit Qendror (KQ). Ish kryeredaktori i gazetës 
Bashkimi Hamit Boriçi ka pohuar lidhur me këtë çështje se “tematika e Kosovës pas 
ngjarjeve (1981) ishte e gjitha e drejtuar nga lart. Në gazetë dërgoheshin materiale të 
gatshme të parapërgatitura në zyrat e aparatit të  KQ”43. E njëjta praktikë ndiqej edhe ndaj 
gazetës ZP, e cila “publikonte materialet e dërguara nga lart”44. Ky realitet pranohej 
hapur dhe në mënyrë të përsëritur si në artikujt qendrorë, ashtu edhe në të gjithë 
angazhimin mediatik në drejtim të problematikës së Kosovës. Ramiz Alia ka nënvizuar 
në një intervistë pak vite më parë se “kanë qenë 12 artikuj në mbështetje të protestave  të 
shqiptarëve në Kosovë në vitin 1981. Disa prej tyre i ka shkruar Enver Hoxha sepse ishte 
i interesuar direkt si udhëheqës i partisë.”45  

Në kushtet kur media ishte plotësisht në duart e partisë – shtet, kur centralizmi 
politik i kishte ndrydhur iniciativat dhe kishte kufizuar reagimet e vetë medias shqiptare, 
kur si censura dhe autocensura ekzistonin pothuaj në të njëjtin nivel, nuk mund të bëhet 
fjalë për politika të mirëfillta editoriale për problemin e Kosovës. Megjithëse kishte 
kontrollin e plotë mbi median, ajo kërkonte siguri se çdo ide apo fjalë që referonte 
problematikën përkatëse nuk do të bëheshin shkak për cënimin e marrëdhënieve mes 
shteteve apo për anatemime dhe akuza për dorën e Shqipërisë në ngjarjet e Mars - Prillit 
’81 në Kosovë. Kësaj pikëpamje i vjen në ndihmë vetë trajtimi mediatik i çështjes në 
vijimësi.  

Nga ana tjetër, sektori i jashtëm në media u orientua të trajtonte tematika  të 
ngjashme me atë që po ndodhte në Kosovë, sikurse ishin ato në Irlandën e Veriut, në 
krahinën Baske, në territoret palestineze etj. Ngjarjet në Irlandën e Veriut ndiqeshin në 
vijimësi; lajme dite, komente jave në radio, dokumentarë politikë televizivë. Përgjatë një 
viti vetëm në TVSH u përgatitën “15 programe nga 30 minuta”46, të cilat në analizën e 
gazetarit shqiptar me imazhe të RAI 1dhe RAI 2 dhe Visnews, ofronin një pasqyrë 
realiste të asaj që ndodhte në atë vend. Paralelizmi me këto çështje sensitive në politikën 
ndërkombëtare të ditës, synonte të dimensiononte çështjen duke e nxjerrë atë nga kuadri i 
brendshëm federativ, për ta vendosur krahas problematikave të ngjashme të njohura 
ndërkombëtarisht. Aludimi ishte një metodë e përdorur nga mjetet e informimit të kohës. 

Udhëheqja e lartë shtetërore e konsideroi çështjen e marrëdhënieve dypalëshe në 
rrethanat përkatëse sa komplekse aq dhe delikate dhe rrjedhimisht hezitimet do të 
karakterizonin lëvrimin mediatik. Sikurse provohet nga vëzhgimi i medias së kohës dhe 
nga përvoja e politikës mediatike zyrtare një ndër shkaqet e vonesës mediatike për 

                                                 
 Hamit Boriçi – gazetar, kryeredaktor i gazetës Bashkimi, pedagog, autor i disa botimeve shkencore në  
fushën e medias. 
43 Hamit Borici,e-mail intervistë autorit, 16 mars 2011.  
44 Lulzim Çota, e-mail intervistë autorit, 20 mars 2011. 
 Ramiz Alia, një nga figurat më të rëndësishme të PPSH; drejtues i partisë dhe shtetit shqiptar pas vdekjes 
së Enver Hoxhës. Më 30 prill 1991 u zgjodh President i Republikës, post nga i cili dha dorë heqjen pas 
fitores së  koalicionit opozitar të udhëhequr nga Partia Demokratike, më 22 mars 1992. Vdiq më 7 tetor 
2011. 
45 Ramiz Alia, “Shmanga gjakderdhjen në Shqipëri”, Info-arkiva 16 tetor 2009. Tërhequr 12 nëntor 
2009.http://www.arkivalajmeve.com/Ramiz-Alia-Shmanga-gjakderdhjen-ne-Shqiperi.328074/  
46Arkivi i Televizionit Publik Shqiptar, Fondi A/1-6, seksioni politiko–shoqëror, Tema të aktualitetit 
ndërkombëtar, Viti maj 1981 – qershor 1982, Ampex –PAL.  
 VISNEWS ish agjenci ndërkombëtare lajmesh në Londër. Në vitin 1993 ndryshoi emrin në TV Reuters 
dhe u përfshi në vijim në veprimtarinë ndërkombëtare të Reuters. 
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demonstratat në Kosovë, është pragmatizmi shtetëror, ekzistenca e marrëdhënieve 
shtetërore mes dy shteteve, Shqipërisë dhe ish Jugosllavisë, për normalitetin e zhvillimit 
të të cilave pala shqiptare bënte shumë kujdes. Në të gjithë artikujt dhe kryeartikujt e 
publikuar veçanërisht në muajt e parë pas demonstratave çështja e marrëdhënieve shtet – 
shtet (shqiptaro – jugosllave) është e pranishme jo vetëm si nevojë, por edhe si një 
argument për t’u paraqitur para politikës dhe opinionit ndërkombëtar si shtet korekt në 
marrëdhënie me fqinjët dhe jo vetëm. Vetëm dy javë pas reagimit të saj të parë politika e 
kohës nëpërmjet medias shprehte “përsëri dëshirën e gatishmërinë për zhvillimin e 
mëtejshëm të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, gjë që është në interesin e dy palëve”47.  

Kjo qasje e politikës zyrtare, e reflektuar në media, tërhoqi që në atë kohë 
vemendjen e gazetarëve perëndimorë që mbulonin ngjarjet në ish federatë dhe në rajon. 
Niveli i marrëdhënieve shqiptaro – jugosllave për gjatë viteve 1981 – 1989 ishte pjesë 
integrale e raporteve të tyre. Analiza të thelluara dhe studime kanë trajtuar nga 
këndvështrime të ndryshme qëndrimet zyrtare shqiptare ndaj Kosovës të asaj periudhe 
duke i dhënë një vend të veçantë edhe ndikimit të faktorit të marrëdhënieve 
ndërshtetërore në ato qëndrime.  

Elez Biberaj nënvizon se për interesa konjukturale “regjimi komunist shqiptar e 
ka bërë veshin të shurdhër ndaj gjendjes së vështirë të shqiptarëve etnikë në Jugosllavi, 
duke i dhënë përparësi marrëdhënieve shtet – shtet me Beogradin”48.  

Krahas këtij këndvështrimi, që i jep përparësi interesave pragmatiste të shtetit 
shqiptar ndaj problemeve të Kosovës, ekziston edhe këndvështrimi tjetër. Viktor Çami 
ve theksin te pasojat që pati shteti shqiptar nga mbështetja, edhe pse  mediatike, për 
shqiptarët e Kosovës. Ai i jep rëndësi të veçantë funksionit mediatik zyrtar të Shqipërisë 
në ato rrethana, me pasojë ‘kosto’ për vetë shtetin shqiptar. Çami i ka cilësuar  ‘të vetmit  
zëdhënës’ të shqiptarëve në anën tjetër të kufirit shtetëror për një dekadë të tërë “Radio 
Tiranën dhe shtypin shqiptar ose forumet e ndryshme të PPSH ose të RPSSH. Të mos 
harrojmë se Shqipëria u penalizua në këtë përkrahje që i dha kërkesës së shqiptarëve të 
Kosovës për statusin e Republikës në ato vite dramatike. Edhe shqiptarët e Kosovës nuk 
duhet ta harrojnë këtë”49.  

Edhe pikpamja tjetër, ajo e Jakup Krasniqit, e ngjashme deri diku me të 
mësipërmen, nëpërmjet vlerësimit të rolit të medias së Shqipërisë së kohës në drejtim të 
çështjes së Kosovës, vëren se “shteti jugosllav vendosi shumë pengesa, jo vetëm 
politike...”50 për shtetin shqiptar.  

Në një këndvështrim të kundërt autorët Vickers dhe Pettifer ngarkojnë me 
përgjegjësi Shqipërinë zyrtare cila sipas pikpamjes së tyre nuk bëri sa duhej për të 
informuar publikun ndërkombëtar. “Udhëheqësit shqiptarë ishin në një pozitë unikale për 

                                                 
47 “Kush e nxit armiqësinë”? 4.  
  Elez Biberaj, gazetar, analist, ish shef i seksionit shqip në Zërin e Amerikës.  
48 Elez Biberaj, “Shqipëria në udhëkryq”, Zëri i Rinisë  nr. 9, 11 janar 1992, 2.  
  Viktor Çami – ish gazetar i BBC World service ( seksioni shqip), ish diplomat i FO. 
49 Viktor Çami, “Është  botë  cinike, kjo botë  e politikës së  madhe”, Zëri i Popullit nr. 77, 30 mars 1996, 
9-10. 
 Jakup Krasniqi – Kryetar i Kuvendit të Kosovës. 
50 Jakup Krasniqi,  Lëvizja për Republikën e Kosovës, 1981-1991. Sipas shtypit shqiptar (Prishtinë: 
Buzuku, 2011), 105.  
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njohjen dhe për mundësinë që ta bënin bashkësinë ndërkombëtare të vetëdijshme për 
rëndësinë e  asaj që po ndodhte, por ata dështuan plotësisht për ta kryer këtë”51.  

Përpjekjet e politikës zyrtare shqiptare për të gjetur një rrugë pajtimi mes 
interesave pragmatiste në drejtim të marrëdhënieve dypalëshe nga njëra anë dhe 
qëndrimit mbështetës mediatik ndaj kërkesave të shqiptarëve në Kosovë nga ana tjetër 
kanë qenë objekt i kritikave të mëpasme, të kanalizuara në qëndrimin politik të shtetit 
shqiptar në drejtim si të çështjes së Kosovës, ashtu edhe të çështjes kombëtare në tërësi.  

Nga vëzhgimi i trajtimit të këtij problemi në të përditshmet kryesore disa muaj 
pas demonstratave tërheq vemendjen theksi në përgjegjësinë e autoriteteve federative për 
cënimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes dy vendeve dhe pasojat që ajo kish sjellë 
për shtetin shqiptar. Politika pragmatiste e shtetit shqiptar ndaj atij jugosllav në ato 
rrethana kritike kishte rezultuar me pasoja negative për vetë shtetin shqiptar, por edhe për 
marrëdhëniet e tij me Kosovën. Vullneti dhe përpjekjet e palës shqiptare për të zhvilluar 
marrëdhëniet me fqinjin verior kishin dështuar, madje duke dëmtuar ekonomikisht palën 
shqiptare. Detyrimet respektive në realizimin e projekteve të përbashkët si për  
hekurudhën Shkodër - Hani i Hotit, për Liqenin e Shkodrës, Bunës etj, por edhe ato me 
karakter kulturor e artistik, (refuzimi i grupeve të ndryshme artistike nga Shqipëria ishte 
dukuri në marrëdhëniet dy palëshe) nuk ishin respektuar. Këmbëngulja e palës shqiptare 
për të vijuar me zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe, duke përfshirë dhe ato me 
Kosovën, nuk kish gjetur gatishmërinë e duhur nga pala tjetër. Prandaj politika e jashtme 
shqiptare u orientua drejt partnerëve të tjerë gjeografikisht afër, tregues i një rivlerësimi 
të marrëdhënieve dypalëshe me federatën jugosllave, shoqëruar me një theks më të fortë 
të kushtëzimit të tyre me trajtimin e çështjes së Kosovës, gjë që gjeti pasqyrim në median 
e kohës. Në shënimet personale të Hoxhës të vitit 1984 verehet si vlerësimi i qëndrimit 
shqiptar ndaj federatës, ashtu dhe vendosmëria për të mos avancuar më tej me të, duke 
rekomanduar që “në rast se duan, le të bëjnë ata. Kthesë nga ne, hapje të reja nuk ka përse 
të presin e të kërkojnë jugosllavët. Topi në këtë çështje, ka qenë dhe qëndron në fushën e 
tyre. Nëse duan me të vërtetë, shumë gjëra mund të rregullohen dhe marrëdhëniet të 
vihen mbi baza të shëndosha e të drejta. Por që të bëhet kjo, udhëheqja jugosllave duhet 
të heqë dorë nga politika e saj antishqiptare dhe nga veprimet shkombëtarizuese e 
shtypëse mbi kosovarët e shqiptarët që jetojnë në trojet e veta në Jugosllavi; t'u njohë 
atyre të drejtat që u siguron vetë kushtetuta jugosllave”52.  

Kjo qasje e politikës shqiptare ndaj ish federatës u shënua menjëherë nga analistët 
e huaj, të cilët verenin se në një raport më të mirë me fqinjin jugor dhe të një pritshmërie 
për marrëdhënie tregtare me disa vende “raporti i Shqipërisë me Jugosllavinë, në fakt, ka 
ndryshuar ndjeshëm, kryesisht për shkak të kontestit të saj mbi Kosovën. Për shumë vite 
Shqipëria ka qëndruar në pozita mbrojtëse përballë fqinjit të saj më të fuqishëm, por tani, 
për shkak të ndryshimeve në Kosovë dhe pasigurive të mëdha me të cilat ballafaqohet 
Jugosllavia në tërësi, Tirana ka marrë një qëndrim më ofensiv”53. Konstatimi i medias së 
huaj në periudhën përkatëse tregoi se politika pragmatiste shtetërore ishte një ndër 

                                                 
51 Miranda Vickers dhe James Pettifer, Shqipëria: Nga anarkia te një identitet ballkanik,  përkth. Xhevat 
Lloshi (Tiranë: TOENA, 1998), 146. 
52 Thanas Mustaqi, “Nëpër faqet e ditarit politik të viteve të fundit të jetës së diktatorit. 30 dhjetor 1984”,  
Shekulli, 31 mars 2011, 19.  
53 Luis Zanga, “Albania one month after Hoxha’s death”, RFE-RL,  21 May 1985, Tёrhequr 16 maj 2012:   
http://osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/4-2-70.shtml   
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faktorët realë për vonesën e reagimit mediatik shqiptar, pavarësisht përpjekjeve për ta 
justifikuar atë dhe frymës moralizuese për reflektim nga pala federative.  

Ky fakt është sjellë edhe në reflektimet e mëvonshme të disa prej 
korespondentëve më të njohur perëndimorë që mbuluan me objektivitet  raportimin lidhur 
me këto ngjarje. Përfundimet e disave prej tyre, mbështetur në kompleksitetin e 
objektivave të politikës shqiptare të kohës dhe mënyrave të reagimit të saj, pavarësisht 
përvojave personale, konvergojnë në pikpamjen e shprehur edhe një dekadë më vonë pas 
demonstratave nga ish korespondenti gjerman Meijer se  “dëshirës së kosovarëve qeveria 
e Hoxhës i erdhi në ndihmë vetëm në mënyrë verbale”54. Të njëjtin mendim me Meijer 
ndajnë më vonë edhe dy studjuesit Vickers e Pettifer, të cilët shkruajnë se “i vetmi 
angazhim i demonstruar ndaj Kosovës nga Shqipëria ishte ai retorik. Politika e 
përgjithshme e Tiranës ishte që të bënte një deklaratë periodike për konfliktin në vazhdim 
për shembull mbi ‘barazinë e të drejtave’ të kosovarëve dhe herë pas here të botonte 
vëllime me dokumente për këtë çështje”55. Kjo pikëpamje bazohet edhe në çfarë kishte 
ofruar vetë media, si e vetmja fushë ku angazhimi  i qeverisë shqiptare për çështjen e 
Kosovës ishte i dukshëm.  

Një shkak tjetër që ndikoi në reagimin e vonuar për informimin e opinionit publik 
shqiptar nga mediat vendase është edhe mendësia ‘e pritjes’, si një praktikë e njohur në 
politikën e jashtme të shtetit shqiptar, që reflektohej edhe në mjetet e informimit publik, 
veçanërisht në sektorin që punonte me informacionin e huaj mediatik. Kjo taktikë 
synonte të fitohej kohë për qëndrimet që do të mbaheshin. Pritja ishte bërë ligjësi në 
politikën e jashtme shqiptare. Aq më shumë kjo vlen të thuhet për problemet kombëtare, 
të cilat gjithnjë ishin trajtuar nga udhëheqja komuniste shqiptare në varësi të interesave 
ideologjike dhe të politikave të ditës.  

Në shkaqet që ndikuan në vonesën e medias shqiptare ishte dhe bllokimi i plotë që  
media federative vendosi për këto ngjarje. Trupat ushtarako - policore të  federatës nuk 
lejuan gazetarët e huaj në  Kosovë. Ky është  një fakt i njohur që në atë periudhë dhe i 
sjellë edhe në punimet e disa autorëve të huaj. “Ndalimi i lajmeve dhe pothuaj i të gjithë 
gazetarëve të huaj e lanë botën të painformuar rreth asaj që ndodhte”56nënvizon Mertus.   

Me heshtjen e plotë  të  saj ndaj demonstratave në Kosovë media jugosllave synoi 
të mbulonte të vërtetën e ngjarjeve dhe përgjithësisht të vërtetën e pozitës dhe trajtimit të 
shqiptarëve në trojet e tyre në ish Jugosllavi. Sikurse veren Malkom,  “ndikimi politik i 
këtyre ngjarjeve në një vend ku forma të tilla të protestave të hapëta ishin pothuaj të 
panjohura qe shumë i madh. Sikur për këto protesta të shkruhej mirëfilli në mediumet e 
Jugosllavisë, veren Malkolm, ndikimi i tyre do të ishte edhe më i madh, por fakti se 
shumë informacione për demonstratat kishin heshtur, është një shenjë e veçantë që 
dëshmon se sa të brengosura ishin qarqet e pushtetit”57.  

Për këtë qëllim qeveria jugosllave u përpoq të mbante larg medias e opinionit 
publik të brendshëm e atë ndërkombëtar ngjarjet e Mars – Prillit 1981. Në pajtim me këtë 
                                                 
54 Victor Meijer, “Kosova do të fitojë të drejtat e saj”, Zëri i Popullit nr. 269/ 13525, 21 dhjetor 1991, 8.  
55 Vickers dhe Pettifer, Shqipëria: Nga anarkia, 145. 
56 Julie A.Mertus, Kosovo – How myths and truths started a war (USA: University of California Press, 
1999), 31. 
 Julie A.Mertus – prof. në Shkollë nё Shërbimit Ndërkombëtar në Universitetin Amerikan në Washington 
DC; një  nga drejtueset e programit për etikë, paqe dhe çështje globale. Autore e një varg studimesh me 
objekt të drejtat e njeriut, konflikteve, Ballkanit dhe politikës së  jashtme amerikane. 
57 Malkolm, “Kosova një  histori e shkurtër, 420. 
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këndvështrim qëndronte fakti se gazetarëve të huaj  të akredituar në Jugosllavi i u ndalua 
hyrja në Kosovë. Në studimin e tij Naim Krasniqi vëren se shtypi gjerman i asaj kohe 
mbante qëndrim kritik ndaj agjencisë jugosllave të lajmeve TANJUG për trajtimin e 
ngjarjeve të Marsit. Kjo sepse shtypi jugosllav kish filluar të kërkonte “elementë 
armiqësorë në pakënaqësitë e studentëve për shkak të kushteve të vështira ekonomike, 
ndërkohë që për ato të 2 Prillit vërente se korespondentët gjermanë në Beograd 
ankoheshin se nuk kishin informacione dhe  fajësonin zyrtarët dhe median jugosllave se 
nuk informonin për çka po ndodhte në Kosovë, duke e izoluar atë nga e gjithë bota”58.  

Shtypi realist dhe investigativ botëror nuk rreshti për të mësuar të vërtetën. 
Presioni i madh i medias ndërkombëtare mbi autoritetet zyrtare jugosllave detyroi këta të 
fundit të lejonin një grup gazetarësh të huaj të shkonin në Kosovë.  

M.Howe një nga reporteret e The New York Times, shkruante se “më 18-19 Prill 
1981, për herë të parë që kur u shpall gjendja e jashtëzakonshme një grup prej më shumë 
se 50 korespondentësh të huaj shkoi për një vizitë zyrtare në krahinë. Gazetarëve u ishte 
ndaluar të shkonin në zonën e ngjarjeve dhe raportimi prej andej”59. Pra, pas më shumë se 
dy javësh të protestave të fillimit të Prillit dhe pas 6 javësh të atyre të Marsit, pikërisht 
kur “kish pak fakte se kryeqyteti i krahinës kish qënë dy javë më parë skenë e trazirave 
më të këqia në Jugosllavi që nga Lufta II Botërore. Shenjat e vetme ishin mbeturina të 
xhamave të thyer, patrullat policore, rojet ushtarake në ndërtesa publike dhe njerëz që 
nervozoheshin kur pyeteshin për ngjarjet. Gjendja e jashtëzakonshme mbetej në 
fuqi….Një student i universitetit pyeti nëse ai mund të dërgonte një letër jashtë për të 
treguar se çfarë kish ndodhur. Në përgjithësi njerëzit ishin të shqetësuar dhe kur 
bisedonin me të huaj shikonin të frikësuar rreth e qark”60. Panorama e gjendjes në 
Kosovë e publikuar nga The New York Times i përket asaj periudhe dhe pasqyronte deri 
diku përmasën e asaj që kish ndodhur.  

Analistë mediatikë kanë venë në dukje edhe një pasojë të rëndësishme të  ‘black 
out’ mediatik federativ për Kosovën, atë të shkatërrimit të iluzionit të trashëguar nga 
koha e Jugosllavisë së Titos për ‘liri më të madhe’ të medias në këtë vend krahasuar me 
atë të vendeve të tjera ish komuniste. “Ndryshe nga ajo që mendohej se në Jugosllavi 
kishte liri mendimi dhe informimi duhet bërë e njohur se ky vend nuk pati kurrë 
ngjashmëri me shtypin e pavarur”61,  shkruan publicisti Matushka për shtypin jugosllav. 
Pikëpamjen se  media jugosllave në kohën e Titos ishte vetëm mjet në duart e politikës 
mbron edhe Kurpasiç. “E ashtuquajtura koha më e lumtur për gazetarinë jugosllave 
(gjithësesi brenda kuadrit të medias partiake komuniste pas ndarjes nga stalinizmi – 
shënimi im), mjedisi unikal krahasuar me vendet e Lindjes Komuniste, liria më e madhe 
dhe diversiteti i shtypit (në atë masë që lejonte Tito e partia edhe pas ndryshimeve 
kushtetuese të vitit 1974, shënim imi), kishin të bënin me ndryshim të drejtuesve, por jo 
të metodave dhe mjeteve të kontrollit për median.”62  

                                                 
58 Naim Krasniqi, “Jehona e demostratave të vitit 1981 në mediat gjermane” (kumtesё nё Konferencёn 
Shkencore Ndёrkombёtare: Demonstratat e vitit 1981 – kthesё e madhe nё Lёvizjen Kombёtar Shqiptare, 
Prishtinё, 3-4 qershor 2011), Tёrhequr 18 shtator 2010, http://pashtriku.beepworld.de/pranvera_1981.htm  
59 Marvine Howe, “Roots of Yugoslav Riots: Vague ‘Enemy’ Blamed”, The New York Times, 20 April 
1981, Tёrhequr 15 janar 2011, http://emperors-clothes.com/a/13.htm#1  
60 Po aty.  
61 Matuska,“Why did it happen”? 67.  
62 Kemal Kurpasiç, Prime time crime – Balkan media in war and peace (USA:  Institute of Peace Press, 
2003),  24. 
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Jehona që shtypi botëror u bëri ngjarjeve në Kosovë detyroi autoritetet më të larta 
drejtuese në Shqipëri të rishikonin dhe të përcaktonin qëndrimin e tyre politik ndaj 
zhvillimeve në Kosovë. Në përputhje me këtë qëndrim u  orientuan edhe politikat 
editoriale të medias. Struktura informative e shtypit të shkruar dhe e medias  vizive  të 
kohës  u formatua mbi bazën e zhanreve gazetaresk, sikurse janë lajmi i ditës, kronikës, 
analizës (kryeartikujt e artikujt) retorikës dhe opinioneve të kufizuar.  

Si u pasqyruan ngjarjet mars - prillit ‘81 në median e Tiranës? 
 Njoftimi i parë për demonstratat e 11 marsit në Kosovë u bë i njohur për rrethet 
gazetareske nëpërmjet lajmeve të buletinit të ATSH, grupuar në pjesën e buletinit të 
verdhë të lajmeve disa ditë pas zhvillimit të tyre me burim agjencinë gjermane të 
lajmeve. Në analizën e mësipërme të  medias gjermane për pasqyrimin e këtyre ngjarjeve 
vihet në dukje se informacionet e para për demostratat e shqiptarëve në Kosovë mbanin 
datën 14 Mars 1981. Në të  përditshmen Die Velt, (e cila publikonte lajmin e Agjencisë 
Shtetërore të Lajmeve të Gjermanisë Perëndimore), “si shkaktarë të këtyre demostrimeve 
përmendeshin kushtet e rënda ekonomike si dhe privilegjet e udhëheqësve krahinorë”, 
ndërsa Frankfurter Allgemeine Zeitung e së njëjtës datë nën kryetitullin “Trazira në 
Kosovën e Jugosllavisë” botonte artikullin “Elementë armiqësorë, pakënaqësi në mesin e 
shqiptarëve.”63 Në buletinin e lajmeve të datës 17 mars 1981, në edicionin qendror të 
lajmeve (revista televizive) të Televizionit Shqiptar (TVSH) lajmi i shkurtër u rendit në 
pjesën informative të lajmeve nga bota, por vetëm në këtë edicion. Më pas vijoi heshtja 
për zhvillimin e ngjarjeve.  
 Informimi më i plotë zyrtar i opinionit tonë publik u bë më 7 prill 1981, kur 
gazetat kryesore të përditshmet ZP dhe Bashkimi në krye të faqes së tyre ndërkombëtare 
me një rubrikë të posaçme, me kryetitull “Mbi ngjarjet në Kosovë” bënin të ditur për 
demostratat e popullsisë shqiptare të 11 dhe 26 marsit dhe të 1 - 2 prillit. Informacioni në 
gazeta kish burim Agjencinë Shqiptare të Lajmeve (ATSH) dhe ish formuluar në 
referencë të Agjencisë Franceze të Lajmeve (AFP) dhe TANJUG. Kronika vinte në dukje 
shkaqet ekonomike e politike të demostratave masive, kërkesat politike për më tepër liri, 
për të drejta elementare njerëzore dhe statusin e Republikës së KSA të Kosovës. 
Njëkohësisht në referim të agjencisë TANJUG  informohej për një numër të madh të 
plagosurish dhe të arrestuarish, ndërkohë që AFP bënte të ditur për të vrarë dhe për 
shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme më 3 prill, me shënimin si “hera e parë në 
historinë e Jugosllavisë së pasluftës.”64  
 Informacioni i mësipërm i publikuar në gazetat shqiptare të ditës përmbante 
edhe komentin përkatës, i cili në fakt ishte qëndrimi i shtetit shqiptar. Në të rikonfirmohej 
se “në një korr të përbashkët gati të gjithë udhëheqësit kryesorë të federatës dhe organet e 
shtypit kanë shoqëruar me fjalime të ashpra dhe artikuj reprazaljet kundër masave të 
rinisë e popullsisë me tanke e ushtarë” pa anashkaluar fshikullimin e drejtuesve të klasës 
politike shqiptare në Kosovë, e cila i kishte cilësuar demostratat “veprime armiqësore 
nacionaliste e irredentiste…apo veprime me karakter armiqësor nga pozitat e 
nacionalizmit shqiptar.”65 Të njëjtin informacion e transmetoi në mënyrë të përsëritur 
TVSH dhe Radio Tirana në edicionet qëndore të lajmeve (ora 20 dhe 22) për dëgjuesit 
shqiptarë brenda e jashtë vendit dhe për dëgjuesit e huaj të kësaj radio në programet 
                                                 
63 Krasniqi, “Jehona e demostratave të vitit 1981”.  
64 “Mbi ngjarjet në Kosovë ”, ATSH, 7 prill 1981.  
65 “Mbi ngjarjet në  Kosovë ”,  Zëri i Popullit  nr. 82/ 10195, 7 prill 1981,4.  
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informativë në disa gjuhë. Deri në këtë moment këtë  gjendje përsa i përket raportit të 
medias me opinionin publik për çështjen në fjalë studjuesi Sinani e karakterizon si “fazë 
mpirje të dukshme të opinionit në Shqipëri që siç duket nga shënimet e vëzhguesve 
politikë në Kosovë u shoqërua me ankth e padurim.”66 
 Një ditë më pas, më 8 prill 1981, në gazetën ZP artikulli i parë analitik “Përse u 
përdor dhuna policore dhe tanket kundër shqiptarëve në Kosovë” shënoi fillimin e botimit 
të shkrimeve analitikë – sintezë, me karakter ballafaques, debatues e polemizues dhe 
përfshirjen e tyre në rrjetin mediatik botëror me përkthimin në gjuhë të huaj. Megjithëse e 
vonuar në publikimin e informacioneve për këto ngjarje, heshtja e plotë dhe e gjatë e 
medias zyrtare për situatën reale në Kosovë u thye. “Vonesa e këtij reagimi fillimisht në 
Kosovë shkaktoi hutesë dhe pëshpëritje habie…mirëpo toni i vendosur e mbështetës i 
reagimit të Shqipërisë përmes komentit në “Zërin e Popullit” në Kosovë do t’i davarisë të 
gjitha dilemat dhe ai do të gjendet si satisfaksion i madh për njerëzit ….se, ja, kishin bërë 
diçka për të cilën kishin mbështetjen e hapur të Shqipërisë.”67  
 Vlerësimi realist i zhvillimeve të kohës dhe analiza e shkaqeve objektive, që 
thelluan kundërshtimin e vendosur shumëvjeçar popullor për realizimin e aspiratave të 
tyre kombëtare e shoqërore karakterizojnë përgjithësisht tematikën e artikujve të botuar 
në mjetet e informimit publik. Në ato publikime ngjarjet trajtoheshin si sinjale të fillimit 
të proceseve të rrezikshëm regresivë në Kosovë me pasoja të rënda edhe për ekzistencën 
e vetë RSFJ. Sipas shtypit të kohës Jugosllavinë titiste po e brente nga brenda kriza e 
sistemit vetadministrues; federata përmbante në vetvete forcën vetshkatërruese të saj për 
shkak të zgjidhjes së gabuar të çështjes nacionale dhe rrjedhimisht sipas dialektikës 
materialiste ajo ishte e destinuar të shpërbëhej. “Në vlerësimet e veta se Jugosllavia, herët 
ose vonë, duhej të shkatërrohej, udhëheqja politike e Shqipërisë del e pagabueshme”68 
verenin zëra publicistikë të mëvonshëm, ashtu sikurse mund të cilësohen realiste 
prognozat e shtypit shqiptar se pala serbe nuk do ta lëshonte Kosovën në asnjë rrethanë, 
edhe me luftë po t’i duhej. Në kushtet e vetshkatërrimit të federatës, nënvizonte shtypi 
zyrtar i kohës, shqiptarët e Kosovës duhej të orientoheshin drejt për të zgjidhur çështjen e 
tyre, të cilës nuk do t’i mungonte mbështetja e shtetit amë.  

Në artikujt qëndrorë të gazetave të kohës shpallej përkrahja publike e qëllimeve 
dhe kërkesave të demostruesve shqiptarë në Kosovë. Konsekuenca ose jo në këtë 
qëndrim do të qartësonte për skeptikët nëse polemika e madhe mes shtetit shqiptar dhe 
shtetit jugosllav e shprehur në media  mbetej në kuadrin e retorikës ideologjike, 
interesave shtetërore të çastit apo detyrës ndaj çështjes kombëtare. Mbështetja e shtetit 
shqiptar për demonstratat  në Kosovë tregonte se ai nuk mund të anashkalonte një çështje 
të ndjeshmërisë shumë të lartë për publikun në të dy anët e kufirit shtetëror shqiptar. Ajo 
lidhej në mënyrë të drejtëpërdrejtë me problemin e pazgjidhur kombëtar, për të cilin 
shteti shqiptar nuk mund të heshtëte. Në të kundërt do të merrte përsipër një kosto të lartë 
përsa i përket marrëdhënieve me qytetarët e vet dhe me shqiptarët jashtë vendit. Prandaj 
media shtronte pyetjen “A mos donte vallë udhëheqja jugosllave që shtypi shqiptar të 
heshtëte për tragjedinë që ajo shkaktoi në Kosovë..? Mos vallë ajo donte që ne ta 
mburrnim për ato akte të mbrapshta që bëri në Kosovë? ..Shqipëria socialiste dhe gazeta 
“Zëri i Popullit” më parë se kushdo tjetër, kanë të drejtën të thonë fjalën e tyre për 
                                                 
66 Sinani, “Qëndrimi i shtetit shqiptar ”, 8. 
67  Kraja, Vite të humbura,128. 
68  Po aty. 
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gjendjen në Kosovë, për vrasjet dhe torturat e egra që u bënë nga UDB –ja dhe ushtria 
serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Dhe nuk është hera e parë që në Kosovë bëhet një 
gjë e tillë. Historia nuk harrohet, ajo është e shkruar.”69  

Pak ditë pasi media shqiptare doli hapur në mbështetje të çështjes së shqiptarëve 
në Kosovë qeveria federative ndërmori hapat konkrete në drejtim të cënimit të 
marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve. Përpjekja shqiptare për pragmatizëm politik 
me fqinjin verior kishte pësuar goditje të hapur e të menjëhershme. Rruga e ballafaqimit 
të ashpër politik dhe mediatik ishte hapur.  

Publikimi nga shtypi shqiptar i vendimit të palës jugosllave për çfuqizimin e  
“Protokolleve mbi Bashkëpunimin Kulturor e Arësimor të Kosovës me RPSSH”70 dhe të 
“Marrëveshjes Protokollare të Bashkëpunimit për vitin 1981 mes TV Prishtinës e  
RTSH”71 veç lajmit, synoi t’u tregonte shqiptarëve në Kosovë dhe ish Jugosllavi se 
çmimi i reagimit edhe për një shkrim ishte shumë i lartë dhe godiste në rradhë të parë 
marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kundërpërgjigja e federatës jugosllave u 
interpretua si pjesë e planit për izolimin e Kosovës. Tërthorazi, lihej të kuptohej edhe 
vonesa e reagimit zyrtar shqiptar.   

Njëkohësisht u ‘ndezën gjithë motorrët’, me qëllim që opinionit publik dhe 
qarqeve politike ndërkombëtare t’u tregohej e vërteta e standardit të të drejtave njerëzore 
e kombëtare të shqiptarëve në Kosovë.  E përditshmja kryesore në Tiranë, ZP, aktivizoi 
autoritetet më në zë të letrave shqipe të njohur në Kosovë dhe në mjedise të caktuara 
letrare europiane. Qëllimi i këtyre veprimeve theksonte shkrimtari i njohur Ismail Kadare 
në  shkrimin e tij ishte “gjetja e preteksteve për të ndërprerë çdo lidhje midis kulturës 
shqiptare që zhvillohet në Shqipëri dhe asaj që zhvillohet në Kosovë, për t’i mbyllur 
dyert kulturës shqiptare, librave dhe arteve të saj, për të izoluar kështu përfundimisht 
shqiptarët e Kosovës nga gjithëçka që krijohet në Shqipëri”72. Kjo tregon verente 
shkrimtari tjetër i njohur Dritëro Agolli se “kush është kundër bashkëpunimit kulturor 
midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë”73. Por trajtimi i çështjes në fjalë nuk i shpëtoi 
karakterit ultimativ. Diplomati Javer Malo formulonte se “në kushtet e terrorit 
marrëdhëniet dypalëshe nuk mund të zhvillohen”74. Toni ultimativ i ‘opinionit të lirë të 
intelektualit’ në media tregonte se pas opinionit intelektual qëndronte ai zyrtar. Në këtë 
mënyrë nga artikulli kuptohej se diplomacia shqiptare nuk kishte reaguar  ndaj 
vendimeve të qeverisë jugosllave, të cilat cënonin marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe 
Kosovës. Qeveria shqiptare, në dallim nga pala tjetër, shmangu implikimin e 
institucioneve zyrtare diplomatike dhe e transferoi problematikën në fushën mediatike, në 
përpjekje për të mos ndikuar në marrëdhëniet mes dy vendeve,  për t’i treguar politikës 

                                                 
69 “Kush e nxit armiqësinë ”?4.   
70 “Çfuqizohen Protokollet mbi bashkë punimin kulturor e arsimor të Kosovë s me RPSSH”, Zëri i Popullit  
nr. 114/10227, 13 maj 1981,4.  
71 Po aty. 
72 Ismail Kadare, “Kultura shqiptare në shënjestër të shovinizmit serbomadh,” Zëri i Popullit nr. 127/ 
10240, 29 maj 1981,4.  
73 Dritëro Agolli, “Kush është kundër bashkëpunimit kulturor midis Shqipërisë dhe Jugosllavisë?” Zëri i 
Popullit nr. 135/10248, 7 qershor 1981,4.  
 Javer Malo – gazetar, diplomat, ish ambasador i RPSSH në  Francë  dhe ish Kryetar i Komitetit të  Marrë 
dhënieve të  RPSSH me botën e Jashtëme, autor i disa botimeve. 
74 Javer Malo, “Shtypja dhe mohimi i kulturës kombëtare të shqiptarëve të Jugosllavisë nuk mund të 
mbulohet me shpifje kundër RPSSH,” Zëri i Popullit nr. 224/10337,19 shtator 1981,4.  
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ndërkombëtare se ku qëndronte përgjegjësia, duke venë në dukje publikisht se media ish 
në rolin e saj.  
 Media shqiptare, që nga momenti i reagimit të parë, u bë një burim 
informacioni, i cili nuk mund të neglizhohej për median ndërkombëtare. Ky fakt nuk i 
shpëtoi medias së huaj, e cila verente se “pas një heshtje të gjatë organi i PK Zëri  i 
Popullit botoi një editorial të gjatë me kërkesat e studentëve të Prishtinës ku flitej për 
kushtet e këqia të jetesës, hendekun në zhvillimin ekonomik mes Kosovës dhe pjesës 
tjetër të Jugosllavisë, mungesën e lirive dhe të drejtave demokratike dhe refuzimin e të 
drejtës për Republikën e tyre”.75  
 Reagimi i parë i shtypit shqiptar shënoi njëkohësisht fillimin e polemikës me 
median jugosllave për ngjarjet dhe thellimin e mëtejshëm të  saj për kontradiktat e herë 
shme politiko e ideologjike. Të dy qeveritë përdorën mjetet e informimit masiv si 
instrumente propagandistike në mbështetje të qëndrimeve të tyre respective.  

Duke dëshmuar konvergjencën e qëndrimit zyrtar me atë mediatik ndaj Kosovës 
drejtuesi i shtetit shqiptar pohonte se “Byroja Politike e KQ dhe Qeveria e Republikës 
Popullore Socialiste sikurse jeni në dijeni ka mbajtur qëndrime në organin qëndror të 
partisë “Zërin e Popullit” për të gjitha këto probleme si dhe në të gjithë shtypin tjetër të 
vendit. Qëndrimet tona kanë qenë të përshtatshme, serioze dhe gjakftohta dhe siç e dini 
nga ana jonë i është kërkuar qeverisë jugosllave që të ndalojë terrorin dhe politikën e 
genocidit ndaj shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi.”76  

Sistemi mediatik jugosllav nga ana e tij vuri në lëvizje të gjithë mekanizmin e tij 
në nivel federativ, republican dhe krahinor për të dhënë versionin e tij të ngjarjeve, por 
edhe për t’iu kundërvënë medias në  Shqipëri dhe shtypit objektiv të huaj. Varianti zyrtar 
i ngjarjeve si “luftë klasore, luftë për mbrojtjen dhe për zhvillimin e mëtejshëm të 
vetëqeverisjes socialiste”77etj iu imponua edhe së përditshmes kosovare Rilindja. Faqet e 
saj përmbanin informacion të shumtë të ngarkuar me protokoll nga takimet e strukturave 
partiake të krahinës dhe ato serbe e federative pas ngjarjeve. Objekt i këtyre takimeve 
ishte gjetja dhe dënimi i organizatorëve të ngjarjeve; cilësimi i tyre “armiqësore si nga 
forma, parrullat dhe qëllimet e vërteta”78. Në informacionet e saj bëhej fjalë për 
‘karakterin social’ të demostratave, cilësoheshin “të papranueshme mënyrat e zgjidhjes së 
problemeve sociale (me demonstrata – shënim imi)”79.   

Jakup Krasniqi është shumë kritik në analizën e tij për mënyrën se si i trajtoi 
gazeta Rilindja demonstratat e Kosovës. Ai nënvizon se  “gazetat e revistat e Kosovës do 
të jenë të mbushura me lajme e komente të nënshkruara në masë të madhe me firmën 
TANJUG. Sigurisht ky është një fakt që flet vetë për pozicionin e nënshtruar të mediave 
të Kosovës në sistemin federativ jugosllav”80.  

Reagimi i medias kosovare të kohës tërhoqi vemendjen e asaj të huaj. Në një 
koment lidhur me protestat RFE – RL nënvizonte në mënyrë të veçantë të  përditshmen e 
Prishtinës, e cila “sulmoi ashpër të gjithë ‘elementët agresivë’ për ‘mënyrat e 
                                                 
75 Marvine Howe, “Yugoslav’s Shaken By Riots, Fear Plot”, The New York Times April 27, 1981. Tërhequr 
12 tetor 2010, http//: emperors-clothes.com/a/13.htm  
76 Enver Hoxha, Fjala e mbylljes në  Plenumin X të  KQ PPSH, 16 qershor 1981, në  Raporte  Fjalime: 
1980-1981. (Tiranë  : 8 Nëntori, 1982),  472-473. 
77 “Luftë  klasore për zhvillimin e vetëqeverisjes socialiste”, Rilindja (Prishtinë) 6 prill 1981,3.   
78 “Mbledhja e Kryesisë  së KK të LSPP të Prishtinës” Rilindja,  (Prishtinë) 29 mars 1981,2.  
79 “U mblodh KK të LK Kosovës,”  Rilindja, (Prishtinë)  7 prill  1981,2. 
80 J. Krasniqi, Lëvizja për Republikën e Kosovës, 60. 
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paskrupullta që ata përdorën, për  arrogancën e egër, gënjeshtrat, pandershmërinë, 
vulgaritetin dhe sjelljen primitive’. Këta njerëz shkruan Rilindja  ishin “aq të çmendur sa 
vunë në rradhët e para nxënësit e shkollave edhe ata të fillores, duke e ditur se forcat e 
sigurisë nuk do të ndërhynin nga frika e derdhjes së gjakut të pafajshëm. Këta njerëz 
madje “qëlluan njerëzit që mbronin rendin public. Rilindja gjithashtu nuk përmend 
Tiranën në këto ngjarje (kur Tirana nuk kish reaguar ende – shënim imi)”81.  

Studiuesja amerikane Mertus shkon më tej se ky konstatim i korespondentit të 
RFE –RL. Duke e krahasuar rolin e kësaj gazete me atë të disa viteve më parë ajo vëren 
se “shtypi lokal, që kishte vepruar në mënyrë të pavarur për të raportuar menjëherë për 
protestat e vitit 1968, në vitin 1981 publikonte vetëm deklaratat zyrtare të nxjerra nga 
udhëheqësit krahinorë, republikanë dhe federativë”82.  
 Kjo dukuri e mediave zyrtare të të dy shteteve u perceptua nga ajo 
ndërkombëtare si ‘betejë e fjalëve’ jugosllave - shqiptare. Madje, reporterët e huaj e 
quanin të pakrahasueshme në nivel ndërkombëtar ballafaqimin mediatik duke e 
karakterizuar edhe si propagandë lufte. Reporteri për Ballkanin i RFE – RL, Zanga, 
shkruante se “ka pak vende në botë sot ku propaganda e luftës po valëvitet me një 
intensitet të tillë sa ajo në frontin e shqiptaro – kosovar. Shumë mjete po përdoren në këtë 
betejë fjalësh televizioni, radio, shtypi, intervistat e refugjatëve, aktivitetet e emigrantëve 
etj. Ajo që tani vërehet në marrëdhëniet Shqipëri – Jugosllavi është një shkëmbim i 
zjarrtë verbal që po ndodh përditë në mediet e dy vendeve fqinjë.”83 Reporteri shkonte 
edhe më tej kur nënvizonte se “akuzat dhe kundërakuzat përsëriten pafundësisht deri në 
neveri. Po të lexohen gazetat jugosllave ose të dëgjohen radiostacionet jugosllave, 
udhëheqësit komunistë shqiptarë janë keqëbërësit më të mëdhenj, dhe, anasjelltas, po të 
lexohen gazetat shqiptare ose të dëgjohet Radio Tirana nuk mund të mos arrihet në 
përfundimin se keqëbërësit më të mëdhenj  (të paktën në Ballkan) janë udhëheqësit 
jugosllavë. Në fakt të dy vendet që janë rrënuar së tepërmi nga kontradiktat e brendëshme 
kanë sulmuar njëri tjetrin jo për të fituar pikë në politikën e jashtëme se sa për të bindur 
opinionin politik brenda vendit. Prandaj konflikti aktual jugosllav – shqiptar është 
shembulli klasik se si një çështje kryesisht ndërkombëtare mund të përdoret për objektivë 
të brendshëm.” 84    

Gjithësesi në lëvrimin që media shqiptare e kohës i bëri post ngjarjeve të mars 
prillit 1981 tërheq vemendjen perceptimi në mënyrë të plotë i situatës, shkaqeve reale, 
pasojave të saj në Kosovë dhe federatë dhe theksohet se zgjidhja vjen nëpërmjet 
respektimit të të drejtave themelore të shqiptarëve, të shprehura në kërkesat e tyre në 
demostrata, me bisedime, pa dhunë e terror ndaj tyre. Por nuk mund të anashkalohet një 
dukuri, ajo e përputhjes së plotë të argumenteve të sjellë në media me atë të strukturave 
partiake e shtetërore, të konceptit dhe tezave të Enver Hoxhës  dhe shënimeve personale 
të Hoxhës. Madje edhe përcjellja e thelbit të konceptit të tij për çështjen në fjalë në të 
njëjtën mënyrë trajtimi në gazetë është tregues i të njëjtit standard në interpretimin e atyre 
ngjarjeve si në nivelet më të larta partiake dhe në atë që i përcillej medias dhe nëpërmjet 

                                                 
81Stanković, “Tito's Sucessors Upset”.  
82 Mertus, Kosovo – How myths and truths, 31. 
83 Louis Zanga, “The Role of Propaganda on the Albanian - Kosovar Front” RFE-RL 28 July 1983. 
Tërhequr 7 qershor 2010. www.osaarchivum.org/greenfield/repository/osa:3207f24d-861c-4ad1-9088-
9e524f57594b 
84 Po aty. 
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saj opinionit publik. Në funksion të kësaj ideje sjellim artikullin “Ngjarjet e Kosovës dhe 
bashkëpunimi i fshehtë sovjeto – serbomadh” i datës 5 qershor 1981 dhe shënimet 
Hoxhës në ditarin e datës 1 qershor 1981 të titulluar “Mbi bashkëpunimin e fshehtë 
sovjeto – serbomadh.” Duke trajtuar faktin e heshtjes sovjetike lidhur me ngjarjet në 
Kosovë gazeta nënvizonte se “vetëm revizionistët sovjetikë nuk folën fare për to”85 
ndërsa në shënimet e tij vihej në dukje se “analiza e heshtjes  sovjetike ndaj ngjarjeve në 
Kosovë duhet parë nga këndvështrimi i strategjisë ekspansioniste e hegjemoniste, së cilës 
i nënshtrohen të gjitha veprimet, si heshtja  diplomatike dhe zinxhirët e tankeve, parrullat 
pacifiste dhe komplotet e nëndheshme.”86 

Lajmet, komentet, vëzhgimet dhe artikujt analitikë për zhvillimet në jetën 
kosovare në të gjitha llojet e medias, të shkruar, radiofonike dhe televizive ishin të 
konsiderueshëm si përsa i përket anës sasiore ashtu dhe trajtimit të zhvillimeve, 
reflektimit ndaj ngjarjeve dhe parashikimit të rrjedhës së tyre në të ardhmen. Trajtimi 
kompleks i çështjes së Kosovës përcillej në publik nëpërmjet gjinive të ndryshme 
gazetareske në të cilat ndërthurrej aktualiteti me të shkuarën, respektimi i principeve të së 
drejtës ndërkombëtare si funksion i të drejtave themelore të njeriut, referoheshin çështje 
të pakicave kombëtare dhe zgjidhjet në raport me marrëdhëniet ndërshtetërore e 
marrëveshjet ndërkombëtare etj në epokën e Luftës së Ftohtë. 

Ekzistenca e një media të vetme, pjesë e propagandës partiake, që i drejtohej 
opinionit të një shoqërie, të cilit në vite i ishte përcjellë interpretimi i zhvillimeve në 
këndvështrimin marksist, nuk mund të mos e kushtëzonte edhe trajtimin e problematikës 
së Kosovës jashtë këtij kuadri. Por edhe brenda këtij realiteti mund të dallohet 
marrëdhënia mes interesit shtetëror dhe atij kombëtar, konseguencës së qëndrimeve 
ideologjike dhe pragmatizmit në marrëdhëniet ndërshtetërore etj. 

I.2. E drejta për vetëvendosje e shqiptarëve në Kosovë (Jugosllavi) në qendër të 
analizave mediatike 

Tematika e  mjeteve të informimit publik në Shqipëri për  ngjarjet e vitit 1981 
paraqitet e shtrirë, e thellë dhe e larmishme. Mënyra më racionale për të gjykuar për 
nivelin profesional mediatik në Shqipëri për problematikën e Kosovës në periudhën 
përkatëse ishte përqëndrimi në përparësitë e saj. Këto përparësi nga ana e tyre 
përcaktoheshin nga kërkesat më jetike të shqiptarëve në Kosovë në periudhën përkatëse. 
Çështja e së drejtës për vetëvendosje, kryekërkesa e shqiptarëve në Kosovë, u trajtua 
gjërësisht në mjetet e informimit dhe të komunikimit të kohës.  

Në konfuzionin e krijuar në federatë pas demostratave të shqiptarëve, autoritetet 
më të lartë jugosllavë deklaruan më se njëherë se në Jugosllavi çështja kombëtare nuk 
ishte zgjidhur në mënyrë të përsosur, por në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë 
problematikë, më shqetësuesja për federatën në atë periudhë paraqitej Kosova. Por 
agjenda politike jugosllave nuk përfshinte  kërkesën e shqiptarëve për ndryshim statusi, 
për trajtimin si i barabartë me të barabartët.  

Të gjitha format e rezistencës shqiptare dhe për rrjedhojë edhe të shprehjes  
mediatike në Shqipëri për çështjen e Kosovës, duke filluar nga viti 1981 dhe më pas, kanë 

                                                 
85 “Ngjarjet e Kosovës dhe bashkëpunimi i fshehtë sovjeto –serbomadh”, Zëri i Popullit nr. 33/ 10246, 5 
qershor 1981, 4.  
86 Enver Hoxha, Superfuqitë, 1959 – 1984. Nga ditari politik (Tiranë  : 8 Nëntori, 1986), 583. 
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një bosht, që mund të emërtohet vetëvendosja, si kryeqëllimi i kërkesave dhe aspiratave të 
popullsisë shqiptare në Kosovë në këtë periudhë. Argumentimi dhe mbrojtja e qëllimit 
kryesor të lëvizjes së gjerë popullore, të drejtës për vetëvendosje të popullit shqiptar në 
Kosovë, qëndron në bazë të trajtimit mediatik shqiptar të kohës. Nga qëmtimi i shtypit të 
shkruar të kohës për trajtimin e çështjes së të drejtës për vetëvendosje të shqiptarëve në 
Kosovë është arritur në përfundimin se “për herë të parë për vitet e pas Luftës së Dytë 
Botërore, me anë të artikujve redaksionalë të “Zërit të Popullit” u përkrah e drejta e 
vetëvendosjes e popullit shqiptar të Kosovës”87. 

Pavarësisht karakterit ideologjik, çështja e mbrojtjes dhe e respektimit të parimit 
të së drejtës për vetëvendosje të popullit shqiptar në Kosovë shtrohej në planin e 
respektimit të së drejtës ndërkombëtare, në rrethanat historike të ekzistencës së Luftës së 
Ftohtë. Në media argumentohej se e drejta për të respektuar, ushtruar dhe gëzuar efektet e 
këtij parimi universal i takonte plotësisht popullit shqiptar në Kosovë, pasi sikurse 
nënvizohet në Nenin 1 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike  “të 
gjithë popujt kanë të drejtë të vetëvendosin. Në bazë të kësaj të drejte ata mund të 
vendosin lirisht statusin e tyre politik dhe të zgjedhin zhvillimin e tyre ekonomik, social e 
kulturor”88. 
 E drejta e vetëvendosjes, si e drejtë e pamohueshme dhe legjitime, në rastin e 
Kosovës merrte një theks të veçantë, për faktin se “e gjithë lëvizja kombëtare shqiptare 
është mbështetur në të drejtën për vetëvendosje”89. Nga ana tjetër në terrenin jugosllav, të 
tre kushtetutat e pas LIIB të federatës ua kishin njohur popujve sllavë këtë të drejtë dhe ia 
kishin mohuar plotësisht popullit shqiptar, pavarësisht se nga numri shqiptarët përbënin 
popullsinë që zinte vendin e tretë në Jugosllavi, ndërsa në Kosovë përbënin popullsinë 
shumicë, që jetonte në tokat e veta në shtetin shumëkombësh jugosllav.  

Shqiptarët e Kosovës, ashtu si në kohën e mbretërisë jugosllave, edhe në 
socializmin specifik  jugosllav ( vetetiketim në kohën e Titos) përjetuan  mungesën e të 
drejtave themelore njerëzore, në të cilat përfshihet edhe e drejta për të zgjedhur vetë 
rrugën e zhvillimit dhe formën e qeverisjes. Gjithnjë në një shtet komunist, shoqëria 
shumetnike jugosllave e pasluftës nuk mundi të ndërtonte marrëdhënie të barazisë mes 
popujve sllavë dhe jo sllavë. Megjithë ndryshimet kushtetuese të pas LIIB, tipari 
thelbësor i statusit të Kosovës që nga sistemi kushtetues i vitit 1946 deri te sistemi 
kushtetues i vitit 1974, mbetet varësia e dyfishtë e Kosovës, nga federata jugosllave dhe 
nga Republika e Serbisë, varësi kjo e shprehur në formën e autonomisë. 

Mohimi i së drejtës së shqiptarëve për vetëvendosje dhe i statusit të tyre 
kushtetues kishte marrë forcën e aksiomës për të tre kushtetutat jugosllave. Në shtypin 
shqiptar kjo konstante kushtetuese për shqiptarët në Kosovë u etiketua ‘ves juridik’ i 
konstitucionalizmit federativ, i ushtruar me të njëjtën forcë sikurse dhuna ndaj popullsisë 
shqiptare, një “ves që përjashton përgjegjësinë e saj për gjithçka është vendosur lidhur me 
të në etapat dhe instancat e ndryshme”90. Ky etiketim që i bëhej jurisprudencës jugosllave 
nuk binte ndesh me përmbajtjen e vetë sistemit të drejtësisë jugosllave, i cili në 

                                                 
87 Lalaj, Vetëvendosja, 396. 
88 Kombet e Bashkuara, Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile e politike (Tiranë: Albinform, 1994), 4.  
89 Esat Stavileci, Kosova dhe Shqiptarët: Nëpërmjet kërcënimeve të brendshme dhe premtimeve të jashtme   
(Prishtinë: KOHA, 1991), 114.   
90 “Kërkesa “Kosova –Republikë” nuk mund të shuhet as me dhunë as me teorizime boshe” Zëri i Popullit 
nr. 218/ 10331, 12 shtator 1981,3 - 4.  
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vazhdimësi justifikoi ose mbylli sytë për veprimet arbitrare ndaj shqiptarëve në 
Jugosllavi.  

Dokumente nga historia e largët dhe e afërt e marrëdhënieve shqiptaro – 
jugosllave dhe atyre shqiptare – serbe në Kosovë dhe në Jugosllavi u shpalosën me 
shumicë në mjetet e informimit masiv shqiptar. Ato e njohën opinionin e brendshëm 
publik dhe atë ndërkombëtar me faktin se ngjarjet e Pranverës ‘81 nuk ishin një 
shpërthim momental i shqiptarëve në Kosovë, por rrjedhojë e një kursi politik armiqësor 
të ndjekur me dekada ndaj shqiptarëve dhe në përgjithësi e një politike të gabuar 
nacionale nga ana e udhëheqjes jugosllave. Në shtypin e kohës verehej se kërkesa për 
statusin e Republikës për Kosovën nuk u shtrua për herë të parë në vitin 1981, por ishte 
shtruar më herët. Në Nëntor të vitit 1968 në demonstratat e studentëve çështja e statusit 
ishte mishëruar në parrulla. Hydajet Hysenit në një paralele historike me demonstratat e 
studentëve të vitit 1981 provon konseguencën shqiptare ndaj kësaj çështje dhe nënvizon 
se kërkesa për “Liri e Barazi do të thoshte Vetëvendosje, Republikë, Kushtetutë”. Me 
miratimin e Kushtetutës së Re të RSFJ slogani “Vetëvendosje e Kushtetutë, ja me hatër, 
ja me luftë” paralajmëronte edhe strategjinë e ardhshme”91.  
  ‘Vesi juridik’ për t’u mohuar shqiptarëve të drejtën shtetformuese, i analizuar nga 
shtypi shqiptar, gjen shprehjen vet në faktin se Presidenca e Serbisë, më 16 janar 1975, pa 
kaluar as një vit nga miratimi i  Kushtetutës së 1974, kërkoi rishikim të saj me 
pretendimin se ajo kish sjellë copëtimin e Republikës së Serbisë, pasi ish e vetmja Serbia 
mes gjithë njësive të tjera federale, që nuk kishte siguruar “të drejtat e saj historike të  
shtetit komb në federatën jugosllave”92.  

“Libri i Kaltër” apo dokumenti top – sekret i vitit 1977 për mosfunksionimin e 
marrëdhënieve mes Serbisë dhe provincave të saj, përmbante formulimin ligjor nga ana e 
ekspertëve serbë të pretendimeve antikushtetuese serbe lidhur me këtë problematikë. Ai u 
bë për udhëheqjen politike serbe baza e strategjisë së veprimit politik për të ngushtuar 
dhe eliminuar statusin e Kosovës. Ky libër është shprehja më e qartë e ‘vesit juridik’ për 
të mos i njohur Kosovës statusin e republikës. “Libri i Kaltër” ishte pjesë e platformave 
që u shërbeu akademikëve serbë për të hartuar disa vite më vonë “Memorandumin e 
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Republikës së Serbisë.”  

Si argument plus u përdor edhe koncepti i “statusit të këmbyeshëm”, koncept që u 
keqpërdor politikisht, por që shkonte në favor të pikpamjes së shprehur në median 
shqiptare për ‘vesin juridik’ të jurisprudencës jugosllave. Sipas këtij koncepti  pohohej se 
“territori i Kosovës u bë pjesë e Serbisë dhe pastaj e Jugosllavisë. Në dekadat e para të 
shekullit XX, veren Pavloviç, problemi i Kosovës mund të përshkruhet si një problem i 
“statusit të këmbyeshëm”; përgjatë shekullit XX periudha e epërsisë shqiptare në Kosovë 
është shumë e shkurtër”93. Në këtë  arësyetim pranohet se Kosova nuk ka qenë gjithmonë 
pjesë e Serbisë dhe periudha e vetëqeverisjes shqiptare në Kosovë ka qenë shumë e 
                                                 
 Hydajet Hyseni, ish gazetar, një nga drejtuesit e demonstratave të studentëve të vitit 1981 në Kosovë, ish 
antar i Kryesisë së LDK, drejtues politik në UÇK, aktualisht deputet në Parlamentin e Kosovës. 
91 Hydajet Hyseni, “Lëvizja që lëvizi proceset,” (kumtesё nё Konferencёn Shkencore Ndёrkombёtare: 
Demonstratat e vitit 1981 – kthesё e madhe nё Lёvizjen Kombёtar Shqiptare, Prishtinё, 3-4 qershor 2011), 
Tёrhequr 18 shtator 2010, http://pashtriku.beepworld.de/pranvera_1981.htm  
92 Momćillo Pavlović“Kosovo under autonomy. 1974 - 1990”, nё Confronting the Yugoslav Controversies: 
A Scholars' Initiative (Second Edition) ed Charles Ingrao, Thomas A. Emmert, (Indiana: Purdue University 
Press, 2012),60. 
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shkurtër. Vetëqeverisja shqiptare e papranuar kurrë nga qeveritë në Beograd kishte 
krijuar paranojën serbe dhe jugosllave për rrezikun shqiptar. Ajo kishte shoqëruar 
gjithënjë filozofinë serbe dhe atë jugosllave të ndërtimit të marrëdhënieve mes dy etnive 
në Kosovë, kishte mbështetjen ligjore të konstitucionalizmit dhe jurisprudencës serbe. 

Ky ‘ves juridik’ shprehte frikën serbe se statusi i republikës do të krijonte 
mundësinë që Kosova të bashkohej me Shqipërinë. “Se sa ishte popullore një ide e tillë 
ndër shqiptarët e Kosovës në atë kohë, veren Malkom, është vështirë të gjykohet ngaqë 
mungojnë anketat në opinionin publik. Është e vërtetë se disa nga demonstruesit më 1968 
kishin brohoritur parrulla protiranase,(ashtu sic do të bëjnë edhe të tjerë në protestat më të 
mëdha të vitit 1981). Por nga ana tjetër në Kosovë, kishte një farë kuptimi për kushtet e 
mjera që mbizotëronin atëhere në Shqipëri”94. Autori thekson se krahas sa u theksua më 
lart, udhëheqja serbe i trembej edhe pakënaqësisë së madhe politike në vetë Serbinë, si 
dhe ndër serbët që jetonin në Kosovë, nëse Kosova do të merrte statusin e republikës.Në 
shtypin e Tiranës  nënvizohej në çdo rast se në mbështetjen e saj ndaj Kosovës, Shqipëria 
nuk e ka shtruar asnjëherë çështjen e bashkimit apo ndryshimit të kufijëve. Ajo 
mbështeste synimin e tyre për ndryshim real të statusit ekzistues, realizimin e statusit të 
tyre të kombit.   

Në artikujt e botuar në fillimet e vlerësimit të situatës, bie në sy edhe referimi i 
një fakti historik, një bisedë mes dy udhëheqësve të lartë, të Shqipërisë dhe Jugosllavisë, 
Enver Hoxhës dhe JBTitos, në vitin 1946 lidhur me fatin e Kosovës. Me të njëjtin stil 
bisede si në ‘46, konseguent në refuzimin e tij, Tito u mohoi përsëri shqiptarëve në 
Kosovë statusin e  republikës, por këtë herë me një udhëheqës kosovar, Azem Vllasin. 
Risjellja në kujtesën e opinionit publik të brendshëm dhe të jashtëm i këtij fakti 35 vjet 
më pas, adresimi disa herë në të nga autorë të ndryshëm apo në debate mediatikë 
konsiderohej në atë kohë si dëshmi e qëndrimit të pandryshueshëm të udhëheqjes 
jugosllave për të mos e lëshuar kurrë Kosovën.  

Këto dëshmi dhe fakte të tjerë historikë të risjella në shtyp për argumentimin e 
‘vesit juridik’ të konstitucionalizmit jugosllav nuk shoqërohen me thellime mediatike të 
mëtejshme rreth alternativave. Analiza nuk thellohej në pasojat që do të kishte refuzimi 
nga Hoxha, nëse kundërshtimi i tij do të mund të ndryshonte rrjedhën e zhvillimeve në 
atë kohë; nëse kishim të bënim vërtet me një naivitet të politikës shqiptare [komuniste] 
për shkak të përvojës së shkurtër;  miopisë politike të një lideri; mosnjohjes së qëllimeve 
shoviniste të fqinjit jugosllav; përulësisë së më të voglit e të dobëtit ndaj më të madhit e 
të fortit; apo thjesht një shitje interesash kombëtarë. Pyetje të tilla ishin të pamundura të 
shtroheshin në shtypin partiak të asaj kohe. Madje në mjetet e informimit publikoheshin 
artikuj, të cilët synonin të ishin ezaurues (dhe për pyetjet që mund t’u lindnin lexuesve 
gjatë leximit), me formulat propagandistike se burimi i të gjithë shkaqeve të gjendjes në 
Kosovë dhe në Jugosllavi ishte tradhëtia që Tito i kish bërë ideologjisë marksiste – 
leniniste, revizionimi që klika titiste në pushtet i kishte bërë parimeve të kësaj ideologjie, 
veçanërisht të çështjes nacionale. Në pamundësi për t’u shtruar në atë kohë, shumë pyetje 
e shumë çështje qëndruan pezull për t’u bërë objekte të debateve në median pluraliste.  

Duke u ballafaquar me argumentet kundër medias jugosllave të kohës lidhur me 
mohimin e të drejtës për vetëvendosje, shkaqet përse ky parim universal i përjashtonte 
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shqiptarët e Kosovës, në shtypin shqiptar u bënë përpjekje për të sjellë analiza të 
thelluara e të qarta. Këto analiza pavarësisht se nuk ishin të shpeshta, theksonin 
karakterin kompleks të problematikës kosovare, themeli i të cilave qëndronte në interesa 
ekonomike, politike e strategjike. 

Ndër arësyet bazike të mohimit të kërkesës së shqiptarëve për statusin e 
republikës brenda federatës, sikurse verehej në shtypin shqiptar ishin interesat ekonomike 
të Serbisë dhe federatës në Kosovë. Pasuritë e çmuara natyrore tokësore e nëntokësore që 
Kosova zotëron, përbënin jo vetëm për Serbinë, por për të gjithë federatën, burime shumë 
të rëndësishme për zhvillimin e tyre ekonomik. Në kushtet e krizës së përgjithshme në 
federatë, ato merrnin rëndësi të dorës së parë. Kosova ishte tregu më i lirë e më i afërt.  

Shfrytëzimi i pasurive të saj nga shteti jugosllav nuk ndryshonte nga format e 
njohura kolonialiste. Nëse Kosova do të kish statusin e republikës, pra do të ish e 
barabartë me njësitë e tjera konstituitive, pavarësisht mundësive që kish krijuar 
Kushtetuta e vitit ’74 për vetëqeverisje, ajo do të ushtronte të drejtën e vetadministrimit të 
pasurive të saj dhe nuk do të lejonte shfrytëzimin pa kriter të tyre si nga Serbia ashtu dhe 
nga federata.  

Një arësye tjetër shumë e rëndësishme që Kosovës i mohohej statusi i Republikës 
ka qenë pozita gjeografike e Kosovës, me rëndësi gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Kjo 
pozitë është shënuar që në fund të shekullit 19 nga gjeografi dhe etnologu serb Jovan 
Çvijiç. Sipas tij “Kush zotëron Kosovën, kontrollon jo vetëm Serbinë, por edhe të gjithë 
rajonin qëndror të Ballkanit kemi të bëjmë me një nga pozitat më strategjike të 
Ballkanit”95. Këto pikëpamje të Cvijiçit për rëndësinë e Kosovës në gjeopolitikën e 
Serbisë patën ndikimin e tyre në krijimin e platformave kombëtare serbe në rrjedhën e 
kohës.   

Për interesat gjeostrategjike të vetë ish Jugosllavisë zona e Kosovës ishte  
përcaktuar në strategjinë ushtarake ‘brezi i dytë’ i mbrojtjes strategjike të Serbisë. Me 
pozitën e saj gjeografike  ajo ndodhej në udhëkryqin e rrugëve strategjike që kalojnë në 
linjën Lindje – Perëndim. “Kosova është qendra gjeostrategjike e Ballkanit, e vendosur 
në territorin e ish Jugosllavisë, në kryqëzimin e trafiqeve dhe rrugëve gjeostrategjike ... 
përfaqëson një të tërë specifike operacionale dhe gjeografike për operacione të rëndësisë 
strategjike për mbrojtjen dhe stabilitetin e përgjithshëm në  Jugosllavi, ... një territor që 
ofron një nga zonat ajrore më të favorshme me rëndësi strategjike për forcat tokësore ... 
nga i cili mund të ndërmerren operacione të pavarura në Kosovë dhe nga Kosova”96. 
Sipas trajtimit mediatik të Tiranës strategjia ushtarake jugosllave e viteve 80 nuk 
ndryshonte nga ajo mbretërore e Jugosllavisë së kohës së Pasiçit. “Kishte gjithashtu 
konsiderata të rëndësishme të sigurisë që pas Luftës II Botërore dhe veçanërisht që nga 
viti 1981... dhe natyrisht lidershipi jugosllav preferonte të mos fliste hapur rreth këtij 
aspekti të politikës së tij (arësyet e sigurisë) në drejtim të Kosovës”97.  

Këto interesa strategjike dhe ekonomike qëndronin në themel të marrëdhënieve 
serbo – shqiptare në Kosovë dhe u trajtuan në vijimësi nga shtypi ynë në plan më të 
gjerë, në kompleksitetin e raporteve brenda federatës, atyre rajonale dhe ndërkombëtare. 
Kahja që do të merrte ish Jugosllavia pas vdekjes së Titos, interesat gjeostrategjike të 
SHBA e BS, veprimtaria diplomatike dhe ajo ushtarake e tyre ndaj Jugosllavisë ishin 

                                                 
95 Jorgo Samakos, “Athina zbulon sekretin e luftës në  Kosovë ”, Fakti nr. 219, 24 dhjetor 1998, 10. 
96 Janjić,  “National identity”, 122.  
97 Po aty.     
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objekt i një rradhë prognozash nga ekspertë dhe institucione të specializuar, por dhe nga 
analistë e reporterë të cilët parashtronin jo vetëm qëndrimin aktual të federatës, por dhe 
alternativat e drejtimeve politike që ajo duhej të ndiqte për të dalë nga kriza. Në këtë 
kuadër i kushtohej vemendje intensitetit të veprimtarisë ushtarake sovjetike, veçanërisht 
flotës së saj ushtarake në brigjet dalmate, duke orientuar analizën në rrezikun e tyre për 
Shqipërinë dhe rajonin; po kaq me interes ndiqej nga shtypi shqiptar angazhimi amerikan 
po në brigjet dalmate të Adriatikut.  

Në çdo artikull redaksional për zhvillimin e ngjarjeve në Kosovë vlerësohet 
drejtësia e politikës shqiptare e mbështetur në vijën marksiste – leniniste, si dhe një 
vetatribuim i rolit të protagonistit të shtetit shqiptar në marrëdhëniet ndërkombëtare. 
Qëndrimi i qeverisë shqiptare ndaj dy superfuqive si njësoj të rrezikshme për lirinë e 
popujve dhe sovranitetin e vendeve të Ballkanit përdorej si provë e saktësisë së  
parashikimeve të ‘situatave sinoptike’ të udhëheqësit të partisë, Enver Hoxhës, të cilit jo 
pak herë i vishej një lloj petku profetik.   

Duke i u shmangur arsyeve themelore, pas demostratave të vitit 1981, ideologët 
jugosllavë hodhën në tregun e tyre mediatik një varg ‘argumentesh’ për të justifikuar 
refuzimin e së drejtës së statusit të republikës shqiptarëve të Kosovës.  

Media shqiptare bëri të sajat këndvështrimet objektive realiste dhe arsyetimet 
shkencore vendase dhe të huaja.  

Pikpamja se shqiptarët në Jugosllavi nuk përbënin një komb ishte sanksionuar dhe 
në Kushtetutë. Shqiptarët konsideroheshin kombësi, posaçërisht për të mos u a njohur të 
drejtën për vetëvendosje. “Shqiptarët u konstituuan si kombësi sepse kriter përcaktues në 
mënyrë të njëanshme është marrë raporti i tyre me pushtetin serb”98 shpegonte Fehmi 
Agani trajtimin që kushtetuta federative i kish bërë shqiptarëve në ish Jugosllavi. 
Ndërkohë, po të veprohej parimisht, duhej të merrej raporti i tyre me secilin prej 
kombeve të Jugosllavisë, psh me malazezët,me kroatët, me sllovenët, me maqedonasit etj. 
Dhe ky krahasim duhej parë në të gjithë treguesit që një popull e bëjnë komb, sikurse 
vlerësohen konstitucioni shpirtëror, backgroundi historik, numri i popullsisë, gjuha, 
territori dhe vazhdimësia me popullsinë në shtetin amë etj. Në analiza pohohej se përsa i 
përket karakteristikave të qënësishme që përbëjnë një komb, në rastin e popullsisë  
shqiptare ato nuk kishin pësuar ndryshime thelbësore në shtetin federativ të pasluftës, por 
ishin konsoliduar dhe kompaktësuar në rrjedhën e viteve si në  Kosovë, ashtu dhe në të 
dy republikat e tjera ish jugosllave, ku e përfshinë me dhunë. 

Duke i trajtuar shqiptarët si kombësi, të njëllojtë me pakicën etnike, zyrtarët 
jugosllavë përpiqeshin të argumentonin se ishin në një linjë me Konventën 
Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, dhe pikërisht me nenin 27 të saj, që 
shpall se e drejta ndërkombëtare nuk ia njeh të drejtën e vetëvendosjes pakicave 
kombëtare. Në linjën e arësyetimit mediatik shqiptar për kërkesën për vetëvendosje 
theksohej dhe ritheksohej fakti se shqiptarët në trojet e tyre në Jugosllavi kanë të drejtën 
legjitime që rrjedh nga Karta e Kombeve të Bashkuara, pasi gëzojnë të gjitha tiparet 
karakteristike të një populli komb.  

                                                 
98 Fehmi Agani, “Impakti i statusit minoritar për shqiptarët në ish Jugosllavi dhe kërkesat e tyre për 
vetëvendosje”,  Studime Historike, nr 3 – 4(1994):  143.  
 Fehmi Agani - Fehmi Agani – studjues i njohur, akademik, politikan i spikatur kosovar, nënkryetar i 
LDK, deputet i Kuvendit të RK.U vra mizorisht nga trupat ushtarake serbe në 6 maj 1999. 
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Duke sjellë në kujtesë përcaktimin e nocionit komb, shkrimi analitik i ZP i datës 8 
prill 1981 shtronte pyetjen “A nuk i kanë shqiptarët e Kosovës të gjitha tiparet e 
karakteristikat që përbëjnë një komb, a nuk rrojnë ata në një territor kompakt, a u 
mungojnë atyre gjuha, kultura, dhe konstitucioni shpirtëror i përbashkët, a nuk janë ata të 
aftë për t’u vetëqeverisur, por u nevojitet tutela e dikujt, a janë të paktë në numër sa nuk 
do t’ia vlente të ngriheshin në rangun e një republike, a s’ka republika të tjera të 
federuara në Jugosllavi dhe republika që kërkojnë shqiptarët e Kosovës do të bënte një 
përjashtim”99?  

Ky parashtrim i çështjes shoqërohej me fakte të dokumentuara nga vetë 
institucionet përkatëse zyrtare federativë sikurse ishin statistikat e regjistrimit të 
popullsisë në Jugosllavi të cilat provonin “një popullsi shumicë në Kosovë prej “81,6% 
dhe  një pakicë prej  9,9% serbë  në vitin 1992 në Kosovë. Regjistrimi i popullsisë në 
vitin 1981 u bojkotua nga shqiptarët në Kosovë për shkak të demostratave dhe gjendjes së 
jashtëzakonshme dhe vlerësohet nga demografët serbë si më i sakti në Jugosllavi. 
Përgjithësisht është pranuar se regjistrimi i vitit 1991, edhe ky i bojkotuar nga shqiptarët 
është i përafërt me atë të 1981”100. E përkthyer në shifra do të thotë se shqiptarët me 1,6 
milionë “nuk ishin larg nga Sllovenia dhe Maqedonia dhe e tejkalonin popullsinë e Malit 
të Zi katër herë”101, të cilat gëzonin statusin e republikës. Ky realitet diskriminues 
gjeneroi në hapësirën mediatike pikpamjen se “disa komentatorë shqiptarë sugjerojnë se 
Jugosllavia duke qënë në thelb një vend sllav kurrë nuk do t’ia jepte një populli jo sllav 
sikurse është ai shqiptar, statusin e kombit”102 dhe kjo provohej me faktin se kombet e 
tjera sllave gëzuan që në fillim të krijimit të federatës statusin e republikës.  

Dokumente historikë dhe argumente racionalë të sjellë në të përditshmet e kësaj 
kohe nga studjues vendas dhe të huaj provonin, sikurse shkruhej në Le Monde se “sot e 
pranojnë se të paktën nga mesi i mijëvjecarit të dytë para erës sonë, Shqipëria e sotme 
dhe Kosova e sotme kanë qenë pjesë të një bashkësie të madhe ilirie. Kjo bashkësi iliro 
shqiptare jo vetëm nuk ka pasur prirje për zgjerim, por përkundrazi është ngushtuar si 
pasojë e dyndjeve të shumta që kanë ndodhur në Ballkan....Nuk është pa interes të 
kujtojmë se sllavët dhe kjo nuk u heq atyre të drejtën e ligjshme për të jetuar në territorin 
e tyre të sotëm janë ndër pushtuesit më të vonshëm. Përsa i takon Kosovës, serbët janë 
ngulitur atje para fundit të shekullit XIII”103. Në funksion të faktit që shqiptarët ishin 
komb dhe jo kombësi në Jugosllavi, u sollën autorë sllavë që kishin argumentuar 
shkencërisht dhe mbrojtur me realizëm më herët pikpamjen e studjuesit kroat Shuflai, jo 
të panjohur për studjuesit serbë e jugosllavë se “më përpara dyndjes së sllavëve, më 
përpara kolonizimit romak, Ballkani në veri të Heladës u përkiste fiseve ilire përgjatë 
detit Adriatik dhe fiseve thrake në Brendësi.... Ilirët e vjetër gjuhësisht i përkasin grupit 
indoevropian (arian)”104. Konkluzionet shkencore lidhur me autoktoninë shqiptare synuan 
t’u kundërqëndronin jo vetëm deformimeve të studjuesve serbë, por edhe investimit të 

                                                 
99 “Pse u përdor dhuna policore dhe tanket kundër shqiptarëve në Kosovë?” Zëri i Popullit nr. 83/10196, 8 
prill 1981, 3.  
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propagandës serbe  në median europiane lidhur me të vertetën historike dhe realitetin për 
Kosovën.  

Prania e etnisë autoktone shqiptare në tre republika ishte një argument tjetër i 
sjellë nga konstitucionalistët serbë për refuzimin e statusit të republikës. Ndërkohë, kjo 
shpërndarje e popullsisë shqiptare në tri republika (Serbi, Maqedoni Mal i Zi), që zuri fill 
qysh me krijimin e Republikës Federative Popullore të Jugosllavisë, ishte vepër e vetë 
pushtetarëve jugosllavë të pasluftës. Ndarja e popullsisë shqiptare në tri njësi 
administrative - politike – kushtetuese federative, kishte për qëllim çintegrimin e saj, 
parandalimin e statusit të kombit dhe sanksionimin  si kombësi. Shtypi i republikave 
veriore në federatë kishte bërë objekt të saj edhe këtë tematikë.  

Evidentimi i vlerave kulturore shqiptare ishin bërë pjesë e programeve në median 
vizive dhe radiofonike në këtë kohë.  Në to synohej të tregohej se vlerat kulturore të një 
populli janë një nga elementët përbërës të nocionit komb dhe se ato kurrë nuk mund të 
kultivohen në disa dekada. Evokimi i të kaluarës historike, ngritja lart e figurës së 
shqiptarit, figurat e shquara patriotike të kombit shqiptar, Lidhja Shqiptare e Prizrenit,  u 
bënë objekt i letërsisë, dramaturgjisë, kinematografisë, arteve figurative etj. Nëpërmjet 
këtij angazhimi me përmasa të mëdha synohej të përcilleshin në opinionin publik 
mesazhet e atdhedashurisë, ndjenjat e krenarisë kombëtare, frymën patriotike dhe 
solidaritetin. 

Një ‘argument’ që konstitucionalistët jugosllavë sollën në funksion të tezës së tyre 
për të mohuar statusin e republikës për shqiptarët në ish Jugosllavi, ishte dhe ai i 
ekzistencës së shtetit shqiptar. Atje sipas arësyetimit të tyre shqiptarët përbënin një komb. 
Kjo do të thoshte sipas tyre se i njëjti komb nuk mund të ekzistonte në dy shtete. Pra, në 
Shqipëri populli shqiptar ishte komb, ndërsa në ish Jugosllavi ai ishte kombësi dhe nuk 
mund të krijonte shtetin e vet ose republikën e vet. Në shtypin shqiptar vihej në dukje se 
një trajtim i tillë synonte të ngatërronte qëllimisht problemin pasi “Kosova kërkon 
statusin e Republikës brenda Federatës Jugosllave. Ky status përfaqëson aspiratën e një 
populli të madh që kërkon me të drejtë “statusin e sovranitetit” dhe jo atë të “pakicës 
kombëtare”, që padrejtësisht i ka pasë qenë caktuar që në Jajcë”105.  

Duke iu shmangur kërkesës për Republikë të Kosovës, u risoll në foltoret politike 
dhe në media hipoteza mashtruese e Shqipërisë së Madhe. Debati rreth këtij fiksioni nga 
historianë, por dhe gazetarë serbë, mori përmasa të mëdha në media dhe ishte i 
pranishëm gjatë gjithë kohës. Madje media e huaj lidhur me këtë problematikë i referohej 
mediave përkatëse të të dy vendeve, por jo në pak raste arësyetimi realist e vendoste atë 
në anë të argumenteve të sjella në shtypin shqiptar. 

Një argument tjetër diskriminues serb, që u vu në shenjestër të medias shqiptare,  
ishte i ashtuquajturi pamundësi e shqiptarëve për t’u integruar në shoqërinë e qytetëruar 
jugosllave për shkak të “ndikimit të  tradicionalizmit, të drejtës zakonore, varfërisë, 
gjuhës amtare e fesë, që i kish çuar në izolim dhe që i kufizonte në integrimin brenda 
Jugosllavisë”106 dhe si rrjedhim shqiptarët cilësoheshin si të paaftë  për të ndërtuar shtet. 
Shtypi shqiptar dhe i huaj i konsideronte raciste pikpamje të tilla, të cilat synonin të 
justifikonin trajtimin e shqiptarëve si qytetarë të dorës së dytë, me qëllim që të mos u 
njihnin të drejtën e vetëvendosjes. Duke i krahasuar pikpamje të tilla me ato të regjimit 
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jugafrikan, media e huaj kishte zbardhur dhe fragmente të skenarëve të dokumentarëve 
televizivë të realizuar në Kosovë, në të cilat ajo karakterizohej si geto.  

Por arritjet në kohën e vetëqeverisjes në Kosovë, të cilat u bënë të mundura në 
sajë të Kushtetutës 1974, i kundërviheshin këtyre interpretimeve dhe ishin tregues për 
cilësitë shtetëformuese të popullit shqiptar. Ishin këto aftësi, vihej në dukje në shtyp, që 
shqetësuan klanin serb, i cili nxitoi t’i hiqte autonominë Kosovës. “Të gjitha argumentet 
që përdorin serbët, shkruan për këtë problem politikani dhe intelektuali Arbër Xhaferi, 
nuk kanë të bëjnë me asnjë vlerë sakrale, historike apo legale, por thjesht utilitariste që 
Kosovën e shohin si monedhë për kusuritje”107. 

Propaganda jugosllave dhe një pjesë e konsiderueshme e klasës politike drejtuese  
shqiptare në Kosovë kish proklamuar me bujë se Kushtetuta e Vitit 1974 ishte më e mira 
se çdo tjetër më parë për shqiptarët. Madje sipas autorëve serbë “kjo barazi de fakto rriti 
dëshirën e shqiptarëve etnikë për të luftuar për të gjitha format e barazisë politike, 
ekonomike, kulturore në Kosovë”108. Por njëkohësisht kjo propagandë u shërbeu serbëve 
për të mbrojtur pikpamjen se shqiptarëve në Jugosllavi u ishin siguruar të gjitha të drejtat 
edhe me kushtetutë dhe deri diku kjo propagandë kish dhënë efektet e saj.  

Udhëheqja serbe menaxhoi mirë atë çfarë kish mbetur nga imazhi i dikurshëm i 
ish Jugosllavisë dhe arriti që balanca të anonte nga ana e saj, që çështja e shqiptarëve në 
federatë të mos konsiderohej problem për organizmat ndërkombëtare edhe për faktin e 
apatisë zyrtare të shtetit shqiptar në këto organizata sikurse është theksuar më lart. Ajo u 
përpoq ta paraqesë çështjen e Kosovës si një çështje e brendshme e një shteti me pakicën 
e tij, së cilës i ishin garantuar të drejtat sipas Konventës Ndëkombëtare të të Drejtave 
Civile dhe Politike dhe për të cilën kishte edhe miratimin e klasës politike shqiptare. Por 
megjithë hapësirat më të mëdha që jepte Kushtetuta e vitit 1974 dhe pavarësisht nga ajo 
që flitej se “nëpërmjet disa neneve të saj i siguronte Kosovës statusin e republikës, e 
vërteta ishte ndryshe. Kosova nuk ish republikë. Me këtë të vërtetë shqiptarët 
përballeshin çdo ditë”109. Kushtetuta e ‘74 vazhdonte t’i kufizonte dhe t’i diskriminonte 
shqiptarët.  

Plotësimi i kërkesës për statusin e Republikës, trajtohet në median shqiptare të 
kohës si çelësi kryesor i zgjidhjes së problemit të shqiptarëve në Kosovë dhe si kusht për 
zgjidhjen e problemeve jetike të zhvillimit ekonomiko – social, të ngushtimit të 
diferencave me njësitë e tjera federative, të hapjes së perspektivave etj. Statusi i 
republikës do të ish vendimtar për zhvillimin tërësor të Kosovës, pasi megjithë 
ndryshimet që kishin ndodhur, ajo renditej e fundit përsa i përket sidomos zhvillimit 
ekonomik në federatë.  

Vëzhgimi mediatik i kohës vlerësonte se niveli i ulët ekonomik në Kosovë dhe 
zhvillimi i saj në tërësi shërbyen si faktorë bazë, krahas atyre politikë dhe nacionalë për 
shpërthimin e demostratave të Pranverës së vitit 1981. “Sipas të dhënave që jep shtypi 
jugosllav të ardhurat kombëtare për frymë në Kosovë janë 6 herë më të ulëta se në 
Slloveni, rreth 5 herë më të ulëta se në Kroaci dhe 3,5 herë më të ulëta se në Serbi, 
shkalla e papunësisë ishte 3 herë më e madhe se mesatarja jugosllave, mbi  40%”110. 
Adresimi te këto burime synonte rritjen e besueshmërisë ndaj shtypit shqiptar të kohës 
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dhe shërbente si masë paraprake ndaj ndonjë kundërpërgjigje të mundshme mediatike 
jugosllave për nivelin e zhvillimit ekonomik në Shqipëri, i cili kish zhgënjyer jo pak edhe 
kosovarët që kishin vizituar shtetin amë.  

Treguesit e dobët të zhvillimit ekonomik, të instaluar prej dekadash, ishin pasojë e 
politikës së shfrytëzimit dhe grabitjes pa kriter të burimeve natyrore tokësore e 
nëntokësore, indiferentizmit ndaj prapambetjes dhe realitetit alarmues në këtë krahinë. 
Zhvillimi industrial, me njëanëshmërinë strukturore të tij, mbështetej vetëm në degët e 
industrisë së nxjerrjes së mineraleve, energjitikës e përpunimit fillestar të lëndëve të para, 
të cilat siguronin akumulim të ulët për shoqërinë. “Gjatë viteve 1981-1990 ekonomia 
kosovare vazhdoi të ruajë një normë shumë të ulët akumulimi. Si rezultat ajo ka qënë në 
gjendje të përballojë me mjetet e veta vetëm 5-10% të investimeve, tregues ky disa herë 
më i ulët se mesatarja jugosllave”111; po gjatë këtij dhjetëvjeçari “borxhi i saj ndaj 
kreditorëve të huaj përbënte rreth gjysmën e borxhit të ekonomisë kosovare, e cila sillej 
rreth shifrës 1,2 miliardë dollarë”112.  

Diskriminimi në vijimësi në ndarjen e të ardhurave kombëtare e bënte të vështirë 
mbushjen e hendekut të ndryshimeve të mëdha mes republikave të zhvilluara dhe atyre 
më pak të pazhvilluara me krahinën autonome të Kosovës. Në referim të të dhënave 
federative në shtypin shqiptar, bëhej me dije se “zhvillimi i Kosovës po ngec…Investimet 
ekonomike në Kosovë janë 43% më të vogla se mesatarja e Jugosllavisë”, ndërsa 
“dinamika e zhvillimit të Kosovës ishte 46,9% nën mesataren e vendit. Ky proces i 
thellimit të diferencave ka arritur kufijtë kritikë. Diferencat në zhvillimin e ekonomisë 
dhe në nivelin e jetesës midis tyre [republikave] janë kolosale.”113 Në analizën dhe 
kritikën zyrtare të shtetit shqiptar lidhur me çështjen e zhvillimit të pabarabartë mes 
njësive kushtetuese vihet theksi se kjo është pasojë e dukurisë së “nacionalizmit 
republikan, që ka hartuar deri edhe ligje e rregullore të veçanta për të mbrojtur interesat e 
veta”114 dhe në këndvështrimin marksist ky nacionalizëm “ishte pjellë e ‘vetadministrimit 
punëtor’ që ka në themel ideologjinë e anarkosindikalizmit”115.   

Gjendja e vështirë ekonomike rriti pakënaqësinë popullore të akumuluar  motivoi 
e nxiti shpërthimin e saj. “Prapambetja e madhe e kësaj krahine, varfëria e mjerimi i 
njerëzve të saj, mungesa e lirive demokratike dhe të drejtave politike”116,  ishin shkaqet e 
demostratave të Pranverës ’81 në Kosovë, nënvizohej në median shqiptare të kohës. 
Analizat mediatike në këtë kohë vinin në dukje se ky realitet i pranuar dhe i njohur nga 
zyrtarët federativë dhe krahinorë u anashkalua nga po këta zyrtarë në reflektimet e 
mëpasme të tyre për ngjarjet e Mars – Prillit.  

Çvendosja e kërkesave ekonomike në plan të fundit nga klasa politike jugosllave 
synonte që ngjarjeve t’u jepej vetëm karakter politik dhe nacionalist. Ana tjetër e këtij 
synimi ishte t’i tregohej opinionit brenda dhe jashtë Jugosllavisë, se shqiptarët janë 
përgjegjës për trazirat dhe destabilizimin e federatës jugosllave. Megjithatë hartimi i 
“Platformës për Kosovën për vitet 1981-1990” nga ana e autoriteteve federative tregonte 
se shkaku ekonomik i ngjarjeve nuk mund të shmangej. Orientimi për një rritje të “Fondit 

                                                 
111 Marenglen Verli, Shfrytëzimi ekonomik i Kosovës, 1979 -1990.  (Tiranë:  Dituria,1994),  83. 
112 Gjeçovi dhe të tjerë,  Historia e popullit shqiptar,411.   
113 “Kush e nxit armiqësinë”?4.   
114 Enver Hoxha, Raport në Kongresin e 8 PPSH (Tiranë: 8 Nëntori, 1981), 223.  
115 Po aty. 
116“Pse u përdor dhuna”? 4 
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federativ për nxitjen e zhvillimit më të shpejtë të republikave të pazhvilluara dhe rajonit 
të Kosovës” dhe planifikimi i fondeve “në masën 43, 5% për vitet 1981-1985, nga 
33.25% në vitet 1971-1975 dhe 37.1 % në vitet 1976-1980”117 nuk ndryshoi renditjen e 
saj në vend të fundit në klasifikimin federativ për zhvillimin dhe si rrjedhim, ndikimi i 
fondit federativ në zhvillimin ekonomik të Kosovës ishte “simbolik”118.  

