
COVID -19 në media: dezinformacione dhe konspiracione 

 

 

Pandemia e COVID 19  u shoqërua që në krye të herës me përhapjen masive në të gjithë 

botën të lajmeve te rreme, dezinformacioneve dhe teorive konspirative. Jo rastësisht, krahas 

pandemisë u fol për infodeminë. Një Raport i EEAS, i cituar edhe në shtypin tonë, bënte fjalë për 

një fushatë dezinformimi të Rusisë në Evropë, përfshi edhe Ballkanin. Njoftime të mëvonshme të 

shtypit kanë vënë në dukje rolin e Kinës, si nismëtare e një ofensive propagandistike për ta 

paraqitur veten si model të përballimit të COVID 19. Por, ndërkohë nuk kanë munguar lajmet e 

rreme dhe konspiracionet me burime vetë mediat perëndimore, që nga SHBA, Italia, Britania e 

Madhe, Gjermania etj.  

Sigurisht, as media shqiptare nuk bëri përjashtim. Teoritë e ndryshme konspirative gjetën 

vend edhe në mediat tona tradicionale, si dhe u shumëfishuan nga mediat sociale. Një monitorim 

i mediave tona të dy muajve të fundit evidenton disa teori konspirative ose fake news më të 

spikatura: 

  

5G si përhapëse e koronavirusit 

 

Një nga teoritë konspirative më të përhapura në lidhje me COVID-19 ka qenë lidhja e 

supozuar mes teknologjisë 5G dhe përhapjes se virusit. Sipas autorëve dhe përhapësve të kësaj 

teorie: COVID-19 është një maskim për rreziqet shëndetësore që paraqet teknologjia 5G; rrjetet 

5G dobësojnë sistemet imunitare; ose koronavirusi është duke përdorur valët e rrjetit për të 

komunikuar dhe përzgjedhur viktimat e tij. Konspirativistët citojnë teorinë e nobelistit francez 

Luc Montagnier, sipas se cilës bakteret mund të gjenerojnë vale radioje. Për më tepër, raportohet 

se një regjistrim zëri ka qarkulluar në të gjithë botën në fund të marsit, ku një person që e paraqiti 

veten si ish-drejtor i një kompanie të madhe telekomunikacioni paralajmëroi që COVID-19 është 

pjesë e një komploti global për të instaluar 5G në telefonat celularë, për të monitoruar popullsinë 

botërore përmes vaksinimeve dhe për të shkatërruar shoqërinë njerëzore. Sipas The Guardian, u 

zbulua se zëri i përkiste një predikuesi nga Lutoni, Jonathon James. James pretendon se "kjo nuk 

është një luftë biologjike; është një reagim nga trupi ynë ndaj frekuencave radio dhe 

elektromagnetike ... Ata janë duke përdorur koronavirusin për të fshehur faktin se njerëzit po 

vdesin nga frekuenca 5G. " 

Teoria e 5G si përhapëse e koronavirusit ka sjelle akte të ndryshme vandalizmi, përfshirë 

zjarrvënien e kullave të telefonisë celulare në Mbretërinë e Bashkuar dhe Vendet e Ulëta, kulla të 

cilat, për më tepër, nuk kishin as teknologji 5G.  

Konspiracionet rreth 5G mund të hidhen poshtë, ndërmjet të tjerash, me dy fakte: 

COVID-19 është një virus, dhe jo një bakter; dhe virusi u përhap njëlloj në qytete dhe vende ku 

teknologjia 5G nuk ka arritur akoma.  

 

“Komploti” i Bill Gates 

 

Teoritë e komplotit të lidhura me Bill Gates kanë qenë mjaft të pranishme në mediat tona. 

Një nga përhapësit kryesorë të këtyre teorive ka qenë Dr. Shiva Ayyadurai, një bio-inxhinier 

amerikan, i cili ka pohuar se ‘Deep State’ (që përfshin Fondacionin Bill dhe Melinda Gates, 

Mark Zuckerberg, Hilary Clinton, dhe madje edhe Anthony Fauci-n, drejtori i Institutit 

Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive (NIAID)), po komploton me elitat e Kombeve 



të Bashkuara për të nxitur frikën ndaj COVID-19, për të shkatërruar ekonominë botërore dhe për 

të promovuar Big Pharma. Autori i kësaj teorie i referohet paralajmërimit të Gates për një 

pandemi qysh në vitin 2005, si dhe faktit që Gates është financuesi i dytë më i madh i OBSH-së, 

pas SHBA. 

