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Nga partitokracia tek liderokracia: 
një vëzhgim mbi ndikimin e mediave në binomin pushtet-qytetarë 

 
Edon Qesari 
 

 

« Përballë fenomenesh siç mund të jetë pushteti mediatik-spektakular, që në ditët e sotme 

është duke shndërruar hapësirën politike ngado, a është legjitime – a të paktën e mundur – të 

veçohet teknologjia subjektive nga teknika politike? » pyeste, diku në mes të viteve 1990, 

Giorgio Agamben. Ecuria e marrëdhënieve ndërshkëmbyese mes sferës së politikëbërjes dhe 

rrafshit heterogjen të atyre që, në nivele të ndryshme vëmendjeje dhe pjesëmarrjeje, ndjekin 

veprimtarinë e së parës nuk mund të gjejë pasqyrim më të kthjellët se te përçuesi – i vetëm 

tashmë - i këtij komunikimi.  

Media mbetet sot rrugëkalimi i vetëm i pleksjes mes qeveritarëve dhe të qeverisurve. Atje ku 

ende vazhdojnë të ekzistojnë praktika të vjetëruara – siç  mund të jenë letrat nga populli apo 

pritjet-takimet me publikun - janë duke i lënë dora-dorës hapin mënyrave të reja të 

ndërshkëmbimit. Në këtë kuptim, sot media nuk luan më vetëm rolin e një ure dykrahëshe mbi të 

cilën qarkullojnë flukse të vazhdueshme mesazhesh. Këtij roli normativ i mbarështohet një tjetër, 

më thelbësor. Çka e ngarkon median me një peshë madhore në shëndetin e marrëdhënies mes dy 

kategorive që përmendëm më sipër – e që në vazhdën e një trajte më të hershme përkufizimesh 

do t’i dëftojmë më poshtë si (1) shoqëri politike dhe (2) shoqëri qytetare.  

Gjithçka që vihet re në rrethanat e jashtëzakonshme historike si këto që po kalojmë, me një 

pandemi virale që ka përfshirë krejt rruzullin, duket se po shtyn drejt një zhvillimi kulmor; që në 

vetvete shënon kalimin përfundimtar të medias nga një urë qarkullimi në shërbim të komunikimit 

të vazhdueshëm mes dy sferave – pikërisht një medium pra - tek plotfuqia vendimarrëse mbi këtë 

qarkullim.   

 

*** 

 

Le ta nisim me një të dhënë që në shoqëritë e sotme perëndimore është, pak a shumë ngado, 

e dukshme apo le të themi e verifikueshme: partitë politike nuk janë më ato që kanë qenë në krye 

të herës - së paku kundrejt referencave të tyre kulturore dhe vetë gjurmimit etimologjik. Në të 

gjithë hemisferën perëndimore, ato nuk janë më përfaqësuese të një grupimi të caktuar interesash 

(klasore, kombëtare dhe/apo kulturore). Rrjedhimisht, partitë nuk i bëjnë më thirrje një pjese 

(partes) të shoqërisë tek e cila të identifikohet, së paku pourparler. Siç Partia Konservatore në 

Mbretërinë e Bashkuar nuk i mbush më radhët e saj vetëm me anëtarë të klasave të kamura, as 

Front Populaire në Francë nuk bën më dallime mes francezëve të bardhë dhe bashkëkombasve të 

tyre me origjinë magribine.  
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Në zhargonin e shkencave politike ka zënë gjithmonë e më tepër vend një term i huazuar 

nga kultura akademike anglo-saksone, sipas të cilit partitë, në kapërcyell të shekujve XX-XXI, 

janë shndërruar në catch-all parties. Duke mos pasur më si qëllim përkrahjen e vetëm një thele 

homogjene të elektoratit, por madje me synimin për ta rritur sa më shumë mbështetjen – përtej 

grupimit që i jep jetë – partitë ushtrojnë tërheqje gjithëpërfshirëse mbi krejt shoqërinë (catch-all).  