Në përgjithësi media shqiptare u fokusua në konstatimin e gjendjes ekonomike në  
Kosovë, publikimin e fakteve dhe treguesve kryesorë të saj dhe këto për herë të parë i 
referoheshin vetëm krahinës dhe jo ekonomisë së Jugosllavisë në tërësi sikurse kishte 
ndodhur deri në atë kohë. Në kërkimin e kryer në shtypin e Tiranës bie në sy se analizat 
ekonomike në raport me ato politike ishin më të pakta. Disbalanca në trajtimin e thelluar 
të kësaj çështje në raport me atë politike – sociale shpegohet kryesisht me rrënimin e 
ekonomisë shqiptare në vitet ’80. Pavarësisht propagandës për mirëqenie, niveli real e 
kufizonte median si për të thelluar kritikën në fushën ekonomike, ashtu dhe për konsum 
të opinionit publik të brendshëm. Modeli për rrugën shqiptare të ndërtimit të shoqërisë 
socialiste nuk mund të ishte për median një instrument efektiv kritik ndaj gjendjes 
ekonomike në Kosovë. Nga ana tjetër politika zyrtare shqiptare bënte kujdes për të ruajtur 
marrëdhëniet shtetërore me Jugosllavinë, të cilat parashihnin respektimin e 
marrëveshjeve ekonomiko-tregëtare të nënshkruara. Një ndërprerje e njëanshme e tyre 
nga pala jugosllave arësyetohej se do të kish pasojat e saj mbi ekonominë shqiptare. 

I.3. Komunikimi mediatik për ngjarjet në Kosovë: ideologji dhe pragmatizëm 

Zhvillimet dramatike në Kosovë që nga mars – prilli i vitit 1981 e në vijim u bënë 
objekt i rëndësishëm i mjeteve të informimit në Shqipëri në përmasa të pakrahasueshme  
për këtë çështje me më parë. Për herë të parë tematika kosovare u paraqit  
gjithëpërfshirëse, në dinamikën dhe kompleksitetin e saj. Arsyet përse pas ngjarjeve të 
mars - prillit 1981 problematikës së Kosovës iu dhanë hapësira të konsiderueshme në 
mjetet e informimit masiv në Shqipëri ishin komplekse. Ato nuk lidheshin me interesa 
mediatike, por politike. Zhvillimet në Kosovë kërkonin një rivlerësim të të gjithë 
faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm  nga ana e politikës zyrtare, rrjedhimisht krijimin e 
zbatimin e një qëndrimi të ri të shtetit shqiptar ndaj çështjes së Kosovës. Për rrjedhojë, 
interesat politike shtetërore të kohës, orientuan qëndrime më konkrete e më të 
drejtpërdrejta se deri në atë kohë ndaj çështjes kombëtare, si një çështje me rëndësi 
parimore për kombin shqiptar. Mbi bazën e këtij qëndrimi u hartua edhe strategjia që 
duhej të zbatonin mjetet e informimit në Shqipëri. Në këtë mënyrë në këndvështrimin 
mediatik të kohës u vendos  një raport i caktuar i ndryshëm nga më parë i marrëdhënies 
mes interesit shtetëror dhe interesit kombëtar, qëndrimeve ideologjike dhe pragmatizmit 
politik.  

Në funksion të qëndrimit të ri zyrtar ndaj çështjes së Kosovës u ndërtua edhe 
marrëdhënia e mjeteve të informimit me publikun, të cilit ato i drejtoheshin. Në referim të 
qëllimeve të politikës së partisë shtet për ngjarjet në Kosovë ky studim ka përcaktuar 
                                                 
 Fondi federativ për nxitjen e zhvillimit më të shpejtë të republikave të pazhvilluara dhe rajonit të Kosovës 
ishte institucion i veçantë ligjor financimi për dhënien e ndihmave dhe kreditimin në ish Jugosllavi.U krijua 
më 1966; pushoi së ekzistuari në korrik 1990. 
117 Pavlović, “Kosovo under autonomy”,53. 
118 Lalaj, Vetëvendosja, 157.   
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grupet kryesore të opinionit publik brenda dhe jashtë vendit, drejt të cilëve objektivi i 
agjendës mediake u kushtëzua nga ajo politike. Ato janë patur parasysh në orientimin dhe 
formulimin e politikës zyrtare shqiptare si dhe objektivat që politika synonte të arrinte 
nëpërmjet shtypit te këto grupe. Për rrjedhojë procesi i komunikimit të medias me 
opinionin publik për çështjen e Kosovës përfshin disa nivele.  

 Komunikimi me opinionin e brendshëm publik.  
Përmasa e konsiderueshme mediatike në Shqipëri lidhur me zhvillimet në Kosovë 

krahas përditësimit, njohjes së situatës nga ana e opinionit publik të brendshëm, 
sensibilizimit të shqiptarëve në shtetin amë për atë që ndodhte në Kosovë, synoi t’i 
tregonte këtij opinioni se shteti shqiptar mbështet realisht kërkesat e drejta të shqiptarëve 
të Kosovës. Njëkohësisht mjedisi patriotik dhe fryma e solidaritetit në vend e krijuar në 
ato rrethana u menaxhua me kujdes në vijimësi nga politikbërësit shqiptarë edhe për 
interesa të caktuara politike. Duke nënvizuar sakrificat e mëdha të shqiptarëve të Kosovës 
për statusin e republikës, shqiptarët në shtetin amë duhet të mos harronin se sa të çmuara 
janë liria e pavarësia, të siguruara dhe të garantuara vetëm me vijën dhe udhëheqjen e 
drejtë  të partisë. Në interes të këtyre interesave madhore kërkoheshin  sakrifica dhe 
durim ndaj vështirësive që po kalonte vendi, që arsyetoheshin si pasoja të rrethanave të 
imponuara nga faktorë të jashtëm, rajonalë e ndërkombëtarë.  

Agjenda e Kosovës në mjetet e informimit publik të kohës u vu edhe në funksion 
të spostimit të vëmendjes së popullatës nga problemet e mprehta social - ekonomike, nga 
pasojat sociale të zbatimit të politikës së luftës së klasave në shoqërinë shqiptare, të 
asgjësimit të vazhdueshëm të të ashtuquajturave grupe armiqësore të partisë, të izolimit të 
plotë së shtetasve të saj nga vëllezërit e tyre në Kosovë e në trojet e tjera shqiptare në ish 
Jugosllavi e kudo gjetkë, ku ata jetonin e punonin etj.  

Në këtë këndvështrim mbajtja në korent e popullit, i cili ish shumë i ndjeshëm për 
zhvillimet në  Kosovë, “luajtja me kartën nacionale u dha mundësi udhëheqësve të Shtetit 
Shqiptar të tërhiqnin përkohësisht simpatinë e shtresave të gjera popullore, që për vite i 
kishin mbajtur të ndrydhura ndjenjat kombëtare e madje ishin ndëshkuar kur i kishin 
shprehur hapur ato”119. Ky qëndrim ndaj çështjes së Kosovës si çështje shumë e 
rëndësishme për popullin shqiptar, si këtej dhe andej kufirit, ishte një faktor favorizues 
për politikën e kohës. Në këtë mënyrë Kosova me problemet e saj u erdhi në ndihmë 
pushtetarëve komunistë shqiptarë për vijimësinë e qeverisjes dhe ruajtjen e pushtetit të 
tyre, legjitimiteti i të cilit në popull po minimizohej nga dita në ditë. 

 Komunikimi me  publikun shqiptar në Kosovë, në ish Jugosllavi e 
diasporë.  

Mjetet e informimit publik në Shqipëri synuan t’i përcillnin opinionit publik 
shqiptar në Kosovë dhe në ish Jugosllavi mesazhin e mbështetjes nga ana e shtetit amë 
për çështjen e tyre të drejtë, t’i përcillnin ndjenjat e solidaritetit të vëllezërve të tyre këtej 
kufijve shtetërorë, t’i inkurajonin, duke siguruar njëkohësisht simpatinë e tyre, një kapital 
politik me vlerë të veçantë për partinë shtet në kushtet e shoqërisë  së  traumatizuar 
shqiptare të kohës. “Ne ngremë zërin dhe kemi të drejtë ta ngremë kur bëhen padrejtësi 

                                                 
 Në këtë periudhë gjendja ekonomike sociale në vend ishte rënduar. Krahas politizimit të skajshëm të jetës 
dhe ashpërsimit të luftës klasore, shoqërizimi  ekstrem i pronës në qytet e në fshat,  likujdimi i plotë i 
pronës private ndikoi negativisht në  nivelin e jetesës së popullit. Prishja e marrëdhënieve me Kinën kishte  
çuar në ndërprerjen e ndihmave të saj.Vendi ishte përfshirë nga kriza ekonomike. 
119 Gjeçovi dhe të tjerë, Historia e Popullit, 394.    
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ndaj vëllezërve tanë, kur ndaj tyre përdoret dhuna e represioni, kur slogane të ndryshme 
si shovinizmi shqiptar, irredentizëm etj përdoren për të diskretituar rininë e popullin 
shqiptar të Kosovës”120.  

Politika zyrtare shqiptare gjeti rrugën e përdorimit të medias për të rikuperuar 
sado pak besimin e humbur te një pjesë e mirë e popullsisë kosovare, të cilët identifikonin 
sllavizmin me komunizmin, për të kompensuar qëndrimet e gabuara të qeverisë së 
Tiranës në drejtim të ndërkombëtarizimit të çështjes së tyre të drejtë, për të amortizuar 
lëndimin e thellë të kosovarëve të përndjekur nga regjimi i Beogradit të dorëzuar nga 
qeveria shqiptare te autoritetet federative etj.  

Nga ana e vet shqiptarët e Kosovës kishin një perceptim idealist lidhur me 
qëndrimin e shtetit amë për çështjen e tyre. Sipas atij perceptimi çdo gjë e shkruar në 
media dhe e transmetuar nga radio dhe televizioni shqiptar përfaqësonte shtetin amë. Çdo 
gjë me origjinë nga Shqipëria, gjente miratim, vlerësim dhe justifikim në Kosovë edhe 
kur qëndrimet e saj nuk ishin ashtu si ata do të dëshëronin të ishin. Mes letrave të 
dëgjuesve shqiptarë kudo në botë, që i drejtoheshin Radio Tiranës në kuadër të programit 
për bashkëatdhetarët jashtë atdheut, shprehej pozitivitet si për programet ashtu edhe për 
qëndrimet e shtetit shqiptar. Madje kjo kategori letrash përpunohej dhe dërgohej edhe në 
gazetat e ditës. Këtë realitet emocional politika zyrtare e Tiranës e njihte mjaft mirë dhe e 
vlerësonte si një faktor plus shumë të rëndësishëm në ndihmë të saj. Prandaj ngjarjet 
shpërthyese të mars prillit 1981 në Kosovë ishin një kulm që regjimi i Hoxhës nuk mund 
ta anashkalonte  sikurse kishte vepruar disa herë në të kaluarën. Për rrjedhojë ai investoi 
me shumë kujdes, si në drejtim të trajtimit të problemit nga mjetet e informimit publik 
ashtu dhe në atë të përforcimit të  infrastrukturës së tyre, edhe pse “shteti jugosllav 
vendosi shumë pengesa, jo vetëm politike, por edhe teknike të çfarëdollojshme për të 
penguar ndikimin mediatik të gazetës ZP, të Radio Tiranës dhe të Televizionit 
Shqiptar”121. Kësaj periudhe i përkasin investimet e konsiderueshme në infrastrukturën 
elektronike për të forcuar transmetuesit për mbulimin me valë audiovizive tej zonave 
veriore dhe verilindore të vendit.  

Duke i u drejtuar kryesisht strukturave organizative me orientim majtist të lëvizjes 
popullore, si brenda dhe jashtë Kosovës, rezultoi sikurse ve në dukje J. Krasniqi se 
“ndikimi i këtyre mediumeve të shkruara dhe elektronike (ZP, RTVSH) ishte i dukshëm 
edhe në shtypin e organizatave të fshehta  revolucionare brenda e jashtë vendit”122. Për 
një audiencë sa më të gjërë u punua shumë si për brendinë ashtu dhe për mënyrën e të 
shprehurit me qartësi, besim, vendosmëri. Në programet radiofonike dhe televizive për 
problematikën e Kosovës u shtua numri i redaktorëve, ndryshoi struktura programore, 
koha në dispozicion, gjë që pati për rrjedhojë rritjen e numrit të dëgjuesit bashkatdhetar 
në Kosovë, Jugosllavi e kudo gjetkë. Në dokumentet zyrtare të kohës tërheqin vemendjen 
udhëzimet e veçanta të dhëna nga udhëheqja më e lartë e shtetit për strukturat përkatëse 
të ngarkuara për Kosovën. Në to kërkohej njohja e thellë dhe vlerësimi i opinionit real të 
punëtorëve, studentëve, intelektualëve, njerëzve të pushtetit, organizatave patriotike – 
revolucionare që në ditët e para pas demonstratave. 

 Komunikimi me opinionin publik ndërkombëtar.  

                                                 
120 “Pse u përdor dhuna”?4 
121 Krasniqi, Lëvizja për Republikën e Kosovës, 105.  
122 Po aty., 40. 



29 
 

Synimi për sensibilizimin, për nxitjen e mbështetjen e opinionit ndërkombëtar  për 
shqiptarët në Kosovë dhe në ish Jugosllavi dhe për politikën zyrtare shqiptare për këtë 
çështje ishin prioritete të propagandës së shtetit shqiptar të asaj kohe. Nëpërmjet 
komunikimit me opinionin publik ndërkombëtar informohej media ndërkombëtare për 
qëndrimin e shtetit shqiptar lidhur me ngjarjet në Kosovë. Nëpërmjet këtij komunikimi 
bëhej kujdes që opinioni dhe interesimi i shtetit shqiptar për shqiptarët matanë kufijve 
shtetërorë të konsiderohej si qëndrim luajal brenda kornizave të respektimit me korrektësi 
të së drejtës ndërkombëtare. “Ashtu si zëri i Kosovës dhe i popullsisë shqiptare në 
Jugosllavi nuk mund të mbytet e shuhet as me tanke e as me burgje e as me sharrje e 
kërcënime, shkruante në këtë kohë gazeta ZP, po ashtu edhe opinioni botëror nuk mund 
të detyrohet të heshtë kur në qëndër të Europës, një popull i tërë shtypet e persekutohet 
pse Beogradit s’i pëlqen që politika e tij shoviniste e antishqiptare po demaskohet dhe 
dënohet çdo ditë e më shumë”123.  

 Komunikimi me strukturat politike ndërkombëtare.  
Komunikimi i partisë shtet me strukturat politike ndërkombëtare nëpërmjet 

medias ishte një komunikim i tërthortë. Ajo ishte e detyruar të zgjidhte këtë mënyrë pasi 
sikurse nënvizojnë M.Vickers dhe J. Pettifer “periudha e izolimit pas vitit 1976 ia hoqi 
vendit aftësinë për të ndikuar mbi ngjarjet në Jugosllavi në çfarëdo mënyre me peshë”124. 
Qëndrimi nihilist, anatemimi nga ana e shtetit shqiptar i institucioneve ndërkombëtare për 
të drejtat e njeriut, (Konferenca e Helsinkit etj) apatia e gjatë e shtetit shqiptar në 
institucionet ku aderonte, (sesionet e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme të OKB) 
dhe strukturat e saj përbërëse, përgjithësisht politika e mbyllur vetizoluese e ndjekur prej 
tij, mungesa e forumeve ballkanike për diskutimin e problemeve rajonale, indiferenca e 
plotë e niveleve zyrtare të politikës ndërkombëtare ndaj çështjes së Kosovës, terri 
informativ dhe dezinformimi nga ana e medias jugosllave, i kishte kufizuar shtetit 
shqiptar hapësirat për diplomaci intensive dhe efektive në interes të çështjes së 
shqiptarëve në Kosovë dhe në trojet e tjera shqiptare në ish Jugosllavi si në nivel 
dypalësh ashtu dhe në atë rajonal dhe ndërkombëtar.  

Të vetëdijshëm për këtë realitet aspak favorizues në rrethanat e zhvillimeve në 
Kosovë, drejtuesit më të lartë të shtetit i kushtuan mjeteve të informimit  masiv të kohës 
vemendje të veçantë. Ata i dhanë informacionit masiv një rol përparësor  për të përcjellë 
qëndrime korrekte me normat ndërkombëtare, por dhe fleksibël në marrëdhëniet zyrtare 
me shtetet e organizatat ndërkombëtare. Pavarësisht këtyre përpjekjeve,  në rrethanat e 
Luftës së Ftohtë, ku mbizotëronte roli i politikës bipolare dhe i grupimeve të shteteve 
konform kësaj politike, qëndrimi zyrtar i Tiranës ishte pa peshë ose hynte në llogarinë e 
politikës së fuqive të mëdha. Sipas gjykimit të Paskal Milos për këtë çështje “duhet 
pranuar se zëri i Shqipërisë në vitet 80 ishte një zë i vetmuar që me zor ndihej ndonjëherë 
në shtypin autoritativ evropian e jo më në qarqet politike evropiane”125. Ky realitet i 
ndarë dhe i pandjeshëm, kurrësesi nuk mund të kompensohej apo përballohej vetëm me 
punën e mjeteve të informimit, sado të fuqishme të ishin ato dhe sado të investohej për to. 
                                                 
123 Arbër Korabi, “Pse Beogradin e shqetëson Zvicra demokratike,” Zëri i Popullit nr. 305/ 10732,   
19 Dhjetor 1982, 4. 
124 Vickers dhe Pettifer, Shqipëria :Nga anarkia 143. 
 Paskal Milo - historian, politikan, ish deputet, ish ministër i jashtëm, ish ministër i integrimit europian në 
qeverinë shqiptare (1997 – 2005), drejtues i Partisë Demokracia Sociale. 
125 Paskal Milo, “Sali Berisha sot nuk e ka mundësi ta bashkojë Kosovën me Shqipërinë” Koha Jonë nr. 82/ 
1440,  26 mars 1995, 12.  
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 Komunikimi me opinionin publik jugosllav dhe qarqet federative.  
Analizat dhe polemikat politike në media i drejtoheshin dhe publikut jugosllav, të 

cilit jo rrallë i kërkohej të distancohej nga ajo që po ndodhte në Kosovë. “Ne jemi të 
bindur, theksohej në artikullin e kohës, se popujt e Jugosllavisë do të na dëgjojnë dhe do 
ta kuptojnë mendimin tonë, ndjenjat tona të sinqerta, ndjenjat vëllazërore të 
shqiptarëve”126.  

Në këtë ndërmarrje  merrej parasysh fakti se edhe media jugosllave ishte mjet i 
fuqishëm propagande, i sofistikuar në infrastrukturë. Ajo punonte intensivisht për 
manipulimin e opinionit të brendshëm publik dhe veçanërisht atë ndërkombëtar, për të 
pranuar variantin federativ jugosllav të ngjarjeve në Kosovë, duke përdorur imazhin jo 
real të medias së kohës së Titos. Media jugosllave cilësohej nga ajo e Tiranës zyrtare si 
‘makinë propagandistike’ që ishte  “vënë e gjitha në lëvizje lidhur me ngjarjet në Kosovë. 
Mjetet kryesore të komunikimit publik: shtypi, radioja, televizioni janë hedhur në veprim 
me ngarkesë të plotë. Fjalime, artikuj, biseda dhe emisione të panumërta kanë për qëllim 
të shtrembërojnë kuptimin e vërtetë të ngjarjeve, të banalizojnë kërkesat e shqiptarëve, të 
hedhin baltë kundër RPSSH për qëndrimin që mbajti në mbrojtje të këtyre kërkesave”127.  

Përsa i takon medias kosovare u morën në konsideratë dy alternativat e saj: media 
zyrtare në gjuhën shqipe, e cila funksiononte zyrtarisht e vetme në krahinë dhe shtypi 
ilegal i lëvizjes kombëtare shqiptare, i cili megjithëse në oponencë të ndjeshme, nuk 
mundi të arrinte plotësisht te opinioni publik shqiptar në Kosovë e jashtë tij. 
 Nga studimi i shtypit të kohës verehen trajtime të diferencuara brenda opinionit 
publik federativ. Publiku i republikave veriore si dhe drejtuesit e tyre paralajmëroheshin 
në mënyrë të përsëritur për rrezikun e radhës nga revanshi nacionalist serb, ndërkohë që 
publikut serb, maqedonas e malazez i kërkohej të mos manipulohej nga planet 
nacionaliste të klikave të caktuara për hegjemoni.  
 Në një vlerësim të përgjithshëm të Krasniqit “politika zyrtare e federatës 
jugosllave, politika e shtetit shqiptar, si dhe politika klandestine shqiptare në Kosovë, po 
e përdornin shtypin për krijimin, zgjerimin dhe zotërimin e opinionit publik si brenda 
vendit ashtu dhe jashtë tij”128. 
 Përsa i përket raporteve ndërshtetërore me federatën, pavarësisht luftës 
ideologjike të shpallur kundër revizonizmit titist, shteti shqiptar zbatonte pragmatizmin 
politik. “Pavarësisht se ideologjikisht dhe politikisht (me revizonistët jugosllavë shënimi 
im)  nuk  pajtohemi kurrë, Shqipëria dhe Jugosllavia kanë arritur në të njëjtin mendim se, 
në mes të dy shteteve tona, për hir të fqinjësisë së mirë dhe për stabilitetin e paqen në 
rajonin e Ballkanit, duhet të zhvillohen marrëdhëniet normale tregtare, kulturore etj”129. 
Në këtë kontekst, shtypi shqiptar ishte i ngarkuar t’i kërkonte palës tjetër që situata në 
Kosovë të mos kish kosto në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe veçanërisht mes 
Shqipërisë dhe Kosovës. “U themi miqësisht jugosllavëve, që masa të tilla (për 
moszbatimin e protokolleve të bashkëpunimit të institucioneve dhe organizatave 
kulturore artistike mes Shqipërisë dhe Kosovës – shënim imi) nuk do ta qetësojnë 

                                                 
126 “Kërkesa për t’i njohur Kosovës statusin e republikës është e drejtë”, Zëri i Popullit  nr.117/10230, 
 17 maj 1981, 3- 4. 
127 “Kërkesa “Kosova –Republikë” nuk mund të shuhet as me dhunë as me teorizime boshe” Zëri i Popullit 
nr. 218/ 10331, 12 shtator 1981, 3 - 4.  
128 Krasniqi, Lëvizja për Republikën e Kosovës, 77. 
129 “Kush e nxit armiqësinë“?4. 
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opinionin shqiptar në Kosovë dhe në viset e tjera të Jugosllavisë. Ne jemi të bindur se 
edhe opinioni i shëndoshë jugosllav e ai botëror do ta dënojë gjithashtu këtë veprim”130. 

 Komunikimi me të ashtuquajturat grupe të majta marksiste leniniste në 
botë.  

Marrja në konsideratë e komunikimit me këtë publik të pallogaritshëm në nivel 
ndërkombëtar, mbështetej në pikpamjen delirante të shndrimit të Shqipërisë në qendër të 
revolucionit botëror, që mbronte me fanatizëm pastërtinë e teorisë  marksiste – leniniste. 
Në këtë mënyrë mjetet e informimit i shërbenin partisë shtet për të zhvilluar luftën 
ideologjike, për të kryer detyrën e saj internacionaliste nëpërmjet denoncimit e kritikës së 
pikpamjeve të ideologjisë revizioniste në formën e saj të titizmit, i cilësuar si rrymë 
armiqësore e marksizëm – leninizmit. Në këtë këndvështrim çështja e Kosovës në media 
mori në konsideratë edhe interesat ideologjike të partisë shtet.  

 Por nga ana tjetër, duke patur parasysh opinionin e gjërë publik dhe ish median 
jugosllave, mjeteve të informimit në Shqipëri, pavarësisht karakterit ideologjik të 
përmbajtjes së tyre, për zhvillimet në Kosovë nuk u mungoi sensi realist dhe rrjedhimisht 
burimet mediatike shqiptare të kohës u bënë jo rrallë referuese për median e huaj. 
Kapërcimi i standardit propagandistik të tyre mbështetej në  udhëzimet e posaçme zyrtare 
të kreut të shtetit, në të cilat kërkohej njohja konkrete, jo në përgjithësi, jo sipas skemës 
bardhë e zi, por në nuanca të problemeve të Kosovës dhe ish Jugosllavisë.  

I.4. Burimet e medias moniste shqiptare për ngjarjet në Kosovë (1981 – 1990) 

Studimi i ngjarjeve në Kosovë nga viti 1981 deri në fillim të vitit 1990 paraqet 
interes edhe në drejtim të njohjes të burimeve të informacionit mediatik, gjetjes dhe 
mënyrës së përdorimit të tyre. Kjo periudhë karakterizohet nga shfrytëzimi i burimeve të 
reja të huaja mediatikë për ngjarjet në Kosovë. Gjithashtu u vu re edhe prirja e medias 
moniste për më shumë besueshmëri ndaj tyre.  

ATSH ishte burimi kryesor zyrtar i informacionit për mjetet e informimit publik në 
Shqipëri. Prej kohësh tre grupe buletine lajmesh të përgatitur nga gazetarë të ATSH 
(agjencia zyrtare e lajmeve), të emërtuar sipas ngjyrës së siglës e kuqe, blu dhe e verdhë 
dërgoheshin të mbyllur në redaksitë e gazetave të kohës (ZP, Bashkimi, Puna, Zëri i 
Rinisë, Drita, RTVSH). Buletini me siglën e  kuqe, i emërtuar A (lajme vendi, të 
brendshme) dhe blu B (lajme të jashtme) ishin të gatshëm për publikim. Ata mund të 
përdoreshin nga gazetarët sipas sektorëve përkatës. Kur Kosova filloi të bëhet pjesë e 
lajmeve në shtypin shqiptar informacioni rreth saj vihej në krye të buletinit blu të 
përgatitur për publikun, dmth në atë për zhvillimet ndërkombëtare. Nëse informacioni për 
ato zhvillime ishte i gjerë, ai grupohej si rubrikë më vete me kryetitull “Rreth ngjarjeve 
në Kosovë”.  

ATSH ofronte dhe Shërbimin e Posaçëm për Kosovën, me të njëjtin kryetitull. Ky 
shërbim përgatitej për një rreth të ngushtë lexuesish, nomenklaturën dhe për gazetarët e 
sektorit të jashtëm. Ai i bashkëngjitej buletinit me sigël të verdhë B. Ky buletin përfshinte 
agjencitë perëndimore të lajmeve AFP, REUTERS, AP, DPA etj dhe ato lindore TASS, 
TANJUG, HSINUA etj. Agjencitë e  sipërpërmendura emërtoheshin përkatësisht B dhe C 
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dhe përgatiteshin për kategorinë e mësipërme. Një informacion i rëndësishëm vinte dhe 
nga radiot e huaja, të cilat përmblidheshin në  Buletinin e Radiove të Huaja.  

Në të njëjtën kohë, ATSH vuri në përdorim të medias edhe buletinin e emërtuar 
Shërbim Kartoteke, i cili shërbente më shumë si një adresar për gazetarët e fushës 
përkatëse. Në të në mënyrë shumë të përmbledhur përshkruhej tematika e trajtuar në 
shtypin dhe në literaturën politike ndërkombëtare, që hynte në Shqipëri. Në se revistat e 
huaja kishin artikuj për Kosovën, ato përfshiheshin në këtë shërbim. ATSH ishte 
poseduese e këtyre burimeve. Edhe biblioteka e RTVSH vinte në dorë të gazetarëve 
përkatës shtypin dhe literaturën e huaj, shumica të karakterit politik.  

Referimi ATSH ndaj agjencisë TANJUG, si burimi kryesor i lajmit nga brenda 
hapësirës federative, ishte më i shpeshtë se më parë. Përgjithësisht agjencia zyrtare 
jugosllave e lajmeve citohej për qëndrime zyrtare si psh Sekretari i Kryesisë së KQtë LKJ 
Dushan Dragosavac deklaroi se “në qërimin e hesapeve me aspiratat, qofshin nacionaliste 
apo irredentiste, duhet të jemi të pakompromis”131 por dhe për fakte dhe të dhëna 
statistikore, kryesisht në trajtime analitikë me objekt ‘krizën e sistemit vetëqeverisës’. 
Nëpërmjet burimeve të tyre apo praktikës mediatike lindore “pohojnë me gojën e tyre” 
synohej të shmangeshin pjesërisht nga atakimi strukturat zyrtare të shtetit shqiptar. Citimi 
korrekt i asaj agjencie ishte brenda kuadrit të rregullave të lojës në fushën e gazetarisë.  

Informimi i vazhdueshëm i publikut të brendshëm lidhur me realitetin në Kosovë 
shtroi nevojën e zgjerimit dhe të thellimit të burimeve mediatike shqiptare. Ajo u  
ballafaqua me një realitet tjetër të vështirë, atë të  mungesës së reporterëve dhe kronistëve 
nga Shqipëria në terrenin e Kosovës dhe në territorin e ish Jugosllavisë. Medias shqiptare 
i mungoi burimi i drejtpërdrejtë nga Kosova. Asnjë gazetar apo fotoreporter shqiptar nuk 
ndodhej dhe nuk u dërgua të raportonte nga Kosova apo ish republikat e tjera jugosllave. 
Po ashtu asnjë gazetari të mjeteve shqiptare të informimit në Kosovë nuk iu kërkua të 
raportojë për ato të Tiranës. Në ato rrethana u gjet një zgjidhje, mund të thuhet origjinale 
për informim, ajo e përdorimit në mënyrë të konsiderueshme e shtypit të huaj të shkruar. 
Shtypi i huaj  mbajti peshën më të madhe të informacionit dhe të analizave në mjetet e 
informimit publik. Raportimet, kronikat, reportazhet, intervistat e botuara në shtypin e 
huaj, të përzgjedhura e të botuara në të përditshmet shqiptare plotësonin mangësinë për 
informacion për publikun shqiptar.  

Që nga Maji i vitit 1981, në shtypin e shkruar shqiptar filloi publikimi në shkallë 
të gjerë i artikujve nga shtypi i huaj i emërtuar “Shtypi botëror rreth ngjarjeve në 
Kosovë”. Informacione apo kronika nga një numër i madh gazetash e revistash gjermane, 
amerikane, britanike, austriake, franceze, italiane, zvicerane, spanjolle, turke, edhe greke, 
deri meksikane dhe senegaleze, gjetën vend në faqet e të përditshmeve të Tiranës. Si psh 
në gazetën ZP në numrin e datës 5 korrik 1981 nën titullin “Shtypi Botëror rreth 
ngjarjeve në Kosovë”132 publikonte një përmbledhje të ATSH ku renditeshin artikuj me 
tituj origjinalë të gazetave si : “Situatë absurde” e gazetës gjermane Frankfurter 
Algemanie Caitung, “Një shtypje policore intensive” nga  francezja Le Cotidien Rome 
Alpe, “Makinacionet e propagandës jugosllave” e  grekes  To Vima, “Trazirat në Kosovë 
zemërojnë një palë kundër palës tjetër” e austriakes Noje Caitung, “Kosova mund të 

                                                 
131 Dušan Dragosavać, “Nga mbledhja e Kryesisë së KQ të LKJ”, ATSH, (TANJUG) 5 prill 1981. 
132 “Shtypi botëror rreth ngjarjeve në Kosovë”, Zëri i Popullit nr 159/10272, 5 Korrik 1981,4.  
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bëhet vatër e përhershme krize” e italianes Corriere della Sera, “Tanke të maskuar pranë 
aeroportiti të Prishtinës” e londinezes “Daily News, “Jugosllavia shton policinë në 
provincën e turbulluar shqiptare” e amerikanes New York Times. 

Artikujt analitikë përzgjidheshin nga gazeta autoritare ndërkombëtare, të cilat 
dalloheshin për objektivitetin në trajtimin e ngjarjeve. Korrespondentët e shtypit të huaj 
në respekt të etikës profesionale, duke pasqyruar me objektivitet realitetin kosovar e 
përballuan me profesionalizëm misionin manipulues të medias serbe e të asaj federative. 
Qëmtimi i realitetit kosovar kishte konturuar tek një pjesë e konsiderueshme e gazetarëve 
të medias botërore pikëpamjen se media serbe dhe ajo jugosllave po perfeksionoheshin 
përherë e më shumë si instrumenti kryesor i procesit regresiv, që po ndodhte në krahinë, 
në republikë dhe në federatë. Raportimet e pamanipuluara, analizat realiste të 
korespondentit gjerman Viktor Mejer, atij britanik David Hamilton dhe të  amerikanit 
David Binder i bënë ata të njohur në opinionin publik të Shqipërisë dhe të Kosovës. 

Për herë të parë shtypi shqiptar citoi gjerësisht gazetat më serioze të tregut 
mediatik botëror dhe rrjedhimisht i konsideroi burime të besueshme informacionet e tyre. 
Gjithashtu një burim i rëndësishëm për shtypin e Tiranës ishin dhe mediat republikane 
kroate, sllovene dhe boshnjake. 

Artikujt e  gazetave që trajtonin ngjarjet në Kosovë, si Washinton Post, The New 
York Times, Le Monde Diplomatique, NIN, Borba, Pravda, të revistave US News and 
World Report, Spiegel, El Cambio, Novoje Vremja etj përzgjidheshin nga zyrtarë 
partiakë dhe përktheheshin nga përkthyes të ATSH. Një përmbledhje e tyre përgatitej për 
botim në gazeta e radiotelevizion. Përgjithësisht, çdo ditë në gazetat kryesore ZP, 
Bashkimi, por dhe në të tjerat, publikoheshin përmbledhje artikujsh nga ato gazeta dhe 
transmetoheshin në RTVSH. 

Publicisti Naim Krasniqi në qëmtimin e tij lidhur me pasqyrimin që shtypi 
gjermanoperëndimor i ka bërë ngjarjeve të vitit 1981 përmend gazetat e përditshme 
gjermane Suddetsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Die 
Zeit, Die Welt, Handlesblat. Krahas tyre veçon dhe komentet dhe analizat e së 
përjavshmes Der Spiegel dhe gazetave Neue Zurcher Zeitung e Zyrihut dhe Die Press e 
Der Standard të Austrisë. Krasniqi mendon se ato “i dhanë publicitetin e duhur dhe 
objektiv asaj çka po ndodhte në Kosovë dhe në përgjithësi me shqiptarët që jetonin në ish 
federatën jugosllave, apo siç citohej shumë shpesh nga shumë komentatorë si ‘i vetmi 
popull jo sllav’ në këtë federatë të sllavëve të Jugut.”133  

Mjetet shqiptare të informacionit iu drejtuan si burim edhe shtypit shqiptar në 
Kosovë. Shtypi kosovar duke qenë shumëfish i varur dhe i kontrolluar nga strukturat 
politike lokale, serbe dhe nga kupola qendrore federative rrjedhimisht operonte me 
burime të kontrolluara. Informacioni protokoll ishte i pranishëm në  mënyrë  të  dukshme 
në  gazetën e përditshme kosovare Rilindja. Edhe pse nën kontroll të rreptë gazeta 
Rilindja nënvizonte më  3 nëntor (1982) në  informacionet e saj problemet shqetësuese të  
shoqërisë  shqiptare në  Kosovë, sikurse ishin ato për ngushtimin e “funksionit 
komunikues të   gjuhës shqipe në  organet e administratës, në  institucione të  ndryshme e 
në  të  gjitha marrëdhëniet në  Kosovë ”134 dhe për fallsifikimet që  i bëheshin “tekstit të  
historisë  së  klasave të  teta të  shkollave shqipe; ndërsa revista  kosovare Zëri i Rinisë  
më  6 nëntor (1982) njoftonte se “vetëm një  tekst në  Fakultetin e Mjeksisë  në  vitin e 
                                                 
133 Krasniqi, “Jehona e demostratave”.  
134 “Mbi gjendjen në  Kosovë ” Zëri i Popullit, 12 dhjetor 1982, 4.  
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katërt është  në  gjuhën shqipe, kurse në  vitin e pestë  nuk asnjë  të  tillë ”135. Nga ana 
tjetër në  faqet e shtypit kosovar pasqyroheshin edhe informacione dhe komente të  
kujdesshme lidhur me ngjarjet historike të  popullit shqiptar, të  cilat në  atë  kohë  ishin 
bërë  objekt i kritikës së  medias dhe historiografisë  serbe. Disa polemika të ashpra në 
median federative të kësaj kohe lidhur me anulimin e autonomisë së Kosovës dhe 
Vojvodinës zunë vend dhe në atë gazetë. Mund të përmendet p.sh. polemika lidhur me të 
vërtetën historike për autonominë e Kosovës. Gazeta NIN e Beogradit polemizoi me 
gazetën Dnevnik të Novi Sadit, e cila publikonte faktin se “gjatë Luftës II Botërore 
Vojvodina dhe Kosova kanë pasur autonominë e vet dhe nuk kanë qenë në kuadër të 
Serbisë.”136 Botimi i saj në Rilindja përpiqej të shprehte tërthorazi reagimin ndryshe të 
gazetës nga qëndrimi zyrtar lidhur me aspektin historik të lindjes së autonomisë. Po kësaj 
kohe i përket organizimi nga Rilindja i tryezës, e cila sikurse theksonte Asllan Fazlliu 
trajtoi “burimet e indoktrinimit për nacionalizmin dhe romantizmin nacionalist të 
popullsisë shqiptare në Jugosllavi.”137 Diskutimi u fokusua në historinë e hershme të 
popullsisë shqiptare në federatë, e cila nuk kish realizuar aspiratat e veta kombëtare 
madje për një kohë të gjatë. Vlerësimi i  peshës së këtyre publikimeve për linjën e 
përgjithshme të politikës editoriale të asaj gazete nuk është objektiv i  këtij punimi dhe 
evidentimi i tij në këtë rast ishte në funksion të idesë së lartpërmendur, të  përdorimit të  
tyre si burime për median e Tiranës. Në  një  këndvështrim më  të  gjerë   qasja e mjeteve 
shqiptare të informimit ndaj gazetës zyrtare prishtinase dhe burimeve të saj përgjatë 
dhjetëvjeçarit të viteve ’80 mund të  quhet e tërhequr. Nisur  nga varësia e shumë fishtë  e 
saj, ajo është  perceptuar  nga këndvështrime të  ndryshme, edhe si  mjet në duart e 
politikës serbe e jugosllave, (pavarësisht se mediat, edhe ajo shqiptare herë  pas here 
referonin informacionet e saj), por edhe si një  mundësi shprehje legale brenda kufijve të  
lejuar. Lëvizjet e reagimet e saj ndaj politikës disa vëzhgues mediatikë  i kanë  cilësuar të 
vonuara, por gjithsesi me ndikim pozitiv në opinionin shqiptar të Kosovës. Hapi që  
ndërmorën autoritetet zyrtare serbe me mbylljen e saj më  1992 e viktimizoi dhe e 
shndërroi në precedent për organizmat mediatikë europianë e ndërkombëtarë dhe jo 
vetëm. Rrjedhimisht qasja e saj u rikuperua në sytë e opinionit publik shqiptar brenda dhe 
jashtë ish  Federatës Jugosllave. 

Ky ndryshim në qëndrimin e medias në Shqipëri ndaj medias së huaj, megjithëse i 
rekomanduar dhe i kontrolluar, luajti rol në informimin e publikut të etur për 
informacion, por edhe sepse i paraqiste atij një alternativë tjetër vlerësimi për ngjarjet në 
Kosovë. Një hap i tillë shënoi fillimin e plasaritjes së “murit” hermetik të gazetave 
shqiptare ndaj atyre të huaja dhe njëkohësisht burimeve që ato shfrytëzonin. Në planin 
profesional hapi i hedhur ishte një moment i rëndësishëm në ecurinë e vetë medias 
shqiptare. Procesi i qëmtimit, përzgjedhjes dhe publikimit të shtypit të huaj në të 
përditshmet shqiptare u bë normë pune për median e kohës dhe zgjati me vite.  

Artikujt e botuar megjithëse tregonin për shfrytëzim të gjerë burimesh nuk 
përgatiteshin nga gazetarë të sektorit përkatës të gazetave. Ato përgatiteshin në aparatin 
e KQ të PPSH në bashkëpunim me Institutin e Studimeve M-L, emërtoheshin 
‘redaksionalë’ dhe publikoheshin pa autorësi. Pak kohë pas publikimit të dy artikujve të 

                                                 
135 Po aty.  
136 “Gjatë LDB krahinat autonome nuk kanë  qenë  në  suazë  të  Serbisë ” Rilindja  (Prishtinë) 4 maj 
1983,5.  
137 Po aty. 
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parë ‘redaksionalë’ për ngjarjet në Kosovë, në gazetën ZP, organ i KQ PPSH,  kreu i 
shtetit deklaronte se qëndrimet zyrtare janë mbajtur në organin qendror të Partisë,  ZP 
duke pohuar hapur varësinë dhe përdorimin e shtypit nga shteti. “Byroja Politike e KQ 
dhe Qeveria e Republikës Popullore Socialiste sikurse jeni në dijeni ka mbajtur qëndrime 
në organin qëndror të partisë “Zërin e Popullit” për të gjitha këto probleme si dhe në të 
gjithë shtypin tjetër të vendit.”138 

Burimet e shumta kushtëzuan hapësirën në faqet e gazetave, e cila ishte e 
konsiderueshme; ndërsa në RTVSH struktura strikte e edicioneve informativë ndryshoi në 
varësi të materialit të përgatitur për editim.  

Me publikimin e artikullit të parë për ngjarjet në Kosovë “Përse u përdor dhuna 
dhe tanket në Kosovë”? në gazetën ZP, koha e edicioneve informativë në televizion dhe 
në radio u zgjerua dukshëm. Artikujt e botuar në gazetën kryesore lexoheshin të plotë në 
radio e në televizion dhe ritransmetoheshin disa herë në edicionet informativë. Lajmet e 
ditës, qëndrimet zyrtare të shtetit shqiptar dhe shtypi i huaj për ngjarjet në Kosovë, 
përbënin një edicion më vete apo revistë televizive brenda strukturës informative. 
Materiali i parapërgatitur nga shtypi i huaj transmetohej i plotë dhe në shumicën e 
rasteve, veçanërisht gjatë vitit të parë të ngjarjeve ai regjistrohej paraprakisht. Koha në 
dispozicion të edicionit informativ nuk kishte kufizim. Si praktikë e punës në televizion, 
ndryshimet në strukturën informative ndodhnin vetëm për shkak të atyre që cilësoheshin 
“ngjarje të mëdha” p.sh. në rastet e kongreseve të PPSH apo të sesioneve të Kuvendit 
Popullor. Ndërsa në rastin e Kosovës, ndryshimi kushtëzohej nga  sasia e informacionit 
mediatik ndërkombëtar të përzgjedhur për t’ia kaluar publikut. Investimi në teknologjinë 
audiovizive, vendosja e përforcuesve në repetitorët transmetues të TVSH –së së kohës 
për të shtrirë hapësirat e mbulimit me valë për programet e RTVSH ndikuan në 
informimin e popullsisë shqiptare në Kosovë. Radio dhe Televizioni Shqiptar si mjetet 
më efektive të kohës mundësuan që qëndrimet e shtetit amë dhe reagimet e medias 
ndërkombëtare të njiheshin nga  opinioni publik shqiptar në të dy anët e kufirit shtetëror.   

Në përgjithësi mbulimi mediatik i kohës për ngjarjet e Kosovës në të përditshmet 
dhe në radiotelevizionin shqiptar ka qenë adekuat, sasior dhe cilësor. 

Pavarësisht përdorimit të gjerë të shtypit serioz të huaj, gazetarët e huaj nuk 
kishin mundësi të akreditoheshin në Shqipëri. I vetmi gazetar i huaj i akredituar ishte ai i 
agjencisë zyrtare kineze të lajmeve HSINUA. AFP si një nga burimet më të referuara 
shqiptare, kish zyrën e saj për rajonin e Ballkanit në Beograd. Raportuesit e saj nuk 
kishin mundësi të mbulonin as reagimet zyrtare shqiptare  nga Tirana. Asnjë gazetar i 
huaj nuk u lejua të vinte e të raportonte nga Shqipëria lidhur me qëndrimet e saj për 
zhvillimet në Kosovë. Në qarqet drejtuese të shtypit të kohës mbizotëronte koncepti se 
gazetarët e huaj ishin të rrezikshëm dhe dashakeqës për vendin tonë, pasi me shkrimet e 
tyre kërcënonin imazhin e Shqipërisë në botë. Shërbimit ndërkombëtar televiziv 
“Visnews” me të cilin TVSH kishte marrëveshje kontraktuale, nuk iu kërkua asnjëherë 
kronikë për Kosovën, ndërkohë që dërgesat javore përmbanin ngjarje nga të gjitha pikat e 
nxehta të globit.  

Kanalet e huaja televizive, kryesisht ato italiane, sikurse ishin RAI 1, RAI 2 dhe 
më rrallë TV Beogradi dhe emisionet e TV Prishtinës përdoreshin nga sektori i  jashtëm 
në redaksinë e informacionit në TVSH. Regjistrime të tyre lidhur me Kosovën dhe ish 

                                                 
138 Hoxha, Fjala e mbylljes në Plenumin, 472-473. 
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Federatën Jugosllave arkivoheshin. Para kësaj kohe, informacioni viziv referuar Kosovës 
apo ish Jugosllavisë ishte shumë i pakët dhe i nënshtrohej rregullave strikte sikurse ishin 
moseditimi i figurave politike të Kosovës apo Lidhjes Komuniste. Në përgjithësi  burimi 
viziv për lajmet nga Kosova ishte i pakët dhe për median e huaj vizive. Për ngjarjet e 11 
marsit ‘81  mediat vizive të huaja, të cilat vëzhgoheshin nga TVSH, nuk emëtuan pamje 
filmike.  

Pas ngjarjeve në Kosovë në vitin 1981 media shqiptare kishte në përdorim më 
shumë burime informacioni, më shumë ilustrim të informacionit, por ende operim të 
kontrolluar me to nga ana e gazetarëve. E drejta e gazetarëve për të gjykuar lidhur me 
përzgjedhjen e burimeve ishte po ashtu shumë e kufizuar.  

Kur identifikohen burimet e informacionit të medias shqiptare të kësaj periudhe 
duhet të merret në konsideratë edhe raporti i tyre me ato institucione zyrtare që ishin 
bartëse të drejtpërdrejta të burimeve të informacionit.  

Burime të rëndësishme dhe të specializuara informacioni për mjetet e informimit 
masiv lidhur me Kosovën ishin Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) me strukturat e saj, 
brenda të cilave funksiononte sektori për Kosovën. Që nga mesi i vitit 1981 ky institucion 
kishte bërë praktikë të punës së tij një konferencë të përjavshme shtypi për zhvillimet në 
rajone të ndryshme të botës. Tema e Kosovës në këto konferenca, megjithëse e trajtuar 
rrallë,  ishte e ndërtuar mbi bazën e shumë burimeve dhe paraqiste interes edhe për 
mënyrën e përdorimit të tyre nga një institucion i specializuar si MPJ.  

Informimi për veprimtarinë e trupit diplomatik shqiptar lidhur me Kosovën ishte 
shabllon protokollar pa ndonjë interes mediatik. Në informacionin për publikun bëhej 
fjalë vetëm për veprimtari rutinë për raste festash, ku përmendeshin si pjesëmarrës në 
këto veprimtari edhe kosovarë me banim në shtete të ndryshme. Por për institucionin e 
diplomacisë sikurse vinte në dukje S. Laze “të dhënat e ambasadave ishin të kualifikuara 
dhe me vlerë; ambasadat tona jashtë kishin detyrë të grumbullonin informacione mbi 
gjendjen politike dhe ekonomike në Jugosllavi e Kosovë; në ndonjë ambasadë u dërguan 
dhe njerëz me origjinë e të njohur në Kosovë”139. Këto informacione nuk ishin burime 
për median.  

Analizat e gjëra e të thelluara të situatës dhe informacioni kryesor lidhur me 
zhvillimet në Kosovë u dërgoheshin për publikim mjeteve të informimit masiv nga 
Drejtoria e Shtypit dhe e Propagandës, strukturë shumë e rëndësishme e kohës pranë 
Komitetit Qendror të Partisë (KQP).  

Krahas kësaj në KQ, pranë drejtorisë së marrëdhënieve me jashtë, u ngrit dhe një 
sektor që merrej vetëm me Kosovën, i cili sikurse pohon Kristaq Porodini, “mori formë 
zyrtare në vitin 1978 me krijimin e Sektorit të Propagandës me Botën e Jashtme ose 
Sektori i Kosovës në aparatin e KQ të PPSH. Ky sektor politik, i cili furnizonte 
politikbërësit e shtetit shqiptar me materiale dokumentare, komente dhe sugjerime për 
çështjen e Kosovës, kishte në themel të platformës së tij kërkesën “Kosova-Republikë 
brenda Federatës Jugosllave. Të gjitha institucionet shtetërore ishin të detyruara të 
zbatonin këtë platformë”140.  

                                                 
139 Laze, “Ngjarjet e 1981”, 8. 
 Kristaq Porodini ish punonjës i sektorit për Kosovën  në KQ PPSH 
140  Agim Popoci, “E vërteta e 11 Marsit 1981. 30 vjet pas demonstratave në Prishtinë”, Klan nr 709,1 prill 
2011, 27. 
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Angazhimi i këtij numri të konsiderueshëm strukturash, krahas atyre  të 
shërbimeve sekrete të shtetit janë tregues i angazhimit në nivelet më të larta zyrtare për 
burime informacioni lidhur me Kosovën. Sipas Porodinit preokupimi i niveleve të larta 
zyrtare për të siguruar burime informacioni u rrit shumë pas ngjarjeve të Marsit 1981. Në 
vijimësi informimi i opinionit publik lidhur me Kosovën vazhdoi të konsiderohej tejet 
delikat dhe përgjithësisht vazhdoi të përpunohej në këto nivele deri me lindjen e shtypit 
pluralist. 
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KREU I DYTË   
PASQYRIMI NË MEDIAN SHQIPTARE I STRATEGJISË 

KUNDËRAUTONOMI TË SERBISË NË KOSOVË (1981 -1987) 

Procesi i eliminimit të autonomisë së Kosovës nisi menjëherë pas shtypjes së 
dhunshme të demonstratave të Pranverës të vitit 1981 dhe u përmbyll me miratimin e 
kushtetutës së re serbe nga Kuvendi Federativ më 1 Janar të vitit 1990.  

Në platformën nacionaliste serbe një vend të rëndësishëm zuri strategjia përkatëse 
propagandistike, në të cilën ishte ideuar instrumentalizimi i medias për qëllime 
pragmatiste politike dhe nacionaliste. Objektiva kryesore të asaj medie ishin përpunimi 
dhe përgatitja e opinionit publik serb për kundërvënien përfundimtare ndaj shqiptarëve, të 
akuzuar fajtorë për gjendjen e serbëve në Kosovë. Njëkohësisht, ajo strategji  synoi në 
formimin e një opinioni negativ ndërkombëtar për shqiptarët.   

Sipas Arbën Xhaferrit “strategjia propagandistike serbe për ndryshim të pozitës 
dhe raporteve brendapërbrenda Jugosllavisë u zhvillua në tri faza: 

Faza e parë zgjati prej vitit 1981-1987, pra prej demonstratave të Kosovës e deri 
te mbledhja e tetë, ajo e famshmja e KQLK-së së Serbisë (e mbajtur më 23-25 shtator të 
vitit 1987). Kjo fazë karakterizohet me ndryshimin e trashëgimisë së Titos, ….dhe 
përfundoi me zgjedhjen e Millosheviqit si realizues i projektit për ripërkufizim të 
pozicioneve.  

Faza e dytë zgjati prej vitit 1987 e deri më vitin 1990. Propaganda ishte në 
funksion të arsyetimit të ndryshimeve strukturore, pra ndryshimit të statusit të krahinave 
autonome të atëhershme, të Kosovës dhe Vojvodinës.  

Faza e tretë është e përshkuar me arsyetime për mbrojtje të tezës “Serbia e fortë- 
Jugosllavi e forte” ose shpërbërja e saj që serbët e quanin si zgjidhje e madhe dhe 
kapërcimi në idenë e zgjidhjes së vogël, krijimit të Serbisë së Madhe”141. 

Studimi mbështetet në  këtë  periodizim objektiv për të  analizuar se në  çfarë  
niveli u mediatizua procesi i anullimit të  statusit të  autonomisë  në  Kosovë  nga ana e 
medias shqiptare.  

 Faza e parë për efekt studimi është  ndarë  në  dy pjesë  : e para përfshin vitet 
1981 – 1985; ajo fillon me  ngjarjet  pas demonstratave të pranverës ‘81 dhe mbyllet në 
pranverë të vitit 1985 me vdekjen e drejtuesit të shtetit shqiptar Enver Hoxha. Ky 
periodizim brenda fazës së  parë  përkon edhe me rrethanat historike në Shqipëri dhe nga 
përparësitë  e medias shqiptare ndaj zhvillimeve në Kosovë. 

Përgjithësisht mjetet e informimit publik në Shqipëri i pasqyruan me realizëm 
proceset në Kosovë. Informacioni mediatik ruajti karakterin objektiv, megjithë kufizimet 
për të mos i dhënë shkas Beogradit për të vijuar me akuza për ndërhyrje në punët e 
brendshme të ish Jugosllavisë nga ana e Shqipërisë.  

Në dhjetëvjeçarin 1981 - 1990, për herë të parë në analizat e në polemikat 
shqiptare - serbe [jugosllave] për çështjen e Kosovës vërehet një ndryshim gradual përsa i 
përket raportit argument ideologjik dhe argument kombëtar,  që sendërtohet si një kalim 
gradual nga dominimi i të parit në përparësi të të dytit. 

                                                 
141 Arben Xhaferri ,“Agresori vazhdon” Shekulli  nr. 90/3991, 10 maj 2009, 16.    
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II. 1. Analiza dhe parashikime në medien shqiptare për minimizimin e autonomisë 
së Kosovës (1981 – 1985) 

Objektivi më i afërt i serbëve për realizimin e synimeve të tyre për hegjemoni, 
unitarizëm dhe centralizëm mbi kombet e kombësitë në Jugosllavi ishte ndryshimi 
gradual dhe eliminimi i statusit kushtetues të krahinave. Anulimin me forcë të statusit të 
autonomisë së dy krahinave, Kosovës dhe Vojvodinës, Serbia e kishte perceptuar si një 
proces të ligjshëm, relativisht jo të vështirë dhe të shkurtër në kohë. Nëpërmjet këtij 
procesi do t’i jepej fund ankesave serbe për padrejtësitë që i ishin bërë Serbisë, 
veçanërisht me  Kushtetutën e  vitit 1974, e cila sipas tyre e kishte ndarë Serbinë në tre 
pjesë, republikë dhe dy krahinat autonome. Pakënaqësia dhe urrejtja e serbëve për 
krahinat autonome, veçanërisht për Kosovën, u shpreh në cilësimin e tyre si “dy kancere 
në gjirin e Republikës së Serbisë.”142 Nisur nga kjo padrejtësi sikurse pretendohej nga 
autoritetet serbe, Serbia humbi karakteristikat e një shteti unik apo sikurse shprehej Qosiç 
“humbëm në paqe atë që fituam në luftë.”143Për rrjedhojë serbët e ‘viktimizuar’kërkuan të 
rishikonin dispozitat kushtetuese, veçanërisht ato që rregullonin pozitën autonome të 
Kosovës dhe Vojvodinës dhe të afirmonin pushtetin e Serbisë në të gjithë territorin e vet 
përfshirë dhe atë të dy krahinave.  

Analizat mediatike kanë nënvizuar edhe motive të tjera që qëndronin të fshehura 
në dosjet e politikanëve të Beogradit, por që favorizonin e nxisnin revanshin serb ndaj 
autonomisë së Kosovës. I tillë është dhe pohimi i Arbër Xhaferit, i cili artikulon ndikimin 
e terrorit kundërshqiptar në strategjinë hegjemoniste serbe në federatë. Ai shkruan: 
“Duhej të zgjidhej një faktor i padhembshëm, që nuk do të krijojë gjithaq shqetësim në 
pjesët e tjera të Jugosllavisë. Këtë rol prej fillimit ua patën ndarë shqiptarëve. Duke i 
dhunuar ata arrihej njëkohësisht frikësimi, disiplinimi i popujve të tjerë të 
Jugosllavisë”144 dhe në këtë mënyrë realizohej projekti serb.  

Anullimi i autonomisë së Kosovës dhe Vojvodinës si pjesë e procesit për 
vendosjen e hegjemonisë serbe në federatë, nuk do të realizohej në një ditë apo me një 
veprim të menjëhershëm. U fillua me minimizimin e statusit kushtetues të Kosovës  dhe 
gradualisht u arrit në  eliminimin e Kushtetutës së Kosovës.  

Ky proces kundërkushtetues i karakterizuar në të gjitha fazat e tij nga fryma 
agresive dhe shkallëzimi i shfrenuar i dhunës u bë pjesë e agjendës  së gazetarisë në 
Shqipëri. Mjetet e informimit në Shqipëri kanë pasqyruar hap pas hapi procesin e 
likuidimit të autonomisë së Kosovës e deri diku kanë informuar edhe për rolin që ka 
luajtur media serbe në këtë proces. Nga kqyrja e  dy gazetave kryesore të kohës ZP dhe 
Bashkimi dhe ATSH, vërehet se roli i medias serbe nuk u bë objekt i analizave apo 
opinioneve të veçantë të politikanëve apo gazetarëve shqiptarë. I njëjti konstatim vlen 
edhe për median  audiovizive shqiptare. Roli i medias serbe në procesin regresiv kundër 
autonomisë së krahinës u zbardh në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet informacionit të huaj. 
Në kryeartikujt apo analizat mediatike shqiptare lidhur me situatat në Kosovë kritikohej 
mes të tjerash edhe media serbe, si vegël në shërbim të synimeve nacionaliste serbe, por 
pa e thelluar atë në problematika të veçanta. Mungesa e një trajtimi të tillë mund të  
shpegohet edhe me kujdesin e politikës zyrtare shqiptare për të   shmangur një  
                                                 
142 Qosja, Kosova në  vështrimin enciklopedik, 126. 
143 Po aty. 
144 Xhaferri, “Agresori vazhdon”, 16. 
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paralelizëm mes dy mediave, shqiptare dhe jugosllave, lidhur me varësinë e kontrollin e 
tyre nga pushteti qendror. Medias së  huaj një  gjë  e tillë  sikurse u vu në  dukje më  lart 
nuk i kishte shpëtuar.  

Analiza e situatës politike, ekonomike dhe sociale në prag të Kongresit 12 të LKJ, 
të mbledhur në Beograd më 26-29 qershor 1982, u bë objekt i disa artikujve të shtypit 
shqiptar. Në përgjithësi ata vlerësonin se për të eliminuar në mënyrë të plotë dhe të 
menjëhershme autonominë e krahinave raporti i forcave në Jugosllavi nuk ishte ende i 
përshtatshëm.  

Shkallëzimi i masave për ndryshimet kushtetuese pas ngjarjeve të mars - prillit 
1981 në Kosovë u trajtua nga mjetet e informimit të Shqipërisë si parathënia e anulimit të 
autonomisë. Ata vërenin se serbët me mjete ‘ligjore’ e ‘kushtetuese’ dhe prapa tyre me 
ata ushtarakë, nxitojnë të sanksionojnë e forcojnë më tej ato rezultate që kanë arritur në 
vendosjen e unitarizmit dhe të hegjemonizmit … Këtë nuk mund ta bëjë pa cenuar 
autonominë e krahinave dhe sovranitetin e republikave në fushat politike dhe ekonomike 
... Këto përpjekje të serbomëdhenjve duhen parë dhe si pjesë e komplotit të përbashkët të 
serbomëdhenjve dhe të socialimperialistëve sovjetikë kundër popujve të Jugosllavisë, 
shqiptarëve të Kosovës dhe të RPSSH”145. 

Në artikujt e botuar në median e shkruar, të emetuar edhe nga RTSH, 
argumentohej drejtësia dhe ligjshmëria e kërkesës kryesore të shqiptarëve të Kosovës, 
ajo për republikë. “Kjo kërkesë,  theksohej në kryartikullin e gazetës ZP, “në mos është 
në gërmën është në frymën e Kushtetutës së Jugosllavisë”146. Më herët shtypi në Shqipëri 
kishte shprehur dyshimin për qëndrimin serb ndaj këtij dokumenti bazë, për të cilin jo pa 
qëllim theksohej “po qe se e marrin seriozisht këtë Kushtetutë”147. Ky dyshim i shprehur 
në shtypin e Tiranës bazohej edhe në deklaratat e “zëdhënësve të klanit shovinist 
serbomadh, që kanë ngritur fort zërin për rishikimin dhe ngushtimin e autonomisë së 
krahinave”148. Informacioni në gazetat e Tiranës synonte që opinioni publik të 
perceptonte  tablonë e asaj që ishte projektuar e po zbatohej çdo ditë në Kosovë. 

Në shtypin shqiptar u botuan përgjatë vitit 1981, pra që pas demonstratave të 
Mars – Prillit, disa kryeartikuj redaksionalë, katër nga të  cilët u vunë në qarkullim edhe 
si broshura, në shqip dhe  në  gjuhët kryesore të  huaja në përdorim të institucioneve dhe 
medias ndërkombëtare. Nëpërmjet transmetimeve të Radio Tiranës për botën e jashtme, 
ato u përkthyen edhe në gjuhë të tjera, madje edhe në persisht e indonezisht etj. Në një 
rrjedhë llogjike artikujt parashtronin gjendjen e përgjithshme të krahinës në federatë, 
tregonin shkaqet e prapambetjes së  Kosovës krahasuar me  njësitë e tjera federative, 
sillnin fakte të realitetit të kohës, referonin të vërtetën historike, argumentonin 
objektivitetin e kërkesave të shqiptarëve në Kosovë dhe mbështetnin të drejtat e tyre. 
Artikujt që në fillim vinin në dukje se merrnin shkas nga fushata mediatike 
dezinformuese jugosllave rreth demonstratave të mars – prillit në qytetet kosovare. 
Marrëdhëniet shqiptaro – jugosllave, objektivat sovjeto – amerikane ndaj ish federatës si 
tematika të  artikujve të  veçantë  redaksionalë  u trajtuan të  lidhura ngushtë  me 
rrethanat e zhvillimeve në  Kosovë . 

                                                 
145 “Si po shkon Jugosllavia titiste në Kongresin e 12 të LK,” Zëri i Popullit nr.20/10447, 24 janar 1982, 3. 
146 “Kërkesa “Kosova Republikë” nuk mund të shuhet as me dhunë as me teorizime boshe,” Zëri i Popullit, 
nr. 218/10331, 12 shtator  1981, 3-4. 
147 Po aty. 
148 Po aty.  
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Në dy artikujt e parë të publikuar në të gjitha të përditëshmet e Tiranës pak ditë 
pas ngjarjeve, përkatësisht në datat 8 dhe 23 prill 1981, shtroheshin pyetjet “Përse u 
përdor dhuna policore dhe tanket kundër shqiptarëve në Kosovë”? dhe “Kush e nxit  
armiqësinë midis popujve të Jugosllavisë”? Pyetjet e shtruara që në titujt e artikujve 
merrnin përgjigje, të cilat bazoheshin në parashtrimin objektiv të fakteve si nga realiteti 
në Kosovë dhe jo vetëm, ashtu edhe nga dokumentet zyrtare dhe media federative. 
Artikujt shprehnin qartë interesin me të cilin  shtypi shqiptar i kohës ndiqte atë 
ndërkombëtar për problematikën e Kosovës. Tërheq vemendjen fakti se bëhej një 
vlerësim objektiv për paanshmërinë e trajtimit të shkaqeve bazike të ngjarjeve nga ana e 
atij shtypi të huaj që kishte pasqyruar ngjarjet. “Ngjarjet tragjike të Kosovës, theksohej që 
në rreshtin e parë të artikullit të dytë, vazhdojnë të mbushin faqet e shtypit ndërkombëtar. 
Informatat mbi gjendjen në Kosovë, që ndodhet akoma në një rrethim ushtarak e policor 
të plotë, janë të pakta, por komentet janë të shumta. Gazeta dhe autorë të tendencave më 
të ndryshme politike bëjnë pyetje dhe kërkojnë një shpegim nga udhëheqja jugosllave : 
Cilat janë ato shkaqe ekonomike, politike e shqoqërore që qëndrojnë në bazën e ngjarjeve 
të Kosovës”149?  

Krahas përgjigjeve në artikuj vihen në dukje akuzat e medias federative ndaj 
shtetit shqiptar, si shkaku kryesor  i jashtëm për ngjarjet, si dhe mohimi i plotë  i medias 
shqiptare ndaj atyre akuzave. Nga ana tjetër, pavarësisht se i përgjigjej shtypit të 
Beogradit, artikujt nënvizonin se “nuk kemi për qëllim të ngjallim polemikën, as t’i 
hedhim  benzinë zjarrit. Ne u detyruam t’i japim përgjigje fushatës antishqiptare që ka 
shpërthyer aktualisht në Jugosllavi dhe të shprehim dhe njëherë hapur mendimet tona mbi 
ngjarjet në Kosovë”150. Ky qëndrim zyrtar i shtypit mund të arësyetohet jo vetëm nga 
pikëpamja e interesave shtetërore për marrëdhëniet me fqinjin verior, por edhe me një 
përpjekje për të mos e thelluar edhe luftën mes mjeteve respektive të informimit të dy 
vendeve.  

Në se në dy artikujt e mësipërm analizoheshin shkaqet e demonstratave, në dy të 
tjerët me tituj “Kërkesa për t’i njohur Kosovës statusin e republikës është e drejtë” dhe 
“Kërkesa “Kosova –Republikë nuk mund të shuhet as me dhunë as me teorizime 
boshe”argumentohej drejtësia e kërkesave të shtruara nga lëvizja popullore kosovare dhe 
mbështetja që shteti shqiptar nëpërmjet medias i transmetonte shqiptarëve në Kosovë dhe 
kudo ku jetonin në ish federatë dhe kudo gjetkë. Megjithëse artikujt përcillnin mesazhet 
zyrtare për publikun brenda dhe jashtë kufijve shtetëror, mjetet e informimit publik të 
kohës ishin bartëset e  vetme të informimit dhe trajtimit të çështjes së Kosovës dhe ato u 
përballën me “makinën propagandistike jugosllave, e venë e gjitha në lëvizje lidhur me 
ngjarjet në Kosovë. Mjetet kryesore të komunikimit publik : shtypi, radioja, televizioni 
janë hedhur në veprim me ngërkesë të plotë. Fjalime, artikuj, biseda dhe emisione të 
panumërta kanë për qëllim të shtrembërojnë kuptimin e vërtetë të ngjarjeve, të 
banalizojnë kërkesat e shqiptarëve, të hedhin baltë kundër RPSSH për qëndrimin që 
mbajti në mbrojtje të këtyre kërkesave”151.  

Krahas këtyre artikujve qëndrorë u publikuan edhe artikuj të tjerë që i bënin 
jehonë ngjarjeve të ditës në Kosovë. Por si në artikujt analitikë të mësipërm edhe në çdo 
artikull që pasoi në vitet në vijim shprehej mbështetja për kauzën e shqiptarëve të 

                                                 
149 “Kush e nxit armiqësinë  midis popujve të  Jugosllavisë ?” Zëri i Popullit nr. 95/10208, 23prill 1981: f 4. 
150 Po aty. 
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Kosovës, vlerësohej  mbrojtja që ata i bënin asaj kauze publikisht, dhe njëkohësisht, 
bëhej thirrje për t’i dhënë zgjidhje problemeve me bisedime e qetësi, si rruga e duhur për 
t’iu përgjigjur interesave të shqiptarëve në trojet e tyre në Jugosllavi dhe Federatës në 
tërësi. Gjithashtu në vijimësi denoncoheshin dhe përpjekjet e përhershme të Beogradit për 
të transferuar përgjegjësitë për çka po ndodhte në Kosovë dhe te ‘ndërhyrja’ e Shqipërisë 
në punët e brendshme të Jugosllavisë.  

Dukuri e këtyre artikujve ishte toni i ashpër dhe fryma e fortë kundërshtuese ndaj 
revanshit serb në Kosovë. Vendi qendror dhe hapësira e konsiderueshme që u lihej 
artikujve në fjalë në gazetë, përzgjedhja e formulimeve, forca e fjalës, fryma e direktivës, 
të gjitha këto të veshura me një tis të hollë emocional kombëtar  synonin ezaurimin sa më 
të plotë të një problematike konkrete që qëndronte prej kohësh në pritje.   

Përsa i përket reagimeve të opinionit të brendshëm publik në shtypin e ditës 
vërehet se ai ishte i kufizuar. Gjatë muajve të parë pas ngjarjeve të pranverës në Prishtinë, 
në gazetën kryesore ZP shprehën mendimin e tyre vetëm disa nga  intelektualët më në zë 
të Shqipërisë. Gjithsesi në krahasim me më parë, Kosova filloi të ishte e pranishme në 
mënyrë të ndjeshme në të përditshmet e kohës.  

Zhvillimet në Kosovë e orientuan  punën e medias së Tiranës kryesisht në dy 
drejtime: në njohjen dhe propagandimin e qëndrimeve të shtetit shqiptar për këtë  çështje 
dhe rritjes së  cilësisë  së  nivelit analitik të kë saj problematike, me qëllim që  ajo të  
ishte besueshme si publikun shqiptar brenda dhe jashtë  kufijve shtetëror, ashtu edhe për 
median ndërkombëtare, e cila kishte shprehur interes të  posaçëm për ngjarjet në Kosovë 
dhe për politikën e shtetit shqiptar ndaj tyre.  

Pas botimit të artikullit të parë për ngjarjet në Kosovë, shtypi i Tiranës u fokusua 
në masat konkrete të ndërmarra nga pushteti serb në drejtim të cënimit të të drejtave 
kushtetuese të shqiptarëve të Kosovës. Ato kishin nisur me dhunën policore ndaj 
demonstruesve, për të vazhduar me administrimin ushtarak në Kosovë, proceset e 
montuara gjyqësore kundër shqiptarëve, pushimet nga puna të nëpunësve shqiptarë, 
reduktimin e kapaciteteve të institucioneve arsimore e kulturore të Kosovës, ofensivën 
kundër vlerave të historisë e kulturës kombëtare shqiptare etj.  Në këto rrethana deklaratat  
e  zyrtarëve të lartë në Jugosllavi për normalitet dhe qetësi në krahinë rezultuan një 
propagandë mediatike. Ndryshe nga  ajo që propagandonte media federative e 
republikane,  reporterët e huaj nënvizonin gjashtë  muaj pas demonstratave se “qetësia më 
tepër është sipërfaqësore se reale në Kosovë. Spastrimet s’kanë mbaruar ende, ndërsa 
udhëheqja politike e Kosovës praktikisht nuk vepron. Në vend të saj vepron në funksione 
shtypëse ajo e Serbisë”152. Në vijim të kësaj logjike, shtypi i Tiranës   theksonte se 
kërkesa e shqiptarëve “Kosova – Republikë” para se të jetë një aspiratë shpreh një 
protestë kundër padrejtësisë, diskriminimit, fyerjes”153. 

Angazhimi serioz i shtypit të Tiranës dhe i shtypit serioz ndërkombëtar fitoi 
kredite në opinionin publik; ndërsa qarqet zyrtare të politikës ndërkombëtare, pavarësisht 
fakteve që sillte media për çka ndodhte në Kosovë, heshtën për një kohë të gjatë. Ishte ky 
një tregues i agjendave jo identike ndërmjet medias e politikës në botën demokratike.  

Në medien ndërkombëtare jo vetëm të asaj kohe, por edhe disa vite pas ngjarjeve 
të 1981, nuk u regjistruan deklarata politike të qeverive perëndimore apo institucioneve 
ndërkombëtare lidhur me shkeljen e të drejtave elementare të shqiptarëve të Kosovës.  
                                                 
152 “Rreth ngjarjeve në Kosovë”, Zëri i Popullit nr.7/ 10434, 9 janar 1982,4.  
153 “Kërkesa Kosova – Republikë, 4.  
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Është për t’u shënuar një rast i veçantë në këtë kuadër të paktën i vetmi deri atëherë 
lidhur me ngjarjet në Kosovë, por që në shtypin shqiptar erdhi shumë vonë. Një shkrim i 
revistës prestigjioze gjermane Der Spiegel, më 18 Janar 1982, një ditë pas vrasjes së 
vëllezërve Gërvalla e të Kadri Zekës, në revistën e mësipërme tërhiqte vëmendjen një 
reagim i qeverisë gjermane, në të cilin hidhej dritë rreth shkaqeve të vrasjeve dhe cilët 
ishin ata që duhej të mbanin përgjegjësi për këto vrasje. “Për autoritetet shtetërore 
gjermane, shkruhej në Der Spiegel kjo masakër është kulmi i ri në luftën e fshehtë, në të 
cilën agjentë të sigurimit jugosllav dhe kundërshtarë të pushtetit luftojnë mes tyre … Tre 
viktimat u identifikuan shpejt dhe gjithashtu u mësua edhe drejtimi i tyre politik: 
jugosllavë në azil, me kombësi shqiptare nga provinca e Kosovës, në jug të shtetit 
ballkanik, që të tre veprimtarë kundër qeverisë së Beogradit”154. 

Manovrimet juridike - kushtetuese të Beogradit zyrtar ndaj arritjeve në Kosovë, të 
sanksionuara në sistemin kushtetues jugosllav të vitit 1974, cilësoheshin goditje të 
hapura ndaj autonomisë së Kosovës. Në editorialet e Tiranës këto veprime u emërtuan 
‘atak kushtetues’ ndaj shqiptarëve në trojet e tyre në Jugosllavi dhe u ritheksua ideja se 
ato do ta përkeqësojnë më shumë situatën në Kosovë pasi lënë të pazgjidhur kërkesën 
themelore të popullit të Kosovës, aspiratën për të qënë i barabartë me kombet e tjerë në 
Jugosllavi. Në vijim të kësaj linje, shtypi i Tiranës i vlerësonte kundërshtimet e 
shqiptarëve në Kosovë ndaj veprimeve të përditshme serbe si vazhdimësi e lëvizjes 
mbarëpopullore për të fituar statusin e njësisë kushtetuese. Duke theksuar se kryekërkesa 
e shqiptarëve në rrugët e qyteteve kryesore të Kosovës, në fillim të vitit 1982, vazhdonte 
të ishte “Republikë me hir ose pahir”, shtypi i Tiranës provonte parashikimin realist të 
analizës së tij më të herëshme se “kjo kërkesë nuk do të bjerë nga rendi i ditës derisa të 
marrë zgjidhjen e saj më të drejtë”155. Kjo siguri e shtypit shqiptar ushqehej nga shumë 
burime, midis të cilëve raportimet e gazetarëve të huaj nga terreni zinin një vend prioritar.  

Në faqet e gazetave shqiptare pasqyroheshin hap pas hapi lëvizjet e udhëheqësve 
republikanë serbë në drejtim të ndryshimit të legjislacionit, presioni i tyre për shtimin e 
numrit të ligjeve ‘unike’ serbe, të detyrueshme edhe për krahinat autonome, të cilët u 
merrnin “krahinave të drejtat që kishin deri më sot, që do të thotë kufizim i kompetencave 
të tyre ekonomike, juridike, arsimore, likuidim i autonomisë së tyre, kufizim i 
veprimtarisë së LK të Kosovës dhe të LK të Vojvodinës me qëllim që t’u nënshtrohen 
plotësisht nga ana organizative LKS”156.  

Në shtypin shqiptar jepej informacion i vazhdueshëm për cenimin e planifikuar të 
neneve kushtetues, që ishte pasuar me rishqyrtimin e dispozitave për njohjen e 
obligueshme të gjuhës shqipe, për pakësimin e numrit të studentëve shqiptarë dhe për 
rritjen e atyre serbë, për rishikimin e përpjesëtimit të përcaktuar në programin e RTV 
Prishtinës etj. Bëhej me dije se të gjitha këto procese juridike - kushtetuese, të cilët shtypi 
shqiptar i cilësonte si dukuri të përditëshme, konkretizoheshin me ngushtimin e 
dhunshëm të  hapësirës së lirive dhe të drejtave të shqiptarëve në jetën e krahinës dhe 
thellonin më tej situatën e rëndë. Shprehje e këtij realiteti ishte dhe reagimi i ndryshëm i 
zyrtarëve të lartë federativë, koncepti i tyre lidhur me dhunën e ushtruar në krahinë etj. 
Gjithësesi brenda kornizave federative deklarata të veçuara e të  matura apo realiste, që i 
binin ndesh qëndrimeve zyrtare nuk mungonin në gazetën Rilindja. “Me masa represive 
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nuk vendoset besimi reciprok”157 ishte titulli i kronikës së vizitës së Kryetarit të Kryesisë 
së RSFJ Krajger në Kosovë. Keqësimi e rëndimi i situatës në Kosovë detyroi drejtuesit 
më të lartë politikë në federatë që të retushonin qëndrimin e tyre me autokritika të 
pjesshme, siç ishte psh. deklarata e sekretarit federativ për punët e brendshme në 
Jugosllavi, Stane Dolanc, se “qetësia në Kosovë nuk vendoset me policë e as ruhet me 
bajoneta”158.  

Duke pasur gjysmë të hapur derën për të shprehur me zë të lartë realitetin 
kosovar, mediat në Shqipëri prireshin të kapërcenin disa nga kufizimet tabu të 
deriatëhershme për Kosovën. Modeli i shtypit ndërkombëtar ishte për mediat shqiptare 
forca e shembullit, por edhe sfida e saj.  

Ky devijim u çfaq veçanërisht në artikujt polemizues. Në këtë kohë polemika e 
medies shqiptare me median jugosllave përqëndrohet në çështje të veçanta të qëndrimeve 
kundërkushtetuese  të politikës zyrtare federative. Ndër rastet e rralla në median e kohës, 
në reagimin e medieve shqiptare për Plenumin e 18 të  KQ të LKJ, në Dhjetor 1981, vihej 
në dukje roli i Titos që “sa qe gjallë mbajti qoftë dhe në dukje një ‘unitet’, një ‘ekuilibër’ 
të forcave të grupit serb dhe grupit kroato – slloven”159. Evidentimi i rolit të Titos në këtë 
drejtim bëhej vetëm në funksion të kërkesës për ruajtjen e Kushtetutës së vitit 1974, si 
garancia për autonominë e krahinave. Në funksion të këtij qëllimi në raste shumë të rralla 
u vërejtën dhe devijime të zbehta nga klishetë ideologjike lidhur për përcaktimin e 
lidershipit jugosllav, i cili historikisht ishte vlerësuar en bllok dhe etiketuar ‘titist’.  

Me interes ndiqeshin deklaratat, fjalimet e drejtuesve republikanë, veçanërisht të 
atyre sllovenë dhe kroatë për pozitën kushtetuese të krahinave socialiste autonome. 
Nuancat në deklaratat e tyre dhe debati në forumet republikanë dhe federativë 
trajtoheshin jo thjesht si mospërputhje apo mosmarrëveshje rutinë ndërmjet pikëpamjeve 
të drejtuesve të republikave në federatë, siç kishte ndodhur më parë, por më gjerë, në një 
këndvështrim më realist. Reagimi i tyre ndaj veprimeve të drejtuesve republikanë serbë 
në Kosovë vinte si pasojë e frikës së tyre se Kosova mund të ishte parathënia e asaj që 
mund të ndodhte në të ardhmen edhe me republikat e tyre. “Bakarici, shkruante gazeta 
ZP, kërkoi që Serbia në bazë të Kushtetutës Jugosllave të respektojë autonominë e 
Kosovës e të Vojvodinës. Ai e dënoi kërkesën “Kosova – Republikë” si një përpjekje për 
një pozitë të veçantë brenda Jugosllavisë, por në të njëjtën kohë e diferencoi qëndrimin e 
Kroacisë apo të republikave të tjera nga ai i Serbisë lidhur me trajtimin e Kosovës”160.  

Një trajtim i tillë diferencues ishte një ‘shkelje’ e vogël e rregullit të pashkruar 
tabu  nga media shqiptare. Ai kushtëzohej vetëm nga kërkesa urgjente për ruajtjen e 
kushtetutës, që në momentin e dhënë ishte ombrella mbrojtëse më e rëndësishme e 
interesave të shqiptarëve në Kosovë. Në të njëjtën kohë duhet pohuar se një trajtim i tillë 
nuk shprehte bindjen se përpjekjet e drejtuesve të republikave të tjera do të ishin në 
gjendje të ndalnin  revanshin serb ndaj kushtetutës, madje  edhe nëse interesat e tyre 
republikanë do të prekeshin. Ajo thyhej brenda të njëjtës analizë nga qëndrimi dogmatik 

                                                 
157 Josip Krajger, “Me masa represive nuk vendoset kontrolli në Kosovë”, Rilindja ( Prishtinë), 10 mars 
1982, 2.  
158  Stane Dollanc, “Qetësia në Kosovë nuk vendoset me policë,” ATSH 15 tetor 1982.  
159 “Si po shkon Jugosllavia,4.   
   Vladimir Bakarić, politikan kroat me ndikim në LKJ, kryeministër i RPKroacisë [1945-1953], president i 
RP Kroacisë (1953-1963), kryetar i LKKroacisë (1945-1969). 
160 Po aty. 
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që i konsideronte ‘të njëjta synimet e klanit serbomadh me ato të klanit kroato – slloven 
ndaj RPSSH’. 

Më herët, dy muaj pas demonstratave të Kosovës, në artikullin “Ngjarjet e 
Kosovës dhe bashkëpunimi sovjeto serbomadh” u vu re një farë diferencimi mes dy 
superfuqive, SHBA e BS, të cilësuara nga politika e media shqiptare njësoj të rrezikshme 
për popujt e botës. Në të qartësohej që në fillim se “SHBA, jo vetëm departamenti i 
shtetit por edhe shtypi, nuk dallohen për simpati ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë. Por u 
përpoqën të tregoheshin të paanshëm për ngjarjet në Kosovë. ...Vetëm revizionistët 
sovjetikë nuk folën fare për to”161. Ky qëndrim nuk ishte një nisiativë e medias. Ai ishte i 
orientuar dhe madje i ishte dërguar i gatshëm gazetës. Idea e cituar më lart ishte 
formuluar nga kreu i shtetit në ditarin e tij politik me shënimin e veçantë që t’i kalohej 
shtypit. Por këto ‘devijime’ të kujdesshme, të kontrolluara dhe të rralla për çështje 
parimore për kohën në median shqiptare  synonin edhe të matnin pulsin e politikave të 
huaja ndaj përqasjeve të shtetit shqiptar për çështjet e Kosovës. 

Ngjarjet në Kosovë nuk spostuan nga vemendja e medias zhvillimet në Jugosllavi, 
object i përhershëm i interesit të saj. Analizat e saj dhe ato të botuara në faqet e shtypit të 
huaj formësonin në opinionin public pamjen reale të shtetit federativ, e ndryshme nga ajo 
e ofruar nga propaganda e kaherëshme rozë e ‘bashkim – vllazërimit’. Kish marrë rrugën 
e qytetarisë formulimi ‘nacionalizëm i viteve 80’, i cili reflektohej në përpjekjet për 
‘pastërtinë etnike’ nëpërmjet ‘koncentrimit më të madh të të njëjtit popull’. Duke u 
thelluar në shkaqet e forcimit të fenomenit të nacionalizmit dhe shkaktarët e favorizimit 
të rritjes së ndjenjave nacionaliste gazetari Polack i gazetës Tagebuh arrinte në 
përfundimin se “nacionalizmat e ndryshme po jetojnë një gjallërim në Jugosllavi”162, mes 
të cilëve sikurse shkruante Kristin von Kohl në Noje Zyrher Cajtung “ai i serbëve kërkon 
të luajë rol drejtues, ai kroatëve kërkon një shtet më vete, ai slloven që mban vulën e 
frikës prej asimilimit, këto nacionalizma në kushte të caktuara mund vinin në pikpyetje 
anët e përbashkëta të Jugosllavisë”163 dhe përbënin një rrezik serioz.   

Ajo që verehej si shqetësim i madh për autorët ishte se nacionalizmat në këtë vend 
shënonin rritje mes të rinjve, papunësia mes të cilëve u ofronte ideologjive nacionaliste 
një forcë argumentimi, duke e bërë të lehtë futjen e tyre në hullinë nacionaliste. Por 
nacionalizmi shumëngjyrësh kishte shtrirë krahët e tij edhe në fushën e arësimit, shtypit, 
kulturës dhe sportit, si veprimtari shoqërore që cojnë në afrimin e njerëze dhe jo në 
ndarjen e tyre. Pas dy vjetëve të ngjarjeve të vitit 1981 analizat e shtypit të huaj tregonin 
se ishte krijuar në public pikpamja se këto nacionalizma dhe anarkizmi i jetës publike, që 
ecte krah për krah me krizën mund të përballohen vetëm me një pushtet qëndror të fortë, 
drejt të cilit po përgatiteshin qarqet nacionaliste serbe në pushtet në Beograd.  

Nga ana tjetër Jugosllavia kishte regjistruar një precedent që do ta shoqëronte deri 
në fund të ekzitencës së saj, i cilësuar ‘Sindromi – Kosovë’ që sipas autorëve të kohës 
duhej të vlente dhe për kombet dhe kombësitë e tjera. Në këtë vijë arësyetimi mediatik 
arrihej në përfundimin se debati i fortë mes atyre që kërkonin më shumë autonomi në 
republika dhe krahina dhe pasuesve të një modeli centrist do të çonte patjetër në acarrim 
të mëtejshëm të marrëdhënieve ndërnacionale në Jugosllavi, në thellimin e krizës social – 
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ekonomike. “Mizerja jugosllave” e etiketonte situatën korrespondenti gjerman Viktor 
Meijer i Frankfurter Algemagne Caitung,  i cili shkakun e saj e gjente te revanshi serb. 
“Federata, vërehej në korrespondencën e mësipërme, nuk ishte në gjendje të përballonte 
një republikë kaq të fortë sa ajo e Serbisë dhe e udhëheqjes së saj”164. 

Sipas pikëpamjes së medias së kohës përpjekjet që bëhen në Beograd synonin të 
zvogëlonin gjithënjë e më shumë forcën vepruese të Kushtetutës së vitit 74, pasojat e së 
cilës ishin më të mëdha në krahinat autonome, të cilave po u ngushtohej dita me ditë 
hapësira e veprimit në përputhje me këtë kushtetutë.  

Strategjia serbe nisur nga rrethanat e kish planifikuar eliminimin e statusit të 
autonomisë së krahinave si një process me karakter gradual që do të thoshte hapa të 
sigurtë në funksion të këtij qëllimi. 

Në rrugën për eliminimin e autonomisë së krahinës së Kosovës, politika serbe 
shënjoi shkatërrimin e konstitucionit shpirtëror të shqiptarëve, të vlerave të tyre historike 
e kulturore kombëtare. Në fokus të këtij procesi kundërshqiptar dhe kundërdemokratik u 
vu shkolla shqipe. Nga ajo kërkohej hartimi dhe zbatimi i programeve të reja unike të 
mësimit të letërsisë dhe gjuhës, që do të thoshte reduktim në minimum i orëve të mësimit 
të gjuhës e të letërsisë shqipe në programet shkollore dhe i autorëve shqiptarë dhe veprat 
e tyre. Ky proces do të thellohej nga viti në vit dhe synonte zhdukjen e letërsisë dhe të 
gjuhës shqipe në shkolla. Opinionet e zërave autoritarë të letrave shqipe adresuan 
rrezikun për kulturën shqipe në Kosovë. “Atentat i rëndë ndaj letërsisë dhe gjuhës shqipe, 
sulm shovinist sa arrogant aq dhe dinak e tinzar”165 u denoncuan këto projekte në 
artikullin e dy figurave të njohura të letrave shqipe Ismail Kadare dhe Dritëro Agolli; 
ndërsa “luftën për mbrojtjen e tyre në Jugosllavi një aksion fisnik e kuptimplotë”166.  

Në këtë rrjedhë shkonin dhe masa të tjera për “pakësimin e ndjeshëm të numrit të 
studentëve shqiptarë në 10 fakultete të Universitetit të Prishtinës e në 7 shkolla të larta të 
Kosovës në masën 10,1% ose 1500 studentë më pak për vitin akademik 1983-1984; si 
dhe masat për mbylljen e disa degëve të shkencave shoqërore me justifikimin ‘tepricë 
kuadri’. Këto goditje ndaj Universitetit ndërmerren në kuadër të diferencimit 
ideopolitik”167 komentonte shkurt agjencia zyrtare shqiptare e lajmeve.  

Vend të rëndësishëm si në editoriale dhe në lajmet e ditës në gazetën kryesore ZP, 
por edhe në të tjerat, zuri i ashtuquajturi proces i diferencimit ideo-politik, gjatë të cilit u 
dënuan me mijëra shqiptarë. Lajmet njihnin opinionin publik me masat e strukturave 
policore dhe gjykatave ndaj shqiptarëve, si tregues të represionit të egër ndaj shqiptarëve, 
i cili niste me thirrjet në milici deri në dënimet me burgime të gjata. Gjatë këtij procesi 
“Kosova – Republikë” u shpall parullë armiqësore, nacionaliste dhe irredentiste që kishte 
për synim rrënimin e Jugosllavisë dhe bashkim – vëllazërimin, si themeli i shtetit 
jugosllav dhe rrjedhimisht mbrojtësit e saj iu nënshtruan gjykimit. Trajtimin që u bëhej 
shqiptarëve në gjyqet e montuara, shtypi i kohës e konsideroi pjesë të sulmit ndaj 
autonomisë së saj. Ai vinte në dukje se “manifestime të ashtuquajtura nacionaliste ka në 
të gjithë Jugosllavinë, dënime kaq drastike dhe një terror i tillë i egër ushtrohet vetëm 
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kundër shqiptarëve”168. Komentet e kujdesshme  të gazetave dhe të radiotelevizionit të 
Tiranës për këtë aspekt të hidhur të jetës në Kosovë  mbështeteshin në informacionin e 
vetë burimeve mediatike federative, por edhe të atyre kosovare. 

Kujdesi për të referuar ato burime bëhej jo vetëm si detyrim ndaj korrektësisë 
profesionale, por dhe drojës nga diskretitimi i politikës zyrtare dhe i strukturave partiake 
shtetërore për situatën e krijuar në Shqipërinë e vitit 1982, me të ashtuquajturën luftë 
kundër grupeve armiqësore kundërparti dhe ashpërsimin artificial të luftës së klasave 
ndaj të afërmëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Kundërsulmet e medias jugosllave, të 
botuara dhe në të përditshmen e Kosovës Rilindja sikurse ishte artikulli  “Spastrimet e 
Enver Hoxhës”169 etj të ngjashëm ndikonin negativisht dhe dëmtonin  besueshmërinë 
ndaj shtetit amë kudo ku shqiptarët jetonin në trojet e tyre në federatë.  

Thellimi mediatik për procesin e diferencimit ideo – politik merrte në konsideratë 
një terren të vështirë që nga një anë ngacmonte një plagë të thellë të shqiptarëve në 
Kosovë dhe nga ana tjetër synonte të shmangte paralelizmat me atë që kish ndodhur e 
ndodhte në shoqërinë shqiptare.  Prandaj theksi në media u vu në kritikën ndaj ushtrimit 
të dhunës ndaj të drejtës së qytetarëve për të pasur atë formë qeverisje që ata dëshironin. 
Krahas denoncimit të dhunës së egër dhe represionit të madh serb në procesin e 
diferencimit ideopolitik media shprehej se “ne do të kundërshtojmë shtypjen serbomadhe 
të kërbaçit, gjakut shqiptar, që derdhet si lumë, do të kundërshtojmë mbushjen e burgjeve 
me të rinjtë dhe të reja shqiptare, do të mbrojmë ata që mbrojnë kosovarët të drejtat e tyre 
për drejtësi dhe barazi në të gjitha fushat”170. 