Një tjetër mjek amerikan, Rashid Buttar, pretendon gjithashtu  se Anthony Fauci dhe Bill 

Gates janë përgjegjës për pandeminë. Buttar pretendon se shifrat zyrtare të COVID-19, si numri i 

infeksioneve, ashtu edhe numri i vdekjeve, janë të rreme: "Ka të dhëna që media po manipulon 

situatën duke rritur artificialisht shifrat, duke deklaruar të njëjtët njerëz të vdekur disa herë, ose 

duke treguar imazhe që, në të vërtetë, shfaqin manekine në vend të njerëzve të sëmurë, e gjitha 

kjo me qëllimin e përhapjes sa më shumë të frikës." Mjeku e akuzon Gates se po përpiqet të 

hedhë në veprim një axhendë vaksinimi në mënyrë që të kontrollojnë popullsinë përmes 

mikroçipeve, që do të implantohen si vaksina.  

Teori të tjera, të raportuara gjerësisht edhe nga mediat tona, përfshijnë konspiracionin e 

përbashkët midis Gates dhe Drejtorit të Përgjithshëm të OBSH-së Tedros Adhanom.   

 

Origjina e COVID-19: SHBA kundër Kinës, Kina kundër SHBA-së 

 

Një vend të rëndësishëm në raportimin mediatik kanë zënë akuzat e ashpra dhe lufta e 

deklaratave ndërmjet SHBA dhe Kinës lidhur me origjinën e virusit. “Misteri” se si u përhap për 

here të parë COVID-19 ka çuar në një fajësim të ndërsjellë midis Shteteve të Bashkuara dhe 

Kinës, të cilët kanë akuzuar madje njëra-tjetrën për prodhimin e virusit si armë biologjike. 

Burime iraniane dhe ruse gjithashtu i janë bashkuar Kinës në akuzat që SHBA e ka krijuar 

virusin për ta përdorur kundër tyre. Në fillim të marsit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze 

deklaroi se ushtria amerikane mund ta ketë sjellë virusin në Kinë. Një teori tjetër është se virusi 

ishte vjedhur nga dy spiunë kinezë në një laborator kanadez. Burimet iraniane, ndërkohë, 

argumentojnë se ekzistojnë prova që pandemia është një armë biologjike e drejtuar kundër Kinës 

dhe Iranit, armë e cila si përfundim iu kthye mbrapsht krijuesit të saj, Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës.  

Nga ana tjetër, akuzat kundër Kinës vijnë nga figura të tilla si Dany Shoham, ish-oficer i 

inteligjencës ushtarake izraelite që ka studiuar luftën biologjike kineze, i cili shprehet se COVID-

19 mund ta ketë origjinën në një laborator në Wuhan "i lidhur me programin e fshehtë të armëve 

biologjike të Kinës".  Po ashtu, është shkruar se ekzistojnë raporte që Ambasada e SHBA në 

Pekin i paralajmëroi autoritetet amerikane që në vitin 2018 se masat e sigurisë në laboratorin që 

studionte koronaviruset që vinin nga lakuriqët e natës ishin të pamjaftueshme. 

Pas shume debateve rreth kësaj çështjeje, inteligjenca amerikane raportoi se COVID-19, 

në fakt, e ka origjinën në laboratorin e Duhan. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo hodhi dyshime 

mbi transparencën e Kinës dhe sugjeroi që Pekini mund të jetë duke vazhduar ta vërë botën në 

rrezik. Po kështu, aleanca e inteligjencës Five Yes (FVEY: SHBA, Mbretëria e Bashkuar, 

Australia, Kanadaja, Zelanda e Re) ka akuzuar Kinën për fshehjen e informacioneve të lidhura 

me COVID-19, si dhe 'zhdukjen' e mjekëve dhe shkencëtarëve që folën për virusin. 