Nuk është kjo një risi e cila e gjen prejardhjen tek zbehja ideologjike që ka pësuar diskursi 

politik fill pas rënies së Murit të Berlinit. Që me hyrjen e masave të vorbullën elektorale, kur e 

drejta e votës u zgjerua dhe përfshiu çdo kategori sociale, andej nga fundi i shek. XIX, 

formacionet politike që synonin ngjitjen e shkallares shtetërore duhej medoemos të ktheheshin në 

parti të masave – duke iu përshtatur tingullit përgjithsues që bart ky term i fundit. Çka bënte që 

ato t’i bënin thirrje një elektorati gjithmonë e më të gjërë, duke mos e kufizuar pra ftesën – së 

cilës i përgjigjej një program i caktuar qeverisës – vetëm tek një klasë, apo një interes i caktuar 

identitar.  

Ajo që ndodh pas fundit të Luftës së Ftohtë është se partitë asgjësojnë edhe ato pak dallime 

të fundit që kishin mbetur mes tyre, që lidheshin, më së shumti, me aspekte të përgjithshme të 

administrimit të res publica-s (siç mund të ishte privatizimi apo shtetëzimi i veprimtarive 

kryesore prodhuese). Emblemë e këtij ndryshimi epokal, në fund të viteve 1990, ishin partitë e 

qendrave të majta në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani apo Itali, që iu turrën privatizimeve me 

më vrull se kundërshtarët e tyre në të djathtë.  

Përpos, të majta apo të djathta, partitë nuk u de-ideologjizuan aspak, siç pohohet shpesh. 

Përkundrazi, ato përvetësuan një model ideologjik mbizotërues, e që kushtëzoi gjithashtu 

marrëdhënien e tyre me anëtarësitë përkatëse – term që nis të humbasë vlerë funksionale në 

fillim të viteve 2000. Ç’është më e rëndësishmja, edhe komunikimi mes një partie dhe shoqërisë 

qytetare pësoi një metamorfozë mbresëlënëse; çka nënkuptonte shndërrimin e atij shtrati 

mediatik që vinte në lëvizje atë komunikim. E kjo jo vetëm në sajë të revolucionit teknologjik që 

mësyu në marrëdhëniet ndërshoqërore.  

 

*** 

 

Duke u njësuar ideologjikisht, e pavarësisht emrave tradicionale që ende mbanin (të cilët u 

referoheshin më së shumti traditave të konsumuara politike perëndimore: asaj konservatore, asaj 

liberale apo asaj socialiste), partitë e mijëvjeçarit të ri nisën t’i përshtateshin një mënyre krejt të 

re të marrëdhënieve me mbështetësit. Duke mos pasur më një aparat ideologjik të përveçm, nis të 

fashitet koncepti i vjetër i “kuadrove partiake” – pra të gjithë asaj aradhe militantësh të cilët 

kalojnë përmes përgatitjes në kurset partiake, administratën e brendshme, hierarkitë vertikaliste. 

Mbi peshën historike të këtyre cilat janë ngritur traditat e partive si ajo socialdemokrate suedeze, 

lidershipi i së cilës brumosej përmes aktivizimit në sindikata apo në terren deri sa piqej 

mjaftueshëm për të pasur një shtysë në rrang kombëtar. Karriera e Olof Palme-s brenda partisë 

që e beri kryeministër vlen si shembull në këtë drejtim.  