Një vend të rëndësishëm në shtypin e Tiranës zuri dhe qëndrimi i klasës politike 
të shqiptarëve të Kosovës ndaj ndryshimeve që po ndodhnin në statusin e saj. Edhe kjo 
çështje nuk u bë objekt trajtimi i artikujve apo editorialëve të veçantë, por ishte e 
pranishme si kritikë në to, madje e fortë, për reagimet lidhur me ç’ka ndodhte në krahinë.  

Në artikujt qendrorë që u publikuan me fillimin e ngjarjeve në Kosovë, 
fshikullimi i individëve drejtues shoqërohej me denoncimin në grup të kësaj klase, 
megjithëse theksohej se gjykimin për klasën politike e bënte populli shqiptar i Kosovës. 
Me evoluimin e ngjarjeve u vërejt dhe një ndryshim i lehtë në këndvështrimin mediatik 
ndaj kësaj tematike. Informacioni i ditës bënte kujdes të përfshinte çdo reagim publik dhe 
fjalim në strukturat partiake lokale dhe federative të drejtuesve politikë kosovarë lidhur 
me ndryshimet kushtetuese, jo vetëm për të vlerësuar realisht atë që ndodhte në forumet 
drejtuese partiake lokale, por dhe për të inkurajuar atë pjesë të përfaqësuesve të klasës 
politike shqiptare që deklaronte se “nuk do të bëjmë asnjë lëshim e nuk do të tërhiqemi 
nga ajo që është përcaktuar, si një pozitë dhe e drejtë e patjetërsueshme e autonomisë, 
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barazisë së kombeve e kombësive, e drejtë të cilën askush nuk na e ka dhuruar, por është 
rezultat i pjesëmarrjes pa rezerva të kombeve dhe kombësive në të gjitha fazat e 
revolucionit.”171  

Publikimi në vijimësi i fragmenteve nga debatet për kushtetutën midis drejtuesve 
shqiptarë partiakë në Kosovë dhe në Serbi synonte që opinioni publik të bënte diferencën 
mes drejtuesve politikë shqiptarë në Kosovë, natyrisht brenda kritereve të vlerësimit 
zyrtar të kohës. Në një linjë me këtë qëndrim ka qenë dhe kritika kosovare, e cila 
qëndrimin e klasës politike dhe intelektualëve kosovarë ndaj procesit të diferencimit ideo 
– politik e ka quajtur  “një vijë ndarëse mes politikanit patriot dhe intelektualit të vërtetë 
nga oligarkia politike e dehur nga postet, favoret e privilegjet; nga kasta politike, 
burokratike e pseudointelektuale, që po bëhej copë për pasuri e luks”172. 

Njëkohësisht synohej edhe të inkurajohej fryma e kundërshtimit që ata 
demostronin në forumet zyrtare krahinore. Shtypi i ditës citoi drejtuesin shqiptar të 
Kosovës Iliaz Kurteshi i cili i ishte kundërpërgjigjur akuzave për nacionalizëm të 
shqiptarëve. “Pozita kushtetuese e Kosovës nuk është sanksionuar në vitin 1974, por që 
me themelimin e Jugosllavisë së re në 1943; përgjegjësia për problemet në Serbi nuk 
mund t’i ngarkohet krahinave autonome … ekziston ende rreziku i nacionalizmit 
shqiptar, po ka dhe nacionalizma të tjerë”173. Në këto forume sipas asaj që botohej në 
shtypin shqiptar dhe që përgjithësisht referohej TANJUG, shprehej hapur presioni mbi 
drejtuesit politikë shqiptarë me qëllim që të largoheshin vetë nga funksionet drejtuese.  

Ngushtimi i hapësirës për drejtimin shqiptar të ekonomisë, si një objektiv tjetër i 
zyrtarëve republikanë serbë, ishte pjesë e informacionit për opinionin publik. Në të 
përditshmen zyrtare të Tiranës jepej informacion i detajuar për mënyrat se si po 
realizohej ky proces.  

Një mënyrë ishte ajo e akuzave për ‘paaftësi’ në menaxhimin e ekonomisë dhe të 
investimeve nga drejtuesit e lartë serbë ndaj  drejtuesve shqiptarë të ekonomisë. 
Rrjedhimisht përgjegjësia për nivelin e ulët ekonomik të saj shkarkohej te nëpunësit 
shqiptarë të administratës, të cilët akuzoheshin dhe si përkrahës të nacionalizmit 
shqiptaromadh. Synimi ishte marrja e drejtimit të plotë të ekonomisë krahinore nga 
zyrtarët republikanë serbë.  

Mënyrë tjetër ishte ajo e presionit me qëllim neutralizimin e kundërshtive nga ana 
e drejtuesve shqiptarë të krahinës lidhur me propozimet serbe për ndryshimin e 
menaxhimit të fondeve të caktuara për Kosovën. Synimi në këtë rast ishte që këto fonde 
të kalonin në duart e republikës serbe. 

Por nuk mund të mos verehet se ky angazhim serioz mediatik në mbështetje të 
çështjes së drejtë të shqiptarëve të Kosovës, ishte i pandarë nga lufta në planin politik 
ideologjik për mbrojtjen e parimeve të partisë shtet. Mund të thuhet se krahas 
informacionit të vazhdueshëm për zhvillimet në Kosovë në faqet e të përditshmeve tona 
ishte e pranishme me rritëm constant polemika politico – ideologjike e Tiranës zyrtare me 
udhëheqjen e LKJ. Shprehje e thellimit të kësaj polemike ishin debatet lidhur me botimet 
sikurse ishte libri “Titistët” i Enver Hoxhës në Tiranë dhe i dy botimeve të tjera me 
autorë jugosllavë për  Shqipërinë si dhe propaganda jugosllave në mjetet e saj të 

                                                 
171 Nebi Gashi, “Asnjë  lëshim nga e drejta e patjetë rsueshme e autonomisë ”, ATSH 6 janar 1985.  
172 Hyseni, “Lëvizja që lëvizi proceset”. 
   Iliaz Kurteshi, Kryetar i Kuvendit të Kosovës dhe i Komisionit Kushtetues në vitin 1981. 
173 Iljaz Kurteshi, “ Ka dhe nacionalizma të tjerë”.  ATSH 7 janar 1985.  
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informacionit që e konsideronte qëndrimin e Shqipërisë ndaj Jugosllavisë si  tërheqje 
vemendje nga situata e vështirë e brendshme, akuzat për ndërhyrje në punët e brendshme 
të njëri tjetrit, për qëndrimet ndaj superfuqive të kohës etj.  

Pikpamja shqiptare e kohës për ballafaqimin e qëndrimeve, akuzave dhe kundër 
akuzave për përgjegjësitë lidhur me nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për 
monopolin e së vërtetës lidhur me problematikën e historisë së këtyre marrëdhënieve, për 
drejtimin që morën ato, deri në zhvillimet aktuale në secilin vend, si dhe pasojat që patën 
zhvillimet në Kosovë mbi marrëveshjet e nënshkruara mes dy vendeve, sikurse ishte ajo e 
hekurudhës Shkodër – Titograd, u shpreh në përfundimin se “marrëdhëniet me 
Jugosllavinë kanë qënë kurdoherë të mbushura plot me probleme e komplikacione të 
vazhdueshme, sepse nga ana jugosllave me vite të tëra janë bërë veprime armiqësore, 
komplote, intriga e sulme antishqiptare pambarim”174.  

 Trumbetimi  me  forcë i faktit se ‘etiketimi shtet stalinist na nderon’ ashtu si dhe 
mbrojtja e tij, binte ndesh me konceptimin e çështjes kombëtare nga vetë shqiptarët në 
Jugosllavi, për të cilët modeli stalinist i zgjidhjes së çështjes kombëtare nuk do të ishte 
kurrë i pranueshëm. Në të njëjtin plan edhe idea se “Kartën e Helsinkit, (që jugosllavët e 
përmendin orë e çast) gjithë bota e ka harruar se nuk siguroi asgjë në Evropë”175 
dëshmonin si për kokëfortësi e dogmatizëm ashtu dhe për një kundërqëndrim ndaj 
principeve të të drejtave themelore dhe lirive të njeriut, koncepteve të ndërveprimit të 
këtyre të drejtave me ato të pakicave, qëndrime që nuk mund të mos krijonin pështjellim 
dhe zhgënjim te shtresat e intelektualëve dhe drejtuesit e lëvizjes në Kosovë lidhur me 
këndvështrimin marksist të çështjes kombëtare në tërësi. 

Është për t’u theksuar se media i kushtoi në vijimësi vemendje të veçantë akuzës 
zyrtare të shtetit serb që ishte në rendin e ditës së medias serbe por dhe asaj federative për 
nxitje të lëvizjes popullore në Kosovë nga Shqipëria dhe për ndërhyrje të saj në çështjet e 
brendshme të Jugosllavisë. Ishte media shqiptare ajo që i dha përmasën reale 
kundërshtimit të gjërë popullor duke konfirmuar e rikonfirmuar se “lëvizja aktuale 
kosovare për mbrojtjen e të drejtave kombëtare e demokratike është një lëvizje e gjërë 
popullore që ka lindur dhe është zhvilluar në truallin e Jugosllavisë. Lëvizje të tilla 
shoqërore si ajo e Kosovës nuk mund të jenë çështje importi”176. 

Një deklaratë e MPJ të Shqipërisë që kish marrë shkas nga një intervistë e 
kryeministres jugosllave Planinc në New York Times i konsideronte formula bajate e 
false akuzat për ndërhyrje të Shqipërisë në punët e brendshme dhe cënim të intergritetit të 
saj që synojnë të  justifikojnë qëndrimet e politikës antishqiptare dhe të shtrembërojnë 
“interesimin e ligjshëm të RPSSH për liritë e të drejtat kombëtare e demokratike që u 
takojnë shqiptarëve të Kosovës e viseve të tjera në Jugosllavi”177. 

Rritmika e trajtimit të ngjarjeve në Kosovë nga mjetet shqiptare të informimit 
përgjatë katër vjetëve, që nga prilli 1981, krijon një tablo të përgjithshme për drejtimet 
kryesore që kishin marrë ngjarjet jo vetëm në krahinë, por dhe në federatë. Informacioni i 
shumtë i agjencive të lajmeve dhe i shtypit, krahas komenteve të specialistëve të fushave 

                                                 
174 “Një  dëshmi e re e politikës antishqiptare të  udhëheqjes jugosllave” Zëri i Popullit nr. 28/ 10770, 
2 shkurt 1983, 4.  
175 Po aty. 
176 “E vërteta nuk mund të  fshihet me bllofe e demagogji” Zëri i Popullit, nr.177/11547, 25 korrik 1985, 4.  
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të ndryshme, i kishin dhënë që atëherë qytetarinë pyetjes shqetësuese për popujt 
jugosllavë dhe rajonin, a do të shpërbëhej Jugosllavia? “Jugosllavia me republikat e dy 
krahinat autonome është një vend i thyer, gjithë armë dhe njerëz të armatosur deri në 
dhëmbë, të gatshëm për t’u përleshur edhe me thika … pushteti është decentralizuar në 
një shkallë të tillë, që shkon deri në pushtet kaotik”178 përshkruhej gjendja në federatë 
nga gazetari Binder i gazetës The Herald Tribune publikuar edhe nga shtypi shqiptar.  
 Nga ana tjetër, në vitet 1984 - 1985 verehet një tkurrje e hapësirës në faqen e 
katërt në rubrikat “Rreth ngjarjeve në Kosovë” dhe “Shtypi botëror rreth ngjarjeve në 
Kosovë” krahasuar me tre vitet e para pas demonstratave. Rënia e intensitetit të 
informacionit për Kosovën si në median tonë dhe atë ndërkombëtare reflektojnë 
ndryshimin e prioriteteve si të medias në Shqipëri dhe në atë ndërkombëtare. Arsyet e 
rënies së interesit të medias ndërkombëtare për Kosovën shpegohen me prioritetet e  
agjendave të tyre, me fillimin e disa ndryshimeve në mjedisin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare, që ndikonin  në rendin botëror dhe që lidheshin me çështjet e 
armatimeve, me pikat e nxehta, ish regjimet diktatoriale etj.   
 Ndërsa në mjetet e informimit në Shqipëri, reduktimi i informacionit për 
ngjarjet në Kosovë lidhet kryesisht me faktorë të brendshëm, sidomos me situatën e 
vështirë ekonomike në vend.Vëmendja e shqiptarëve të shtetit amë ishte zhvendosur nga 
problematika e Kosovës drejt nevojave të jetës së përditëshme, që përkeqësohej me 
shpejtësi. Ky fakt ishte shënjuar nga media jugosllave dhe kishte qenë objekt dhe i shtypit 
kosovar, në të cilin tituj të artikujve në gazetën kryesore kosovare si “Muret ndarëse të 
ngritura me mohime”179 nuk mund të mos çorodisnin dhe një pjesë të opinionit publik të 
Kosovës, të cilët dhe më herët kishin dëgjuar  për realitetin aspak rozë në shtetin amë.  
 Në rënien e intensitetit të informacionit për Kosovën në median shqiptare duhet 
të ketë ndikuar edhe një lloj pështjellimi politik në nivelet e larta të shtetit pas vdekjes së 
Hoxhës. Është për të venë në dukje se ceremonia mortore shërbeu për t’i atribuar 
udhëheqësit të vdekur qëndrimet politike të shtetit shqiptar ndaj çështjes së shqiptarëve 
në Kosovë dhe ish Jugosllavi dhe për të përjetësuar kontributin dhe figurën e Hoxhës në 
Kosovë. Në referim të fjalës mbi varrin e tij të së vesë së Hoxhës se “unë po të vë këtë 
flamur në zemër nga ana kosovarëve, sepse ashtu siç i kishe ti në zemër të gjithë 
kosovarët dhe shqiptarët e tjerë, ashtu edhe ata të kanë ty”180 reporteri i RFE – RL 
nënvizonte se“ funerali i fryu çështjes përvëluese të Kosovës”181.  
 Pavarësisht ngushtimit të përkohshëm të hapësirës për Kosovën në median 
ndërkombëtare dhe në atë shqiptare, tensioni në krahinë ishte përherë i lartë. 
Rrjedhimisht, ajo mbetej në rendin e ditës së medias; tematika e saj trajtohej, pasi 
informacioni nga burime jo vetëm mediatike nuk mungonte. Por adresimi në agendën e 
Kosovës përdorej sa herë i duhej politikës zyrtare dhe media e pasqyronte brenda 
kornizave të kohës. Megjithatë në analizën e RFE-RL lidhur me politikën e jashtme të 
Shqipërisë pas vdekjes së Hoxhës dhe veçanërisht në drejtim të Jugosllavisë e Kosovës 
vërehej se “raporti i Shqipërisë me Jugosllavinë, në fakt, ka ndryshuar ndjeshëm, 
kryesisht për shkak të kontestit të saj mbi Kosovën. Për shumë vite Shqipëria ka qëndruar 

                                                 
178 David Binder, “Kontradikta të nacionalizmit në Jugosllavi - një vorbë që zien apo një kazan që valon”,  
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179 “Muret ndarëse të ngritura me mohime,” Rilindja, (Prishtinë),  25 prill 1984.  
180  Nexhmie Hoxha “Fjala në  ceremoninë  mortore të  Enver Hoxhës” ATSH 15 prill 1985 . 
181 Zanga, “Albania one month after”.  
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në pozita mbrojtëse përballë fqinjit të saj më të fuqishëm, por tani, për shkak të 
ndryshimeve në Kosovë dhe pasigurive të mëdha me të cilat ballafaqohet Jugosllavia në 
tërësi, Tirana ka marrë një qëndrim më ofensiv”182. Ky perceptim për politikën e Tiranës 
mbetet si tregues i përgjithshëm dhe i mënyrës së reagimit mediatik të saj lidhur me 
tematikën e Kosovës, si për periudhën pararendëse dhe për atë që do të pasonte.  

Në përgjithësi në trajtimin e zhvillimeve në vitet 1981 – 1985 në Kosovë vërehet 
linjë e njëjtë e qëndrimeve të medias shqiptare me mediat e huaja për problemin e 
kufizimeve të hapësirave të autonomisë, sigurisht duke pasur parasysh materialin e 
përzgjedhur të ofruar për publikun shqiptar, që përgjithësisht i përket shtypit autoritar të 
kohës. 

II.2. Qëndrimi i medias shqiptare ndaj Memorandumit të Akademisë së Shkencave 
dhe Arteve të Serbisë (1986) 

Historia e Kosovës së gjysmës së dytë të viteve ‘90 karakterizohet nga 
përshpejtimi i ritmeve për kufizimin e autonomisë. Implementimit të masave të shumta 
kundërautonomiste të shoqëruara me qëndrim të hapur represiv i u bashkëngjitën dhe ato 
në mbrojtje të të drejtave të serbëve në Kosovë. Kjo strategji e pushtetit, e ringritur mbi 
trashëgiminë intelektuale nacionaliste serbe të hershme dhe më të re, shënoi fillimin e 
fazës përfundimtare të procesit të eliminimit të plotë të statusit të  elementit kushtetues të 
Kosovës.  

Çështja e shpërnguljes së serbëve nga krahina dhe e tkurrjes së pakicës serbe në 
Kosovë, të drejtat e tyre në ‘tokën e shenjtë serbe’ u konsideruan si përbërës shumë të 
rëndësishëm të strategjisë nacionaliste të udhëheqjes serbe. Drejtuesit republikanë serbë e 
bënë ‘statusin e tkurrur’ të serbëve në Kosovë pjesë të politikës zyrtare jugosllave dhe e 
shndërruan në kryeagjendë të propagandës partiake dhe shtetërore në mediat përkatëse.  

Ridimensionimi i saj në media dhe nga media në periudhën kur marrëdhëniet 
serbe – shqiptare në Kosovë po rrëshqisnin me shpejtësi drejt acarimit të skajshëm, synoi 
ta bënte atë problem të të gjithë serbëve kudo në federatë. Qëllimi ishte forcimi i unitetit 
serb nëpërmjet përballimit të ‘fatkeqësisë’ së serbëve të Kosovës, e cila u konsiderua 
fatkeqësi e ‘përbashkët’ e të gjithë serbëve në federatë.   

Sipas pikëpamjes së mjeteve shqiptare të informimit, dukuria e migrimit të 
serbomalazezëve nga Kosova pas ngjarjeve të vitit 1981 ishte venë në funksion të 
synimeve nacionaliste të një klani të caktuar dhe po përdorej si levë politike për të shtuar 
presionin ndaj shqiptarëve, për të kufizuar praninë e tyre në vetëqeverisjen e krahinës 
dhe kësisoj të arrihej deri te likuidimi i autonomisë së krahinës. 

‘Bumi demografik shqiptar’ dhe ‘filozofia e shumëzimit’ interpretuar në funksion 
të një ‘Kosove etnikisht të pastër dhe të albanizuar’ u vunë në fokus të medias serbe. Por 
përmasat e instrumentalizimit të shtimit natyror të popullsisë shqiptare në Kosovë ishin 
aq të mëdha dhe poshtëruese sa degraduan në parulla të pastra nacionaliste 
kundërshqiptare. Në kundërvenie të kësaj ideologjie nacionaliste, gazeta kryesore zyrtare 
kosovare vërente se “Kosova etnikisht e pastër është e konstruktuar dhe e rrejshme, ngase 
nuk ofron asnjë argument shkencor”183. Shtypi i Tiranës e konsideroi shpërnguljen e 
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grupeve të serbëve nga Kosova pjesë të dukurisë sociale të migrimit të popullsisë në 
federatë, shkaqet e të cilit duheshin kërkuar në gjendjen e vështirë ekonomike të krahinës, 
mungesës së perspektivës për popullatën në tërësi atje dhe aspak rezultat i strategjisë së 
presionit të shqiptarëve për ta shndërruar Kosovën në zonë të pastër etnike.  

Në funksion të së vërtetës historike u botuan studime të historianëve, 
demografëve, sociologëve shqiptarë dhe të huaj lidhur me shpërnguljen e dhunshme të 
shqiptarëve nga tokat e tyre në Jugosllavi drejt Turqisë, Shqipërisë etj, marrëveshjet e 
nënshkruara si para dhe pas Luftës II Botërore për këtë objekt, si dhe masat drastike të 
qeverive të ndryshme jugosllave për të detyruar shqiptarët të linin trojet e tyre. Elaborati i 
Çubrilloviqit i vitit 1937 “Shpërngulja e shqiptarëve” u vu në dispozicion të një rrethi të 
ngushtë gazetarësh në Tiranë [kryesisht të sektorit përkatës] pak kohë pas ngjarjeve të 
1981.  

Pikpamja e medias shqiptare ishte se platforma  e re nacionaliste  e ASHAS ishte 
një shtojcë e atyre pararendëse, të cilat [sipas projektit të Çubriloviçit] kërkonin “të 
spastrohen pa kushte ...Metohia me Kosovën dhe Pollogun nga shqiptarët. ..duhet që 
etnikisht ta marrim Kosovën dhe Metohinë....Krahas spastrimit nga ana e ushtrisë gjatë 
operacionit të duhen përdorur dhe mjete të tjera, në mënyrë që pakicat të detyrohen të 
shpërngulen.Para së gjithash, atyre duhet t’u privohen të gjitha të drejtat e pakicës... Për 
ta duhen krijuar kampe përqëndrimi, t’u konfiskohen pronat, familjet e tyre të dërgohen 
nëpër kampe e me rastin më të parë të dërgohen në shtetet e tyre kombëtare”184. 
Platformat zyrtare kundërshqiptare të ideologëve nacionalistë serbë u bënë objekt i disa 
artikujve analitikë.   

Objekt të saj media e Tiranës bëri dhe konferencën shkencore për shqiptarët 
organizuar nga Akademia e Shkencës dhe e Arteve e Serbisë. Duke shigjetuar karakterin 
e hapur politik të konferencës artikulli në ZP hidhte poshtë si tezën antishkencore rreth 
origjinës së shqiptarëve ashtu dhe synimet e saj. Nënshtrimi i shkencës ndaj politikës nga 
institucioni që qëndronte në krye të iearkisë studimore e kërkimore të Serbisë ishte 
shprehje jo vetëm e “synimeve politike ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, por dhe si 
përpjekje për t’i paraqitur ata si njerëz të kategorisë së dytë, që nuk duhet të kenë as 
shtëpitë e as vatrat e tyre, si justifikim për politikën që ndiqet ndaj tyre”185.  

Argumentet e parashtruara në shtypin e ditës synonin të provonin se drejtuesit 
serbë zbatonin një politikë aparteidi, ndarëse e diskriminuese në Kosovë. Ata sillnin si 
shembuj krijimin e fshatrave serbe etnikisht homogjene në krahinë, në të cilat u 
rekomandohej banorëve se “nuk duhet të vijnë e të banojnë shqiptarë sepse irredentistët 
shqiptarë kanë për qëllim shpërbërjen e kësaj bashkësie etnike dhe krijimin e një Kosove 
etnikisht të pastër shqiptare”186. Cilësimi politikë apartejdi nga shtypi ynë nuk ishte 
thjesht një gjetje gazetareske për realitetin kosovar, por bazohej në masat e 
jashtëzakonshme sikurse ishin pengimi i shpërnguljes së serbëve nga Kosova, kthimi i 
atyre që ishin larguar, ndalimi i shitjes së pronave serbe shqiptarëve, anulimi i shitjeve të 
mëparshme etj. Këto masa u përfshinë në programin e Kuvendit Republikan dhe me 
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miratimin në Kuvendin Federativ u kthyen në program federativ. Këto projekte e 
programe së bashku me masa të tjera, që viktimizuan popullsinë shqiptare në krahinë, 
shtypi ynë i quajti dukuri absurde.  

Politikanë serbë të krahinës së Kosovës të përmendur nga shtypi i huaj kishin 
pohuar se “shpërngulja e serbomalazezëve nga Kosova nuk mund të ndalohet. 
Shpërngulje ka pasur edhe para 1966, atëherë kur politika ishte në duart e serbëve dhe 
shqiptarët ishin në pozitën e të shtypurit”187. Madje intelektualë objektivë jugosllavë 
shtronin pyetjen “pse nuk merret parasysh se nga Kosova shpërngulen edhe shqiptarë? 
Asnjeri nuk bën fjalë për shpërngulje të shqiptarëve nga Jugosllavia”188.  

Çështja e shpërnguljes si problem vetëm për serbët dhe jo për komunitetet e tjerë 
që jetonin në Kosovë përdorej si alibi për të përgatitur terrenin për shpopullimin nga 
shqiptarët, që me ‘presione dhe eksese’ u a kishin bërë jetën të pamundur serbëve. 
Shpopullimi i Kosovës nga shqiptarët dhe serbizimi i saj me serbë të sjellë nga pjesë të 
tjera të federatës jugosllave ishin dy procese paralel në funksion të strategjisë serbe për 
eliminimin e statusit të autonomisë së krahinës.  

Artikulli në të përditshmen kryesore të Tiranës e përshkruante nxitjen artificiale të 
konflikteve mes serbeve dhe shqiptarëve si një precedent të rrezikshëm për të gjitha 
komunitetet që jetonin në krahinë, pasi prisheshin ekuilibret etnike të vendosura prej 
kohësh në federatë. Njëkohësisht gazeta sillte në vëmendje të lexuesit se nxitja e 
konflikteve dhe largimi nga Kosova i banorëve të saj ka rrjedhoja shumë më të rënda për 
shqiptarët pasi “serbët e malazezët kur emigrojnë nga Kosova, ata nuk marrin arratinë si 
shqiptarët, prapë në Jugosllavi qëndrojnë dhe ndaj tyre nuk ushtrohet asnjë lloj 
diskriminimi politik, ekonomik e kulturor si ndaj të parëve”189.  

Për të maskuar atë që po kryenin në Kosovë dhe përgjithësisht realitetin atje, 
strukturat zyrtare serbe përpunuan strategjinë e manipulimit të opinionit publik vendas 
dhe ndërkombëtar duke instrumentalizuar mjetet e informimit si kurrë më parë.  

Korrespondentët e huaj vinin në dukje mbështetjen e disa gazetave dhe revistave 
serbe, të cilat përhapnin një ndjenjë frike, që e kishte zanafillën te psikoza e Kosovës “e 
futur në jetën jugosllave nga republika e Serbisë me përkrahjen e fortë të opinionit publik 
serb”190. Duke trajtuar këtë dukuri të medias serbe, analistë të mëvonshëm vërejnë se 
“shtypi serb raportonte intensivisht rreth shqetësimeve, dhunës (veçanërisht dhunimit) 
dhe përgjithësisht keqtrajtimin e serbëve në Kosovë”191. I gjithë ky ‘informacion’ bëhej 
ushqim për median jugosllave që modulonte opinion publik në federatë. Në vijim të kësaj 
linje theksohet roli i medias ndaj popullsisë pakicë serbe në Kosovë, tek e cila politika e 
Beogradit stimuloi frikën e rrezikut që vjen nga popullsia shumicë shqiptare. Kjo 
‘psikozë e kërcënimit’ e mbështetur nga qendra republikane dhe media nën kontrollin e 
saj veren Janjiç “krijoi një sistem paragjykimi, besimi dhe emocionesh që bëjnë të 
mundur një lloj të veçantë matrice për interpretimin e realitetit, si një rrezik për 
identitetin kombëtar serb. Kjo ishte mënyra më e mirë për të mbjellë frikën nga kolera 

                                                 
187 Po aty. 
188 Fuat Muhić, “Shpërngulja e serbomalazezëve nga Kosova nuk mund të ndalohet”, Zëri i Popullit, nr. 
171/ 11854, 18 korrik 1986,4.  
189 “Problemet e Kosovës mund të zgjidhen vetëm me urtësi e gjakftohtësi,” Zëri i Popullit nr. 8/11065, 
10 Janar 1984, 4.  
190 Victor Meijer, “Ndodhi të jashtëzakonshme në Kosovë”, ATSH 27 shtator 1986.  
191 Pavlović, “Kosovo under autonomy”,62. 
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demografike, për të nxitur ksenofobinë dhe vetizolimin, gjë që zhvilloi te publiku serb 
psikologjinë e luanit të dobët”192.  

Në raportin e tij analitik për stafin e RFE-RL që në vitin 1982 korrespondenti i saj 
trajtonte veçmas rolin e medias në mbulimin, por dhe instrumentalizimin e situatës në 
Kosovë, në të cilën çështja  e migrimit zinte vend të rëndësishëm. Ai shprehej për lumë 
artikujsh të botuar në shtypin e krahinës për këtë çështje, e cila po bëhet një nga çështjet 
më të shqetësuese në Jugosllavi sot dhe një nga problemet më të diskutuara gjerësisht në 
krahinë. “Mediat jugosllave po realizojnë një mbulim të jashtëzakonshëm të situatës në 
Kosovë, përfshirë natyrisht çështjen emocionale të migrimit. Vetëm në Republikën e 
Serbisë 10 gazeta dhe revista ilustrative publikuan 1685 artikuj për Kosovën dhe TV i 
Beogradit transmetoi 412 programe për krahinën nga Gushti 1981 deri në Gusht 1982. 2 
253 artikuj të tjerë për Kosovën u publikuan jashtë territorit të Serbisë. Analizat e botuara 
(në shtypin jo serb) i tërheqin vëmendjen asamblesë krahinore lidhur me faktin se 
raportet për Kosovën shpesh kanë treguar një “mungesë të maturisë dhe përgjegjësisë” 
dhe disa prej tyre nxisnin nacionalizmin serb.”193 Autori madje sillte një shembull për 
këtë tip raportesh për Kosovën në shtypin jugosllav, që i referohej një interviste në 
gazetën Duga e një akademiku, Prof. Rangjel Mihailoviç, i cili bashkë me 11 mësues 
kishte lënë Kosovën për të punuar në Universitetin e Kragujevacit në Serbi dhe jo 
rastësisht nënvizonte faktin se “Rilindja e Prishtinës botoi intervistën në një faqe të 
plotë”194.  

5 vjet më vonë, vetëm për periudhën prill – shtator 1987 për Kosovën, sipas së 
përditshmes shqiptare në krahinë “në 9 gazeta të përditshme dhe 2 revista të përjavshme 
janë botuar gjithsej 5397 shkrime, prej tyre 3620 kanë trajtuar situatën, ngjarjet e 
aksionin politik në krahinë; 1777 lidhen me aktivitetet politikë e aktivitete të tjerë, që 
kanë të bëjnë me Kosovën e që janë zhvilluar në Republikë e Federatë. Krahasuar me 
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi një shtim prej 60%, kur të gjitha mjetet e 
informimit botuan 3260 shkrime për Kosovën”195. 

Në funksion të interesave nacionaliste serbe veç strukturave partiake, qeveritare, 
mjeteve të informimit, u vunë në lëvizje edhe institucionet kërkimore shkencore dhe 
kulturore. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë mbi bazën e “Librit të Kaltër” 
(1977) përgatiti në Tetor 1986 një memorandum të saj. I publikuar më 1987, dokumenti 
prej 74 faqesh, që përmblidhte “ankesat e vërteteta apo të trilluara të serbëve për gjatë 
gjithë historisë, ishte një potpuri mendimesh paranojake, që godiste rëndë republikat e 
tjera se kishin formuar “një koalicion kundërserb” dhe që besonin se “një Serbi e dobët e 
bën të fortë Jugosllavinë”196.  

Sipas Memorandumit shkaku pse Serbia ndodhej në këtë gjendje ishte ndarja e saj 
në tre pjesë [Republika dhe dy krahinat autonome]. Me këtë arësyetim ky produkt 
akademik i ishte kundërvenë hapur Kushtetutës së RSFJ të vitit 1974. Rrjedhimisht 
procesit të eliminimit të statusit të autonomisë së Kosovës i ishte vendosur baza teorike. 
                                                 
192 Janjiç, “National  identity, movements”, 147.  
193 Louis Zanga,“The Role of the Media. Why Are So Many Serbs Leaving Kosovo?”RFE-RL 16 
November 1982. Tërhequr 12 qershor 2010, http://osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/text/3-12-
29.shtml 
194 Po aty. 
195 “Mbledhja e Komisionit për  infomim dhe propagandë  e KQ të  LK të  Serbisë ”, Rilindja (Prishtinë ) 
10 tetor 1987. 
196 Worren Zimmermann, Burimet e një katastrofe, përkth. Xhevat Lloshi (Tiranë: Besa, 1998), 17.  
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Ky dokument akademik, që bën pjesë në “26 projektet kundërshqiptarë” të evidentuar 
nga studjuesi Akif Bajrami, ashtu si dhe elaboratet e Çubriloviçit, Andriçit pavarësisht se 
ishin përpunuar në kohë të ndryshme, kishte të përbashkët me ta strategjinë 
kundërshqiptare.  

Por në ndryshim nga të parët, të cilët hartuan në mënyrë individuale platformat 
kundërshqiptare të përdorura nga shteti jugosllav në periudha të ndryshme, 
Memorandumi ishte produkt institucional, i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të 
Serbisë, i venë kryekëput në shërbim të ideologjisë nacionaliste dhe të institucioneve 
shtetërore dhe strukturave partiake. Ashtu si dhe politika, Memorandumi përcaktonte 
përgjegjësinë shqiptare për më shumë se 200 mijë serbët e larguar nga krahina gjatë 20 
viteve të fundit, shkaku i migrimit të të cilëve ishte presioni dhe dhuna ndaj pakicës 
serbe. Shkaku real ekonomik i migrimit anashkalohej.  

Në parathënien e pjesës së studimit demografik të Memorandumit theksohej se 
“migrimi në Kosovë nuk ishte i llojit të migrimit bashkëkohor i nxitur nga dëshira për të 
përmirësuar pozitën ekonomike dhe atë shoqërore për  mundësi më të mira punësimi, për 
një cilësi më të lartë në arsimimin e fëmijëve. Këta faktorë  modernë të joshjes (tërheqjes) 
drejt hapësirave të reja, sipas analizave bashkëkohore, nuk ishin parësorë për migrimin e 
serbëve dhe malazezëve. Faktorët ndikues, shumë të fuqishëm ishin kryesisht të natyrës 
jo ekonomike”197.  

Gjendja e rëndë ekonomike në krahinë kish pasojat e saj edhe në pakicën serbe, e 
cila megjithëse e mbështetur nga Beogradi, nuk mund të mos vërente ndryshimin e 
dukshëm në nivelin e jetesës së saj në Kosovë krahasuar me bashkëkombësit e saj në 
Serbi e kudo në Jugosllavi, [edhe si pakica në njësitë e tjera federale] që jetonin më mirë 
se sa ajo. Studimi, duke përjashtuar faktorin ekonomik si faktori bazë i migrimit, pohonte 
njëkohësisht se “Kosova është pjesa më e varfër dhe më e pazhvilluar e Serbisë dhe 
Jugosllavisë … Kosova ka produktin më të ulët social për frymë”198. Këto citime nga 
studimi, duke konfirmuar karakterin kontradiktor të tij, diskreditonin si pretendimin për 
karakter shkencor të tij, ashtu dhe institucionin akademik serb të këtij studimi.  

Gjendja e vështirë në Kosovë trajtohej nga Memorandumi mbi bazën e 
këndvështrimit të ‘filozofisë së shumëzimit’ “si vazhdë dhe të lidhur me rritjen 
jashtëzakonisht të lartë të popullsisë, e cila paralizonte efektet e investimeve sociale dhe 
zhvillimin ekonomik”199. Këto konstatime e teza janë bërë objekt i studimeve e kritikës së 
mëvonshmë të autorëve sllavë. Në punime serioze gjen vend pohimi për dukurinë e 
migrimit dhe nënvizimi i faktit të stimilimit të tij pas vitit 1981. Një ndër ata autorë veren 
se  “migrimi serb ka qenë një proces i pandërprerë që nga vitet ’60, dhe se, megjithëse 
emigrimi i serbëve nga Kosova ka qenë konstant që nga koha e pas Luftës II Botërore, 
vetëm pas vitit 1981 u fol publikisht për të”200. 

Analizat shqiptare të kohës venë në dukje sindromën e urrejtjes etnike që kishte 
mbërthyer akademikët serbë të fundshekullit. Ata e konsideronin këtë dukuri si shumë të 
                                                 
197 Miloš Macura, “Preface. The Migration of Serbs and Montenegrins from Kosovo and Metohija. Results 
of the Survey Conducted in 1985-1986,” Balkania.Net. Tërhequr, 15 dhjetor 2012.   
balkania.tripod.com/resources/history/migrations/mk_preface.html .  
198 Ruzha  Petrović and Marina  Blagojević, “The Migration of Serbs and Montenegrins from Kosovo and  
Metohija”Results of the Survey Conducted in 1985-1986”, në Demografic Studies Vol III. June 7, 1988. 
Tërhequr 15 dhjetor 2012, http://balkania.tripod.com/resources/history/migrations/ 
199 Po aty. 
200 Pavlović,“Kosova under autonomy”,62. 
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rrezikshme për shoqërinë serbe dhe atë jugosllave. Edhe media ndërkombëtare, duke 
botuar analiza të studiuesve kompetentë për problemet e shumta me të cilat po 
ballafaqohej Kosova, i ishte kundërvënë tezave të Memorandumit të ASSHA. Teori të 
profesorëve serbë se “ne duhet të kuptojmë që arsyet kryesore për largimin e serbëve janë 
në vetë Kosovën, në diskriminimin që u bëhet serbëve dhe malazezëve. Shtimi 
jashtëzakonisht i lartë i popullsisë shqiptare [që çon në homogjenizimin nëpërmjet 
përtëritjes natyrale] rrit eksodin e serbëve dhe të malazezëve”201 janë konsideruar nga 
shtypi shqiptar si thirrje për të rritur armiqësinë mes komuniteteve etnikë në krahinë.  

Mendimi objektiv i intelektualëve seriozë jugosllavë lidhur me shqetësimin serb 
për natalitetin e lartë të shqiptarëve që i kundërvihej paranojës së intelektualëve serbë 
gjeti vend në median shqiptare. “Janë apo nuk janë jugosllavë shqiptarët? Kur disa prej 
tyre bërtitën se nuk janë jugosllavë i rasëm në burg. Po në qoftë se ata janë jugosllavë dhe 
ne themi se janë të tillë dhe prandaj nuk i lejojmë të shkëputen nga ne, atëherë duhet 
thënë se nuk rritet numri i tyre por numri ynë, rritet numri i Jugosllavisë. Vendet e tjerë 
me mend kujdesen për natalitetin, ndërsa tek ne ka panik se “na rrezikon nataliteti 
shqiptar”202.  

Por zëra të tillë në opinion publik serb në këtë periudhë ishin shumë të pakët; 
ndërgjegja publike ishte nën presionin dhe ndikimin e klanit nacionalist të fuqizuar 
tashmë, i cili e ngarkonte emocionalisht atë publik me paranojën për fatin historik të tyre, 
formuluar në idenë e pandryshueshme se serbët e kanë pësuar nga tradhtia në luftë ose 
nga padrejtësia në paqe. Kjo psikologji sikurse raportonin gazetarët e huaj kishte pasur 
efektin e vet në turmat, të cilat në grumbullimet dhe manifestimet e tyre kërkonin 
Kosovën pa shqiptarë dhe serbizimin e saj.  

I përshkuar nga kjo frymë, Memorandumi është përcaktuar nga studiues dhe 
analistë mediatikë të pavarur si “një përmbledhje sistematike dhe e qartë e fyerjeve të 
rrymave të ndryshme nacionaliste serbe”203, “pamflet nacionalist serb,”204 “vegël për 
kryerjen e torturave etnike”205.  

Përmbajtja e Memorandumit i dha çështjes së migrimit serb në median jugosllave 
impulse të reja. Fjalimet, mitingjet, mbledhjet për çështjen e padrejtësisë shqiptare ndaj 
komunitetit serb në Kosovë morën përmasa delirante. Vuajtjet e komunitetit serb në 
Kosovë u bënë agjenda e pandryshueshme e mjeteve të informimit serb, federativ por 
edhe kosovar.  

II.3. Media shqiptare për ngjarjet në Fushë Kosovë (1987) 

Shkallëzimi i procesit për heqjen e autonomisë përgjatë vitit 1987 mori formën e  
sulmit frontal për t’i dhënë goditjen përfundimtare çdo segmenti të jetës politike, 
ekonomike, shoqërore dhe kulturore, që ende kushtetues.  

                                                 
201 Po aty. 
202 Fuad Muhić, “Rreth ngjarjeve në Kosovë”, Zëri i Popullit nr. 171/11854, 18 korrik 1987,4.  
203 Benson, Yugoslavia, 146.    
204 Misha Glenny, Histori e Ballkanit 1804 – 1999, nacionalizmi, luftërat dhe fuqitë e mëdha, përkth. 
Abdurrahim Myftiu (Tiranë: Toena, 2007), 625.    
205 Victor Meijer, Fundi i Jugosllavisë : goditja në Kosovë, përkth. Elton Lelo (Lubjanë:  Liria,  2007),  84.  
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Acarimi drejt konfliktit në marrëdhëniet mes serbëve dhe shqiptarëve u shënua 
me ngjarjet në Fushë Kosovë, në prill 1987. Media shqiptare dhe botërore i cilësoi  
ngjarjet në Fushë Kosovë si nxitje nxitje artificiale dhe precedent i rrezikshëm jo vetëm 
për momentet, por për të ardhmen e vetë federatës. Takimi prej 13 orësh i S.Milosheviçit, 
atëkohë president i RSS, me përfaqësues të komunitetit serbo – malazezë në Fushë 
Kosovë, fjalimi i tij para 15 mijë manifestuesve serbo – malazezë, më 24 prill 1987, 
bllokoi faqet e shtypit serb e jugosllav. Përballë demonstruesve që u ankuan se jetesa e 
tyre po përkeqësohej, se po u merreshin të drejtat nga shqiptarët dhe ata ishin të detyruar 
të largoheshin nga Kosova, Milosheviçi deklaroi: “Kjo është toka juaj … Ju nuk do të lini 
vendin tuaj, vetëm sepse jetoni në kushte të vështira ose sepse keni qenë të rënduar nga 
padrejtësia dhe poshtërimi ... Jugosllavia nuk mund të ekzistojë pa Kosovën. Jugosllavia 
do të shpërbëhet pa Kosovën. Jugosllavia dhe Serbia nuk e japin Kosovën. Askush nuk 
do të guxojë t’ju godasë ju”206.  

Fraza e mësipërme rezulton si në atë kohë dhe më pas e  artikuluar gjërësisht në 
median ndërkombëtare. Këto fjali, më të cituarat nga media serbe dhe federative, u 
shndruan në kryethirrje që nxitën dhe drejtuan mitingjet e mëpasme serbe në të gjithë 
Serbinë, në Maqedoni, në Malin e Zi dhe në Vojvodinë. Ato u perceptuan si një ogur i 
keq edhe nga qarqet politike ndërkombëtare, të cilat përsëri heshtën. Shumë autorë në 
punimet e tyre dhe aktorë politikë në analizat apo kujtimet e tyre referojnë këtë pjesë të 
fjalimit si pararendës për destabilizimin e federatës, si histeri që kishte për pasojë ëndrën 
e krijimit të Serbisë së Madhe.  

Milosheviçi duke garantuar komunitetin serb në Kosovë për një të ardhme tjetër, 
më të mirë, kishte marrë përgjegjësinë e personit më të pushtetshëm, jo vetëm si bartës i 
interesave politike sociale e ekonomike, por edhe si shprehës shpirtëror i serbëve në 
Kosovë dhe kudo që ata ndodheshin në federatë. Ai doli si mbrojtës i njerëzve në nevojë, 
por dhe si udhëheqës i denjë që do t’u siguronte atyre atë çka e meritonin. Si shpëtim për 
dhimbjen e tyre, Milosheviçi piketoi flijimin e një populli tjetër. Ai e drejtoi gishtin jo te 
dobësitë e pushtetit politik në federatë, Serbi e Kosovë, por te një popullsi e caktuar, te 
shqiptarët, duke ringjallur dhe nxitur kështu urrejtjen etnike në Kosovë. Ky 
instrumentalizim i çështjes së serbëve në Kosovë do t’i siguronte atij më pas rrugën drejt 
pushtetit.  

Media shqiptare më 28 prill 1987 në rubrikën e njohur “ Rreth ngjarjeve në 
Kosovë” i bënte me dije opinionit publik ngjarjen në Fushë Kosovë. Në referim të 
agjencive të huaja të lajmeve nënvizohej se “manifestuesit ishin të nxitur nga shovinizmi 
serbomadh. Serbët po i fryjnë psikozës antishqiptare”207. Informacioni përkatës përgatitur 
nga ATSH, me burim TANJUG, në fund  përmbante një formulim që në fakt ishte 
komenti zyrtar për ngjarjen. Ai tërhiqte vemendjen në drejtim të karakterit nacionalist 
kundërshqiptar të takimit në fushë Kosovë. Ndërsa analizat shqiptare të kohës vunë 
theksin si në thelbin nacionalist të mesazheve të fjalimit të Milosheviçit dhe në pasojat 
politike dhe shoqërore, që ato do të kishin në Kosovë dhe në federatë. “Provokacion të 
hapur dhe të përgatitur me shumë kujdes” i komentoi në vijim shtypi shqiptar mbledhjet 
dhe veprimtaritë e ndryshme të organizuara në Fushën e Mëllenjave në fund të Prillit 
1987, të cilat nën pretekstin “për të rregulluar gjendjen në Kosovë kanë shërbyer për të 

                                                 
206 Sllobodan Miloshević,“Fjala në  mitingun në Fushë Kosovë”, ATSH 24 prill 1987.  
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nxitur urrejtjen kombëtare e racore ndaj shqiptarëve”208. Përgjithësisht ngjarjet në Fushë 
Kosovë, shtypi shqiptar i cilësoi si një shkallëzim të ri të nacionalizmit serb. Duke 
nënvizuar se ‘serbët po i fryjnë psikozës kundërshqiptare’ në artikullin përkatës 
shpjegohej se klani serb synonte të tërhiqte pas vetes kundër shqiptarëve të gjithë 
federatën dhe të largonte vëmendjen nga kriza politiko – ekonomike që manifestohej me 
kontradikta të ashpra mes klaneve të ndryshme, në prag të ndryshimeve kushtetuese në 
vend. 

E publikuar në shtypin e shkruar dhe e transmetuar e ritransmetuar disa herë nga 
RTVS dhe i Jugosllavisë si dhe media ndërkombëtare, deklarata e mësipërme e 
Milosheviçit është sjellë dhe risjellë nga zhanret e ndryshëm gazetareskë dhe të gjitha 
format e shprehjes mediatike, si dëshmi se media e përdorur për propagandë dhe si armë 
mbetet mjet i preferuar në realizimin e qëllimeve politike. Mendimi i njëjtë i shumë 
autorëve është se në përmbushjen e misionit të tij, Milosheviçi, kishte “dy burime me 
vlerë të përkrahjes: Radiotelevizionin e Beogradit nga një anë dhe nga ana tjetër, 
aktivistët nacionalistë në Kosovë, të cilët u kthyen në bërthama frymëzuese dhe 
organizative të mitingjeve dhe të protestave të mijëra demonstruesve të zemëruar në 
Beograd dhe në qytete të tjera”209.  Ky është një nga shembujt më konkret që tregon se 
media madje shndrohet në një lojtare shumë të rëndësishme në zhvillimet politike dhe me 
rolin e saj bëhet bashkëpërgjegjëse për ato zhvillime. Njëkohësisht ai është ilustrimi më 
adekuat për marrëdhënien lider politik – media në sistemet autokratikë, në të cilët ndikimi 
i liderit në politikën editoriale  është përcaktues.  

Arësyetimi mediatik shqiptar lidhur me këtë ngjarje ishte në një linjë me reagimin 
e shtypit realist ndërkombëtar. Por është për t’u nënvizuar se media e kohës nuk ka 
regjistruar analiza të plota me objekt të veçantë rolin e padiskutueshëm të medias serbe 
në manipulimin e manifestuesve me ndjenjat e shovinizmit serbomadh. Përgjithësisht 
media e kohës u përqëndrua në ngjarjet politike të ditës, në qëmtimin e faktorëve që i 
shkaktonin ato, por duke anashkaluar një thellim të rolit të faktorit mediatik në ato 
ngjarje, i cili u përdor sa mjeshtërisht edhe aq forcërisht nga klani nacionalist serb. 
Minimizimi i rolit të këtij faktori bazohej në filozofinë politike të sistemit monist për 
funksionin dhe rolin e medias në shoqëri, si mjet dhe jo si pushtet për nga rëndësia në 
shoqërinë e kohës. Megjithëse tematika e trajtuar në media për problematikën e Kosovës 
ka qenë e gjërë dhe gjithëpërfshirëse, tema e veçantë për rolin e medias federative dhe 
asaj  kosovare rezulton  më pak e patrajtuara.   

Në median e kohës zuri vend edhe trajtimi nga një kënd tjetër i fjalës së 
Milosheviçit në Fushë Kosovë. Ky trajtim në fakt është ai i mirëfillti i politikës zyrtare, i 
cili e vendosi këtë problem edhe në rrjedhojat që do të kish ai në marrëdhëniet shqiptaro 
– jugosllave dhe në ato rajonale. R.Alia theksonte dy muaj pas fjalës së Milosheviçit se 
“vallë ato që shkruhen në shtypin jugosllav për shqiptarët e jetën e tyre, ose ato që thuhen 
nëpër mbledhje e mitingje si në ato të Fushë – Kosovës ose të Lidhjes së Shkrimtarëve të 
Serbisë mund të konsiderohen si shprehje të dëshirës për marrëdhënie të mira dypalëshe e 
shumë palëshe në Ballkan e në Evropë, siç e karakterizon iniciativën e vet për mbledhjen 

                                                 
208 “Pa shqiptarët dhe kundër shqiptarëve nuk mund të zgjidhen problemet e Kosovës,” Bashkimi nr. 114/ 
12888, 13 maj 1987,4.  
209  Malkom, Kosova një  histori , 428.   
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ballkanike qeveria jugosllave”210? Formulimi i mësipërm nga goja e kreut të shtetit ishte 
dhe një lloj reagimi zyrtar për propozimin që u ishte bërë vendeve të rajonit nga ministria 
e jashtme jugosllave për një takim në nivel të kryediplomatëve të rajonit. 

Terreni në të cilin luante politika zyrtare shqiptare në këtë periudhë paraqitej 
shumë i vështirë, ku ballafaqoheshin çështje të vështira kundërvenëse ndaj njëra tjetrës 
sikurse ishin çështja shumë sensitive kombëtare, çështja delikate e marrëdhënieve 
dypalëshe Shqipëri Jugosllavi dhe ajo dilemës institucionale për takimin e ardhshëm 
ballkanik. Edhe strategjia e medias në këtë periudhë u ndërtua duke konsideruar këta 
faktorë që vetë politika zyrtare i kish distancuar nga njëra tjetra. Lidhur me çështjen e 
shqiptarëve në Kosovë si pjesë shumë e rëndësishme e çështjes kombëtare media 
pavarësisht se ishte e kontrolluar, u orientua që të pasqyronte objektivisht zhvillimet në 
krahinën e Kosovës. Ngjarjet përgjatë vitit 1987 në Kosovë ishin të pranishme në faqet e 
të përditshmeve shqiptare, të cilat arritën të krijonin një tabllo të realitetit kosovar. 
Komentet ndërtoheshin në mënyrë objektive mbi rrjedhën llogjike të ngjarjeve. Analizat 
përgjithësisht ishin ezauruese për tematikën e përzgjedhur; disa prognoza janë provuar të 
sakta nga koha. Një nga artikujt redaksional të kohë i fokusuar në shkallëzimin e masave 
kundërkushtetuese, kundërshqiptare dhe veprimeve të shfrenuara nacionaliste të turmave 
të mëdha të serbëve shtronte pyetjen nëse “do të kufizohet vetëm me shqiptarët ky 
shpërthim shovinist? Mesa duket Kosova është akti i parë i tragjedisë së re jugosllave. Ku 
do të zhvillohet akti i dytë në Slloveni, Bosnje, Kroaci”211? Po të kemi parasysh kohën e 
botimit, vitin 1987, citimi i mësipërm është tregues i analizës realiste dhe parashikimit 
objektiv të ngjarjeve nga media shqiptare.  

Publikimi i fragmenteve nga debatet politikë të mbledhjeve të institucioneve të 
ndryshme në Kosovë tregonte se deri në çfarë shkalle kishte arritur manipulimi i publikut 
serb nga ana e medias serbe. Publiku i manipuluar kërkonte si në mjedise të mbyllura dhe 
të hapura eliminimin e autonomisë dhe ndryshimin e asaj kushtetute që kishte 
sanksionuar statusin e autonomisë së krahinës. Ishin ide dhe koncepte që shprehnin 
pakënaqësi dhe fajësi nacionaliste të drejtuar te shqiptarët, të cilët kishin arritur të fitonin 
autonominë në Jugosllavi. Në këndvështrimin nacionalist serb kjo e drejtë e shqiptarëve 
në Kosovë përthyhej në padrejtësi historike ndaj kombit serb e copëtim të Serbisë.  

Në të gjithë këtë proces akuzues media kishte pjesën e saj. Kërkesat e shfrenuara 
që u shndërruan në ultimatume për gjoja rrezikun e shqiptarizimit të Kosovës, depërtuan 
në çdo institucion të krahinës duke kontaminuar atmosferën bashkëpunuese të 
deriatëhershme mes kolegësh. Të tilla kërkesa ishin ato kundër barazisë së gjuhëve dhe të 
shkrimeve, për ndalimin me ligj të flamurit shqiptar, të përdorimit vetëm të alfabetit 
cirilik në tekstet e gjuhës serbo – kroate deri te  zgjidhja me armë e problemeve në 
Kosovë etj. Këto kërkesa u cilësuan nga shtypi shqiptar si “histeri e vërtetë dhe vjellje 
vreri ndaj shqiptarëve, si diçka e pashembullt dhe e pakuptueshme për Evropën e sotme, 
por e ngjashme me Evropën e viteve ‘30 të kohës së ndjekjeve të çifutëve. Nga urrejtja 
nacionale po kalohet në racizëm; nga fyerjet, në rrahje e në pogrome212 ...”. Kjo strategji 
e çfrenuar kundërshqiptare nuk i stepi shqiptarët, të cilët sikurse shkruhej  në Le Kurier 
edhe 7 vjet pas demonstratave të ‘81 “në errësirën e natës shkruajnë KR (Kosova – 

                                                 
210 Ramiz Alia “Klasa punëtore – shtyllë  e çeliktë  e Shqipërisë  sonë  socialiste”. Zëri i Popullit nr. 155/ 
21153, 25 qershor 1987,2. 
211 “Ç‘po ndodh kështu në Jugosllavi?” Zëri i Popullit nr. 220/ 21218, 13 shtator 1987, 4.  
212 Po aty. 
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Republikë) me shkronja të mëdha nëpër muret e rrugëve. Në agim policia  fshin me ngut 
gjithçka”213. 

Dokumentet zyrtare të kohës, të mediatizuar, dëshmojnë për një theks më të fortë 
përsa i përket kushtëzimit të marrëdhënieve ndërshtetërore mes dy vendeve, Shqipërisë 
dhe Jugosllavisë me respektimin e të drejtave njerëzore e kombëtare të shqiptarëve në 
Kosovë. Rrethanat e krijuara nga zhvillimi i marrëdhënieve me Greqinë, nga intensifimi i 
marrëdhënieve me Turqinë e Italinë etj dhe nga një fillim shpresëdhënës marrëdhëniesh 
me Republikën Federale të Gjermanisë (RFGJ) çfavorizonin statusin e federatës 
jugosllave mes vendeve prioritare në marrëdhëniet ekonomiko – tregëtare me Shqipërinë.  

Për t’i dhënë legjitimitet veprimeve  kundërkushtetuese të qeverisë serbe në 
Kosovë, tregu mediatik serb hodhi në qarkullim pikëpamje e opinione diskredituese për 
shqiptarët në trojet e tyre në Jugosllavi. Një popull i tërë, pjesëtar i federatës, akuzohej e 
anatemohej si delja e zezë bashkësisë jugosllave. Flitej ‘për modelin hitlerian të pushtimit 
të Kosovës nga shqiptarët,’ për ‘gjenocidin shqiptar ndaj serbëve’ ‘për pushtimin e 
hapësirave jetësore’ për shkak të ‘shpërthimit të lindshmërisë së grave shqiptare, për 
strategji të shqiptarëve që synonin homogjenizimin dhe krijimin e një Kosove etnikisht të 
pastër apo të një Shqipërie të dytë në Serbi, me qëllim realizimin e idesë së Shqipërisë së 
Madhe etj.’ Këto teza u bënë embrioni i pamfleteve nacionaliste dhe i atij indoktrinimi 
masiv që përfshiu hap pas hapi e shkallë pas shkalle pjesën dërmuese të serbëve në 
Kosovë, Serbi e Jugosllavi. Duke i konsideruar falsifikime të qëllimshme dhe propagandë 
që mbjell urrejtje dhe armiqësi, intelektualë shqiptarë vinin theksin te baza maltuziane e 
shqetësimit serb, te frika nga nataliteti i lartë në të tre republikat, që rrezikonte të 
ardhmen e synimit hegjemonist serb. “Maltus serbë të kohëve tona”214 u etiketuan Arso 
Milatoviç dhe Dushan Vojnoviç, autorët e shkrimeve “Shpërngulja vjen nga pushtimi i 
hapësirave jetësore” botuar në “Borba” dhe “Politika” në Beograd.  

 Tezat nacionaliste të politikanëve e studiuesve serbë të publikuara në mediat 
serbe iu bënë të njohura opinionit publik shqiptar nëpërmjet artikujve kritikë të 
studiuesve vendas. Me një varg kundërargumentesh të mbështetura në trashëgiminë 
materiale dhe kulturore, në dokumente arkivore, si dhe në botime vendase dhe të huaja, 
studiues shqiptarë të fushave të ndryshme si arkeologë, historianë, juristë, gjuhëtarë, 
shkrimtarë dhe publicistë shqiptarë provuan mungesën e objektivitetit shkencor të tezave 
të manipuluara serbe. U trajtuan procese natyrore, biologjike, demografike, ekonomike, 
historike e politike, që kishin ndikuar në etnogjenezën ilire –shqiptare, në konstitucionin 
shpirtëror e kombëtar të shqiptarëve, në copëtimin e trojeve autoktone të shqiptarëve, në 
krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, e madje në procesin e çintegrimit të shqiptarëve në 
Jugosllavi dhe në vetë procesin e krijimit të krahinës autonome të Kosovës.  

Në këta artikuj krahas shpjegimeve shkencore, bëhej me dije se shkencat historike 
dhe sociale si dhe media serbe ishin vënë në shërbim të revanshit nacionalist që kishte 
shpërthyer në Jugosllavi. Shtypi shqiptar vërente se politika serbe ndaj krahinave, sjelljet 
e saj ndaj republikave të tjera jugosllave dhe reagimi në rritje i republikave veriore të 
federatës ndaj revanshit serb e kishin futur Jugosllavinë në një krizë të rëndë 

                                                 
213 Daniel Albert, “E pasur po e pazhvilluar”,  Zëri i Popullit nr. 19/12330, 28 dhjetor 1987,4.  
214 Javer Malo, “Maltus serb i kohëve tona,” Zëri i Popullit  nr. 3/12630, 4 janar 1989, 4.   
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ndërnacionale, në të cilën “urrejtja kombëtare është bërë karakteristike e jetës së 
përditshme.”215  
Përgjithësisht përmbajtja e artikujve redaksionalë të shtypit të kohës lidhur me 
problematikën e Kosovës dëshmon se konceptimi i tyre bëhej mbi bazën e qëmtimit të të 
gjithë faktorëve objektivë dhe subjektivë dhe bashkëveprimit të tyre reciprok.  

Përdorimi i argumenteve dhe puna me fjalën në artikujt redaksionalë apo 
kryeartikujt kishte arritur të sensibilizonte opinionin publik të brendshëm dhe atë shqiptar 
në Kosovë. Por nga ana tjetër mungesa e plotë e burimeve nga terreni i kishte bërë mjetet 
tona të informimit publik apatike në raport me dinamikën e ngjarjeve. Kjo frymë 
pasqyrohej në të përditshmet si në konceptimin e situatës si të tërë dhe në formatimin e 
informacionit të vetë faqes. Konceptimi i situatës skematizohej në hapësirën e 
paracaktuar në gazetë, për zhvillimet ndërkombëtare në faqen e saj të fundit, ndërsa 
larmia e informacionit të huaj të përzgjedhur, i nënshtrohej rutinës së faqosjes.  Ato iu 
përcollën opinionit publik shqiptar përgjithësisht nëpërmjet shtypit të huaj, por me 
kryetituj të ideuar nga autorë shqiptarë sikurse ishin formulimet domethënëse “Problemet 
e Kosovës nuk mund të zgjidhen pa shqiptarët dhe kundër shqiptarëve.” Nën këtë 
kryetitull radhitej një përmbledhje e ATSH, e cila përmbante kryesisht lajme për 
Kosovën me burim TANJUG apo të agjencive të huaja si dhe citime të artikujve të 
gazetave të ndryshme të ish republikave jugosllave apo të tjera ndërkombëtare. Kryetitulli 
i cituar më sipër shoqëroi si refren për një kohë relativisht të gjatë pasqyrimin e ngjarjeve 
në Kosovë në të përditshmet e Tiranës. Në këtë mënyrë opinioni publik shqiptar e 
perceptonte  atë që ndodhte çdo ditë në Kosovë kryesisht nëpërmjet këndvështrimit të 
huaj. Dhe parashikimet e gazetarëve të huaj të publikuar në të përditshmet tona lidhur me 
shkallëzimin e revanshit serb shkonin larg. Në to shtrohej mundësia e një grushti shteti 
nga ana e klanit nacionalist serb, që do të rrezikonte prishjen e strukturës federative dhe 
do t’i kthente Serbisë, Kosovën e Vojvodinën, mbase dhe rajone të tjera në të ardhmen 
nëse nuk ndalej revanshi i tij. “Një veprim i tillë do të zemërojë jo serbët dhe do të 
detyrojë Slloveninë e Kroacinë të shkëputen. Problemi është se në fund të fundit me 
rivendikimet e pareshtura territoriale dhe grindjet e brendshme, Jugosllavia është Ballkan 
më tepër se cilido vend tjetër në këtë zonë”216 … E keqja tani është e përgjithshme, i 
përket gjithë Jugosllavisë dhe jo vetëm Serbisë dhe Kosovës ... Sa për problemin nacional 
në Kosovë shumë jugosllavë thonë se është pak artificial, për të larguar vëmendjen nga 
problemet ekonomike”217.  

Drejtimi i politikës serbe te mjetet ushtarake për të realizuar ndryshimet 
kushtetuese kishte prodhuar sipas analistëve një dukuri të rrezikshme, që lidhej si me 
aktivizimin e faktorit ushtarak në strukturat më të larta drejtuese partiake ashtu dhe me 
tonet e ashpra të kritikës së gjeneralëve për politikanët. E tillë është psh deklarata 
kërcënuese e ministrit të mbrojtjes së Jugosllavisë, Branko Mamula, se “nacionalizmi ka 
marrë përmasa shqetësuese dhe nëse nuk i presim rrugën kërcënon objektivisht me pasoja 
gjithë vendin”218. Dominimi i ushtrisë nga serbët, në situatën që rrëshqiste me shpejtësi 
drejt kaosit ishte një faktor se ajo do të bëhej bartëse e ambicieve të shfrenuara të Serbisë, 
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e cila siç theksonte Corriere de la Serra  “nuk duron dot kafazin federativ dhe përdorte 
formulën “irredentizmi shqiptar” si nxitje e pretekstit për të dalë nga ky kafaz”219. Madje 
në disa artikuj në gazetat e revistat më të njohura ndërkombëtare ky raport i ri i politikës 
me ushtrinë shtronte pyetjen se “kur ushtarakët në një vend komunist fillojnë të kritikojnë 
Partinë Komuniste, kjo është një gjë e çuditshme”220. 

Edhe lajmi për dërgimin e njësive të posaçme të policisë federale dhe kalimin e 
përgjegjësisë për sigurinë shtetërore në territoret e KSA së Kosovës drejtpërdrejt 
sekretariatit federativ të punëve të brendshme, u pasua me vëzhgimin mediatik, të cilin e 
përshkonte fryma deklarative se “me dhunë, me polici e ushtri nuk zgjidhen problemet 
qofshin politike, ekonomike, nacionale apo shoqërore. Ato nuk zgjidhen as me vendosjen 
e një dore të fortë qoftë kjo e ushtarakëve apo civilëve, as duke vendosur sundimin e një 
kombi mbi të tjerët”221.  

Ndërkohë media gjermane dërgimin e njësive të posaçme të policisë federale e 
sekretariatit federativ të punëve të brendshme e kishte konsideruar si masë që sillte 
pezullimin e ligjit që garantonte një farë autonomie në Kosovë dhe vendoste direkt 
autoritetet e qeverisë qëndrore mbi të gjithë territorin e Kosovës. Politika editoriale e 
kohës ishte mjaftua me artikullin e mësipërm. Ndërsa politika ndërkombëtare heshti 
përsëri për rrezikun që paraqiste orientimi i klanit serb drejt përdorimit të forcës 
ushtarake për zgjidhjen e problemeve në fazën përkatëse. Në këtë pikë dukej sikur të dy 
palët takoheshin.  

Pavarësisht heshtjes së politikës perëndimore për zhvillimet në Kosovë, 
shqetësimi i saj për të ardhmen e Jugosllavisë ishte i dukshëm. Kjo tematikë shoqëroi në 
vijimësi krizën federative të pasqyruar në median shqiptare, madje në hapësirë të 
konsiderueshme. Dyshimeve perëndimore e kryesisht amerikane se Jugosllavia në 
aventurën politike të saj mund të rrëshqiste drejt Bashkimit Sovjetik i kundërviheshin 
pikëpamje të tjera si psh se Gorbaçovi nuk do ta shkatërronte reputacionin e vet me një 
ndërhyrje ushtarake në Jugosllavi. Logjika politike e kohës e mbështetur në ngjarjet reale 
rikonfirmonte se as Perëndimi, as Bashkimi Sovjetik, nuk dëshironin ta linin Jugosllavinë 
të binte në duart e njëra tjetrës. Ndaj mbështetja financiare perëndimore për të mbajtur në 
këmbë federatën, megjithëse jo si më parë, nuk mungoi. Kjo do të thoshte se të dy palëve 
akoma u interesonte ruajtja e Jugosllavisë me formën e organizimit të saj shtetëror, 
pavarësisht se ekzistenca e saj ishte venë në pikëpyetje me kohë. Për rrjedhojë qëndrimet 
politike zyrtare të Perëndimit e të BS për marrëdhëniet ndërnacionale në këtë shtet ishin 
të përmbajtura. Kjo është një nga arsyet e mungesës së reagimeve zyrtare apo deklaratave 
të përfaqësuesve të qeverive të veçanta për Kosovën në median perëndimore dhe për 
rrjedhojë dhe në median shqiptare. Kjo situatë e krijuar në marrëdhëniet ndërkombëtare 
lidhur me Jugosllavinë, i krijonte hapësirë udhëheqjes serbe të avanconte në realizimin e 
objektivave të saj pa u penguar nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë që shteti shqiptar, që 
ishte më i interesuari se gjithkush tjetër, ende ndodhej në pozitën e fillimit të agjendës 
Kosova, në atë të veprimit nëpërmjet medias.  

Objekt i tematikës së shtypit shqiptar në kushtet e procesit kundërautonomi të 
krahinës dhe veçanërisht pas thirrjeve të Milosheviçit në Fushë Kosovë, u bë dhe trajtimi 
i popullsisë shqiptare në  republikat e tjera të federatës jugosllave. Media konstatonte po 
                                                 
219 “Rreth ngjarjeve në  Kosovë ” ATSH 3 nëntor 1987.  
220 “Ushtarët sllavë që nuk gjejnë prehje” Zëri i Popullit, nr. 282/ 12280, 29 tetor 1987,4.  
221 “Me polici e ushtri nuk zgjidhen problemet e Kosovës”, Zëri i Popullit, nr. 257/ 12255, 27 tetor1987,4.  
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ato mënyra e mjete të shkombëtarizmit që nacionalizmi serb ushtronte në Kosovë, sikurse 
ishin heqja e gjuhës shqipe nga shkollat fillimisht dhe më tej vendimi për mbylljen e 
shkollave shqipe në Republikën e Malit të Zi, moszgjedhjet e shqiptarëve në funksionet 
drejtuese të pushtetit lokal dhe në strukturat e administratës social-kulturore etj. 
Megjithatë, duke  përmendur disa intelektualë të kësaj republike në shtypin shqiptar të 
kohës, vërehej dukshëm prirja për të bërë dallimin brenda shtresave të caktuara shoqërore 
në Mal të Zi, ku mund të gjeje dhe nga ata që pohonin se “nëse shembuj të këtillë të 
ngjashëm i konsiderojmë dhe i theksojmë si rezistencë ndaj nacionalizmit shqiptar 
mashtrohemi shumë keq dhe do të kridhemi marrëzisht në nacionalizmin tonë, që nuk 
është më pak i kobshëm e më pak kundërrevolucionar nga ai shqiptar”222.  

Prania në mjetet shqiptare të informimit e opinioneve të intelektualëve 
serbomalazezë, oponentë me ideologjinë e skajshme nacionaliste, të përzgjedhura nga 
shtypi i huaj, ishte tregues i një perceptimi më ndryshe nga standardi i mëparshëm i 
medias shqiptare, i cili përgjithësisht i kishte identifikuar intelektualët me klasën politike. 
Opinioni publik shqiptar informohej njëkohësisht dhe për rolin që luante media zyrtare në 
Mal të Zi në shërbim të fushatës nacionaliste kundërshqiptare në republikë. Janë botuar 
shkrime të vetë intelektualëve malazezë që pohojnë se nacionalizmin e skajshëm në Mal 
të Zi e “përkrahin në mënyrë patetike e me zell edhe disa mjete të informacionit sidomos 
TV i Titogradit, si dëshmi të luftës kundër nacionalizmit shqiptar, duke mos e kuptuar TV 
ynë se me një sjellje të tillë zhytet në batakun e nacionalizmit të vet”223. Artikulli ishte 
marrë nga revista OKO. 

Në Republikën e Maqedonisë programi nacionalist kundërshqiptar i Milosheviçit 
mori formën e ‘zbatimit të filozofisë maltuziane ndaj shqiptarëve’. Tatimi i familjes 
shqiptare në Maqedoni për fëmijën e tretë, me argumentin e teorisë së planifikimit 
familjar, sipas komentit të ATSH ishte “shprehje si e frikës nga kërkesat e shqiptarëve 
dhe e urrejtjes patologjike ndaj tyre”224.  

Ngjarjet në Kosovë e Jugosllavi që nga fillimi i krizës hynë dhe mbetën në 
agjendën e medias serioze perëndimore si problem shqetësues për popujt e federatës, por 
edhe të rajonit.  

Është meritë e medias ndërkombëtare që krahas kronikës së ditës, arriti të dallojë 
ato dukuri që paralajmëronin revanshin nacionalist dhe ambicjen e Milosheviçit drejt 
pushtetit në federatë. Sapo Milosheviçi doli në skenën politike, media filloi të skicojë 
tiparet dalluese të karakterit të liderit të ri, si personi i duhur për  klanin nacionalist serb. 
Nëpërmjet raportimeve të saj, figura e Milosheviçit ravijëzohej me tiparet kryesore të 
karakterit të tij në opinionin publik. Tiparet e veçanta të personalitetit të tij 
përshkruheshin sikur ai të ishte i kërkuari dhe i gjeturi mbi tokë për të plotësuar ëndrrat 
nacionaliste të serbe “njeri ambicioz, tek i cili shumë shikojnë nxitësin e vërtetë të këtyre 
demonstratave; që nuk e fsheh se zgjidhja e problemeve në Kosovë kalon nëpërmjet 
rishikimit radikal të Kushtetutës jugosllave të 1974, që i jep autonomi kësaj krahine dhe 
asaj të Vojvodinës; z. Milosheviç kërkon t’u jepet serbëve tërësia e pushtetit mbi këto dy 
territore”, etj. “Çështja e Kosovës i kontribuoi shndrimit të tij nga një aparatçik pak i 
njohur i partisë në një lider politik demagog”225. Duke shfrytëzuar çështjen e Kosovës, 

                                                 
222 Po aty.  
223 Jevren Berković, “Nacionalizmi malazes në veprim”, Bashkimi nr. 23/12787, 30 janar 1987,4.  
224  “Program antishqiptar milosheviçian në  Maqedoni”,  ATSH  27 janar  1988. 
225  Malkom, Kosova një  histori, 426- 427.  
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Milosheviçi “me shkathtësi të madhe e shndroi veten në një lider kombëtar, një rol që i 
bëri të mundur atij që të paralizonte tërë opozitën dhe të merrte pushtetin e makinerisë së 
PK”226.  

Perceptimi mediatik nuk u gabua kur në mënyrë të përsëritur nënvizoi se  në 
rendjen drejt pushtetit Milosheviçi përdorte nacionalizmin agresiv si mjetin më efikas. 
Pak vite më pas, në kohën e Luftës  në Kosovë, Katja Riderbusch shkruante se 
“Milosheviçi s’ka qenë kurrë një komunist fanatik dhe nuk mund të cilësohet as si një 
nacionalist i zjarrtë. Ai luajti kartën e Serbisë së Madhe, sepse e ndjente se historia e 
kërkonte këtë gjë dhe se kjo kartë ishte një mjet i nevojshëm për të mbajtur pushtetin”227.  

Analizat krahasuese kishin gjetur në figurën e Miloshevicçit tipare të ngjashme 
me liderë historikë serbë.Madje në sytë e opinionit publik ishte formësuar tipi i liderit 
serb të kësaj kategorie. Studiues të ndryshëm më vonë e kanë përshkruar, analizuar dhe 
krahasuar Milosheviçin me shumë figura problematike, të cilat historia i ka regjistruar si 
shkaktar dhe prodhues konfliktesh e luftërash, si gjakatarë dhe kriminelë.  

Në një linjë me portretin e mësipërm, përshkruar nga gazetarja gjermane 
Ridderbusch, është ai i historianes Makmillan. Në krahasimin e Milosheviçit me ish 
kryeministrin serb Pashiç, ajo vëren të përbashkëtën në tiparet kryesore të karakterit të 
tyre, motivimet e tyre të njëjta në harkun kohor të shekullit XX, me të cilët shënohet 
krijimi dhe shpërbërja e shtetit jugosllav. “Ashtu si një udhëheqës tjetër serb, në vitin 
1990, (Milosheviçi – shënim imi) Pashiqi, qe një plak i rrezikshëm hileqar që donte dy 
gjëra: pushtetin dhe Serbinë. Pak kush nga kolegët e besonte atë; sidoqoftë ai adhurohej 
në periferi, ku jetonin shumica e serbëve”228.  

Akoma më tej, paralelet e kësaj figure me Rankoviçin paralajmëronin për ditë 
edhe më të errëta për Kosovën dhe gjithë federatën. Këtë të vërtetë shtypi serb nuk e 
përgënjeshtroi, por përkundrazi pohonte, edhe nëpërmjet Tanjug se ai po zbatonte 
“formulën Rankoviç” emri i të cilit ish “shndërruar në mit, instrument mbrojtës i 
kombit.”229  

Media konstatoi herët se lider të kësaj kategorie drejtojnë turmat e revoltuara 
nëpërmjet populizmit emocional, i manipulojnë emocionet e tyre dhe fitojnë simpatinë e 
tyre, fuqizohen tej parashikimeve të shtresës apo klasës që i nxori dhe që ata 
përfaqësojnë, duke u shndërruar në diktatorë për turmat dhe për vetë mbështetësit. Në 
funksion të këtij përfundimi Financial Time referonte marrëdhënien dhe sjelljen e 
Milosheviçit me mbështetësin e hershëm të tij Stamboliç dhe me vetë Lidhjen 
Komuniste të Serbisë, e cila “nuk ishte në gjendje të kundërshtojë vijën politike të 
Milosheviçit dhe pranon rënien politike të Ivan Stambolicit që është në favor të një 
qëndrimi më të moderuar ndaj Kosovës”230. 

                                                 
226  Po aty.  428. 
227 Katja Ridderbusch, “Karta e djegur e Serbisë së Madhe” Koha Jonë, 28 mars 1999, 5.  
228 Margaret Macmillan, 6 muaj që ndryshuan botën, Paris 1919,  përkth. Fatmir Xharri dhe Jorgji Qirjako 
(Tiranë: Plejad, 2006), 143.   
229 “Milosheviç pasues i Rankoviçit”, ATSH(TANJUG) 9 Shtator 1987. 
 Ivan Stamboliç ishte një nga figurat politike më të njohura të ish Jugosllavisë. Ai u zgjodh president  i 
Republikës së Serbisë në pranverë 1986.Stamboliç ishte mentor dhe mik i afërt i Milosheviçit dhe 
mbështeti atë në fitoren e zgjedhjeve për kreun e LKJ të Serbisë dhe në  atë të LKJ. Stambolic u gjend i 
vrarë më 25gusht 2000 në një pyll, nga oficerë të njësive speciale.Urdhërin për ekzekutimin e tij e kish 
dhënë Milosheviçi. 
230 “Milosheviçi rrëzon mentorin e tij Stamboliç”, Bashkimi nr. 260/ 12258, 30 tetor 1987,4.  
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Në tërësi figura e Milosheviçit iu përcoll opinionit publik vendas nëpërmjet 
këndvështrimit të reporterëve dhe opinionistëve të huaj. Këndvështrimi i huaj kishte 
arritur të kompletonte për periudhën në fjalë karakteristikat e tij bazuar në veprimet 
konkrete dhe në atë çfarë kish arritur të realizonte në raport me popullin serb, me 
krahinat, por dhe me njësitë e tjera kushtetuese dhe në përgjithësi me federatën 
jugosllave.  

Krahas  përshkrimeve të  gazetarëve të huaj në shtypin e republikave  zunë vend 
edhe letrat publike drejtuar Milosheviçit nga intelektualë kroatë e sllovenë. Kiril 
Zllobeç231 në letrën e tij drejtuar Milosheviçit (botuar në shtypin e Tiranës) nënvizonte se  
“në misionin tuaj nacionalist ju jeni një bashkues modern i popullit serb siç kanë qenë 
para jush disa knjazë dhe krajlë dhe fakti që ju jeni kryetar i LK nuk i ndryshon aspak 
gjërat”232.  

Në mjetet e informimit të periudhës ‘81 – ‘90  mungoi një analizë e figurës dhe 
personalitetit politik të Milosheviçit me autorësi shqiptare. Në këto vite ai ishte edhe në 
krye të LKS prej nga impononte edhe vendimmarrjen e presidencës jugosllave, pra dhe 
ato që lidheshin me marrëdhëniet me Shqipërinë. 

                                                 
  Kiril Zllobec, politikan slloven i kohës. 
232 Kiril Zllobec “Letër drejtuar Milosheviçit”, ATSH (TANJUG) 21 prill 1989.   
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KREU I TRETË  
MEDIA SHQIPTARE PËR ELIMINIMIN E AUTONOMISË SË 

KOSOVËS (1988 - 1990)                    
III.1. Si u pasqyrua në medien shqiptare dhe të huaj Mbledhja e Ministrave të 
Jashtëm të Ballkanit ndaj çështjes së Kosovës  (shkurt 1988)    

Qeveria shqiptare pas shumë ngurimeve, rrjedhojë e qëndrimeve të njohura të saj 
ndaj forumeve ndërkombëtarë, kishte konfirmuar pjesëmarrjen në mbledhjen e ardhshme 
rajonale që do të mbahej në Beograd në shkurt 1988. Me ndërmarjen e këtij hapi, ajo 
konsideroi detyrë shumë të rëndësishme qartësimin e opinionit të brendshëm dhe atij të 
shqiptarëve matanë kufirit, pasi ai shënonte një ndryshim nga vija e përgjithëshme e 
ndjekur me dekada nga shteti shqiptar. Edhe 7 vjet pas demonstratave të 1981, politika 
zyrtare shqiptare nuk e kishte kapërcyer ende fushën e medias në drejtim të shprehjes dhe  
mbrojtjes së të drejtave të shqiptarëve në Kosovë.  

Retorika politike që përfshiu median lidhur me këtë takim rajonal në muajt e 
fundit të vitit 1987 u përqëndrua në disa drejtime.  

Nëpërmjet retorikës, media rikonfirmonte politikën zyrtare në tërësi, vijën e saj 
më të herëshme në marrëdhënie me fqinjin e saj verior, e karakterizuar nga e njëjta frymë 
me ato të disa viteve më parë. Ajo paralajmëronte se “ne nuk shkojmë në Beograd për 
qëllime propagandistike, por gjykojmë që në Beograd duhet të ketë qetësi dhe midis 
fqinjëve duhet të ekzistojnë marrëdhënie të sinqerta dhe jo tension e keqdashje”233.  

Nëpërmjet retorikës, media synonte të tregonte se përshpejtimi i procesit për 
heqjen e statusit të Kosovës si element i federatës ishte një kundërvenie e hapët ndaj 
synimit të shpallur të takimit në Beograd. Procesi kundërautonomi vijonte ethshëm edhe 
në një moment të rëndësishëm të zhvillimeve rajonale, kur qeveritë e shteteve të Ballkanit 
kishin filluar të shpreheshin për krijimin e  një klime të re në rajon dhe të një  fryme 
bashkëpunimi mes tyre.  

Nëpërmjet retorikës, media synonte të shprehte në mënyrë më të dukshme  
kushtëzimin e zhvillimit të marrëdhënieve ndërshtetërore me respektimin e të drejtave të 
shqiptarëve në Kosovë. Dy muaj para hapjes së mbledhjes së mësipërme artikulli 
“Jugosllavia dhe fqinjët” shprehte  mbështetjen për shqiptarët në federatë, duke treguar se 
pjesëmarrja në takimin e ardhshëm nuk do të thosh ndryshim qasjesh politike përsa i 
përket  parimeve të saj. “Çfarë dobie do t’u sjellë popujve të Jugosllavisë mohimi i të 
drejtave kombëtare që u bëhen shqiptarëve dhe trajtimi i tyre si qytetarë  të dorës së dytë,  
të cilët kushdo mund t’i ofendojë, keqtrajtojë dhe diskriminojë? Mos vallë kjo politikë e 
urrejtjes kombëtare, e shtypjes së demokracisë dhe të drejtave të njeriut, do të forcojë 
lirinë e pakicës jugosllave, (në Kosovë – shënim imi) unitetin e shtetit të bashkim 
vllazërimit”234?  

Takimi i parë i ministrave të jashtëm të Ballkanit u mbajt në Beograd, më 21-22 
shkurt 1988. Në të u premtua për bashkëpunim me interes të përbashkët dhe forcim të 
atmosferës së mirëkuptimit mes vendeve, ku kombësitë e pakicat kombëtare kanë një rol 
të padiskutueshëm si ura lidhjeje mes tyre. Mjetet shqiptare të informacionit i dhanë 
                                                 
233 “Konferenca ballkanike dhe provokacionet antishqiptare të  Beogradit”, Zëri i Popullit, nr. 279/ 12268,  
 11 nëntor 1987,4. 
234 “Jugosllavia dhe fqinjët” Zëri i Popullit, nr. 310/ 12308, 27  dhjetor 1987,4. 



67 
 

hapësirë kësaj ngjarje duke e quajtur “me rëndësi të veçantë politike për Ballkanin ... me 
synim përmirësimin e klimës në rajon”235. Autori i shkrimit të mësipërm nuk 
anashkalonte faktin se problemet e minoriteteve janë më të ndjeshmet në rajon, por i 
shmangej konkretizimit të tyre dhe nuk adresonte gjendjen e shqiptarëve në Kosovë, as si 
shkelje e të drejtave të njeriut, as si respektim i tyre në kuadër të të drejtave të pakicave.  

Kosova nuk ishte e përfshirë në rendin e ditës së këtij takimi dhe nuk u bë objekt 
diskutimi në forumin e parë ballkanik. Shteti amë humbi me vetëdije shansin për ta 
nxjerrë çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Kosovë jashtë federatës jugosllave, për ta 
bërë pjesë të agjendës politike rajonale e më gjerë.  

Duke u kthyer pas, 8 muaj para mbledhjes së mësipërme, kur Shqipëria kishte 
marrë propozimin jugosllav për zhvillimin e mbledhjes së mësipërme është vendi të sillet 
një reagim i parë ndaj atij propozimi.  Më 26 qershor 1987, gazetat e ditës botonin të 
plotë fjalën e kreut të  shtetit shqiptar në Kongresin X të Bashkimeve Profesionale në të 
cilën publiku njihej me propozimin e palës jugosllave dhe me komentin përkatës. Duke 
shprehur dyshimin e plotë për rezultatet praktike të saj, në referim dhe të sjelljeve të 
federatës në marrëdhëniet me Shqipërinë, R.Alia prekte edhe çështjen e Kosovës si një 
casus për mbledhjen. Ai nënvizonte : “Sot në Ballkan ekzistojnë një numër konfliktesh 
dypalëshe me elementë të mprehtë negativë. Të tilla veç të tjerave janë çështjet që lidhen 
me pakicat kombëtare.. Ka gjashtë vjet që e kanë venë Kosovën në karantinë, që kanë 
prerë të gjitha lidhjet ekonomike, kulturore e njerëzore me Shqipërinë... A mund t’i 
shërbejë forcimit të besimit reciprok e të fqinjësisë së mirë ai mur i lartë izolimi e 
segregacioni që e ndalon Kosovën të komunikojë me Shqipërinë e botën, ato sulme plot 
vrer shovinist kundër historisë së Shqipërisë, gjuhës e kulturës shqipe, gjer dhe kundër 
emrave e toponimeve shqiptare”236? Komenti i mësipërm, veç dyshimit për përfaqësimin 
e Shqipërisë në mbledhje, linte të kuptohej se (në rast se Shqipëria do të merrte pjesë), 
çështja e Kosovës do të ishte bazike në qëndrimin e delegacionit shqiptar. Tërheqja dhe 
qëndrimi konkret i saj në atë mbledhje, pavarësisht kushtëzimeve, dëshmoi për vijimësi 
në politikë për çështjen  e Kosovës si në raport ndërkombëtar dhe në raport me shtetin 
amë. Shqipëria si edhe më parë dëshmoi se nuk e shfrytëzoi këtë rast për të rajonalizuar 
problemin Kosova.  

Si e mbuloi media shqiptare këtë takim?  
Përfaqësues të mjeteve të informimit publik të Tiranës, të cilët merrnin pjesë për 

herë të parë në një veprimtari politike rajonale, luajtën rolin e tyre si zëdhënës zyrtarë të 
qeverisë. “Organizuesit e mbledhjes kanë shënuar faktin se Shqipëria kish dërguar shtatë 
gazetarë shqiptarë dhe një grup xhirimi të televizionit” 237(TVSH – shënim imi) për të 
mbuluar nga Beogradi një veprimtari politike. Ky rast tërhoqi vemendjen e gazetarëve të 
huaj të cilëve u kishte bërë përshtypje numri i reporterëve nga Tirana, pasi bëhej fjalë për 
një alternativë mediatike, atë moniste. Madje në raportet e tyre korespondentët e huaj që 
mbulonin këtë takim e krahasonin numrin e gazetarëve shqiptarë me atë të Rumanisë, (ku 
ekzistonte vetëm media moniste – shënim imi) e cila kish dërguar vetëm dy gazetarë.  
                                                 
235 Ymer Minxhozi, “Mbledhja e MPJ të Ballkanit, ngjarje me rëndësi të veçantë politike për rajonin  tonë”,  
Zëri i Popullit,  nr. 257/12255, 23 Shkurt 1988 ,4.  
236 Ramiz Alia, “Klasa punëtore – shtyllë  e çeliktë  e Shqipërisë  sonë  socialiste,  Zëri i Popullit, nr. 155/ 
21153, 25 qershor 1987,3. 
237 Louis Zanga, “Albanian foreign minister sets forth Albanian’s new  look diplomacy” RFE-RL, March 
4,1988. Tërhequr 13 prill 2011. http://www.osaarchivum.org/greenfield/repository/osa:cdbd2fa7-bef0-
4c5a-bcf8-939111eb959c 
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Qëndrimet politike dhe diplomatike zyrtare shqiptare në mbledhje rezonuan në të 
njëjtën mënyrë në media. Informacioni identik, si i korrespondentit të TVSH dhe atij të 
ZP, nuk përmbante asnjë fjalë për problematikën e Kosovës, si ndër më emergjentet në 
rajon. Për herë të parë në historinë e medias audiovizive shqiptare, një gazetar raportonte 
në linjë telefonike nga Beogradi brenda standardit mediatik shqiptar. Raporti përmbante 
vetëm anën protokollare, programin, fjalimin e plotë të ministrit të jashtëm shqiptar dhe 
përmbledhje nga fjalimet e ministrave të tjerë të shteteve të rajonit. Problemi i mungesës 
së agendës Kosova nuk u bë objekt për mjetet e informacionit shqiptar të përfaqësuar në 
këtë forum. 

Në intervistën e tij për gazetën kosovare Rilindja, ministri i jashtëm i Shqipërisë 
Reiz Malile ripërsëriti të njëjtat ide të fjalimit të mbajtur në mbledhje. Intervista e parë e 
një zyrtari të lartë shqiptar në gazetën kryesore të Kosovës, bënte fjalë për predispozitën e 
Shqipërisë për zhvillimin e marrëdhënieve me federatën, “për rolin e pakicave etnike si 
ura lidhëse mes vendeve” dhe se “ne nuk kemi kërkuar dhe nuk kërkojmë asgjë”238 si 
përgjigje ndaj akuzave jugosllave për pretendime territoriale, ndërkohë që nuk referonte 
asnjë shqetësim të shqiptarëve në Kosovë, qoftë dhe jo të drejtëpërdrejtë politik. 
TANJUG e konsideroi fjalimin e Maliles ‘delikat dhe pragmatik’ dhe që “shmangu çdo 
keqkuptim, psh shkurt e me kujdes çështjen kosovare, duke deklaruar se pakicat 
kombëtare duhet të ndihmojnë për ngritjen e urave mes shteteve”239. Në  perceptimin e 
mëvonshëm të Vickers dhe Pettifer fjalimi i bënte “jehonë konceptit të dikurshëm të Titos 
për ‘ndërtimin e urave’në marrëdhëniet ndërmjet pakicave”240.  

Përjashtimi i  çështjes së Kosovës në takimin e Beogradit dhe shmangia që i bëri 
parashtrimit të saj përfaqësuesi shqiptar në takim u shënua nga media e huaj. 
Korrespondenti i The New York Times vinte në dukje se “në vend të diskutimit për 
polemikat e hidhura mes Beogradit dhe Tiranës për situatën e mbi 1.7 milionë 
shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi, Z.Malile foli për çështjen e minoriteteve si “një nga 
problemet që ka vështirësuar dhe vazhdon të vështirësojë vendosjen e marrëdhënieve të 
hapura, të sinqerta dhe vërtetë miqësore e premtuese mes vendeve të Ballkanit. Ai shtoi 
‘natyrisht qëndrimi ndaj minoriteteve dhe trajtimi i tyre është çështje e brendshme e çdo 
vendi, e sovranitetit të plotë të tyre’. Këtë trajtim jugosllavët mund ta mbështetin”241.  

Gjatë ditëve të zhvillimit të takimit ballkanik, në të përditshmet shqiptare mungoi 
informacioni për ngjarjet në Kosovë, një praktikë e aplikuar në mënyrë të pakuptimtë në 
shtyp. Sipas asaj praktike, në shtyp nuk duhej të publikoheshin lajme negative apo analiza 
kritike për shtetet me të cilët shteti ynë kish marrëdhënie diplomatike si psh në ditët e 
festave të tyre kombëtare, apo në prag, gjatë dhe pas vizitave zyrtare të përfaqësuesve të 
vendeve të ndryshme në vendin tonë etj.  