 

Një tragjedi italiane  

 

Krahas raportimit të përditshëm të situatës tragjike në Italinë fqinje, që afekton në mënyrë 

të drejtpërdrejtë edhe Shqipërinë, për shkak të lidhjeve të ngushta dhe intensive mes dy vendeve, 

mediat tona kanë raportuar edhe për debatin e zhvilluar në këtë vend rreth origjinës së virusit, 



përhapjes se tij, përpjekjeve për përballimin e pandemisë etj. Nuk kanë munguar as teoritë 

konspirative që e kanë pasur zanafillën në bregun tjetër të Adriatikut.  

Një histori që u shfaq për herë të parë në televizionin italian në vitin 2015, në programin 

televiziv TGR Leonardo, ka qarkulluar në mediat dhe rrjetet sociale italiane dhe shqiptare. Lajmi 

paraqiste një supervirus “që po krijohej nga shkencëtarët kinezë, i cili do të ndikonte shumë në 

mushkëri, i krijuar nga shartimi i SARS me qelizat e lakuriqëve të natës dhe të minjve”. Videoja 

u demontua nga e përditshmja italiane La Repubblica, por megjithatë vazhdoi të qarkullojë,  

duke u cituar madje edhe nga ish zëvendës-kryeministri Salvini. Kryeministri Conte iu përgjigj 

videos duke thënë se "ai kishte referenca se ky nuk është i njëjti virus." 

 Mediat shtetërore kineze gjithashtu kanë fajësuar Italinë, duke pretenduar tani se virusi 

kishte origjinën atje, pas citimit të një deklarate të bërë nga profesori italian Giuseppe Remuzzi 

se mjekët kishin vëzhguar ‘raste të çuditshme’ të pneumonisë në Itali duke filluar nga nëntori i  

vitit të kaluar. Lajmi u përdor nga gazeta kineze The Global Times si dhe nga CCTV. 

 

Origjina e COVID-19: teori lokale 

 

Mediat lokale gjithashtu kanë paraqitur teoritë e tyre.  

 

Mjeku shqiptar Edvin Prifti postoi në Facebook një status ku pretëndonte se zjarret e 

tanishme të Çernobilit nuk janë aksidentale. Argumenti i tij është se pas zjarreve, nivelet e 

radioaktivitetit janë rritur. Radioaktiviteti është provuar të shkatërrojë viruse, dhe për këtë arsye 

zjarret mund të jenë vënë me qëllim rritjen e niveleve të radioaktivitetit në mënyrë që të luftojnë 

COVID-19. Prifti sugjeron që kjo mund të shpjegojë shkallët e ulëta të infeksionit në zonat që 

preku Çernobili në aksidentin e vitit 1986, përfshirë Shqipërinë. 

Disa media kanë raportuar opinionet e botuesit të disa librave për konspiracionet, Alfred 

Cako, i cili deklaroi në një emision televiziv se COVID-19 është një armë biologjike e përhapur 

nga “Vëllazëria e Bardhë”, rezultat i një beteje midis Iluminatëve dhe Donald Trump. Anëtarët e 

vëllazërisë përdorin fëmijë nga mosha 6 deri në 13 vjeç, të cilëve u tërheqin adrenokromin e tyre 

(adrenalina e oksiduar) duke shpuar me gjilpërë në syrin e tyre dhe duke i përdorur më pas këta 

fëmijë për rituale satanike. Sipas tij, kryeministri Rama dhe George Soros janë pjesë e 

fabianistëve, të cilët kërkojnë të instalojnë socializmin me çdo kusht. 

 

 

Origjina e COVID-19: teori të tjera 

 

Një faqe web italiane e lëvizjes anti-vaksinim, ka pretenduar se nuk ishte rastësi që 

drejtori i një laboratori kanadez të armëve biologjike, ku më parë u krijua koronavirusi, u vra në 

fillim të shkurtit. Mostrat e virusit u dërguan në Kinë, ku Instituti i Virologjisë i Wuhan-it e 

lëshoi atë në qarkullim.  