Së bashku me kuadrot, partitë humbasin kësodore edhe vetë nocionin e anëtarësisë. Jo më 

larg se dy dekada më parë, do të pritej me mosbesim karriera e vetëtimtë e dikujt që katapultohet 

by proxy në krye të një formacioni politik (mes drejtuesish, deputetësh apo ministrash të një 

partie) pa kaluar gavetën rraskapitëse të militancës. Ka plot shembuj të sotëm në Shqipëri sesi 

personalitete të ndryshme në drejtim të një partie janë përcjellë në majë të kolltuqeve legjislative 

apo ekzekutive, pa i bërë duart me kallot e angazhimit në struktura e mes votuesish. Nga KOP-i 
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demokrat i mesviteve 2000 e deri tek ndryshimet në qeveri të diktuara nga kryeministri socialist 

Rama në vitin 2019 mjaftojnë si tregues të kësaj paradigme që ka shënjuar ecurinë e karrierës 

politike në Shqipëri.  

Vetë teserimi, ose përpjekja e partive për të rritur anëtarësinë e tyre të rregullt, duket sikur 

është venitur. Primaries, fushatat në stil amerikan që zhvillohen gjithmonë e më shpesh brenda 

partive për zgjedhjen e krerëve, dihet se janë të hapura edhe për zgjedhës që nuk janë anëtarë 

fiktivë. Çka ka bërë që partitë e mijëvjeçarit të ri të mos kultivojnë më nevojën e bluarjes së 

informacionit përmes lentes partiake. Zhdukja nga qarkullimi i gazetave partiake, e shoqëruar me 

daljen në pah të portaleve që më së shumti mbështesin fryma apo interesa individuale brenda 

partive apo ndërpartiake, janë pasojë e këtyre ndryshimeve. Evolucion që nuk është dhe aq i 

lidhur me krizën e shtypit të shkruar (si pasojë e revolucionit teknologjik), sa rrjedhojë e 

zvetënimit që ky i fundit ka shkaktuar në komunikimin midis shoqërisë politike dhe shoqërisë 

qytetare.  

 

*** 

 

Në këtë vazhdë, është e qartë se në dy dekadat e fundit nuk ka ndryshuar vetëm tribuna prej 

nga partitë i drejtohen publikut por dhe vetë cilësia e ligjërimit. E sidomos e ligjëruesit, duke 

qenë se është vënë re që, sidomos në hapësirën ballkanike, partitë kanë humbur vëmendje 

publike duke ua lënë hapin lidershipeve përkatëse. Kësisoj, është folur për një proces 

“presidencializmi”: që do të thotë se forumet kolektive janë bërë gjithmonë e më shumë shprehi 

e vendimarrjes individuale të “njerëzve të fortë” që u qëndrojnë mbi krye (rastet Gruevski në 

Maqedoninë e Veriut, Erdogan në Turqi, Vuçiç në Serbi, Gjukanoviç në Mal të Zi, Rama në 

Shqipëri, e madje Cipras në Greqi janë kthyer tashmë në paradigma studimore). Kund tjetër, 

madje edhe në përvoja shumë më të qëndrueshme demokratike, një njësim i tillë mes 

udhëheqësit dhe partisë – të zbazur tashmë nga gjithë dinamikat që më herët përbënin thelbin e 

pluralitetit të saj – ka lënë shkas për sinjalizime populizmi (Salvini në Itali, Netanjahu në Izrael, 

Orban në Hungari, Bolsonaro në Brazil e deri Trump në SHBA).  

Ligjëruesit e rinj në krye të partive janë kaq të ndryshëm nga pararendësit e tyre, qoftë dhe 

të një dekade më parë. Të mbrujtur nga një ambient brenda të cilit rriheshin debate doktrinore 

dhe aspekte organizative drejtuesit e sërës së vjetër i përkisnin një brezi politikanësh që duhej 

patjetër t’i qaseshin publikut përmes një bagazhi të rëndë përgatitjeje kulturore. Italia e afërt do 

të mjaftonte si shembull domethënës. Mjafton të vëmë përballë ish-kreun e së majtës italiane, 

Massimo D’Alema, i cili rendiste tituj botimesh në CV-në e vet intelektuale, e pasardhësin e tij të 

vonë, Matteo Renzi, që shquhet për shkathtësinë në përdorimin e rrjeteve sociale. Në këtë pikë, 

në marrëdhënien e vazhdueshme me opinionin publik përmes urave mediatike, vihet re dhe çarja 

e mirëfilltë mes traditës së perënduar dhe risisë së lidershipit të ri.  