Artikulli i mësipërm ashtu sikurse dhe fjala e ministrit të jashtëm shqiptar duke 
referuar problemin e pakicave në rajon, në tërësi, aludonte për gjendjen e shqiptarëve në 
Kosovë. Si në këtë rast, dhe në të tjera, aludimi, në funksion më shumë të mesazheve me 
karakter politik, se sa të mjeshtërisë gazetareske, në shtypin e atyre viteve u përdor si një 
                                                 
238 Reiz Malile, “Nuk kemi kërkuar dhe nuk kërkojmë  asgjë ”, Rilindja  (Prishtinë ) 27 shkurt 1988, 2. 
239 Reiz Malile, “Pakicat kombëtare mbështetje për ngritjen e urave mes shteteve”, TANJUG 24 shkurt 
1988. 
240 Vickers dhe Pettifer, Shqipëria: Nga anarkia, 145. 
241 David Binder, “Rivalry Aside, 6 Balkan Lands Meet and Agree”, The New York Times,March 6,1988. 
Tërhequr  9 nëntor 2011. http://www.nytimes.com/1988/03/06/world/rivalry-aside-6-balkan-lands-meet-
and-agree.html 
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formë komunikimi e tërthortë me median e politikën serbe. Publikimi i aspekteve të 
marrëdhënieve greko - shqiptare, të trajtimit të minoritetit grek në Shqipëri, të 
mirëkuptimit mes palëve respektive, ishin përpjekje për të treguar se shteti shqiptar nuk 
ishte përgjegjës për situatën në Kosovë, pasi ai kishte ndërtuar e zhvillonte marrëdhënie 
korrekte me një tjetër shtet fqinj, duke treguar njëkohësisht shembullin e Shqipërisë në 
zgjidhjen e problemeve me pakicat kombëtare etj. Aludimi u përdor jo rrallë në gjinitë e 
ndryshme gazetareske në shtypin e shkruar, madje edhe në artikujt polemizues, karakteri i 
të cilëve nuk ka nevojë për të.  

Nga ana e saj politika shqiptare ishte e ndërgjegjshme se heshtja e saj për çështjen 
e Kosovës në mbledhjen ballkanike nuk do të ish e mirëpritur në opinionin shqiptar 
brenda e jashtë kufijve shtetëror. Prandaj ishte menduar edhe qëndrimi mediatik i Tiranës 
post mbledhjes lidhur me problemin e Kosovës, që rezulton i njëjtë me atë të të hershëm 
para saj, madje edhe me ashpërsime të replikës në vijim. Në polemikën për artikullin “A i 
njohim shqiptarët” botuar në Borba më 26 Prill 1988, me autor diplomatin serb Arso 
Milatoviç, intelektuali shqiptar Javer Malo sillte dokumente të rëndësishme historike e 
kulturore për të përgënjeshtruar ato denigruese serbe dhe theksonte se këto artikuj 
publikoheshin “kur nuk është tharë akoma boja në firmat në dokumentet e mbledhjes në 
Beograd”242. Por në artikull anashkalohej roli regresiv që luante media serbe në këtë 
drejtim. Veçuam këtë shkrim nga e përditshmja e kohës pasi që në krye autori bënte të 
ditur se artikulli i Milatoviç  ishte i 12 i botuar për Kosovën në gazetën Borba një fakt i 
mjaftueshëm për të konsideruar edhe brenda polemikës në fjalë rolin e medias serbe në 
kultivimin e urrejtjes etnike mes popujve. Në këtë këndvështrim, artikulli kritik 
“Ringjallja e kryqtarëve të sfilitur të propagandës kundërshqiptare në Beograd”243, 
ripërsëriste idenë e kundërshqiptarizmit të medias serbe pa ezauruar tematikën në fjalë. 
Mangësitë në trajtimin analitik të rolit të medias serbe, të drejtojnë vetëm në konceptin 
partiak për funksionin e medias si propagandë e zakonshme. Roli i medias serbe në 
promovimin e pikëpamjeve shoviniste serbe nuk rezulton i analizuar në mënyrë të 
veçantë, madje as edhe në polemikat e ashpra mediatike lidhur me intensifikimin e 
propagandës kundërshqiptare në përgjithësi. 

Kjo periudhë me shumë zhvillime komplekse gjatë së cilës “midis udhëheqjes së 
Serbisë dhe atyre të dy krahinave janë shfaqur mosmarrëveshje të dukshme, sidomos 
lidhur me vlerësimet për gjendjen në Kosovë, për manifestimet e serbëve dhe për 
ndryshimet në kushtetutën e republikës”244 pasqyrohej në mjetet e informimit kryesisht 
nëpërmjet lajmeve të ATSH, që përdorte burimet e saj, mes të cilave TANJUG. 
Informacionet e kësaj agjencie janë ndër më të pranishmet në rubrikën informative për 
Kosovën. Krahasuar me agjencitë e tjera të huaja të përdorura nga ana e medias shqiptare 
agjencia zyrtare jugosllave  dhe disa gazeta si NIN, TANJUG dhe Borba rezultojnë si më 
të referuarat. Në hapësirën për ngjarjet në Kosovë të të përditëshmeve ZP e Bashkimi etj 
të paktën një lajm do të kish burim atë agjenci apo dy citime do të adresonin në atë 
burim. Lajmet për Kosovën me burim agjencinë jugosllave përfshiheshin krahas 
burimeve të tjera të huaja në rubrikën me kryetitull “Problemet e Kosovës nuk mund të 

                                                 
242 Javer Malo “Rreth artikujve të një ‘specialisti’të ccështjes shqiptarenë gazetën Borba të Beogradit”Zëri i 
Popullit nr 133/11244, 3 qershor 1988,4. 
243 Sokol Gjoka, “Ringjallja e kryqëtarëve të cfilitur të propagandës kundërshqiptare në Beograd”, Zëri i 
Popullit, nr. 247/ 12558, 21 maj 1988, 4. 
244 “Rreth ngjarjeve në Kosovë”, ATSH 15 korrik 1988.  
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zgjidhen pa shqiptarët dhe kundër shqiptarëve”. Kryetitulli i rubrikës së mësipërme 
alternohej herë pas here me atë “Rreth ngjarjeve në Kosovë” ose dhe me të tjerë që 
pasuan. Struktura e rubrikës ishte në thelb e njëjët. Ajo përmbante lajme të ditës për 
zhvillimet në Kosovë, hera herës artikuj redaksionalë, por edhe vëzhgime apo komente të 
orientuar dhe të kontrolluar për Kosovën të firmosur në këtë kohë nga një apo dy 
gazetarë, si dhe analiza mediatike të huaja të përgatitur nga ATSH. Titujt e artikujve të 
huaj, perëndimorë apo federativë, publikoheshin si në origjinal; përgjithësisht  
përzgjidheshin ata më sensibilizuesit. Mendimi gazetaresk i huaj ende vazhdonte të zinte 
hapësirën më të madhe të të përditshmeve dhe të edicioneve radiofonikë e televizivë të 
lajmeve për ngjarjet në Kosovë.  

Tërheq vemendjen fakti se në shtypin e ditës së Tiranës, prania e komenteve 
objektive, prognozave realiste të gazetave kroate dhe sllovene dhe aty këtu edhe 
boshnjake, vinte në rritje jo vetëm si citime të një artikulli, por të disa artikujve njëherësh. 
Kjo medie në raport me median tjetër të huaj, të referuar nga shtypi shqiptar i asaj kohe, 
zinte vendin kryesor. Ato pasqyronin hap pas hapi zhvillimet më të ndjeshme në Kosovë, 
Serbi e ish Jugosllavi për popujt e tyre dhe kjo i interesonte medieve shqiptare. Nëse rasti 
Kosova kishte shërbyer fillimisht për të paralajmëruar e parapërgatitur opinionin publik 
në republikat e tyre për revanshin serb, thellimi në ngjarjet e ditës ndërgjegjësonte 
publikun se strategjia e klanit nacionalist serb synonte edhe republikat e tyre. Në këtë 
mënyrë intensiteti i informacionit, opinionet dhe analizat mediatike që vinin nga këto 
republika shërbenin për të mbushur boshllëkun informativ dhe analitik të medias 
shqiptare, por dhe për të njohur nivelin aktual të atyre medieve republikane, që 
megjithëse të kontrolluara dhe të varura nga politika e tyre, madje dhe nga ajo federative, 
kishin më shumë liri shprehje dhe ishin më të hapura për opinionet e qytetarëve të vet 
lidhur me Kosovën, gjë e pamundur kjo për median e Tiranës.  

Zhvillimet në ish Jugosllavi dhe në Kosovë ishin pjesë e agjendës së asaj media 
ndërkombëtare, gazetarët e së cilës ushtronin profesionin në kushtet e funksionimit të 
shtetit demokratik, ku liria e informimit dhe pavarësia editoriale respektoheshin. 
Pavarësisht zigzageve të agjendës lidhur me Kosovën, në sajë të këtyre gazetarëve që 
vëzhguan nga afër dhe u ballafaquan me realitetin e hidhur të shqiptarëve në krahinë, u bë 
e mundur që çështja e Kosovës t’i imponohej opinionit publik dhe opinionit zyrtar 
ndërkombëtar. Parë nga ky këndvështrim, raportet e gazetarëve nga terreni, u vlerësuan si 
më realistet edhe nga mediat shqiptare. Prandaj përzgjedhja e artikujve cilësorë të shtypit 
të huaj, pavarësisht se kujt media apo vendi i përkisnin, merrte rëndësi të veçantë për 
informimin e opinionit publik, për specialistët dhe vetë nivelin analitik të gazetarisë 
shqiptare të kohës.  

Nga ana tjetër, kjo praktikë pune prej vitesh e mjeteve shqiptare të informimit, 
duhej të kishte qenë një leksion i jashtëzakonshëm për drejtuesit e lartë partiakë në 
Shqipëri, që kishin nën juridiksionin e tyre të drejtpërdrejtë dhe mjetet e informacionit. 
Ajo u kishte treguar atyre se forca e pushtetit mediatik në vendet demokratike nuk ishte 
fiksion, por realitet, se me ndryshimet që po ndodhnin në marrëdhëniet ndërkombëtare, 
ky pushtet forcohej në pavarësinë e tij, se lëvrimi i tematikave ‘delikate’ nga gazetarë 
profesionistë  i ofronte publikut mundësinë për t’u njohur e për të gjykuar vetë edhe rreth 
këndvështrimeve të ndryshme dhe larmive të stileve të shkrimeve të së njëjtës agjendë. 
Në fund të fundit logjika pragmatiste e treguar për publikimin e raporteve dhe analizave 
mediatike perëndimore, të cilat përbënin shumicën në hapësirën informative shqiptare për 
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Kosovën, duhej të funksiononte edhe për angazhimin e  drejtpërdrejtë të gazetarëve 
shqiptarë të fushës, historianëve dhe specialistëve të tjerë të fushave shoqërore shqiptare. 
Në këtë periudhë fillojnë dhe publikohen shkrimet e para për Kosovën me firmën e një 
ideologu partiak dhe aty këtu edhe të ndonjë gazetari shqiptar, si ai me titull “Kufizimi i 
të drejtave të shqiptarëve e komplikon edhe më tepër gjendjen në Kosovë e në tërë 
Jugosllavinë”245 i gazetarit të ZP Shaban Murati artikuj që megjithëse të rrallë janë 
tregues i nivelit analitik të medias shqiptare, veçanërisht në fushën e gazetarisë 
ndërkombëtare.  

Parë nga një marrëdhënie më e gjërë, pjesëmarrja e Shqipërisë në nismën rajonale 
ballkanike dhe angazhimi në të gjitha nivelet e saj ishte tregues i një konceptimi më 
ndryshe nga ana e saj e realiteteve të reja në marrëdhëniet ndërkombëtare. Këto hapa të 
përmbajtur drejt ndryshimeve u reflektuan gradualisht në fushën mediatike, në formën e 
lehtësimit nga frazeologjia stereotipe komuniste të shkrimeve dhe analizave.  

III.2. Profesionalizmi i medias shqiptare dhe korniza politike në trajtimin e çështjes 
së Kosovës 

Serbia synoi dhe arriti që të implikonte federatën për çështjen e Kosovës. Kjo do 
të thoshte se Serbia e jugosllavizoi problemin e Kosovës. Këtë e realizoi kryesisht në dy 
drejtime: me dërgimin e forcave federative për shtypjen e demonstratave të vitit ‘81 dhe 
me tërheqjen e saj në procesin e eliminimit të statusit të krahinës si element federativ, 
nëpërmjet miratimit të vendimeve për Kosovën në strukturat më të larta federative. 
Qëndrimi tolerues në vijimësi i udhëheqjes së republikave ndaj revanshit serb i dha 
mundësi udhëheqjes serbe që të siguronte miratimin e strukturave federative për një varg 
veprimesh të saj. Kjo ishte arësyeja që në shtypin shqiptar nënvizohej se federata ishte 
bërë bashkëautore në padrejtësitë ndaj popullit shqiptar në Kosovë.  

Në ethe për të mbyllur sa më shpejt problemin me Kosovën, udhëheqja serbe në 
Beograd e kishte shndërruar në rutinë mbledhjen e plenumeve të saj për gjendjen në 
Kosovë, ku miratoheshin formalisht njëri pas tjetrit vendime që ashpërsonin gjithnjë e më 
shumë situatën në Kosovë. Duke i cilësuar shqiptarët fajtorë për keqësimin e 
marrëdhënieve ndërnacionale në Kosovë dhe “marrëdhëniet ekonomike sociale në 
krahinë si kërcënim i drejtpërdrejtë për stabilitetin dhe sigurinë e Jugosllavisë,”246 
Milosheviçi në Plenumin e  IX të LKJ  kërkoi “masa kushtetuese e ligjore që të zgjidhet 
përgjithmonë problemi i Kosovës, pasi  mund të zhvillohet një konflikt në shkallë të gjërë 
me pasoja jashtëzakonisht të rënda edhe për sigurinë e vendit”247. Duke shkruar për këtë 
plenum, shtypi shqiptar konstatonte se gjendja në Kosovë vlerësohej në instancën më të 
lartë partiake si rrezik për të gjithë federatën. Përtej konstatimeve, artikullshkruesi 
Sh.Murati analizonte sjelljen e drejtuesve të lartë të LKJ ndaj Kosovës dhe tërhiqte 
vëmendjen se miratimi i masave të rrepta kundër të drejtave demokratike dhe kombëtare  
të shqiptarëve nuk e qetësonte, por e “komplikojnë dhe më tepër gjendjen në Kosovë dhe 

                                                 
245 Shaban Murati, “Kufizimi i të drejtave të shqiptarëve e komplikon edhe më tepër gjendjen në Kosovë e 
në tërë Jugosllavinë”, Zëri i Popullit nr 192/12503,11gusht 1988,4. 
246 “Rreth Plenumit të KQ LKJ për gjendjen në Kosovë” ATSH 1 gusht 1988.   
247 Po aty.   
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në Jugosllavi. Kosova nuk duhet të paguajë e të lajë të gjitha gjynahet e hallet e 
Jugosllavisë”248.   

Në plenumin e 8 të KQ të LKS, në shtator 1988, mbështetja që iu dha 
Milosheviçit, e rikonfirmoi atë si personin kyç për realizimin e projektit serb për 
hegjemoni në federatë. Natyrisht sigurimi i karrikes më të lartë të republikës serbe ishte 
rrjedhojë e një sërë faktorësh të brendshëm e të jashtëm, por roli i medias serbe sikurse 
është shënuar nga shumë autorë ka qenë ndër faktorët shumë të rëndësishëm gjë që i 
mundësoi Milosheviçit t’i afrohej pa vështirësi karrikes së pushtetit edhe në federatë. 
Media serbe i parapriu fushatës së Milosheviçit për kreun e ngrehinës federative 
jugosllave. Manipulimet me gjysmë të vërtetat dhe karakteri ofensiv i saj ridimensionuan 
karakterin publik serb dhe jugosllav në mbështetje të Milosheviçit. Milosheviçi kishte në 
dorë kontrollin si të raditelevizionit dhe të agjencisë zyrtare të lajmeve jugosllave. Ajo 
medie punoi shumë që  informacioni objektiv për atë që ndodhte në Kosovë dhe në ish 
Jugosllavi të mos arrinte në opinionin publik ndërkombëtar ose të arrinte i deformuar.  
Vlerësimi i korespondentit të shtypit gjerman Meijer se në Jugosllavinë e kohës “agjencia 
TANJUG sundohet nga udhëheqësi i partisë serbe Milosheviç, e cila shpesh shkëmbimin 
e mendimeve e paraqet në dëm të udhëheqjes së Prishtinës”249, përkonte me linjën zyrtare 
shqiptare lidhur me rolin e mjeteve të informimit serb e veçanërisht të asaj agjencie 
lajmesh.  

Pas fitores së Milosheviçit procesi i heqjes së autonomisë së krahinave u 
përshpejtua dhe u intensifikua. Brenda një harku të shkurtër kohor, ngjarjet pasuan njëra 
tjetrën; në tetor 1988 Vojvodinës i u hoq me dhunë statusi i autonomisë; ndërsa në 
Kosovë u rrit dhe u intensifikua dhuna e represioni policor serb ndaj shqiptarëve. Burimet 
zyrtare jugosllave faktonin se “gjatë vitit 1987 në Kosovë ishin zhvilluar 500 procese 
gjyqësore kundër shqiptarëve”250. Mitingjet kundërshqiptare të serbomalazezëve, të 
quajtura nga serbët ‘mitingjet e së vërtetës’ ose ‘mitingjet e solidaritetit’, u bënë një ritual 
i përditshëm në Serbi e gjetkë. Kryeparulla e mitingjeve serbe “Kosova është Serbi” e 
shpalosur edhe në qytetet jashtë Kosovës, tregonte se organizatorët e mitingjeve po 
kërkonin mbështetje për planin nacionalist serb edhe në republikat e tjera jugosllave. Le 
Mond e cituar nga e përditëshmja ZP kishte evidencuar se synimi i vërtetë i tyre ishte të 
“konsolidonte pozitat e kryetarit të partisë serbe S.Milosheviç”251, i cili jo vetëm i kishte 
iniciuar, por vazhdonte t’i mbështeste mitingjet duke rikonfirmuar hapur në Plenumin 17 
të KQ LKJ se “dënimet e mitingjeve dhe përpjekjet për t’i ndaluar ata janë të 
papranueshme”252.  
 Këto ngjarje sa revanshiste, aq agresive në vendin fqinj, me pasoja të rënda për 
shqiptarët në Kosovë, media i përcillte në publik pa mëdyshje. Në rastet kur qarqet 
zyrtare të vendit fqinj përdornin gjuhën e paralajmërimeve apo kërcënimeve, standarti i 
komunikimit të medias me opinionin publik merrte një formë tjetër. Në këtë kontekst nga 
kqyrja e një  periudhë dyjavore në gazetën ZP u konstatuan lehtë format e  ndryshme të 
komunikimit me publikun. Më datë 1 Tetor 1988 e përditshmja zyrtare ZP botonte të 
plotë fjalimin e  ministrit të jashtëm shqiptar në sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të 

                                                 
248 Shaban Murati, “Plenumi i histerisë kundërshqiptare,” Zëri i Popullit nr. 192/12503, 11gusht 1988, 4. 
249 “Drama Kosovare” Zëri i Popullit,nr. 275/ 12586, 15 nëntor 1988, 4.  
250  “Represion i egër në Kosovë”.ATSH 13 shtator 1988.  
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OKB. Sipas artikullit, ministri Malile nënvizonte se “problemet e kombësive dhe 
minoriteteve që jetojnë në territoret e njëra tjetrës mund të zgjidhen pa pasione, por 
vetëm me urtësi politike dhe drejtësi”253. Artikulli nuk i referohej konkretisht realitetit të 
shqiptarëve në Kosovë. Kjo mënyrë komunikimi i impononte publikut që të lexonte mes 
rreshtave deklarimet e politikës zyrtare për çështjen kosovare në nivel ndërkombëtar. Nga 
ana tjetër, ajo ishte shprehje e shansit të humbur në mënyrë të vetëdijshme nga klasa 
politike në Shqipëri për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve në Kosovë e në Jugosllavi në 
nivel ndërkombëtar.  

Por, gjuha diplomatike nga ana e shefit të diplomacisë shqiptare në tribunën e 
komunitetit ndërkombëtar nuk vonoi t’i linte vendin komunikimit të hapur, madje të 
mprehtë e të fortë në rrethana të ndryshme, pavarësisht se bëhej fjalë për çështje 
diplomatike. Dy javë pas fjalimit të cituar më lart, gazeta kryesore ZP, nën titull 
paralajmërues “Mos luani me zjarrin”, botonte një deklaratë të zëdhënësit të ministrisë së 
jashtme shqiptare lidhur me fushatën histerike kundërshqiptare në kryeqytetin e federatës 
jugosllave. Parulla nacionaliste e ‘mitingjeve të solidaritetit’ “Sllobo ec përpara, po qe 
nevoja deri në Tiranë”, botuar në gazetën Politika të Beogradit, u cilësua në deklaratën e 
ministrisë së jashtme shqiptare “provokacion i rrezikshëm”. Në të  vihej në dukje se 
ngjarjet në Jugosllavi ishin çështje e brendshme e federatës, “por kur ato synojnë t’i 
kapërcejnë këta kufij, puna ndryshon. Ne kemi të drejtë të ngremë zërin e protestës dy 
herë, edhe për persekutimin e diskriminimin që po u bëhet shqiptarëve në Jugosllavi, 
edhe për kërcënimet që i adresohen Shqipërisë, thirrjet për luftë kundër saj”254. Në këtë 
mënyrë politika zyrtare shqiptare duke iu kundërpërgjigjur ashpër asaj federative, gjente 
rastin dhe shprehej edhe për trajtimin që iu bëhej shqiptarëve në federatën jugosllave. Ky 
reagim politik publik krijonte përshtypjen se për autoritetet e shtetit shqiptar çështja e 
Kosovës ishte në varësi të manovrimeve politike apo e kushtëzuar vetëm nga interesat e 
ngushta shtetërore.  

Ndërkohë që media shqiptare lëvizte me ritmin e politikës zyrtare, media e huaj 
vinte në dukje anën tjetër të medaljes, atë të qasjes së shqiptarëve të Kosovës ndaj 
proceseve politike që po zhvilloheshin në krahinë, në republikë e në federatë.  

Përshpejtimit të procesit kundërautonomi shqiptarët e Kosovës iu 
kundërpërgjigjën me një qasje tjetër, që gjeti shprehje në protestat e Nëntorit 1988. Në 
ato protesta shqiptarët u sollën brenda rregullave e ligjeve kushtetuese të Federatës 
Jugosllave, mbrojtën të drejtat e tyre kombëtare, autonominë e Kosovës dhe protestuan 
kundër dhunës e represionit. Në ato rrethana, synimin e tyre për ruajtjen e autonomisë së 
krahinës dhe për mbrojtjen e Kushtetutës së vitit 1974, shqiptarët e paraqitën me parullat 
për ruajtjen e jugosllavizmit. Pikërisht për këtë arsye lajmet dhe komentet e ditës në 
median shqiptare ndryshe nga herët e tjera shmangën interpretimin e tyre. Mënyra se si u 
trajtuan protestat e 17 – 21 Nëntorit 1988 nga ana e shtypit të kohës ishte shprehje e 
mungesës së fleksibilitetit në mjetet shqiptare të informacionit. 

Lidhur me karakterin e protestave mbarëkosovare të mësipërme, opinionit publik 
shqiptar i ishte ofruar një raport me burim TANJUG, i cili i referohej punimeve të 
plenumit të Komitetit Krahinor të Kosovës më 6 Dhjetor 1988. I fokusuar në 
mosmarrëveshjet mes shqiptarëve e serbo - malazezëve për vlerësimin e manifestimeve të 
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nëntorit dhe në ndryshimet kushtetuese të kërkuar nga Serbia, plenumi diferencoi 
qëndrimet mes palëve. Për zyrtarët shqiptarë në Kosovë, demonstratat kishin karakter 
socialist dhe jugosllav; ndërsa për zyrtarët serbë, demonstratat cilësoheshin si 
kundërrevolucionare.  

Mungesa e komentit të medias shqiptare në këtë rast mund të shpjegohet me 
konceptimin që politika shqiptare e kohës i bëri atyre demonstratave. Nga njëra anë, ajo 
përkrahte kundërshtimin që shqiptarët në Kosovë i bënin politikës kundërautonomi të 
Milosheviçit dhe nga ana tjetër nuk mund të pranonte karakterin protitist të tyre, i cili 
lidhej me qëndrimin tabu ndaj figurës dhe rolit të Titos edhe 8 vjet pas vdekjes së tij. 
Madje këndvshtrimi ideologjik i kohës në kushte të tjera për Kosovën do t’i etiketonte ato 
si naive, që dëmtonin edhe karakterin kombëtar të lëvizjes shqiptare në Kosovë. 
Distancimi mediatik për arsye ideologjike nuk i ofroi opinionit publik mundësinë për të 
njohur karakterin e vërtetë të protestave të shqiptarëve të vitit 1988 në Kosovë. Në këtë 
mënyrë media u mjaftua me lajmin e ditës  për këto ngjarje.  

Në fakt media shqiptare prej kohësh kishte venë në dukje, nisur nga 
këndvështrimi i politikës zyrtare se federata jugosllave po shkonte drejt rrënimit 
ekonomik, se autoritarizmi i Titos kishte qenë faktor favorizues për nacionalizmin 
shumëngjyrësh në federatë dhe këto analiza jo vetëm nuk binin ndesh me ato të shtypit 
serioz botëror, por ishin në një linjë interpretimi me të. “Shtatë vjetë e gjysëm pas 
vdekjes së Titos, themeluesit të shtetit, konstatonte revista Der Speigel, (e botuar edhe në 
shtypin e Tiranës), Jugosllavia, paraqitet pashërueshmërisht e përçarë. Regjionalizmi i 
kushtëzuar nga rënia ekonomike po degjeneron në egoizëm të pashëmbëllt, në një luftë të 
të gjithëve kundër të gjithëve. Edhe brenda republikave të veçanta po shkërmoqet 
solidariteti i udhëheqjes, po tronditet struktura politike si pasojë e luftrave për pushtet”255. 
 Në thelbin e vet këndvshtrimi zyrtar me heshtjen e tij ndaj ngjarjeve të Nëntorit 
synoi të tregonte se nuk miratonte ‘naivitetin’e shqiptarëve lidhur me perceptimin që ata 
kishin për Titon. Sipas atij këndvështrimi, vlerësimi i figurës së Titos nga ana e 
shqiptarëve në protestat e Nëntorit lidhej drejtëpërdrejtë me autonominë e ‘74, duke 
harruar përgjegjësinë e tij ndaj fatit historik të shqiptarëve në federatën jugosllave.  

Ndërkohë media realiste ndërkombëtare e kish vendosur në vendin e vet edhe 
rolin e Titos në historinë e federatës jugosllave edhe pasojat e politikës së tij në atë 
aktualitet federativ. Analizat objektive në median e huaj kishin nënvizuar se investimi në 
krijimin e profilit të lartë të liderit të pazëvendësueshëm të shtetit shumëkombësh 
jugosllav nuk e shpëtoi Titon nga përgjegjësia historike lidhur me atë ç’ka ndodhte në 
federatë dhe më tej në procesin dizintegrues jugosllav post Tito pasi sikurse do ta 
karakterizonte pak vite më vonë personalitetin e tij gazetari shqiptar “megjithëse më 
liberal a më i mënçur se të tjerë homologë të Lindjes, Tito as më shumë, as më pak ishte 
një dictator”256. Kulti që ai krijoi për vehte çoi në instalimin e opinionit se pas vdekjes së 
tij “nuk kish një Tito të ri. Pa të shteti filloi të çthurrej, veren analisti britanik T.Judah. 
Qeveritë republikane filluan të ushtronin pushtetin që u takonte sipas kushtetutës dhe të 
mos paguanin detyrimet ndaj Federatës, pra dhe ndaj krahinave të varfëra jugosllave. 
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75 
 

Kundërshtimet filluan të rriteshin”257. Tito u braktis shpejt nga lidershipi jugosllav, që 
nuk i mbajti dot premtimet e formuluara në sloganin ‘pas Tito – Tito’.  

Ngjarjet në ish Jugosllavi pas vitit ‘80 provuan saktësinë e analizave dhe 
parashikimeve të shumta të studjuesve, historianëve, diplomatëve, politikanëve, 
analistëve, të informatorëve të shërbimeve të ndryshme inteligjente të huaj për atë që do 
të ndodhte në këtë shtet shumëetnik pas epokës së sundimit të Titos, i cili ishte  
njëkohësisht parathënia e shkatërrimit të asaj që ai krijoi vetë nënvizohej në analizat 
shqiptare mediatike të kohës. Më herët media shqiptare kishte publikuar analiza deri diku 
objektive lidhur me rolin e Titos. Në konjukturat e krijuara në ish Jugosllavi dhe në raport 
me çështjen e shqiptarëve në Kosovë media e mbërthyer nga ‘ngërçet’ e politikës zyrtare 
nuk iu përgjegj realitetit. Analizat realiste të  protestave të Nëntorit ‘88 u anashkaluan 
dhe në plan të parë media vuri në dukje çështjet e zhvillimeve në federatë, si “cënime për 
ekuilibrat në rajon dhe më gjërë”258.  

Analiza mediatike e kohës heshti edhe për një arësye tjetër. Kjo situatë zhvillohej 
pak muaj pas mbledhjes së parë të ministrave të jashtëm të Ballkanit dhe Shqipëria i 
druhej në këtë periudhë jo aq shumë përgjegjësisë për dëmtimin e marrëdhënieve 
ndërshtetërore me federatën si në vitin 1981, por më shumë etiketimit si shkaktare e 
prishjes së frymës së bashkëpunimit rajonal, pasi pala serbe nuk do të vononte ta bënte 
atë që në takimin më të afërt. 

Mendimi profesional lidhur me protestat e Nëntorit iu përcoll publikut tre muaj 
më vonë. Autori historian vlerësonte veprimin e shqiptarëve gjatë protestave të nëntorit, 
të cilat ia kundërvinte mitingjeve nacionaliste serbe. “Shqiptarët nuk dolën në rrugë si 
serbët që mbanin lart portretin e mbretit të përmbysur, Aleksandër Karagjorgjeviç e 
krahas tij atë të Miloshevicit. Kërkesat dhe parrullat e tyre nuk ishin, siç pretendohet nga 
udhëheqja e Serbisë dhe e Jugosllavisë as nacionaliste, as kundërrevolucionare, nuk 
shprehnin as synimet e shqiptarëve për hegjemoni apo shovinizmin, por aspiratat e 
ligjshme të një populli të shtypur, që kërkon të drejtën të trajtohet njëlloj si kombet e tjera 
të Jugosllavisë”259. Me këtë formulim ishte shmangur çështja delikate e parrullave 
projugosllave e protitiste të protestave shqiptare. 

Një këndvështrim i analistit kosovar Maliqi, i formuluar kur krahinës i ishte hequr 
autonomia dhe çështja kombëtare kishte hyrë në agjendën e luftës për të drejtat e njeriut 
dhe demokraci pohon se “demonstratat shqiptare të Nëntorit 1988 ishin demonstratat e 
fundit projugosllave dhe protitiste: flamuri shqiptar ishte nyjëzuar me flamurin jugosllav. 
Shqiptarët mbanin portretet e Titos dhe brohorisnin për Kushtetutën e vitit 1974”260 dhe 
se “shqiptarët manifestuan se ishin për një projekt në të cilin për herë të parë në histori e 
trajtonin veten si të barabartë … duke u kujtuar se edhe ata [shqiptarët] kishin një vend 
kushtetues dhe të drejtën e vetos në Jugosllavinë federative”261.Nën këtë moto ka shënuar 
studjuesi Kraja  ata [shqiptarët] “vunë në lëvizje dhe krijuan imazhin e “Kosovës politike 
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sepse fundja nën atë fasadën autonomiste të atyre tubimeve fshihej diçka më e fortë, 
diçka më e qëndrueshme diçka që shqiptarët e Kosovës i bënte komb”262.  

III 3. Lajmi i ditës në medien e Tiranës - Përmbyllja e procesit kundërautonomi në 
Kosovë  (1990)                                 

Për të përshpejtuar procesin kundërautonomi në Kosovë dhe për ta justifikuar atë 
para opinionit publik ndërkombëtar udhëheqja e Serbisë shpalli se në Kosovë kishte 
shpërthyer kundërrevolucioni i katërt dhe se ‘nga separatistët shqiptarë rrezikohej gjithë 
Jugosllavia’. E vërteta qëndronte ndryshe dhe as që bëhej fjalë për separatizëm. 
Eliminimi i autonomisë së Vojvodinës, ndryshimet në qeverinë e Malit të Zi, largimi nga 
detyra i gjithë zyrtarëve oponentë, (kritikues të politikës serbe), kundërmitingjet me të 
cilët shqiptarët e Kosovës iu përgjigjën mitingjeve serbe, arrestimi i dy drejtuesve 
politikë kryesorë të Kosovës, Azem Vllasi dhe Kaçusha Jashari,  etj në fakt e kishin 
ndezur  atmosferën në Kosovë. 

Precipitimi i  shpejtë i ngjarjeve në Kosovë përgjatë viteve  1989 – 90 dhe disa 
zhvillime në Shqipëri dhe në politikën e saj zyrtare shtruan nevojën e ridimensionimit të 
nivelit të angazhimit mediatik në Tiranë për këtë çështje. Qeveria shqiptare e kohës 
kritikoi ashpër politikën e dhunës dhe të represionit në Kosovë dhe veçanërisht ngjarjet e 
shkurtit 1989. ATSH dhe media në tërësi publikuan deklaratën e  sekretarit të parë të 
PPSH - s në të cilën theksohej se “problemet e Kosovës janë të mëdha e të rënda. Arsyeja 
e logjika kërkojnë që ato të zgjidhen me gjakftohtësi e urtësi. Por si duket, në Jugosllavi 
pasionet nacionaliste kanë dalë mbi urtësinë e logjikën. E keqja më e madhe është se 
problemet e Kosovës kërkohen të zgjidhen jo vetëm pa shqiptarët, por edhe kundër tyre. 
Mund të themi se kjo rrugë është pa krye, është një rrugë e rrezikshme e që askush nuk 
mund ta dijë se ku do të çojë”263. Paralel me reagimin zyrtar ecte dhe ai mediatik. Që në 
shkurt 1989, kur zhvillohej greva e minatorëve të Trepçes dhe Stari Tërgut, TVSH,  
kishte përfshirë në edicionet e lajmeve bllokun e plotë për këtë çështje të edicionit 
informativ Ditari të orës 19.30 të RTV Prishtinës. Ky burim i ri lajmi i dha larmi dhe e 
bëri më të plotë informacionin mediatik shqiptar për ngjarjet në Kosovë. Mehmet Kraja 
nënvizon për këtë fakt se “TVSH jep pothuaj në tërësi programin e TV Prishtinës 
veçanërisht gjatë kohës së grevës së minatorëve përfshirë këtu dhe ngjarjet politike që 
erdhën pastaj...Programi i TV Prishtinës jepte atëhere një pasqyrë reale të gjendjes në 
Kosovë pa lenë mënjanë as vlimet politike ndër shqiptarë të artikuluar si përpjekje për 
ruajten e autonomisë së Kosovës tashmë të rënuar e të nëpërkëmbur”264. 

Në gazetat e Tiranës të datës 25 Shkurt 1989, informacioni shoqërohej me 
shprehjen e solidaritetit të plotë për kërkesat e minatorëve të Trepçes nga ana e klasës 
punëtore dhe e rinisë në Shqipëri, të faqosura në faqe të parë, gjë që ndodhte për herë të 
parë për tematikën e Kosovës në këto vite.  

Në një hap tjetër zyrtar me jehonë në media, Komisioni i Jashtëm i Kuvendit 
Popullor një seancë të veçantë të tij ia kushtoi situatës në Kosovë.Në raportin e paraqitur 

                                                 
262 Kraja, Vite të humbura, 154.  
263 Ramiz Alia “Problemet e Kosovës kërkohen të zgjidhen jo vetëm pa shqiptarët, por edhe kundër tyre”. 
ATSH 24 shkurt 1989.  
264 Kraja, Vitet e humbura, 257. 
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për këtë qëllim Foto Çami nënvizonte se “politika antishqiptare që vazhdon të qëndrojë 
si një nga komponentët kryesorë të jetës politike në Jugosllavi, shtypja e vazhdueshme 
kombëtare e shqiptarëve jo vetëm i frenon marrëdhëniet midis dy vendeve tona, por edhe 
i kompromenton. Në këtë kuadër e në këtë kontekst politika që ndiqet ndaj shqiptarëve në 
Kosovë, situatat e rënda si ajo e Trepçes që krijon kjo politikë, nuk mund të mos 
influencojnë si një faktor negativ edhe për bashkëpunimin ballkanik e perspektivat e 
tij”265. Në këtë mënyrë qeveria shqiptare ashpërsoi qëndrimin e shprehur më herët lidhur 
me kushtëzimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy vendeve me situatën në Kosovë. Ajo 
i kanalizoi rrjedhojat e kësaj situate edhe në një plan tjetër, në atë të ndikimit negativ në 
procesin e bashkëpunimit rajonal. Dukshëm vihej re ndryshimi në qëndrimet e saj ndaj 
marrëdhënieve ndërshtetërore me federatën jugosllave në raport me ato të viteve 1981 – 
87. Ky ndryshim u reflektua dhe në media.  

Më 23 mars 1989, Kuvendi i Kosovës me shumicë votash miratoi amendamentet 
serbe. Ky akt u krye në kushtet e rrethimit të tij nga ana e forcave ushtarake, të policisë 
dhe të njerëzve të UDB. Menjëherë në rrugët e Ferizajt dhe qyteteve të tjera të Kosovës 
shpërthyen demonstratat e shqiptarëve. Deri më 28 mars 1989, kur amendamentet u 
miratuan edhe në Kuvendin e Serbisë, u vranë 22 demonstrues; shumë të tjerë u plagosën. 
Ndërkohë që rrugët e Kosovës përgjakeshin, 28 marsi 1989 në Beograd u kthye në festë 
të vërtetë, me ngritje dollish e shpërthime fishekziarësh. Agjencitë e huaja të lajmeve  
duke e konsideruar këtë zhvillim si regresiv, nënvizonin se tanimë kishin “Kushtetutën 
më të përgjakshme në Evropë” dhe historia kurdoherë do të lidhë në një të vetme ngjarjet 
dramatike në Kosovë me festimet në Beograd”266. Faktikisht klani serb me këtë akt të 
Kuvendit të tij e kishte çuar në fund procesin e heqjes së statusit të autonomisë së 
Kosovës. Në këtë mënyrë ishte realizuar faza e parë e strategjisë unitariste dhe 
hegjemoniste serbe.  
  Ngjarjet e marsit 1989 dhe ato që pasuan patën nga media shqiptare një mbulim 
të menjëhershëm dhe të ndryshëm nga ai i deriatëhershëm për ngjarjet në Kosovë.  

Një ditë pasi Kuvendi i Kosovës kishte votuar ndryshimet kushtetuese, në shtypin 
e Tiranës artikulli redaksional “Kushtetuta e tankeve” nënvizonte se ky akt ishte një 
humbje e madhe për shqiptarët dhe një padrejtësi e rëndë ndaj tyre. Me këtë akt “vendin e 
urtësisë politike e ka zënë çmenduria shoviniste, mjetet politike për zgjidhjen e 
konflikteve nacionale e shoqërore janë zëvendësuar me tanke, mendimi i opinionit publik 
nuk merret në konsideratë, etja për pushtet e hegjemoni mbi kombet e popujt kthehet në 
një opsesion shkatërrimtar”267. Presioni psikologjik për të detyruar Kuvendin e Kosovës 
të kalonte pa reagime projektamendamentet e miratuara nga Kuvendi serb, në kushtet e 
gjendjes së jashtëzakonshme, rrethimi i tij nga njësitë ushtarake dhe tanket, thirrja në 
polici e deputetëve shqiptarë, ndalimi i medias së huaj ishin fokusi i agjencive të huaja të 
lajmeve dhe i korrespondencave të shtypit të shkruar ndërkombëtar. E përbashkët e të 
gjithë informacionit të huaj mediatik lidhur me miratimin e ndryshimeve kushtetuese nga 
Kuvendi i Kosovës ishte fakti se votimi u krye nën kërcënimin e tankeve dhe të policisë.  

                                                 
 Foto Çami, ish drejtues strukturave më  të  larta të  sistemit partiak, antar i byrosë  politike të  partisë. 
265 Foto Çami, “Ngjarjet e fundit në  Kosovë nuk mund të  lenë  indiferent asnjë  njeri përparimtar e 
demokrat në  botë.” Raport në  Komisionin e Jashtëm të  Kuvendit Popullor “ATSH 28 shkurt 1989. 
266 Ana Lalaj, “Autonomia e Kosovës: nga Kushtetuta jugosllave e vitit 1974 tek abrogimi i saj në mars të 
vitit 1989”, në “Konferenca e Bujanit” (Tiranë: ASHRSH, 1999), 68. 
267 “Kushtetuta e tankeve”, Zëri i Popullit nr.73/12699, 25 mars 1989, 4.  
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Krahas fshikullohej qëndrimi i deputetëve shqiptarë të Kuvendit të Kosovës, të 
cilët “i u nënshtruan shantazhit dhe u detyruan të ngrenë dorën”268. Çështja e qëndrimit të 
deputetëve shqiptarë për ndryshimet kushtetuese u kufizua vetëm në artikullin e 
mësipërm. Publikimi i artikujve të huaj më këtë temë i erdhi në ndihmë medias shqiptare 
si për të rikonfirmuar kritikën e drejtë të saj ndaj qëndrimit të deputetëve shqiptarë, ashtu 
edhe për t’i  treguar opinionit publik brenda e jashtë vendit se vlerësimi i saj kish qenë në 
të njëjtën gjatësi vale me atë të medias serioze ndërkombëtare. Madje korespondenti i 
Reuters Peter Hamfri, në raportin e tij nuk e fshihte faktin se miratimi i dokumentit  nga 
ana e deputetëve shqiptarë e kish zenë në befasi, pasi në raportin paraprak  ai nuk e kishte 
venë në dyshim se “shqiptarët nuk mund të përkrahin ndryshime, të cilat do të ngushtonin 
pozitën kushtetuese të Kosovës. Kjo do të ishte njësoj sikur t’i ktheje ata kundër 
vetes”269.  

Në raportet e tyre, analistët perëndimorë nënvizonin se dhuna e represioni i 
ushtruar mbi deputetët shqiptarë të Kuvendit të Kosovës ishin dëshmi e realitetit në 
krahinë, e mungesës së plotë të funksionimit të demokracisë në atë kuvend. “Si mund të 
ndërmarrë parlamenti i Kosovës vendime në mënyrë demokratike në kushtet e rrethimit 
me tanke?!”270 shtronte pyetjen gazeta Le Monde e cituar nga gazeta kryesore shqiptare. 
Objektiviteti dhe reputacioni i medias së huaj, e cila e pasqyroi me realizëm situatën në 
Kosovë, u shërbeu deputetëve shqiptarë kosovarë edhe si justifikim  përballë opinionit 
publik, por edhe si melhem për ndërgjegjen e tyre të vrarë për votimin pro 
amendamenteve kushtetuese serbe. Ndërsa në shtypin kroat analiza ishte më radikale. 
Danas e përcaktonte karakterin e drejtuesve politikë shqiptarë duke i dhënë secilit pjesën 
e vet të përgjegjësisë: “nëse udhëheqja kosovare lidhur me ngjarjet e atjeshme ka qenë 
skllave e oportunizmit, udhëheqja e Serbisë gjithashtu ka qenë e mbetet skllave e 
radikalizmit të vet”271. Në të gjitha këndvështrimet, karakterizimi i përfaqësuesve 
shqiptarë në parlamentin e Kosovës konvergjonte në një pikë, se ata nuk përfaqësonin 
interesat e qytetarëve të tyre në momentin e dhënë. Privilegjet personale u ekuivalentuan 
në votë për mohimin e statusit. Në reflektimet e mëvonshme të botuara në media 
arsyetimi i thelluar ngarkonte me përgjegjësi këta deputetë që përbënin 5/6 e Kuvendit, të 
cilët sikurse thekson Qosja nëse do të kishin refuzuar “miratimin e asaj Kushtetute 
nënçmuese për Kosovën pushtetarët serbë vështirë se do të urdhëronin burgosjen e krejt 
një Kuvendi. Ishte viti 1989 kur themelet e komunizmit në Jugosllavi po rrënoheshin dhe 
kur institucionet ndërkombëtare gjithmonë e më dukshëm po kërkonin llogari prej 
qeverive komuniste për shkeljen e të drejtave të qytetarëve, në mënyrë të veçantë të 
pjesëtarëve të kombësive, të cilëve nuk u njihej e drejta shtetkrijuese”272. 

Për të konkretizuar përmasat e dhunës dhe represionit serb përgjatë viteve 1981 – 
1988 në Kosovë, në shtypin e ditës së Tiranës publikoheshin fakte që mbanin të 
informuar opinionin publik për numrin e të vrarëve, të krahasueshëm me Palestinën dhe 
Afrikën e Jugut; për arrestimet në rritje; për shifrën rekord prej “584 mijë shqiptarë, dmth 
½ e popullsisë së rritur të krahinës, kryesisht të rinj nën 25 vjec kishin kaluar në organet 

                                                 
268 Po aty.  
269 Piter Hamfri “Shqiptarët nuk mund të  jenë  kundër vetvetes.”ATSH  9 mars 1989.   
270 “Rreth ngjarjeve në Kosovë”, Zëri i Popullit, nr. 54/ 12681, 4 mars 1989, 4.  
271 Jelena Lariç, “Humbja e virgjërisë politike”, Zëri i Popullit, nr. 82/ 12708, 28 prill 1989, 4.   
272 Rexhep Qosja, “Shqiptarët kundër vetvetes”,  Koha Jonë 6 nëntor 2003,12-13. 
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policore dhe gjykata”273 apo në organet e sigurimit të UDB. Përgjithësisht komentet e 
medias së huaj e cilësonin dhunën sistematike në Kosovë si rast unikal në Evropën e 
fundshekullit. Kundërshtimi i menjëhershëm dhe i plotë i të gjitha shtresave të popullsisë 
shqiptare në Kosovë ndaj shndërrimit të krahinës autonome të Kosovës në një distrikt të 
zakonshëm administrativ të Republikës serbe çoi në forcimin e masave represive në 
Kosovë dhe në vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme e dyta në tetë vite në 
përforcimin e njësive ushtarake, në arrestime, masa pas të cilave sikurse komentonte jo 
pa ironi autoritarja britanike The Financial Time “është shumë e vështirë që parullat e 
protestuesve të cilësohen si separatizëm ose nacionalizëm”274.  

Por përsa i përket politikës shqiptare lidhur me ndërkombëtarizimin e çështjes së 
Kosovës, mund të thuhet se megjithëse ajo vetë lëvizte ende brenda kufijve të medies 
kërkonte që po brenda kuadrit mediatik angazhimin e politikës ndërkombëtare në drejtim 
të Kosovës, pasi shqiptarët “ishin lenë në mëshirën e tankeve” për shkak se në Kosovë 
“krimi i zuri vendin demokracisë, arbitrariteti drejtësisë, burgu lirisë, tanket ligjit”.275 
Duke i dhënë më shumë hapësirë mendimit të specialistëve shqiptarë të fushave historike 
në këtë periudhë lidhur me zhvillimet në Kosovë, në faqet e të përditëshmeve 
nënvizoheshin si tituj apo nëntituj arësyetime të tyre se brutaliteti serb nuk e zgjidh 
çështjen e Kosovës dhe se “politika e dorës së hekurt është kundërprodhuese”276pasi ajo 
kërcënon vetë stabilitetin e brendshëm të federatës, ngjall reagimin e indinjuar të qarqeve 
demokratike ndërkombëtare, që janë në anën e popullit shqiptar.  

Gjithashtu studjues të njohur të së drejtës kushtetuese në Shqipëri trajtuan në 
media si aspektin historik dhe atë juridik të autonomisë në Kosovë. Ata iu kundërvunë 
me argumente pretendimeve të konstitucionalistëve serbë për të drejtën e popullit serb për 
të patur shtetin e tij unik të barabartë me republikat e tjera jugosllave dhe për të  drejtën 
historike dhe juridike mbi sovranitetin e Serbisë mbi dy krahinat. Duke u ndalur në 
argumentin kryesor historik të autorëve të ndryshëm serbë dhe që përmendej në artikujt e 
shumtë të medias së tyre se Kosova ka qenë tokë serbe, qendër e shtetit serb në shek 13-
14 dhe tokë e shenjtë për serbët pasi atje ishin monumentet dhe objektet e kultit fetar 
serb, në artikujt shqiptarë të gazetave  nëpërmjet fakteve hidhej poshtë pretendimi serb 
për të drejtën historike dhe konfirmohej se e drejta historike është e drejtë që buron nga 
pushtimi i një territori të banuar më parë nga një popullsi tjetër sikurse kishte ndodhur me 
Kosovën në mesjetë, në periudhën kur Car Dushani pushtoi territorin e saj.  

Argumenti juridik i ngritur nga politika dhe jurisprudenca serbe pretendonte se dy 
krahinat, Kosova dhe Vojvodina, kishin qenë territor i Serbisë përpara formimit të 
Jugosllavisë dhe se Serbia i barti ato kur hyri në përbërje të shtetit të ri jugosllav në 
mbarim të Luftës së Parë Botërore (LIB) dhe se çdo ndryshim në statusin e tij pa 
vullnetin e popullit serb do të ish shkelje e parimit të vetëvendosjes që ky popull ka mbi 

                                                 
273 “Problemet demografike të  Kosovës”,  Rilindja (Prishtinë ) 21 janar 1988,3. 
274 “Drama Kosovare”  Zëri i Popullit nr. 54/ 12681, 4 mars 1989,4. 
275 “Tragjedia e Kosovës, Turpi i Jugosllavisë”, Zëri i Popullit, nr. 75/ 12702, 28 mars 1989,4.  
276 Arben Puto,“Politika e dorës së hekurt është kundërprodhuese,”Zëri i Popullit, nr. 51/ 12995,1mars 
1989,4. 
 Car Stefan Dushani, mbreti i parë  i serbëve në  vitet 1331-1346, u vetshpall perandor i serbëve dhe i 
grekërve. Me pushtime zgjeroi kufijtë dhe nga viti 1346 filloi të quhej perandor i Romanisë, i Slavonisë dhe 
i Arbërisë. E egër ishte dhuna ndaj popullsisë  shqiptare, veçanërisht ndaj asaj të  viseve veriore dhe të  
Kosovës, ku sundimi serb zgjati gati dy shekuj. Car Dushani është  krijues i Kodit, (1349) dhe që  
konsiderohet si kushtetuta më  e herëshme serbe. 
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këtë territor. Qëllimisht harrohej fakti kryesor se  në këtë territor prej shekujsh jetonte 
kombësia shqiptare, sikurse e kishte  kategorizuar kushtetuta federative, e cila në krahinë 
përbënte shumicën e popullatës, ndërsa popullata  serbe në Kosovë ishte një pakicë deri 
në 10%.  

Analizat e thella në media u ndalën dhe në pikpamjen e hershme të politikanëve 
serbë, të cilët prapa kërkesës së kosovarëve për autonominë dhe republikën, shihnin 
rrezikun e shkëputjes së krahinës  nga federata dhe bashkimin me Shqipërinë, gjë që do të 
krijonte Shqipërisë e Madhe. Më se njëherë në artikuj analitikë nënvizohej fakti se 
pikpamje të tilla nuk kishin gjetur shprehje në kërkesat e shqiptarëve të Kosovës; ndërsa 
politika shtetërore e Shqipërisë nuk  ishte shprehur për pretendime territoriale ndaj 
federatës jugosllave.   

Objektiviteti që karakterizoi artikujt përkatës dhe qartësia në parashtrimin e 
argumenteve nga konstitucionalistë, historianë dhe demografë etj e renditin nivelin 
analitik të medias së kohës në atë të homologeve të huaja. Konstitucionalisti Luan Omari 
nënvizonte se autonomia e Kosovës është rezultat i një evolucioni në të cilin kanë ndikuar 
faktorë të ndryshëm, si “lufta e popullsisë shqiptare në Kosovë kundër shtypjes 
kombëtare në Jugosllavinë e vjetër, pjesëmarrja e saj në Luftën NacionalÇlirimtare gjatë 
LIIB, lufta e popujve të Jugosllavisë për të drejta shoqërore dhe kombëtare, qëndrimet e 
PKJ (më vonë LKJ) raporti i forcave në këtë parti dhe në Jugosllavi midis grupeve të 
ndryshme...Autonomia  është rezultat i kombinacioneve politike antiserbe, as i 
veprimtarisë së nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar dhe aq më pak i komploteve nga 
ana e Shqipërisë”277.  

Ndërsa shtypi slloven dhe kroat kërkonte hapur ndërkombëtarizimin e situatës në 
krahinë. I sjellë edhe në median shqiptare mendimi mediatik kroato - slloven nënvizonte 
se “problemi i Kosovës ka dalë përfundimisht nga kuadri i marrëdhënieve të brendshme 
ndërnacionale dhe është bërë ngjarje me të cilën merret mbarë opinioni publik botëror. 
Dënimi i gjakderdhjes në Kosovë është i përgjithshëm; ... Tani kemi kushtetutën më të 
përgjakshme në Evropë gjatë dekadave të fundit; tragjedia qëndron në atë se fitorja e një 
kombi tani është ditë zie për një komb tjetër”278. 

Duke komentuar gjerësisht aktet kundërkushtetuese të Serbisë në Kosovë mjetet e 
informimit në Kroaci dhe Slloveni i karakterizuan zhvillimet në Kosovë si “ditë të zeza të 
jugosllavizmit.” Një ditë pasi minatorët u larguan nga galeritë, “Jugosllavia, e cila u 
krijua në kulmin e luftës së fundit, vdiq dhe shumë pak ka mbetur nga ideja e 
Jugosllavisë. Mitingu i Beogradit e degradoi publikisht shtetin e përbashkët federativ,” 
pasi në të “u zgjua Serbia e Madhe”279. Ndërkohë shtypi perëndimor konstatonte se çarja 
mes Veriut dhe Jugut, mes Serbisë dhe Sllovenisë nuk kishte qënë kurrë kaq e thellë dhe 
“Kosova u përdor dhe njëherë si pykë”280. Në të njëtin përfundim kishte arritur dhe 
opinioni intelektual në Shqipëri, sipas të cilit këto masa terrorri dhe shkeljeje e të drejtave 
elementare njerëzore i mbyllën rrugën çdo dialogu konstruktiv pasi shkonin në drejtim të 
kundërt me tendencat e aspiratat demokratike dhe në dëm të popujve të Jugosllavisë. 

                                                 
277 Luan Omari, “ Ndryshimet kushtetuese dhe autonomia e Kosovës”,  në  “E vërteta mbi Kosovën dhe 
shqiptarët në  Jugosllavi”, red. Kristaq Prifti etj, (Tiranë  :  8 Nëntori,  1990), 521. 
278 “Shtypi jugosllav për ngjarjet në Kosovë”, ATSH  2 prill 1989. 
279 “Shtypi i huaj për ngjarjet në Kosovë”,  Zëri i Popullit, nr. 54/12681, 4 mars 1989,4.  
280 Po aty.  
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Sipas tyre, “beteja për Kosovën për të cilën flasin serbo malazezët është në të vërtetë 
beteja për Jugosllavinë”281.  

Një vend të rëndësishëm në mjetet e informimit në Shqipëri të kësaj kohe zinte 
mendimi i intelektualëve shqiptarë të Kosovës për këto zhvillime. Nga fundi i vitit 1989 
në shtypin shqiptar filluan të zënë vend në vijimësi opinionet e intelektualëve kosovarë 
për gjendjen në Kosovë. Analizat e akademikut Qosja, intelektualëve Z.Cama, Rugova, 
Ajeti, Buxhovi, Maliqi etj ishin të pranishme në të përditshmet e Tiranës. Është për t’u 
theksuar se pjesa më e madhe e analizave të tyre erdhën në mënyrë të tërthortë në të 
përditëshmet e Tiranës, nëpërmjet publikimeve të tyre më parë në gazetat e revistat 
kroate, sllovene dhe boshnjake. Hapësira për mendimin e tyre në median shqiptare ishte 
zgjeruar ndjeshëm. Mendimi i paçensuruar i intelektualëve të njohur kosovarë, si burim i 
drejtpërdrejtë nga terreni, realist dhe profesional pati ndikimin e vet në mediat 
ndërkombëtare në krijimin e një perceptimi më të plotë nga ana e saj të situatave 
shpërthyese në Kosovë dhe për kompletimin e tablosë kosovare me detajet e munguara, 
me përjetimin e shqiptarit, me vuajtjen, dhimbjen e brengën e tij. Ndonëse në kushte të 
terrorit psikologjik dhe të dhunës sistematike, intelektualët kosovarë kishin folur  pa droje 
mëse një herë përgjatë vitit 1989 për mediat republikane. Shansi për të shpalosur 
drejtpërdrejt pikëpamjet e tyre në mjetet e informimit të shtetit amë nuk iu paraqit. Ky 
qëndrim nuk përjashton  edhe  mundësinë e ruajtjes së figurave të njohura kosovare për të 
mos u bërë pre e represionit serb, i cili nuk kishte hequr dorë nga akuzat për ‘dorën’ e 
Shqipërisë në ngjarjet në Kosovës. Ai duket më i justifikueshëm në kushtet kur Kosova 
sikurse theksonte R.Qosja në kroaten Danas ishte shndërruar “në një gjykatë të madhe, 
ku dënohet populli shqiptar, e kaluara e sotmja e tij, lashtësia dhe e ardhmja e tij, në 
mënyrë të veçantë e ardhmja e tij”282. Në një artikull në gazetën boshnjake  Osllobogjenie 
akademiku ofronte mendimin realist se “zgjidhja e problemit të Kosovës duhet kërkuar në 
zhvillimin e Kosovës. Zgjidhja e problemit kosovar duhet kërkuar në vendosjen e 
ekuilibrit në marrëdhëniet ndërnacionale dmth në vendosjen e ekuilibrit në të drejtat e 
kombeve në Jugosllavi”283.  

Zgjerimi i burimeve të medias në vitet ‘89 - 90 pasuroi tablonë e realitetit të 
Kosovës në median e Tiranës. Ndërsa nga fillimi i vitit 1990 rrjeti i burimeve shqiptare të 
informacionit filloi të përdorë burimet nga alternativa opozitare shqiptare në Kosovë, 
sikurse ishin konferencat e shtypit të liderëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), 
intervistat e drejtuesit të saj Rugova dhe drejtuesve të tjerë të LDK në gazetat sllovene, 
kroate, perëndimore dhe në ZA (VOA). Ato përdoreshin pa hezitim nga mjetet e 
informimit. Në këtë mënyrë numri i burimeve erdhi duke u rritur. Informacionet ishin më 
jetësore, më të besueshme dhe më të freskëta.  

Shtypi filloi t’i jepte hapësirë dhe mendimit analitik të drejtuesve të lartë të 
federatës, si psh Stipe Mesiç, i cili ishte shprehur se “shqiptarëve u janë marrë të gjitha të 
drejtat”284. Po kështu iu la hapësirë dhe ish drejtuesve politikë kryesorë të Kosovës, të 
kritikuar ashpër në vitin 1981, sikurse ishte Mahmut Bakalli, artikulli i të cilit “Kosova, 

                                                 
281 Luan Omari, “Rruga e dhunës dhe e arbitraritetit nuk i zgjidhin problemet e Kosovës”, Zëri i Popullit, 
nr. 55/ 12682, 5 mars 1989,4.  
282 Rexhep Qosja, “Kosova, një gjykatë e madhe”, ATSH 22 janar 1990. 
283 Rexhep Qosja, “Evropa në mënyrë ballkanike”, ATSH  23 qershor 1989.    
284 Stipe Mesiç, “Shqiptarëve u janë marrë të gjitha të drejtat”, Zëri i Popullit nr. 274/13218,  
15 nëntor 1990,4.  
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borxhi i Europës” botuar në Zëri i Rinisë në Prishtinë, u botua në ZP në Tiranë. Në të 
bëhej me dije se “Populli shqiptar ka treguar një durim dinjitoz. Por sot ky durim dinjitoz 
ka arritur shkallë kritike”285. Personaliteti politik dhe veprimtaria atdhetare e figurave të 
njohura të shkencës dhe kulturës shqiptare në Kosovë u vunë në penën e homologëve të 
tyre në Tiranë, siç ishte shkrimi i Prof. Kristaq Prifti: “Zekeria Cama – veprimtar e 
historian i shquar”286.  

Publikimi i mendimit intelektual shqiptar nga mediat republikane pati rëndësi të 
veçantë në kushtet kur pushteti dhe shtypi serb bënte përpjekje për të ndaluar zbardhjen e 
së vërtetës për Kosovën. “Shtypi serb nuk jep shumë njoftime për dhunën që po përdorin 
kundër shqiptarëve, por paralajmërojnë se do të përdorin të gjitha mjetet për shtypjen e 
protestave të tyre”287 shënohej në gazetën amerikane Washington Post. Ndërkohë që në 
kroaten Vjesnik bëhej paralajmërimi se “bllokada informative do të paguhet shtrenjtë; 
gazetarët të paktën të pjesës veri perëndimore të vendit njoftojnë shpesh ndalimin e tyre 
lidhur me pamundësinë për të grumbulluar të dhëna, pasi burimet e informacionit janë të 
mbyllura e bllokada informative është totale”288. Këto informacione të shtypit të huaj dhe 
atij republikan kroat dhe slloven të botuar në të përditshmet e Tiranës, që  paralajmëronin 
për atë që pritej të ndodhte, njëkohësisht ishin tregues edhe i misionit të medias serbe në 
procesin regresiv që po kryhej në Kosovë. Por analiza të drejtëpërdrejta dhe të thelluara 
në median shqiptare të kohës për rolin agresiv të medias serbe në ato rrethana përsëri 
munguan. 

Në të përditshmen shqiptare ZP, në prag të përgatitjeve që po bëheshin nga 
autoritetet zyrtare të Serbisë për 600 vjetorin e Betejës së Fushë Kosovës vihej theksi në 
frymën e përgjithshme antishqiptare që karakterizonte zhvillimet e kohës në republikën 
serbe, por edhe në disa njësi të tjera federative. Në të shkruhej se “për fat të keq, prirjet 
ekspansioniste për të copëtuar Shqipërinë dhe për ta fshirë kombin shqiptar nga harta 
politike e Ballkanit gjetën pasqyrimin e tyre edhe në historiografi, në publikistikë dhe në 
të gjithë propagandën nacionaliste, të cilat e paraqitnin popullin shqiptar si një popull pa 
histori e pa kulturë, dhe që rrjedhimisht nuk meritonte as shtet të vetin”289. Mendimi 
intelektual kosovar atmosferën e ndezur në Serbi në prag të përkujtimit të ngjarjes e 
parashikonte me pasoja për Kosovën dhe jo vetëm. Ai nënvizonte se parapërgatitjet 
sinjalizonin për një shndrim të festimeve “në një spektakël të politizuar”290, që shenjonin 
shqiptarët. Në kalendarin historik të serbëve kjo betejë e humbur shënon festën 
kombëtare të tyre. Përmasat e festimit të kësaj ngjarje nga serbët, si “i vetmi popull që 
feston një disfatë”291, paralajmëronin se nuk bëhej fjalë thjesht për kujtesë historike, por 
për kurorëzim të strategjisë politike. “Nëse tani në Fushë – Kosovë marshojnë për 
“haxhillëk” qindra mijëra serbë, atëherë është arritur pika kulmore e lëvizjes nacionaliste 

                                                 
285 Mahmut Bakalli, “Kosova, borxhi i Europës”, Zëri i Popullit, nr.  283/13227, 27 nëntor  1990, 4. 
286 Kristaq  Prifti, “Zekeria Cama – veprimtar e historian i shquar,” Zëri i Popullit nr. 300/13244, 16 dhjetor 
1990, 3-4.   
287 “Gjendje dramatike në  Kosovë ”,  Zëri i Popullit nr. 27/ 12971,1 shkurt 1990, 4.  
288 “Kosova nën bllokadën informative”, ATSH 3 shkurt 1990.   
 Beteja e Fushë Kosovës( 1389) është beteja e popujve të Ballkanit me ushtrinë e osmane. Ajo u zvillua  në 
Fushë Kosovë, atëkohë nën juridiksionin serb.Njihet si disfata e mbretërisë mesjetare serbe, e cila pasoi me 
pushtimin e saj nga Perandoria Osmane. 
289 “Ekspansion kulturor nacionalist antishqiptar”Zëri i Popullit  nr. 146/12773, 17 qershor 1989, 4.  
290 Po aty. 
291  Zimmermman, Burimet e një katastrofe, 12. 
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serbe - miliona serbë t’i njësojë në një platformë nacionaliste. Fushë Kosova më shumë 
se çdo herë tjetër është bërë simbol i frymëzimit nacionalist serb”292 e përcaktonte gazeta 
gjermane Die Tageszeitung karakterin e vërtetë të atyre festimeve.  

Në median e Tiranës nuk u vu re intensitet informacioni lidhur me këtë ngjarje 
dhe post ngjarjes. Të nesërmen e ngjarjes në ZP u publikua në faqen e katërt një 
përmbledhje e agjencive të lajmeve BBC, AFP, TANJUG dhe e gazetës Borba. Nën 
titullin “Shtypi i huaj për festimet e 600 vjetorit të Betejës së Fushë Kosovës” dhe 
nëntitullin “Më se një milionë serbë grumbullohen pranë Prishtinës”, përmbledhja 
paraprihej nga një hyrje, që shprehte qëndrimin zyrtar,  në të cilën nënvizohej “Në Fushë 
Kosovë pranë Prishtinës u mbajt dje akti final i shfaqes të organizuar me pompë të madhe 
nga Beogradi me rastin e 600 vjetorit të Betejës së Fushë Kosovës. Prej kohës ishte bërë e 
qartë se organizimi i kësaj shfaqjeje nuk kish aspak për qëllim të përkujtonte këtë ngjarje 
të madhe historike si një betejë të popujve ballkanikë për të mbrojtur lirinë dhe 
pavarësinë e tyre, si një shëmbull bashkëpunimi ballkanik. Qëllimi i vërtetë sic del nga 
njoftimet e agjencive të lajmeve ishte të shfrytëzohej kjo ngjarje për shfrim të ri të 
shovinistëve serbomëdhenjë”.293 Ndërsa në gazetën Bashkimi u citua një koment i Radio 
Zagrebit, i cili vinte në  dukje përpjekjet serbe për t’i dhënë asaj “rëndësi panjugosllave, 
por i shërbyen vetë homogjenizimit të serbëve”294. Në buletinin e mbrëmjes së ATSH  të 
datës 28 Qershor 1989, i transmetuar pa imazhe nga media vizive informohej shkurt për 
ngjarjen, burim i së cilës ishte agjencia zyrtare e lajmeve TANJUG. Në lajm citohej një 
fragment nga fjalimi Milosheviçit në Fushë Kosovë, në të cilin gjente shprehje në mënyrë 
të koncentruar politika që do të ndiqej në vitet dekadës së fundit të shekullit XX. I 
përzgjedhur dhe i shpërndarë nga të gjitha agjencitë ndërkombëtare të lajmeve të kohës, 
fragmenti “pas gjashtë shekujsh ne jemi përsëri në beteja dhe në përleshje. Këto nuk janë 
beteja  me armë, ndonëse një gjë e tillë ende nuk përjashtohet”295, u komentua gjërësisht 
nga media objektive ndërkombëtare për rrezikshmërinë që paraqiste për vetë federatën 
dhe si një thirrje e hapur që “për herë të parë shpalosi fantazmat e luftës”296. Po në këtë 
periudhë u emetuan dokumentarët e parë realistë të huaj për gjendjen e në Kosovë. Por 
ndryshe nga qasja e shtypit të shkruar ndaj atij të huaj, dokumentarët vizivë i munguan 
opinionit tonë publik. Praktika e televizionit shtetëror e ndjekur për dokumentarët e huaj 
nuk funksionoi për produksionet me tematikën kosovare të kanaleve të njohur televizivë 
si ARD, ZDF, RAI. 

Në Janar 1990, “Federata bëri atë që nuk arriti të bëjë Serbia; Kryesia e RSF të 
Jugosllavisë propozoi dhe miratoi që Kosovës t’i hiqej statusi i elementit kushtetues 
federativ. Për Serbinë kjo do të thoshte që Kosova të vendosej tërësisht nën juridiksionin 
serb, pra të pushtohej. Asaj i interesonte që heqja e statusit të Kosovës si element 
kushtetues i federatës të bëhej sa më parë. Pavarësisht nga raportet që ishin krijuar për 
Serbinë në Kosovë pas marsit 1989, qenia e statusit të Kosovës si element federativ 

                                                 
292 “Fushë Kosova, simbol i frymëzimit nacionalist serb”, ATSH 27 qershor 1989.    
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13457, 2 korrik 1989, 4.  
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krijonte gjithnjë shteg për pasiguri të pushtetit serb në krahinë”297. Koha dëshmoi se 
“viktima e Kushtetutës së 1974 si dhe e Federatës Jugosllave të pasluftës nuk ishte 
Republika e Serbisë, por Kosova me autonominë e paqëndrueshme dhe me hapësirat e 
kufizuara për vetëqeverisje dhe ekzistencë”298. 

Në demonstratat e janar - shkurtit 1990, demonstruesit kërkuan të hiqej menjëherë 
gjendja e jashtëzakonshme; të liroheshin menjëherë të gjithë të burgosurit politikë 
shqiptarë; të ndërpriteshin të gjitha proceset politike; të lejohej liria e fjalës, të lejoheshin 
zgjedhjet e lira në Kosovë; të shkarkohej udhëheqja krahinore. Kërkesat e demonstruesve 
nuk u plotësuan demonstruesit nën udhëheqjen e LDK nënshkruan deklaratën “Për 
demokraci kundër dhunës”. Rifilluan demonstratat në të gjitha qytetet e Kosovës, ku u 
vranë 33 vetë dhe u plagosën 204 të tjerë. Shpërthyen protesta të shqiptarëve dhe në 
kryeqytete të ndryshme të Europës Perëndimore dhe në SHBA.  

Në gazetën kryesore ZP ngjarjet në Kosovë u renditën në  rubrikën me kryetitull 
“Përmasa e dramës kosovare”. Në të përfshiheshin zhvillime të ditës, informacion për 
konferencat e shtypit të LDK dhe për veprimtarinë e personaliteteve të njohura të jetës 
politike, sociale, shkencore e kulturore për ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. 
Duke venë theksin në dimensionin e respektimit të të drejtave njerëzore të shqiptarëve në 
Kosovë dhe në ish Jugosllavi, synohej të ndikohej te komuniteti ndërkombëtar që ky i 
fundit të ushtronte presion mbi qeverinë jugosllave.  

Krahas shtypi i Tiranës me profesionalizëm u fokusua në një ngjarje të 
dhimbshme njerëzore që ndodhi në Kosovë: helmimi i fëmijëve shqiptarë në shkolla. 
Analistë shqiptarë kërkonin me ngulm zbulimin e së vërtetës dhe drejtonin gishtin te 
fajtori: “Pse ngulmon Beogradi të fshehë helmimet në Kosovë”299 ishte pyetja e shtruar 
që në krye të njërit nga artikujt për këtë çështje. TVSH i ofronte kronikave televizive të 
regjistruara nga TVPrishtinës hapësirë mbuluese dhe komentin e tij.  

Demonstrimet paqësore të shqiptarëve në mbrojtje të të drejtave të tyre 
kushtetuese, kërkesat për liri dhe të drejta demokratike si në Shkurt – Marsi 1989 dhe në 
Janar – Shkurt  1990, treguan karakterin demokratik të lëvizjes, e cila në kushtet e 
ndryshimeve të mëdha europiane do të bëhej pjesë e këtyre rrjedhave.  

Duke raportuar për egërsinë e kundërpërgjigjes serbe ndaj shqiptarëve që 
protestuan kundër miratimit të ndryshimeve kushtetuese në Kushtetutën e Serbisë në 
shkurt - mars 1990, në lajmin e ditës së medias së huaj krahas informacionit për jetën e 
shqiptarëve në kushtet e shtetrrethimit, ndalim qarkullimit, ndalimit të grumbullimeve 
vihet në dukje si qëndrimi armiqësor antishqiptar i medias serbe dhe censura  e hekurt 
mediatike serbe. Shkëlzen Maliqi e përshkruante në këtë mënyrë këtë mision të medias 
serbe në Osllobogjenie : “Lajmet e TVBeogradit për ngjarjet e fundit në Kosovë kanë 
qenë vetëm gënjeshtra, fraza, frizura, etiketa, fshehje e informacionit të rëndësishëm dhe 
të fakteve. Vendosa t’u shkruaj atyre që janë nga ana tjetër e barrierave nacionale e t’u 
them se ata e drejtuesit e tyre janë një concern informues, që nxitin urrejtjen dhe luftën 
kundër shqiptarëve me gënjeshtra, gënjeshtra e vetëm gënjeshtra”300.  
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Në faqet e shtypit në Shqipëri u publikuan letra që politikanë, intelektualë dhe 
qytetarë kroatë i drejtuan Milosheviçit dhe Kryesisë së RSFJ për mënyrën dhe mjetet që 
ai kishte zgjedhur për të ardhur në pushtet dhe njëkohësisht për dhunën e terrorin e 
ushtruar në Kosovë.  Kryetitulli sensibilizues “Gjaku i martirëve e bën më të pavdekshme 
Kosovën” dhe nëntitulli “Të rënët janë përmendorja e përhershme e kauzës shqiptare”301 
të autoritares The New York Times cituar në gazetën Bashkimi shprehte edhe indinjatë të 
ligjshme për këto “vrasje me një lehtësi të padurueshme”302, sikurse i përshkruante 
Sh.Maliqi në Osllobogjenie. Në komentin e saj për këto informacione gazeta   
rikonfirmonte faktin se shqiptarët kërkuan në demonstrime paqësore ruajtjen e 
autonomisë, heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme, mbylljen e procesit gjyqësor të Azem 
Vllasit.  

Ngjarjet e Kosovës kishin vendosur në barrikada të kundërta gazetarët në 
federatë: ata të republikave veriore që synonin drejt balancës së lajmeve, transparencës 
për ngjarjet, dhe gazetarët serbë e malazezë të cilët kërkonin largimin nga redaksia, 
pushim nga puna dhe ndjekje penale të pjesëmarrësve në demonstrata. Vetë gazetarët 
sllavë, cituar në median sllovene pohonin se “na diktonin si të informonim nga Kosova. 
Për një kohë na lanë të raportojmë në mënyrë neutrale, po pasoi vala kur nuk ishte më e 
mjaftueshme të ishe neutral. Më të mirët merrnin vërejtje. Kishte kritikë për zyrën e TV 
Beogradit në Prishtinë, disa mes të cilëve u pushuan nga puna. Na vinin nga lart se 
ç’duhej të jepnim”303. Ndërkohë shigjetohej “RTVPrishtinës për njëanshmëri e 
subjektivizëm, që nuk luftonte e nuk dënonte sa duhej nacionalizmin e separatizmin 
shqiptar”304. Ishin këto lajme që tregonin për fatin e medias kosovare dhe veçanërisht për 
fatin e gazetarëve shqiptarë në Kosovë. Për këtë fat të paracaktuar të medias kosovare 
dhe veçanërisht të gazetarëve shqiptarë në Kosovë bëhej fjalë në një letër të gazetarit 
kosovar Maksut Shehu, botuar në Vjesnik. Sipas gazetarit Shehu gazeta Rilindja “ka qenë 
në anën e së vërtetës, por rrethi i ferrit po mbyllet për të”305. Kjo letër u botua nën titullin  
“Çensura serbe për realitetin e Kosovës”. Ky qëndrim për gazetën kosovare kishte ardhur 
pas një heshtje të gjatë ndaj saj, por edhe si shprehje e vlerësimit objektiv të ndryshimeve 
pozitive në politikat editoriale të vetë gazetës.   

Vendimi për miratimin e kushtetutës së re serbe me referendum dhe 
kundërpërgjigja për bojkot nga alternativa shqiptare, si dhe miratimi i ligjit mbi masat e 
posaçme në Kosovë nga ana e Kuvendit Federativ, konkretizoi vendosjen e kontrollit të 
plotë serb mbi Kosovën dhe agravoi situatën në Kosovë në fund të qershorit të vitit 1990. 
Në momente kyçe të zhvillimeve në Kosovë media iu drejtua mendimit të specializuar 
për të vlerësuar situatën, por edhe faktorët e ndryshëm, që ndërvepronin në të.  

Analiza e çështjes së refuzimit të shqiptarëve ndaj vendimit të Kuvendit të 
Serbisë, qershor 1990, për hartimin e një kushtetute të re të Serbisë dhe ndaj referendumit 
serb për këtë qëllim më 1 - 2 Korrik 1990, vinte nëpërmjet argumenteve të historianit, në 
të cilat shpjegohej se kushtetuta e re e RSS  “do të ishte  më shoviniste se sa ajo e 
imponuar me tanke në marsin e përgjakshëm të kaluar, kushtetutë e cila u heq atyre dhe 
atë pak autonomi që u ka ngelur. Serbia nuk ka të drejtë kushtetuese juridike apo politike 

                                                 
301 David Binder,“Shqiptarët në Jugosllavi nderojnë martirët,” Bashkimi, 13 mars 1990, 4.    
302 Shkëlzen Maliqi, “Vrasje me një lehtësi të padurueshme”, Zëri i Popullit nr. 34/ 12978, 9 shkurt 1990, 4.  
303 Viktor Papić,“Na diktonin si të informonim nga Kosova”, Zëri i Popullit nr. 54/ 12998, 4 mars 1989,4. 
304 Maksut Shehu, “Çensura serbe për realitetin e Kosovës”, Zëri i Popullit  nr. 58/ 13003, 9 mars 1990,4.  
305 Po aty. 
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mbi territorin e Krahinës Socialiste të Kosovës. Sovraniteti mbi të u takon shqiptarëve të 
Kosovës dhe kombësive të tjera që jetojnë atje e që duhet të vendosin për statusin e 
Kosovës”306.  

Krahas analizave, në faqet e shtypit në Shqipëri nuk mungonte lajmi i ditës për 
zhvillimet në Kosovë. Pa komente për lajmet nga terreni, publikimi i fakteve me tituj apo 
kryetituj, të formuluar me kujdes për të shprehur qëndrim dhe për të tërhequr vëmendje, 
synonte të mbante opinionin publik në dijeni për atë që ndodhte me bashkëkombësit 
përtej kufijve shtetërorë. Lajmit “shqiptarët e Kosovës bojkotojnë referendumin e 
udhëheqjes serbe për miratimin e Kushtetutës së re të Serbisë” me burim ATSH i 
bashkangjitej deklarata e kryetarit të LDK Rugova, se “ky është rast unikal në botë që një 
referendum mbahet vetëm 6 ditë pas shpalljes së tij. Ne nuk pranojmë propozimin serb 
për kushtetutën e re, e cila do t’i heqë plotësisht autonominë Kosovës dhe do ta kthejë atë 
në një krahinë të thjeshtë”307. Shqiptarët reaguan ndaj projektit të kushtetutës së re serbe, 
që nuk merrte në konsideratë autonominë e Krahinës së Kosovës.  

Ndryshimet në Evropë në fund të vitit 1989, kulmuar me rrëzimin e Murit të 
Berlinit dhe fundin e Luftës së Ftohtë, ndikuan ndjeshëm në popullin shqiptar në të dy 
anët e kufirit shtetëror. Kthesa historike evropiane e vitit 1989, me impakt thelbësor në 
marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk shënoi ndryshim thelbësor për mjetet shqiptare të 
informacionit në trajtimin e problematikës së brendshme, të çështjes së Kosovës dhe të 
situatës ndërkombëtare në tërësi. Shenja të zbehta të ndonjë ndryshimi minimal u dukën  
vetëm disa muaj më vonë. Gjithësesi tematika e Kosovës erdhi duke u zgjeruar dhe 
përfshiu jo vetëm ngjarjet në terren, por dhe veprimtarinë e alternativës politike shqiptare 
(krijuar vetëm pak kohë pas rënies së Murit të Berlinit).  

Akti juridik dhe politik i ndërmarë nga 114 deputetët e Kuvendit të Kosovës në 2 
korrik 1990, shpallja e “Deklaratës Kushtetuese”, e cila kërkonte që “Kosova dhe 
popullsia e saj shumicë të trajtohen të barabartë me të tjerët në ish Jugosllavi”308 nuk 
pati jehonë të fuqishme në mjetet e informimit të Tiranës. 

 I ndodhur më 2 Korrik 1990 shumë pranë Kosovës, një grup i TVSH nuk shënoi 
raportimin e parë nga burimi për ngjarjen historike. Në çoroditjen e strukturave shtetërore 
si pasojë e ngjarjeve të ambasadave në Tiranë dhe të mendësisë se media e vendit 
oganizator të Mbledhjes Ballkanike nuk duhej të reflektonte problematikën e 
marrëdhënieve politike, burimi direkt shqiptar i informacionit u shmang; ndalimi i grupit 
televiziv shqiptar për të hyrë në Kosovë dhe arrestimi e tij nuk u bënë pjesë e 
informacionit mediatik as e vetë TVSH. 

Në numrin e së nesërmes të të përditshmes kruesore të Tiranës, ZP, më 3 korrik 
1990 në faqen e parë të saj në kryetitulli “Kuvendi i Kosovës shpall krahinën njësi të 
pavarur e të barabartë në kuadrin e Federatës Jugosllave” nënvizonte se “114 delegatë të 
tij miratojnë njëzëri dhe me duartrokitje Deklaratën Kushtetuese mbi Kosovën”309. 
Përmbajtja e artikullit ishte ndërtuar mbi katër burime, TANJUG që informonte për 
ngjarjen, Radio Prishtinën, vetë Deklarata dhe agjencia IRNA e cila vinte në dukje se 
                                                 
306 Kristaq Prifti , “Statusi i Kosovës nuk mund të vendoset pa shqiptarët”,  Zëri i Popullit  nr.155/ 13099, 
30 qershor  1990, 4.   
307 Ibrahim Rugova, “Nuk pranojmë  kushtetutën, që  i heq autonominë  Kosovës”,  Bashkimi nr. 153/ 
13859, 2 korrik 1990 ,4.   
308 “Kosova u shpall subjekt i pavarur dhe i barabartë  në  Jugosllavi“,  Rilindja 3 korrik 1990, 1. 
309 “Kuvendi i Kosovës shpall krahinën njësi të pavarur e të barabartë në kuadrin e Federatës 
Jugosllave”Zëri i Popullit nr. 157/13101, 3 korrik 1990,1. 
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dokumenti ishte miratuar nga Forumi Demokratik i Kosovës, i përbërë nga udhëheqësit e 
alternativave demokratike kosovare”310. Në një lajm tjetër me burim gazetën Rilindja të 
Prishtinës, poshtë Deklaratës, bëhej me dije se “Rizan Sapunxhiu, antar i Presidencës 
jugosllave përkrah nismën e Kuvendit të Kosovës”311.   

Ngjarjet e ambasadave në Shqipëri, që përkuan në kohë, e spostuan vëmendjen 
që kërkonte momenti dhe në raport me reagimin më të hershëm ishin të zbehta. Nga ana 
tjetër edhe opinioni i brendshëm publik po përjetonte një situatë të rëndë. Tronditja e 
familjeve shqiptare nga ikjet në masë të fëmijëve të tyre kishte zhvendosur interesin e 
publikut shqiptar, i cili mendjen dhe sytë i kishte ngulur në pamjet e reja televizive që 
transmetonte TVSH dhe stacionet italiane. Edhe zyrtarët e lartë të shtetit shqiptar nuk 
ishin të qetë. Ndryshimet demokratike që po trokisnin në Shqipëri paralajmëronin 
përmbysje të mëdha. Në këtë mënyrë Kosova kishte dalë në plan të dytë për politikën 
zyrtare në shtetin amë. Situata e re e krijuar në Shqipëri justifikoi qarkullimin e një  
opinioni se Kosova  në këtë moment kthese, u gjend vetëm, pa mbështetjen e duhur të 
shtetit amë. Pra, rruga e stërzgjatur e mbështetjes për Kosovën nëpërmjet medias nga ana 
e shtetit shqiptar rezultoi e pamjaftueshme dhe e tejkaluar. Shteti shqiptar i asaj kohe nuk 
kishte shpatulla për të mbrojtur institucionalisht e ndërkombëtarisht çështjen e 
shqiptarëve të Kosovës.  

Gjithësesi media vijoi me pasqyrimin e ngjarjeve në Kosovë duke i dhënë vend 
jehonës së shpalljes së Deklaratës Kushtetuese nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, 
vlerësimeve për të nga kryetari i LDK, Rugova në ZA si hapi i parë i ligjshëm për 
realizimin e barazisë së Kosovës në Federatën Jugosllave dhe për shfuqizimin e 
amendamenteve kushtetuese të Marsit 1989, zhvillimeve që pasuan, sikurse ishin 
kundërpërgjigjet serbe lidhur me këtë akt, shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës, (5 korrik 
1990), shkarkimit të qeverisë krahinore dhe situatës së posaçme që vinte nën kontroll të 
plotë institucionet kryesore të krahinës si Gjykatën Supreme, Sekretariatin e Punëve të 
Brendshme, Universitetin e  Prishtinës, RTV Prishtinës etj. Informacioni për këto 
zhvillime ishte i bollshëm, por përpunimi i tij nga vetë gazetarët dhe mendimi i 
specialistëve, historianëve, konstitucionalistëve, demografëve   etj mbeti i kufizuar. “Në 
disa artikuj të gazetës Zëri i Popullit që ishte zëdhënësja e KQ PPSH u shpreh përkrahja 
ndaj Republikës së Kosovës si një krijesë e ligjshme e popullit kosovar. Megjithatë duhet 
theksuar se artikuj dhe përkrahje nga organet shtetërore të RPSSH në periudhën në fjalë 
nuk pati. Shteti shqiptar e njohu Republikën e Kosovës vetëm në vitin 1991. Funksioni i 
tij kombëtar si shtet amë edhe kësaj rradhe linte për të dëshëruar”312. 

Thellimit të kësaj tematike, shtypi i Tiranës do t’i kthehej nga vjeshta ’90, kur më 
7 shtator 1990  deputetët shqiptarë të mbledhur në Kaçanik miratuan Kushtetutën e 
Kosovës, e cila ishte bazuar mbi parimin e vetëvendosjes dhe barazisë sovrane. 
Kushtetuta e Republikës Sovrane të Kosovës u komentua për rëndësinë e saj në shtypin e 
shkruar, në radio dhe në TVSH. Si kundërpërgjigje ndaj denigrimit të  shtypit serb, i cili e 
quante  “me qesëndi republikën e Kosovës si shtet në letër”, artikulli “Llogjika e forcës 

                                                 
310 Po aty. 
311 Po aty. 
   Në mesin e vitit 1990 Shqipëria u zhyt në një kolaps të plotë. Gjendja ekonomike kishte arritur kufijtë 
kritikë. Në dhjetëditëshin e parë të muajit korrik 1990 qytetarë shqiptarë në mënyrë masive u futën në 
ambasadat e huaja në Tiranë duke kërkuar strehim politik.  
312 Lalaj, “Dhuna antikushtetuese”,118. 
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dhe forca e llogjikës” në të përditëshmen Bashkimi, hiqte paralelen me shtetin palestinez, 
i cili sikurse nënvizohej në artikull “i tillë është, por është bërë problem ndërkombëtar”, 
që e detyron faktorin ndërkombëtar ta konsiderojë atë si “shprehje e vullnetit të popullit 
palestinez”313dhe mbështeteshin hapat institucionalë që po ndërmerrte lëvizja e kohës në 
Kosovë.  

Terrori në Kosovë u dënua nga opinioni publik dhe qeveritar ndërkombëtar. Pati 
një evoluim të çështjes shqiptare drejt ndërkombëtarizimit të saj. Çështja kombëtare 
shqiptare duke u bërë pjesë e lëvizjes për demokraci e bëri Evropën dhe SHBA më të 
ndjeshme ndaj Kosovës.  

Zhvillimet në Kosovë gjatë vitit 1990 zunë hapësirë të konsiderueshme në mjetet 
e informimit shqiptar, të cilat vepronin në rrethana shumë më komplekse se më parë.  

III.4. Media shqiptare -  jehonë reagimit politik ndërkombëtar për Kosovën 

Dhuna kundërkushtetuese dhe kundërdemokratike ndaj Kuvendit të Kosovës, u 
mediatizua ndërkombëtarisht dhe pati ndikimin e vet në reagimin zyrtar perëndimor. 
Sinjalet e para sipas shtypit të kohës ishin bllokimi i nënshkrimit të disa marrëveshjeve 
ekonomike nga disa kompani franceze, mbyllja e destinacioneve turistike në këtë vend 
për sezonin veror nga agjencia më e madhe turistike gjermane, ndërsa “FMN po jepte 
shenja nervozimi e shqetësimi”314 kishte shkruar më herët La Republika.  

Po në këtë kohë filloi publikimi i plotë i dokumenteve të organizmave europianë 
lidhur me situatën në Kosovë. Pa kaluar as tre javë nga miratimi i amendamenteve serbe 
nga Kuvendi i Kosovës në mars 1989 dhe nga demonstratat e përgjakshme kundër 
eliminimit të statusit autonom të Kosovës, u deklarua qëndrimi i parë zyrtar perëndimor, 
ai i Parlamentit Europian dhe dokumeti i tij Rezoluta e 13 Prillit 1989. Ky dokument ishte 
qëndrimi i parë zyrtar perëndimor, por dhe i pari i botuar i plotë në faqet e gazetave të 
deriatëhershme. Ai shprehte qëndrimin unanim të 6 grupeve politike parlamentare, 
dënonte represionin e egër policor dhe ushtarak, i kërkonte Kryesisë së federatës 
jugosllave të garantonte të drejtat e njeriut që jetojnë në territorin e RSFJ, në respekt të 
dokumenteve ndërkombëtar të nënshkruara nga vetë ajo. Pavarësisht se Parlamenti 
Europian e trajtonte si një çështje të të drejtave të njeriut dhe si një raport midis shumicës 
dhe pakicës në një shtet, ky dokument i parë tregoi se ndërkombëtarizimi i çështjes së 
Kosovës e kishte kapërcyer pragun mediatik dhe kishte hyrë në agjendën politike të 
organizmave evropianë. Njëkohësisht në të shënohej njohja në nivelin zyrtar europian i 
lëvizjes së shqiptarëve për të drejta demokratike, duke i dhënë fund kështu heshtjes 
ndërkombëtare për Kosovën. Shtypi shqiptar më se një herë iu referua kësaj rezolute 
lidhur me zhvillimet që pasuan në Kosovë dhe kjo ndodhte për herë të parë.  

Politika e vetizolimit e shtetit shqiptar dhe indiferenca ndaj problemit kombëtar të 
shqiptarëve në Jugosllavi e ndjekur me dekada, madje dhe zgjedhja e rrugës mediatike 
për të shprehur mbështetje për shqiptarët në Kosovë prej 8 vitesh, nuk mund t’i jepte të 
drejtë qeverisë shqiptare të gjykonte veprimet e niveleve europianë, kur ajo vetë nuk 
kishte lobuar hapur për të. Ndryshimet e mëdha që po afronin në Evropë kishin detyruar 
drejtuesit e partisë shtet të tregoheshin më të matur në qëndrimet e tyre ndaj 
institucioneve evropiane dhe ndërkombëtare si dhe në vlerësimin e marrëdhënieve 

                                                 
313 Genc Kondi, “Llogjika e forcës dhe forca e llogjikës,” Bashkimi nr. 219/13925, 17 shtator 1990,4.   
314 “Perëndimi bllokon disa marrëveshje me Jugosllavinë.” ATSH 9 mars 1989.     
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ndërkombëtare. Kapitulli i paragjykimeve të hapura për dokumentet e instancave 
europiane po mbyllej për politikën shqiptare.  