Dokumente konfidenciale të FBI-së tregojnë se grupet raciste ekstremiste në SHBA, 

përfshirë neo-nazistët dhe supremacistët e bardhë, po inkurajojnë anëtarët e tyre të infektuar me 

COVID-19 të përhapin virusin tek oficerët e policisë dhe hebrenjtë. Këto grupe ekstremiste 

kishin argumentuar në internet se hebrenjtë dhe autoritetet hebraike ishin përgjegjëse për 

përhapjen e koronavirusit. Facebook mbylli faqen e David Icke, teoricienit komplotist, i cili 

gjithashtu fajësoi hebrenjtë për pandeminë. 



Teori të tjera pretendojnë se Fondacioni Rockefeller kishte botuar një raport 10 vjet më 

parë duke iu referuar koronavirusit. Shtohet se ky lajm është një shtytje e mëtejshme drejt teorisë 

se virusi është krijuar nga njeriu për t’u përdorur si armë biologjike. 

 

Mikrobiologu rus Petr Chumakov ka thënë për Daily Mail se shkencëtarët në Institutin e 

Virologjisë të Wuhan-it kanë eksperimentuar me viruse jo me qëllim krijimin e viruseve 

patogjene, por përkundrazi për të studiuar patogjeneticitetin e tyre. Për më tepër, ai pohoi se 

është e mundur që shkencëtarët kinezë krijuan një variacion të virusit ndërsa synonin të krijonin 

një vaksinë për HIV.  

Fituesi i Çmimit Nobel francezi Luc Montagnier ka deklaruar se COVID-19 është i 

krijuar nga njeriu, dhe është përhapur nga lakuriqët e natës në përpjekje për të prodhuar ilaçe 

kundër HIV/SIDA, por ka mundësi të ketë ndodhur ndonjë gabim laboratorik që ka çuar në 

shpërthimin e tij. 

 

Kurat dhe vaksinat 

 

Është raportuar në një numër të madh mediash se ekziston një lidhje e mundshme midis 

vaksinës së tuberkulozit dhe imunitetit ndaj COVID-19. Ky mund të jetë një shpjegim i 

mundshëm se përse në Shqipëri nuk ka raste të shumta të infektimit dhe të vdekjeve në krahasim 

me vende të tjera. Vaksina e tuberkulozit mund të krijojë njëfarë mbrojtjeje edhe ndaj 

koronavirusit, duke shpjeguar kështu se pse vendet që e kanë përfshirë vaksinën e TB në planin e 

tyre të vaksinimit të popullatës,  si Shqipëria apo vendet e Evropës Lindore, Gjermania Lindore 

(përkundër Gjermanisë Perëndimore), ose Portugalia (përkundër Spanjës fqinje), kanë me pak 

raste të COVID-19. Vaksina kundër TB është njohur nga OBSH si vaksinë që mund të ketë 

efekte kolaterale pozitive, domethënë mbrojtje edhe ndaj sëmundjeve të tjera.  

Pretendime të ndryshme se çfarë barnash mund të ndalojnë ose përkeqësojnë COVID-19 

kanë çuar në raportimin e gjerë se bari Ibuprofen është i dëmshëm në luftimin e virusit. Nuk ka 

studime të posaçme që e vërtetojnë këtë fakt. 

Agjencia France-Presse ka shkruar për një studim të kryer në një nga spitalet kryesore në 

Paris, La Pitié-Salpêtrière, i cili arriti në përfundimin se nikotina mund të ketë një rol pozitiv në 

luftimin e COVID-19.  Studiuesit përcaktuan që vetëm 5% e individëve të infektuar me COVID-

19 ishin duhanpirës. Bëhet e ditur  se Ministria Franceze e Shëndetësisë ka pranuar testimin e 

nikotinës si një frenues kundër COVID-19. 

Se fundmi, është raportuar për shpikjen e një roboti që vret virusin COVID-19 në dy 

minuta përmes dritës UVC, në Shtetet e Bashkuara. Sipas njoftimit, hulumtimi është kryer në 

Institutin e Kërkimeve Bio-mjekësore në Teksas. Çdo robot thuhet se përdor një llambë ksenoni 

për të gjeneruar shpërthime me intensitet të lartë për të krijuar spektër të dritës UVC, i cili 

teorikisht çaktivizon viruset dhe bakteret. Nuk ka njoftime të besueshme që kjo mund të jetë e 

vërtetë. 

 