 

*** 

 

Në këtë kuptim, kryeministri shqiptar është ndoshta shembulli më tipik i këtij kalimi nga 

good old style i një politikani klasik drejt një hypster-i të kulluar që kalëron më së miri 

mundësitë komunikative të rrjeteve sociale. Ende para një dekade, ai ishte një kalorës i letrave, 

me editoriale të shpeshta në shtyp, me botime të kushtuara artit pamor dhe lëvrimit artistik, apo 

memuaristikë të rafinuar – mbi përvojën e të cilave është rrahur më së miri edhe opinioni i 
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përgjithshëm mbi talentin e pamohueshëm të penës së kryeministrit në publicistikë. Fjalitë e tij të 

pafundme dhe të mbushura me figuracion në librin “Kurban”, zhdërvjelltësia stilistike dhe në 

përgjithësi aftësia për hulumtim leksikologjik kanë qenë, deri nga gjysma e parë e dhjetëvjeçarit 

që sapo mbyllëm, dëftues të qartë të personalitetit të tij politik. Përmes një ngarkese të tillë 

intelektuale, ai thellonte si dallimin e tij me një Parti Socialiste që ende dukej e ngulitur në 

mekanizma të vjetër burokratikë, ashtu si dhe i bënte jehonë një nevoje të re të komunikimit 

publik.  

Me përhapjen e mediave të llojit të ri në publikun shqiptar – publik i cili qe shndërruar, 

ndërkohë, nga një masë anëtarësh partish në amalgamë klikuesish –  Rama ishte ndër të parët që 

jo vetëm iu përshtat mënyrës së re të komunikimit, por krijoi edhe një model për kushtet 

teknologjike të vendit. Pasues të thjeshtë, kolegë partiakë e deri kundërshtarë politikë ia huazuan 

qasjen, e sot ndjekin po të njëjtën metodologji komunikimi. I gatshëm për t’iu bindur shijeve 

sociale që mediat e reja kishin imponuar mbi shoqërinë qytetare, ku leximi vertikal dhe i thelluar 

i ka lënë vend atij horizontal dhe të përciptë,  Rama fitoi. Sot, kur informacioni i kushtohet 

gjithmonë e më tepër riprodhimit të statuseve facebook-ërorë, kryeministri shqiptar i parapriu 

formësimit të një politikëbërjeje nëpërmjet fjalish të shkurtra (më së shumti me trajtë thirrore dhe 

pikëçuditëse fundore), emoticons-e të shumta, deri në përçudnim të sintaksës, si dhe 

videomesazheve me batuta popullore apo selfies rinore.  

Me një fjalë, është parë si më i volitshëm një thjeshtëzim morfologjik i bashkëbisedimit me 

publikun, për shkak se vëmendja e këtij të fundit tek mediat e reja është e rrufeshme dhe si e tillë 

e luhatshme. Pak rreshta shkrim, një duzinë kartonash si hieroglife në vend të fjalëve dhe shumë 

xhirime disa-minutëshe në ditë. Pakush mund të shpenzojë sot kohë në zbërthimin e një statusi të 

gjatë, ashtu siç pakush ka durimin t’i hyjë me themel një editoriali analitik por shterues. Një 

mungesë e tillë gatshmërie, e cila shoqërohet me një vullnet të çartur, të pranishëm gjerësisht tek 

publiku, për t’u shprehur mbi gjithçka dhe çdokënd, vjen si pasojë e gjithëpërfshirjes që mediat 

sociale kanë krijuar. Paradoksalisht Rama i ka paraprirë një modeli minimalist të komunikimit 

politik i cili sot është ulur këmbëkryq në Shtëpinë e Bardhë. Para një publiku që klikon –  