Interes të veçantë i kushtuan mjetet e informimit të shtetit shqiptar publikimit të 
qëndrimeve zyrtare të disa qeverive perëndimore ndaj eliminimit të dhunshëm të statusit 
të autonomisë së Kosovës, qëndrim që tregonte se çështja e Kosovës po avanconte në 
agjendën ndërkombëtare. Duke synuar të mos mbetej jashtë interesimit dhe kontributit 
ndërkombëtar në këtë periudhë ndryshimesh rrënjësore evropiane, politika shqiptare i 
kushtoi vëmendje si kurrë më parë informacionit të politikës ndërkombëtare në 
këtëdrejtim. Kujdesi për të mos lenë jashtë vemendjes së publikut lajmet që tregonin 
reagimin perëndimor e bëri më të plotë dhe më fleksibël informacionin për zhvillimet në 
Kosovë.  

Në këtë plan një vëmendje të veçantë i kushtoi media shqiptare qëndrimit zyrtar 
amerikan lidhur me zhvillimet në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH) e 
kishte bërë publik qëndrimin e tij që në fillesat e çështjes së Kosovës. Ai përdori 
diplomacinë publike për t’u dhënë sinjalet e duhura autoriteteve zyrtare serbe dhe 
jugosllave. Nëpërmjet  intervistës së gazetarit Kërtis Uilki në të përditëshmen Globe  
Boston, ambasadori amerikan në federatën jugosllave Zimmermman nënvizonte se 
“SHBA do të shqetësoheshin nëse nacionalizmi do të çonte në mohimin e të drejtave të 
një grupi në favor të një grupi tjetër. Kjo gjë duket se po ndodh në Kosovë dhe ne jemi të 
shqetësuar për këtë; janë cenuar liria e fjalës dhe grumbullimit; ka të burgosur politikë, 
procese gjyqësore si ai në Mitrovicë, që është gjyq politik dhe ata akuzohen për akte 
politike e jo kriminale”315. Fillimi i kontakteve mes përfaqësuesve të grupeve politike 
alternative shqiptare me zyrtarë të lartë të DASH, i cili zyrtarizonte pikëpamjen e tij për 
Kosovën “zgjedhje të lira demokratike, veprim i lirë i partive politike, qeveri 
demokratike, ekonomi e treg i lirë, shprehje e lirë e pikëpamjeve politike në të gjitha 
republikat e krahinat, të cilat demokratizojnë vetë Jugosllavinë”316, veç lajmit, synoi të 
tërhiqte vëmendjen se Kosova kishte hyrë në agjendën e politikës së jashtme amerikane si 
çështje e brendshme e federatës, që do të kishte interesimin zyrtar amerikan. Mjetet 
shqiptare të informimit, në rubrikat e tyre për ngjarjet e ditës në Kosovë, integronin në 
mënyrë të përsëritur deklarata të zyrtarëve amerikanë apo të institucioneve amerikane, gjë 
që nuk kishte ndodhur më parë.  

Angazhimi ndërkombëtar me fokus respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë, 
u reflektua gjërësisht në shtypin e ditës në të gjithë veprimtarinë e tij. Mund të 
përmendim veprimtarinë e delegacionit të kryesuar nga senatori Denis De Konsinji, 
kryetar i Komisionit të Kongresit amerikan për KSBE, i cili deklaroi se gjendja në 
Kosovë është tragjike për shkak të politikës së dorës së fortë të udhëheqjes serbe; si dhe 
debatin në Kongresin amerikan me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, Rugova, Qose 
e Kolaj, gjatë të cilit Rugova u shpreh për “hapje të dialogut demokratik midis zyrtarëve e 
përfaqësuesve të të gjithë palëve të interesuara”317.  

Përgjithësisht informacioni lidhur me këto lëvizje të diplomacisë amerikane, por 
edhe të shteteve të tjerë, vinte menjëherë në mjetet e informimit dhe paraqitej në mënyrë 
korrekte. Por atij informacioni i mungoi përmasa mediatike; ai zinte vend si një 
dokument protokollar që faqosej në gazetë dhe si i tillë i plotë lexohej dhe në radio e 
                                                 
315 “Worren Zimmermann, “Jemi të shqetësuar për ç’ndodh në Kosovë”,  ATSH 23 janar  1990.   
316 Lorenc Eagleberger, “Kosova në agendën e departamentit amerikan të shtetit”, ATSH 2 mars 1990.  
317 Ibrahim Rugova, “Dialog demokratik me të gjitha palët e interesuara”, ATSH  12 prill  1990.  
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televizion. Përpjekje për të thyer këtë dukuri të medias lidhur me reagimin perëndimor 
vërehen në lëvizjen me titujt, të nxjerrë nga vetë përmbajtja dokumenteve. Titulli 
intrigues “Në Prishtinë frika të ndjek pas si ajri” nuk të adresonte në një reportazh nga 
terreni, por në  një raport sintezë të delegacionit të Federatës Ndërkombëtare të të 
Drejtave të Njeriut dhe të Këshillit të Europës lidhur me mbylljen e procesit të hetimit 
nga ana e autoriteteve serbe. 

Gjithashtu po në këtë formë u publikuan deklarata e Ministrisë së Jashtme të 
Austrisë për  respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe për zgjidhje pa 
dhunë të problemeve; deklarata e qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për 
gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë; Rezoluta e Parlamentit Europian me theksin 
se popujt kanë plotësisht të drejtë të çlirohen nga çdo lloj tutele që cenon idetë e tyre e të 
kërkojnë liri e demokraci.  

Ndërsa për reagimin lindor në informacionin shqiptar vihej në dukje se versionit 
serb të këtyre ngjarjeve në Kosovë u bënte jehonë pozitive dhe i mbështeste shtypi, radio 
dhe televizioni i vendeve të Lindjes, veçanërisht ai i Bashkimit Sovjetik, Çekosllovakisë 
dhe Polonisë.  

Po në këtë kuadër në Takimin e Parisit të Konferencës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Europë (KSBE), Rupel anëtar i delegacionit të Jugosllavisë, u distancua 
nga raporti i paraqitur nga kryetari i delegacionit jugosllav, Borisav Joviç, i cili mbante 
postin e kryetarit të presidencës shtetërore. Rupel u shpreh se raporti “nuk përmendi 
problemet e Jugosllavisë, as dhe problemin e krahinës jugosllave të Kosovës, ku janë 
shkelur të drejtat e njeriut”318. Deklarata e Rupelit ishte një akt i pashëmbëllt në takimin e 
KSBE, ku asnjë anëtar i një delegacioni nuk është distancuar nga raporti i mbajtur nga 
kryetari i delegacionit të vet. 

Në se në vitin 1981 politika e jashtme shqiptare vuante pasojat e filozofisë dhe 
praktikës së vetizolimit, të shfaqura në qasjen mosbesuese ndaj organizatave 
ndërkombëtare etj., në fund të dekadës së nëntë shteti shqiptar ishte i vonuar dhe i 
pafuqishëm për të kontribuar realisht në ndërkombëtarizmin e çështjes së Kosovës. 
Udhëheqësit komunistë e kishin lenë shtetin shqiptar të skajuar dhe të pafuqishëm për ta 
ngritur çështjen e Kosovës në nivele rajonale e ndërkombëtare. Shqipëria ishte anëtare e 
OKB, por marrëdhëniet diplomatike ishin të kufizuara; nuk kishte marrëdhënie 
diplomatike me SHBA, Britaninë e Madhe, Bashkimin Sovjetik etj, si shtete që bënin 
politikën botërore. Statusi ende i vetizoluar i RPSSH në këtë kohë e pengoi atë të kryente  
në nivelin e kërkuar detyrën e shtetit amë ndaj pjesës tjetër të kombit; qeveria shqiptare 
ende e kish lenë në dorë të medias investimin e saj në këtë detyrë, të cilën e kontrollonte 
tërësisht.  

Në këto kushte qeveria shqiptare ishte e detyruar t’i linte një hapësirë më të 
madhe nisiativës së medias. Drejtuesve të sektorëve në institucionet e mjeteve të 
informimit publik të kohës i u dha një hapësirë më e madhe në përdorimin e burimeve. 
Në këtë kuadër trajtimi i problematikës së Kosovës u konsiderua si fusha në të cilën 
gazetarët e sektorëve të jashtëm të gazetave dhe të radiotelevizionit brenda kornizës 
politike, do të firmosnin shkrimet e tyre për çështje të ditës në Kosovë. Në këtë mënyrë 
që nga shkurti i 1990 komentet dhe vëzhgimet rreth situatës në Kosovë nw median 
shqiptare mbanin firmën e gazetarëve të sektorëve përkatës të gazetave dhe të RTVSH. 
Artikuj me tematikën e mprehtë kosovare si “Dëbimet nga puna –formë e terrorizmit 
                                                 
318 Dimitri Rupel, “Në Kosovë janë shkelur të drejtat e njeriut”, ATSH 21 nëntor 1990.   
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shtetëror serb”319, “Dhunë e egër policore serbe kundër shqiptarëve në Kosovë”320 
“Shqiptarëve në Jugosllavi u mohohet e drejta e informimit në gjuhën amtare”321 etj ishin 
fokus i të gjithë gazetarëve të sektorit përkatës në medien e Tiranës. Natyrisht kjo nuk do 
të thoshte liri e plotë për median; ajo do të vazhdonte të ishte e kontrolluar. Ndryshimi 
qëndronte në faktin se ishte hequr dorë nga anonimati në trajtimin e Kosovës dhe se në 
faqet e gazetave dhe edicionet informativë audivizivë do të kishte më shumë larmi stilesh 
dhe më shumë emra gazetarësh shqiptarë. Fillimi i procesit të reagimit zyrtar perëndimor 
i bëri më të plota analizat dhe më kërkues gazetarët në gjetjen e rrugëve të reja për të 
sjellë mendimin profesional për arsyet dhe shkallën e angazhimit të politikës dhe të 
diplomacisë perëndimore në Kosovë.  

Përgjithësisht fokusi i medias ishte ngjarja e ditës e trajtuar në shtrirjen dhe 
pasojat e saj. Tematika e trajtuar ishte më e shtrirë. Ajo përmblidhte çështjen e terrorit 
dhe dhunës së ushtruar, të mohimit konstant të të drejtave të njeriut, shpërnguljes së 
serbëve,  të helmimit të fëmijëve dhe nxënësve në shkolla, të censurës mediatike, pajtimit 
të gjaqeve në Kosovë etj. Nga ana tjetër u verejt një kujdes më i madh në drejtim të 
përmirësimit të punës në drejtim të mjeshtërisë gazetareske. Të përditshmet në hapësirën 
për ngjarjet në Kosovë përmbanin krahas informacionit edhe fotografi të botuara në 
shtypin e huaj për të konkretizuar situatat; foto lajmi fillon të përdoret më shpesh, ndërsa 
karikatura, më shumë e huazuar, plotësonte kritikën therrëse ndaj politikës së serbizimit 
të Kosovës apo dhe karakterit të Milosheviçit.  
           Megjithatë përpjekjet e drejtuesve komunistë shqiptarë, të llogaritura për 
ndryshime vetëm brenda të njëjtit sistem politik - shoqëror, synonin ta mbanin Shqipërinë 
larg zhvillimeve të rëndësishme evropiane. Ky fakt kishte tërhequr vemendjen e 
gazetarëve të huaj, të cilëve nuk mund të mos u kishte tërhequr vemendjen   qëndrimi 
dogmatik i shtetit shqiptar të kohës. Gazeta The Herald Tribune e datës 29 qershor 1990 
kishte publikuar një shkrim të gazetarit amerikan Sulzberger, të titulluar “Shqipëria dhe 
Amerika bisedojnë përsëri” në referim të bisedës së tij me presidentin e kohës Alia. 
Artikulli i mësipërm i publikuar në gazetën ZP megjithëse i kaluar në filtër vinte në dukje 
se “ai (Alia shënim imi) e bëri të qartë se Shqipëria nuk do të ndjekë rrugën e fqinjëve të 
saj europianolindorë”322. Nga ana tjetër politikbërësit shqiptarë po ballafaqoheshin me 
veprime konkrete kundër dogmatizmit stalinist. 
           Në këndvështrimin e drejtuesve të PPSH, shqiptarët në Shqipëri duhet të 
informoheshin se çfarë po ndodh në Kosovë. Por synimi më i rëndësishëm ishte që 
nëpërmjet atyre ngjarjeve, shqiptarëve brenda kufijve shtetërorë duhet t’u jepej një 
mesazh i qartë se liria dhe pavarësia që u mohohet shqiptarëve të Kosovës dhe që 
qytetarët e RPSSH e gëzojnë, është gjëja më e shtrenjtë që u ka siguruar PPSH dhe 
prandaj kjo parti duhet mbrojtur. Kjo kërkohej dhe nga mjetet e informimit në vend. 

                                                 
319 Lulzim Çota “Dëbimet nga puna –formë e terrorizmit shtetëror serb”, Zëri i Popullit, nr. 206/13150, 29 
gusht 1990,4. 
320 Arben Karapici “Dhunë e egër policore serbe kundër shqiptarëve në Kosovë”, Zëri i Popullit nr. 
208/13152, 31 Gusht 1990,4. 
321 Shaban Murati“Shqiptarëve në Jugosllavi u mohohet e drejta e informimit në gjuhën amtare”, Zëri i 
Popullit nr.203/13147,25 gusht 1990,4.  
322 “Shqipëria do të ruajë rrugën dhe karakterin e saj kombëtar”, Zëri i Popullit, nr 157/13101, 3 korrik 
1990, 4  
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Ka një varg ngjarjesh në vitet 1989 - 1990 për Kosovën dhe rreth saj, të cilat 
media shqiptare i mbuloi drejtpërdrejt dhe që shënuan në një farë mënyre fillimin e  
mbulimit nga ana e vetë burimeve mediatike shqiptare të veprimtarisë politike 
diplomatike rreth çështjes së zhvillimeve në Kosovë duke u bërë burimet e hershme 
shqiptare, të cilat u referuan nga ato të huaja.  Le të përmendim disa prej tyre:  

Në vazhdën e përpjekjeve të faktorit ndërkombëtar për ndryshime demokratike në 
Shqipëri, në 11 maj të vitit 1990, Sekretari i Përgjithshëm i OKB, Perez De Kuelar, 
vizitoi Tiranën. Në takimet me drejtuesit e shtetit shqiptar, ish sekretari i përgjithshëm i 
OKB kishte shtruar edhe çështjen e lirisë së shtypit si një standard bazë i të drejtave 
themelore të njeriut. Mes gazetarëve të huaj që mbuluan vizitën e Kuelarit në Tiranë, 
ishte dhe një gazetar kosovar, që raportonte për shtypin republikan kroat, por edhe për 
sektorin shqip në Radio Kroacia.  

Pak ditë më pas, më 12 qershor 1990, një delegacion amerikan i përbërë nga  
kongresmeni Tom Lantosh, ish kongresmeni Dioguardi dhe nismëtarë të krjimit të lobit 
shqiptar në SHBA, vizituan Tiranën. Kronika e vizitës së tyre u mbulua plotësisht nga 
gazetarë të ATSH dhe TVSH. Media  theksoi faktin se dy zyrtarët vinin pas një vizite në 
Prishtinë, ndërkohë që imazhe filmike të regjistruara nga RTV i Prishtinës lidhur me 
pritjen në kryeqytetin kosovar u transmetuan nga TVSH. Deklarimet e tyre të para lidhur 
me Kosovën në mjetet shqiptare të informimit, shënuan fillimet e përdorimit të burimeve 
direkte për Kosovën. Ishte hera e parë që mjetet e informimit të Shqipërisë editonin 
gjërësisht vizitën e një delegacioni të Kongresit amerikan. Megjithatë në intervistat e para 
të dy kongresmenëve amerikanë, si për ATSH ashtu dhe për kanalin televiziv shtetëror, 
pyetjet për Kosovën munguan.  

Kontaktet e medias së Tiranës me drejtues dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, 
të cilët kishin shpallur Deklaratën Kushtetuese për Kosovën më 2 Korrik 1990, si dhe me 
intelektualë të njohur kosovarë, si Rexhep Qosja, patën rëndësi të veçantë, pasi këto 
kontakte përbënin burime të drejtpërdrejta për të dhe jo vetëm. Transmetimi i intervistave 
të tyre tyre në TVSH, pa censurë, shënonte hapjen e kësaj medie të rëndësishme për 
mendimin politik dhe intelektual kosovar.   

Nga shtatori i vitit 1990, u vërejt një hapje e medias shqiptare dhe për 
produksionet e RTV Prishtinës atëkohë të mbyllur. TVSH emëtoi produksionin e tyre 
“Kosova ndërgjegja e vrarë e Europës” imazhet e të cilit u përdorën për një kohë 
relativisht të gjatë nga kanali televiziv shtetëror shqiptar si burime vizive nga terreni. 
Bashkëproduksione në zhanrin e cikleve televizive sikurse ishte “Kosova në 8 akte” 
hapën rrugën jo vetëm të bashkëpunimit e bashkëprodhimit, por dhe të kërkimit të 
burimeve sa më efektive.  

Një hapje më e madhe në të gjitha mjetet e informimit lidhur me zhvillimet në 
Kosovë u vu re pas fjalës së kreut të shtetit shqiptar Ramiz Alia në Asamblenë e 
Përgjithshme të OKB, 28 Shtator 1990. Për herë të parë një kryetar i shtetit shqiptar 
ngrinte çështjen e Kosovës në institucionin më të lartë të përfaqësimit të komunitetit 
ndërkombëtar. Ish presidenti shqiptar e cilësoi problemin e shqiptarëve në ish Jugosllavi 
si një nga problemet më të mprehtë dhe më shqetësues në Ballkan, ndaj të cilëve qeveria 
e Serbisë po ndjek një politikë të hapur gjenocidi. Alia nënvizoi se “në Kosovë dhe në 
vise të tjera të Jugosllavisë ku jetojnë shqiptarët, po bëhen krime, të cilat edhe në 
mesjetën e errët do të ishin të shëmtuar. Themelore është se shqiptarëve u mohohet e 
drejta e ekzistencës, e drejta e të jetuarit. Shpërndarja e jashtëligjshme e Kuvendit të 



93 
 

Kosovës nga Serbia, pushtimi me dhunë nga policia e Radios dhe Televizionit,ndalimi i 
shtypit në gjuhën shqipe, pushimi nga puna i mijëra shqiptarëve dhe zevendësimi i tyre 
me serbë, shprehin qartë qëllimin e autoriteteve zyrtare serbe për të zgjidhur problemin e 
shqiptarëve me forcë e terror dhe jo me dialog.”323Në raportimin e tij reporteri televiziv 
theksoi pikërisht faktin e mësipërm.  

Në tablonë mediatike të Tiranës zyrtare, tema e Kosovës mori një theks të veçantë 
në kuadër të jehonës që shtypi i bëri fjalës së Ramiz Alisë në OKB. Theksi në rrugën 
paqësore të zgjidhjes së problemit, zgjidhja e rastit gjerman si një shembull domethënës 
edhe për zgjidhjen e problemeve ballkanike, dialogut të arsyeshëm politik, vizionit 
perspektiv se si mund të riparoheshin padrejtësitë historike, përshkonte frymën e shtypit 
shqiptar për këtë çështje. Pas këtij fjalimi artikujt për Kosovën u bënë gati të përditshëm 
dhe mbanin firmat e gazetarëve më të njohur shqiptarë. Ngjarjet e ditës në Kosovë 
trajtoheshin në dritën e fjalës së kryetarit të shtetit shqiptar në OKB dhe synonin 
promovimin e qëndrimeve të tij dhe të politikës së shtetit shqiptar ndaj çështjes së 
Kosovës, duke e vlerësuar atë si të drejtë në vijimësi. “Problemi i Kosovës është i madh, 
tashmë ka dalë jashtë kuadrit të brendshëm jugosllav dhe po bëhet ndërkombëtar, vinte në 
dukje e përditëshmja zyrtare e Tiranës. Pritet presion ndërkombëtar ndaj Serbisë për të 
hequr dorë nga shtypja e shqiptarëve në Kosovë”324. Por në artikull, autori nuk adresonte 
dhe nuk analizonte rolin e faktorit politik kosovar. Intensiteti informativ lidhur me 
veprimtarinë e alternativës politike kosovare me kohë u shtua jo vetëm në raport me 
zhvillimet e ditës, por dhe me interesimin ndërkombëtar për Kosovën. 

Në prag të Mbledhjes II të ministrave të jashtëm të Ballkanit, që u mbajt në 
Tiranë, më 24-25 tetor 1990, shkrimi redaksional tërhiqte vëmendjen se bashkëpunimi 
ballkanik duhet parë si pjesë e zhvillimeve aktuale evropiane, të ndryshimeve në 
marrëdhëniet ndërkombëtare e evropiane dhe jo sikurse ishte “kuptuar nga disa qarqe 
ballkanike si një rast për të ringjallur e rikonceptuar konceptet e vjetra shoviniste e 
revanshiste që kanë rindezur rivalitete”325.  

Në fakt media e Tiranës, pas takimit të Beogradit  kishte informuar rregullisht për 
veprimtarinë e zhvilluar në kuadër të nismës për bashkëpunimin rajonal në nivele të 
ndryshme. Pavarësisht se politika zyrtare shqiptare nuk e  bëri  objekt debati e diskutimi 
Kosovën në takimet e niveleve të ndryshme ballkanike,  shtypi u orientua drejt një taktike 
tjetër, atë të tërheqjes së vemendjes nëpërmjet kujtesës, sikurse ishte  2 vjetori i 
Mbledhjes së Parë të ministrave të jashtëm të rajonit në Beograd. Premtimet e atij takimi 
për krijimin e një fryme bashkëpunimi mes vendeve të rajonit “do të rezultonin në 
iluzion”, thuhej në artikullin e zyrtarit të lartë të ministrisë së Jashtme të RPSSH, pasi 
“përdorimi i dhunës, terrorit dhe tankeve, helmon atmosferën e besimit e 
mirëkuptimit.”326  

Por edhe në takimin e dytë  ballkanik agjenda e Kosovës mungoi dhe si e tillë ajo 
mungoi dhe në media në dy ditët e punimeve të takimit ballkanik. Shtypi shqiptar nuk 
reagoi ndaj këtij fakti. Burimi i informacionit ishte fare pranë dhe u ndalua të 
                                                 
323 Ramiz Alia, “Shqipëria - pjesëtare aktive e proceseve demokratike që ndodhin në botë” Fjala në 
sesionin e 45 të AP të OKB, 28 shtator 1990 (Tiranë :8 Nëntori 1990):14. 
324 Sofokli Lazri, “Jehona e fjalës së Ramiz Alisë në OKB”, Zëri i Popullit nr. 224/ 13185, 9 tetor 1990,4.  
325 “Bashkëpunimi ballkanik, pjesë e zhvillimeve evropiane”, Zëri i Popullit nr. 228/ 13189,13 tetor 1990, 
4.  
326 Muhamet Kapllani, “Dhuna helmon atmosferën e mirëkuptimit,” Zëri i Popullit nr. 47/ 12991, 24 shkurt 
1990, 4. 
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shfrytëzohej nga media shqiptare. Korrespondentët e huaj evidentuan këtë fakt, sikurse 
kishin vepruar edhe më parë. Ndërsa informacioni mediatik i ditës vijoi me reagimin 
ndërkombëtar për Kosovën, me botimin e plotë të Rezolutave të Parlamentit Europian, të 
Kongresit amerikan etj. Këto qëndrime kundërvenëse mediatike reflektojnë  çoroditjen e 
strukturave  politike të kohës, orientimet e të cilave parë në rrjedhën e kohës janë tregues 
edhe i një inkoseguence në politikën zyrtare.  

Është për t’u nënvizuar se në prag të Mbledhjes II të ministrave të jashtëm të 
Ballkanit në Tiranë, u morën masa për përgatitjen e mjedisit mediatik. Një grup televiziv 
i TVSH, për herë të parë pas 10 vitesh, realizoi një telereportazh me karakter informues 
në ish Jugosllavi. Dokumentari i TVSH kishte kapërcyer pikërisht aktualitetin politik për 
ish Jugosllavinë dhe informacionin e burimit të tij të drejtpërdrejtë. Njëkohësisht duhet 
venë në dukje se ishte hera e parë që stacioni i vetëm televiziv në vend i kishte ofruar 
publikut një produksion të vetin të realizuar në ish federatën jugosllave. 

Në kompleksitetin e zhvillimeve të brendshme si rrjedhojë e ndryshimeve 
evropiane,  qëndrimet politike zyrtare të Shqipërisë për Kosovën u orientuan gjithnjë e 
më shumë nga pikëpamja se zgjidhja e problemit të saj duhej të bëhej në një vijë me 
liberalizmin politik që po ndodhte në Europë dhe në këtë kuadër  kërkohej që shqiptarëve 
në Jugosllavi t’iu jepeshin po ato të drejta si dhe popujve të tjerë të po atij vendi. PPSH 
nëpërmjet zyrtarit të lartë Xhelil Gjoni, si asnjëherë më parë kishte bëri një deklaratë të 
pangjashme ku theksonte se “ne shqiptarët jemi një vend i ndarë padrejtësisht. Po do të 
ishte një padrejtësi tjetër nëse muri që ndan vëllezërit shqiptarë në të dy anët e kufirit nuk 
do të rrëzohej. Ne duhet të kërkojmë me vendosmëri që ky mur të rrëzohet dhe shqiptarët 
të kenë mundësi të komunikojnë lirshëm midis tyre, siç bëjnë popujt dhe kombet e tjerë 
evropianë”327. Kjo deklaratë zyrtare ishte shprehje e një politike që tregonte për qëndrime 
të ndryshme nga ato tradicionale, për një perceptim diametralisht të kundërt me atë 
vetizolues, por gjithësesi vinte e vonuar po të kemi parasysh deklaratën e Rugovës në 
shkurt të vitit 1991 për gazetën RD, në të cilën ai ishte shprehur për rrëzimin e murit mes 
shqiptarëve.  

Dalja e gazetës së parë opozitare në Shqipëri, më 5 Janar 1991, i dha 
frymëmarrje të gjërë tematikës së Kosovës në media. Media opozitare nuk vendosi 
kufizime ndaj burimeve që lidheshin me problematikën e Kosovës. Ajo operoi me të 
gjitha burimet e mundshme mediatikë, duke synuar parametra profesionalë 
bashkëkohorë. Interesi i publikut për shtypin opozitar detyroi median qeveritare të lëvizë. 
Gjatë viteve  ‘91 – ‘92 media zyrtare u përpoq të paraqitej  më e hapur lidhur me burimet 
mediatike për Kosovën. 

Për këtë ndikoi edhe kërkesa e drejtëpërdrejtë publike për mediat shqiptare e  
intelektualëve dhe përfaqësuesve të LDK në Kosovë. Ali Aliu në një intervistë të 
herëshme për median zyrtare kishte kërkuar që “Tirana ta trajtojë Kosovën jo thjesht si 
një çështje të politikës së jashtme, por si një çështje kombëtare. Për dy vjet Kosova nuk 
ka pasur media, kështu që ne duhet të bëjmë përpjekjet maksimale për të siguruar që 
mediat me bazë në Tiranë të përqëndrohen në çështjet e Kosovës për të informuar të 
gjithë kombin”328.  Brenda spektrit mediatik zyrtar  u dukën fillesat e një trajtimi më të 
drejtpërdrejtë të situatës së ditës në Kosovë. Në të përditshmen Bashkimi u vunë re 

                                                 
327 Xhelil Gjoni, “Shqiptarët duhet të  komunikojnë  mes tyre pa mure”, ATSH 10 qershor 1991.  
328 Ali Aliu, “Çështja e Kosovës, focus për  mediat e Tiranës”, Intervistë, A.Sokoli 1 korrik 1991 TVSH. 
ATVPSH Fondi A/1-6 seksioni (politico-shoqëror) Viti 1991.  
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qëndrime më të diferencuara nga ato të gazetës kryesore zyrtare, por edhe më të 
balancuara në raport me trajtimin e informacionit që vinte nga burime të ndryshme.  Në të 
kishte një hapje më të madhe ndaj burimeve të informacionit se sa në ZP dhe më shumë 
elasticitet në trajtimin e tematikës së Kosovës. Në këtë mënyrë, krahas informacionit 
zyrtar lidhur me problematikën e Kosovës, gazeta Bashkimi kishte krijuar hapësirë dhe 
për reagimin publik. Në numrin e saj të datës 12 korrik 1991 u publikua intervista e 
kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve të Kosovës, Rexhep 
Kasumaj, në të cilën shprehej hapur  kritika ndaj medias në Shqipëri lidhur me trajtimin e 
tematikës së Kosovës. Kasumaj  kritikonte praktikën e shtypit shqiptar lidhur me 
informacionin për Kosovën,  si “nënçmim i çuditshëm i çdo teme dhe informacioni mbi 
Kosovën, që ose jepen të cunguara ose radhiten në formacionet e lajmeve të jashtme, por 
edhe për ‘terminologjinë e gabuar allatanjugce.’ Kasumaj informoi dhe për takimet e tij 
me drejtues të medias në Shqipëri. “Ne vërejtëm dhe bëmë kritika njerëzisht sidomos për 
RTVSH. Propozuam ngritjen e mitit modern racional të Kosovës që do të bëhej duke 
çelur rubrika të veçanta dhe goditëse në mjetet e informimit. Kjo sidomos në RTV”329. 
Vërejtjet e autorit për neglizhencë apo minimizim të vendit që zinte Kosova në median në 
Shqipëri ishin një test që i bëhej në përgjithësi medias shqiptare nga kolegët kosovarë.  

Vend të rëndësishëm në këtë kohë media moniste i kushtoi qëndrimeve zyrtare që 
lidheshin me Kosovën dhe jehonës së tyre sikurse ishte Rezoluta për Kosovën nga ana e 
Kuvendit Popullor të Republikës  së Shqipërisë, më 11 korrik 1991. Në këtë dokument të 
botuar të plotë në të përditshmet në Shqipëri, shprehej  shqetësimi për zhvillimet në ish 
Jugosllavi dhe në Kosovë. Rezoluta, seanca e miratimit të së cilës u emetua drejtpërdrejtë 
nga RTVSH, kërkonte që “shqiptarëve në Jugosllavi t’u njihet statusi i republikës së tyre 
në kuadrin e Jugosllavisë së re. Asnjë problem që lidhet me të ardhmen e Jugosllavisë 
nuk mund të zgjidhet pa pjesmarrjen e organeve legjitime të Republikës së Kosovës, e 
cila shpreh vullnetin e popullit të Kosovës”330. Media e kohës e konsideroi Rezolutën si 
njohje të organeve legjitime të Republikës së Kosovës nga ana e organit më të lartë 
legjislativ të shtetit shqiptar. Komentet e shtypit të Tiranës i dhanë rëndësi historike 
miratimit të  rezolutës, e cila sipas tyre shënonte një etape të re, që do t’i japë fund 
vetmisë fizike e shpirtërore të Kosovës.  

 

                                                 
329 Rexhep Kasumaj, “Më shumë informacion  për Kosovën”,  Bashkimi  nr. 157/ 13203, 12 korrik 1991,2.  
330 Kuvendi Popullor të RSH  “Rezoluta e Kuvendit Popullor të RSH”, Arkivi i KPRSH Fondi AKPRSH 
Dosja 118, Viti 1991. 
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KREU I KATËRT  

TRAJTIMI MEDIATIK NË SHQIPËRI I ALTERNATIVËS 
OPOZITARE SHQIPTARE NË KOSOVË (1990 – 1999) 

IV.1. LDK në median moniste në Shqipëri (1990) 

Që nga viti 1981 e në vijim shqiptarët në Kosovë kundërshtuan në mënyrë të 
pandërprerë procesin e heqjes së statusit të krahinës autonome të Kosovës, i cili ishte 
ndërmarë nga strukturat drejtuese të republikës serbe. Në mbrojtje të autonomisë ata 
përdorën të gjitha format legale, sikurse ishin grevat e përgjithshme, greva urie, bojkotet 
e herëpashershme të punës dhe mësimit, protestat e demonstratat masive etj. Nga ana 
tjetër Kosova, si pjesë e shtetit federativ jugosllav, vuante njëkohësisht dhe pasojat e 
krizës së përgjithshme jugosllave. Ky realitet federativ ishte mbivendosur në gjendjen e 
rënduar të Kosovës dhe kishte rezultuar në përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit etnik 
dhe të amullisë shoqërore.  

Lëvizja e shqiptarëve në Kosovë në fund të viteve ‘80 e në fillim të vitit 1990 
krahas mbrojtjes së statusit kushtetues të krahinës, përfshiu dhe kërkesat për 
përmirësimin e gjendjes ekonomike, për të drejtat njerëzore, të tregut të lirë,  të lirisë së 
medias. Ky orientim i dha lëvizjes karakter thellësisht demokratik. “Në nëntor të vitit 
1989, shkruan  Robert Kapllan, kur ra Muri i Berlinit, qëlloi të ndodhesha në Kosovë, ku 
po mbuloja një kryengritje të shqiptarëve kundër serbëve. E ardhmja është në Kosovë dhe 
jo në Berlin i thashë vetes atë natë”331. Por sikurse verehet nga reflektimet e 
intelektualëve dhe të veprimtarëve politikë shqiptarë, Kosova e kësaj periudhe (Vjeshtë e 
vitit 1989), karakterizohej nga “një gjendje konfuzioni politik më të madh se nё pjesёt e 
tjera tё Jugosllavisë. Nё Kosovё ekzistonte “Fronti i refuzimit”qё përfshinte pothuajse 
krejt popullin; kёrkesat e shqiptarёve ishin tё paideuara dhe askund nuk paraqitej ndonjë 
vizion se si mund tё tejkalohej kjo situatё”332.  Kjo situatë kishte çuar në nevojën urgjente 
të krijimit të forcës politike drejtuese në Kosovë, e cila qëllim kryesor të saj kishte 
orientimin e pakënaqësisë së përgjithshme popullore dhe kanalizimin e objektivave të 
lëvizjes kombëtare e demokratike në Kosovë për të realizuar aspiratën e shqiptarëve atje.  

Në rrethanat, ku kërkesat me karakter kombëtar (shqiptarët të gëzonin të drejtën 
për vetëvendosje) ndërthureshin me ato me karakter politik (mbrojtja e autonomisë) e 
demokratik (kërkesa për treg të lirë, media e lirë, e drejta e lirisë së fjalës, mospërdorimi i 
dhunës shtetërore etj), u krijua më 23 dhjetor 1989, Lidhja Demokratike e Kosovës 
(LDK), si  forcë politike drejtuese që do të disiplinonte qëllimet dhe objektivat e lëvizjes 
kombëtare e demokratike në Kosovë. Krijimi i LDK shënoi një ngjarje të rëndësishme në 
jetën politike shoqërore të Kosovës. Ajo ishte e para alternativë opozitare shqiptare legale 
në Kosovë. Në deklaratën e parë LDK shprehte përkrahjen e vendosur të kërkesave 
legjitime e të patjetërsueshme për demokraci e dialog demokratik, si kusht paraprak për 

                                                 
  Robert Kapllan - gazetar, ekspert i politikës ndërkombëtare dhe autor i disa librave, botuar dhe në shqip.   
331 Robert Kapllan, Anarkia që po troket:shkërmoqja e ëndrave të pas Luftës së Ftohtë,  përkth. Alba Çela 
dhe Virgjil Muçi  (Tiranë : AIIS, 2008), 78.  
332 Kraja, Vite të humbura, 165. 
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qetësimin e gjendjes në Kosovë. LDK “u angazhua për zgjidhjen e problemit kombëtar 
dhe ngritjen e një shoqërie civile në Kosovë.”333  

Opinioni publik shqiptar mësoi për krijimin e LDK nga shtypi monist dy javë më 
pas, më 9 Janar 1990. Në numrin e radhës, ZP riprodhonte një lajm të gazetës Borba. 
Lajmi bënte me dije se “LDK e krijuar kohët e fundit në Prishtinë, që përbëhet kryesisht 
nga intelektualë, i ka dërguar një letër Presidencës së RSFJ, firmosur nga Ibrahim 
Rugova, studiues kosovar, ku proteston kundër gjendjes së jashtëzakonshme dhe dënon 
shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë.”334  

Pak ditë më vonë, më 19 Janar 1990, në të njëjtën të përditshme zuri vend një 
kronikë që zgjeronte informacionin për publikun lidhur me alternativën opozitare 
kosovare. I njëjti burim zyrtar, ATSH, referonte burimin zyrtar jugosllav, TANJUG. Në 
atë lajm konfirmohej  se “LDK, që u krijua vitin e kaluar në Prishtinë, i ka dërguar letër 
të hapur Kongresit XIV të jashtëzakonshëm të LKJ, të nënshkruar nga Dr. Ibrahim 
Rugova si kryetar.”335 Në këtë mënyrë në një hark kohor 10 ditor, e përditshmja zyrtare 
në Shqipëri informoi publikun shqiptar me burime të tërthorta për krijimin e LDK, për  
drejtuesin dhe për fillimin e veprimtarisë së saj. 

 Nëpërmjet citimeve të pjesshme të të dy dokumenteve të mësipërm, 
perceptoheshin deri diku edhe synimet kryesore të LDK. ZP bënte me dije se forca e re 
politike e shqiptarëve të Kosovës kërkonte zgjidhjen e problemeve të Kosovës “mbi 
bazën e barazisë së plotë nacionale dhe nëpërmjet zhvillimit të shpejtë ekonomik të 
krahinës. Ngushtimi thelbësor i autonomisë së Kosovës, euforitë unitariste apo iluzionet 
aneksioniste nuk përputhen me qenien shoqërore politike dhe nacionale të Kosovës.”336  

Informacioni për krijimin e alternativës opozitare kosovare duhej të kish qenë 
kryelajmi i ditës në median shqiptare. Por në fund të dekadës së tetë  dhe në fillim të së 
nëntës media në Shqipëri ishte ende moniste dhe partisë shtet, nuk i shkonte për shtat 
karakteri antikomunist i alternativës së re. Për rrjedhojë, informacionit të vonuar i mungoi 
veshja e duhur gazetareske, titulli spot, vendi i veçantë si kryelajm. Madje këto munguan 
dhe brenda rubrikës së konsoliduar Rreth ngjarjeve në Kosovë.  

Në mënyrë të ngjashme i u prezantua publikut shqiptar edhe krijimi i Këshillit për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, kryesuar nga akademiku Idriz 
Ajeti. Hezitimi edhe në këtë rast mund të lidhet me faktin se në shtetin shqiptar nuk 
kishin ekzistuar kurrë më parë institucionet e shoqërisë civile dhe rrjedhimisht nuk njihej 
roli i tyre për emancipimin shoqëror.  

Në shtypin e Tiranës mungoi një analizë e plotë për këtë ngjarje të rëndësishme në 
jetën e shqiptarëve në Kosovë. Në mjetet e informimit në Shqipëri vlerësimi për këtë 
forcë politike ishte fragmentar. Madje fillimisht në formulimet e lajmeve përdorej më 
shpesh termi ‘alternativa opozitare shqiptare’ ose ‘forcat politike shqiptare’,  ku 
përfshiheshin subjektet e spektrit politik në Kosovë siç ishte LDK. Por kur media 
shqiptare i referohej burimeve konkrete që artikulonin LDK, atëherë lajmet ruanin 
emërtimin e saj. 

                                                 
333 Gjecovi dhe të tjerë, Historia e Popullit Shqiptar, 396.  
334 “Rreth ngjarjeve në Kosovë,” Zëri i Popullit  nr. 7/ 12951, 9 janar  1990,4.  
335 “Lajme  nga Kosova,” ATSH 19 Janar 1990. 
336 Ibrahim Rugova, “Letër e hapur Kongresit 14 të jashtëzakonshëm të LKJ,” Zëri i Popullit nr. 17/ 12961, 
19 janar 1990,4.  
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Platforma politike e LDK nuk u bë objekt trajtimi i veçantë në tematikën e medias 
së Tiranës për Kosovën. Ky qëndrim ishte i ndryshëm nga praktika mediatike zyrtare, e 
cila nuk ish kufizuar në rastin e krijimit të opozitës së Akuinos në Filipine apo 
kundërshtarëve politikë të regjimeve diktatoriale si të Duartes në Salvador etj në 
Amerikën Qendrore. Qëndrimit të medias shqiptare i erdhi në ndihmë edhe fakti që media 
në Kosovë, e kontrolluar plotësisht nga pushteti, pikat kyçe të të cilit i kishin nëpunës 
serbë, nuk i dha hapësirë këtij problemi. Rugova në një intervistë në gazetën Polet të 
Zagrebit, në 26 janar 1990, një muaj pas shpalljes së krijimit të LDK  lidhur me këtë fakt 
nënvizonte : “Gazetat në gjuhën shqipe nuk na krijojnë asnjë mundësi që të paraqesim 
programin tonë. Ato janë nën një censurë të rreptë.”337  

Nga ana e saj, media e Tiranës nuk kish dhënë shenja gatishmërie për të qenë e 
hapur ndaj drejtuesve të kësaj force politike. Asnjë opinion i drejtëpërdrejtë, ekskluziv 
për të përditëshmet  nuk u mor nga redaksitë për më shumë se një vit që nga koha e 
krijimit të LDK. Ato erdhën vetëm nëpërmjet shtypit të huaj. Pak ditë pas krijimit të 
LDK,  më 30 dhjetor 1989, Ibrahim Rugova kish  dhënë një intervistë për Zërin e 
Amerikës (VOA-ZA), e cila nuk ishte botuar në të përditëshmen zyrtare të Tiranës (ZP).  

Krahas këtyre fakteve që përgjegjësojnë median për mospublikimin e platformës 
politike të LDK, nuk  mund të anashkalohet edhe  përvoja e pakët politike dhe 
organizative e vet LDK. Në intervistën e mësipërme në ZA, Rugova vinte në dukje se 
“programi i Lidhjes është mjaft i gjerë. Ai përfshin të gjitha problemet që rëndojnë në 
momentin e tanishëm në Kosovë dhe Jugosllavi....dhe natyrisht qëndrimet politike, si ato 
për demokraci, për zgjedhje të lira të drejtëpërdrejta.”338 Radhitja e problematikës së 
fushave të shoqërisë kosovare në intervistën e cituar nuk krijonte përshtypjen e një 
programi partie të përpunuar. Intervista nuk ndryshonte nga ato të mëparshme për median 
federative dhe atyre të huaja. Publicisti Mehmet Kraja, një ndër organizatorët në krijimin 
e LDK, thekson se “ata qё nisёn tё merreshin me kёtё çёshtje ishin njerёz tё kulturёs dhe 
nuk merrnin vesh nga politika dhe programi i LDK ka qenё mё i dobёt ndёr tё gjitha 
partitё politike, qё u krijuan nё tё gjithё Jugosllavinё dhe sigurisht mё i dobëti nё tё gjitha 
programet e partive tё tjera politike, qё u krijuan mё vonё nё Kosovё. Për shkak se partia 
u regjistrua me këtë program, as më vonë nuk u mor njeri me të. Platforma nuk u 
publikua ndonjëherë në tërësi dhe më vonë sajuam një ekstrakt të tij për distribuim, 
përfshirë këtu dhe përkthimin në gjuhë të huaja.”339  

Programi i një partie politike është shprehje e nivelit organizativ të strukturës 
politike përkatëse dhe për rrjedhojë mungesa e publikimit të tij nga LDK ishte një 
mangësi për marrëdhënien e saj me pasuesit dhe për imazhin, por edhe për refleksionet 
rreth tij nga ana e medias. Për rrjedhojë, shtypi i kohës në Tiranë nuk bëri objekt të 
trajtimit të tij as programin e LDK, as mungesën e tij. Ajo çka ai bëri me dije ishte se 
opozita shqiptare në Kosovë kishte bërë thirrje për zgjedhje të lira, për vendosjen e 
sistemit shumëpartiak dhe të ekonomisë së tregut të lirë. “Përkrahja e vendosur për 
kërkesat legjitime e të patjetërsueshme të shqiptarëve dhe vendosmëria për dialogun 
demokratik, si parakusht për qetësimin e gjendjes në Kosovë”340, si  objektiva të LDK iu 

                                                 
337 Ibrahim Rugova, “Asnjeri nuk e di të nesërmen e vet,” në  Ç’thonë dhe ç’kërkojnë kosovarët. 2.  
red.Kristaq Prifti dhe të tjerë (Tiranë : 8 Nëntori, 1990), 26. 
338  Rugova,“Për krijimin e LDK”,17.  
339 Kraja, Vite të humbura, 167.  
340 “Nga konferenca e shtypit e LDK”, ATSH 30 janar 1990.  
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përcollën opinionit publik shqiptar përmes informacioneve nga konferencat e shtypit apo 
deklaratat e drejtuesve të LDK.  

Në përpjekjen e saj që opinioni publik brenda e jashtë Kosovës të njihej me 
qëllimet dhe objektivat e saj, që në fillim të veprimtarisë LDK vuri në lëvizje me shumë 
efikasitet mekanizmin e marrëdhënieve publike, brenda të cilave funksionuan rregullisht 
raportet me median vendase, përditësimi me informacion i publikut dhe konferencat e 
përjavshme të shtypit. Tematika e këtyre konferencave kontribuoi në njohjen dhe 
konkretizimin e objektivave politike të saj. 

Gjithësesi pak muaj më pas, pikëpamjet  politike të LDK i u prezantuan publikut 
në Shqipëri edhe nëpërmjet botimeve sikurse ishin ai në dy volume “Ç’thonë dhe 
ç’kërkojnë kosovarët,” “E vërteta mbi Kosovën dhe Shqiptarët në Jugosllavi”, etj. 
Botimet e sipërpërmendura përmbanin artikuj, opinione dhe intervista të drejtuesve të 
LDK, të forcave të tjera politike dhe të intelektualëve të njohur shqiptarë të Kosovës, në 
të cilat pasqyrohej me realizëm përmasa e dramës kosovare dhe përpjekja e faktorit të  ri 
politik opozitar shqiptar në  Kosovë . Volumet e botimit të mësipërm përfshijnë vitin 
1989 dhe tremujorin e parë të vitit 1990.   

Nga  qëmtimi i informacionit të publikuar në median e kohës në Shqipëri vërehet 
se interesi i saj lidhur me veprimtarinë e LDK ishte orientuar në disa drejtime kryesore. 

Së pari interesi në konceptin për statusin e Kosovës. Evoluimi i pikëpamjeve të 
LDK, qëndrimet konkrete për këtë çështje dhe parashtrimi i saj në kushtet historike të 
krahinës zuri vend kryesor në hapësirën mediatike. Kur vemë në dukje këtë aspekt duhet 
patur parasysh niveli i trajtimit nga ana e medias moniste. Informacioni përkatës  ishte i 
pranishëm në të përditshmet e kohës, por raporti mes lajmit, kronikës dhe analizë 
prognozës ishte i zhdrejtë për këtë çështje. Mbisundonte lajmi nga burimet e 
sipërpërmendura, që përgjithësisht adresonte deklaratat e subjektit politik apo të 
drejtuesve të tij dhe mungonte mendimi i specializuar, i cili do të mundësonte shpegimet 
përkatëse lidhur me pikëpamjet dhe evoluimin e mendimit politik të tij. Mënyra e 
pasqyrimit të saj në medie ishte në varësi të nivelit të evoluimit të pikëpamjes së LDK për 
këtë çështje.  

Në deklarimet e para të LDK të publikuara nga media shqiptare, të marra nga  ajo 
e huaj, nuk referohej një koncept të ri apo të ndryshëm për statusin e Kosovës. Një javë 
pas shpalljes publike të formimit të LDK, Rugova shprehej se “ne konsiderojmë se 
Jugosllavia duhet të jetë federatë demokratike e kombeve dhe kombësive, që duhet të 
ketë organizimin shtetëror të republikave dhe krahinave,  pra edhe Kosova ta ketë vendin 
e vet të barabartë në Federatën e Jugosllavisë.”341 Krahas pikëpamjes lidhur me statusin, 
LDK një muaj pas krijimit të saj, më 25 janar 1990, nëpërmjet sekretarit Jusuf Buxhovi 
theksonte se kjo çështje realizohet nëpërmjet “demokracisë, pluralizmit politik, 
zgjedhjeve të lira, një shteti juridik që u garanton të drejta të gjitha pjesëve të 
Jugosllavisë. Natyrisht në këtë kontekst ne kërkojmë që Kosova të jetë subjet i barabartë i 
federatës dhe ajo të mbajë barrën e përgjegjësisë për çdo formulim të saj të ri, që do të 
thotë se jemi të barabartë me të gjithë të tjerët që e përbëjnë këtë shtet”342. Në këtë 
rrjedhë argumentimi ishte dhe një nga deklaratat e para të udhëheqjes së saj, publikuar në 

                                                 
341 Rugova, “Për krijimin e LDK”, 17. 
342 Jusuf Buxhovi, “Duhet të thellohen të gjitha proceset demokratike”, në Ç’thonë e ç’kërkojnë kosovarët,2 
red.Kristaq Prifti dhe të tjerë  (Tiranë : 8 Nëntori, 1990), 93.   
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Radio Prishtina, më 16 shkurt 1990, në të cilën artikulohej pikëpamja se “autonomia e 
Kosovës dhe barazia e shqiptarëve nuk rrezikon integritetin shtetëror të askujt”343.  

Rreth këtij problemi referojmë edhe mendimin e mëvonshëm të dy autorëve. Elez 
Biberaj verente se  “në programin e saj fillestar, LDK kërkoi autonomi të plotë, por nuk 
kërkoi që Kosovës t’i njihej statusi i republikës”344. Ndërsa akademiku Rexhep Qosja 
duke iu referuar të njëjtit program theksonte se “në fillim LDK u shpreh për autonominë 
e saj, më vonë e korrigjoi atë në pavarësinë e Kosovës”345. Të dy citimet e mësipërme 
adresojnë perceptimin e një analisti dhe të një studiuesi lidhur me qëndrimin e LDK ndaj 
çështjes së statusit së krahinës.Të dy përdornin të njëjtin koncept, autonomi, që referonte 
synimin fillestar apo programin afatshkurtër të LDK.  

Historiani Kristaq Prifti e rreshtonte LDK si faktor i parë me rol kryesor në jetën 
politike të Kosovës së zhveshur nga statusi i krahinës autonome dhe si bartëse të misionit 
për ruajtjen e autonomisë. Sipas tij “Forcat shqiptare politike si LDK, alternativa 
opozitare politike, Akademia e Shkencave e Kosovës etj. e kundërshtojnë kushtetutën e 
Serbisë dhe ato amendamente të Kushtetutës së RSFJ, që cenojnë autonominë e Kosovës. 
Ato kërkojnë një kushtetutë të re të Krahinës së Kosovës që të verë shqiptarët në pozitë të 
barabartë me kombet e tjera të Jugosllavisë”346.  

Deklaratat standarde të drejtuesve kryesorë të LDK për statusin përsëriteshin edhe 
nga përfaqësuesit e strukturave të degëve të LDK në qytete apo krahina të Kosovës. Duke 
qenë se ato publikoheshin në të njëjtën ditë në gazeta dhe emëtoheshin po në atë formë 
edhe në RTV dhe referonin kryesisht të njëjtin burim, ATSH, çështja e statusit e 
konceptuar si më sipër, disa muaj pas krijimit të LDK u shndërrua në një rutinë në media. 

Me synimin për të realizuar aspiratën e tyre për pavarësi dhe duke marrë në 
konsideratë kushtet e krizës dhe zhvillimet historike në ish federate si dhe qëndrimin e 
faktorit ndërkombëtar ndaj kësaj çështje Këshilli Koordinues Ndërpartiak në Kosovë 
(KKNK) më 12 tetor 1991 miratoi “Deklaratën Politike të Këshillit Koordinues të Partive 
Politike Shqiptare në Jugosllavi”347, si projekti politik i shqiptarëve në realitetet e reja të 
procesit diziintegrues të Jugosllavisë. Mbi bazën e tij pavarësia e Kosovës arsyetohej si 
zgjidhje e komponentit kryesor të çështjes së pazgjidhur shqiptare.  

KKNK  hartoi dhe nënshkroi tre opsionet e zgjidhjes së çështjes së Kosovës dhe 
shqiptarëve në Jugosllavi. Tre opsionet ngriheshin mbi alternativat e ekzistencës së  
Jugosllavisë si federatë, si konfederatë, duke konsideruar dhe mundësinë e shkatërrimit të 
saj. Rruga e  vetme për realizimin e çdo opsioni, i cili mund të merrte jetë në kushte të 
caktuara historike, do të ishte ajo demokratike. Sipas këtyre opsioneve parashikohej që : 
1. Nëse nuk ndryshojnë kufijtë e brendshëm dhe të jashtëm të Jugosllavisë shqiptarët e 

                                                 
343 Zekeria Cana,“Nga deklarata e LDK”, në Ç’thonë e ç’kërkojnë kosovarët,2 red.Kristaq Prifti dhe të tjerë  
(Tiranë : 8 Nëntori, 1990), 49.  
  Elez Biberaj – gazetar, analist, ish drejtues i seksionit shqip në  VOA(ZA); aktualisht drejtor për Evropë 
n dhe Azinë  në   VOA. Autor i disa punimeve mbi Shqipë rinë , Kosovë n, Jugosllavinë , Ballkanin etj. 
344 Elez Biberaj, Kosova fuçi baruti e Ballkanit.  (Tiranë  : Dardania, 1994), 27. 
345 Rexhep Qosja, “E vërteta e luftës në Kosovë”,  Shqip, 23 nëntor 2006,14-15. 
346 Kristaq Prifti, “Statusi i Kosovës nuk mund të vendoset pa shqiptarët dhe kundër shqiptarëve,” Zëri i 
Popullit nr. 155/13099, 30 qershor 30, 1990,4. 
 Në  vitin 1991 harta politike e ish federatës jugosllave ndryshoi. Brenda kufijve republikanë  u krijuan 
shtetet e pavarura të  Kroacisë , Sllovenisë  dhe Maqedonisë , rrjedhimisht ndryshoi dhe ajo europiane. 
347 KIC, Albanian Democratic Movement in Former Yugoslavia, Documents : 1990-1993,  (Prishtinë: KIC, 
1993): 21-23. 
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Kosovës kërkojnë republikën e tyre, si në referendum. Shqiptarëve në Maqedoni, Mal të 
Zi dhe Serbi Jugore t’u garantohej elementi shtetfomues. 2. Nëse ndryshojnë kufijtë e 
brëndshëm në Jugosllavi shqiptarët kërkojnë republikën e tyre me të gjitha viset 
shqiptare. 3. Nëse shkatërrohet plotësisht Jugosllavia dhe lindin shtete të reja atëhere 
nëpërmjet një plebishit nën mbikqyrjen ndërkombëtare shqiptarët do të deklarohen nëse 
dëshërojnë të bashkohen me shtetin amë, Shqipërinë amë. Tre opsionet u publikuan dhe u 
promovuan në shtypin zyrtar e opozitar sipas burimit dhe integroheshin në çdo 
informacion të karakterit protokollar. Formatimi i vlerësimit të tyre nga vetë subjektet 
politike të Kosovës synonte të kompensonte mangësinë analitike të medias së Tiranës. 
Një koment në një të përditëshme periferike i konsideronte tre opsionet “veprime të 
zgjuara të shqiptarëve në Kosovë.”348Në vijim tre opsionet përmendeshin dëndur në 
kontekst si të lajmeve të ditës dhe të komenteve të ndryshme duke regjistruar konsum të 
ndjeshëm mediatik.  

Pak muaj pas zgjedhjes si president i Kosovës, Rugova në një intervistë për  
revistën Alternativa, që botohej në Lublanë, formulonte në mënyrë më të plotë  
pikpamjen e tij për statusin. “Në zgjedhje kam fituar mandatin që të bisedoj për Kosovën 
e pavarur dhe neutrale në raport si ndaj Serbisë ashtu edhe ndaj Shqipërisë”349nënvizonte 
ai. Po në këtë intervistë Rugova shprehte dhe qëndrimin e tij ndaj opsioneve të hartuara 
nga ndërkombëtarët për statusin e Kosovës, të cilat përmendeshin dendur, por përciptazi 
në faqet e gazetave, kryesisht në njoftimet e zyrave të shtypit të shtetit shqiptar pas 
veprimtarive protokollare apo takimeve të Rugovës me përfaqësues të politikës 
ndërkombëtare. Konceptet e tyre ‘autonomi maximale’350, ‘autonomi substanciale’, etj në 
thelb e konsideronin Kosovën si pjesë të Serbisë, së cilës i  kërkohej  respektimi i 
standardeve të të drejtave të njeriut në krahinën autonome. Ndaj këtyre koncepteve 
shumë fluidë për statusin Rugova shprehej se  “unë vet  dëshiroj t’u mundësoj njerëzve 
në Kosovë që ata vet të vendosin për ardhmërinë e tyre. Kjo është  para  së gjithash 
humane dhe demokratike”351.  

Së dyti - pikëpamjet e LDK për zgjidhjen e çështjes së Kosovës me mjete 
demokratike dhe në frymën demokratike ishin një drejtim tjetër  i interesit të medias 
shqiptare të kohës. Pa komentuar  këtë problem ajo u tregua e vemendëshme që deklarata 
të  udhëheqjes së  LDK lidhur me këtë aspekt të mos mungonin. Kjo forcë politike në 
rrethanat konkrete historike të ish federatës jugosllave  të fillimit të vitit 90, (përmendur 
më sipër) kishte shpallur publikisht se përkrahte “të gjitha kërkesat që  lidhen me 
demokracinë dhe me proceset demokratike në Jugosllavi”352. Stabilizimi i gjendjes në 
Kosovë sipas saj mund të arrihej nëpërmjet dialogut të hapur demokratik  dhe   
pluralizmit politik, si  kusht për  zgjedhjet të lira, të cilat krijojnë terrenin “që në pushtet 
të vijnë njerëz të aftë dhe që populli i do”353.  

Duke nënvizuar pikëpamjen për funksionimin e demokracisë në terrenin e 
shoqërisë shumëetnike kosovare, shtypi shqiptar, pavarësisht karakterit monist të tij i 
                                                 
348 Lulëzim Çota, “Veprime të zgjuara politike në Kosovë”,  Luftëtari  nr. 83/ 6497, 31 tetor 1991, 4. 
349 Ibrahim Rugova, “Edhe lufta është  e mundshme” Alternativa 1-2 (Lubljanë  : UKZSMS, CGP-DELO),  
1992): 56.  
350 Worren Zimmermman, “Problemi i Kosovës, më i madhi i të drejtave të njeriut në Europë”, Rilindja 
Demokratike  nr. 112, 1 prill 1992,2.  
351Rugova, “Edhe lufta është e mundshme”, 56.  
352 Buxhovi, “Në Kosovë të gjithë duhet të jenë të barabartë,” 147.  
353 Rugova, “Satrapët dhe demokratët,” 128. 
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kushtonte vemendje riartikulimit të deklaratave dhe referimeve, të cilat i kundërviheshin 
akuzave serbe se forca opozitare kosovare ishte monoetnike. “LDK, nënvizonte sekretari 
i saj, Buxhovi në gazetën Rilindja, nuk ka thënë se demokracia është privilegj vetëm i 
shqiptarëve ose vetëm i serbëve. Ajo konsideron Kosovën si pjesë ku duhet të jetojnë në 
mënyrë të barabartë si shqiptarët, serbët dhe të gjithë që jetojnë në të, të cilët duhet të 
jenë përgjegjës në të njëjtën mënyrë  për fatin e saj”354. LDK i kundërqëndroi që në fillim 
pikëpamjeve që synonin ta paraqesnin atë si organizatë vetëm shqiptare. Më 25  janar 
1990, pra pas një muaji të krijimit të saj LDK nënvizonte se platforma e saj orientohej 
“kah niveli i demokracisë europiane. Në të ka antarë edhe nga kombësitë e tjera që 
jetojnë në Kosovë dhe Jugosllavi”355.  Kjo ishte mënyra e gjetur nga shtypi i Tiranës për 
të treguar reagimin e tij ndaj kësaj force politike në Kosovë dhe për të venë në dukje 
karakterin emancipues të LDK dhe  lëvizjes që ajo drejtonte.  

Së treti - Një drejtim tjetër i fokusit të shtypit të Tiranës ishte veprimtaria e LDK 
dhe e subjekteve të tjerë politikë në Kosovë në raport me strukturat politike e partiake 
serbe. Media shqiptare informoi për  kërkesën e LDK drejtuar Kongresit XIV të 
jashtëzakonshëm të LKJ, në të cilën  kërkohej trajtimi i problemit të Kosovës mbi bazën e 
barazisë së plotë nacionale dhe zhvillimit të shpejtë ekonomik të krahinës. Në të 
theksohej se “ngushtimi thelbësor i autonomisë së Kosovës, euforitë unitariste apo 
iluzionet aneksioniste, nuk përputhen me qenien shoqërore – politike dhe nacionaliste të 
Kosovës”356. Nëpërmjet informacioneve të publikuara në muajt e parë të ekzistencës së 
LDK kuptohej se problemi lidhur me statusin e Kosovës do të kushtëzonte marrëdhëniet 
e kësaj force politike me strukturat politike e partiake serbe. Po në këtë kuadër  media 
tregohej e vemendshme ndaj çdo reagimi të përfaqësuesve shqiptarë në Kosovë në 
strukturat zyrtare të kohës, duke përzgjedhur disa prej tyre, të cilat i përqaseshin 
qëndrimeve të LDK. Në këtë mënyrë krahas lajmeve që vinin nga LDK pasqyroheshin 
edhe pikëpamje të shprehura në forume të larta partiake sikurse ishte fjala e  përfaqësuesit 
shqiptar Ali Shabani në Plenumin e 30 të KQ LKJ, mbajtur më 21 janar 1990, në të cilën 
ai shtronte pyetjen se “deri kur do të vazhdojë të jetë në fuqi gjendja e jashtëzakonshme 
në Kosovë dhe kur do të ketë  demokraci në këtë krahinë”357? Njëkohësisht media zyrtare  
ndiqte me shumë vemendje cdo hap të LDK në raport me institucionet shtetërore  të 
kohës. Jo rastësisht ajo i përcolli opinionit publik lajmin e agjencisë Rojter që bënte me 
dije se LDK u  regjistrua  sipas dispozitave ligjore në Sekretariatin Federativ dhe në 
referim të  ish  zv/presidentit të federatës jugosllave Zhivko Pregell  njoftonte për fillimin 
e bisedimeve të para me alternativën e Kosovës. Nga ana tjetër, agjencia në fjalë e 
komentonte “si pozitive, por të vonuar”358 këtë hap nga ana e zyrtarëve jugosllavë. Parë 
edhe nga këndvështrimi protokollar zyrtarët shqiptarë dhe media ishin mbrapa krahasuar 
dhe me strukturat zyrtare jugosllave. 

Së katërti - Marrëdhënia e LDK me qytetarët në Kosovë përbënte një drejtim 
tjetër me interes për median e Tiranës. Informacionet tregonin për shtimin e shpejtë të 
anëtarësisë së LDK, (700 mijë) pak kohë pas formimit të saj, si pasojë e dorëzimit në 

                                                 
354 Jusuf Buxhovi, “Kosova nuk i nënshtrohet as dhunës e as vrasjeve,” Zëri i Popullit  nr. 45/ 12988,  22 
shkurt 1990, 4. 
355 Po aty. 
356 Ibrahim Rugova”Letër e hapur eKongresit 14 të LKJ. Zëri i Popullit  nr. 16/12960,13 janar1990,4.  
357 Ali Shabani, “Fjala në plenumin 30 të KQ të LKJ”, ATSH 18 janar 1990.  
358 “Qeveria jugosllave, bisedimet e para me LDK,” Zëri i Popullit  nr. 241/ 13185, 9 tetor 1990, 4.  
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masë nga shqiptarët të teserave të LKJ dhe si shprehje e popullaritetit në rritje të saj mes 
qytetarëve të thjeshtë. Në shtypin shqiptar pasqyroheshin ato deklarata të ish komunistëve 
kosovarë që zhvlerësonin veprimtarinë e LKJ në Kosovë, siç ishte p.sh. intervista e 
gazetarit Agim Malaj për gazetën Rilindja. “Politika e Lidhjes Komuniste për Kosovën, 
shprehej ai, nuk ka pasur parasysh interesat e kombeve dhe kombësive që jetojnë në 
Kosovë dhe në këtë gjendje nuk mund të japë receta për demokracinë.”359 Në këtë 
mënyrë e motivonin dorëheqjen nga LKJ edhe intelektualë të tjerë shqiptarë në Kosovë. 
Publikut shqiptar media e Tiranës i bëri të njohur arësyetimin e Rugovës për këtë dukuri 
në shoqërinë shqiptare të kohës në Kosovë. “Kjo mund të shpegohet - nënvizonte  
Rugova në artikullin “LDK : Kanonadë kundër demokratizimit” botuar në gazetën e 
Zagrebit Vjesnik më 3 shkurt 1990 - dhe me faktin se për herë të parë njerëzit patën rastin 
që në ndonjë mënyrë të mund të zgjidhnin dhe të gjenin vendin e tyre në një organizatë, 
në të cilën mund të shprehnin lirisht mendimet dhe qëndrimet e tyre, të çliruar nga 
presionet psikologjike dhe nga monopoli njëpartiak që ka sunduar gjatë 9 vjetëve të 
kaluar, periudhë kjo, kur një numër  i madh njerëzish ishte përjashtuar nga jeta publike, 
ndërsa vetëm pjesa më e vogël, rreth 20% pranoi servilizmin dhe nënshtrimin si filozofi e 
jetës së vet”360. 
           I rezervuar në vlerësimin për LDK, por i vëmendshëm ndaj zhvillimeve në 
realitetin kosovar, shtypi nuk mund të mos vinte në dukje rolin e rëndësishëm të LDK në 
jetën e krahinës. Jo rastësisht ai publikoi një intervistë të Azem Vllasit, i cili nga burgu 
deklaronte për revistën Danas  se alternativa politike në Kosovë është një fakt politik, 
real, me bazë masive dhe me mbështetje të fuqishme në popull. Duhet dialog i hapur me 
të dhe jo të injorohet ajo”361. 

Së pesti - Drejtim tjetër i interesit të medias së Tiranës për këtë cështje ishte dhe  
zgjerimi i spektrit politik opozitar shqiptar në Kosovë dhe marrëdhënia me LDK. Në të 
përditëshmet e saj opinioni mësoi  krijimin e partive të reja si: Partia Social Demokrate, 
Partia Fshatare, Partia Parlamentare, Partia Demokristiane etj. Qëndrimi i njëjtë për 
çështjen kryesore të shqiptarëve në Kosovë i drejtoi këto parti në krijimin e një forumi 
bashkërendues të veprimtarisë së tyre. Nëpërmjet intervistës së anëtarit të Kryesisë së 
LDK, Ali Aliu, në Radio Kroacia, programi shqip, publiku u njoh me krijimin e Këshillit 
Koordinues Ndërpartiak (KKN), kompetencat e tij, “njësimin e formave të veprimit të 
subjekteve legjitime, që ishin 6 partitë politike shqiptare: LDK, Partia Fshatare, Partia 
Demokristiane, Partia Parlamentare, Partia Social-Demokrate dhe Partia 
Republikane”362. KKNK zgjodhi Rugovën në krye të tij. LDK ishte subjekti politik më i 
fortë në spektrin opozitar kosovar. Të gjitha subjektet e mësipërme i bashkonte qëllimi i 
njëjtë final i tyre pavarësia e Kosovës. Ato  ishin shprehur se çelësi për pavarësinë ishte 
“autonomi e plotë në kuadër të federatës dhe shtet i pavarur në rast se federata pushonte 
së ekzistuari.”363 Megjithatë, krijimi i KKNK pati jehonë të kufizuar në median shqiptare. 

                                                 
359 Agim Mala, “LDK nuk mund të japë receta për demokracinë,” Zëri i Popullit nr. 83/13027,  
7  prill 1990,4. 
360 Rugova, “LDK : Kanonadë kundër demokratizimit,” 21 – 22. 
361 Azem Vllasi, “Dialogoni, plotësoni kërkesat e studentëve,” Zëri i Popullit nr. 76/ 13021, 30 mars 
199o,4.  
362 Ali Aliu, “Misioni i Këshillit Koordinues,” Bashkimi, 12 Korrik 1990,4.  
363 Mark Krasniqi, “Çelësi i zgjidhjes së problemit të Kosovës-autonomia e plotë në kuadër të federatës,” 
ATSH 19 qershor 1990. 
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Pluripartizmi ende nuk ishte bërë realitet në shtetin amë, ndërsa në Kosovë opozita 
përbëhej nga disa parti.  

Ndërkohë media shqiptare nuk anashkalonte vlerësimin që bëhej për këtë forcë 
nga agjencitë e huaja të lajmeve. Në faqet e ZP citohej agjencia zyrtare italiane e lajmeve, 
ANSA, e cila e  konsideronte LDK “partia më me influencë e opozitës së shqiptarëve në 
krahinën serbe të Kosovës”364. Vetë agjencia zyrtare jugosllave e lajmeve kur 
transmetonte kërkesën e Rugovës për pjesëmarrjen e shqiptarëve në bisedime për të 
ardhmen e Jugosllavisë, e cilësonte LDK si “partia më e fortë e shqiptarëve etnikë”365.  

Së gjashti - Interesi i faktorit ndërkombëtar  ndaj alternativës politike shqiptare në 
Kosovë ishte një drejtim tjetër i vemendjes së medias së Tiranës. Pa koment gazeta ZP e 
datës 2 mars 1991 botoi  lajmin se zv/sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, 
Lorenc Igëllberger, kishte pasur një takim me përfaqësuesit e grupeve alternative nga 
Kosova. Lajmi nënvizonte se ai kishte shprehur “shqetësimin e qeverisë së SHBA për 
çështjen e Kosovës”366. Kjo mënyrë shprehje e shtypit zyrtar qartazi tregonte se mjetet e 
informimit në Shqipëri nuk e kishin anashkaluar interesin në rritje të administratës 
amerikane si ndaj zhvillimeve në Kosovë, ashtu dhe ndaj alternativës politike shqiptare.  

Politika e shtetit shqiptar përpiqej që brenda mekanizmit të saj të ngurtë të lëvizte 
mes një terreni marrëdhëniesh nga njëra anë me ish Jugosllavinë që po shpërbëhej, dhe 
nga ana tjetër, të demonstrimit të korrektësisë në marrëdhëniet e sapo vendosura me 
SHBA. Kjo lojë politiko - diplomatike shqiptare në këtë kuadër u reflektua si më sipër në 
mjetet e informimit publik. 

Si u reagua ndaj figurës kryesore të LDK nga shtypi i Tiranës? 
Në pasqyrën ditore të ngjarjeve në Kosovë, në shtypin e Tiranës, mungonin të 

dhënat për drejtuesit kryesorë të LDK dhe alternativës opozitare. I vetmi informacion për 
publikun lidhur me Dr. Ibrahim Rugovën, kryetarin e LDK, ishte publikimi i tre 
intervistave të tij më të hershme në shtypin e huaj, me  cilësinë e Kryetarit të Lidhjes së 
Shkrimtarëve. Madje ishte i panjohur për publikun fakti që ai kish qenë organizator i 
peticionit të 215 intelektualëve kosovarë më 21 shkurt 1989. Ndërkohë që publiku 
shqiptar ende nuk kishte informacionin e duhur për drejtuesit e LDK, diplomatët e 
gazetarët e huaj e kishin hulumtuar, perceptuar e përcjellë në media profilin politik të 
veprimtarëve të rinj kosovarë që në fillimet e veprimtarisë së tyre. Është për t’u veçuar 
një analizë e ambasadorit të SHBA në Beograd, Worren Cimmerman, sipas të cilit 
“disidentët shqiptarë ishin të disiplinuar, të qartë dhe të vendosur prerazi për të mos 
pranuar autoritetin serb. Udhëheqësi i tyre Ibrahim Rugova ishte një nga figurat politike 
më të shquara që kam takuar në Jugosllavi. Gjatë kohës së provokimeve të rënda ai ia 
doli të mbante dy  milionë bashkatdhetarët e tij në rrugën e qëndresës paqësore”367.  

Gjithashtu tërheq vëmendjen fakti që mungoi një opinion, analizë apo intervistë 
ekskluzive e Rugovës për mjetet e informimit në Shqipëri, në një kohë që intervistat e tij 
publikoheshin gjerësisht në median jugosllave dhe të huaj. Këto intervista përktheheshin 
dhe publikoheshin më pas për opinionin publik shqiptar.  

                                                 
364 “Lajme nga Kosova” ATSH 11 dhjetor 1991.     
365 “Lajme nga Kosova” ATSH 23  qershor  1991. 
366 “Lorenc Igëllberger takoi përfaqësues të grupeve alternative nga Kosova”, Zëri i  Popullit nr. 52/ 12996, 
2 mars 1991,4.  
367 Zimmermann, Burimet e një katastrofe, 61. 
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Arsyet e këtij qëndrimi nuk i u bënë të njohura gazetarëve të medias së kohës. 
Shpegimi më i parë lidhet me faktin se kategoria e liderëve të LDK nuk kishte asgjë të 
përbashkët me PPSH, partinë në pushtet në Shqipëri, për të vijuar me shpjegimin e 
hamendësuar, që mbështetej në justifikimin e ruajtjes së drejtuesve politikë  shqiptarë të 
Kosovës nga akuzat për lidhjet me Shqipërinë, për vetë këtë alternativë si krijesë e 
Shqipërisë dhe nga akuza për ndërhyrje të Shqipërisë në punët e brendshme të 
Jugosllavisë. Ky qëndrim i politikës dhe i shtypit të kohës në Shqipëri nuk mund të mos 
vërehej nga forca politike opozitare në Kosovë dhe vetiu mund të përkthehej si 
mospërkrahje publike për zgjedhjen që kishin bërë shqiptarët e Kosovës. Ai qëndrim 
ishte fillimi i ftohtësisë që karakterizoi marrëdhëniet e mëtejshme të LDK, si forcë 
politike në Kosovë, me drejtuesit politikë të kohës dhe me të majtën pas ndryshimeve të 
sistemit në Shqipëri.  

Ndërkohë në shtypin e ditës nuk munguan intervista edhe të ish drejtuesve 
politikë kryesorë të Kosovës, të shkarkuar nga funksionet e tyre pas ndryshimeve 
kushtetuese. “Pas ndryshimeve kushtetuese Kosova nuk ka asnjë lloj autonomie”368, 
deklaronte Hazër Susuri, ish nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv të Kosovës. Publikimi i 
reagimit të tyre  për atë që realisht ndodhte në krahinë kishte objektiva të caktuara. Ajo 
synoi të tregonte se kritikat e ashpra të politikës zyrtare shqiptare ndaj qëndrimeve të 
klasës politike kosovare kishin qenë të drejta. Klasa politike kosovare me heshtjen e gjatë 
të saj ndaj politikës zyrtare kish sakrifikuar  interesat e shqiptarëve për hir të atyre 
vetjake. Disa përfaqësues të saj folën vetëm kur iu prekën interesat individuale.  

Gjithashtu në vijim munguan komentet për vlerësimin dhe rolin e LDK në ngjarjet 
e rëndësishme në Kosovë, si pezullimi i Kuvendit të Kosovës nga ana e Kuvendit të 
Serbisë në fund të qershorit, shpallja e “Deklaratës Kushtetuese” nga ana e deputetëve 
shqiptarë më 2 korrik 1990 dhe miratimi po nga këta deputetë i “Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës” në 7 shtator 1990, pushtimi nga policia serbe e RTV Prishtinës 
më 5 Korrik dhe mbyllja e gazetës Rilindja më 7 gusht. Një këndvështrim ka venë në 
dukje se LDK kishte mbështetur Kushtetutën e shpallur nga deputetët e Kuvendit të 
Kosovës të shpërndarë me forcë nga policia serbe, kishte kërkuar që ai Kuvend të njihej 
si i ligjshëm pavarësisht qëndrimit të Beogradit. “LDK mbështet dhe njërën dhe tjetrën 
(deklaratën dhe kushtetutën- shënimi im). Ajo qëndron fuqimisht pas këtyre akteve. As 
njërin, as tjetrin nuk i ka hartuar vetë, nuk ka marrë pjesë në hartimin e tyre dhe vendimi 
për shpalljen e tyre merret vesh nuk është marrë nga LDK”369.  

Cili ishte qëndrimi i hershëm mediatik ndaj filozofisë  paqësore të  LDK për 
zgjidhjen e cështjes kosovare?  

Për gati një vit që nga krijimi i alternativës shqiptare analiza mediatike shqiptare 
anashkalonte atë dhe fliste në përgjithësi për problemin, për dialogun politik, pa hedhur 
asnjë ide se si do të përfaqësohej pala shqiptare në dialog, apo cilat do të ishin palët që do 
të dialogonin. Artikulli “Kosova, Jugosllavia dhe Evropa”370 duke pretenduar të ishte 
gjithëpërfshirës për problematikën e Kosovës, botuar pak ditë para përvjetorit të parë të 
krijimit të LDK, nuk referonte këtë forcë politike si drejtuese e ndryshimeve të 
rëndësishme në jetën politike të shqiptarëve në Kosovë; autori nuk adresonte dhe nuk 
analizonte rolin e faktorit politik kosovar;  rrjedhimisht në të mungonte edhe vlerësimi 

                                                 
368 Hazër Susuri, “Pas ndryshimeve kushtetuese Kosova nuk ka asnjë lloj autonomie”, ATSH 8 prill  1990. 
369 Kraja, Vite të humbura, 231.   
370 Sofokli Lazri, “Kosova, Jugosllavia dhe Evropa,” Zëri i Popullit  nr. 291/13235,  6 dhjetor 1990,4. 
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për rrugën e zgjedhur nga LDK për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Aludimi në artikull 
se shqiptarët “dinë çfarë kërkojnë, ashtu sikurse dinë dhe ku duan të shkojnë”371 nuk 
mund të ishte ekuivalenti i mbështetjes publike dhe inkurajimit të kësaj alternative, e cila 
në optikën e politikanit gazetar nuk ishte një parti komuniste. Gjithë zhvillimet 
përgjithësoheshin dhe i adresoheshin popullit, vetëdijes e qëndrimit të tij të drejtë 
kolektiv.  

LDK ishte shprehur që në fillim për zgjidhjen e çështjes  shqiptare në ish federatë 
me dialog pa kushte me palën serbe. Udhëheqësi i saj Rugova kish shpallur filozofinë e 
rezistencës paqësore si e vetmja rrugë për realizmin e misionit të tij. Një deklarate të 
Rugovës lidhur me këtë rrugë të zgjidhjes së çështjes së shqiptarëve në Kosovë i bënte 
jehonë  agjencia zyrtare jugosllave e lajmeve,  e cila referonte një intervistë të tij në të 
përditshmen e Beogradit Vreme. Kërkesa e shqiptarëve për ‘republikë që të bëhen të 
barabartë me të tjerët’ mund të plotësohet - verente Rugova - nëpërmjet “zgjidhjes 
paqësore e politike të problemeve, me dialog si me Serbinë dhe me Federatën 
Jugosllave”372.  

Spektri politik opozitar kosovar e kishte bërë të tijin filozofinë e rezistencës 
paqësore të shqiptarëve kundër pushtuesit serb. Këtë filozofi udhëheqësi i shqiptarëve në 
Kosovë, Rugova, e bëri të njohur si për opinionin e brendshëm, ashtu dhe për atë 
ndërkombëtar. Aplikimi i kësaj filozofie në kushtet e Kosovës sipas tij mbështetej në 
parimin universal të së drejtës së çdo populli për të vendosur vetë për fatet e tij dhe në 
vetë Kushtetutën jugosllave të vitit 1974; ajo frymëzohej nga zhvillimet demokratike në 
Evropën fundshekullit të XX, merrte në konsideratë kushtet konkrete të ish federatës 
jugosllave dhe reagimin e faktorit ndërkombëtar ndaj saj të materializuar në dokumentet 
përkatëse, ndër të cilat Deklarata e Brionit. 

 Filozofia e rezistencës paqësore për zgjidhjen e çështjes kombëtare e shoqërore 
në Kosovë nuk ishte një filozofi e  re, që  prezantohej dhe u kërkohej shqiptarëve ta 
zbatonin për herë të parë. Historia e rezistencës së shqiptarëve, të paktën duke filluar nga  
viti 81 deri në 1999  provonte se kërkesat e tyre themelore ata i kishin parashtruar në 
rrugë e mjete paqësore. Kishin qenë strukturat ushtarako – policore serbe ato që kishin 
përdorur dhunën dhe represionin më të egër në vijimësi ndaj shqiptarëve për të mos lejuar 
realizimin e kërkesave të tyre. Në një intervistë për gazetën Veçernij list, Adem Demaçi, 
i cili nuk bënte pjesë në subjektin politik LDK, vërente se “shpifet  ndaj meje sikur  jam 
përpjekur me dhunë e atentate, ndërsa në fakt kam luftuar së tepërmi kundër kësaj gjëje. 
Po të isha për zgjidhjen e problemeve me atentate do të kisha bërë të paktën një. 
Gjithmonë kam qenë kundër përdorimit të dhunës. Fitorja më e madhe e popullit shqiptar 
në kohën e re është që ka hequr dorë dhe nuk ka lejuar hakmarrje me gjithë represionet 

                                                 
371 Po aty. 
372 Ibrahim Rugova, “Zgjidhje paqësore e politike të problemeve,” ATSH 23 qershor 1991.   
 Deklarata e Brionit (Marrëveshja) u nënshkrua më 7 korrik 1991 nga Sllovenia, Kroacia, RFSJ e KE në 
ishullin e Brionit të Madh në Kroaci. Ajo në nvizonte zgjidhjen e problemeve etnike dhe  të drejtën e 
rajoneve sovrane për vetëvendosje deri në shkëputje. 
 Adem Demaçi - veprimtar i shquar kosovar për të drejta e shqiptarëve në ish Jugosllavi, drejtues i 
organizatës ilegale me emrin Lëvizja Revolucionare e Bashkimit të Shqiptarëve, krijuar më 1961.U dënua 
dhe u burgos për 28 vjet nga pushteti serb. Demaçit i është akorduar çmimi Saharov nga KE.Ai ka ushtruar 
edhe gazetarinë si dhe është autor i disa librave. 
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dhe vrasjet … Shqiptarët janë të gatshëm për jetë të përbashkët si vëllezër me serbë e 
malazezë, pa kthimin e goditjeve dhe me vështrim në të ardhmen”373.  

Shtypi monist në Shqipëri heshti pas shpalljes së saj si filozofi e alternativës 
opozitare kosovare. Heshtja e tij ndaj këtij problemi parimor reflektonte filozofinë 
politike të shtetit shqiptar të kohës. Në traditën e saj, media shqiptare kishte trajtuar, 
madje kishte kritikuar, këshilluar ose mbështetur sipas rastit në këndvështrimin e saj 
lëvizje të popujve të ndryshëm, që i konsideronte çlirimtare apo kundër shtypjes e 
padrejtësive shoqërore.  

Anashkalimi nga media shqiptare i alternativës që kishte zgjedhur udhëheqja e 
LDK për të zgjidhur çështjen kombëtare të Kosovës, lidhej me një ndryshim të thellë 
parimor mes konceptit  zyrtar shqiptar dhe atij të alternativës opozitare të Kosovës. 
Ballafaqoheshin dy filozofi të kundërta për një çështje themelore: filozofia revolucionare, 
e kryengritjes së armatosur, si mjet për realizimin e qëllimit madhor sikurse është 
pavarësia, sintetizuar në parullën liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak e sakrifica, që 
ishte filozofia e shtetit shqiptar dhe filozofia tjetër demokratike, e përqafuar nga LDK, 
ajo e dialogut e bisedimeve. 

Por nga ana tjetër, media zyrtare, si reflektim i grupit politik drejtues, të cilit nuk i 
interesonte të ballafaqonte mendësitë e tij me ato bashkëkohore evropiane, nënvizonte të 
drejtën e shqiptarëve të Kosovës për të zgjedhur vetë rrugën për arritjen e synimeve të 
tyre dhe qëndrimin e shtetit shqiptar për zgjidhjen demokratike të mosmarrëveshjeve dhe 
konflikteve etnike dhe socialpolitike. Politika e mosndërhyrjes së Tiranës zyrtare mund të 
ketë qenë një arësye që ka frenuar thellimin e këtij problemi në fushën mediatike. 

Pavarësisht se politika shqiptare ishte shprehur për zgjidhje me urtësi të 
problemeve, ajo nuk linte mënjanë evidentimin e trashëgimisë së hidhur dhe të 
përgjakshme të marrëdhënieve serbe – shqiptare në Kosovë e në ish Jugosllavi, gjë që i 
bënte jehonë pikëpamjes se faza aktuale e këtyre marrëdhënieve e bënte të vështirë në 
mos të pamundur realizimin e një alternative paqësore për zgjidhjen e problemit të 
Kosovës.  

Lajmet e ditës nga terreni flisnin për një realitet që e bënte të vështirë të besoje se 
fati i shqiptarëve në Kosovë do të vendosej me biseda e takime me serbët. Në to bëhej 
fjalë për : represion politik; për largimin e të zgjedhurve shqiptarë nga strukturat 
vetëqeverisë lokale, e për rrjedhojë të drejtat politike të shqiptarëve ishin të 
papërfaqësuara; për represion kulturor që kishte çuar në mbylljen e shkollave në të gjitha 
nivelet dhe të 101 instituteve kulturore; për represion ekonomik që konsistonte në 
pushimet masive të shqiptarëve nga puna dhe ndalimin e transaksioneve imobilare për ta; 
për represion policor, gjatë të cilit në dhjetë vjet, një në dy shqiptarë ishin ndaluar nga 
policia, 100 civilë ishin vrarë,  200 ushtarë shqiptarë ishin zhdukur. Për këtë realitet vetë 
Rugova shprehej se “po asistojmë në vdekjen kolektive në qetësi të një populli”.374  

Përballë këtyre fakteve që mbushnin faqet e medias shqiptare, realizimi i aspiratës 
së shqiptarëve në Kosovë me rrugë paqësore dukej utopi. Për filozofinë sunduese të 
kohës, një rrugë e tillë e zgjidhjes së problemit përkthehej si rrezik për lëvizjen popullore 
në Kosovë. Për të shmangur atakimet me lidershipin e opozitës kosovare dhe 
përgjithësisht me atë pjesë të shqiptarëve në Kosovë që kish përqafuar këtë filozofi, si 
                                                 
373 Adem Demaci, “Milosheviçi punon për ne”, ATSH 4 mars 1990.   
 
374 Ibrahim Rugova, “Vdekje kolektive në  qetësi e një  populli”, ATSH 12 prill 1991. 
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dhe për të mos i rënë ndesh orientimit europian lidhur me zgjidhjen e konflikteve, për 
median e Tiranës u zgjodh rruga  “no comment”.  

Argumentet e tij Rugova i parashtronte hapur në media dhe falë mekanizmit të 
marrëdhënieve publike të LDK si dhe mbështetjes së pakursyer që njerëzit e medias në 
Kosovë i dhanë që në fillim alternativës paqësore të LDK,  filozofia e  alternativës 
paqësore të Rugovës u përqafua nga një pjesë e konsiderueshme e popullsisë shqiptare në 
Kosovë. Një nga gazetarët e njohur të TV të Prishtinës, Llukman Halili, nënvizonte në 
një intervistë për gazetën Drita se “kahja e zgjidhjes së problemit kosovar orientohet nga 
zgjidhja që do të japë LDK, një parti që lindi pas një sistemi monist dhe që është një parti 
me 700 mijë anëtarë. Zgjidhja e problemeve të Kosovës do të realizohet me rrugë 
demokratike, preferojmë durimin deri në fund.” 375 

Rugova në intervista dhe deklarata shtypi parashtronte dhe arësyet pse filozofia e 
tij e rrugës paqësore ishte ajo për të cilën kishin nevojë shqiptarët për të zgjidhur çështjet 
e tyre jetike. I hapur për median, kryesisht atë të huaj,  pikpamjet e tij u publikuan në 
gazetat e revistat e republikave kroate e sllovene, por dhe perëndimore. Megjithëse 
fillimisht nëpërmjet fragmenteve të intervistave, citimeve nga deklaratat e tij dhe 
gradualisht në publikime të plota të tyre në shtypin shqiptar u përcoll një platformë si e 
shkaqeve që e shtynin Rugovën të zgjidhte këtë rrugë ashtu dhe synimet që ai kishte duke 
zbatuar filozofinë e tij paqësore. 

Ndër arësyet që promovonte këtë alternativë, Rugova rendiste të parin faktin që 
ish Jugosllavia qe një vend me potencial të konsiderueshëm ushtarak, të cilin nuk do ta 
kursente ndaj shqiptarëve të paarmatosur në rast konflikti në Kosovë. Prej vitit 1981 
prania e konsiderueshme ushtarako-policore federative ishte pjesë e jetës në krahinë. 
Veçanërisht pas ngjarjeve të marsit 1989 dhe vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme e 
më pas, njësitë ushtarake në Kosovë inspektoheshin shpesh nga sekretari federativ për 
punët e brendshme Petar Graçanin dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Stevan 
Mirkoviç. “Më 1990 kemi mbetur pa policinë tonë dhe më herët edhe pa mbrojtjen 
territoriale dhe kështu jemi plotësisht në mbikqyrjen e policisë dhe armatës serbe” 376 
kishte nënvizuar Rugova. Sa herë që shqiptarët ishin ngritur për të protestuar  kundër 
politikës së pabarazisë kombëtare dhe padrejtësisë politike e shoqërore në Kosovë ishin 
dërguar trupat e ushtrisë jugosllave dhe pasojat kishin qenë të rënda për ta. “Ne nuk jemi 
në gjendje, si Kroacia dhe Bosnja, që kanë pasur mbrojtje territoriale, nuk kemi polici 
tonën, që t’i kundërvihet policisë së armatosur serbe dhe armatës serbe”377 ishte shprehur 
Rugova për gazetën franceze STA. Përballë ushtrisë federative, shqiptarët e paarmatosur 
do të humbnin shumë jetë njerëzore. Ndaj këtij realiteti Rugova ofroi alternativën e 
politikës aktive dhe rezistencës pasive, pa armë ndaj regjimit të Beogradit. 

Rugova duke argumentuar pikëpamjet e tij shprehej për ndërgjegjësimin e 
njerëzve për këtë filozofi të tij. Ai nënvizonte se “duhet të jetë e qartë se rruga e politikës 
paqësore është më e gjatë, por një zgjidhje e matur dhe e menduar mirë e këtij lloji është 
më e qëndrueshme ..., konfrontimi në kushtet e tanishme nuk do të ishte në favorin tonë. 
Do të humbisnim jetë njerëzish dhe ne s’e duam këtë. Edhe shtete të mëdha kërkojnë ta 
arrijnë fitoren me sa më pak humbje që të jetë e mundur. Duhet ta mësojmë këtë mësim 

                                                 
375 Llukman Halili, “Preferojmë durimin deri në fund” Drita  nr. 20/ 1593, 16 qershor 1991.  
376 Rugova, “Edhe lufta lufta është e mundshme”,56.  
377 Ibrahim Rugova, “Vetëm me mjete demokratike”, Rilindja Demokratike  nr. 149, 15 korrik 1992.  
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sepse kemi humbur shumë viktima gjatë historisë sonë e kemi fituar pak. Çdo sukses do 
të ngjante me fitoren e Pirros”378.  

Riartikulimi i këtij argumenti të Rugovës nga ana e medias pati impaktin e vet në 
popullsinë shqiptare në Kosovë. Shqiptarët kishin sakrifikuar shumë dhe ishin lodhur me 
rezistencën e gjatë kundër shtypjes serbe dhe ideja se pa vuajtje e gjak mund të fitohej 
pavarësia s’kishte arësye të mos pranohej nga një masë e madhe njerëzish në Kosovë. 
Nga ana tjetër shqiptarët nuk kishin pasur përvojën e përfaqësimit të interesave të tyre 
nga një forcë e organizuar politike, kundërshtare e regjimit. Kultura e tyre politike linte 
hapësirë për manipulim. Prandaj ata ia besuan masivisht aspiratën e tyre LDK, e cila nuk 
e pati të vështirë që filozofinë e saj ta bënte të tyren shumë shpejt. R. Peshkëpia duke 
arësyetuar  rrugën e ndjekur nga Rugova nënvizonte se “shqiptarët e mbështetën këtë 
politikë sepse e para besuan te arsyeja dhe e dyta sepse në Jugosllavinë e atëhershme 
kishte pak në mos aspak gjasa për ndonjë politikë tjetër”379. 

Një tjetër arsye lidhur me përzgjedhjen e rrugës paqësore nga ana e LDK, sikurse 
konstatohej nga informacioni i QIK, ishte prezantimi i saj si një forcë politike 
bashkëkohore, që kishte bërë të vetën parimet demokratike, në themel të të cilave 
qëndronte zgjidhja e problemeve me dialog e bisedime, me votë e me referendum etj. Ky 
tipar i saj ishte konstatuar edhe nga media e huaj. Në një artikull rreth gjendjes në 
Ballkan të gazetës britanike The Financial Time nënvizohej se të rinjtë shqiptarë në fillim 
të vitit 1990 “zhvillonin demonstrata pothuaj çdo ditë. Mirëpo brezat më të vjetër të 
intelektualëve shqiptarë po kërkojnë me shpejtësi lëvizje politike të pavarura për ta kaluar 
luftën nga përleshjet nëpër rrugë në institucione politike. Ata kërkojnë autonomi nga 
Serbia dhe një sistem shumëpartish. Për ta kutia e votimeve është e vetmja mënyrë për të 
zgjidhur problemin e Kosovës”380. 

Lëvizja në Kosovë synonte rrjedhat evropiane e cila kërkonte dialog politik mes 
kundërshtarëve për zgjidhjen e problemeve dhe filozofia e qëndresës paqësore ishte në 
një linjë me zhvillimet evropiane. Sipas deklaratave  në konferencat e para të shtypit të 
LDK bëhej e ditur se ajo ishte një forcë politike në rritje në Kosovë, përkrahëse e 
vendosur për kërkesat legjitime e të patjetërsueshme të shqiptarëve. Realizimin e 
kërkesave të tyre ajo e shikonte të mundur nëpërmjet dialogut demokratik, si parakusht 
për qetësimin e gjendjes në Kosovë. Media regjistronte në vijimësi thirrjet e LDK për 
dialog si me Serbinë dhe me Federatën Jugosllave. Ndërkohë që pushteti dhe opozita 
serbe deri atëherë nuk kishin shprehur gatishmërinë për dialog. Filozofia e rezistencës 
paqësore e Rugovës konsistonte në “dëshirën e thellë të pjesëtarëve të opozitës kosovare 
për t’u rreshtuar në anën e demokracive perëndimore pasi besonte se kështu do të 
kuptoheshin më mirë e do të ndihmoheshin më shumë për arritjen e qëllimit të vet”381, 
arësyetohej në  artikullin “Komuniteti ndërkombëtar, besë me shqiptarët.” Krahas 
thirrjeve për dialog nga ana e Rugovës, në media reflektohej si vendosmëria për të mos 
pranuar ultimatum nga pala serbe ashtu dhe toni i qetë i  paralajmërimeve për të mos 
dialoguar me kushte. 

                                                 
378 Ibrahim Rugova, “Rruga e politikës paqësore është më e gjatë, por më e qëndrueshme,” ATSH 30 gusht 
1990. 
379 Ritvan Peshkëpia, “A është Rugova një tradhëtar?” Koha Jonë, 22 prill 1999, 13. 
380 Xhuni Demsi, “Mbi gjendjen në Ballkan”,  ATSH 7 mars 1990. 
381 Besnik Mustafaj, “Komuniteti ndërkombëtar, besë me shqiptarët,” Albania,  6 prill 1999,5. 
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Ndër  faktorët që ndikuan në zgjedhjen e rrugës paqësore nga Rugova ishte dhe 
besimi i tij te mbështetja e faktorit ndërkombëtar, i cili ishte për zgjidhje jo me dhunë. 
Përpjekja për të ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës ishte kryeagendë e tij. Në këtë 
kuadër ai u angazhua në një veprimtari diplomatike shumë intensive pasi shihte te faktori 
ndërkombëtar një rol vendimtar në realizimin e aspiratës për pavarësi. Rugova besonte 
sinqerisht në mbështetjen e tyre për të ndalur konfliktin në Kosovë dhe theksonte se 
pushtimi ushtarak i Kosovës ishte rrezik real. Ky parashikim  konfirmohej edhe nga 
korrespondenti i The New York Times në Kosovë. Raporti i tij, të cilit i referohej ZA 
nënvizonte se gjatë një jave “z. Bora Joviç (nënkryetari i këshillit federativ )  foli gjashtë 
herë rreth mundësisë së një lufte midis shqiptarëve dhe serbëve për kontrollin e 
Kosovës”382.  Media ka regjistruar një informacion të gjerë në këtë drejtim. Filozofia e tij 
u mirëprit nga ndërkombëtarët, të cilët në takime me Rugovën e LDK, por dhe me 
zyrtarët e shtetit shqiptar, mbështetnin politikën e moderuar për t’iu shmangur  
provokimeve dhe dhunës serbe, vlerësonin faktin që shqiptarët kishin zgjedhur 
rezistencën paqësore dhe veprimtarinë politike e diplomatike për të realizuar objektivat e 
tyre madhorë. Media është e mbushur me citime nga deklarata vlerësuese të 
ndërkombëtarëve për Rugovën të shpërndara nga QIK. Kjo ndodhi pasi  “faktori 
ndërkombëtar e ka miratuar rezistencën paqësore të shqiptarëve, gjë që i përshtatet 
politikës së parandalimit të luftës në Ballkanin e trazuar ....”383.  

Rruga e qëndresës paqësore synonte t’i jepte fund përpjekjeve serbe për të 
denigruar figurën e shqiptarëve, për t’i paraqitur ata si separatistë, terroristë, të gatshëm 
për të nxitur konfliktin. Me të synohej të prezantohej një tjetër imazh i shqiptarëve të 
Kosovës në botë. Media bëri kujdes që propagandës së fuqishme antishqiptare, dhunës e 
represionit sistematik, diskriminimit të egër në federatë e më pas në Jugosllavinë e tretë, 
paralajmërimeve për një luftë të mundshme mes tyre, përvojës së hidhur të 
marrëdhënieve me serbët dhe të sjelljes së serbëve ndaj popujve të tjerë të ish federatës, 
t’i kundërvinte filozofinë e rezistencës paqësore të shqiptarëve. Ata, thekson B. Mustafaj,  
“megjithatë ishin të vetmit ndër këta popuj që zgjodhën dhjetë vjet më parë rezistencën 
paqësore ndaj Milosheviçit e ushtrisë së tij dhe jo luftën”384. Në këtë mënyrë gazetarë e 
politikanë duke dashur të lartësojnë figurën e shqiptarëve të Kosovës, por dhe të 
Rugovës, duke synuar të siguronin mbështetjen e gjerë të faktorit ndërkombëtar, si 
vendimtar për t’u dhënë fund ambicieve të Milosheviçit për të përjetësuar sundimin serb 
në Kosovë u bënë realisht e sinqerisht pjesë e ëndrrës së krijimit me dialog e takime të 
një Kosove të lirë e të pavarur. “Një politikë e tillë dha shumë fryte, vinte në dukje në 
refleksionin e tij R.Peshkëpia. Qytetarët demonstruan përpara botës një qytetari 
shembullore dhe ekspozuan në tryezat e zgjidhjeve një klasë politike të ditur, të mençur 
dhe jashtëzakonisht të përgjegjshme. Rugova nuk e imponoi politikën e tij”385. 

Në 17 qershor 1990 kryetitulli në ZP “Çështja e Kosovës nuk mund të zgjidhet me 
armë, po me rrugë demokratike” megjithëse bënte fjalë për rrugën paqësore të zgjidhjes 
së problemit të shqiptarëve nuk trajtohej në brendinë e artikullit. Formulimi i mësipërm 
adresonte konferencën e shtypit që normalisht zhvillohej nga LDK, por që ende  ZP e 

                                                 
382 David Binder, “Një luftë e mundshme mes serbëve dhe shqiptarëve në krahinën e Kosovës”, ATSH 7 
mars  1990. 
383 Ana Lalaj, “E drejta e vetëvendosjes dhe shqiptarët e Kosovës”, Studime Historike nr 3 – 4, (1998) :145.  
384 Po aty. 
385 Peshkëpia, “A është Rugova”, 14.  
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referonte si alternativë opozitare në Kosovë. Por ndërkohë politika zyrtare i kishte lenë 
dorë më të lirë gazetës Bashkimi. Në numrin e saj të 12 korrikut 1990 citohej  Rugova, i 
cili në kritikën e tij ndaj vendimit për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës kishte 
riafirmuar se “e vetmja zgjidhje për çështjen e Kosovës është të fillojë dialogun 
demokratik me përfaqësuesit e Beogradit. Vetëm zgjidhje me mjete politike e 
demokratike”386.  

Paralel autoritetet zyrtare në Shqipëri autorizuan qëndrime më të hapura të medias 
dhe të diplomacisë publike. Për herë të parë diplomatë dhe zyrtarë shqiptarë ngritën zërin 
dhe u prononcuan edhe në median ndërkombëtare për këtë problem. Kryetari i 
delegacionit shqiptar në Konferencën e Kopenhagës, i pranishëm me cilësinë  e 
vëzhguesit në këtë forum ndërkombëtar,  i deklaroi agjencisë Reuters se “problemi i 
Kosovës nuk zgjidhet me dhunë, por me dialog demokratik e mirëkuptim”387.  

 Vetëm dy muaj pas fjalës së R.Alisë në OKB, ZP filloi të referojë veçmas LDK 
me tematikat në konferenca shtypi, ku idea e rrugës paqësore vjen si reagime edhe për 
ngjarje të veçuara. Në numrin e saj të 24 nëntorit 1990 gazeta zyrtare citonte konferencën 
e shtypit të LDK në të cilën ajo i ishte kundërvenë “shpifjeve serbe se më 28 Nëntor do të 
festohej me pushkë” 388. 

Nga ana tjetër kjo e përditëshme tre ditë më pas botoi artikullin e gazetës Zëri i 
Rinisë, [Prishtinë], “Kosova, borxhi i Evropës” me autor Mahmut Bakallin. Artikulli 
nënvizonte se “populli shqiptar ka treguar durim dinjitoz. Por sot ky durim dinjitoz ka 
arritur shkallë kritike”389. Idea e cituar më sipër krijonte perceptimin e një alternative 
mendimi më radikale se ajo e parashtruar nga LDK, por nuk e kontestonte atë. Publikimi 
i artikullit në gazetën, ku autori 9 vjet më parë ishte anatemuar, nënkuptonte një tjetër 
qëndrim ndaj figurave politike kosovare të së shkuarës, duke synuar  njëkohësisht të 
tregonte se media e kohës po ndryshonte.  

Ndërsa qëndrimi i hershëm i shtetit shqiptar për zgjidhjen me urtësi dhe 
gjakftohtësi, në mënyrë demokratike me bisedime politike “ku shqiptarët duan të jenë 
pjesëmarrës të barabartë me njësitë e tjera federale”390, pavarësisht se në thelb përkonte 
me zgjidhjen e ofruar nga LDK nuk e rikonfirmonte atë si zgjedhje e njohur tashmë 
publikisht dhe e konsideruar edhe nga faktori ndërkombëtar perëndimor si më e 
arsyeshmja për atë periudhë të zhvillimit historik. Ky qëndrim, që përmbante në thelbin e 
tij mentalitetin e vjetër politik, e uli në një plan të rëndomtë propagandistik nivelin e 
analizës mediatike. Ai binte ndesh edhe me opinionet si të specialistëve të marrëdhënieve 
ndërkombëtare, ashtu dhe me atë të agjencive të huaja të lajmeve.  

Mund të thuhet se  rrjedha e arsyetimit mediatik monist për çështjen e rrugë s 
paqë sore të  zgjidhjes së  problemit kryesor të  shqiptarë ve në  Kosovë  ndoqi këtë rrugë 

                                                 
386 “Shqiptarët e Kosovës bojkotojnë referendumin për miratimin e kushtetutës së re të Serbisë,”Bashkimi 
nr. 153/13859, 2 korrik 1990, 4.  
387 “U mbajt Konferenca e Kopenhages për pakicat kombëtare”,  ATSH 29 qershor  1990. 
388 “LDK kundër shpifjeve serbe në prag të 28 Nëntorit”, Zëri i Popullit  nr. 281/13225, 11 nëntor 1990,4.  
 Mahmut Bakalli, ish kryetar i Komitetit krahinor të LK së KSAK, ish anëtar i Kryesisë së KQ të LKJ 
(1971-1981). Dha dorëheqjen nga funksionet politike –partiake pas shpërthimit të demonstratave studentore 
në  Kosovë në  vitin 1981 dhe kontradiktave me qëndrimet e Kryesisë së KQ të LKJ për Kosovën. Si 
politolog u angazhua në  jetën politike dhe publike brenda e jashtë Kosovës në mbështetje të çështjes së saj. 
Pas luftës u zgjodh deputet (2001-2004) dhe shërbeu si këshilltar politik pranë dy kryeministrave. 
389 Mahmut Bakalli, “Kosova, borxhi i Evropës”, Zëri i Popullit nr. 283/ 13227, 27 nëntor 1990,4.   
390 “U mbajt Konferenca e Kopenhagenit për pakicat kombëtare”,  ATSH 29 qershor  1990. 
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– fillimisht heshtje, në vijim konfirmime të politikës zyrtare shqiptare që përkonin në 
parim me atë të LDK, por pa adresuar qëndrimin e asaj force politike, duke vazhduar me 
publikimin e opinioneve dhe pikëpamjeve të udhëheqjes së LDK të shprehura për këtë 
çështje në shtypin e huaj dhe në konferencat e shtypit të saj me burim kryesisht agjencinë 
e lajmeve TANJUG.  

Veprimtaria e alternativës opozitare të shqiptarëve të Kosovës gjatë vitit të parë 
në median e Tiranës u pasqyrua zbehtë në tërësinë e saj. Lajmet e vonuara për krijimin e 
LDK, hezitimi ndaj veprimtarisë së saj, pasiviteti ndaj burimeve të saj, fragmentarizimi i 
informacionit nuk i përgjigjeshin nivelit të kërkesave të opinionit publik të kohës. 

Zhvillimet e ngjarjeve, agravimi i gjendjes në vend, rritja e rolit të LDK si një 
faktor i rëndësishëm në jetën politiko shoqërore rriti interesin e medias moniste për 
informacionin e burimeve të saj.   Megjithë mungesën e mendimit të pavarur analitik për 
alternativën opozitare shqiptare në Kosovë të drejtuar nga LDK, prania e informacionit të 
saj, fakti që në faqet e tyre u ripohuan  qëndrimet e saj,  ndikuan në njohjen e strategjisë  
së saj dhe në afirmimin e  LDK  si një faktor politik aktiv. Media zyrtare në Shqipëri 
funksionoi si pasqyruese dhe promovuese joaktive e saj. 

IV.2.  LDK në shtypin pluralist në Shqipëri (1991 – 1995) 

Dalja e gazetës Rilindja Demokratike [RD] më 5 janar 1991, e para gazetë 
opozitare në Shqipëri dha shpresa për një ndryshim rrënjësor të trajtimit të çështjes së 
Kosovës në media. Ajo i dha frymëmarrje të gjërë tematikës së Kosovës në media. Media 
opozitare operoi me të gjitha burimet e mundshme mediatikë, duke synuar parametra 
profesionalë bashkëkohorë. 

 Përpjekjet e opozitës për një dimension më të gjerë të problematikës së Kosovës 
në shtypin e saj ishin shprehje e nevojës popullore për të trajtuar hapur dhe fort në media 
dhe në propagandë çështjen e Kosovës. Opozita në Shqipëri që në mitingjet e para të saj  
ishte shprehur hapur në mbrojtje të çështjes së Kosovës dhe rrjedhimisht ky qëndrim do 
të pasqyrohej edhe në shtypin e saj.  

Në artikullin e tij për numrin e parë të gazetës, Kryetari i Partisë Demokratike 
(PD) Sali Berisha, nënvizonte se “ylli ynë polar, çështja jonë kombëtare”391 ishte pjesë e 
platformës së kësaj partie. Një nga parullat elektorale të fushatës së parë të partisë 
opozitare: “PD mbështet luftën e popullit të Kosovës për vetëvendosje”392 zinte vend në 
faqe të parë të gazetës. Jo rastësisht gazeta e parë opozitare kishte në numrin e saj të parë 
përshëndetjen e akademikut kosovar, Rexhep Qosja.  

Vizita e Rugovës, me cilësinë e kryetarit të LDK me ftesë të PD, më 20 shkurt 
1991, u shoqërua me një pasqyrim të gjerë në gazetën opozitare. Foto e tij u publikua 
dukshëm në krye të faqes së parë. Deklarata e përbashkët e tij me drejtuesin e PD për  
bashkëpunimin mes dy forcave politike opozitare këtej e andej kufirit ndodhte për herë të 
parë në historinë mes dy pjesëve të kombit. “Shqipëria e Kosova duhet të gjinden në 
integrim apo në BE me njerëz të lirë, me qarkullim të lirë të ideve, kapitaleve, njerëzve. 
Të thyhet ky Mur i Berlinit mes shqiptarëve”393 ishte shprehur Rugova për gazetën RD.  

                                                 
391 Sali Berisha, “Fjala në mitingun e Tiranës,” Rilindja Demokratike  nr. 1, 5 janar 1991, 1 - 2. 
392 “Platforma elektorale e PD”, Rilindja Demokratike nr.9, 2 Shkurt 1991:f1-2.  
393 Ibrahim Rugova, “Të thyhet muri i Berlinit mes shqiptarëve”, Rilindja Demokratike  nr. 27, 27  shkurt 
199,1-2.  
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Ndërsa PD nëpërmjet kryetarit, Sali Berisha  kishte shpallur  qëndrimin e saj sipas 
të cilit “çështja e Jugosllavisë nuk zgjidhet pa njohjen e Republikës së Kosovës dhe 
pjesëmarrjen e saj aktive në dialogun për konferencën apo aleancën e ardhme të shtetit 
jugosllav ku, shqiptarët të kenë shtetin e tyre të pavarur. Jemi për zgjidhje paqësore, nuk 
jemi për lëvizje  të kufijve, po deklarojmë se nëse do të ndërmerren masakra në Kosovë 
shqiptarët në të dy anët e kufirit do të bëjnë të gjitha sakrificat për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut e të drejtat kombëtare. Ata do të hyjnë në luftë për jetë a vdekje dhe këtë luftë 
do ta fitojmë”394.  

Në faqet e shtypit opozitar zunë vend të gjerë pikëpamjet dhe veprimtaria e 
alternativës opozitare shqiptare e drejtuar nga LDK.  

Nën tituj ekzaltues artikujsh me karakter festiv “Rroftë Kosova e pavarur dhe 
sovrane”, autori B. Trenova e cilësonte shpalljen e Republikës së Kosovës si “ngjarja më 
e madhe në historinë e kombit shqiptar të pas pavarësisë”395. 

Shtypi opozitar në Tiranë  komentonte se kërkesat e shqiptarëve të Kosovës ishin 
në një linjë me reagimet ndërkombëtare lidhur me zhvillimet në Jugosllavi. Duke iu 
referuar deklaratës së ministrave të jashtëm të Komunitetit Evropian në Hagë (5 korrik 
1991) për zgjidhjen e krizës jugosllave me dialog të të gjitha palëve, në bazë të 
respektimit të të drejtave të njeriut deri te e drejta e popujve për vetëvendosje, gazeta RD 
theksonte kërkesat e LDK që shqiptarët të jenë të përfaqësuar në bisedimet e strukturave 
evropiane për të ardhmen e federatës. 

Opozita në Shqipëri në fillimet e saj e përdori çështjen Kosova dhe ndjesinë 
popullore për të edhe për përfitime elektorale dhe për pushtet. Platforma elektorale e PD 
e konsideronte problemin e shqiptarëve në ish Jugosllavi si problem me rëndësi të 
veçantë. Në kryeartikullin “Platforma elektorale e PD”, botuar në gazetën RD më 22 
shkurt 1992, njohja e Republikës së Kosovës dhe qeverisë së saj konsiderohej drejtim 
bazë i politikës së jashtme. “Me aleatët – theksohej në platformë - do të punohet për 
përcaktimin e statusit politiko – juridik të shqiptarëve në Jugosllavi konform kërkesave të 
tyre”396. Me këtë platformë politike dhe me mbështetjen e hapur për çështjen e Kosovës, 
opozita shqiptare kishte arritur të tërhiqte rreth vetes shqiptarët me ndjenja nacionaliste si 
dhe opinionin publik kosovar. Gjatë fushatës së zgjedhjeve të para shumëpartiake në 
Shqipëri, të cilat u mbajtën më 31 mars 1991, sikurse ve në dukje Biberaj, opinioni publik 
në Kosovë “u nda prerazi në mbështetjen e tij midis komunistëve dhe opozitës. Më tej, në 
kohën e zgjedhjeve të mbajtura më 22 mars 1992, partitë politike kosovare dhe udhëheqja 
e tyre pothuajse pa përjashtim përkrahën hapur PD me Sali Berishën në krye, duke marrë 
kritika të ashpra nga ana e PS, dikur Partia e Punës, për ndërhyrje në “punët e brendshme 
të Tiranës”397.  

Nga ana tjetër u vu re dhe dukuria e privatizimit të çështjes së Kosovës nga ana e 
opozitës dhe një reflektim i këtij qëndrimi në gazetën RD. Qasja e gazetës opozitare RD 
ndaj miratimit të Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë për Kosovën konkretizon këtë 
perceptim. Numri i radhës i saj dy ditë pas aktit të mësipërm të Kuvendit nuk  referonte 
atij dokumenti as si lajm, as si koment. Për këndvështrimin profesional mediatik kjo qasje 

                                                 
394 Sali Berisha, “Njohja e Republikës së Kosovës zgjidh çështjen e Jugosllavisë”, Rilindja Demokratike  
nr. 55,  24 korrik 1991,1.  
395 Bashkim Trenova,“Rroftë Kosova e pavarur e sovrane”, Rilindja Demokratike nr. 74, 28 shtator 1991,2. 
396 “Platforma elektorale e PD”, Rilindja Demokratike nr.100, 22 shkurt 1992, 1-2. 
397 Biberaj, Kosova fuçi baruti., 33. 
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ishte konform standardit profesional, pasi publikimi i lajmit për miratimin e rezolutës 
ishte i konsumuar, ndërsa parë nga vetë qasja e gazetës për zhvillime të tjera interpretimi 
i mospublikimit linte vend për paragjykim. Në ndryshim të dukshëm me qasjen ndaj 
Rezolutës së Kuvendit të parë pluralist, në të cilin PD përfaqësohej me grupin e saj 
parlamentar, gazeta RD, më 2 tetor 1991, (miratimi i rezolutës së PD për njohjen e 
Kosovës) i kushtoi hapësirë të konsiderueshme lajmit për këtë ngjarje.  

Artikuj me tituj parullash të manifestimeve si “Mbështetja për PD mbështetje për 
Kosovën”398 janë tregues të qartë jo vetëm të privatizimit, por dhe të përdorimit të 
çështjes së Kosovës nga kjo media. Kritika e ashpër drejtuar shtetit shqiptar se nuk kish 
bërë asgjë për shqiptarët në Kosovë dhe madje me politikën e tij kishte dëmtuar, 
karakterizoi të gjithë politikën editoriale të gazetës RD. Artikujt në këtë gazetë 
përgjegjësonin qeverinë e kohës për qëndrimin e saj të tërhequr ndaj masave dhe 
veprimeve konkrete antishqiptare të pushtetit serb në krahinë, sikurse ishte rasti i paisjes 
me armë të popullatës serbe në Kosovë, të cilin sikurse vihej në dukje ajo (qeveria) “ nuk 
e ngriti në OKB”399. Kritika u reflektua në të  përditshmen opozitare, e cila shpalli 
distancimin e qartë nga gazeta ZP. Ajo e kritikonte gazetën zyrtare se “nuk kërkon më 
tepër të drejta për Kosovën” duke pohuar njëkohësisht se  “RD kërkon të drejta të 
plota”400. 

Kjo dukuri do të bëhej më e ndjeshme pas fitores së partisë së saj në zgjedhjet e 
1992 dhe shndërrimin e saj në forcë udhëheqëse në shtet. Duke konsumuar gjerësisht 
përshëndetjen e Rugovës për fitoren e PDSH dy ditë pas zgjedhjeve të 22 marsit 1992, 
ajo reflektoi në opinionin publik perceptimin se çështja e Kosovës ishte vetëm çështje e 
së djathtës dhe jo e spektrit politik shqiptar në tërësinë e tij. “A lufton në të vërtetë PS për 
zgjidhjen e çështjes sonë kombëtare”401 shtronte pyetjen që në titull të artikullit të tij 
gazetari Xh. Mustafa në RD. Duke e venë në pikëpyetje qëndrimin e partisë opozitare 
(PS) për çështjen delikate kombëtare autori merrte shkas nga një editorial i gazetës ZP, që 
kritikonte politikën editoriale në RTVSH dhe RD lidhur me Kosovën dhe përdorimin e 
informacionit nga Kosova për të çvendosur vemendjen nga problematika e vendit. Sipas 
gazetës opozitare ZP mungesa e korrektësisë profesionale në raport me burimin synonte 
çvendosjen e vemendjes së publikut nga kritika, që ajo (ZP) i bënte asaj zyrtare (RD) 
lidhur me përdorimin e saj për interesa të ngushta partiake dhe për ngushtimin e hapësirës 
mediatike vizive për  opozitën.  

Nga ana tjetër synohej ruajtja e imazhit të PD në antarësinë e LDK dhe në 
publikun kosovar në tërësi, i  cili nuk mund të mos verente nuanca ndryshimi në qasjen e 
saj ndaj çështjes së Kosovës me ardhjen në pushtet të PD. Kjo qasje e medias së djathtë 
ndaj asaj të majtë dhe në tërësi ndaj forcës politike opozitare për çështjen e Kosovës 
inkurajohej edhe nga  qëndrimet politike të vetë LDK ndaj opozitës në Shqipëri, të cilën 
LDK ende e identifikonte me ish PPSH.  

Preferenca e LDK dhe Rugovës ndaj të djathtës në Shqipëri ishte shprehur 
dukshëm që në krijimin e saj. Duke konfirmuar që në fillim të djathtën në Shqipëri, 

                                                 
398 “Mbështetja për PD mbështetje për Kosovën”, Rilindja Demokratike nr. 69, 11 shtator 1991,4. 
399 Arben Ruka “Beogradi ndjek politikë mesjetare”Rilindja Demokratike  nr. 42, 8 qershor 1991,2. 
400 Bashkim Trenova,“Senati amerikan mbështet të drejtën e Kosovës për vetëvendosje”, Rilindja 
Demokratike nr. 53, 17 korrik 1991,4.  
401 Xhevat Mustafa, “A lufton në të vërtetë PS për zgjidhjen e çështjes sonë kombëtare”?Rilindja 
Demokratike nr. 149, 16 korrik 1992,3.  
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Rugova e identifikonte atë me lëvizjen popullore në Kosovë. Portretet e tij lartoheshin 
nëpër mitingjet e PD dhe ky fakt ishte domethënës për atë vetë dhe lëvizjen që ai 
drejtonte. Më 20 shkurt 1991, ditën kur u rrëzua monumenti i Enver Hoxhës, Rugova i  
ndodhur  në Tiranë, shprehu mbështetjen e plotë të LDK ndaj opozitës në Shqipëri, duke   
konfirmuar veten dhe LDK si aleate të natyrshme të PD.  

Praninë në Kuvendin e parë të saj dhe përshëndetjen e Rugovës në atë forum  
(shtator 1992), PD e përdori për të monopolizuar çështjen e Kosovës dhe çështjen 
kombëtare shqiptare në përgjithësi si dhe qëndrimin e të gjithë shqiptarëve në shtetin amë 
dhe përtej kufijve të tij. Parullat patriotike në tubimet e forcave demokratike në shtetin 
amë, integrimi i çështjes së Kosovës pothuajse në të gjitha fjalimet e liderëve të rinj 
demokratë në opozitë, rritën simpatinë e respektin e popullsisë shqiptare në ish Jugosllavi 
për këtë forcë politike. Ndërsa te alternativa opozitare antikomuniste e shqiptarëve në 
Kosovë e në Jugosllavi e djathta kishte fituar statusin e mbështetësit të vërtetë që në 
fillimet e saj dhe krijimin e marrëdhënieve të ngushta në vijimësi. Nga ana e saj, gazeta 
RD, luajti një rol të rëndësishëm për promovimin e veprimtarive të LDK dhe të Rugovës. 
Nga ana tjetër këto qasje të vetë lidershipit të LDK ndaj PD e distancuan atë ndjeshëm 
nga e majta socialiste në Shqipëri. 

Në prag të zgjedhjeve për Kuvendin dhe Presidentin e Kosovës (24 maj 1992) 
artikulli “Kosova në prag të zgjedhjeve të lira” theksonte që në fillim se propozimi për 
Rugovën si president i ardhshëm i Republikës së Kosovës vinte nga 100 deputetë të listës 
për kuvendin e ri. “Kosova nuk do të ketë të bëjë me krijesën artificiale të RFJ, por do të 
zhvillojë zgjedhje të lira, ... që do të mbahen në kushtet e pushtimit”402. Artikulli i bënte 
jehonë faktit se zgjedhjet do të zhvilloheshin konform Rezolutës së 9 prillit 1992 të 
Parlamentit Evropian, e cila përkrahte thirrjen e Rugovës për zgjedhje të lira në Kosovë. 
Por në artikull anashkalohej një fakt shumë i rëndësishëm, ai i mungesës së kandidatëve 
alternativë për postin e presidentit. Ky realitet sipas standardeve evropiane për zgjedhjet 
do të thoshte cenim i tyre, mosrespektim apo mosnjohje e thelbit të demokracisë 
funksionale. Mbështetja pa ekuivok nga ana e medias së djathtë për kandidaturën e vetme 
të Rugovës dhe heshtja për  mungesën  e kandidaturave alternative për postin e 
presidentit, ishin tregues i mosrespektimit të standardeve etikë dhe  profesionalë, rolit dhe 
funksionit të saj në një shoqëri demokratike. Nga ish opozitare, ajo ishte shndërruar në 
një zëdhënëse të partisë që e krijoi dhe që drejtonte qeverinë.  

Deklaratat e PD në opozitë lidhur me misionin e LDK për statusin e Kosovës, të 
avancuara  në manifestime masive me parulla për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, të 
cilat kishin gjetur shprehje dhe në frymën euforike të gazetës RD, u zbehën  shumë shpejt 
pas marrjes së pushtetit nga PD.  Në fillimet e saj gazeta opozitare RD kishte ndërtuar për 
çështjen e Kosovës një raport më të drejtë mes lajmit dhe analizës, si brenda vetë të 
përditshmes, ashtu dhe në raport me gazetën qeveritare ZP. Me ndërrimin e roleve, 
raporti i mësipërm në RD ndryshoi në favor të lajmit. Lajmet e ditës për Kosovën ishin të 
njëjta në të dy gazetat (ZP, RD) pasi shfrytëzoheshin të njëjtat burime. RD, ashtu sikurse 
dhe RTVSH në edicionet e posaçme për Kosovën dhe në edicionet e tjerë informativë, 
publikonin përgjithësisht informacionet e Qendrës për Informim të Kosovës, QIK, që 
ishte në varësi të LDK.  

Në vijim RD reflektoi qëndrimet zyrtare të qeverisë demokratike lidhur me LDK. 
Veprimtaria qeveritare e fokusuar më shumë në takimet e bisedat me përfaqësues të 
                                                 
402 Bashkim Trenova, “Kosova në prag të zgjedhjeve”, Rilindja Demokratike nr. 125, 20 maj 1992, 3.  
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LDK, pas të cilave informacioni zyrtar mediatik bënte me dije se të dy palët ndanin ide të 
njëjta lidhur me zhvillimet dhe se PD mbështeste plotësisht pikëpamjet e LDK, mbushi të 
përditëshmet e kohës për disa vite rresht. Rutina protokollare që veshi ato me kohë u bë 
pjesë e detyrës funksionale të medias. Por qeveria shqiptare ishte e detyruar të 
konsideronte edhe qëndrimin e faktorit politik ndërkombëtar, qëndrimi i të cilit ishte 
vlerësues për mjetet paqësore të zgjidhjes së problemit Kosova, por larg pavarësisë së saj. 
Shndërrimi i RD në zëdhënëse të politikës qeveritare ndikoi në rrudhjen e objektivitetit 
në trajtimin e tematikës së Kosovës. Gjithësesi ajo ishte e përditshmja që pasqyronte 
gjërësisht çdo ngjarje nga Kosova, çdo aktivitet të LDK dhe Rugovës në Kosovë dhe 
jashtë saj, veçanërisht në Shqipëri, ku hapësira mediatike për këtë ishte e dukshme.  

Një jehonë të madhe mjetet e informimit publik në Shqipëri u bënë ditës dhe 
procesit zgjedhor të 24 majit 1992 në Kosovë, si shprehje të vullnetit mbarëpopullor, të 
parat të lira e demokratike në Kosovë. Kërkesa ultimative e Rugovës, e shprehur në ZA 
dhe e publikuar nga media e Tiranës, që ato zgjedhje “të pranoheshin si legjitime nga 
komuniteti ndërkombëtar, pasi këtij populli i duhet një pushtet legjitim”403 nuk 
ndryshonte shumë nga tipi i fjalimeve të së shkuarës. Në këtë linjë shkonin dhe trajtimet 
mediatike, të cilat në vend të analizës këshillonin politikën që “krahas njohjes zyrtare të 
Sllovenisë dhe Kroacisë të njihet dhe Republika e Kosovës, që çështja shqiptare në 
Kosovë dhe Jugosllavi të zgjidhet njëkohësisht me tërë krizën jugosllave”404. Tituj 
shpresëdhënës me deklarata të Rugovës si “Koha punon për çështjen shqiptare”405 apo 
analiza aspak realiste si ajo G. Myftiut se e “ndarja nga Serbia është e pashmangshme, 
tepër e shpejtë nga sa e mendonim, ndofta për tre muaj”406 përcillnin në publik iluzionin 
se zgjidhja e çështjes së Kosovës ishte shumë e afërt.  

Fryma ekzaltuese e shprehur në titujt euforikë të disa artikujve kontrastonte me 
realitetin në terren dhe me qëndrimin e politikës ndërkombëtare. Shembulli i trajtimit në 
media të Konferencës së Londrës për ish Jugosllavinë (26 shtator 1992) tregoi se 
standarti bashkëkohor  profesional  kërkonte zhvillimin e analizave  realiste dhe  
objektive në vend të patriotizmit romantik  mediatik. Media e trajtoi Konferencën e 
Londrës edhe si ngjarje dite, pra si lajm, por edhe si analizë të ndërtuar mbi bazën e një 
raporti mes aktualitetit dhe historisë, ku fakti qasej vetëm në përgjegjësinë historike të 
Evropës dhe borxhin e saj ndaj çështjes shqiptare.  

Në prag të hapjes së Konferencës artikulli “Londra 3 në çështjen kombëtare”  e 
konsideronte atë “votëbesim për të vendosur për të ardhmen e çështjes kombëtare 
shqiptare”407. Artikulli redaksional “Kosova në pritje të zgjidhjeve të Londrës” e 
vlerësonte këtë forum kryesisht nga fakti i përfaqësimit të  shqiptarëve. “Shqipëria e 
delegacioni i Kosovës do të përfaqësohen edhe si shtet edhe si komb i ndarë 
padrejtësisht”408 nënvizonte kryeartikulli në RD. Dy shkrimet pasues me titujt 
“Konferenca e Londrës një shpresë apo?”409 si dyshim dhe “Fillimi i shtrimit të 
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problemit”410 si  besim, shprehnin deri diku objektivitet në trajtimin konferencës. E 
përbashkët e analizave të mësipërme ishte theksi në çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve 
të Kosovës, në rastin konkret të LDK me I.Rugovën dhe njohjes së tyre nga komuniteti 
ndërkombëtar. Konkluzionin paraprak për rezultatin pozitiv të Konferencës së Londrës 
autori i mësipërm e mbështeste në krahasimin me “Konferencën e Hagës, që nuk i njohu 
shqiptarët si palë në bisedime, ndërsa Londra po”411. Përgjithësisht media e djathtë  ishte 
në një gjatësi vale me rritmin e politikës se ‘diçka u bë’ pasi në Londër u orientua për 
ngritjen e një grupi të posaçëm për të ndjekur situatën në Kosovë. Por kritika mediatike 
nuk u ndal në dy fakte të rëndësishme sikurse ishin:  

Së pari, fakti i formimit të një grupi pune për Kosovën në Londër, “në kuadër të  
një grupi më të madh që merret me statusin  e grupeve etnike dhe pakicave” 412që sikurse 
vërente media do të thoshte një trajtim të vetë Kosovës në këtë kuadër dhe aspak sipas 
pritshmërisë së  popullsisë shqiptare në krahinë.  

Së dyti fakti tjetër që delegacioni shqiptar nga Kosova u pajtua me këtë realitet 
(grupin e punës së konferencës – shënim im) sepse “dëshërojmë të jemi kooperativ 
(bashkëpunojmë) me Bashkësinë Evropiane”413. Analiza mediatike nuk shtroi pyetjen 
nëse qëndrimi konjuktural i politikës kosovare ndaj interesave të mësipërme ishte i duhuri 
në atë kohë dhe për të ardhmen e Kosovës.  

Megjithëse vendimet e Londrës “për autonomi speciale nën Serbinë” ishin larg 
vullnetit të popullit të Kosovës, megjithëse delegacioni nga Kosova kishte statusin e 
vëzhguesit, të njëjtë me atë të  serbëve të Bosnje Hercegovinës, megjithëse ministri i 
jashtëm i kohës A. Serreqi nënvizoi se “nuk kemi mandat e të drejtë të flasim e trajtojmë 
zgjidhjen përfundimtare të problemit të Kosovës, pasi këtë e kanë vetëm  përfaqësuesit 
legjitimë të popullit të Kosovës,” megjithëse konferenca ofroi “shumë pak nga sa 
pritej,”414përsëri media shqiptare u rrek dukshëm të zmadhonte rëndësinë reale të saj. Në 
këtë ekzaltim të medias shqiptare duhet të ketë ndikuar dhe qëndrimi shumë i rezervuar 
dhe reflektimi i vonuar i vetë përfaqësuesve të Kosovës në Konferencën e Londrës. Nëse 
në një intervistë për TVSH menjëherë pas kthimit nga Londra Rugova kishte prezantuar 
një tablo jo optimiste të saj, veçanërisht lidhur me trajtimin protokollar të përfaqësuesve 
të Kosovës, në një intervistë tjetër në Alternativa ai nënvizonte se “çështja e Kosovës në 
qarqet diplomatike, edhe në kuloare në Konferencën e Londrës, ishte mjaft aktuale, bile u 
fut edhe në rend të ditës. Ne nuk jemi të kënaqur me mënyrën e trajtimit këtu, sepse dihet 
se Kosova megjithatë ishte njëra nga njësitë federale të ish Jugosllavisë. Gabimi i parë qe 
bërë qysh vjet, kur Bashkësia Evropiane nuk na ftoi në Konferencën e Hagës. Këtë tani 
deshën ta përmirësojnë dhe na futën si vëzhgues ne nga Kosova, shqiptarët nga 
Maqedonia dhe Mali i Zi.Është ky hap i vogël”415. 

Por si konceptohej e  drejta për vetëvendosje në kushtet e krizës së federatës ish 
jugosllave në fillim të viteve ’91 dhe çfarë ofronte për këtë çështje bashkësia 
ndërkombëtare  për shqiptarët e Kosovës dhe në ç’raport ndodhej ai koncept me vizionet 
politike dhe mediatike shqiptare për këtë çështje?  
                                                 
410 Petro Dhimitri, “Fillimi i shtrimit të problemit”, Rilindja Demokratike nr. 182, 1 shtator 1992,3. 
411 Po aty. 
412 Rugova, “Edhe lufta është  e mundshme”, 57.  
413 Po aty. 
414 Alfred Serreqi, “Deklaratë shtypi për Konferencën e Londrës,” Rilindja Demokratike nr. 179, 27 gusht 
1992,2. 
415  Rugova, “Edhe lufta është e mundshme”, 57. 
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Në fillim të vitit 1990 ish Jugosllavia ndodhej në kolaps. Bashkësia 
ndërkombëtare, që e krijoi dhe që për dekada ishte përpjekur ta mbante më këmbë, nuk 
mund ta frenonte rrëshqitjen e saj drejt humnerës. RSFJ sikurse kishte paralajmëruar  
Z.Brzezhinski, kërcënohej seriozisht nga “rreziku real i shpërbërjes, që shkaktohej nga 
mosmarrëveshje të shumta në vend. Mosmarrëveshjet janë si ato midis veriut dhe jugut, 
si ato midis Evropës Lindore dhe Perëndimore dhe madje, ato midis kristianizmit dhe 
islamizmit. Këto mosmarrëveshje janë me të vërtetë thelbësore”416.   

Ndryshimet politike, institucionale dhe konstitucionale të ish Jugosllavisë kishin 
rezultuar me pasoja negative të ndjeshme për vetë ekzistencën e ish federatës. Me 
ndryshimet e statusit të Kosovës, Vojvodinës dhe të qeverisë në Mal të Zi (1989) Serbia 
kishte arritur të siguronte 4 nga 8 votat në presidencën kolektive të ish federatës 
jugosllave. Në këtë mënyrë Serbia kishte mundësinë t’i impononte presidencës vullnetin 
e saj, të kontrollonte dhe të bllokonte punën e saj sikurse ndodhi në maj 1991 me 
zgjedhjen e presidentit, i cili deri në atë kohë bëhej me rotacion. I cilësuar ‘simptomë e 
dizintegrimit të Jugosllavisë’ “ky akt shënon përfundimin e shkatërrimit institucional të 
ish Jugosllavisë”417, ndërkohë që “në aspektin konstitucional, në anën tjetër, ndërrimi i 
njëanshëm i statusit të Kosovës dhe Vojvodinës shënon fillimin e procesit të dhunshëm të 
dizintegrimit të ish Jugosllavisë”418.  

Shpërbërja e plotë e ish Federatës jugosllave ndodhi në mes të vitit 1991 kur ish 
njësitë federative Sllovenia dhe Kroacia, e më pas Maqedonia e Bosnje Hercegovina 
shpallën pavarësinë dhe krijuan shtetet e tyre sovrane duke i dhënë fund ekzistencës së 
RSFJ. Ish RSFJ kishte pushuar së ekzistuari si subjekt legal ndërkombëtar. Rezoluta Nr. 
777 e Këshillit të Sigurimit të OKB e miratuar në 19 shtator 1992 shpallte : shteti i njohur 
më parë si RSFJ ka përfunduar së ekzistuari dhe RFJ (Serbia e Mali i Zi) nuk mundet që 
automatikisht të vazhdojnë antarësinë e ish RSFJ në Kombet e Bashkuara. Njëkohësisht i 
rekomandohet RFJ të aplikojë për antarësi në OKB”419.  

Gjatë procesit të shpërbërjes së ish federatës, tensionet ndëretnike mes 
shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë ishin thelluar akoma më shumë. Në procesin e 
shpërbërjes së ish Jugosllavisë sikurse  nënvizon Gazmend Zajmi “konflikti shqiptaro – 
serb ndonëse nuk ishte faktor vendimtar i çthurrjes së federatës multinacionale të 
Jugosllavisë, gjithësesi ishte faktor fillestar dhe strukturor i kësaj çthurrje”420.  

Krijimi i shteteve të reja në hapësirën e ish federatës jugosllave, brenda kufijve 
ekzistues administrativë, rritën shpresat e shqiptarëve për të realizuar aspiratat e tyre 
kombëtare. Me daljen nga ish Jugosllavia të vetë popujve sllavë, shqiptarët e Kosovës 
nuk kishin asnjë arësye që të mbeteshin në krijesën e re të Serbisë dhe Malit të Zi.  

Për shqiptarët shpërbërja e ish RSFJ dhe krijimi i shteteve të rinj në atë territor 
patën  ndikim vendimtar. Ajo shënoi një moment politik të përshtatshëm në lëvizjen 

                                                 
 Zbigniev Kazimierz Brzezinski - politolog, gjeostrategjist, autor i i disa botimeve me karakter 
gjeostrategjik, ish këshilltar për çështje të sigurisë kombëtare në  kohë n e ish Presidentit amerikan Karter. 
416 Zbigniev Brzezinski, “Rreziqet e Jugosllavisë”, ATSH 28 Prill 1991, në  TANJUG.  
417 Hajredin Kuqi, “Disa aspekte të  së  drejtës për vetëvendosje të  Kosovës” në  Shqiptarët në  Ballkan, 
red Lutfi Dervishi  (Tiranë:  ISHSN, 2001), 112.  
418 Po aty.  
419 “Resolution 777 SC UN on Federal Republic of Yugoslavia”, adopted by SC at its 3116th meeting on 19 
shtator 1992. UN Security Council, Distr. general. S/RES’777/1992. Tërhequr 12 maj 2005. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/777%281992%29  
420 Gazmend Zajmi, Vepra 1. (Prishtinë  : AASHK, 1997), 121. 
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politike shqiptare për realizimin e aspiratave të tyre. Por ata u përballën me realitete 
shumë komplekse dhe shumë të vështira. Veç kundërshtimit të njohur serb, nivelit jo të 
duhur të vetë lëvizjes shqiptare për të realizuar këtë mision madhor, koncepti 
institucional ndërkombëtar për të drejtën për vetëvendosje në periudhën e rënies së 
komunizmit dhe të shpërbërjes së ish federatave komuniste nuk ishte aspak në favor të 
tyre.  

Aplikimi i së drejtës për vetëvendosje në rastin e Kosovës haste në pengesa 
ligjore dhe politike. Shqiptarët në Kushtetutën e RSFJ të vitit 1974 cilësoheshin kombësi 
dhe me këtë status sipas të drejtës ndërkombëtare nuk u njihej e drejta e vetëvendosjes. 
Në Kushtetutën e RSFJ të vitit 1974, bëhej e qartë se “e drejta e vetëvendosjes u njihej 
vetëm kombeve të Jugosllavisë, të cilët kanë krijuar republikat e veta, ndërsa kombësitë 
janë konstituuar në krahinat autonome. Midis republikave dhe krahinave ekzistonte një 
dallim esencial: republikat ishin sanksionuar si “shtet... i bazuar në sovranitetin e 
popullit..”, ndërsa krahinat nuk e kishin këtë atribut. Republikat përcaktoheshin si 
“bashkësi shtetërore, socialiste, vetëqeverisëse, demokratike...” (neni 3), ndërsa krahinat 
autonome nuk përcaktoheshin si “bashkësi shtetërore” por vetëm si “bashkësi autonome, 
socialiste, shoqërore, politike, vetëqeverisëse, demokratike...” (neni 4)421. Ky dallim 
esencial do të merrej në konsideratë edhe nga faktori politik ndërkombëtar, i cili në 
rrethanat e shpërbërjes së ish Jugosllavisë nuk i njohu Kosovës status të barabartë me 
njësitë e tjera federative të ish Jugosllavisë.  

Qasja institucionale ndërkombëtare ndaj kësaj problematike, veçanërisht ajo e BE, 
i kufizonte shqiptarët nga kjo e drejtë. Ajo u pri për t’ua njohur të drejtën për 
vetëvendosje deri në shkëputje vetëm atyre etniteteve që e kishin gëzuar këtë të drejtë në 
kushtetutat brenda federatave. Kështu kish ndodhur në rastin e njohjes së shteteve të reja 
që dolën nga shpërbërja e ish Jugosllavisë, ish BS dhe ish Çekosllovakisë.  

Megjithëse u ndal shumë në proceset dhe mënyrat e dhunshme të shpërbërjes së 
ish federatave komuniste, (BS dhe  Jugosllavisë),  media e kohës  nuk trajtoi në mënyrë 
analitike arësyet pse i refuzohej pikërisht e drejta e vetëvendosjes Kosovës apo pse 
këmbëngulej nga ana e ndërkombëtarëve për të mos ia njohur këtë të drejtë asaj. 
Përgjithësisht në informacionet e medias së periudhës pas ‘91 lidhur me këtë qasje 
ndërkombëtare mund të dallohen kryesisht dy formulime: formulimi që referon konceptin 
institucional ndërkombëtar për statusin dhe formulimi tjetër që pavarësia e Kosovës 
rrezikonte sigurinë rajonale. Sipas konceptimit të atij faktori “herë drejtpërdrejt e herë 
tërthorazi paqja në Ballkan e Republika e Kosovës janë paraqitur si dy alternativa që 
përjashtojnë njëra tjetrën”422. Media mbeti në nivelin e raportimit për qëndrimet e 
përfaqësuesve legjitimë shqiptarë të Kosovës, për reagimet serbe etj. dhe vetëm vlerësoi 
me nota pozitive apo negative, sipas rastit deklaratat e zyrtarëve perëndimore pas 
takimeve të ndryshme me drejtuesit e politikës kosovare apo dhe të shtetit shqiptar. Në 
raportet e korespondentëve të RTVP pranë organizmave evropianë për programin 
informativ televiziv për Kosovën pranë TVSH nuk kurseheshin kritikat e forta për qasjet 
e politikës evropiane dhe madje edhe e cilësonin atë përgjegjëse për padrejtësinë ndaj 
shqiptarëve të Kosovës. Por  media pluraliste në Shqipëri, nuk i kushtoi vëmendje 
analizave të thelluara lidhur me funksionimin real të së drejtës së vetëvendosjes pas 

                                                 
421  Lalaj,  Vetëvendosja, 240. 
422  Lalaj, “E drejta e vetëvendosjes”,  145. 



120 
 

ndryshimeve demokratike në Evropë dhe krijimit të klimës së re në marrëdhëniet 
ndërkombëtare.  

Kritike ndaj këtij qëndrimi, pikëpamja e mëvonshme e disa studjuesve kosovarë 
për këtë cështje është se “BE ka pranuar fakte të caktuara të modelit komunist në 
kushtetutat e tyre. Kjo verehet në mendimin e parë të Komisionit të Badinterit të nëntorit 
të vitit 1991 se “Kushtetutat ishin fakti kryesor”423. Për rrjedhojë edhe në rastin e 
shpërbërjes së ish Jugosllavisë mosnjohja e së drejtës së shqiptarëve të Kosovës për 
vetëvendosje dhe pavarësi nga ana e ndërkombëtarëve u mbështet në trajtimin që 
kushtetuta e ‘74 i kishte bërë shqiptarëve si pakicë kombëtare dhe statusit të saj si 
element kushtetues, krahinë autonome në ish federatë. Por nga ana tjetër BE, e cila qe  
ngritur dhe  funksiononte mbi bazën e principeve të së drejtës, demokracisë, të drejtave 
njerëzore dhe pakicave propozoi për ato etnitete një status special. Ky ishte dhe 
propozimi i tyre për Kosovën dhe ky propozim u reflektua edhe në qëndrimet e të gjitha 
organizatave të tjera ndërkombëtare,  të cilat ofruan idetë e tyre për këtë status të 
emërtuar si ‘autonomi e gjërë’, ‘autonomi substanciale’ etj. Subjektet kryesore politikë të 
shqiptarëve në Kosovë ishin shprehur për pavarësinë e Kosovës në respekt të parimit 
universal të së drejtës për vetëvendosje. Prandaj shqiptarët muarën në duar fatet e tyre. 

 Më 21 dhjetor 1991, pak ditë pasi BE e kish pranuar se ish Jugosllavia nuk 
ekzistonte më, Kosova kërkoi njohjen ndërkombëtare. Në vijim të përpjekjeve për 
krijimin e një identiteti të ri të Kosovës, pas akteve shumë të  rëndësishme juridike të 
Deklaratës Kushtetuese dhe Kushtetutës, më 26 - 30 shtator 1991, shqiptarët e Kosovës 
me referendum u shprehën për Republikën e Kosovës shtet të pavarur e sovran si hapin 
historik në drejtim të “vetëvendosjes dhe shprehjes së vullnetit të lirë”424. Ndërsa gazeta 
zyrtare ZP rezultatin e referendumit të zhvilluar në Kosovë, në të cilin morën pjesë 87.01 
% e votuesve dhe votuan pro tij 99.87% e cilësonte “sukses të plotë. Ashtu si e drejta e 
popullit slloven e kroat që shpallën me referendum pavarësinë e tyre nga Jugosllavia, e 
tillë është dhe e drejta e popullit shqiptar që shpalli Republikën e vet shtet të pavarur dhe 
sovran” 425.  

Në vitet ‘91 – ’92, gjatë të cilëve u krijua dhe konsolidua edhe gazeta e parë 
opozitare në Shqipëri, media zyrtare pavarësisht oscilacioneve, u paraqit në mënyrë më të 
dukshme e hapur ndaj  burimeve mediatike për Kosovën.  

 Në periudhën 1992 - 1996 gjatë së cilës shtetin shqiptar e drejtoi PD, 
marrëdhëniet mes partisë në pushtet dhe LDK ishin të ngushta. Nga qëmtimi i shtypit të 
shkruar të kësaj kohe tërheq vemendjen fakti se ai ishte i mbushur me informacion 
protokollar të  rëndomtë për vizitat e  shpeshta të drejtuesve të saj në Tiranë, takimet e 
Rugovës në forumet ndërkombëtare (ku LDK ishte i ftuar), deklarimet në mbështetje të 
politikës së PD, (sikurse ishte rasti i fjalës së Rugovës në mitingun për referendumin për 
projektkushtetutën e RSH më 4 Nëntor 1994) etj dhe qëndrimet e  shtetit shqiptar, i cili 
kishte shpallur se objektivat e LDK i konsideronte agjendë të rëndësishme të tij dhe 
standartet e ndryshme të qëndrimit të faktorit ndërkombëtar ndaj problemit Kosova.  

Transformimi demokratik, kalimi i pushtetit në forcat e djathta, pozicionoi hapur 
politikën zyrtare shqiptare në raport me problemin e Kosovës.  Që nga kjo kohë Kosova 

                                                 
423  Kuçi, “Disa aspekte të  së drejtës”,  115.  
424 “Rezultatet e Referendumit në  Kosovë”,  Bujku, 1 tetor 1991,1-3. 
425 Sokol Gjoka “Sukses i plotë  i referendumit për Republikën e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur”, 
Zëri i Popullit nr. 233/ 13489, 9 tetor 1991, 4. 
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ze një vend të rëndësishëm e të përditshëm në median shqiptare. Burimet shqiptare të 
informacionit tërhoqën interesin e  medias ndërkombëtare  dhe ato mbulojnë nga Tirana 
edhe këtë problem.  

Shtimi i informacionit për publikun, por edhe për diasporën kosovare në botë, 
kishte shtruar para drejtuesve politikë kosovarë nevojën për hapësirë mediatike, të 
ndaluar atëkohë në Kosovë. Alternativa më e mirë ishte ajo e shfrytëzimit të hapësirës që 
i jepte media shqiptare.  

Instalimi i strukturave mediatike kosovare në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, si 
rezultat i “Marrëveshjes mes RTVSH dhe Qeverisë së Kosovës” në ekzil, (1993) i dha 
jetë ngritjes dhe funksionimit të një programi informativ specifik në Radio Tirana dhe në 
TVSH. Ky hap ndikoi në rritjen e numrit të burimeve për median e Tiranës. Në këtë 
mënyrë u krijuan mundësitë për informim të publikut kosovar nga gazetarë kosovarë. Ata 
kishin punuar në RTV e Prishtinës dhe përgjithësisht  punonin me burime të QIK dhe të 
korrespondentëve të saj në Kroaci, Gjenevë, Shkup etj. Këto burime informacioni 
përdoreshin edhe nga media tjetër në Shqipëri. Këndvështrimi i problematikës kosovare 
në shumicën e rasteve nga ana e medias së Tiranës mbeti e varur nga ky burim. Në këtë 
periudhë në Tiranë u botua edhe gazeta Rilindja, e cila kishte qendrën e saj në Zvicër. 
Edhe kjo e përditshme kosovare ishte nën ndikimin e të njëjtit krah të politikës kosovare, 
atij të LDK.  

Media vizive në Tiranë, edhe më herët, megjithëse me mundësi të kufizuara, për 
shkak të mungesës së korrespondentëve të saj në terren, kishte përcjellë  tablonë e 
realitetit kosovar në kompleksitetin e tij, si me pamje rrënuese të krahinës, edhe me 
efekte të rezistencës paqësore kundër shkaktarëve të rrënimit të saj. Ajo kishte emetuar 
kronika me imazhe të fëmijëve shqiptarë që zhvillonin mësim në mjedise shtëpiakë me 
mësues shqiptarë të pushuar nga puna, me raportime për shërbimin mjekësor të ofruar 
nga mjekë shqiptarë në qendra të përshtatura për këtë qëllim, apo të shpërndarjes së 
ndihmave për më të vobektit etj. Informacioni përcillej nga gazetarë që kishin punuar në 
RTV e Prishtinës, të cilët vazhdonin të ishin të papunë pas mbylljes së institucionit të tyre 
dhe përgatitej kryesisht nga stafi i kolegëve të tyre të punësuar në RTVSH.  

Por që nga viti 1993 në këtë institucion funksiononin struktura të veçanta për 
informacionin për Kosovën dhe nga Kosova, të ngritura pas nënshkrimit të marrëveshjes 
së RTVSH me Qeverinë e Kosovës. Hapësira mediatike në TVSH, e llogaritur për një 
auditor sa më të gjërë të mundshëm në zonat ku arrinte aftësia mbuluese e TVSH,  
(fillimisht në edicionin e posaçëm të orës 14 - 14:15 dhe pas një viti në  transferimin e saj 
në orën 18 – 18: 15) dhe në Radio Tirana në programet e veçanta për bashkëatdhetarë 
funksionoi edhe disa kohë pas Luftës së Kosovës. Kontributet e asaj qeverie mbështetnin 
financiarisht këta sektorë dhe disa korrespondentë të tyre në disa vende evropiane. 

 Informacioni i përhershëm i gazetarëve kosovarë në drejtim të  kontributit të 
emigracionit kosovar për familjet dhe qeverinë e Kosovës, veprimtaria e shoqatave të 
ndryshme humanitare në ndihmë të popullsisë shqiptare në Kosovë si dhe aktiviteti 
diplomatik i Rugovës në Evropë e SHBA me kohë u shndrua në një rubrikë jo atraktive 
për publikun kosovar. Këto burime në tërësinë e tyre duke qenë të linjës së Rugovës, 
synonin të  promovonin çdo deklaratë e lëvizje të tij. Ky informacion shërbente edhe si 
burim për median e Tiranës. Natyrisht, ky formatim i medias zyrtare dhe i asaj të afërt me 
të për tematikën e Kosovës, uli interesin e publikut për të, veçanërisht për atë të shkruar, 
roli dhe rëndësia e së cilës po binte edhe për faktin se informacionin e  konsumonte 
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media audiovizive më herët. Në këtë mënyrë media zyrtare nga njëra anë skematizoi 
çështjen Kosova dhe nga ana tjetër me nivelin e saj ajo nuk ishte në gjendje t’i 
kontribuonte cilësisht agjendës politike për çështjen në fjalë.  

Media e djathtë (ku përfshihej dhe ajo zyrtare) nuk bëri përpjekje për të dhënë 
shpjegime lidhur me evoluimin e qëndrimeve qeveritare për çështjen e Kosovës. Në këtë 
mënyrë ajo e la terrenin e zbrazët për krijimin e perceptimeve të ndryshme lidhur me 
raportet e PD  me LDK apo dhe hamendësive për një farë tërheqje të politikës zyrtare në 
Shqipëri  nga  mbështetja e fillimit për shqiptarët e Kosovës etj. Zëdhënëse e partisë në 
pushtet, RD, u mjaftua vetëm me deklarata të presidentit dhe të njoftimeve të zyrave të 
shtypit të institucioneve shtetërore të kohës. Të njëjtin format kishte dhe emisioni i 
posaçëm i përditshëm i lajmeve për Kosovën në TVSH. Nga ana e tij Rugova çdo të 
premte përçonte mesazhet e veta për një Kosovë të pavarur dhe të njohur 
ndërkombëtarisht, në kontrast me deklaratat e zbehta zyrtare shqiptare pas takimeve me 
përfaqësues të niveleve të ndryshme të politikës ndërkombëtare.   

Deklarimet e zyrtarëve të ndryshëm të huaj për “autonomi substanciale” etj në 
prani të zyrtarëve të lartë të shtetit shqiptar dhe deklaratat e përsëritura, shumë të 
përmbajtura ndaj statusit të  këtyre të fundit të publikuara në të përditshmet, ishin venë 
edhe në optikën e gazetarëve të Kosovës. Nexhmedin Spahiu vinte në dukje se 
“Presidenti Berisha deklaron se përkrah politikën e tij (të Rugovës – shënim imi); por 
vetë fakti që Berisha flet për autonomi të Kosovës, për të drejta njerëzore, por jo edhe për 
pavarësi, me këtë ai sposton Rugovën. Rugova nuk i ka mirë punët me Tiranën”426. 
Publikuar relativisht herët analiza e mësipërme parashikoi fillimin e një problematike në 
marrëdhëniet mes dy liderëve respektivë. Media qeveritare nuk shpegoi për publikun 
arësyet e dallimeve mes dy palëve, si dallime që  reflektonin statuset e ndryshme të tyre 
në raport me vendin e botën. Ajo nuk analizoi dallimet në qëndrime si mes palëve, ashtu 
dhe në raport me publikun shqiptar brenda e jashtë kufijve shtetëror. Kjo çështje nëse do 
të ish trajtuar do të kish patur imakt pozitiv në publik.  

Kjo mangësi e shtypit të djathtë (RD) nuk i kish shpëtuar atij të pavarur, i cili 
shkoi më tej se niveli konstatues i gazetarit të mësipërm. Nëpërmjet mendimit të 
specializuar ajo përcolli në publik shpegimin objektiv lidhur me qëndrimet zyrtare të 
kohës. “Në momentin që vjen në pushtet e merr përsipër të qeverisësh vendin, nuk ka 
hapësirë për të bërë deklarata euforike sepse çdo fjalë matet, vlerësohet dhe ka një kosto - 
nënvizonte Paskal Milo. Për rrjedhojë pas 22 marsit në veprimtarinë politike të qeverisë 
demokratike u zgjerua hapësira e propagandës dhe e veprimit aktiv në planin 
ndërkombëtar në mbështetje të çështjes së Kosovës, por humbi në cilësi”427. 

Gazeta e partisë opozitare, (PS) informonte rregullisht për situatën në Kosovë 
duke përdorur burimin e ATSH, por dhe shtypin kosovar, përgjithësisht artikuj të gazetës 
Zëri i Kosovës. Në informacionin e ZP vihej re prirja për të përzgjedhur lajme të 
rëndësishme lidhur me LDK dhe për të cituar në mënyrë korrekte Rugovën sipas burimit. 
Në rubrikën Lajme nga Kosova e ndërtuar me burime të ATSH, zinin vend informacione 
të ditës si në Kosovë dhe ato jashtë saj lidhur me të, por edhe komente apo analiza të 
agjencive të huaja dhe të gazetarëve shqiptarë. Në këtë mënyrë gazeta e mësipërme më 

                                                 
 Nexhmedin Spahiu – gazetar kosovar. 
426 Nexhmedin Spahiu, “Politika e moderuar në dëm të Kosovës”, Koha Jonë, 3 dhjetor 1995, 7.   
427 Paskal Milo, “Sali Berisha sot nuk ka mundësi ta bashkojë Kosovën me Shqipërinë”, Koha Jonë, 26 
shtator 1995, 8. 
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23 shtator 1993 psh i jepte rëndësi  lajmit për mbledhjen e Këshillit Koordinues të partive 
politike shqiptare në ish Jugosllavi.  (Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi e Jugut).  
Kryetari i këtij Këshilli, Rugova, zbardhte me këtë rast synimet finale të këtij forumi 
ndërpartiak të shqiptarëve në ish federatën jugosllave. “Këshilli punoi mbi bazën e 
opsionit të parë të deklaratës politike për Kosovën e pavarur e sovrane, që shqiptarët e 
Maqedonisë të jenë popull shtetformues, ndërsa për shqiptarët në Mal të Zi dhe Serbi 
Jugore të garantohet autonomia”428. Informacioni synonte të tregonte si nivelin real të 
autoritetit të  Rugovës në trevat e tjera shqiptare në ish federatë ashtu dhe faktin se 
filozofia e rezistencës paqësore  ishte konsoliduar në masën e gjerë të shqiptarëve në 
trevat e tyre në ish Jugosllavi.  

Media shqiptare, si ajo zyrtare, që kish mbështetur pa ekuivok këtë filozofi, dhe 
ajo opozitare, që kish reflektuar me qëndrimet e saj skepticizëm ndaj suksesit të filozofisë 
së rezistencës paqësore në Kosovë, kishin gjetur të njëjtën mënyrë për të mbushur 
boshllëkun analitik mediatik lidhur me këtë çështje - publikimin e argumenteve të 
Rugovës të shprehura në media, kryesisht në atë të huaj, e cila kishte shprehur interes të 
veçantë për këtë çështje. Nga ana e tij Rugova, bartës dhe aplikues i kësaj filozofie në 
lëvizjen për pavarësi në Kosovë, krijoi një raport të caktuar me median për të shpjeguar 
argumentet e tij për zgjedhjen ndaj kësaj alternative nga ana e LDK dhe e opozitës 
shqiptare në tërësi. Në intervista me shtypin e huaj, që në fillim, ai vinte në dukje faktorë 
të brendshëm dhe të jashtëm që ndikuan në këtë përzgjedhje. 

Realiteti në krahinë dhe paralajmërimet e zyrtarëve serbë për situatë konfliktuale 
atje e bindnin më shumë lidershipin shqiptar se kishin gjetur rrugën e duhur për të 
shmangur gjakderdhjen. Në këtë mjedis, Rugova dhe lidershipi i LDK pavarësisht 
realitetit aspak shpresëdhënës konsoliduan bindjen në vete dhe në një pjesë të 
konsiderueshme të popullsisë shqiptare se vetëm rruga paqësore, ajo e ndërtimit të 
strukturave të shtetit të Kosovës, të cilat do të njiheshin me kohë nga komuniteti 
ndërkombëtar ishte alternativa e vetme, më e mundshmja dhe më e mira për kohën. 
Artikulimi dhe riartikulimi i përditshëm i alternativës së mësipërme nga media  e Tiranës 
shënon një kontribut të  pamohueshëm  të saj në drejtim të promovimit në vijimësi të 
rrugës paqësore të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Në një intervistë të publikuar në RD 
Rugova nënvizonte se duhet “të rrënjosim tek të gjithë njerëzit tanë idenë se cështja jonë 
e madhe do të kurorëzohet me sukses të plotë vetëm në rrugë e mjete paqësore 
demokratike, në kuadrin e integrimit përfundimtar të Jugosllavisë dhe të gjithë 
Evropës”429. 

Krahas përpjekjeve për të afirmuar qëndresën shqiptare kundër politikës serbe në 
Kosovë, Rugova synoi dhe luftoi me këmbëngulje që alternativa e rrugës paqësore të 
ishte e vetmja mënyrë në strategjinë e lëvizjes së shqiptarëve për të realizuar aspiratat e 
tyre. Madje informacioni mediatik në rrjedhën e kohës le të kuptohet se ai e konsideronte 
filozofinë e rrugës paqësore në Kosovë si një vlerë të tij dhe e drejta e prezantimit të saj i 
takonte vetëm atij dhe LDK. Shprehje e këtij perceptimi është edhe heshtja e  medias 
zyrtare në Tiranë, ndaj një takimi në Beograd të Partisë Parlamentare në Kosovë, 
kryesuar nga Veton Surroi,  me opozitën serbe, në të cilin përfaqësuesi kosovar kishte 

                                                 
428 “Lajme nga Kosova”, Zëri i Popullit  nr. 210/ 15612, 23 shtator 1993,4. 
429 Ibrahim Rugova, “Çështja jonë e madhe do të kurorëzohet me sukses të plotë vetëm në rrugë e mjete 
paqësore demokratike”, Rilindja Demokratike  nr. 52, 13 korrik 1991,2.  
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bërë thirrje për dialog dhe për zhvillimin e demokracisë në Kosovë në interes të të gjithë 
banorëve të krahinës si dhe për përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut në të 
dy komunitetet, shqiptare dhe serbe. Kjo ngjarje u anashkalua nga LDK dhe nga media e 
saj dhe rrjedhimisht edhe nga ajo e djathtë e Tiranës.  

Konform deklaratave të tij për rezistencën paqësore, Rugova kundërshtoi 
publikisht si pikëpamjet ashtu edhe mundësinë e ekzistencës së një alternative tjetër për 
zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ai reagoi ndaj aksioneve kundër forcave policore në 
Kosovë, sikurse ishin ato në periudhën maj - shtator në vitin 1992, pastaj korrik -shtator 
në 1993. Gjatë kësaj periudhe një varg aksionesh kundra qendrave policore në vise  të  
ndryshme të Kosovës, sikurse ishte fillimisht vrasja e dy policëve serbë dhe plagosja e 
pesë të tjerëve në Gllogovc, më 23 Maj të vitit 1993, për të vijuar me incidente të tjerë 
përgjatë 1993. Media nuk adresoi autorët, pra as përgjegjësinë, duke lenë përshtypjen më 
shumë të akteve të rezistencës individuale dhe jo të një rezistence të organizuar.  Duke 
filluar nga viti 1994 përgjegjësinë e tyre e mori përspër UÇK. Këto aksione u bënë objekt 
mediatik në sajë të ekzagjerimit mediatik serb dhe vakësisë së reagimit mediatik shqiptar. 
Niveli jo energjik i reagimit të medias shqiptare shpjegohet me ndikimin që ajo kishte 
nga forca politike prej së cilës varej, pra LDK, dhe nga niveli i reagimit të forcave 
politike në Shqipëri. 

LDK me rrugën pacifiste të zgjidhjes së problemit të Kosovës kishte shpallur se 
nuk pajtohej me asnjë zgjidhje që binte ndesh me këtë rrugë dhe natyrisht reagimi i saj 
ishte ai i dënimit të akteve dhe i distancimit prej tyre nëpërmjet deklaratave në 
konferenca shtypi, të cilat publikoheshin në median e kontrolluar nga vetë LDK (sikurse 
ishte Rilindja), apo dhe në median tjetër të Tiranës, të cilat faqosnin apo emetonin të 
njëjtat qëndrime. Publikimi në gazetën Rilindja i reagimit të spektrit politik serb dhe 
“mjeteve serbe të informimit për radikalizim dhe ashpërsim të masave të pushtetit serb 
ndaj shqiptarëve”430 lidhur me ngjarjen në Gllogovc shërbeu për të treguar se kjo ngjarje 
dhe të tjera që pasuan, goditnin vetë shqiptarët dhe u përdorën “për qërimin e hesapeve 
dhe konfrontimeve të brendshme politike, të cilat kanë arritur deri në piramidën më të 
lartë shtetërore dhe ushtarake”431. Madje në këtë rast, LDK u tregua dhe më e shpejtë në 
dënimin e saj ndaj autorëve se sa vetë strukturat zyrtare serbe. Komunikata e Ministrisë 
së Punëve të Brendshëme të nesërmen e ngjarjes dënonte incidentin, duke e cilësuar  akt 
terrorist, pa cilësuar palën që  mund ta kish bërë.  Tre ditë më pas, Xhafer Shatri, ministri 
i informacionit i qeverisë së Kosovës në ekzil, deklaroi në të përditshmen e Gjenevës Le 
Nouveau Quotidien se “ne do të humbim gjithçka po të fillonim sot luftën e armatosur”432 
duke rikonfirmuar qëndrimin paqësor të forcës drejtuese të shqiptarëve të Kosovës.  

Ngjarja e Gllokovcit  dhe disa të tjera të ngjashme që pasuan gjatë vitit 1994 
provonin se me gjithë këmbënguljen e LDK dhe Rugovës që shqiptarët të zgjidhin 
problemin e tyre themelor me mjete paqësore ekzistonte dhe një alternativë tjetër e 
kundërt me të po brenda lëvizjes shqiptare për pavarësi. Që në vitin 1994, gazetari 
E.Biberaj vinte në dukje se “nën udhëheqjen e aftë të Rugovës shqiptarët kanë dëshmuar 
vetëpërmbajtje të jashtëzakonshme përballë  provokimeve të rënda të Serbisë. Numri i 
shqiptarëve që e shohin luftën e armatosur si të vetmen rrugëzgjidhje po rritet me 

                                                 
430 “Reagimet serbe ndaj rastit në Gllokovc”, Rilindja,  26 maj 1993,2. 
431 Po aty. 
432 Xhaferr Shatri, “Zjarri tjetër ballkanik,” Rilindja,  28 maj 1993, 2. 
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shpejtësi”433. Në këtë mënyrë nga publikimet në media vërehet që herët ballafaqimi mes 
dy alternativave  në gjirin e lëvizjes shqiptare kundër pushtetit serb në Kosovë, asaj të 
LDK me në krye Rugovën dhe rrugës së forcës për zgjidhjen e çështjes së tyre. Citimi i 
një varg deklaratash të përfaqësuesve të forcave politike serbe lidhur me këto ngjarje në 
shtypin e ditës synonte t’i bënte të qartë opinionit publik se akte të tilla dëmtojnë si 
çështjen e tyre ashtu dhe imazhin e shqiptarëve të Kosovës, të cilët media serbe i 
cilësonte secesionistë dhe terroristë.   

Si u zbatua në jetë filozofia e rezistencës paqësore nga LDK?  
Në mënyrë përmbledhëse ajo shpjegohej në një letër që Presidenti Rugova i 

drejtoi Sekretarit të Përgjithshëm të OKB Butros Bhutros Ghali me rastin e 50-vjetorit të 
OKB-së, në 1995. E publikuar në media ajo mund të konsiderohet dhe si një bilanc i 
politikës pesëvjeçare të ndjekur nga Rugova. Letra ishte tregues i bindjes së Rugovës se 
rruga e ndjekur ishte legjitime dhe e duhura. Për këtë arsye  Rugova i kërkonte Sekretarit 
të Përgjithshëm të OKB  njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe neutral nga ana e 
komunitetit ndërkombëtar. Në letër vihej theksi në faktin se duke kundërshtuar heqjen e  
dhunshme dhe të paligjshme të statusit kushtetues të Kosovës “udhëheqja e Kosovës, 
ushtroi të drejtën për vetëvendosje... Shqiptarët, të përcaktuar për rezistencë paqësore 
politike, kanë krijuar shoqërinë dhe strukturat e tyre shtetërore, përmes mekanizmave 
demokratike”434, sikurse ishin shpallja e Deklaratës Kushtetuese nga Parlamenti i 
Kosovës, (korrik 1990), Kushtetuta e Republikës së Kosovës (shtator 1990), Referendumi 
(tetor 1991), në të cilin mbi 87 % e popullit të Kosovës u deklarua për pavarësi dhe 
sovranitet dhe zgjedhjet e para shumëpartiake parlamentare dhe presidenciale të 
Republikës së Kosovës (maj të vitit 1992). Gjithashtu letra përmbante dhe kërkesën për 
një administrim civil ndërkombëtar në Kosovë, me qëllim parandalimin e një konflikti të 
mundshëm dhe zgjidhjen paqësore të çështjes së Kosovës.  

Media me mjetet e saj bëri përpjekje për të konkretizuar arritjet në  krahinë si 
pasojë e filozofisë së qëndresës paqësore kundër pushtetit serb. Ato përqendroheshin në 
disa drejtime si në mosnjohjen e pushtetit serb, në kundërshtimin e atij pushteti dhe të 
ligjeve të tij në fushën politike, arsimore, kulturore, shëndetësore, sociale, në sipërmarrjet 
ekonomike e në sistemin e taksave.  

Studiuesi Noel Malkom nënvizon tre aspekte të objektivave të LDK: “së pari, për 
të penguar revoltën e dhunshme, së dyti, për ta “ndërkombëtarizuar” problemin e 
Kosovës, që do të thotë për t’i kërkuar format e ndryshme të ndërhyrjes politike 
ndërkombëtare (duke filluar me ndërmjetësimin diplomatik e deri te vënia e protektoratit 
të Kombeve të Bashkuara mbi Kosovën); dhe së treti, për t’i mohuar sistematikisht 
legjitimitetin pushtetit serb, duke i bojkotuar zgjedhjet dhe regjistrimet e duke krijuar së 
paku konturet e një aparati shtetëror të “Republikës” së Kosovës”435. 

Media partiake në Shqipëri e trajtoi veprimtarinë, rolin  dhe figurën e Rugovës 
nga këndvështrime të ndryshme.  

Ndryshe nga media e djathtë, ku vërehej fryma ekzaltuese apo euforia që 
mbulonte informacionin për vizitat e tij në Tiranë apo takimet me zyrtarë perëndimorë të 
niveleve të ndryshme, duke i kontribuar krijimit edhe të një lloj kulti rreth figurës së tij, 
ajo e majtë paraqitej më e përmbajtur. Një ndër arësyet e këtij qëndrimi  mund të 
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434 Ibrahim Rugova, “Letër drejtuar Bhutros B.Ghali”, ATSH 4 tetor 1995. 
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shpegohet me qasjen e LDK dhe Rugovës ndaj së majtës në Shqipëri. Më lart janë 
theksuar vijat ndarëse mes alternativës opozitare antikomuniste kosovare dhe  zyrtarëve 
komunistë të sistemit të kaluar dhe  ftohtësia e herëshme në marrëdhëniet mes tyre. 
Udhëheqja e LDK duket e kishte konservuar perceptimin e saj ndaj së majtës shqiptare 
edhe pas ndryshimeve politike e strukturore të saj. Këtë qasje kish patur parasysh 
sekretari i PS  Servet Pëllumbi kur në kritikën e tij të drejtëpërdrejtë në media për kreun e 
LDK theksonte se  Rugova  “mund të ngrihej mbi pasionet partiake për të vlerësuar më 
me objektivitet gjendjen politike në Shqipëri dhe rolin e forcave të tilla politike si PSSH e 
parti të tjera”436. Intervista e tij dhënë gazetës Zëri i Kosovës u botua në të përditëshmen 
ZP.  

Çdo takim e negociatë e drejtuesve politikë të LDK në Kosovë zuri vend në 
shtypin e ditës. Protokolli i tyre pushtoi informacionin dhe  prodhoi  një dukuri tjetër në 
media, atë të burimit protokoll. U krijua një raport tjetër mes burimit protokoll dhe atij të 
terrenit në favor të të parit. Ai ishte më i pranishëm në median e djathtë, (ku përfshihej 
dhe ajo zyrtare në Shqipëri). Kjo dukuri çoi drejt sklerozimit të informacioneve për 
Kosovën. Me kohë kakofonia e informacionit lidhur me veprimtarinë e faktorit politik në 
Kosovë, veçanërisht të LDK dhe të drejtuesit të saj, zhvendosi vëmendjen e medias së 
djathtë nga aspekti analitik i problematikës së Kosovës, duke i dhënë formën e një 
zëdhënëse të Rugovës  në Shqipëri. Mendësia se mbështetja e çështjes së Kosovës 
demonstrohej me hapësira të gjëra mediatike për Rugovën dhe LDK dhe zhvillimet e 
ditës në Kosovë, kishte fituar mbi standardin profesional. Respektimi i kritereve 
profesionale mediatike do të krijonte mundësi që çështja e Kosovës të  trajtohej nga 
këndvështrime të ndryshme, me një mendim më të thelluar,  duke ndihmuar kështu në 
njohjen e së vërtetës për Kosovën. 

 Por intensiteti i informacionit lidhur me veprimtarinë e tij, hapësira e 
konsiderueshme në media, e veçanërisht në atë të djathtë kontribuoi në krijimin e staturës 
së udhëheqësit të padiskutueshëm dhe të përhershëm, që vetëndjehej i plotësuar me 
cilësimin ‘Gandi i Ballkanit’ apo dhe pasues i filozofisë gandiste në rajonin problematik 
ballkanik. Mekanizmi i marrëdhënieve publike i LDK e përdori vlerësimin e 
ndërkombëtarëve për rrugën paqësore të zgjidhjes së çështjes së Kosovës si një argument 
për të lartësuar  figurën e Rugovës. Kjo përpjekje u shndrua në një dukuri të medias së 
kohës si në atë të varur nga QIK ashtu dhe në atë zyrtare të Tiranës. Çdo informacion nga 
QIK  përmbante vlerësim për personalitetin e Rugovës nga politikanë apo veprimtarë të 
ndryshëm në takimet e bisedimet që ai kishte zhvilluar. Media nuk linte rast pa 
kontaktuar me bashkëpunëtorët e Rugovës për marrëdhënie me publikun, me qëllim që të 
siguronin informacion dhe madje për ta paraqitur edhe si ekskluzivitet, duke i dhënë 
hapësirë në gazetë dhe kohë në atë vizive. Megjithë hezitimet e Rugovës ndaj medias, 
inflacioni i informacionit shoqëronte çdo takim të tij ndërkombëtar; përmbledhje të 
aktivitetit të tij, citime nga biseda të tij zinin pjesën më të madhe të informacionit, duke 
krijuar një raport të zhdrejtë informacioni mes palëve bashkëbiseduese. Rutina e  
informacionit lidhur me veprimtarinë e LDK dhe drejtuesit të saj, që më së shumti ishte 
përqendruar në aspektin diplomatik, e kishte shndërruar kryesisht median e djathtë dhe 
atë zyrtare në një raportuese të agjendës së Rugovës në opinionin publik në Shqipëri. 
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Media e pavarur dhe ajo e majtë u paraqit më e kufizuar në informacione protokollare 
dhe më e përmbajtur në vlerësime përsa i përket figurës dhe rolit të Rugovës.  

Media në Shqipëri, dhe jo vetëm, e cilësoi Rugovën ‘Gandi i Ballkanit’. 
Përdorimi rëndom në informacionin mediatik, i etiketimit ‘gandist’, madje dhe në 
informacionet e vetë LDK  dhe mosrefuzimi apo anashkalimi  nga ana e vetë Rugovës në 
prezantime mediatike e publike i këtij etiketimi i dha atij qytetarinë e pasuesit të Gandit 
në një kohë tjetër dhe në një vend të vogël të një rajoni milje larg origjinës së tij. Por 
media asnjëherë nuk bëri përpjekje për të treguar se ku qëndronte versioni shqiptar i 
qëndresës paqësore në krahasim me konceptin paqësor të Gandit. Sikurse thekson 
Wolfang Petritsch ky përcaktim “është po aq pa vend sa dhe pohimi i thelbit të dhunshëm 
të kulturës patriarkale. Koncepti paqësor i Gandit mbështetej në bindjen se e vërteta duhet 
kërkuar me të tjerët dhe, qoftë edhe duke qenë i shtypur egërsisht duhet ruajtur 
gatishmëria për një afrim të dyanshëm. Versioni shqiptar i qëndresës paqësore, 
përkundrazi iu përshtat në mënyrë pragmatike gjendjes mbizotëruese, në të cilën një 
kryengritje e armatosur do të kishte qenë e pashpresë”437. Ky përcaktim ishte shprehje jo 
vetëm e nivelit të dobët të analizës kritike në media, por dhe e nënshtrimit të saj ndaj 
politikës.  

Nga studimi i të përditshmeve të spektrit mediatik krijohet idea se media e kohës 
orientoi publikun drejt idesë se gandizmi i Rugovës kishte ndërgjegjësuar shqiptarët në 
Kosovë e në ish-Jugosllavi se kjo kishte qenë forma më e suksesshme e rezistencës së 
tyre në kohëra duke shënuar dhe risi për mënyrat e zgjidhjes së çështjeve të mprehta 
ballkanike. Ato demostruan  mbështetje ndaj zgjidhjes paqësore për çështjen e 
shqiptarëve në Kosovë në fillimet e ekzistencës së LDK. Me këtë media shqiptare kishte 
dhe një synim tjetër, të tregonte se udhëhiqej nga principet demokratike, të cilat zgjidhjen 
e konflikteve problemeve me dialog e kanë në themel të tyre. Por mënyra e perceptimit të 
saj, sikurse u përshkrua më sipër, e kish futur atë në grackën e kultit të drejtuesit. 

IV.3 Spektri i medias pluraliste në Shqipëri ndaj alternativës së rezistencës paqësore 
në Kosovë pas Marrëveshjes së Dejtonit (1995 – 1997) 

Media pluraliste në Shqipëri, e cila ndoqi hap pas hapi përpjekjet për realizimin 
në jetë të qëllimit madhor të shqiptarëve të Kosovës, i mundësoi opinionit publik 
perceptimin real për gjendjen në Kosovë. Njëkohësisht ajo tregoi se rruga drejt pavarësisë 
nëpërmjet rezistencës paqësore do të ish e gjatë, e vështirë dhe jo e garantuar. 

Alternativa e rezistencës paqësore për arritjen e pavarësisë bëri diferencën në 
spektrin mediatik në Shqipëri. Në tërësinë e saj fillimisht media shqiptare ishte shprehur 
pro zgjidhjes paqësore të çështjes së Kosovës. Por zhvillimet, rezultatet konkrete, 
ndryshimi i raportit të forcave politike në Kosovë  u reflektuan edhe në qëndrimet e 
ndryshme brenda spektrit mediatik lidhur me rrugët e zgjidhjes së çështjes së Kosovës. 
Publiku nuk gjente përgjigje për pyetjet që kishin të bënin me mundësitë e suksesit të 
zgjidhjes së problemit kombëtar në kushtet kur pushteti serb kishte eliminuar me dhunë 
plotësisht statusin e autonomisë së krahinës, për kohën që do t’u duhej shqiptarëve të 
duronin agresivitetin serb, çfarë do t’u duhej të bënin shqiptarët nëse rruga paqësore do të 
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dështonte, nëse mund të konsiderohej kjo alternativë pjesë e strategjisë euroatlantike për 
zgjidhjen e problemeve të ish Jugosllavisë etj. 

Media e djathtë përgjithësisht ka qenë konsekuente në mbështetjen për 
alternativën e zgjidhjes paqësore të çështjes së Kosovës dhe i kontribuoi promovimit të 
saj. Në fillimet e saj gazeta opozitare në Shqipëri, RD bënte shumë kujdes për ruajtjen e 
balancës mes mendimeve dhe opinioneve të ndryshme rreth të njëjtës çështje. Krahas 
publikimit dhe promovimit të strategjisë së rezistencës paqësore për zgjidhjen e problemit 
të Kosovës, shpalosej dhe mendimi alternativ, i cili shprehte skepticizmin në se ajo ishte 
rruga e duhur. “Është iluzion i madh të besohet, nënvizonte në këtë kohë Rexhep Qosja, 
se me politika të koktejeve mund të krijohet shteti dhe të zgjidhen drejt çështje madhore 
sikurse është çështja kombëtare”438.  

Media e pavarur kishte lenë të hapur gazetat për oponencën e mendimit lidhur me 
këtë problematikë, duke u futur edhe në rrugën e ballafaqimit të hapur me  median zyrtare 
dhe përgjithësisht me krahët e tjerë të politizuar të medias. Nexhmedin Spahiu në 
komentin e tij “Politika e moderuar në dëm të Kosovës” vërente se “moto e politikës së tij 
(Rugovës) ishte: Serbia të mos ngacmohet me asgjë se fundi i saj do të vijë që do të vijë 
prandaj të mos dëmtohemi kot. Garanci për këtë kemi Amerikën. Natyrisht në funksion të 
kësaj politike u hodhën pothuaj të gjitha mediat kosovare dhe RT i Tiranës”439.  

Ndërsa media e majtë në Shqipëri, pavarësisht përdorimit të burimeve të QIK 
kishte kontestuar nëpërmjet mendimeve dhe opinioneve të ndryshme absolutizimin e 
alternativës paqësore si e vetmja rrugë e mundshme për zgjidhjen e çështjes shqiptare në 
Kosovë. Ajo kishte shprehur qëndrimin e forcës së majtë politike ndaj Kosovës. ZP që në 
vitin 1993 publikoi qëndrimin e forcës së saj politike për këtë çështje formuluar nga  
S.Pëllumbi, sekretar i Partisë Socialiste në Shqipëri dhe që konsistonte në “mbështetjen e 
çdo iniciative, çdo opsioni që i kundërvihet kësaj gjendje”; “mbështesim ato forca që 
luftojnë për të realizuar çlirimin e Kosovës, që luftojnë për vetëvendosje … çdo popull ka 
të drejtë që të jetë i përgatitur për të gjitha rrethanat”440. Në këtë gazetë gjetën vend dhe 
trajtime të intelektualëve dhe veprimtarëve të njohur kosovarë që hidhnin dritë në aspekte 
teoriko-praktike të problemit në fjalë.  

Në një këndvështrim të kundërt me mënyrën e aplikimit të filozofisë së 
rezistencës paqësore në Kosovë, Ukshin Hoti në një intervistë për Zërin e Kosovës në 
shtator 1992 shprehej për një debat politik lidhur me konceptet e rezistencës aktive dhe 
rezistencës pasive. Sipas tij “rezistenca aktive nënkupton definimin (përcaktimin) e 
qëllimeve politike, të cilat i kemi definuar me opsione, por nuk e kemi definuar se kush 
është ai që do t’i realizojë ato opsione … Kjo që bëhet te ne nuk është kurrfarë rezistence. 
Rezistenca aktive nënkupton forcë të caktuar politike, nënkupton udhëheqje të caktuar, 
nënkupton përgjegjësi të caktuar”441. Hoti shkonte më tej në kritikën e tij ndaj alternativës 
së rezistencës paqësore kur e cilësonte reduktimin e aktivitetit të forcave politike  në 
“lutje ndaj faktorit të jashtëm që të na marrë parasysh që është hajgare politike por nuk 
është politikë”442. Këto pikëpamje të publikuara në gazetën ZP ishin tregues të qëndrimit 
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të ndryshëm nga politika editoriale e medias zyrtare por dhe nga ajo e QIK. Publikimi 
herë pas here i artikujve të gazetave Zëri i Kosovës apo i intervistave të akademikut Qosja 
dhe përgjithësisht këndvështrimi i politikës së të majtës në Shqipëri, nga njëra anë, si dhe 
reagimet e gazetave të pavarura, bënë që dora dorës në rrjedhën e viteve, kjo çështje 
parimore të hynte në ballafaqimin mediatik të kohës. Megjithatë niveli i këtij ballafaqimi 
nuk ishte i duhuri.    