katërçipërisht të ndryshëm nga figura e vjetëruar e militantit që lexon gazetën e partisë – qëndron 

ajo e udhëheqësit cool dhe lakonik, që dallohet kryekëput nga pararendësi anakronik me gjyslykë 

dhe libra në dorë. E një fakt i tillë, më shumë se të tregojë zotësinë e një lloj lidershipi në 

përqafimin e medium-it të ri, flet për aftësinë rregulluese që ka ky i fundit në përcaktimin e 

marrëdhënieve mes pushtetit dhe të qeverisurve. Rrjetet sociale nuk janë më shtrues të një rruge 

komunikimi, por kontrollues të vetëm të tyre, çka u jep atyre një pushtet të pazakontë mbi 

ecurinë e ekuacionit shoqëri politike – shoqëri qytetare.  

 

*** 

 

Për ta mbyllur këtë vëzhgim, vlen të ndalemi për një çast në gjendjen e krijuar fill pas 

alarmit që përfshiu globin prej pandemisë së emëruar COVID-19. Është rasti më i duhur për të 

gjykuar sesi politikëbërja, e kushtëzuar nga mungesa e çfarëdolloj veprimtarie të zakonshme, 

gjendet e tëhuajtur në vendndodhjet ku ajo rëndom ushtrohet. Me institucione tashmë të 

zbrazura, me vendimarrje që nuk kryhen përmes një iter-i normal, me pezullimin e agora-së 

proverbiale, si dhe me shpërndarjen sado të përkohëshme të çfarëdolloj hyrje-daljeje mes 

dhomave të pushtetit dhe paradhomave qytetare, shoqëria ka prekur fazën kulmore të nënshtrimit 

ndaj mediave. Pamja e shefit të ekzekutivit italian, Giuseppe Conte, që lajmëronte ashpërsimin e 
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masave për distancim social mes qytetarëve nëpërmjet një live-i në Facebook, siç dhe lajmi i 

vetëkarantimit të kancelares gjermane, Angela Merkel, po përmes një mesazhi në rrjete sociale, 

janë shëmbëlltyra të gjendjes.  

Mediat sociale janë përfundimisht një instancë takimi, jo vetëm mes qeveritarëve dhe të 

qeverisurve, por dhe mes vetë krerëve të institucioneve. Sidomos në ditë si këto, kur palët i 

tremben më shumë infektimit nga njëri-tjetri se keqkuptimeve që mund të lindin në distancë. E 

nuk ka pak nga këto të fundit, shpesh të krijuara edhe nga mirëbesimi me të cilën u 

përkushtohemi këtyre rrjeteve. Shembull është rasti i kryeministrit të Shqipërisë, që për të ftuar 

qytetarët në respektimin e rregullave të vendosura për karantinim postoi në faqen e vet të 

Facebook-ut një video ku disa policë algjerianë dëbonin qytetarët nga rrugët përmes shkopinjve 

të gomës. Fakti që pamjet nuk vinin nga Spanja, siç u nxitua të pohonte kryeministri, me 

qëllimin për të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptarë se dhe në perëndimin demokratik “valon 

druni”, e detyroi atë që të përgënjeshtronte pak orë më vonë veten.  

E megjithatë, thelbi i gjithë kesaj nuk është dhe aq tek kthesa në vend e kryeministrit se tek e 

tatëpjeta që mediat sociale kanë marrë përballë një situate aspak të zakonshme; ku vendimet 

merren dhe komunikohen në Facebook, e prej andej urdherohen të vihen në zbatim, po në të 

njëjtën kohë kur masa ushtarake, thyerëse të përditshmërisë institucionale vringëllojnë mbi të 

drejtën kushtetuese dhe çdokush ftohet të jetë spektator nga shtëpia përmes një lidhjeje direkte, 

një kompjuteri a një celulari në këtë shfaqe të pushtetit mediatiko-spektakular – siç e quante 

Agamben-i më herët.  