Oponenca ndaj alternativës së Rugovës, si një çështje serioze në media, u 
përfaqësua kryesisht nga publikimi i mendimit të akademikut Rexhep Qosja. Kritik i 
hapur, konsekuent i papajtueshëm dhe i ashpër ndaj rrugës paqësore të realizimit të 
aspiratës kombëtare shqiptare në Kosovë, Qosja ishte ndër të parët që e kundërshtoi 
strategjinë e Rugovës. Kritika e fortë e tij vendosi përfundimisht në anë të kundërta të 
barrikadës akademikun dhe politikanin. Në një intervistë për Radio “BBC” seksioni 
shqip, Qosja e konsideronte  politikën pesëvjeçare të LDK, në të cilën rruga paqësore e 
zgjidhjes së problemit ishte objektiv kryesor“si politikë e shpërbërjes së politikës sonë 
kombëtare dhe e shndërrimit të saj në burokraci, si politikë e qitjes së çështjes shqiptare 
kryekëput në planin e politikës së jashtme, si politikë e mohimit të rolit veprues të 
popullit në ndryshimin e fatit të vet, si politikë e heqjes dorë prej qëndresës vepruese dhe 
të trajtave të tjera të mosbindjes qytetare, si politikë e mbështetjes së plotë në propagandë 
dhe në para, se liria e pavarësia nuk janë fituar ndonjëherë vetëm me propagandë dhe 
para, si politikë që së drejtës sonë për vetëvendosje kombëtare ia ka tjetërsuar fuqinë 
morale që do t’ia jepte ideja e sakrificës; me këtë politikë johistorike në të vërtetë partitë 
tona kanë bërë që çelësi për zgjidhjen e çështjes së Kosovës prej duarve tona të kalojë në 
pjesën më të madhe në duart e Serbisë, që vazhdon të sundojë Kosovën dhe në duart e 
faktorëve ndërkombëtarë, që vazhdojnë të na propozojnë autonomi”443. Njëkohësisht ai 
rekomandonte që “çelësin për zgjidhjen  e çështjes së Kosovës e kemi lëshuar vetë prej 
duarve tona, por që të kthehet ky çelës sado pak në duart tona, do të duhet që të lirohemi 
prej politikës që bëjmë sot, prej politikës dhe prej autonomisë dhe në kryesinë e partive 
tona, të LDK dhe disa të tjerave pa identitet politik, që sillen e flasin si partia kryesore, si 
LDK”444 

Por kundër rrugës paqësore të ndjekur nga LDK ishin shprehur që herët edhe 
gazetarë dhe publicistë të tjerë në Kosovë. Me kalimin e kohës, kritikët kishin venë në 
dukje se ajo politikë nuk kish dhënë asnjë rezultat të prekshëm. Sipas këtyre kritikëve, 
politika paqësore, megjithëse e përqafuar nga një masë e konsiderueshme shqiptarësh në 
Kosovë dhe në diasporë, kishte pasur pasojat e saj negative jo vetëm përsa i përket kohës 
së humbur nën pushtimin serb, por edhe në një drejtim tjetër. Ajo kishte mbjellë në 
shtresat e ndryshme të popullsisë psikozën e frikës nga supremacia ushtarake serbe, i 
kishte bërë apatike ato për të kërkuar të drejtat e tyre, duke e lënë zgjidhjen e tyre në 
duart e lidershipit të Kosovës.  

‘Strategjia e durimit’ që LDK kultivoi në popullin e  Kosovës “krijoi derrin e 
durueshëm ndaj dhunës policore”445, shkruante M.Kraja. Sipas kësaj strategjie, durimi 
duhej të fitonte me çdo kusht, edhe kur bëhej fjalë për t’u ballafaquar me tradita, sikurse 
ishte rasti i të riut të vrarë Armend Daci. Për të parandaluar shndërrimin e ceremonisë së 
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varrimit të Dacit në demonstrata dhe manifestime, LDK u kërkoi qytetarëve të mos u 
përgjigjeshin thirrjeve për protesta.  Fehmi Agani pohonte për gazetën e Beogradit Nasha 
Borba (maj 1996) se LDK kishte bërë 5 apele në faqen e parë të gazetës Bujku për këtë 
qëllim. Shqiptarët iu përgjigjën këtyre thirrjeve për disa vite për përmbajtje, por pyetja 
shtrohej se sa duhej të duronin dhe deri ku shkonin kufijtë e durimit. “U durua përtej 
caqeve të durimit - theksonte Napolon Roshi. Por i gjithë ky durim nga sa duket, u 
interpretua në Beograd si shprehje frike e nënshtrimi. Në vend të gatishmërisë për të 
negociuar realisht, në Kosovë u dërguan më shumë tanke e çetnikë”446. Nga ana tjetër 
media mbeti në nivelin e konstatimit përsa i përket rrjedhojave që kishte aplikimi i 
rezistencës pasive në aspektin psikologjik të shoqërisë shqiptare në Kosovë. Kjo, sepse 
mungonte lënda që duhej të servirej nga politikanët e kohës, si ata shqiptarë edhe ata  
ndërkombëtarë. 

Kritika ndaj filozofisë së rezistencës paqësore u intensifikua ndjeshëm veçanërisht 
pas Marrëveshjes së Paqes për Bosnjën arritur në Dejton më 1995. Konferenca e Dejtonit 
kishte pasur si objektiv të saj fundin e luftës në Bosnje. Kosova nuk kishte qenë objekt i 
kësaj konference. Komentet lidhur me këtë ngjarje në media fillimisht vunë në dukje 
rëndësinë e saj dhe përcollën mesazhin shpresëdhënës se faktori ndërkombëtar do të ketë 
agjendë të ardhme Kosovën. Trajtimi që media i bëri asaj marrëveshje në raport me 
Kosovën shënoi thellimin e perceptimeve të kundërta të realitetit në Kosovë. Marrëveshja 
e Dejtonit zgjeroi hapësirën kritike mediatike për çështjen në diskutim.  

Forca të caktuara politike në Kosovë e përdorën Marrëveshjen e Dejtonit  si 
kundërpeshë ndaj  politikës paqësore të Rugovës dhe për t’i treguar opinionit publik 
kosovar dështimin e asaj politike. Pikëpamjet në media lidhur me Marrëveshjen e 
Dejtonit  erdhën duke u shtrirë dhe e shndërruan atë nga një ngjarje prej së cilës duhej të 
nxirreshin mësime, sikurse veproi politika euroatlantike, në një fokus për kritikë të ashpër 
ndaj alternativës paqësore të zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Këndvështrimi mediatik 
shqiptar, konferencën për paqe në Bosnje e vuri në funksion të mekanizmit konfliktual të 
forcave politike shqiptare në Kosovë. Pikëpamja e forcës politike që kundërshtonte 
alternativën paqësore në Kosovë ishte se Dejtoni tregoi ngrirjen e strategjisë paqësore të 
Rugovës dhe rrjedhimisht ajo strategji kish konfirmuar përkatësinë serbe të Kosovës. Në 
këtë mënyrë në media renditeshin një radhë arsyetimesh se shqiptarët e Kosovës nuk 
kishin qenë pjesë e skemave të politikës dhe diplomacisë ndërkombëtare, se asnjë 
përfaqësues politik shqiptar nga Kosova nuk ishte ftuar të merrte pjesë në ceremonitë e 
rastit si në Dejton dhe në Paris, se  politika e rrugës paqësore ndaj represionit serb nuk 
kishte mundur të fuste Kosovën në planet e faktorit ndërkombëtar.  

Për ironi të fatit të shqiptarëve, të cilët besonin shumë në mbështetjen e fuqive 
perëndimore për t’i shpëtuar regjimit të Milosheviçit, ky i fundit pas marrëveshjes së 
Dejtonit, fitoi një legjitimitet të ri, atë të ‘njeriut të Paqes’. Ky imazh jo vetëm dekoroi 
imazhin e tij por i shërbeu si mburojë për vijimin e politikës së pushtimit dhe serbizimit 
të Kosovës.  Ideja se në Dejton ishin ftuar palët që luftuan qarkulloi në median e kohës 
dhe pati efektin e saj te shqiptarët. Nga shembujt e popujve të tjerë të ish Jugosllavisë, 
por dhe nga qëndrimi pasiv i faktorit ndërkombëtar, segmente të caktuara të politikës 
kosovare nënvizuan se me gjithë ndryshimin mes tyre dhe Bosnjës (që kishte pasur 
                                                 
 Napolon Roshi – gazetar për çështje ndërkombëtare dhe ish ambassador i RSH në Bosnje - Hercegovinë, 
autor i disa botimeve. 
446 Napolon Roshi, “Çmimi i Lirisë,” Gazeta Shqiptare, 28 qershor 1998,1. 
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statusin e republikës në ish federatën jugosllave) në këtë hapësirë ishin armët që 
vendosnin.  

Edhe një fakt tjetër ndikoi te përfaqësuesit politikë shqiptarë të alternativës së 
forcës. Marrëveshja e Dejtonit përcaktonte kufij e statuse bazuar në përkatësi etnike. 
Serbëve të Bosnjës, lufta jo vetëm u kish dhënë më shumë  territor, por dhe i kishte dhënë 
mundësinë të krijonin një republikë, të quajtur “Serbskaja Republika” (Republika Serbe). 
Kjo do të thoshte se politika ndërkombëtare sillej me standarde të ndryshme ndaj 
popullsisë shqiptare në Kosovë lidhur me çështjen e vetëvendosjes. Ajo kishte aplikuar 
parimet e së drejtës ndërkombëtare për Bosnjën,  për serbët  në Bosnje dhe në Krajinë, 
por i shihte të pamundur për kosovarët. Të parët kishin luftuar, ndërsa kosovarëve u ishte 
kërkuar të ishin të duruar që të realizoheshin sipas rrethanave një nga tre opsionet për të 
ardhmen e Kosovës.  

Politikat dhe qëndrimet e faktorëve objektivë dhe subjektivë kushtëzuan trajtimet 
mediatike për problemin në fjalë, të cilat ndikuan në lëkundjen e autoritetit deri atëherë 
pothuajse të padiskutueshëm të LDK dhe të Rugovës në sytë e opinionit të shqiptarëve në 
Kosovë e jashtë saj. Një nga tre ndërmjetësuesit e Marrëveshjes për Paqe në  Kosovë, 
Wolfgang Petritcsh, vëren se: “Dejtoni u bë një pikë kthese për qëndrimin e forcave 
politike të Kosovës. Përpjesëtimi i forcave brenda faktorit kosovar u zhvendos drejt 
fraksioneve dhe personazheve, të cilët e kishin humbur besimin në udhëheqjen e 
moderuar të LDK dhe Rugovës”447. 

Këndvështrimi i medias në kuadër të efekteve ‘Dejton’ u fokusua në qëndrimin e 
faktorit ndërkombëtar ndaj Kosovës. Brenda këtij këndvështrimi u vrejtën trajtime të 
ndryshme. Trajtimi që mbështetej në opinionet individuale të qytetarëve apo dhe të 
përfaqësuesve të strukturave më të ulëta të LDK, vinte në dukje kritikën ndaj shteteve 
perëndimore, që la në duart e Serbisë Kosovën, ndryshe nga sa u ishte premtuar nga 
Rugova për mbështetje. Ndërsa trajtimi mediatik që mbështeste alternativën Rugova 
shprehte bindjen e tij për rolin pozitiv të atij faktori në të ardhmen për Kosovën. Pas-
Dejtoni nuk e kish lëkundur besimin e tij në faktorin ndërkombëtar,  në angazhimin e 
NATO pas luftës së Bosnjës, për të parandaluar një gjakderdhje tjetër në Kosovë. Kjo 
ishte karta e Rugovës dhe e medias pro tij. Edhe në këto kushte bindja e Rugovës për 
sukses të alternativës së tij ishte e palëkundur dhe këtë bindje transmetonte media pranë 
tij.  

Mënyra se si media e Tiranës përcolli këmbënguljen dhe qëndrimin aspak luajal të 
Rugovës ndaj alternativës tjetër reale e aktive u perceptua në një pjesë të opinionit publik 
edhe si kokëfortësi e tij ndaj realitetit, atij realiteti që kishte prodhuar alternativa të tjera, 
të ndryshme nga alternativa e Rugovës. Për këtë situatë të re, analisti kosovar N. Spahiu 
shprehej: “Argumentet vinin duke u shterur dhe në skenë dolën alternativa të reja. 
Alternativa e luftës në njërën anë dhe ajo e ashtuquajtura e moderacionit në anën tjetër. 
Të parën e përfaqësojnë radikalët dhe ish marksist - leninistët, kurse atë të moderacionit 
ish funksionarët komunistë. Rugovës po i largohen simpatizantët pikërisht nga moderimi 
i stërtepruar”448. Kjo hapje e spektrit politik kosovar ecte paralel me shkallëzimin e 
dhunës dhe të represionit, me gjendjen e rëndë ekonomike, me zhgënjimin e popullsisë 

                                                 
447 Petritsch dhe Pichler. Rruga e gjatë në luftë, 82. 
448 Spahiu, “Politika e moderuar në dëm të Kosovës”, 7.   
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pas marrëveshjes për arsimin mes Rugovës e Milosheviçit dhe me humbjen e durimit 
ndaj pritshmërisë së gjatë për rolin e faktorit ndërkombëtar. Këtë realitet nuk mund ta 
mohonte asnjë media. Gjithësesi mund të thuhet se media shqiptare promovoi Rugovën 
dhe rrugën e tij për arritjen e pavarësisë në kushtet kur propaganda serbe i kish 
paraqitur shqiptarët si të paqytetëruar dhe shkatërrues. “Në funksion të njohjes pozitive 
të kombit shqiptar, vinte në dukje S. Shkupi, qëndrimi civilizues i shqiptarëve dhe 
këmbëngulja e tyre për t’i zgjidhur problemet në rrugë institucionale u prit tepër ngrohtë, 
me një miratim të përgjithshëm dhe simpati të veçantë për ta në Evropë duke bërë copë e 
thërrime akuzat e sllavëve që u përleshën për jetë a vdekje me njëri tjetrin”449. Zhgënjimi 
i shqiptarëve përsa i përket rrugës që kishin ndjekur për zgjidhjen e problemit të tyre 
kishte ngjashmëri me zhgënjimin prej vendimeve të Konferencës së Londrës të vitit 1992.  

IV.4. Ballafaqim aktiv në medien shqiptare për rrugët e çlirimit të Kosovës (1997 - 
1999) 

Rruga e rezistencës paqësore e ndjekur prej gati një dekade nga udhëheqja 
shqiptare nuk arriti të realizonte objektivin e saj kryesor Kosovën e pavarur. Premtimet  
për t’i dhënë jetë aspiratës së shqiptarëve nuk ishin mbajtur. Për dhjetë vjet që shqiptarët 
në Kosovë ndoqën politikën paqësore për të fituar pavarësinë, gjendja politike në Kosovë 
ndryshoi për keq. Mendimi profesionist ka vrejtur se “është fakt se politika paqësore e 
I.Rugovës kurseu jetë njerëzish, por në të njëjtën kohë rezultati politik i lëvizjes ishte i 
papërfillshëm”450. Skepticizmi ndaj alternativës së rrugës paqësore buronte edhe nga 
realitet tjetër pasi sikurse nënvizon Malkolm  suksesi i saj “vështirë se mund të 
përfytyrohej nga dikush që njeh traditën luftarake të shqiptarëve dhe historinë e tyre të 
gjatë të kryengritjeve të armatosura”451. 

Mendimi mediatik u rrek të tregonte se burimi i filozofisë së rezistencës paqësore 
në Kosovë ishte politika serbe dhe “po të mos ishte represioni serb, nuk do të kishte as 
rezistencë paqësore, pa të cilën nuk do të ndodhnin zhgënjimi dhe përulja e 
papërballueshme e qytetarëve të Kosovës”452. Marrëveshja e Dejtonit provoi dhe njëherë 
për shqiptarët se historikisht ajo që vendoset në tryezën e bisedimeve është fryt i një 
raporti real të forcave në terren. Aksioma rilindase se “lirinë nuk ta fal kush”, në kushtet 
konkrete historike të Kosovës merrte kuptimin e radikalizimit të rrugës për realizimin e 
aspiratës së lëvizjes së tyre kombëtare.  

Veçanërisht duke filluar nga viti 1997, kur  alternativa e luftës ishte bërë pjesë e 
realitetit në Kosovë dhe kishte pasuesit e saj, alternativa tjetër, ajo e rrugës paqësore, 
ishte shndërruar në një politikë të pashpresë. Lufta e armatosur ishte alternativa e 
pakonsumuar e shqiptarëve kundër sundimit serb dhe ishte rezultat i paefektshmërisë së 
rrugës paqësore të ndjekur. Në një intervistë reflektimi, B. Bukoshi, ish kryetar i qeverisë 

                                                 
 Marrëveshja për arësimin – Marrëveshja e nënshkruar mes Rugovës dhe Milosheviçit në shtator 1996, me 
ndërmjetësinë e shoqatës katolike bamirëse të San Egidios. Sipas kësaj marrëveshje ndërtesat shkollore dhe 
universiteti të mbyllura forcërisht nga pushteti serb do t’i lejoheshin edhe sistemit paralel të arësimit 
shqiptar.  Autoritetet serbe të kohës nuk e zbatuan këtë marrëveshje. 
449 Skender Shkupi, “Incidenti Rugova”, Albania, 6 prill 1999: f 6 
450 Lalaj, Kosova- rruga e gjatë drejt 405. 
451 Malkom, Kosova një histori, 435.  
452 Agustin Palokaj, “Kur dhe kush e çliroi Kosovën”? Gazeta Tema 14 qershor 2011, Tërhequr 15 qershor 
2011http://www.gazetatema.net/web/2011/06/14/kur-dhe-kush-e-cliroi-kosoven/      
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së Kosovës në ekzil, nënvizonte se “lufta në vetvete ishte rezultat i faktit se politika 
paqësore u ezaurua. Ne nuk arritëm të bënim një pakt me komunitetin ndërkombëtar që ta 
ndalë Serbinë, veprimet e së cilës erdhën në përshkallëzim ndaj një populli. Ndaj për 
pasojë nisi një reaksion shumë legjitim, kur politika paqësore u ezaurua”453.  

Forca politike e mbështetur në alternativën e luftës së armatosur për zgjidhjen e 
çështjes së Kosovës zhvendosi vëmendjen e medias nga alternativa paqësore e Rugovës. 
Alternativa e luftës me armë, përgjegjësinë e së cilës e mori përsipër Ushtria Çlirimtare e 
Kosovës (më tej UÇK), u bë tematikë e medias pas Dejtonit.  

Dalja publike e UÇK, më  28 nëntor 1997 dhe marrja e përgjegjësisë nga ana e saj 
për një radhë sulmesh e aksionesh, nxiti kërkimin mediatik lidhur me origjinën e saj, 
kohën dhe përbërjen, organizimin, aftësitë, armatimin, veprimtarinë e kësaj strukture 
ushtarake, mbështetjen financiare dhe shpirtërore etj. Opinioni mediatik për UÇK kishte 
dëgjuar më herët, në prill 1993, kur përmes një komunikate për mediat ajo merrte 
përgjegjësinë për ngjarjen në Gllogovc. Gazeta e Beogradit Veçerni Novosti më 11 nëntor 
1994, kish shkruar se UÇK  nëpërmjet një letre dërguar nga Maqedonia në selinë e 
TANJUG  në Beograd merrte përgjegjësinë vrasjen e një  inspektori të lartë të policisë 
serbe në Gllogovc më 9 nëntor. Tërheq vëmendjen se gazeta Rilindja e Kosovës që 
shtypej në Tiranë, për këtë aksion dhe atë të 11 shkurtit 1996 në qendrat e kolonëve  
serbë të Krajinës në Kosovë, referonte gazetën e Beogradit, por jo burimin e UÇK.  

Nga ana tjetër opinionet e politikanëve shqiptarë lidhur me këtë ngjarje shprehnin 
qëndrime politike dhe konceptime të ndryshme. “Provokacion i shovinistëve serbë për të 
justifikuar dhunën e tyre dhe për të prishur imazhin mjaft pozitiv që ka krijuar qëndrimi i 
forcave demokratike kosovare në opinionin ndërkombëtar”454, ishte perceptimi i 
përfaqësuesit të PD (Tritan Shehu)  ndërsa për atë  të PS (Sabit Brokaj) “vendosja e 
bombave në disa prej qyteteve të Kosovës provon mjerisht mungesën e një politike 
racionale të Rugovës, i cili rrugën e tij paqësore e trajtoi si një gandizëm pasiv dhe jo si 
një shprehje aktive të protestës mbarëpopullore për të drejtat e veta.”455 Reagimi i disa 
përfaqësuesve të forcave politike në Tiranë lidhur me aksionet e mësipërme tregonte se 
me daljen e UÇK, ishin thelluar diferencat brenda spektrit politik në Shqipëri lidhur me 
këtë çështje. Kjo ndarje do të reflektohej dhe në media, madje rreziku i manipulimit ishte 
i pranishëm dhe i paralajmëruar nga Shtabi Qëndror i UÇK në Prishtinë, i cili  ftonte 
“mjetet e informimit shqiptar të informojnë drejt për aksionet tona çlirimtare dhe jo të 
merren me shabllone politike”456. Distancimit të gazetës Rilindja nga burimi i UÇK dhe 
etiketimi i saj me terminologjinë e shtypit serb si ‘terroristë, secesionistë’ etj, të cilat 
publikoheshin dhe në një pjesë të të përditshmeve shqiptare, i kundërvihej komunikata e 
radhës e UÇK.  

Ballafaqimi mes dy alternativave zbriti që herët në fushën mediatike. Varësia e 
medias së Kosovës nga LDK dhe rrjedhimisht kontrolli i burimeve nga kjo forcë politike 
bëri që edhe informacionet për fillesat e organizimit e veprimtarisë së fshehtë të UÇK të 
mungonin në vetë shtypin kosovar me qendër në Tiranë apo dhe në atë të Tiranës. Vonesa 

                                                 
453 Bujar Bukoshi, “Kohë sfiduese, kohë e rëndë për Kosovën”, Gazeta Shqiptare,  23 dhjetor 2003,12. 
454 Remzi Lani, “Ç’ka thonë T.Shehu, S.Broka për shpërthimin e bombave në Kosovë”?Zëri i Kosovës nr. 
8, (196)  22 shkurt 1996,3. 
455 Po aty. 
456 Shtabi Qendror UÇK, Komunikata N 18, 14 Shkurt 1996, në Zëri i Kosovës nr. 8, 22 (196) shkurt 1996,  
1. 
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në këtë drejtim ndodhte në një kohë kur agjencitë e huaja posedonin informacion për atë 
strukturë. Lufta mes krahëve politikë brenda lëvizjes opozitare në Kosovë ishte 
transferuar në qasjet mediatike në Tiranë.  

Sfondi historik i zhvillimeve në vend (ngjarjet e viteve 1997 - 98) dhe 
intensifikimi i veprimeve të  UÇK  e bëri median më dinamike në kërkim të burimeve për 
informacione lidhur me strukturën e re politiko ushtarake në Kosovë, për veprimtaritë, 
konceptimet e saj për të ardhmen e Kosovës, raportet me ndërkombëtarët etj. Nga ana e 
saj UÇK strukturoi dhe aktivizoi marrëdhëniet publike të saj. Ajo hyri në fushën 
mediatike ndërkombëtare me burimet e saj të informacionit. Në mediat e veta të dy palët 
përcollën pikëpamjet respektive dhe u kundërqëndruan akuzave që bëheshin lidhur me 
karakterin e lëvizjes së tyre. “Lufta e armatosur e popullit shqiptar nuk ka karakter 
“terrorist”, nuk ka karakter të luftës “ndëretnike” e as karakter “fetar”. Ajo është luftë për 
çlirimin e Kosovës. Si e tillë ajo do të vazhdojë deri në fitoren e plotë”457 shpallte 
qëndrimin e UÇK seksioni i saj i shtypit. I publikuar në Rilindja, lajmi i mësipërm për 
burim referonte Radio BBC seksionin shqip, së cilës UÇK i dërgonte komunikatat. 
Paralel me këtë lajm, në të njëjtën gazetë, LDK dënonte çdo formë terrorizmi. Fehmi 
Agani nëpërmjet një interviste i shpjegonte opinionit, më shumë atij të huaj, se “edhe në 
mesin e shqiptarëve ka më radikalë, por më radikalë në aspektin e politikës aktive, por jo 
edhe të rezistencës më aktive. Fjala është për grupe të cilat radikalizmin e tyre më tepër e 
shprehin verbalisht se sa me metoda sabotimi, terrorizmi e të ngjashme”458.  

Në këtë mënyrë shtypi me mjetet e tij shprehëse përcillte kontrastin mes dy 
alternativave, si  përpjekjen e LDK për të rikonfirmuar filozofinë e saj politike të rrugës 
paqësore ashtu dhe atë të forcës të UÇK, e cila në mjetet e komunikimit  krahas 
informomit për aksionet e kryera, nënvizonte se “nuk kemi qenë  dhe nuk jemi asnjëherë  
kundër bisedimeve për zgjidhjen e çështjes shqiptare por nuk do ta lejojmë askënd që  me 
trojet shqiptare të  bëjë  pazar në  kundërshtim me kërkesat e popullit shqiptar të  
deklaruar me referendum.”459 

Viti 1997 shënoi aksione në rritje të UÇK. Burimet zyrtare mediatike serbe 
informonin për 130 aksione në 18 muaj vetëm mbi stacionet policore serbe. Objektiva të 
luftës propagandistike të UÇK ishin bërë dhe shtypi, institucionet paraleledhe vetë LDK 
nën moton se vetëm me luftë të armatosur arrihet çlirimi. Intensifikimi i luftës në fushën 
e medias dhe përgjithësisht të propagandës nga ana e UÇK  kundër LDK i kontribuoi 
pikëpamjes së kësaj të fundit se UÇK ishte “krijesë serbe” dhe madje edhe “terroriste”460. 

 Duke filluar nga Janari i vitit 1997 e në vijim, në departamentet e informacionit 
të mediave të Tiranës u  dërguan komunikatat për shtyp të Shtabit të UÇK, të cilat 

                                                 
457 “UÇK mori përgjegjësinë për vrasjet e 22 prillit në Kosovë”, Rilindja, (Prishtinë ) 4 maj 1996, 2. 
458 Fehmi Agani, “Shqiptarët nuk janë terroristë”,  Rilindja 9 maj 1996.  
459 Shtabi Qendror UÇK, Komunikata N 24, 30 Gusht 1996, nw Zëri i Kosovës nr. 29/215, 5 shtator 1996, 
1. 
 Institucione paralele – Pas heqjes së autonomisë dhe largimit të shqiptarëve nga qeverisja e krahinës  
forcat politike shqiptare në Kosovë, të drejtuara nga LDK ngritën institucionet paralele politike dhe 
shoqërore shqiptare, krahas atyre serbe. Me këtë veprim  u synua të mohohej  legjitimiteti i pushtetit serb 
dhe të bëhej e mundur mbijetesa e shoqërisë. Qeveria e Kosovës e drejtuar nga Bujar Bukoshi financonte 
këto institucione me të ardhurat e siguruara nga emigrantët kosovarë, të cilët derdhnin në llogarinë e Fondit 
të diasporës kosovare, që menaxhohej nga  qeveria e Kosovës  me seli në Bon 3% të pagës së tyre. Ngritja e 
institucioneve  paralele nga  shqiptarët mbështetej në filozofinë politike paqësore të Rugovës.  
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përgjithësisht raportonin lidhur me aksionet e saj dhe shkallëzimin e tyre. Në 
komunikatat e UÇK, përgjatë vitit 1998 vihej re forcimi i gjuhës së forcës dhe bëhej 
thirrje që UÇK të njihej si “autoritet i vetëm legjitim i pjesës së robëruar të kombit 
shqiptar”461. Njëkohësisht në këto komunikata u kërkohej mjeteve të informacionit dhe 
strukturave politike që të “ndërpritej mbështetja morale dhe materiale që po i bëhet 
politikës së dështuar në Kosovë; mjetet e grumbulluara nga djersa e kurbetqarëve qeveria 
në ekzil t’i derdhë në fondin dedikuar çlirimit të vendit”462. Mediatizimi i aksioneve të saj 
nga vetë ajo nëpërmjet Radios Kosova e Lirë dhe pamjeve filmike të pasojave të 
aksioneve rritën ndjeshëm interesimin e medias ndërkombëtare për UÇK dhe hapësira për 
të në to mori përmasa. Në një intervistë dhënë gazetës së Sarajevës Slobodna Bosna, një 
nga drejtuesit e UÇK (pseudonimi Skender), në territorin e çliruar në Drenicë, pohonte se 
ajo ishte krijuar në vitin 1991 në Kosovë dhe kuadri i saj komandues ishin oficerët e 
shkolluar në ish ushtrinë jugosllave dhe në shkolla të tjera dhe nënvizonte idenë se 
qëllimi i UÇK “është çlirimi dhe pavarësia e Kosovës”463.  

Reporterë më të njohur të shtypit të huaj më herët kishin kontaktuar me njerëzit e 
UÇK në fshatrat e çliruara nga ajo. U publikuan artikuj të shkruar nga gazetarë të huaj 
për këtë formacion të ri luftarak. Imazhet e para për këtë formacion kishin burim një 
telereportazh të CNN nga Malisheva ku ishin përqendruar forcat e UÇK, i cili u 
transmetua edhe nga kanalet televizive shqiptare. Informacioni i The New York Times i 
cituar nga ATSH, bënte të ditur se “sipas burimeve të zbulimit amerikan ky grup ... 
paraqet një rrezik potencial për thyerjen e kontrollit serb mbi Kosovën.”464 Po në këtë vit, 
vëzhgues të kujdesshëm të shtypit shqiptar, shkruanin se “fakti që mediat botërore 
intensifikimin e veprimtarisë së UÇK e lidhin me rritjen e shpërthimit të një konflikti në 
Kosovë të shtyn të mendosh se diçka tragjike mund të jetë projektuar të ndodhë në 
Kosovë, po edhe më gjerë”465.  

Në fund të shkurtit dhe fillim të marsit 1998, pamjet rrënqethëse filmike të 
dhjetëra të masakruarve, mes tyre edhe fëmijë në një klasë shkolle të Prekazit, qarkulluan 
në të gjithë botën nga rrjetet më të mëdha botërore televizive. Opinioni publik 
ndërkombëtar u trondit. Politikbërësit perëndimorë nxituan të merren vesh për të mos 
lejuar një Bosnje të dytë në Ballkan. Kronika televizive me burim Euronews, e 
transmetuar edhe nga kanalet televizive shqiptare, jepte pamjen reale në Prekaz dy ditë 
pas masakrës. “Qendra e Prekazit është e zbrazur. Kushdo që gjendet më armë 
pushkatohet në vend. Zona është komplet e rrethuar. Shtypi dhe televizioni mbahen larg. 
Fshatra të tëra të shkatërruar dhe mijëra civilë ikin drejt maleve”466.  

Pas operacionit të trupave paraushtarake serbe kundër  qendrave guerilase 
shqiptare, në qershor 1998, UÇK i shtoi radhët dhe aksionet e saj. Autori Stoessinger 
duke nënvizuar këtë efekt të drejtëpërdrejtë të shkallëzimit të fushatës serbe kundër 
popullsisë dhe forcave të UÇK ka theksuar “nga pikpamja historike Milosheviçi mund të 
duket fare mirë si shef rekrutimi pa dashje i UÇK”467. Gjithashtu ajo u bë më e hapur për 
                                                 
461 Komunikata N 44, Shtabi Qendror i UÇK, 2 mars 1998. ATSH 3 Mars 1998. 
462 Po aty. 
463 “UÇK – thyerja e kontrollit serb mbi Kosovën”,  Koha Jonë,  22 shkurt 1998,5. 
464 “UÇK dhe rreziku potencial për Kosovën“ ATSH 21 shkurt 1998 
465 “Ç’do të ndodhë në Kosovë”? Koha Jonë,  22 shkurt 1998,5. 
466 “Prekazi pas masakrës”, Euronews 4 mars 1998, ATVPSH Fondi A/1-6, seksioni politiko–shoqëror, Viti 
1999.  
467 John G.Stoessinger, Përse kombet shkojnë në luft, përkth. Jorgji Qirjako (Tiranë : ISN 2007)153. 
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median e huaj, veçanërisht për atë amerikano – britanike. Telereportazhet e shkrimet në 
zonat e kontrolluara nga UÇK pushtonin ekranet apo gazetat kryesore botërore. Ky 
orientim i saj ndikoi në ndërkombëtarizimin e luftës së UÇK dhe i tregoi diplomacisë së 
angazhuar në këtë drejtim se ajo ishte një faktor i rëndësishëm që duhej marrë në 
konsideratë për zgjidhjet politike në Kosovë.  

Media shqiptare filloi të rrëmojë relativisht vonë për ekzistencën e UÇK, pasi 
kishin dalë komunikatat e saj, ndërkohë që media e huaj, psh Reuters, kish shpërndarë me 
kohë fotot e transheve të zonës së Drenicës, Llapit, Junikut, me diçiturat  “Qendra të 
betonta të UÇK”. Vetë “Shtabi i Përgjithshëm i UÇK,  që nga vitit 1996 kish filluar 
botimin e një buletini, në të cilin pranonte aksionet e kryera dhe botonte komente për 
ngjarjet politike të ditës”468. Reagimi i vonuar i medias shqiptare kushtëzohej mes të 
tjerash dhe nga reagimi shumë i rezervuar i institucioneve zyrtare dhe opozitare. Nga ana 
tjetër ky zhvillim cilësisht i ri në media fillimisht u paraqit me një nivel informacioni të 
kufizuar. Ndaj ajo formatoi informacionin e saj duke konsideruar edhe median e huaj, 
kryesisht atë serioze perëndimore. E pavarura Koha Jonë në  22 shkurt 1998 në  një  
analizë  të  gjatë  të  Gavrosh Lëvonjës të  titulluar “UÇK –shqiptarët me maska që  
luftojnë  për Kosovën” trajtonte  “kur lindi UÇK ...kush janë  njerë zit që  kanë  marrë  
kallashnikovë t në  betejën finale “për Zot e për atdhe”...UÇK tmerri apo shpikja e 
serbëve.... UÇK dhe rreziku i konfliktit” 469 

Kundërshtimi i ashpër i alternativës së luftës dhe formacionit të saj luftarak, UÇK, 
nga ana e LDK e vendosi këtë të fundit në kampin e kundërt me UÇK. Realiteti 
ballafaques brenda faktorit politik shqiptar të Kosovës, ku bashkëjetonin dy mënyra për 
zgjidhjen e çështjes kombëtare të Kosovës, ishte rrjedhojë e këndvështrimeve të 
ndryshme të forcave politike të të njëjtit popull, për të njëjtin qëllim, sovranitetin e 
pavarësinë e vendit të tyre. Ky realitet diferencoi dukshëm qëndrimet brenda medias së 
Tiranës, të cilat nuk kishin të bënin me çështjen në princip, me argumentet se ishte 
konsumuar rruga e qëndresës paqësore dhe se ajo e luftës së armatosur ishte e duhura, 
por me qëndrimet e forcave politike në Shqipëri, që mbështesnin respektivisht dy krahët e 
ndryshëm të spektrit politik shqiptar në Kosovë.  

Mediat partiake përkatësisht RD dhe ZP reflektuan qëndrimet e forcave politike 
përkatëse, PD e PS. Media e majtë dhe ajo afër saj përgjithësisht prej vitit 1997 e bëri 
veprimtarinë e UÇK pjesë të rëndësishme të hapësirës së saj, tregues i pozicionimit ndaj 
alternativës së luftës së armatosur kundër Serbisë.  

Në median e spektrit të djathtë, marrëdhënia me dukurinë UÇK i u nënshtrua një 
procesi që kaloi nëpër disa faza, atë të denigrimit, të indiferentizmit dhe të afirmimit të 
saj. Në informacionet e para për UÇK nga ana e medias së djathtë u publikuan edhe 
etiketimet që LDK i bëri UÇK, të ngjashme me etiketimin e palës serbe për formacionin 
luftarak shqiptar. Terminologjia e njëjtë, e përdorur si nga LDK dhe nga propaganda 
serbe, nuk mund të mos ketë ndikuar në çoroditjen e opinionit publik, i cili lehtësisht 
mund ta poziciononte LDK në ato momente në të njëjtën anë me palën serbe. Nga ana 
tjetër, deklaratat e drejtuesve politikë opozitarë në Shqipëri, të cilët kishin denigruar UÇK 
për hir të marrëdhënieve me LDK nga shfaqet e para të saj deri në vitin 1998 faqoseshin 
në të përditshmet e të gjitha krahëve mediatikë sipas këndvështrimeve përkatëse. Media e 
                                                 
468Petritsch dhe Pichler. Rruga e gjatë në luftë, 86. 
469 Gavrosh Lëvonja, “UÇK –shqiptarët me maska që  luftojnë  për Kosovën” Koha Jonë, 22 shkurt 1998, 
5. 
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orientuar djathtas deri në prag të Konferencës së Rambujesë, karakterizohet nga 
mbështetja e vendosur për LDK dhe nga qëndrimi i papajtueshëm ndaj krahut politik të 
UÇK. Akuzat e hershme brenda dhe jashtë Kosovës ndaj UÇK  u përcollën në median 
opozitare shqiptare (të djathtë) në formën e referimit të deklaratave individuale të 
liderëve politikë dhe më shumë si shprehje e qëndrimeve pro faktorit Rugova, se sa si 
kundërvënie ndaj rrugës së luftës për zgjidhjen e çështjes së Kosovës.  

Me fillimin e luftës në Kosovë, me ndërhyrjen e NATO më 23 mars 1999 
qëndrimi i medias së djathtë ndaj UÇK ndryshoi dhe rrjedhimisht pasqyra e luftimeve 
nga terreni përfshiu si inkursionet ajrore të NATO dhe ato të UÇK. Me ndryshimin e 
politikës partiake, media e djathtë trajtoi gjerësisht tematikën e luftës në Kosovë, duke 
kërkuar që UÇK të vihej nën kontrollin e Rugovës dhe me fillimin e luftës  mbështeti 
UÇK, pa hequr dorë nga mbështetja për LDK dhe Rugovën. Në kushtet e afirmimit të 
alternativës së UÇK, media e djathtë mbështetjen për Rugovën dhe alternativën e tij e 
shprehu si nëpërmjet një kritike të ashpër ndaj qeverisë shqiptare mbështetëse e saj ashtu 
edhe me rezervat ndaj krahut politik të UÇK.  Këto elemente ishin ngasje për median e 
majtë ndaj qëndrimit të medias së djathtë për këtë çështje të rëndësishme.  

Të dy këto krahe të medias në Shqipëri reflektuan qëndrimet e forcave politike që 
përfaqësonin. Këto qëndrime të këtyre krahëve të medias nuk nënkuptonin përjashtimin e 
publikimeve në faqet e tyre të shkrimeve ku reflektoheshin opinione të ndryshme nga 
linja politike përfaqësuese apo të artikujve objektivë, veçanërisht të gazetarëve të huaj 
lidhur me konceptimin e tyre ndaj alternativave të zgjidhjes së çështjes së Kosovës.  

UÇK e identifikoi veten si një lëvizje e armatosur për pavarësi, ndërsa media 
perëndimore e ridimensionoi UÇK si fenomen dhe faktor aktiv në Kosovë, dhe pikërisht 
prej këtej përcillej edhe në median në Shqipëri. Në këtë mënyrë rritja e rolit të UÇK në 
terren, marrëdhënia e saj me faktorin ndërkombëtar dhe rrjedhimisht vëmendja për të nga 
media, zbehu rolin e Rugovës në sytë e opinionit publik në Kosovë e më gjerë. Media në 
Tiranë u tregua e vëmendshme ndaj kësaj sfide jo vetëm për individin Rugova dhe forcën 
politike që ai drejtonte, por dhe ndaj një historie dhjetëvjeçare të popullit shqiptar të 
Kosovës, veçanërisht aspektit më delikat të saj që lidhej me rrugët drejt pavarësisë. Pa 
nënvlerësuar për asnjë moment kundërshtimin e palëkundur të popullit dhe faktorit 
politik në Kosovë kundër pushtimit serb, media sillte në kujtesë rolin e Rugovës për 
njohjen ndërkombëtare të problemit të Kosovës. Gazetari francez i Le Mond, Paskal 
Bryner, i cituar nga media e pavarur shqiptare nënvizonte jo rastësisht se “ishte urtësia e 
madhe e Rugovës që impononte një rrugë jo të dhunës për të shmangur një gjakderdhje të 
popullit të tij, analoge me atë në Bosnje. Por më në fund duhej të flisnin armët. Hyrja e 
UÇK në skenën politike ishte shenjë e zgjimit”470. 

Realiteti i ri solli pështjellim në popullsinë shqiptare në Kosovë, shumica e së 
cilës  prej vitesh i a kish besuar aspiratën e saj LDK dhe Rugovës. Konfuzioni thellohej 
dhe nga fakti se LDK dhe forca e re politiko – ushtarake që ofronte rrugën e luftës së 
armatosur për pavarësinë, nuk bashkëpunonin. Në këtë situatë, mendimi intelektual i 
shprehur në media kishte arritur në përfundimin se të dy alternativat, ajo e UÇK dhe ajo 
e Rugovës nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Si drejtime politike ato bashkoheshin në 
qëllimin e njëjtë. Të dyja kërkonin dhe këmbëngulnin se e vetmja zgjidhje e pranuar për 
shqiptarët ishte pavarësia e Kosovës. Ajo ç’ka i dallonte ishin mjetet që konsideroheshin 
më frytdhënëse për arritjen e të njëjtit qëllim, pavarësisë. “Të dy rrugët plotësojnë njëra 
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tjetrën ... As Rugova dhe LDK, as UÇK nuk janë përjashtues ndaj njëri tjetrit sa kohë 
bashkohen në bindjen dhe vendosmërinë se e vetmja zgjidhje momentalisht e pranueshme 
është pavarësia e Kosovës nga Serbia”471 nënvizonte H.Ferraj në shkurt të vitit 1998. 

 Media  e  Tiranës përgjatë vitit 1998 deri në fillim të Konferencës së Rambujesë 
u sundua nga tema e nevojës së bashkëpunimit mes dy alternativave. Kjo tematikë u 
pasqyrua duke u mbështetur në dy burime. Në atë të debatit dhe analizës së gazetarëve 
shqiptarë dhe në atë të analizave të medias së huaj. Prurja e medias së huaj në këtë aspekt 
përmbante edhe reagimin  e politikës ndërkombëtare. E përbashkët në të dy rastet ishte 
pranimi i domosdoshmërisë së bashkëpunimit dhe përgjithësisht prirja e faktorit 
ndërkombëtar për të venë UÇK nën kontrollin e Rugovës.   

Analiza në media u ndal kryesisht në çështjen e raportit mes dy alternativave, në 
nevojën e bashkëpunimit real dhe funksional të dy forcave përfaqësuese të tyre, LDK dhe 
UÇK. Kjo çështje përvijoi kryesisht në dy linja.  

Një linjë trajtonte pikëpamjen se bilanci tragjik i dhunës serbe e bën zgjidhjen 
paqësore e diplomatike një iluzion. “Rruga e vetme e Kosovës është ndeshja e armatosur 
nënvizonte Blendi Fevziu. Në një rast të tillë UÇK duhet të organizohet si një grupim 
unik, të përpunojë një platformë politike dhe të verë veprimet e saj të armatosura nën 
kontrollin e politikanëve. Të atyre politikanëve që nuk kanë dështuar në opsionet e tyre, 
siç ka ndodhur me Rugovën.”472  

Ndërsa linja tjetër nisej nga ideja se përderisa dhe institucionet qendrore politike 
të Kosovës dhe rezistenca e armatosur në bazë, kanë një opsion politik, prapavarësimin e 
Kosovës, ata në një farë mënyre, plotësojnë të dy krahët e nevojshëm të një lëvizje për 
pavarësi në Kosovë. “Ai që është realisht problem, theksonte M.Baze, nuk është emërtimi 
i Rugovës si krah politik, apo i UÇK krah ushtarak, por koordinimi i veprimeve mes 
këtyre dy faktorëve realë në Kosovë. Pra, formulat duhen gjetur për të kordinuar politikën 
me forcën dhe jo për t'i bashkangjitur artificialisht politikës forcën.”473 

 Të dy këto linja mediatike të trajtimit të këtij problemi shumë të rëndësishëm 
ishin në mbështetje të qëndrimit perëndimor, i cili kërkonte nga shqiptarët të unifikonin 
veprimet e tyre. Pra njëra linjë sipas analizave mediatike përjashtonte Rugovën, por jo 
nevojën për vendosjen e kontrollit të faktorit politik mbi formacionin ushtarak dhe tjetra 
argumentonte nevojën e pranisë së LDK, si partia më e madhe dhe më me ndikim në 
Kosovë, e cila duhej të hiqte dorë nga pozitat e paternalizmit mbi politikën në Kosovë 
dhe të bëhej pjesë organike e rezistencës, si e vetmja mënyrë për të ruajtur autoritetin real 
të Rugovës. Kësaj pikëpamje në media iu bashkëngjit, ajo e radikalizimit të veprimtarisë 
së LDK. Me një paralele historike, në artikullin “Revolucioni i vonuar në Kosovë” 
artikullshkruesi Ferraj nënvizonte se LDK duhej të bashkohej masivisht me luftën 
nacionalçlirimtare, “ashtu si brenda dy ditëve u shpërbë Lidhja e Komunistëve të 
Kosovës dhe u krijua LDK. Ajo ishte një lëvizje masive e lehtë se kalohej nga kolltuku 
në karrige. Por vullneti për pavarësi tregohet tani, kur duhet të kalohet nga karrigia në 
front të luftës.”474 

                                                 
471 Hysamedin Ferraj, “Viti politik i shqiptarëve 1997”, Rilindja (Tiranë ) nr. 1407/ 11262, 5 shkurt 1998, 
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472 Blendi Fevziu, “UÇK politike pa Rugovën”, Koha Jonë , 25  qershor 1998,1. 
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474 Hysamedin Ferraj, “Revolucioni i vonuar në Kosovë”, Albania,  15 korrik 1998 ,4. 
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Një tjetër opinion merrte në konsideratë këndvështrimin amerikan lidhur me 
raportin e forcave politike në Kosovë, përpjekjen e tyre për të ruajtur imazhin e Rugovës, 
natyrisht duke pasur parasysh konfiguracionin e ri të interesave amerikane në rajon. Sipas 
mendimit të mësipërm,  SHBA e  mirëprisnin vënien e UÇK nën kontroll nga lideri i 
shqiptarëve të Kosovës Ibrahim Rugova, me qëllim, vendosjen e kontakteve  të mirëfillta 
me të gjithë elementet e jetës politike kosovare. “Këtë herë, shkruante analisti Andi 
Bejtja, amerikanët janë shprehur fare hapur se Departamenti i Shtetit nuk e konsideron 
aspak UÇK organizatë terroriste, … se amerikanët janë të detyruar ta zyrtarizojnë UÇK 
dhe ta afrojnë atë me Rugovën  … që nëpërmjet Rugovës, “djalit” të tyre të përkëdhelur, 
të kenë qoftë dhe një kontroll të zbehtë mbi njësitet e UÇK. Ky hap i amerikanëve është 
dhe një përpjekje e fundit për të shpëtuar reputacionin në rënie të Rugovës dhe mosdaljen 
e tij përfundimisht nga skena politike"475.  

Në një analizë të analistit Fatos Lubonja tentohej të vihej në dukje hendeku i 
thellë që ndan faktorin politik, si dhe skepticizmi që “mund të ketë marrëveshje midis 
Rugovës e të tijve dhe UÇK dhe një krahu politik më radikal, ku të hyjnë edhe liderët si 
Demaçi dhe Qosja.”476 Ndërsa në analizën kritike të tij Napolon Roshi nënvizonte se “kur 
koha kërkon që kahjes proshqiptare të komunitetit euroatlantik dhe atij botëror t'i vihet 
përballë një qëndrim i pjekur mbarëshqiptar, e quaj se stonojnë përpjekjet për të gjetur 
“fajtorët” e tejzgjatjes së rrugës paqësore. Këtu nuk bëhet fjalë për një Rugovë apo grup 
drejtues politik kosovar, që mbi të gjitha kanë një mandat gati plebishitar. Në ndjekjen e 
rrugës tejet paqësore u synua të ecej në frymën demokratike, paqësore e dialoguese të 
Helsinkit dhe Evropës”477.  

Me gjithë përpjekjen për analiza serioze, media nuk i shpëtoi reduktimit të kësaj 
tematike vetëm në rolin e Rugovës. Vështirësitë e trajtimit të kësaj tematike reflektonin 
vështirësitë në realitet, që buronin nga mungesa e besimit dhe respektit reciprok të dy 
forcave politike.  Por krahas këtij qëndrimi pro e kundër bashkëpunimit u vu re dhe një 
trajtim nga një këndvështrim më i gjerë lidhur me rolin e faktorit politik në Kosovë, si një 
mesazh për gjuhën e përbashkët që duhej të gjenin forcat politike në Kosovë. Ky trajtim 
synonte ta shihte përgjithësisht përpjekjen e kësaj force politike si një hallkë shumë të 
rëndësishme historike në zinxhirin e luftës së gjatë të shqiptarëve të kohës dhe si një 
kontribut shumë i rëndësishëm dhe për alternativën tjetër politike, atë të forcës. Sipas  
këndvështrimit të Skënder Shkupit  “në fund të fundit ai (Rugova) e bëri të pranishme 
çështjen e Kosovës në kancelaritë më të rëndësishme të Amerikës dhe të Evropës, ku u 
prit nga liderë të politikës botërore, duke i shtruar terrenin fazës së re të lëvizjes për 
pavarësi, më të organizuar, më cilësore e më premtuese, që nisi me krijimin e UÇK”478.   

Artikujt e kësaj periudhe në median e pavarur mund të konsiderohen më cilësorët 
krahasuar me ato të periudhës pararendëse dhe të medias partiake. Ato e ngritën nivelin 
analitik të saj në mënyrë të ndjeshme. Mund të thuhet se analizat e kësaj kohe e 
shkëputën median nga rutina e informacionit protokollar të LDK, që karakterizoi për një 
kohë të gjatë median shqiptare duke shënuar një stad të ri të saj. Por edhe media e pavarur  
e kohës së luftës, megjithëse paraqitej më e balancuar lidhur me reagimet ndaj krahëve 
politikë shqiptarë në Kosovë nuk i shpëtoi ndikimit nga polarizimi i realitetit politik në 

                                                 
475 Andi Bejtja, “Amerika UÇK për Rugovën”, Koha Jonë ,  26 qershor 1998, 1. 
476 Fatos Lubonja, “ Kush po na çon në luftë”, Koha Jonë,  15 korrik 1998,1 
477 Napoleon Roshi, “Çmimi i lirisë”, Gazeta Shqiptare, 28 qershor 1998,1. 
478 Skënder Shkupi ,“Incidenti Rugova”, Albania  6 prill 1999,5 
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Shqipëri. Më i mprehtë ky polarizim u shpreh në qëndrimin e medias ndaj Rugovës dhe 
çështjes së tij. Madje kjo temë u bë qendrorja në kohën e luftës. Në numrat e dy javëve të 
para të muajit prill të së përditshmes së pavarur Gazeta Shqiptare vihet re një tejkalim i 
nivelit pasqyrues të realitetit ballafaques mes pozitës e opozitës. Kryetituj sensacionalë të 
faqosur në faqe të parë si “Tradhëtar ose i detyruar” “Një urra për patriotët”479, ilustruar 
me foto me diçiturën “Rugova puth Milosheviçin” “Rugova është peng dhe kërkon 
largimin e tij nga Prishtina”480, krahas  formulimeve të titujve të tjerë marrë nga deklarata 
të ndryshme, si “Berisha deklaron se nuk e njeh qeverinë e Thaçit, pasi aty nuk përfshihet 
LDK, partia e Rugoves”481 apo “Berisha i kërkon qeverisë të mos sulmojë liderin e LDK, 
Rugova”482, shndërruan përpjekjen për realizëm në  prirje për të përcjellë me nota të forta 
ballafaqimin politik në opinionin publik.  

Në të njëjtën mënyrë u trajtua dhe krahu tjetër politik kosovar dhe marrëdhënia 
zyrtare e shtetit shqiptar me  UÇK. Media e pavarur e kish përshkruar UÇK si një forcë e 
re luftarake që nuk kishte lidhje me strukturat politike shqiptare në Kosovë dhe se krerët 
e saj ishin figura të reja në skenën politike dhe ushtarake të Kosovës. Po kjo media 
publikonte 10 ditë pas fillimit të sulmeve të NATO në një rubrikë speciale, një raport të 
përzgjedhur nga shtypi i huaj për guerrilasit në të gjithë globin, në të cilat vihej në një 
plan “UÇK me frontin Polisario, me lëvizjet sunite dhe sheite etj”483. Reagimi zyrtar i 
Kryetarit të Kuvendit me deklaratën se “nëse do të shpifet që UÇK është marksiste 
leniniste, kjo do të ndryshonte imazhin për luftën çlirimtare dhe do të stepë 
perëndimin”484, zuri vend  në këtë të përditshme dhe në një pjesë të medias së pavarur. 
Asnjë koment me këtë objektiv nuk u duk në faqet e gazetave. Realiteti politik i 
polarizuar skajshëm duke zënë vend në media provoi se “shtypi shqiptar është i ndarë në 
mbrojtës të Thaçit dhe të Rugovës”485.  

Fokusimi në këtë tematikë largoi vëmendjen e medias shqiptare nga analiza e 
thellë e problemit të rëndësishëm të rrugëve për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve në 
Kosovë, duke e reduktuar atë në një ballafaqim dhe kundërvënie deklaratash të 
paprincipta të disa personaliteteve të spektrit politik në Shqipëri. Për rrjedhojë, kritika  
brenda vetë medias, e njohur mes mediave partiake në Shqipëri, në shumë raste u 
shndërrua në sulme ndaj njëra tjetrës. Sulmet dhe akuzat kundër TVSH nga ana e gazetës 
RD, veçanërisht lidhur me çështjen Rugova ishin shprehje e politizimit të skajshëm të 
medias dhe të konfliktualitetit politik. Ajo demonstroi se ishte ende larg standardeve 
etiko – profesionale bashkëkohore. Etiketimet denigruese të medias për UÇK si “një grup 
i njerëzve të deziluzionuar” apo diçitura e fotolajmit “Rugova i shtrëngon dorën 
Milosheviçit” turbulluan jo pak opinionin publik. Paqartësia e rrethanave të takimit të tij 
në Beograd me Milosheviçin, kthimi në Prishtinë dhe transferimi në Itali, të interpretuar 
në mënyra të ndryshme nga forcat politike shqiptare në Shqipëri provokuan median, duke 
i dhënë shkas një ballafaqimi aspak serioz brenda llojit, vetë medias.  

Kjo situatë në shtyp ndikoi në reagimin e opinionit publik, veçanërisht atij 
intelektual, që kritikoi prirjen drejt politizimit të skajshëm dhe sensacionit të dëmshëm në 
                                                 
479 Shpëtim Nazarko, “Një urra për patriotët”, Gazeta Shqiptare  2 prill 1999,1. 
480 “LDK të përfshihet në qeverinë Thaçit”,  Gazeta Shqiptare  6pPrill 1999,1. 
481 Sali Berisha, “Qeveria të mos sulmojë Rugovën”, Gazeta Shqiptare  4 prill 1999,2. 
 
483 “Raport për guerilasit në glob”, Gazeta Shqiptare, 3 prill 1999,4. 
484 Servet Pëllumbi,“UÇK – luftë çlirimtare”, Gazeta Shqiptare,  13 maj 1999,1. 
485 Arbën Xhaferri, “Rugova viktimë e një propaganda gëbelsiane”, Gazeta Shqiptare, 10 prill 1999,1. 
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këto momente. “Vizita e Rugovës në Beograd ishte padyshim një temë e preferuar për t’u 
trajtuar. Mirëpo nuk kihet parasysh se me një veprim të tillë duke i dhënë  penelata “të 
verdha” këtij lajmi, gazetarët tanë i vunë kazmën asaj kështjelle, që ngritën, po vetë, me 
aq mundim këto dy javët e fundit. Ata si dhe të tjerët duhet të kuptojnë se ka ardhur koha 
të heqin dorë nga mentalitetit përjashtues”486, tërhiqte vëmendjen analisti Skënder Shkupi 
në analizën e tij në gazetën Albania. Vetë media reagoi ndaj kësaj dukurie. Rubrika të 
veçanta në disa gazeta të ndërtuara me kryeartikujt e shtypit të ditës, ballafaquan e 
kundërvunë tituj artikujsh të të përditshmeve tona për të njëjtën tematikë, duke tërhequr 
vëmendjen për nevojën e vetë medias për reflektim ndaj punës së saj dhe rolit që ajo 
duhet të luajë veçanërisht në rrethanat konkrete. Gazeta e referuar më sipër në një 
vetëreflektim tërhiqte vëmendjen ndaj këtij revanshi kalimtar. Në një nga editorialet e saj 
nënvizohej se “faqet e shtypit shqiptar nxijnë nga sulmet e kundërsulmet. Fati i kombit 
qëndron mbi këto. Lufta bashkon politikën e një kombi”487.  

Në vijim të intensifikimit të luftës verbale e të paprinciptë mes segmenteve të 
politikës në Kosovë, media në Shqipëri i kundërvuri edhe opinionet e personaliteteve të 
shquara. Ata u bënin “thirrje liderëve shqiptarë të kenë më respekt për popullin e tyre, të 
pranojnë e të kuptojnë përgjegjësinë e madhe, që kanë mbi shpatulla për fatin e kombit në 
këto momente”.488 Përshkrimi i mësipërm është tregues i njërit prej aspekteve më të 
vështirë me të cilin u ballafaqua media. Ajo reflektoi problematikën e klasës politike 
përkatëse në të dy anët e kufirit lidhur me situatën konkrete, qëndrimin e “mbështetësve” 
përkatës politikë në Shqipëri apo të ndikimeve të spektrit politik të Shqipërisë në faktorin 
politik në Kosovë. “Lufta e Kosovës ka ridimensionuar gjithçka në jetën shqiptare; 
sherret në politikë, zelli për të mbytur kundërshtarin është i fortë. E reja është  se 
politikanët në të dy anët e kufirit, po përdorin të ardhmen e Kosovës si armë, me të cilin 
duan të vrasin rivalin politik, duke neglizhuar faktin se, kjo luftë vret pikërisht të 
ardhmen e Kosovës ... Politika dhe shtypi i Tiranës është arena ku ndeshen LDK dhe 
UÇK”489, shkruhej në një artikull redaksional të Gazeta Shqiptare.  

Vetë media përjetoi pasojat e ndikimit të politikës dhe provoi se ende nuk ishte 
realisht e pavarur dhe, në tërësi në atë periudhë, me gjithë  përpjekjet e saj ishte ende e 
brishtë për të përballuar presionin e madh që vinte nga situata komplekse e kohës. Duke 
venë në dukje këtë dobësi të saj lidhur me tematikën e rrugëve të zgjidhjes së çështjes së 
Kosovës nuk mund të mos vëmë në dukje se ajo nuk hezitoi të reagojë ndaj sfidave, duke 
ridimensionuar kontributin e të gjithë spektrit politik në Kosovë dhe faktin shumë të 
rëndësishëm se e gjithë media shqiptare u paraqit me një zë në përkrahje të luftës së 
UÇK, bijëve të popullit të Kosovës për pavarësi nga shtypja serbe.  

 

                                                 
486 Shkupi “Lufta, politika Albania.  
487 “Lufta elektorale po kthehet në krim”, Gazeta Shqiptare  15 prill 1999, 3. 
488 Po aty. 
489 Po aty. 
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KREU I PESTË 

SI PUNUAN ATA QË PUBLIKUAN LAJMIN (1999) 
 
V. 1. Kosovë 1999 – luftë faktike dhe luftë mediatike. Informimi në kohë reale 

Në fund të shekullit XX strategjitë dhe taktikat e luftrave kishin ndryshuar shumë 
krahasuar jo vetëm me dy luftërat botërore të këtij shekulli, por edhe me ato  të 
mëvonshme. Shkenca dhe teknologjia moderne ushtarake, automatizimi i mjeteve 
luftarake dhe informatizimi i taktikave luftarake në fund të shekullit të kaluar  ndryshuan 
raportet e forcave ushtarake në fushën e betejës dhe zvogëluan ndjeshëm numrin e 
viktimave (kryesisht të palës që përdorte teknologjinë moderne të luftës, por edhe të 
kundërshtarit në sajë të llogaritjes së saktë të objektivave të shenjuar) në krahasim me 
luftrat e mëparshme. Strategjia e luftës (nga ana e SHBA-s dhe NATO-s) u orientua drejt 
teorisë së opsionit zero të humbjeve të jetëve njerëzore. Shembuj realë në këtë drejtim 
ishin Lufta e Gjirit dhe e Kosovës. “Hiperndjeshmëria e publikut ndaj problemit të 
viktimave në luftë mund të qeverisë strategjinë tonë politike dhe ushtarake”490 ka 
nënvizuar gjenerali Horner ish komandanti i operacioneve ajrore kundër Irakut.  

‘Efekti Vietnam’ kishte pjesën e vet në këtë drejtim. Media kishte fituar terren në 
marrëdhënien e saj me vendimmarrësit politikë dhe ushtarakë. Përmasat e angazhimit të 
medias në raste konfliktesh, ndërhyrjesh apo luftërash në fund të shekullit të kaluar kishin 
ndryshuar rrënjësisht krahasuar me të kaluarën.  

Umberto Eco përshkruan ndryshimin mes luftrave klasike dhe atyre bashkëkohore 
edhe nga këndvështrimi mediatik. Ai i quan të parat paleoluftë, ndërsa të dytat neoluftë. 
Eco “heq një vijë të qartë ndarëse mes “paleoluftës” dhe “neoluftës”491. Ndryshimin e 
tyre ai e trajton në rolin e madh të medias në opinionin publik në kohët moderne dhe 
rrjedhimisht në politikat e palëve në luftë. Sipas tij “qëllimi i paleo-luftës ishte 
shkatërrimi i sa më shumë armiqve që të ishte e mundur, për neo-luftën duket se qëllimi 
është të vrasësh sa më pak, sepse po të vrasësh shumë atëhere ekziston rreziku që të 
hasësh në kundërshtimin e mediave ... Në neo - luftë para opinionit publik humb ai që ka 
vrarë më shumë”492.  

Forca reale e pushtetit mediatik ka detyruar hartuesit e strategjive ushtarake të 
mendojnë, llogaritin dhe planifikojnë punën me median. Në kohën e sotme, verejnë 

                                                 
490 James Adams, The next world war, (London : Hutchinson, 1998), 297. 
 Lufta e Vietnamit (1955-1975), focus i studimeve mediatike, rikonfirmoi rolin e padiskutueshëm të  
medias në  opinionin public. Teknologjia vizive mediatike e kohës kishte përcjellë  në  ekranet e vegjël të  
shtëpive amerikane skenat tragjike të  betejave, viktima të  të  cilave ishin edhe bijtë   e tyre duke rritur një 
kohësisht ndjeshmërinë  e publikut amerikan ndaj kësaj lufte. Kundërshtimi i  fuqishëm i opinionit public 
amerikan ndaj luftës detyroi qeveritë  amerikane të  rishikonin politikën dhe rrjedhimisht strategjitë  
luftarake, taktikat dhe mjetet e luftës. Henri Kisinger, ish sekretar amerikan i shtetit ka venë  në  dukje se 
lufta e amerikanëve në  Vietnam u humb fillimisht në  shtëpitë  e amerikanëve. Për rolin që  vetë  media 
amerikane luajti në  këtë  drejtim, e konkretizuar në  komentin e Valter Kronkit, studjuesit e medias e kanë  
shënuar atë si Efekti Vietnam,që ende vazhdon të  përdoret në Pentagon. 
491 Mimmo Candido,  Profesioni : reporter në  luftë ,përkth. Virgjil Muci (Tiranë :ISHM, 2002), 450. 
492 Umberto Eco, “Kur lufta është  një  armë  e zhveshur”,  në Lufta kundër Luftës-Opinioni intelektual 
rreth luftës në Kosovë, red.Piro Misha, Remzi Lani dhe Besnik Mustafaj. (Tiranë: Instituti Shqiptar i 
Medias, 1999),  82.  
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analistë mediatikë dhe ushtarakë, zhvillohen paralel dy luftëra : një faktike dhe një 
informative. Koloneli Craley ka venë në dukje se “ju nuk mund të bëni një luftë sot pa 
llogaritur transparencën e medias. Ashtu sikurse planifikoni strategjinë operacionale për 
çdo fushatë duhet të planifikoni mënyrën se si të trajtoni strategjinë tuaj mediatike”493,  
pasi në kohët e sotme luftrat, si fokusi i medies, raportohen sipas perceptimit që media ka 
mbi to. Në studimin “War and media”, referohet perceptimi që komentatori Valter 
Kronkit (Walter Cronkite) i bëri Luftës në Vietnam  pas ofensivës së ushtrisë 
vietnamezoveriore në vitin 1968. Në komentin e tij, megjithëse trupat amerikane e ato 
vietnamezojugore  mundën forcat kundërshtare, ai nënvizoi se “lufta nuk fitohej dhe 
mund të pëfundohej vetëm me negociata”494. “Deklarata e tij u pasua shpejt nga vendimi i 
ish Presidentit  Lyndon Johnson për të ndaluar bombardimet në Vietnamin e Veriut, për 
të kërkuar zgjidhje me bisedime dhe për të shmangur shkatërrimet”495.  Tim Allen dhe 
Jean Seaton shkruajnë se “luftërat janë pjesërisht ashtu siç bëhen nga media” 496.   

Fakti që në kohën e sotme strukturat ushtarake kanë qendrat e stafet e tyre 
mediatikë të kualifikuar për luftrat moderne dhe paisjet më të sofistikuara mediatike është 
tregues i rëndësisë që ata i kushtojnë aspektit mediatik dhe faktit se media në kohën e 
sotme është vështirë të kontrollohet.  

Ndryshimet në teknologjinë e luftës kushtëzuan ndryshime rrënjësore në median 
që mbulon teatrin e luftimeve, në shkurtimin e kohës së përcjelljes së informacionit të 
luftës në opinionin publik, por dhe në vetë kërkesat e opinionit publik për të patur një 
informacion në kohë reale për luftën. Teknologjia elektronike ofron lehtësira si për 
reporterin në luftë, ashtu edhe për qendrat mediatike, të cilat sigurojnë informacionin nga 
kompjuterët në rrjet. Në kushtet e sotme media, duke patur në dispozicion teknologjinë 
më të sofistikuar të kohës, “siguron lidhjen, bashkëveprimin mes burimeve, të dhënave, 
imazheve,  dhe simboleve ... Kjo dendësi dhe thellësi informacioni e transformon median 
individuale në një sistem. Bashkë me globalizimin ajo zvogëlon ndikimin relativ të çdo 
mediumi, kanali, botimi ose teknologjie ndaj të tjerëve. Njëkohësisht në të gjithë planetin 
rritet në mënyrë të jashtëzakonshme pushteti i sistemit të medias si i tërë. Megjithatë ajo 
që funksionon nuk është ‘videokraci’, por ‘media – fuzion’, ndërthurje e  medias.”497  

Perfeksionimi në vijimësi i infrastrukturës mediatike me teknologjinë moderne e 
përcjell shpejt lajmin në opinionin publik,  rrit audiencën dhe rrjedhimisht dhe interesin 
për lajmin, i cili prodhohet dhe shpërndahet nga agjencitë ndërkombëtare të lajmeve dhe 
rrjetet vizivë lider sipas politikave të tyre editoriale, të cilët nga ana e tyre vecanërisht në 
rastet e konflikteve dhe luftrave luftojnë për të ruajtur apo siguruar lidershipin në tregun 
mediatik etj.  

Në harkun kohor të dhjetëvjeçarit të fundit të shekullit të kaluar historia e medias 
së luftës nënvizon veçanërisht përvojën e saj në dy luftëra, të Gjirit (1991) dhe të 

                                                 
493 Morand Fachot,“The media dimension in foreign interventions”, Policy options, January (2001): 50, 
Tërhequr  16 janar 2006, http://policyoptions.irpp.org/wp-content/uploads/sites/2/assets/po/2001-our-space-
odyssey/fachot.pdf  
494 William E. Biernatzki, S.J. “War and media”, Communication research trends, Vol 22, No 3 (2003) : 6.  
495 Po aty. 
496 Tim Allen dhe Jean Seaton, The Media of Conflict: War Reporting and Representations of Ethnic 
Violence, ( New  York: Zed Books, 1999), 3.  
497 Fachot: “The media dimension”, 50.  
 Lufta e Gjirit. Më  2 gusht 1990 Iraku pushtoi Kuvajtin. Në nëntor 1990 KS i OKB-ja i caktoi Irakut një 
afat për tërheqje nga Kuvajti. Operacioni i koalicionit ndërkombëtar i koduar Stuhia e Shkretëtirës nisi më 
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Kosovës, tërësisht të ndryshme nga ato që  ajo kishte mbuluar deri në atë kohë, madje të 
ndryshme dhe midis tyre. Pavarësisht specifikave të secilës luftë (Gjiri dhe Kosova)dhe të 
përvojave të tyre mediatike, studjuesit mediatikë shënojnë të përbashkët mes tyre 
komponentin teknologjik, i cili përsa i përket fushës ushtarake reduktoi ndjeshëm dëmet 
në fushë betejë, ndërsa në fushën mediatike transformoi në themel shpejtësinë e 
përcjelljes së lajmeve nga terreni në publik.  

Megjithëse diferenca në kohë mes këtyre dy luftrave nuk ishte më shumë se tetë 
vjet, ndryshimet në teknologjinë mediatike të luftës ishin të ndjeshme. Ndërsa mjedisi 
mediatik teknologjik që mundësoi ndjekjen në kohë reale në mbarë globin të skenës së 
luftës në Bagdad, e karakterizoi Luftën e Gjirit, (1991) ‘ngjarje mediatike’ (Media event),  
në Luftën e Kosovës  teknologjia mediatike kishte venë në duart e çdo reporteri 
telefoninë celulare, MJW, Internetin dhe kishte rritur numrin e shërbimeve satelitore të 
lajmeve (që  kishte qenë pothuajse monopol i CNN), duke e bërë informimin në kohë 
reale një normë të medias së lajmeve dhe jo vetëm. Zgjerimi i internetit dhe WWW ishte 
bërë një alternativë krahas burimeve të shumta të  informacionit. (mosverifikimi i 
mjaftueshëm i të dhënave, vërtetësia e informacionit etj nuk janë  objekt i këtij studimi). 
Në artikullin Lufta për hapësirën virtuale Sh.Sinani duke venë në dukje këtë dukuri të 
kësaj lufte citon ish presidentin amerikan Klinton i cili  nënvizonte në atë kohë se “lufta e 
sotme ndryshon shumë prej luftërave të dikurshme. Sot gjithçka që ndodh shihet thuajse 
sinkronikisht me veprimin në tërë botën. Para se pilotët të kthehen në bazën e nisjes 
rrjetet e informimit kanë përcjellë tek shikuesit imazhet e bombardimeve të tyre”498. Nga 
ana tjetër interneti i dha mundësi medias të përdorej nga kushdo, kudo dhe kurdoherë, 
duke rritur rëndësinë e informacionit mediatik, pasi “fluksi i lajmeve ka përftuar një cilësi 
përmbushëse, kështu që asnjë lloj censure e asnjë komandant nuk mund të mendojë të 
ndalë gjithëçka”499.  

Studjuesit e medias kanë theksuar  se Lufta e Gjirit në vitin 1991 dhe më pas ajo e 
Kosovës në vitin 1999 kanë shënuar një angazhim në përmasa të mëdha të forcës 
njerëzore të medias, të krahasueshëm me atë ushtarak. “Për ‘ndërhyrjen’ në Kosovë 
media (ndërkombëtare) kishte mobilizuar një ushtri me korespondentë, e cila për nga 
numri i efektivave ishte e barbartë me atë të NATO – s”500 e përshkruan përmasën e 
forcës mediatike korespondenti i luftës Candido.  

Etiketimi i Luftës në Kosovë si ‘luftë mediatike’ apo ‘luftë imazhesh’ shprehte jo 
vetëm tipin e ri të luftës, por edhe rolin e rëndësishëm të medias për mbulimin e ngjarjeve 

                                                                                                                                                 
 

 

17 janar 1991 një fushatë masive sulmesh ajrore kundër Irakut. Më  24 shkurt 1991, trupat e forcave aleate 
filluan sulmin e përgjithshëm, tokësor, ajror dhe detar dhe brenda 100 orësh e shpartalluan ushtrinë 
irakiane.Më 28 shkurt 1991 u vendos armë pushimi. Më 2 mars KS OKB miratoi një rezolutë ku 
përcaktoheshin kushtet e armëpushimit.   
 Mobile Journalistic Workstation (MJW ) strukturë  shumë funksionale, që  pë rmban në  një  aparat të  
vetëm mikrokamerën, kompjuterin, mikrofonin, kufjet, telefonin. Në  këtë  mënyrë  gazetari bën punën e 
kronistit, kameramanit, folësit dhe teknikut. 
498 Shaban Sinani, “Lufta për hapësirën virtuale”, Media Shqiptare nr 3, (1999) : 81.    
499 Fachot, “The media dimension”,51. 
500 Candido, Profesioni :reporter në luftë , 23. 
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dhe për informimin dhe përpunimin e opinionit publik, si edhe konkurrencën e fortë 
brenda llojit për hapësira mbulimi dhe për audienca të gjëra. Ajo mori dhe formën e luftës 
mediatike në rrjet sikurse ishte përdorimi nga ana e serbëve të "cyberwarfare" kundër 
kompjuterëve të NATO  dhe interferimit në Website e Shtëpisë së Bardhë. Prandaj autori 
Rogers ve në dukje se “në median publike, sulmi i NATO në Jugosllavi në vitin 1999 
mund të ketë qenë gjithashtu lufta e parë e zhvilluar në Internet”501.   

Për të siguruar efektin e saj mbi opinionin publik medias i duheshin  burimet dhe 
imazhet ekskluzive, origjinale, të adresuara dhe të freskëta të raportuara nga 
korrespondentët e luftës në kohë reale. Fakti që në mbulimin e Luftës në Kosovë u 
angazhuan maksimalisht mediat më autoritare ndërkombëtare dëshmonte se ‘lufta 
mediatike’ ishte njëkohësisht dhe përpjekja për  të bërë diferencën, për të siguruar 
lidershipin dhe për të zotëruar tregun mediatik në të gjitha format e tij. “Ditën e 
pesëmbëdhjetë të luftimeve të NATO, shkruante gazetari italian Ennio Carreto, Amerika 
e NATO, duket se kanë kuptuar më në fund se Kosova do të shpëtohet ose do të humbë jo 
vetëm me bomba, por edhe me pamje. Beteja e ‘valëve’ është më e rëndësishme madje se 
ajo e “Cruise”-ve dhe e “Top gun”-ve” 502, duke patur parasysh faktorin opinion publik. 
Andre Kohu, drejtor i Qendrës së Kërkimit për median “Pew” theksonte për dimensionin 
mediatik të luftës se  “NATO dhe Amerika do të fitojnë edhe luftën tjetër paralele atë të 
imazheve”503.  

Kur bëhet fjalë për angazhimin mediatik lidhur me luftën në Kosovë është me 
vend të merret në konsideratë specifika e asaj lufte. Strategjia dhe taktikat ushtarake 
unikale të Aleancës së Atlantikut Verior kundër ish-Jugosllavisë së mbetur, e cilësuar si 
lufta ajrore, mbyllja e Kosovës për median ndërkombëtare, censura ushtarake ndaj 
produktit mediatik të gazetarëve të huaj të mbetur në Beograd i dhanë përparësi 
informacionit mediatik të NATO -s, e cila kish përqendruar burimet për median nga 
terreni kryesisht në duart e qendrës mediatike të NATO – s. Në prag dhe gjatë zhvillimit 
të luftës në Kosovë, vendimmarrësit e shteteve aleate në NATO vlerësuan rolin e medias 
si një ndër faktorët kryesorë për të siguruar mbështetjen e opinionit publik të vendeve 
antare, një pjesë e të cilit kishte çfaqur hezitimin e tij. Në rastin e Luftës në Kosovë, 
NATO, ridimensionoi funksionin e medias së saj. Operacionet luftarake të NATO – s 
pasqyroheshin në kohë reale nga media për opinionin publik. Media e saj në këtë mënyrë 
ndikoi ndjeshëm në finalizimin e synimeve strategjike të luftës së NATO. Gjatë Luftës në 
Kosovë zyra e  medias në NATO sikurse shprehej zëdhënësi i saj J.Shea synoi “të 
shpjegojë politikën e NATO -s.” Në një intervistë ku ai tregonte përvojën e tij në Luftën e 
Kosovës J. Shea nënvizonte se “fitorja e fushatës mediatike është po aq e rëndësishme sa 
fitorja e fushatës ushtarake. Media nuk është një shtesë opsionale, është kyçi”504.   

Por edhe Beogradi nuk qëndronte pas në këtë drejtim. Informacioni i tij ishte 
përqëndruar në Media Centar, e cila  kryente dhe shërbimin për reporterët e pakët të huaj 

                                                 
501 Biernatzki, War and media,8.  
502 Ennio Carreto, “Përse duhet bombarduar propaganda e armikut”, Gazeta Shqiptare , 9 prill 1999, 2. 
503 Po aty.  
 Fillimi i bombardimeve të NATO – s gjeti në  Beograd shumë  gazetarë  të  huaj. Më  25 mars 1999 
Milosheviçi urdhëroi dëbimin e gazetarëve perëndimorë , kryesisht të  vendeve pro NATO – s nga Kosova 
dhe edhe nga Beogradi; një  pjesë  u dëbuan, ndërsa të  tjerëve nuk iu  ripërtëri nga ushtria leja e qëndrimit, 
madje edhe të  atyre të  atashuar me kohë  në  kryeqytetin e ish RFJ. 
504 James Shea, “Tre pyetjet e fundit për zëdhënësin e NATO”, ATSH 18 qershor 1999, në AFP.   
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të mbetur në Beograd në kushte censure të lartë. Kufizimet për reporterët objektivë të  
huaj ishin të shumta.Në këtë mënyrë në harkun kohor të dy dhjetëvjeçarëve pushteti serb 
i mohoi opinionit publik ndërkombëtar të drejtën  për t’u informuar për të vërtetën që 
ndodhte në Kosovë. Në vitin 1981 bllokada informative mbuloi Kosovën dhe media 
ndërkombëtare u mbajt larg. Në vitin 1999, menjëherë pas fillimit të bombardimeve të 
NATO – s trupat ushtarake serbe dëbuan gazetarët e huaj të vendosur në Prishtinë dhe 
Kosova në luftë sipas përshkrimit të reporterëve të luftës  u shndrua në vrimë të zezë  për 
median ndërkombëtare. Mimmo Candido njëri ndër gazetarët italianë që mbuloi Luftën 
në Kosovë shënon në librin e tij se “me nisjen e detyruar të (pothuaj) të gjithë 
reporterëve, Kosova është shndërruar tashmë në një vrimë të zezë gjigande, një botë e 
verbër për të cilën nuk dihet asgjë, derisa filluan të shfaqen në kufi me Shqipërinë dhe 
Maqedoninë, varganët e parë të refugjatëve kosovarë;.... një vrimë e zezë gjigante që sa 
më shumë zgjerohet aq më e pamundur bëhet për të depërtuar në brendësi, hermetike, 
memece nga ana tjetër e kufirit.505 Megjithëse rrethanat e krijuara nga Beogradi ia 
vështirësuan shumë punën medias ndërkombëtare në tërësinë e saj, ato nuk arritën të 
bllokojnë informacionin e siguruar nga media e pavarur.Lufta e Kosovës u zhvillua në 
erën e globalizimit mediatik dhe të arritjeve të teknologjisë së informacionit.  

Kosova hyri në axhendën e medias ndërkombëtare  në prag të luftës, mbizotëroi 
atë axhendë gjatë luftës dhe vijoi të mbetej pjesë e axhendës së saj edhe për një kohë pas 
luftës. 

 
V.2. Burimet për informacionin mediatik gjatë Luftës së Kosovës (1999) 

Gjatë Luftës në Kosovë media në Shqipëri operoi me një numër të 
konsiderueshëm burimesh të informacionit. Të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, të 
brendshme dhe të huaja, këto burime ishin baza e funksionimit të medias së kohës. 

Lufta e Kosovës vendosi një raport të ri media – opinion publik në Shqipëri, në të 
cilin përbërësi i dytë, opinioni publik, si synim kryesor i të parit, nuk ishte një 
konsumator pasiv,  por aktiv, që erdhi dhe u bë edhe nxitës për burime informacioni.   

Lufta e Kosovës i krijoi medias në Shqipëri një terren shumë të favorshëm për të 
përdorur me efektivitet shumëllojshmërinë burimeve të informacionit, për të administruar 
me profesionalizëm burimet e drejtpërdrejta dhe ato të tërthorta, të brendshme dhe të 
huaja nga të gjitha llojet e shprehjes mediatike vendase. Investimi i  medias së kohës në 
këtë drejtim ishte një faktor i rëndësishëm në krijimin e një dimensioni të ri të saj, në atë 
të medias së luftës.  

Media shqiptare fitoi një përmasë të re në drejtim të punës me burimet e 
informacionit. Megjithëse mungesa e reporterëve shqiptarë në terrenin luftarak të 
Kosovës krijoi boshllëk të pazëvendësueshëm për median shqiptare përsa i përket 
burimeve nga fronti i luftimeve, ajo shfrytëzoi burimet e drejtpërdrejtë që ofroi zhvillimi i 
situatës, kërkoi në vijimësi për më shumë, duke u përpjekur dhe për cilësinë e tyre. Puna 
me burimet gjatë kohës së  Luftës në Kosovë, krahas asaj me të gjithë komponentët e 
tjerë, shënoi një shkëputje të ndjeshme nga praktika e deriatëherëshme e përcjelljes së 
ngjarjeve, nga pasqyrimi pasiv dhe reagimi i vonuar dhe e bëri shërbimin mediatik më të 
zhdërvjellët dhe më me nisiativë, duke ofruar njëkohësisht edhe më shumë kreativitet, në 
fushën e informacionit mediatik. 
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147 
 

Sasia e burimeve që ofrohen për përdorim, aftësia për të përzgjedhur nga moria e 
tyre, balancimi dhe transparenca janë tregues të rëndësishëm cilësorë për çdo medie. Jo 
gjithçka dhe gjithkush mund të jetë burim i duhur dhe i saktë për median. Që të gëzojë 
cilësinë e burimit, dikush apo diçka duhet të zotërojë dhe të japë informacion.  

Zona veriore dhe verilindore e vendit ofroi burime informacioni të drejtpërdrejta e të 
larmishme për reporterët, kronistët dhe korrespondentët tanë në periudhën e Luftës në 
Kosovë. Nga ky terren luftarak (pranë zonës së luftimeve), ata raportuan dhe mundësuan 
përditësimin e opinionit tonë publik dhe më gjerë. Gjeografia e burimeve të lajmeve për 
median shqiptare nuk u kufizua vetëm në zonat veriore dhe verilindore. I gjithë terreni 
shqiptar në atë periudhë ofronte burime të konsiderueshme informacioni. Në të 
përditshmet e kohës u publikuan kronika e reportazhe nga skajet më jugorë të territorit 
shqiptar, të cilat ofruan informacione  interesante dhe domethënës nën tituj ngacmues 
“Një kosovar në shtëpinë e minoritarit grek në Sarandë”506, tregues i punës që bëhej nga 
njerëzit e medias për të gjetur dhe për të zotëruar burimet e informacionit në territorin 
shtetëror shqiptar.  
  Veprimtaria e forcave të armatosura shqiptare pranë zonave kufitare veriore dhe 
verilindore, ajo e pushtetit lokal në këto zona në kushtet e emergjencës së imponuar nga 
terreni pranë zonës së luftimeve, problemet e shumëfishuara të banorëve të qyteteve dhe 
të fshatrave të atyre krahinave, që në ato kushte ishin edhe të rrezikuar dhe të kërcënuar, 
shërbyen si burime të drejtpërdrejta të informacionit për reporterët dhe fotoreporterët 
shqiptarë.  

Kolonat e refugjatëve kosovarë të zhvendosur me dhunë nga forcat ushtarake 
serbe, stacioni i parë i të cilëve në Shqipëri ishte kjo zonë, përjetimi, dëshmitë për 
keqtrajtimin nga ushtarët serbë, humbjet e njerëzve të tyre, zyrat e regjistrimit të 
refugjatëve, qendrat mjekësore të zonave, Kryqi Kuq Shqiptar dhe agjencitë e ndihmave 
humanitare vendase dhe të huaja, përbënin një burim informacioni sa të rëndësishëm, po 
aq të pasur për median.  

Komunikimi i njëjtë gjuhësor me refugjatët i jepte informacionit dramacitetin e 
ngarkesën emocionale të drejtëpërdrejtë, i cili i përcjellë në televizione, radio dhe gazeta, 
ndikonte dukshëm në rritjen e  shkallës së ndjeshmërisë publike. Komunikimi i njëjtë 
gjuhësor i mungonte reporterit të huaj, të cilin e shoqëronte edhe një farë pasigurie nga 
‘manipulimi’ i përkthyesit, i motivuar nga synime të ndryshme dhe nga  perceptimi që i 
bënte të intervistuarit dhe marrëdhënieve që vetë ai kish me politikën apo vendin nga 
vinte i intervistuari. Burimet shqiptare të medias mbështeteshin në faktet e panumërta të 
dëshmitarëve në ngjarjet; reporteri si dëshmitar dhe si faktmbledhës merrte rëndësi të 
vecantë, pasi burimet e tij bartnin vërtetësi në shumëllojshmërinë e tyre. 

Burim i drejtpërdrejtë dhe fokus i reporterëve dhe kronistëve përsa i përket 
situatës luftarake dhe veprimeve të UÇK–së në terren, ishin luftëtarët  e saj, të cilët në 
misionet e tyre apo dhe në emergjenca për asistencë mjekësore, lëviznin në terrenin 
shqiptar. Ekskluziv në të shumtën e rasteve për median shqiptare, informacioni i tyre për 
frontin e luftimeve të  UÇK  – së, ishte i rëndësishëm dhe mjaft atraktiv për publikun 
shqiptar. Nëpërmjet tyre sigurohej informacioni i freskët nga fronti i luftimeve në terren.  
  Gjithashtu mjetet mjetet moderne që kishte prodhuar revolucioni teknologjik në 
fushën e informacionit dhe të medias dhe globalizimi i botës mediatike kishin filluar të 
përdoreshin edhe nga media në Shqipëri. Mjetet e reja të komunikimit për median 
                                                 
506 Shkëlqim Hajno, “Një kosovar në shtëpinë e minoritarit grek në Sarandë”, ATSH 1 mars 1999. 
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shqiptare, sikurse ishte telefoni celular dhe interneti ofruan mundësi më të shumta për të 
kërkuar e gjetur burime të reja. Nëpërmjet telefonisë celulare arrihej të kontaktohej me 
drejtues të formacioneve luftarake, madje dhe gjatë operacioneve luftarake të tyre. Ky 
burim i dha më shumë karakter jetësor informimit mediatik, por edhe ofronte 
ekskluzivitetin, aq të kërkuar  nga media e huaj. Në këtë mënyrë media shqiptare u 
shndrua në gjeneruese informacioni edhe për mediat e huaja.  

Gjatë zhvillimit të luftimeve në Kosovë, “70 % të lëndës së ATSH e përbënin lajmet 
për dhe rreth luftës. ATSH ishte  burimi dhe distributori kryesor zyrtar i informacionit për 
median.”507Ndërkohë ky institucion kishte hapur një Qendër Shtypi, e cila u ofronte 
gazetarëve të huaj shërbime interneti, ashtu sikurse TVSH kishte krijuar mundësitë për 
gazetarët e huaj që të editonin dhe transmetonin në kanalet televizive rajonale e 
europiane. Në intervistën për këtë studim, Frrok Çupi vinte në dukje se “për t’i vjelur në 
kohë dhe për t’ia kaluar publikut sa më shpejt informacionin, ATSH sapo lufta filloi, 
ngriti në Kukës një redaksi të përkohshme me tre gazetarë dhe dy fotoreporterë.”508  

Gjithashtu, grupe të alternuar të TVSH dhe të kanaleve të tjerë privatë vizivë, të 
radios shtetërore dhe të radiove lokale, mbulonin ngjarjet në mënyrë të pandërprerë në 
zonat e Kukësit dhe  Tropojës.  

Zyrat e shtypit të institucioneve kryesore dhe të Ministrisë së Informacionit i bënin të 
njohur medias veprimtarinë politike, diplomatike, ushtarake, humanitare etj. të shtetit 
shqiptar. Buletini i përditshëm i lajmeve të Qendrës së Informacionit, të instaluar nga 
qeveria shqiptare në Hotel Rogner në Tiranë, informonte për median shqiptare dhe për atë 
të huaj për aspekte të rëndësishme të situatës së krijuar në vend, por dhe për qëndrime 
zyrtare të saj për çështje të caktuara.  

Nga ana tjetër, burime informacioni me interes ishin dhe ato që vinin  nga subjektet 
politike shqiptare dhe mediet e tyre  lidhur me veprimtarinë e tyre në këtë situatë. 

Kontaktet direkte me përfaqësues të huaj të akredituar në vend dhe misionet zyrtare 
të politikës dhe diplomacisë ndërkombëtare në vendin tonë, deklarimet e tyre verbale apo 
print, ishin në të njëjtën kohë dhe burime informacioni për median tonë të shkruar, 
audiovizive apo ‘On line’.  

Gazetarët nga Shqipëria dhe ata Kosovës të akredituar në institucione europiane dhe 
ndërkombëtare me raportimet e tyre bartën e transmetuan  informacion nga këto 
struktura të rëndësishme lidhur me problematikën e Kosovës në këtë periudhë.  

TVSH përdori edhe një tjetër burim të rëndësishëm nga terreni. Një reporter dhe një 
kameraman i redaksisë së Kosovës në RTVSH, (të ish TV Prishtinës) që i ishin 
bashkangjitur njësive të  UÇK, dërgonin herë pas here imazhe filmike nga zonat 
operacionale të njësive të ndryshme të saj. Mbi bazën e tyre përgatiteshin telereportazhe 
për luftëtarët e  UÇK, me efekt shumë të ndjeshëm te refugjatët, opinionin publik vendas 
dhe në diasporë. 

Por megjithë rolin e pazëvendësueshëm të informacionit televiziv, radio mbeti një 
burim shumë i rëndësishëm informativ, veçanërisht në kushtet e eksodit masiv të 
shqiptarëve. Për të strehuarit nëpër kampe përgjatë kufirit shqiptaro – maqedonas, radio 
ishte burimi më praktik për rivendosjen e lidhjeve me të afërmit e tyre brenda dhe përtej 
klonit.  
                                                 
507 Frrok Çupi, në e- mail mesazh me autorin,prill 2007.  
 Frrok Çupi – gazetar, ish drejtor i ATSH në vitin 1999. 
508 Frrok Çupi, Intervistë  nëpërmjet postës elektronike, 12 prill 2006. 
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Projektet e përbashkëta të medias shqiptare me ato të huaja për problematikën e 
gjerë të Luftës në Kosovë, si një dukuri për këtë media, rezultuan në burime informacioni 
me interes të gjerë mediatik,. Projekte me tematikë të caktuar sikurse ishin Marrëveshja 
për Paqe, Kosova – Dialog përmbanin informacione të reja dhe në këtë këndvështrim 
funksionuan si burime mediatike. Ky  program i aplikuar për herë të parë në median 
vizive në Shqipëri u bë një nga programet më të ndjekura. Në këtë program të 
drejtpërdrejtë, disa mujor, ftoheshin politikanë dhe analistë amerikanë ose të NATO – s, 
të cilët për 30 minuta u përgjigjeshin pyetjeve të gazetarëve të TVSH - s dhe të mediave 
kosovare në Prishtinë. “Qëndrimi i tyre për çështje të ditës dhe të së ardhmes pati shpesh 
herë vlerën e reagimit të parë, pasi shpesh zhvillimet sapo kishin ndodhur ose ishin në 
rrugë e sipër.”509 Biseda e plotë e zhvilluar gjatë këtij programi zbardhej dhe hidhej në 
faqen zyrtare të internetit të rrjetit televiziv World Net si bashkëprodhues me TVSH – n, 
por edhe si burim për median, jo vetëm atë shqiptare. Në kushtet kur në Kosovë mjetet 
shqiptare të informimit e kishin të pamundur funksionimin e tyre, ky burim luajti rol 
pozitiv, të pazëvendësueshëm për informimin e publikut atje lidhur me fazat e zhvillimit 
të situatave, kur ngjarjet precipitonin me orë. Në tërësinë e tij, programi satelitor i TVSH-
së shërbeu si një burim informacioni edhe për publikun e diasporës shqiptare pasi sikurse 
verehej nga vëzhgues mediatikë të kësaj lufte ai ishte një “element lidhës ... i cili mund të 
merrej në shumë zona të Evropës dhe jashtë kontinentit të vjetër, shërbeu në tërësinë e vet 
si një burim informacioni për publikun e diasporës shqiptare”510.  

Ndryshe nga karakteri analitik i programit televiziv të përmendur më sipër, një 
projekt tjetër ishte fokusuar në problemet e shumta të refugjatëve. Projekti i përbashkët i 
Media Action International, i Sorros Foundation, UNICEF dhe Albanian Media Institute 
(SPEAR) u realizua nga Radio Tirana dhe u transmetua në valët satelitore. Programi i 
përditshëm prej 30 minuta, në strukturën e tij përmbante lajme, këshilla për refugjatët se 
si të mbijetonin nëpër kampe, si t’u shmangeshin minave etj. Sipas raportit zyrtar të këtij 
projekti, me gjithë përpjekjet për të qenë gjithëpërfshirës, projekti tregoi qartazi se “në 
Shqipëri kishte shumë probleme të rëndësishme, që nuk kishin tërhequr vëmendjen as të 
medias kombëtare, as asaj private, por as të asaj  ndërkombëtare”511. VeÇ të tjerave kjo 
do të thoshte se realiteti i  brendshëm shqiptar nuk ishte ezauruar plotësisht në burime për 
median.  

I këtij karakteri ishte dhe projekti Fleta e refugjatit i gazetës Albania, financuar nga  
Fondacioni Robert Schuman. Lënda e dy fletëve të kësaj gazete përmbante intervista të 
refugjatëve, reportazhe nga kampet e tyre, lajme për veprimtarinë e organizatave 
humanitare ndërkombëtare etj.  
                                                 
 Kosova Dialog – cikël programesh televiziv të  drejtëpërdrejtë  në  kuadër të  projektit të  përbashkët të  
TVSH dhe Worldnet (SHBA). Ai u përfshi në  strukturën programore të  TVSH nga e hëna në  të  premten 
dhe emetohej në  orën 18 :30 – 19:00. Filloi në shkurt të  vitit 1999 dhe funksionoi rregullisht përgjatë  
gjithë  vitit. 
509 Afërdita Sokoli, Kosova – dialog (Tiranë : TOENA, 2001), 8. 
510 Rossen Milev, “Analyses of the media’s coverage of the conflict in FRY”, në “The media and human 
rights in Kosovo” The International Council on Human Rights Policy, 27-28 November 2000, 5. Tërhequr 
13 dhjetor 2005. http://www.ichrp.org/files/papers/45/106_-_Kosovo_-
Media_Reporting_Human_Rights_Issues_Milovic__Yamila__2000.pdf  
511 Janice Windborne “From emergency to development media : The impossible metamophosis of project 
SPEAR in Albania”, Media Action International,1999 Tërhequr, 11 maj 2009, 
https://www.academia.edu/3210047/FROM_EMERGENCY_TO_DEVELOPMENT_MEDIA_THE_IMP
OSSIBLE_METAORPHOSIS_OF_PROJECT_SPEAR_IN_ALBANIA   
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Procesi i evoluimit të medias shqiptare në tërësi gjatë kohës së Luftës në Kosovë, ku 
përfshihet dhe ai i burimeve, krahas faktit të angazhimit të medias në projektet me 
karakter humanitar, u pasqyrua dhe në raportet e organizatave ndërkombëtare për rolin e 
medias në Luftën e Kosovës. Në raportin e saj përgatitur për Këshillin Ndërkombëtar të 
Politikës për të drejtat e njeriut Yamila Milovic vinte theksin në faktin se  “në Shqipëri 
media u përfshi si aktore përmes përdorimit pothuajse të të gjithë elementëve të medias 
elektronike, publike, si dhe private…Ata organizuan programe në të cilat anëtarët e 
familjes bashkoheshin dhe binin në kontakt me familjarët që ishin luftëtarë në UÇK. 
Shumë korrespondentë të huaj dhe veçanërisht perëndimorë shkuan në Shqipëri, e cila 
krijoi kushte të mira për prezantimin e çështjes shqiptare në lajmet ndërkombëtare. 
Lajmet pranoheshin direkt nga gazetarët e huaj dhe grupe të medias u dërguan atje dhe 
jepnin informacion prej andej ose të paktën përmes agjencisë zyrtare të lajmeve.” 512 

Në Shqipëri prej vitesh operonin dhe korespondentët shqiptarë të agjencive të 
huaja ndërkombëtare. Përdorimi profesional i tyre nga ata rezultoi në larmi lajmesh, 
kronikash, opinionesh, analizash për agjencitë ndërkombëtare, të cilësuara ‘fabrikat’ dhe 
‘grosistët’ e lajmeve’.  Ll.Semini i intervistuar posaçërisht për këtë çështje rikonfirmonte 
numrin e madh të burimeve për median që ofronte terreni shqiptar. Ai vinte në dukje se 
për “periudhën Janar - Qershor 1999 i dërgoi qendrës së tij në Association Press (AP), 
rreth 1500 informacione për zhvillimet në dhe rreth Kosovës, në të cilat përfshiheshin veç 
lajmeve, edhe zhanre të tjerë mediatikë. Burimet e informacionit përfshinin një zonë të 
gjerë që nga Kosova, Kukësi, Tropoja, Tirana; veç këtyre ka pasur lajme nga vende të 
tjera, të cilat ishin të lidhura me konfliktin, madje deri nga Afrika e Jugut, ku ndodhej 
pretendenti për fronin mbretëror të shqiptarëve Leka Zogu.”513  

Një studim i IREX bënte të njohur se burimet shqiptare të identifikuara më lart dhanë 
informacion të gjerë, me një mbulim të hapësirave programore në kanalet televizive të 
kohës në masën 60%.  “Gjatë 77 ditëve të luftës, 37% e faqeve të gazetës Albania, 35% e 
faqeve të gazetës Koha Jonë, 33% të faqeve të Gazetës Shqiptare dhe 30% të faqes së 
gazetës Shekulli u pushtuan nga ngjarjet e Kosovës, duke shënuar një lloj rekordi.”514 Në 
këtë hapësirë të madhe mbulimi, burimet shqiptare të informacionit zinin mbi 60%.  

Media shqiptare përdori burimet e medias së huaj për të përcjellë një informacion sa 
më të plotë të situatës luftarake në Kosovë. Përgjithësisht media shqiptare iu drejtua 
agjencive prestigjioze të huaja, rrjeteve televizivë referues ndërkombëtarë dhe përdori 
edhe mediumet e reja sikurse ishte interneti apo telefonat kabllorë. 

E interesuar për burime nga terreni ku operonte forca tokësore e luftës, UÇK, media 
shqiptare  operoi gjerësisht me burimet zyrtare të saj sikurse ishte Kosova – Press, 
agjencia e lajmeve e  UÇK. Faqja e saj në internet freskohej në vijimësi me të dhëna të 
reja. Më 4 Janar 1999, në orën 15 e 55 minuta, nga fshati Berishë i Rrafshnaltës të 
Drenicës, sinjali radiofonik “Ju flet Kosova e lirë” lajmëronte fillimin e transmetimeve të 

                                                 
  Yamila Miloviç – ish raportuese pranë Këshillit Ndërkombëtar të Politikës për të Drejtat e Njeriut. 
512 Yamila Milovic, “The media and human rights in Kosovo” (Media:Reporting Reporting Human Rights 
Issues. The International Council on Human Rights Policy. Geneva, 27 - 28 November 2000, p. 5. Tërhequr 
13 dhjetor 2005,http://www.ichrp.org/files/papers/45/106_-_Kosovo_-
_Media_Reporting_Human_Rights_Issues_Milovic__Yamila__2000.pdf   
 Llazar Semini – gazetar, korespondent i Associated Press, (AP) Tiranë. 
513 Llazar Semini,   e – mail mesazh autorit, 16 prill 2006. 
514 Remzi Lani, “Pamje nga Tirana : Lufta dhe Paqja”  Media Shqiptare, korrik – shtator (1999) : 63.  
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radios së UÇK, e cila konfirmohej edhe nga Komunikata e Shtabit të Përgjithshëm të 
UÇK. 

Agjencia Kosova Press dhe Radio Kosova e Lirë ishin dy institucione informative 
të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK, të cilat “afishuan përmbajtjen informative militante; 
Radio-Kosova e Lirë, gjatë kohës së luftës, e sidomos në periudhën kohore 24 mars - 21 
qershor 1999, ka qenë i vetmi medium informativ në tërë territorin e Kosovës”515. 
Pavarësisht karakterit militant luftarak të këtyre dy burimeve, veçanërisht Kosova Press 
ishte burim i drejtpërdrejtë nga fronti i luftimeve të formacioneve të  UÇK.  

Pjesë e burimeve shqiptare të informacionit u bënë dhe transmetimet e seksioneve 
shqip të radiove Zëri i Amerikës (VOA), Korporata Britanike Mediatike (BBC), Radio 
Gjermane  (DË), Radio Europa e Lirë, (RFE) Radio Ndërkombëtare Franceze,(CFI) 
Radio Vatikani etj.  

Media shqiptare përdori gjerësisht burimet e huaja tradicionale për të sikurse ishin 
shërbimet e agjencive prestigjioze të lajmeve AP, Reuters, AFP, ANSA etj. Tërhiqnin 
vemendjen veçanërisht burimet e medias së huaj, e cila raportonte nga Beogradi, në 
kushte  shumë të vështira ku “ligji i luftës dhe censura iu venë në gojë gojëzën e qenit.”516  

Media shqiptare nuk anashkaloi informacionet mediatike të burimeve zyrtare 
serbe të pavarura si Beta 92, por dhe atë zyrtare si dhe në raste të rralla reagimet e medias 
ruse, ku përfshiheshin ato zyrtare, ITAR, TASS dhe të pavarura si NTV.  

Shumë gazetarë të huaj pas dëbimit të tyre nga Beogradi u dislokuan edhe në 
zonën kufitare Shqipëri – Kosovë dhe Shqipëri – Maqedoni dhe në kampet e refugjatëve 
dhe raportonin prej andej. Raportet e tyre gjetën vend dhe në faqet e gazetave të Tiranës. 
Raporti i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar për Kosovën theksonte se “disa prej tyre si 
John Kifner i The New York Times rindërtuan me profesionalizëm nga kampet e 
refugjatëve masakrat ndaj shqiptarëve të Kosovës. Sam Kiley raportonte me efikasitet 
nga Kukësi për Times të Londrës. Paul Watson i Los Angeles Times u bë 
amerikanoveriori i fundit  që raportoi për bombardimet direkt nga Kosova dhe vazhdoi të 
raportonte prej andej me gjithë zhgënjimin se ushtarakët e të gjitha palëve nuk jepnin 
informacion të besueshëm.”517  

Kanalet televizivë CNN, Euronews, BBC World, Sky News, CF1, RAI etj, u bënë 
burim i rëndësishëm për kanalet shqiptare televizive për imazhet e tyre. Pavarësisht 
vështirësive mediat e klasifikuara si lider në rrjetin mediatik botëror ofruan imazhet e tyre  
vizive duke ruajtur statusin e “televizionit si formati i lajmeve ‘par exellence’në kohën e 
konfliktit ushtarak”518 sikurse e ka cilësuar Rossen Milev, pasi  “në mjedisin e ri global 
mediatik - sikurse ka venë në dukje Faschot, -shumica e njerëzve në vendet e zhvilluara 
lajmet i mësojnë përmes medias elektronike, praktikisht përmes televizionit. Perceptimi 
publik i ngjarjeve ndërkombëtare është formësuar në mënyrë thelbësore nga pamjet 
                                                 
515“Ju flet Radio Kosova e Lirë”, 4 janar 1999.Tërhequr 14 maj 2007.  
http://www.radiokosovaelire.com/?nav=20,2&id=31  
516 M. Candido,  Profesioni: reporter në luftë, 30.  
 John Kifner,  reporter në  The New  York Times. 
 Sam Kiley, reporter në  Times Londër. 
 Paul Watson,  reporter në  Los Angeles Times 
 517 “The Kosovo Report”. Conflict, International response,Lessons learned. The Independent International 
Commission on Kosovo”, 2000, 80 Tërhequr 16 qershor  2006,  
http://sitemaker.umich.edu/drwcasebook/files/the_kosovo_report_and_update.pdf  
518 Milović, “The media and human rights in Kosovo”,9.  
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televizive, të cilat përmbajnë më shumë ngarkesë se fjalët...Lajmi pa figurë, (pa video më 
saktë) për publikun do të thotë jo lajme.”519 

Pavarësisht nga gjithë kjo gamë e madhe burimesh për median shqiptare,  burimi 
kryesor për veprimet luftarake të NATO – s në Kosovë ishte informacioni i Qendrës së 
Medias të NATO  - s në Bruksel. Konferencat e përditshme të shtypit të zëdhënësit të saj 
Jamie Shea (Xhejmi Shi) në transmetim të drejtpërdrejtë informonin median 
ndërkombëtare për inkursionet ajrore të Aleancës. “Ne, ishte shprehur J.Shea për AFP, u 
përpoqëm të jepnim më shumë informacion se sa gjatë konflikteve të tjera. Dy 
konferenca shtypi në ditë në selinë e NATO –s , reagime pothuaj të momentit. Kjo kërkoi 
nga organizata jonë një koordinim më të mirë midis ushtarakëve dhe politikanëve edhe 
pse patëm disa vështirësi në fillim ”520.Gjithashtu, NATO transmetoi programe nga radio 
dhe televizioni i saj, i njohur si “Voice of NATO” (Zëri i NATO). Të gjithë marrësit 
kryesorë radiotelevizivë në Serbi dhe në Mal të Zi ishin shkatërruar nga lufta. “Voice of 
NATO” si burim i drejtpërdrejtë i Aleancës mbërrinte deri në Mal të Zi e Maqedoni, 
madje edhe deri te shqiptarët e strehuar në bodrume në Kosovë. 

Artikujt e gazetave më autoritative ndërkombëtare sikurse ishin The New York 
Times, Washington Post, Die Velt, La Republica, Le Monde Diplomatik etj, të përkthyera 
dhe të publikuara në faqet e të përditshmeve të Tiranës patën rëndësi si për analizat 
profesionale të zhvillimeve, ashtu dhe për burimet e informacionit.  

Gjithashtu media shqiptare përdori me efektivitet burimet që vinin nga interneti, 
një formë të re të teknologjisë mediatike të kohës, e cila me informacionin e bollshëm 
pasuroi edhe burimet e informacionit. Në vlerësim të rolit të madh të kësaj medie të re në 
këtë luftë, analistët mediatikë nënvizonin se “Për herë të parë interneti luajti një rol të 
rëndësishëm, sa të gjitha palët në konflikt mbushnin faqet e website – ve minutë pas 
minute me informacion. ...Por më  e rëndësishme, ishte krijimi i informacionit virtual të 
komuniteteve, i ngjashëm me forumet e diskutimeve dhe grupet pacifiste në Perëndim 
përmes Rrjetit. Interneti siguroi një transferim të sigurt dhe eficent të informacionit dhe 
nga grupet antiregjim në Serbi”521.  

Në këtë mënyrë media shqiptare e përfshirë në procesin e informimit global përdori 
me efikasitet burimet ndërkombëtare të informacionit dhe ofroi akses për çdo medie të 
huaj për burimet e saj të identifikuara më sipër në kuadër të rregullave të lojës.  

Gjatë Luftës në Kosovë media në Shqipëri jo vetëm konsumoi në mënyra të 
ndryshme burimet, por në përpjekje për të gjetur burime informacioni u shndërrua vetë në 
një burim për mediat e huaja, duke u konsideruar edhe medie referuese bashkëkohore. 
Nuk ishin të pakta rastet kur media ndërkombëtare huazoi nga kanalet vizive apo nga 
kameramanë shqiptarë imazhe për t’i përdorur për burimet e saj të informacionit. Ekipet 
shqiptare televizive, njohëse më të mira të terrenit shqiptar nga ato të huaja, fiksonin 
imazhe specifike, në vende të panjohura për ekipet e huaja, apo dhe intervista me drejtues 
të UÇK-së, të cilat paraqisnin interes publik. Media ndërkombëtare përdori burimet 
vizive shqiptare të informacionit, pikërisht se ato vinin nga një terren gjeografik i 
drejtëpërdrejtë, jo nga ai ‘virtual’, i cili kishte hegjemonizuar ekranet e vegjël të 
publikut. Në këtë mënyrë, burimi shqiptar i informacionit merrte rëndësi dhe kërkohej 

                                                 
519 Fachot : “The media dimension,” 51.  
 James Shea , zëdhënës i NATO – s (1999), studjues. 
520  James Shea, “Tre pyetjet e fundit për zëdhënësin e NATO”, ATSH 18 qershor 1999.  
521  Milović, “The media and human rights in Kosovo”, 9. 
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nga homologet e huaja. Jo pak herë imazhe shërbimesh të rrjeteve televizivë botërorë si 
Reuters, Euronews etj, ishin realizuar nga media shqiptare. Identifikimi dhe trajtimi i 
burimeve të medias ka në konsideratë faktin se në bazë të këtyre burimeve u prodhua 
informacioni për opinionin publik, informacion që pati vlerën e tij dhe për median e huaj. 
Vlerësimi për cilësinë dhe efektivitetin e tyre lidhen me nivelin e respektimit të 
standardeve profesionalë të medias bashkëkohore. 

V.3. Standartet etike profesionalë të medias shqiptare në përdorimin e burimeve 

Në morinë e informacionit ndërkombëtar të përdorur nga media shqiptare është 
me vend të tregohet dhe mënyra e përdorimit të burimeve të huaja mediatike. Burimet e 
huaja të informacionit u përdorën në mënyra të ndryshme nga llojet e shprehjes mediatike 
në Shqipëri.  

Lajmi i një burimi të huaj të përzgjedhur publikohej në median e shkruar në 
formën e tij konceptuale; në kuadër të kronikave të ngjarjeve të ditës apo vëzhgimeve në 
median e shkruar zinte vend edhe referimi i  pjesshëm i vendosur në thonjëza. 
Kombinimi i përdorimit të të dy mënyrave, i plotë dhe i pjesshëm, ndeshej në 
përmbledhjet apo pasqyrat informative.  

Në kanalet televizive burimi i huaj filmik editohej në varësi të zhanrit viziv. Si 
lajm në shumicën e rasteve përdorej ashtu sikurse ishte regjistruar nga burimi, i plotë (i 
përkthyer). Në zhanret e komentit dhe vëzhgimit politik shqiptar gazetari përdorte 
burimet filmike të huaja si CNN, RAI, Euronews etj me një informacion të pjesshshëm të 
tyre. Ndërsa në analizën mediatike vizive shqiptare, imazhet nga burime të freskëta dhe 
arkivore, editoheshin për të realizuar sinkronizimin e mundshëm me tekstin e përgatitur 
nga gazetari. Ky produkt jo rrallë konfuzonte shikuesin, i cili e kishte të vështirë të 
identifikonte autorin. Miksura e imazheve të rrjeteve të ndryshëm telvizivë (CNN, RAI,  
BBC World, SKY News, Euronews) në kuadrin e një lajmi apo kronike televizive u 
përdor në vijimësi nga televizioni shtetëror i kohës dhe më pas edhe nga kanalet e tjerë 
privatë. Editimi i imazheve të coptuara nga ana e kanaleve televizivë shqiptarë, 
veçanërisht atij shtetëror, profesionalisht ishte i papranueshëm, ndërsa nga ana tjetër 
prekte dhe standardin e shijeve artistike të audiencës.  

Krahas kësaj praktike, përdorimi në transmetim të drejtpërdrejtë i burimeve të 
kanaleve të ndryshëm televizivë të huaj, madje brenda edicioneve qendrorë informativë, 
krijonte konfuzion në perceptimin e informacionit nga audienca. Ky informacion shkonte 
te shikuesi i përkthyer, në të cilin nuk mund të mos tërhiqnin vëmendjen dy pista zëri, ajo 
e folësit të burimit dhe e përkthyesit, dhe shpesh edhe zëri i moderatorit të edicionit. 
Vështirësia në manipulimin teknik cenonte logjikën dhe vlerën e çdo informacioni, 
rrjedhimisht të edicioneve informativë në TVSH. Kritika e kohës lidhur me këtë dukuri 
vinte në dukje se “thuajse i tërë rrjeti radioteleviziv i vendit kaq pranë krizës dhe 
dhimbjeve, kaq pranë tragjedisë dhe luftës, çoi në ekranin shtëpiak siglën e një mediumi 
tjetër. Çfarë nuk është transmetuar përmes industrisë televizive shqiptare: sigla të rrjeteve 
televizivë evropianë, amerikanë, arabë e aziatikë!”522  

Përdorimi i burimeve vizive të huaja nuk ishte diçka e re, që përdorej vetëm për 
Luftën në Kosovë. Ajo ishte një dukuri e trashëguar e medias shqiptare. Por në rastin e 
Luftës në Kosovës ajo dukuri u thellua ndjeshëm, duke u çfaqur edhe si mahni. Shprehje e 

                                                 
522  Sinani, “Lufta për hapësirën virtuale”, 83-84.  
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këtij ekzagjerimi në përdorimin e këtyre imazheve, ishte mbulimi me figurë të rrjeteve të 
huaj vizivë të informacioneve të karakterit protokollar apo dhe të deklaratave zyrtare të 
drejtuesve të shtetit shqiptar, aspak të përshtatshme për ngjarjen që i referohej apo që 
s’kishte lidhje logjike me të. Shpegimi i rëndomtë se ‘televizioni nuk është radio’, 
anashkalonte një tjetër problem, atë të presionit që vinte nga institucionet zyrtare, të cilët 
kërkonin publikim të plotë të njoftimeve protokollare. Këto njoftime të gjata rutinë 
mbuloheshin me figurë për të shmangur pikërisht krahasimin me radion.   

Pavarësisht varfërisë së imazheve ekskluzive, u bënë përpjekje për të harmonizuar 
me korrektësi disa burime informativë.Përdorimi i teknologjive mediatike, si ato  vizive, 
On line, agjencive të lajmeve, radiove, linjave telefonike dhe studios, në funksion të një 
ideje, u sintetizua në konceptimin e një programi televiziv të emërtuar “Luftë apo Paqe.” 
I aplikuar nga televizioni privat “Arbëria” programi përcillte në publik informacionin e 
freskët të burimeve të adresuara dhe krijonte një pasqyrë të plotë të zhvillimeve të ditës 
në Kosovë. “Shtëpia e refugjatëve”, produksion i TV Klan u formatua mbi dy burime 
bazë, atë të UNHCR dhe të agjencive të tjera humanitare si Kryqi i Kuq Shqiptar dhe ai 
Ndërkombëtar. Ai synoi t’i vinte në ndihmë bashkimit të familjeve kosovare.  

Çështja e përdorimit të burimeve të huaja nga ana e medias shqiptare të drejton 
fillimisht në atë të respektimit të së drejtës së autorësisë. Si u vlerësua kjo çështje, që ka 
të bëjë me standardin etik të vetë medias, si nga drejtuesit e medias shtetërore apo dhe 
private të kohës ashtu dhe nga vetë gazetarët? Përgjigja e kësaj pyetje vjen duke hedhur 
një vështrim mbi marrëdhëniet që krijoi çdo medie me burimin përkatës. Katër media 
janë analizuar në këtë kuadër ATSH, TVSH, Gazeta Shqiptare dhe Koha Jonë.  

Agjencia zyrtare e lajmeve ATSH respektoi të drejtën e autorit përsa i përket 
burimeve. Kjo shpjegohet me faktin e konsolidimit me kohë të marrëdhënieve 
kontraktuale të kësaj agjencie me homologet e saj. Çdo lajm i agjencive të huaja përdorur 
nga ATSH referonte burimin përkatës. E njëjta qasje dhe përsa i përket artikujve të 
agjencive të huaja apo dhe të shtypit që seleksiononte kjo agjenci. Njëkohësisht edhe 
intervistat e drejtuesve politikë shqiptarë të Kosovës dhënë shtypit të huaj adresonin 
burimin përkatës. 

Gazetat e përditshme që përdornin gjërësisht ATSH e respektuan pjesërisht këtë 
raport të saj me burimet. Jo në pak raste në informacion gjen si burim vetëm agjencinë 
shqiptare dhe jo burimin fillestar. Kështu nëse në lajmin e ATSH referohej që në krye një 
agjenci e huaj, kjo agjenci shpesh nuk citohej nga të përditshmet, të cilat referonin vetëm 
atë shqiptare. 

Artikujt e gazetave të huaja të përkthyera dhe të botuara në gjuhën shqip 
adresonin burimin, gazetën nga ish marrë artikulli dhe autorin. Deri këtu duket sikur 
është në rregull. Por asnjë gazetë nuk kishte marrë të drejtën e copyright nga gazetat e 
referuara.  

Kanalet televizive dhe radiot përdornin si burim ATSH përgjithësisht pa referim 
dhe në pak raste burimin fillestar. Përsa i përket imazheve televizivë çështja ndryshon. 
Ato transmetoheshin me siglat e tyre identifikuese. Në fakt nuk kishte asnjë marrëveshje 
zyrtare mes kanaleve shqiptarë televizivë dhe shërbimeve të rrjeteve të huaja për 
shfrytëzimin e burimeve të tyre të figurës. E vetmja ‘marrëveshje’(pa akt nënshkrimi dhe 
pa protokoll) ishte ajo e TVSH me “World Net” (rrjeti amerikan televiziv i ambasadave), 
në kuadër të projektit të Departamentit të Shtetit të emërtuar “Marrëveshja për Paqen” 
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dhe “Kosova – dialog” në fillimin e saj. Në fakt burimet vizive të sipërpërmendura  nuk e 
shtruan ndonjëherë këtë problematikë; nuk pati asnjë ankesë nga ana e tyre.  

Dukuria më negative në këtë aspekt ishte miksura e imazheve të rrjeteve 
televizivë dhe shërbimeve të tyre nga ana e kanaleve shqiptare. Përgjithësisht brenda një 
informacioni, për hir të ilustrimit të plotë apo “mbulimit me figurë”  përdoreshin dy apo 
tre burimeve të ndryshme njëkohësisht. Ky produkt mix rindërtohej me imazhe vizivë me 
logo të ndryshme, të cilat pjesëzoheshin për t’iu përshtatur një tematike të caktuar të 
konceptuar nga gazetari shqiptar. Në këtë mënyrë vërehej jo vetëm mungesa e 
respektimit të së drejtës së pronësisë, por dhe manipulimi me të. Kjo dukuri negative 
karakterizoi punën me burimet e informacionit mediatik në televizionin shtetëror. Rendja 
pas figurës apo kushti për të mbuluar çdo lajm (pasi ‘është televizion dhe jo radio’) preku 
burimet e origjinës. Kanalet televizive të kohës u shndërruan në një farë mënyre  në 
qendra transmetimi lokale të rrjeteve të mëdhenj apo në altoparlantë të tyre.  

Por ky realitet nuk ishte tipik vetëm për median vizive shqiptare. Nevoja për 
imazhe origjinale, me burime të adresuara dhe të freskëta nga terreni ishte shqetësim për 
median ndërkombëtare. Në respekt të standardeve etikë dhe profesionalë të medias në 
vendet e tyre demokratike, liderët kryesorë politikë të shteteve të përfshirë në këtë luftë,  
nuk e anashkaluan këtë dukuri e vështirësi të medias së tyre. Ish kryeministri britanik 
Bler vërente se “unë e di që lajmi do film. Pa film s’ka ngjarje, s’ka lajm. Por unë do t’ju 
lutesha që t’i ndiqni ngjarjet në Kosovë dhe të informoni rregullisht për to dhe atëherë 
kur s’ka film, s’ka figurë. Ngjarjet janë, por ne nuk kemi pasur mundësi të jemi atje. 
Tragjedia që po ndodh në Kosovë po zhvillohet larg vëzhgimit të mjeteve të informimit. 
Prandaj njoftoni pavarësisht se s’ka film.”523  

Në praktikën e  punës me burimet vizive ishte dhe  zbardhja dhe editimi  i tyre në 
mënyrën e tyre konceptuale, si përpjekje për një korrektësi brenda një inkorrektësie të 
vetëlegjitimuar. Përgjithësisht TVSH transmetonte raportet speciale, kronikat apo 
telereportazhet e CNN, BBC, World News, duke iu adresuar dhe autorëve, sikurse ishin 
ato të Christian Amanpour (CNN) madje dhe me zërin e tyre në sfond dhe me stand – up 
apo sinkron për vlerësimin e situatës etj. Kjo qasje megjithëse synoi transparencën përsëri 
binte ndesh me të drejtën e autorit. Vëzhguesi i medias R.Lani nënvizonte se “megjithëse 
Shqipëria ka një ligj për mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe është palë në Konventën e 
Bernës, e drejta e copyright nuk zbatohet. Ritransmetimi i programeve të kanaleve 
televizive të huaja apo ribotimi i artikujve të shtypit të huaj, bëhet pa kërkuar 
copyright.”524 

E drejta e ritransmetimit të edicioneve informativë nga kanalet e huaja televizive 
nuk u bë objekt diskutimi në nivele ligjore apo në struktura zyrtare të specializuara 
shqiptare. Në analizën lidhur me procedurat për të drejtat e transmetimit në 
Memorandumin për Projekt - amendamentet e Ligjit Nr. 8410 “Për Radion dhe 
Televizionin Publik e Privat në Republikën e Shqipërisë” vihej theksi në faktin “që një 
transmetues të zotërojë të drejtat e nevojshme, kjo seriozisht do të pengonte televizionet 
shqiptare të prodhonin qoftë edhe një emision lajmesh të thjeshtë. Kjo është në 
kundërshtim me interesin publik për të marrë informacion në kohë. Në raportimin e 
lajmeve, gazetarët duhet të jenë në gjendje të veprojnë shpejt. Kjo është njohur nga 
                                                 
523 Po aty. 81. 
 Christian Ammanpour – reportere, analiste CNN. 
524 R. Lani, “Pamje nga Tirana”,76.     
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Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e cila ka deklaruar se: “Lajmi është një 
komoditet i pritshëm dhe të vonosh publikimin e tij, qoftë për një periudhë të shkurtër, 
mund t’i heqë atij gjithë vlerën dhe interesin”525. Në këtë linjë justifikimi dhe 
njëkohësisht argumentimi rekomandohej që “si kërkesa për të ofruar prova të të drejtave 
të transmetimit përpara transmetimit të çdo programi, ashtu edhe ndalimi absolut për të 
transmetuar programe me logo të huaj, nuk përputhen me garancinë ndërkombëtare të 
lirisë së shprehjes”526.  

Ky dokument u parashtrua dhe u diskutua katër vjet pas luftës së Kosovës. Në 
rrethanat e luftës për kushtet e medias në Shqipëri përdorimi i burimeve të operatorëve të 
huaj parë nga këndvështrimi i mësipërm nuk konsiderohej shkelje e të drejtave televizive. 
Kjo dukuri e medias vizive shqiptare përsa i përket zhvillimeve të kohës nuk 
konsiderohej pirateri sepse burimet e përdorura ruajtën origjinën dhe identitetin e 
reflektuar në logot e tyre në transmetimet vizive shqiptare. Por nuk mund të përjashtohet 
plagjiatura veçanërisht në median vizive si dhe në analiza të gazetarëve shqiptarë të 
ndikuar nga burimet referuese. Jo në pak raste përmbajtja e  raportimeve të 
korespondentëve të rrjeteve të huaj televizivë përktheheshin, editoheshin me emrin e 
gazetarit shqiptar, madje dhe të teknikut të editimit. 

Përdorimi gjërësisht i burimeve të informacionit të medias së huaj nga ajo 
shqiptare për arësyet e parashtruara më sipër shtron dhe një problem tjetër – atë të nivelit 
të besueshmërisë së saj. Besueshmëria ndaj burimeve, si çështje parimore garantohet nga 
vërtetësia, saktësia e verifikuar e informacionit, koherenca, por edhe nga shkalla e 
pavarësisë së tyre nga politika dhe nga biznesi. Agenda e medias së kohës prirej drejt 
venies në plan të parë të interesave kombëtare, si përparësore për publikun. Në rastin e 
medias shqiptare interesat e institucioneve mediatikë si ato zyrtarë apo private, partiakë 
apo të pavarur përgjithësisht përkonin për çështjen e Kosovës. Diferencat mes tyre 
kushtëzoheshin nga statuset përkatëse dhe marrëdhëniet me pushtetin. Media shtetërore, 
por edhe një pjesë e asaj private nuk i shpëtoi “imponimit” qeveritar për protokoll të 
panevojshëm zyrtar apo evidentimit të angazhimit të saj. Për përmasat e dukurisë së 
kontrollit dhe presionit politik mbi median në kohën e Luftës në Kosovë është 
domethënëse fraza e korespondentit të BBC John Simpson, gazetarit veteran në mbulimin 
e 30 luftërave, i cili ishte shprehur gjatw raportimeve nga Beogradi se “puna e tij do të ish 
më e lehtë, nëse qeveria britanike nuk do të ndërhynte”527.     

 Nga ana tjetër “sot media bën pjesë në biznesin e  besueshmërisë dhe nëse 
besueshmëria humbet, gazetaria pushon së qeni një biznes dhe shndërrohet në 
armë”528verente Lipponen. Besueshmëria veçanërisht në periudha kritike është një 
çështje shumë sensitive dhe ndikon shumë në autoritetin e medies në publik.Në periudhën 
në fjalë përsa i përket besueshmërisë së burimeve të informacionit nga terreni shtetëror 

                                                 
525 Memorandum për Projekt-amendamentet e Ligjit Nr. 8410 “Për Radion dhe Televizionin Publik e 
Privat në Republikën e Shqipërisë”.Tërhequr, 12 Maj 2012.www.osce.org/sq/fom/42066.  
526 Po aty.  
527 John Simpson ,“BBC veteran denias bias” The Guardian 17 April 1999, në The media dimension in 
foreign interventions, Policy options, January (2001): 53, Tërhequr  16 janar 2006, 
http://policyoptions.irpp.org/wp-content/uploads/sites/2/assets/po/2001-our-space-odyssey/fachot.pdf  
528  Osmo Lipponen, “Çështjet e Medias Shqiptare”, 7 korrik 2004, Tërhequr 12 gusht 2005.  
http://www.osce.org/sq/albania/35117?download=true 
 Osmo Lipponen, ambasador, ish Kryetar i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. 
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shqiptar mund të thuhet se ato iu nënshtruan ‘një testi’ pothuaj të përhershëm  brenda 
vetë medias gjatë kohës së Luftës në Kosovë. Rastet e përgënjeshtrimit të informacionit 
kanë qenë të pakta, tregues edhe i punës për saktësi, verifikim dhe balancim burimesh.  

Në kushtet e plurimedias, konkurenca mes medieve të veçanta nuk u kanalizua në 
sensacionalen apo në privatizimin e lajmit të parë, por në përpjekjen për saktësinë e tyre. 
Standardet etike të medias kërkojnë paanësinë dhe balancën e burimeve në mbulimin e 
konfliktit që trajton, e lidhur drejtëpërdrejt me besueshmërinë ndaj burimeve. Balancimi i 
burimeve për një ngjarje apo problem nga ana e reporterit televiziv apo të gazetës është 
detyrë funksionale e tij. TVSH  përdori në masën më të madhe burimin e Qendrës së 
Informacionit të NATO – s dhe i a serviri publikut shqiptar me transmetim të 
drejtpërdrejtë të plotë ashtu dhe të përmbledhur në edicionet informativë. Raportimet e 
zëdhënësit të NATO –s J. Shea, media vizive i a përcillte drejtpërdrejtë të plotë opinionit 
publik shqiptar në Shqipëri, Kosovë dhe diasporë.  Në rastin e audiencës shqiptare duhet 
të kemi parasysh një veçori të saj. Opinioni publik  kishte vlerësimin më të lartë për 
NATO dhe median e saj. Informacionet e saj konsideroheshin  të vërteta. Informacionet e 
saj gëzonin besueshmëri. Besueshmëria ndaj këtyre burimeve nga ana e publikut shqiptar, 
por dhe e medias shqiptare, nuk u lëkund edhe kur media ndërkombëtare kritikoi rëndë 
NATO –n  për  goditjen e gabuar mbi karvanin me refugjatë, me pasojë 75 të vrarë. 
Pavarësisht nga përqasja e saj, media shqiptare nuk shmangu burimet mediatikë të huaj 
që nënvizonin përgjegjësinë e NATO në këtë tragjedi. Ajo publikoi reagimin e 
organizatës “Reporter pa kufij” për këtë çështje. Sipas saj, NATO raportoi 5 ditë më vonë 
për nëntë bombat e saj të hedhura mbi karvan. Por pavarësisht se në Shqipëri opinioni 
publik ishte i tëri pro NATO, publikimi i informacionit për gabime teknike të NATO – s 
tregoi prirjen e medias për transparencë dhe për balancim. Titulli “Bomba e NATO-s bie, 
por nuk shpërthen në mes të Durrësit. Tmerr dhe panik në popullatë”529 është tregues i 
përpjekjeve për objektivitet ndaj ngjarjeve.  

Në median vizive shqiptare nuk munguan lajmet, kronikat dhe telekronikat e 
medias së huaj që kishin objekt kritikën kundër angazhimit të NATO në luftë, kundër 
bombardimeve ndaj objekteve strategjike serbe, protestat në Beograd, pamjet nga pasojat 
e bombardimeve, deklarata të zyrtarëve të lartë serbë përfshirë dhe Milosheviçin, 
protestat e grupeve të caktuara shoqërore në kryeqytetet europiane kundër luftës, etj. 
Krahas këtyre nuk ishin jashtë interesit edhe lajmet me karakter lokal si protestat e 
komunitetit të Avianos ndaj NATO, reagimi i qeverisë maqedonase ndaj fluksit të 
refugjatëve, ndihmat e komunitetit ndërkombëtar për refugjatët, si dhe vullnetarët nga 
diaspora shqiptare në SHBA për UÇK etj. “Një nga anët më pozitive të mbulimit nga 
media shqiptare e këtij konflikti, theksohej në në analizën “Pamje nga Tirana: lufta dhe 
paqja” ka qenë padyshim fakti që ajo që ngjiste në Beograd nuk i fshihej publikut. 
Bombardimet e NATO – s, urat e shkatërruara, të vrarët dhe të plagosurit, intervistat e 
Drashkoviçit ose edhe të Milosheviçit, kur ai u shfaq në TV i jepeshin publikut pa 
hezitim. Burimi ishin mediat ndërkombëtare, kryesisht BBC dhe CNN.”530  

Qasjet e plurimedias shqiptare ndaj burimeve të huaja ishin të ngjashme. 
Dallimet mes tyre qëndronin në preferencat ndaj llojeve të medias së huaj.  

                                                 
529 “Bomba e NATO-s bie, por nuk shpërthen në mes të Durrësit”, Gazeta Shqiptare ,1 qershor 1999,1. 
 Aviano bazë  ushtarake ajrore e NATO – s në  Itali. 
530 R.Lani, “Pamje nga Tirana”,72. 
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Është e vështirë të japësh vlerësim se në ç’masë arriti media shqiptare të vendoste 
balancën e burimeve, kur pjesa më e madhe e tyre ishte e huaj. Në këtë drejtim duhet 
konsideruar vlerësimi profesional për median referuese të saj. Analizat profesionale 
paslufte veçonin “kanalin  televiziv Euronews që transmetoi programe informativë në 
disa gjuhë evropiane dhe arabe, që gjithmonë u përpoq të mbulojë ngjarjet objektivisht, 
duke iu larguar çdo raportimi propagandistik apo komenteve”531.  

Një pamje më konkrete për këtë aspekt jep media e shkruar. Ajo bëri përpjekje 
serioze për balancim të burimeve në tërësinë e  tematikës së Luftës së Kosovës. 
Konstatohet lehtë një ndarje e preferencë burimesh mes tyre. Gazeta Shqiptare 
përgjithësisht u referohet shtypit të shkruar italian, La Republica apo Corriere della Sera; 
ndërsa Albania më shumë atij amerikan; Koha Jonë në tre faqet e saj të planifikuara për 
shtypin e huaj rreth Luftës në Kosovë, përdori artikuj të medias evropiane dhe asaj 
amerikane; në gazetën Rilindja të Kosovës që dilte në Tiranë shtypi i shkruar gjerman 
është i pranishëm gjerësisht. Prirja e medias së shkruar ishte përzgjedhja e artikujve 
vlerësues për  ndërhyrjen ushtarake dhe përparësitë e saj, por nuk mungonin dhe artikujt 
oponentë ndaj këtij qëndrimi.  

Konstatohet se nga ana sasiore në median tonë ashtu si dhe në atë të shumë 
vendeve të tjera, balanca anon nga burimet e informacionit të mediave perëndimore pro 
NATO. Burimet nga media e Beogradit dhe të atyre vendeve që kundërshtuan ndërhyrjen 
e NATO ishin më të pakta.  

Ndaj informacionit mediatik të NATO- s dhe atij amerikano – britanik pati  
kritika si nga qarqe mediatike ashtu dhe nga intelektualë dhe opinionistë të njohur të huaj 
si në kohën e luftës dhe pas saj. Kritika fokusohej në besueshmërinë e burimeve të saj 
dhe rrjedhimisht në informacionin që prodhonin dhe shpërndanin ato për median. Për 
këtë alternativë mendimi, informacioni i burimeve të NATO ishte i manipuluar dhe 
justifikonte veprimet e kësaj aleance.  

I njohur për qëndrimin e papajtueshëm të luftës së NATO në Kosovë, Naom 
Chomsky vinte në dukje aspektin manipulues të burimeve të informacionit në organizatat 
mediatike, për të cilat bënte fjalë citimi më lart. Ai vërente: “Unë mendoj se shumica e 
reporterëve të terrenit raportojnë në mënyrë korrekte. Mënyra e strukturimit dhe 
interpretimi i fakteve është një çështje tjetër”532. Por studimet mediatike që merren me 
News media ndajnë mendimin se përgjegjësia është sa individuale, aq dhe e grupit 
mediatik.   

Kritike ndaj fushatës ajrore të NATO ishte edhe organizata ndërkombëtare 
“Reporterët pa kufij”, e cila kritikonte ashpër zyrat e shtypit të NATO për dezinformim 
gjatë 2,5 muaj bombardimesh. “Raportet e shtypit të NATO për luftën shtrembërojnë. 
Është për t’u shqetësuar sepse forcimi i sistemit të komunikimit të NATO ka qëllim 
rritjen e manipulimit të medias më shumë se përmirësimin e cilësisë së informacionit… 
Zyrtarëve të  NATO  u duhet energji për të vërtetën. Ndërsa mbetet mbrojtës “vetëm i 

                                                 
531 Milović, “The media and human rights in Kosovo”, 7. 
532 Naom Chomsky, “The credibility of NATO” Noam Chomsky interviewed by Mary Lou Finlay, 
As it Happens, April 16, 1999. Tërhequr 12 dhjetor 2009. http://www.chomsky.info/interview 
s/19990416.htm. 
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kauzës” në sytë e opinionit publik perëndimor, NATO nuk ka treguar dëshirën e mirë në 
marrëdhëniet e saj me median dhe ka shtrembëruar të vërtetën në disa raste.”533  

Kuhn dhe Neveu argumentojnë se nëse i referohemi  dhe njëherë  “studimit klasik 
të Tunstall –it, gazetarët janë dhe producentë informacioni, edhe  punëtorë të paguar të 
një kompanie mediatike. Brenda kufijve të vendit të tyre të punës atyre u duhet të 
përfshihen në një marrëdhënie tjetër – këtë herë hiearkike – me menaxhimin. Në këtë 
kontekst kjo tendencë nxitet qartazi nga presionet komerciale për të arritur numrin 
maximal të shikuesve apo të qarkullimit.”534 

Marina Bllagojeva në artikullin e saj “Lufta në Kosovë, një fitore për median?” 
nënvizon se media perëndimore nuk ishte ‘as e balancuar, as objektive’. Sipas saj 
nëpërmjet manipulimit ajo krijoi mekanizmin për të justifikuar luftën e NATO kundër ish 
Jugosllavisë. “Një strategji e ngjashme ishte përdorur gjerësisht nga media serbe (edhe 
nga ajo shqiptare), por në krahasim me median perëndimore, niveli më i ulët profesional 
e bëri atë më pak të besueshme. Joshja ndaj gjoja objektivitetit të medias perëndimore 
është shumë më e rrezikshme se propaganda zhurmëmadhe, e ashpër, primitive e 
televizionit shtetëror serb”535 shkruante Bllagojeva.  

Në shkrimin e saj autorja e mësipërme anashkalon faktin se dëbimi i gazetarëve 
perëndimorë të akredituar në Beograd (mes tyre kishte nga ata që raportonin prej andej që 
nga koha e Titos) nga qeveria e Milosheviçit, më 25 mars 1999, ngushtoi hapësirën për 
informacione direkte të pavarura nga ky burim. Gazetarët perëndimorë, sidomos ata që 
ishin nga vendet pro NATO –s, që kishin mundur të qëndronin në Beograd iu nënshtruan 
formave të ndryshme të dhunës, (psikologjike dhe fizike) dhe censurës së egër që 
ushtrohej nga ushtria serbe, por edhe nga RTS, si qendra nga ku editoheshin 
informacionet për qendrat e ndryshme mediatike ndërkombëtare. “Ligji i luftës dhe 
censura iu venë (gazetarëve të huaj) gojëzën e qenit”536 përshkruan Candido.  

Korespondentët e luftës në Kosovë kanë nënvizuar në shënimet e tyre koston e 
lartë të urdhërit të dëbimit të tyre nga ana e Milosheviçit për vetë median serbe.  Krahas 
mbytja e oponencës mediatike brenda në Serbi dhe mbizotërimi i burimit zyrtar pati 
ndikimin e vet negativ në opinionin serb, por edhe për balancimin e burimeve të 
informacionit në  median ndërkombëtare. Teknologjia e fuqishme mediatike e qendrës 
audiovizive të NATO - s depërtoi pa pengesa në këtë hapësirë, duke trajtuar dhe burimet 
e kësaj hapësire  nga këndvështrimi i saj. Për herë të parë në këtë luftë ajrore, NATO 
transmetoi programe nga radio dhe televizioni i saj, i njohur si “Voice of NATO” (Zëri i 
NATO). Të gjithë marrësit kryesorë radiotelevizivë në Serbi dhe Mal të Zi ishin 
shkatërruar nga lufta. “Voice of NATO” si burim i drejtpërdrejtë i Aleancës mbërrinte 
deri në Mal të Zi e Maqedoni. Programet e saj arrinin deri te shqiptarët të strehuar në 
bodrume në Kosovë. 

                                                 
533 Kristina Stefanova, “Media group lambastes NATO: Accuses Allies of Disinformation”, The 
Washington Times June 16, 1999, Tërhequr 17shkurt 2009, http://www.highbeam.com/doc/1G1-
56761774.html  
534 Raymond Kuhn dhe Erik Neveu,  “Eksplorimi  terrenit” në  Gazetaria Politike.  Sfida të  reja, praktika 
të  reja..përkth.Agim Doksani (Tiranë : ISHM, 2010), 34.  
535 Bllagojeva, Marina. “War in Kosovo : A victory for the media? Part 3 : Western media: Professional 
invention of reality, September 27,1999 Central Europe Review Vol 1, No 14.(1999). Tërhequr 15 Tetor 
2011. http://www.ce-review.org/99/14/blagojevic14.html 
536 M.Candido, Profesioni: reporter në luftë, 30. 
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Shtypi dhe televizionet në Shqipëri nuk u përfshinë në debatin e ndërkombëtar 
lidhur me këtë çështje. Duke mos u bërë pjesë e këtij debati mungoi dhe  publikimi i 
argumenteve dhe i opinionit alternativ të Noam Chomsky, Philip Hammond, Dajane 
Jonstoun, Daniel Pearl etj. Edhe institutet shqiptare të  specializuara i qëndruan anash 
këtyre alternativave. Zëri intelektual shqiptar mungoi në këtë debat ndërkombëtar pro dhe 
kundër ndërhyrjes ushtarake të NATO në Kosovë. Instituti i medias botoi pas luftës një 
përmbledhje të titulluar “Lufta kundër luftës”në të cilën u përfshinë artikuj të ndryshëm 
në këtë kuadër “me synimin që të nxisë një diskutim në Shqipëri dhe në Kosovë”537. 

V.4. Tipare të përgjithshme të  medias shqiptare gjatë Luftës në Kosovë (1999) 

Lufta e Kosovës e gjeti median pluraliste shqiptare në tërësi dhe atë vizive në 
veçanti në periudhën e zhvillimit të saj ekstensiv. Ajo kishte fituar një përvojë të çmuar 
në ushtrimin e profesionalizmit në kushtet e një konflikti të tejskajshëm të shoqërisë me 
qeverinë pas shkatërrimit të  firmave piramidale të vitit 1997 dhe rebelimit të vitit 1998. 
Në vitin 1999 media shqiptare u gjend në qendër të një konfiguracioni kompleks 
zhvillimesh politike e diplomatike, si në vend ashtu dhe në rajon.  

Megjithëse pa përvojë profesionale në kohë lufte, medias shqiptare të vitit 1999 i 
ra përgjegjësia e mbulimit të Luftës në Kosovë dhe ngjarjeve që lidheshin me të. Që në 
fillim duhet shënuar se Lufta në Kosovë e ballafaqoi median shqiptare me vështirësi të 
shumta krahasuar me atë të huaj. Mund të përmendim mungesën e përvojës lidhur me 
përgatitjen profesionale pёr kushte lufte. Gazetarët shqiptarë nuk kishin kryer asnjë kurs 
apo shkollë përgatitore me elementët bazë për gazetarinë e luftës. Strukturat mediatike të 
NATO - s kishin ofruar kurse përgatitore për gazetarët shqiptarë, por këta të fundit kanë 
qënë kyesisht të përqendruar në raportet politikë – ushtri në kushtet e demokratizimit dhe 
të reformës në ushtri në rrugën e saj për plotësimin e standardeve për integrim. Ndërsa 
media ushtarake shqiptare, megjithëse më e kualifikuar në këtë drejtim, nuk pati prurje 
specifike, që të bënin diferencën me atë të reporterit të mediave të tjera. Faktikisht ajo i 
mungoi publikut shqiptar. Angazhimi i saj  nuk arriti të plotësonte kërkesat për 
informimin për situata konkrete dramatike si ajo në “kufirin serbo-shqiptar për arsye të 
minimit të tij vetëm 3-4 metra larg Shqipërisë”538, apo “tensioni në  kufirin shqiptaro – 
serb në rastin e bombardimit në Tropojë”539.  

Ndryshe ndodhte me median e huaj, e cila mbuloi ngjarjet në Kosovë. Gjatë luftës 
së Kosovës, masmedia londineze kishte hapur një shkollë për të përgatitur punonjësit e 
shtypit, që do të mbulonin ngjarjet në terren. Gazeta Shqiptare kishte publikuar një 
artikull gazetës londineze The Indipendent ku përshkruhej veprimtaria e kësaj shkolle: 
“Në një kënd të humbur të një fshati anglez një grup ish marinsash u mëson gazetarëve, 
fotografëve dhe kameramanëve se si të bëhen gati për të qenë pjesëmarrës në teatrin e 
luftimeve në ish Jugosllavi. Çdo javë një kontigjent i ri mëson falë kurseve të organizatës 
Centurion Risk Assesment Services. Ish ushtarë të luftës në Folkland – Malvine u mësojnë 
abc-në e çaktivizimit të bombave dhe minave gazetarëve dhe fotoreporterëve, që së 
shpejti do të shkojnë në Ballkan. Pjesëmarrësit e shkollës jo të zakontë i nënshtrohen 
edhe leksioneve teorike, demonstrimeve praktike dhe ndjekjes së dokumentarëve të 

                                                 
537 Lani,  “Pamje nga Tirana”, 74 
538 “Serbët minojnë  Tropojën”, Gazeta Shqiptare, 13 prill 1999,1. 
539 “Serbët pushtojnë  4 orë  Kamenicën”, Gazeta Shqiptare, 14prill 1999,1. 
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luftës”540. Vështirësitë e raportimit dhe filmimit në kohë lufte janë të njëjta me ato të 
ushtarëve në front. Media shqiptare solli dhe përvoja të raportuesve të huaj që kishin 
mundur të depërtonin në terrenin luftarak të Kosovës. Vështirësitë e saj në luftën e 
Kosovës, gazetarja italiane Janinë di Giovani i kishte përshkruar në reportazhin “Unë mes 
UÇK-së nën bombat e MIG-ëve serbë.”541  

Nëse lajmi nga terreni në kushtet e teknologjisë së sotme sigurohet dhe në rrugë të 
tjera, (valëve satelitore), zhanri i  dokumentarit televiziv kërkon që korrespondenti i 
shtypit, të shoqërojë hap pas hapi njësinë luftarake, duke qenë dhe vetë pjesë e ngjarjes. 
Historia e shtypit ka regjistruar një bilanc të hidhur për komunitetin e gazetarëve, 
pjesëmarrës në luftëra e konflikte të ndryshme, duke nisur që nga Lufta e Koresë, e cila 
shënoi  numrin më të madh të gazetarëve të flijuar ndonjëherë në konflikte e beteja, për të 
vijuar me  korrespondentët e fotoreporterët amerikanë të vrarë në luftën e Vietnamit, 
numrin e konsiderueshëm të jetëve të humbura në Irak etj. Ndërsa në  luftën në Kosovë 
vetë NATO kishte deklaruar se  “nuk garantonte gazetarët, nga bombat e saj, të cilat 
plagosën gazetaren e Times, An Tuentis, reporteren e televizionit portugez, Elsa Marujo 
dhe vranë shoferin serb të njërës prej veturave”542. Pak ditë pas përfundimit të 
bombardimeve të NATO, media paralajmëronte gazetarët, nëpërmjet titullit lajm “Vriten 
dy gazetarë njëri italian dhe tjetri gjerman, që punon për të përditshmen gjermane 
“Sterln”. Ndërkombëtarët sulmohen nga çetnikë dhe informacioni nga Kosova është më i 
pakët.543 Sipas raportit “The media and human rights in Kosovo” numri viktimave të 
medias në Luftën në Kosovë ishte “të paktën 25”544.   

Një vështirësi tjetër për median shqiptare ishte mungesa e legjislacionit pёrkatёs 
pёr trajtimin e gazetarëve të luftës.  Informuesit e opinionit publik shqiptar e mё gjerё  
nuk pёrfshiheshin nё asnjё legjislacion tё veçantё për trajtimin nё rast lufte.   

Me fillimin e operacioneve luftarake të NATO në Kosovë, njerëzit e medias u 
vendosën në mënyrë permanente në zonën e Kukësit dhe të Tropojës, fare pranë brezit 
kufitar luftarak, objekt i predhave serbe, që rrezikonin jetë njerëzish. Tituj lajmesh e 
kronikash “Serbët minojnë Tropojën”545, “Serbët pushtojnë 4 orë Kamenicën. Plaçkitje, 
djegje dy km  brenda kufirit”, “OKB: Serbët zgjerojnë konfliktin”546, “Serbët djegin 
postën e Qafë Prushit”547, u formuluan mbi bazën e situatës reale luftarake, e jetuar nga 
korrespondentët e medias. Pavarësisht se aleatët strategjikë të Shqipërisë në këtë luftë 
kishin garantuar se “NATO po dërgon pilotët e saj në kushte të vështira, pa pushim natë e 
ditë, për të ruajtur parimet e qytetërimit, e ndershmërisë themelore njerëzore, por dhe të 
mbrojë paqen në këtë rajon, ku përfshihet dhe Shqipëria”548 kërcënimi ishte real. 

Media shqiptare ushtronte profesionin në kushtet e një infrastrukture jo shumë 
favorizuese për informacion të shpejtë dhe të pandërprerë. Rrugë të vjetra e të 
shkatërruara prej kohësh,  llogjistika mediatike shqiptare nuk ishte e sofistikuar sa duhet, 

                                                 
540 “Shkollë  për gazetarët e luftës”, Gazeta Shqiptare, 3 qershor 1999,4. 
541 Janinë  di Giovani, “Unë  mes UCK nën bombat e MIG serbë ”, Gazeta Shqiptare, 14 maj 1995,6.  
542 “NATO nuk garanton gazetarët”, Gazeta Shqiptare, 1 qershor 1999,2.  
543 “Fillon procesi i krimeve”, Gazeta Shqiptare ,15 qershor 1999, 2.  
544 Milovic, “The media and human rights in Kosovo”,10. 
545 “Serbët minojnë  Tropojën”, Gazeta Shqiptare, 13 prill 1999,1. 
546 “Serbët pushtojnë  4 orë  Kamenicën”, Gazeta Shqiptare, 14prill 1999,1. 
547 “Serbët djegin Qafë  Prushin”, Gazeta Shqiptare,  1maj 1999,1.  
548 Strobe Talbot “NATO do të fitojë luftën në Kosovë”, intervistë nga A. Sokoli, TVSH 12 prill 1999, në 
 ATVPSH Fondi A/1-6, seksioni politiko–shoqëror Viti 1999.  
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që të ofronte mundësitë e transmetimit të drejtpërdrejtë në qendrat e tyre e prej andej në 
publik. Ajo përballej me konkurencën mediatike ndërkombëtare, e cila përcillte lajmin në 
kohë reale, shumë më herët se kronistët apo kronikat e kanaleve televizive shqiptare të 
mbërrinin në departamentet e lajmeve. Jo në pak raste lajmi i ditës merrej nga stacionet e 
huaja të vëzhguara nga pritësit në zyra. Ishte dhe kjo një prej arsyeve, pse informacioni i 
rrjeteve të mëdha televizive botërore të përqendruara në të njëjtën zonë përcillej me një 
tjetër interes nga publiku ynë. Në këto kushte krahas kërkimit të së veçantës që bënte 
diferencën, reporterët duhej të respektonin standardet profesionalë, përzgjedhjen e 
informacionit, balancimin e burimeve, interesin publik etj.  

Vështirësitë për median nuk ishin vetëm sa më sipër. Lufta e Kosovës, vetëm 2 
vjet pas ngjarjeve të vitit 1997 e rebelimit të vitit 1998 e gjeti shoqërinë shqiptare shumë 
të polarizuar. Preferencat e klasës politike shqiptare ndaj faktorëve politikë në Kosovë, të 
shoqëruara me sulme dhe kundërsulme u pasqyruan edhe në media, e cila provoi të 
përballej dhe me vështirësi, që reflektonin shkallën e lirisë së saj reale. Qëndrimi i 
politikës ndaj medias ishte shprehje e faktit se media ende perceptohej nga politika si 
mjet propagande. Kjo u reflektua dhe në akuzat e rënda të opozitës e medias së saj kundër 
medias shtetërore,sikurse ishte RTVSH.  

Opinioni publik shqiptar, rritur ndjeshëm me ardhjen e refugjatëve të luftës nga 
Kosova, ishte më i interesuari se kushdo tjetër për informacionin. Në kohën e sotme edhe 
ai opinion publik që nuk përfshihet direkt në luftë, sikurse ve në dukje studjuesja e 
medias E.Balabanova “bëhet pjesë e saj për shkak të lajmeve të medias. Informacioni dhe 
imazhet e vuajtjeve njerëzore bëjnë xhiron e botës dhe shkojnë pothuaj te secili”549.  
Kërkesa e opinionit shqiptar për informacion të shpejtë, të saktë, të plotë dhe të prekshëm 
ishte legjitime.  

Lufta në Kosovë shënoi për median shqiptare përfshirjen e saj për herë të parë në 
një luftë reale, duke promovuar në këtë mënyrë një dimension të ri të saj, atë të medias së 
luftës. Ky hap i rëndësishëm në historinë e  medias shqiptare u shoqërua me 
përmirësimin e standardeve profesionalë dhe me konsolidimin e tipareve themelore të 
saj.  

Media shqiptare qëndroi në tërësi në pozitat e pasqyrimit realist të ngjarjeve. Ky 
tipar karakterizoi në përgjithësi të gjithë median, si atë zyrtare dhe private,  partiake  dhe 
të pavarur.  

Media shqiptare ishte konsoliduar si pluraliste dhe në rrugën e zhvillimit të saj 
synonte standardet profesionale bashkëkohore, të cilat funksionojnë mbi bazën e 
respektimit të parimeve demokratike. 

Tipar dallues i medias së kësaj kohe ishte mbrojtja e interesave kombëtare, 
sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial. Këta prioritete drejtuan politikёn 
editoriale tё saj nё pёrmbajtje dhe nё format shprehёse në të gjithë gamën e saj, që nga 
lajmi, shkrimi analitik dhe vetë përzgjedhja e prurjes së shumtë të shtypit të huaj.  

Karakteristikë tjetër e medias shqiptare gjatë Luftës së Kosovës është se ajo 
paraqitet e zhveshur nga përmbajtja dhe forma nacionaliste e skajshme. Ky tipar i 
rëndësishëm i saj është rrjedhojë e zhvillimit historik të vetё popullit shqiptar. Historia e 
mendimit të popullit shqiptar nuk sjell dokumente që të provojnë ekzistencën e 
ideologjive tё pёrpunuara pёr të zhdukur popuj apo etni tё tjera.  

                                                 
549 Ekaterina Balabanova, Media, War and Politics, (England:  ASHGATE, 2007),  2. 
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Nuk vërehen në median e kësaj kohe pasione apo thirrje nacionaliste. Politika 
editoriale në shtypin e shkruar dhe viziv si dhe struktura programore e kanaleve 
televizive nuk u shndruan në propaganduese të luftës. Madje edhe në rastet e cënimit të 
integritetit territorial të Shqipërisë, (goditjet e artilerisë serbe në kufi dhe brenda tij, me 
pasoja në njerëz dhe dëme materiale), në faqet e para të gazetave, apo në raportimet 
direkte në radio dhe televizione, motivimi i popullsisë për mbrojtjen e vendit, nuk u bë 
duke nxitur ndjenja  nacionaliste të skajshme. Megjithëse kishim të bënim me një media 
plurariste raportimi i tyre përgjithësisht ishte i përmbajtur dhe objektiv. Edhe 
dokumentacioni historik në formën e dosierëve në shtypin e shkruar dhe në programet 
televizive me karakter historik nuk demonstruan prirje drejt tendencave nacionaliste në 
media.  

Kujdes u bë dhe lidhur me botimet nga literatura e huaj. Shtypi i shkruar bënte 
kujdes të distancohej nga artikujt apo studimet huaja të kohës apo të së shkuarës. Botimi i 
shkrimit “Ankthi amanetor i serbofobisë” i autorit serb Petar Xhaxhiç, që referonte një 
etiketim për serbët si “një fis i prishur dhe i keq, një pjellë që s’ka ku shkon më keq”550, u 
shoqërua me një sqarim nga ana e gazetës.  Në të bëhej me dije se bëhej fjalë për një 
shkrim të vitit 1332 nga frati Burkart, ( i mbiquajtur Burkart gjermani), i cili ishte botuar 
më herët në revistën “Politika Svet”.  

Botimet e studimeve të akademikëve serbë apo programeve për zhdukjen e 
popullsisë shqiptare, si ai i Çubrilloviqit, ishin të pranishme në të përditshmet shqiptare 
në këtë kohë, sidomos në gazetën “Rilindja” të Kosovës që atë në kohë botohej në Tiranë. 
Shtypi i shkruar bëri publike implikacionet që Memorandumi i Akademisë së Shkencave 
dhe Arteve të Serbisë, i vitit 1986, solli për popullsinë shqiptare të Kosovës. Madje pati 
dhe një reagim nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cila si kundërveprim botoi një 
platformë për çështjen kombëtare shqiptare, ku notat e një nacionalizmi historik nuk 
munguan. Duke u nisur nga fakti se kufijtë e durimit ishin shtyrë shumë larg nga 
shqiptarët e Kosovës, ka pasur raste ku nëpër gazeta përdorej me tepri kritika ndaj 
qëndrimeve të caktuara të politikës ndërkombëtare, të figurave të caktuara të saj, apo 
sulme për “vonesa” të ndërhyrjes së NATO në Kosovë. Shpërthime të ngarkesave 
emocionale, në shkrime kritikë apo dhe editorialë, referuar standardeve të medias 
bashkëkohore.  

Media shqiptare e asaj kohe demonstroi se tipari kryesor i saj ishte lufta për 
mbrojtjen e vlerave demokratike, respektimin e të drejtave themelore të njeriut, të cilat i 
ishin shkelur popullsisë shqiptare shumicë në Kosovë. Ajo e konceptoi ndërhyrjen e 
NATO në Kosovë si detyrë të komunitetit ndërkombëtar për  mbrojtjen e parimeve 
universale të lirisë, barazisë dhe drejtësisë. Media shqiptare promovoi idenë se lufta e 
NATO në Kosovë duhej kuptuar si luftë për shkatërrimin e makinerisë serbe të gjenocidit 
e pastrimit etnik dhe si investim për paqen, për vendosjen e drejtësisë dhe të demokracisë 
në këtë pjesë të rajonit të Ballkanit. “Kriza e Kosovës, theksohej në artikullin “Lufta e 
Kosovës lufta për Perëndimin”, botuar në gazetën Shekulli, po del jo si çështje e serbëve 
dhe shqiptarëve, po e amerikanëve e rusëve, Europës e Amerikës, luftës e paqes, 
marrëveshjeve e mosmarrëveshjeve, demokracisë e totalitarizmit, europeizmit e traditës 
ballkanike, tolerancës e mosdurimit”551.  

                                                 
550  Petar Xhaxhiç, “Ankthi amanetor i serbofobisë” Gazeta Shqiptare, 11 maj 1999.  
551 Shaban Sinani, “Lufta dhe paqa në  Kosovë ”, Shekulli, 10 mars 1999,5. 
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Besimi në një të ardhme më të mirë në Kosovë karakterizoi përgjithësisht 
shkrimet apo produksionet televizive të kohës. Krahas optimizmit në media nuk mungoi 
dhe fryma e ekzaltimit për fillimin e një “epoke të re, përhapjes dhe triumfit të të drejtave 
të mëdha njerëzore, të vlerave të lirisë, drejtësisë, sigurisë dhe bashkëjetesës së popujve 
në shkallë të gjerë, pavarësisht kombësisë, racës, fesë apo bindjeve”552. Të tilla nuanca u 
vërejtën më shumë në fjalimet e drejtuesve politikë shqiptarë e të huaj në ditët e para të 
fillimit të bombardimeve dhe në fund të luftës kur trupat tokësore të NATO hynë në 
Kosovë të cilat i pasqyroi media.  

Humanizmi është një tipar që spikati dukshëm në media gjatë Luftës në Kosovë. 
Media sensibilizoi opinionin shqiptar e atё ndёrkombë tar, për tragjedinë kosovare dhe 
promovoi fuqishëm mikpritjen shqiptare, duke rikuperuar ndjeshëm imazhin e 
shqiptarëve, i cili sikurse shkruhej në Gazetën Shqiptare, “bie ndesh me imazhin e krijuar 
për shqiptarët në Greqi dhe Itali këto 8 vitet e fundit”553. Jo rastësisht në faqet e të 
përditshmeve të Tiranës u publikua deklarata e qeverisë greke se “Greqia nuk do të presë 
asnjë refugjat të vetëm”554.  

Media shqiptare i kundërqëndroi dhe asaj maqedonase lidhur me ankesat e saj 
ndaj refugjatëve të vendosur përgjatë kufirit shqiptar. Përpjekjeve të zyrtarëve maqedonas 
për të justifikuar qëndrimin e tyre johumanist ndaj refugjatëve kosovarë dhe për t’i 
paraqitur ato si një shtrembërim të medias amerikano- britanike, media shqiptare i 
kundërvuri imazhet apo informacionet që vinin nga kampet e refugjatëve në Maqedoni, 
që  ishin krejt të ndryshme me trajtimin e refugjatëve në Shqipëri. Deklaratës së 
kryeministrit maqedonas Georgievskij, se “vendi ynë është shumë i vogël dhe nuk i ka 
mjetet për të përballuar propagandën e mediave ndërkombëtare; unë e di se sa e vështirë 
është të luftosh kundër BBC dhe CNN”555, media shqiptare dhe ajo ndërkombëtare i 
kundërvuri imazhet tronditëse të rrahjes së refugjatëve kosovarë nga policët maqedonas 
në pikën kufitare të Bllacës, apo gjendjen katastrofale në  kampet e refugjatëve në 
Maqedoni.  

Në funksion të këtij misioni media solli dhe shembuj flagrantë të mungesës së 
humanizmit serb edhe në mjekësi. “Sjellje raciste e mjekëve serbë” në një spital në 
Beograd ndaj një gjashtëvjeçari shqiptar, e kishte cilësuar artikulli ndërprerjen e mjekimit 
ndaj shqiptarit të vogël me fillimin e luftës.  

Media  ka meritë të veçantë në krijimin e imazhit tjetёr për shqiptarin, tё njё 
shqiptari dhe shoqërie humaniste, ndryshe nga ai i prezantuar opinionit publik 
ndërkombëtar me ngjarjet e viteve 1997 apo 1998 nga shtypi grek apo italian etj.  
 
 
 
 

                                                 
552 ATSH 14 qershor 1999. 
553 “Zemërgjerësi dhe humanizëm”, Gazeta Shqiptare, 7 prill 1999, 3 
554 “Greqia mbyll dyert për refugjatët kosovarë ”, Gazeta Shqiptare, 4 prill 1999,3. 
555 Llupçe Georgievski, “E vështirë  të  luftosh CNN dhe BBC”,Gazeta Shqiptare, 7 prill 1999,3. 
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PËRFUNDIME  

 Qëndrimi mediatik në Shqipërinë moniste për ngjarjet në Kosovë në vitin 1981 e 
për ato që pasuan identifikohej me atë të politikës zyrtare dhe u kushtëzua nga 
përparësitë e saj, e cila ballafaqohej me interesa kundërvenëse. Nga njëra anë 
qëndronin interesat e sovranitetit shtetëror, interesa që kushtëzonin marrëdhëniet 
ndërmjet Shqipërisë dhe Federatës Jugosllave si dy vende fqinjë; nga ana tjetër 
interesi imediat për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, pa cenuar 
normat e së drejtës ndërkombëtare në kushtet e mbizotërimit të Luftës së Ftohtë. 
Pas demonstratave të vitit 1981 shteti shqiptar hartoi dhe zbatoi një strategji të re 
politike ndaj Kosovës, e cila kushtëzoi një standard mediatik të ndryshëm nga ai i 
deriatëhershëm. Sipas këtij standardi media do të përcillte në publik informim 
realist të ngjarjeve në Kosovë dhe do të reflektonte qëndrime korrekte konform 
normave ndërkombëtare.  

 Studimi ka veçuar disa nga grupet kryesorë publikë dhe zyrtarë, ka analizuar  
objektivat përkatës ideologjikë dhe pragmatistë që shteti shqiptar synonte të 
arrinte nëpërmjet medias te ato grupe. Procesi i komunikimit të  medias me këto 
grupe të opinionit publik për çështjen e Kosovës përfshinte disa nivele sikurse 
janë: komunikimi me opinionin e brendshëm publik, me publikun shqiptar në 
Kosovë, në ish Jugosllavi e diasporë, me opinionin publik ndërkombëtar, me 
strukturat politike ndërkombëtare, me opinionin publik jugosllav dhe qarqet 
federative, si dhe me të ashtuquajturat grupe të majta marksiste leniniste në botë. 
Si evidencimi i grupeve kryesorë publikë dhe trajtimi i synimeve përkatës ndaj 
tyre në këtë studim sjell një  risi në  drejtim të  studimeve mediatike shqiptare 
përsa i përket raporteve media politikë  në  periudhën moniste në  Shqipëri.  

 Problematika e Kosovës u bë objekt i rëndësishëm i medias në Shqipëri në 
përmasa të pakrahasueshme me atë të para ngjarjeve të mars – prillit 1981. Për 
herë të parë mbulimi mediatik i problematikës së Kosovës paraqitej 
gjithëpërfshirës, në dinamikën dhe kompleksitetin e vetë zhvillimeve. Tematika e 
larmishme e problematikës së Kosovës u lëvrua nëpërmjet gjinive të ndryshme 
gazetareske. Në median e kohës tërheq vëmendjen sasia e lajmeve dhe cilësia 
analitike e saj. Qartësia në parashtrimin e argumenteve dhe vlerësimi realist i 
situatës, i shkaqeve objektive dhe subjektive, reflektimi dhe parashikimi i rrjedhës 
së ngjarjeve në të ardhmen në Kosovë dhe në ish federatë e renditin nivelin 
analitik të medias së kohës në atë të homologeve të huaja. Megjithatë,  në çdo 
analizë mediatike spikaste karakteri ideologjik i kohës dhe  përsëritej idea se 
zgjidhja e gabuar e çështjes kombëtare në ish federatë ishte rrjedhojë e vijës 
antimarksiste të ndjekur nga udhëheqja jugosllave. Në fund të dhjetëvjeçarit të 
tetë për shkak të ndryshimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe rrethanave të 
krijuara në vend, në medien shqiptare dallohet qartë raporti jo koherent ndërmjet 
konsekuencës së qëndrimeve ideologjike dhe pragmatizmit shtetëror në raport me 
problematikën e Kosovës, mes interesit shtetëror dhe atij kombëtar  etj. 

 Në trajtimin mediatik shqiptar ndaj zhvillimeve në Kosovë në periudhën 1981 - 
1990  u demonstruan disa dukuri, si tregues të standardeve profesionalë të kohës : 
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 Informimi i publikut nga ana e medias për demonstratat në Kosovë u 
vonua.    

 - Lëvrimi i kësaj tematike që në fillim u përqendrua në duart e kupolës 
drejtuese politike.  

 Opinioni i lirë qytetar lidhur me ngjarjet mungoi, ndërsa mendimi 
intelektual ishte i kufizuar. 

 Me reagimin e saj të parë, media shqiptare theu njëherë e mirë heshtjen e 
saj për situatën në Kosovë dhe u bë burim referues informacioni nga ana e 
medias ndërkombëtare. 

 Reagimi i shtypit shqiptar shënoi njëkohësisht fillimin e polemikës me 
median jugosllave për ngjarjet. Të dy qeveritë përdorën medien si 
instrument propagandistik në mbështetje të qëndrimeve të tyre respektive. 
Kjo dukuri u perceptua nga ajo ndërkombëtare si ‘betejë e fjalëve’. 

 Zhvillimet në Kosovë kushtëzuan një marrëdhënie tjetër me burimet e 
informacionit mediatik të huaj nga ana e medies shqiptare.  

 Për një kohë të gjatë lajmet dhe analizat mediatike të medies  autoritative 
perëndimore, të përzgjedhura dhe të kontrolluara, mbajtën peshën më të 
madhe të informacionit mediatik shqiptar për problematikën e Kosovës. 
Ky hap në drejtim të burimeve të informacionit shënoi fillimin e 
plasaritjes së ‘murit’ hermetik të gazetave shqiptare ndaj atyre të huaja.  

 Toleranca ndaj tyre për çështjen e Kosovës luajti rol në informimin më të 
plotë të publikut dhe në njohjen nga ana e tij të një alternative tjetër 
vlerësimi për ngjarjet në Kosovë.  

 Pavarësisht kësaj, gazetarëve të huaj nuk u iu ofrua mundësia për të 
raportuar nga Shqipëria. 

 Qëndrimi ndaj burimeve mediatike kosovare paraqitet  i kushtëzuar. 
 Medias shqiptare i mungoi burimi i saj i drejtëpërdrejtë dhe ekskluziv nga 

Kosova. 
 Media moniste shqiptare u tregua e tërhequr ndaj gazetës zyrtare 

prishtinase Rilindja. E censuruar nga pushteti serb dhe federativ pas 
demonstratave të vitit 1981, ajo u perceptua edhe si mjet në duart e 
politikës serbe e jugosllave. Thyerja e censurës për ngjarjet e shkurt marsit 
1989, roli i gazetarëve të saj në krijimin e forcës politike opozitare 
shqiptare në Kosovë, rriti interesin për të nga të përditshmet e kryeqytetit 
shqiptar. Mbyllja e gazetës Rilindja nga pushteti serb, e viktimizoi dhe e 
shndërroi atë në precedent për organizmat mediatikë evropianë e 
ndërkombëtarë. Rrjedhimisht imazhi i saj në sytë e opinionit publik 
shqiptar brenda dhe jashtë  Federatës Jugosllave u rikuperua.  

 Media federative jugosllave (agjencia zyrtare Tanjung dhe disa gazeta) ajo 
republikane sllovene dhe e kroate u shfrytëzuan dhe u referuan në mënyrë 
të konsiderueshme nga media shqiptare në përftimin e fakteve dhe sipas 
rastit të analizave në funksion të çështjes së Kosovës.  

 Duke filluar nga viti 1989 mendimi analitik i intelektualëve kosovarë, 
burimet nga alternativa opozitare shqiptare në Kosovë, LDK, u bënë pjesë 
e burimeve shqiptare të informacionit mediatik. 
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 Shtimi i informacionit zgjeroi dukshëm hapësirën për ngjarjet në Kosovë në faqet 
e gazetave; ndërsa në RTVSH struktura strikte e edicioneve informativë ndryshoi 
në varësi të materialit të parapërgatitur për Kosovën.  

 Të gjitha format e shprehjes mediatike në Shqipëri për çështjen e Kosovës, duke 
filluar nga viti 1981 dhe më pas, përshkoheshin nga një bosht, që mund të 
emërtohet e drejta për vetëvendosje. Mohimin në vijimësi të kësaj të drejte, media 
e etiketoi ‘ves juridik’ të konstitucionalizmit federativ, ndërsa njohjen e kësaj të 
drejte si çelësin kryesor të zgjidhjes së problemit të shqiptarëve në Kosovë. 
Çështja e mbrojtjes dhe e respektimit të parimit të së drejtës për vetëvendosje të 
popullit shqiptar në Kosovë shtrohej në planin e respektimit të së drejtës 
ndërkombëtare, në rrethanat historike të ekzistencës së Luftës së Ftohtë.  

 Media në Shqipëri pasqyroi hap pas hapi procesin e likuidimit gradual të 
autonomisë së Kosovës. Përpjekjet serbe kundër kushtetutës së vitit 1974 ajo i 
emërtoi  ‘atak kushtetues’ ndaj shqiptarëve në krahinë, ndërsa shkallëzimi i 
masave për minimizimin e autonomisë u cilësua si parathënia e anulimit të 
autonomisë. Përmbyllja e procesit kundërautonomi u regjistrua në media në të 
gjithë kompleksitetin e tij në Kosovë, Jugosllavi dhe në kushtet e ndryshimeve 
historike në Evropë dhe në Shqipëri.  

 Pas miratimit të Kushtetutës së Kosovës (shtator 1990) dhe veçanërisht pas fjalës 
së kreut të shtetit shqiptar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB, ritmi në 
trajtimin mediatik  i tematikës së Kosovës ndryshoi ndjeshëm. Qëndrimet politike 
zyrtare të Shqipërisë për Kosovën dhe rrjedhimisht ato mediatike u orientuan 
gjithnjë e më shumë nga pikëpamja se zgjidhja e problemit të Kosovës duhej të 
bëhej në një vijë me liberalizmin politik që po ndodhte në Evropë dhe në këtë 
kuadër çështja e të drejtave kombëtare u bë pjesë e kërkesave universale për të 
drejtat njerëzore.  

 Roli i medias serbe në manipulimin e publikut për procesin kundërautonomi në 
Kosovë, në paraprirjen e fushatës së Milosheviçit për kreun e ngrehinës federative 
jugosllave, përgjegjësia e saj për propagandimin e pikëpamjeve raciste 
kundërshqiptare rezulton më e patrajtuara nga media e atëhershme. Me raste 
misioni i saj në këtë drejtim përmendej aty këtu si fakt brenda artikujve 
gjithëpërfshirës redaksional. Mund të thuhet se roli i medias serbe vetëm u 
deklamua nga media shqiptare. Trajtimi i karakterit ofensiv antishqiptar i medies 
serbe erdhi deri diku në mënyrë të tërthortë, nëpërmjet informacionit të huaj.  

 Veprimtaria e alternativës opozitare të shqiptarëve të Kosovës në median moniste 
të Tiranës u pasqyrua zbehtë në tërësinë e saj. Rrjedha e arsyetimit mediatik 
monist për LDK ndoqi këtë rrugë – fillimisht heshtje; më pas konfirmim 
tërthorazi i qëndrimeve të asaj force politike, pa e adresuar drejtëpërdrejtë atë, për 
të vijuar me  publikimin e opinioneve dhe pikëpamjeve të udhëheqjes së LDK të 
shprehura për çështjen e Kosovës në konferenca shtypi dhe në shtypin e huaj. 
Media zyrtare në Shqipëri funksionoi si promovuese joaktive e LDK. 

 Në kushtet e medias  pluraliste në Shqipëri verehen trajtime diferencuese të 
veprimtarisë, rolit të LDK dhe figurës së Rugovës. 

 Media opozitare, Rilindja Demokratike (RD), (1991) solli një transformim 
rrënjësor në trajtimin e çështjes së Kosovës në media. Ajo i dha larmi asaj 
tematike dhe frymëmarrje të gjerë përmbajtjes së saj. RD, gazetat e tjera të 
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spektrit të djathtë dhe media shtetërore RTVSH, si dhe gazeta Rilindja (e 
Kosovës) që publikohej në Tiranë, luajtën një rol të rëndësishëm në 
promovimin e LDK, Rugovës dhe veprimtarive të tyre. Por identifikimi i 
alternativës opozitare dhe LDK me Rugovën nga ana e tyre shënoi 
shndrimin e tyre në një farë mënyre në zëdhënëse të LDK e Rugovës në 
Shqipëri. Inflacioni informativ i përsëritur e i njëtrajtshëm me etiketimin 
‘Gandi i Ballkanit’ në funksion të promovimit të figurës së Rugovës e futi 
median pa kuptuar në grackën e kultit të udhëheqësit. Lajmi protokollar 
dominoi mbi lajmin nga terreni dhe i dha shpesh karakter kakofonik 
informacionit mediatik ndërsa shmangia e analizave të thelluara etj 
skematizuan çështjen Kosova në median e djathtë (RD). 

 Media e majtë (ZP) kishte vendosur një raport të caktuar e të lexueshëm 
lehtësisht mes burimeve referuese, duke publikuar krahas informacionit të 
QIK edhe informacionin e burimeve të tjera mediatike oponente me ato të 
LDK. Por edhe në median e majtë, vlerësimi i figurës dhe filozofisë së 
Rugovës nuk iu nënshtrua analizave mediatike të veçanta, ndërkohë që 
kritika e partisë opozitare, Partisë Socialiste (PS) për qëndrimin e tij ndaj 
të majtës në Shqipëri nuk mungoi. Përgjithësisht  

 Media e pavarur u paraqit më selektive në informacionet me burimet 
kosovare dhe e kufizuar dukshëm në informacione protokollare për LDK 
dhe Rugovën. Mendimi analitik në këtë medie u fokusua në figurën, rolin 
dhe filozofinë e Rugovës në periudhën kritike të luftës. Ai dallohet për 
objektivitetin në vlerësime dhe për standardin profesional. Analiza e  
specializuar shqiptare dhe përzgjedhja e atyre të medias së huaj për 
Kosovën përcollën në publik shpjegim më realist lidhur me qëndrimet 
zyrtare të LDK dhe spektrit tjetër politik kosovar.  

 Pas ndryshimeve demokratike në Europë dhe krijimit të klimës së re në 
marrëdhëniet ndërkombëtare, media pluraliste në Shqipëri, nuk i kushtoi 
mjaftueshëm vëmendje funksionimit real të së drejtës së vetëvendosjes së 
shqiptarëve në Kosovë, pavarësisht se të drejtën e vetëvendosjes vazhdonte ta 
quante si çelësin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Ajo nuk analizoi sa dhe si 
duhej në aspektin teorik e në atë praktik arsyet e mohimit të së drejtës së 
vetëvendosjes në Kosovë dhe përse Kosova duhej të ishte e pavarur.  

 Në përgjithësi media shqiptare mbështeti zgjidhjen me mjete demokratike të 
çështjes së Kosovës. Gjithashtu ajo nuk anashkaloi që herët ballafaqimin mes dy 
alternativave  në gjirin e lëvizjes shqiptare kundër pushtetit serb në Kosovë, asaj 
paqësore dhe rrugës së forcës. Media partiake shqiptare, ajo e djathtë, kishte 
mbështetur pa ekuivok filozofinë paqësore, ndërsa ajo majtë paraqitej kontestuese 
ndaj absolutizimit të filozofisë paqësore si e vetmja për zgjidhjen e çështjes 
shqiptare në Kosovë. Media e pavarur kishte lenë të hapur gazetat për oponencën 
e mendimit lidhur me këtë problematikë, por edhe duke pozicionuar veten 
përballë krahëve të tjerë të politizuar të medias.  

 Dalja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), më 1997, zhvendosi vëmendjen e 
medias nga alternativa paqësore e Rugovës drejt  alternativës së re të luftës së 
armatosur, konceptit, përbërjes, veprimtarisë së saj për të ardhmen e Kosovës, 
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raportet e saj me ndërkombëtarët, duke e bërë median më dinamike në kërkim të 
burimeve për të.  

 Media e majtë e bëri veprimtarinë e UÇK pjesë të rëndësishme të 
hapësirës së saj. Ajo u rrek të tregonte se rruga e rezistencës paqësore në 
Kosovë nuk kishte justifikuar pritshmërinë, pavarësisht disa rezultateve 
dhe nuk kishte realizuar vullnetin e shqiptarëve.  

 Qasja e medias së djathtë ndaj UÇK ndoqi fillimisht rrugën e denigrimit, 
në vijim të indiferentizmit ndaj afirmimit të saj, duke e finalizuar atë me 
pikëpamjen e vënies së UÇK nën kontrollin e Rugovës. Megjithatë këto 
qasje nuk përjashtuan publikimet edhe në kundërshtim me linjën politike 
përfaqësuese, apo artikujt objektivë, veçanërisht të gazetarëve të huaj për 
çështjen në fjalë.  

 Këndvështrimet objektive të medias së pavarur synuan balancën e 
mendimeve dhe vlerësimeve ndaj reagimeve polarizuese të krahëve 
politikë në Kosovë dhe atyre në Shqipëri. 

 Lufta në Kosovë e ballafaqoi median në Shqipëri me vështirësi të shumta 
krahasuar me atë të huaj. Realiteti polarizues i shoqërisë shqiptare i mbingarkuar 
edhe nga preferencat diverguese të klasës politike shqiptare ndaj faktorëve 
politikë në Kosovë, si dhe mungesa e përvojës profesionale pёr kushte lufte, 
teknologjia e varfër mediatike për informim në kohë reale, krahas konkurencës së 
padiskutueshme të homologeve ndërkombëtare, e vunë medien shqiptare para një 
sprove të madhe.  

 Në këto rrethana media në Shqipëri operoi me një numër të 
konsiderueshëm burimesh të informacionit, shpesh ekskluzivë, të 
lakmueshëm nga media e huaj. U rrit profesionalizmi në perceptimin dhe 
përcaktimin e shkallës së besueshmërisë së informacionit. Burimet e 
informacionit nga terreni shtetëror shqiptar mund të thuhet se iu 
nënshtruan ‘një testi’ besueshmërie pothuaj të përhershëm brenda vetë 
medias. Çështjet e balancës, paanësisë, transparencës si lakmues për 
besueshmërinë morën një rëndësi të veçantë.  

 Qasjet e plurimedias shqiptare ndaj burimeve të huaja ishin të ngjashme. 
Dallimet mes tyre ishte të lidhura ngushtë me preferencat ndaj prestigjit të 
medias referuese. Përdorimi i gjërë i burimeve solli standarde të reja dhe 
në çështjen e respektimit të së drejtës së pronësisë së informacionit, një 
problematikë delikate por tregues i një standardi të lartë për mediat në 
përgjithësi.   

 Evidentimi dhe identifikimi i burimeve të informacionit me të cilat operoi 
media shqiptare për problematikën e Luftës në Kosovë është përpjekja e 
parë që bëhet në këtë drejtim dhe që shtron nevojën për thellime të 
mëtejshme. 

 Lufta në Kosovë shënoi për median shqiptare përfshirjen e saj për herë të parë në 
një luftë reale, duke promovuar në këtë mënyrë një dimension të ri të saj, atë të 
operimit të  saj në  kushtet e luftës dhe të  profesionit të  ri për median në  
Shqipëri, atë  të  reporterit të  luftës. Ky hap i rëndësishëm në historinë e  medias 
shqiptare u shoqërua me konsolidimin e tipareve themelore të saj.  
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Edhe në  këtë  drejtim studimi ka shënuar një risi përsa i përket identifikimit dhe 
analizimit të disa tipareve themelore të medias të konsoliduara gjatë Luftës në 
Kosovë sikurse janë : pasqyrimi realist i ngjarjeve, vizioni demokratik,  mbrojtja e 
interesave kombëtare, sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial, distancimi 
nga pasionet nacionaliste dhe nga propaganda luftënxitëse, besimi dhe optimizmi, 
humanizmi etj. Këto tipare të performuara  në kompleksitetin e tyre kontribuan në 
krijimin e imazhit tjetёr për individin shqiptar dhe shoqërinë shqiptare. 
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FJALORTH 
Shkurtime të emërtesave të përdorura në gjuhën shqipe  
AFP             Agjensia Franceze Lajmeve (Agence France Presse) 
ATSH                     Agjencia Telegrafike Shqiptare 
ASHAS          Akademia e Shkencës dhe e Arteve të Serbisë 
BBC                       Korporata Britanike e Transmetimit Radio Televiziv 
           (British Broadcasting Corporation) 
CNN                       Rrjeti Transmetimit Kabllor të Lajmeve (Cable Network News) 
DASH                 Departamenti Amerikan i Shtetit 
FJ                Federata Jugosllave 
KANÇK                 Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar i Kosovës 
KANÇJ           Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar i Jugosllavisë 
KANÇS                  Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar i Serbisë 
KASK                    Krahina Autonome Socialiste e Kosovës 
KFOR                 Forca Paqeruajtëse e NATO – s në Kosovë(Kosovo Peacekeeping 

Force) 
KKNK                     Këshilli Koordinues Ndërpartiak në Kosovë 
KQ LKJ                  Komiteti Qëndror i  Lidhjes Komuniste Jugosllave 
KQ PPSH                Komiteti Qendror i Partisë Punës së Shqipërisë 
KSAK                     Krahina Socialiste Autonome  e Kosovës 
KSAV                     Krahina Socialiste Autonome  e Vojvodinës 
KSBE                     Konferenca për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europë 
LDB                        Lufta  Dytë Botërore   
LDK             Lidhja Demokratike e Kosovës 
LKS                        Lidhja Komuniste e Serbisë 
MPJ                        Ministria e Punëve të Jashtme 
NATO Organizata e Traktatit të Atlantikut Verior (North Atlantic Treaty           

Organisation) 
PD                           Partia Demokratike 
PKJ             Partia Komuniste Jugosllave 
PS                           Partia  Socialiste 
OKB                  Organizata e Kombeve të Bashkuara 
ONDSH                  Organizata Nacional Demokratike Shqiptare 
QIK            Qendra për Informim e Kosovës 
RAKM                    Rajoni Autonom i Kosovës dhe Metohisë 
RD                          Rilindja Demokratike 
REUTERS               Agjensia britanike e lajmeve 
RFE                         Radio Europa e Lirë (Radio Free Europe) 
RFPJ                        Republika Federative Popullore e Jugosllavisë 
RPS                         Republika Popullore e Serbisë 
RPSSH                    Republika  Popullore Socialiste e Shqipërisë 
RSFJ                       Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë 
RSS                        Republika Socialiste e Serbisë 
RTVSH                   Radio Televizioni Shqiptar 
RTP                        Radio Televizioni i Prishtinës 
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TANJUG                    Agjencia Jugosllave e Lajmeve (Telegraficka Agencia Jugoslavia) 
TVSH                      Televizioni Shqiptar 
TVP                         Televizioni i Prishtinës 
UÇK                      Ushtria Çlirimtare e Kosovës 
UDB                        Shërbimi Sekret Jugosllav (Sluzba Drzavne Bezbednosti) 
VOA(ZA)          Zëri i Amerikës (Voice of America) 
ZP   Zëri i Popullit 
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