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Ashtu sikurse në sfera të ndryshme të jetës në Shqipëri, jehona e 

kulturës politike të komunizmit vazhdon të ndihet edhe në media. Këtu 

do të përqendrohem në median e shkruar. Kjo kulturë, sigurisht, 

përbën vetëm një nga aspektet e medias dhe nga ky aspekt do të 

përpiqem të trajtoj disa fenomene, pa pretenduar që të jap një 

paradigmë shteruese të tyre. 

Fenomeni që bie më shumë në sy nga kjo pikëpamje është ai i 

qëndrimeve ndaj ish-udhëheqësve komunistë. Në njërën anë, kemi 

paraqitjen e figurës së Enver Hoxhës, të zbukurimit ngulmues të kësaj 

figure. Qëndrimet, vërtet, janë të larmishme, porse ato që priren në këtë 

drejtim janë përherë e më të shpeshta. Në mënyrë tipike ato gjejnë 

shprehje te publicistë dhe politikanë që i përkasin spektrit politik të 

ashtuquajtur të majtë. Flitet në emër të rishikimit objektiv të historisë, 

po faktikisht kjo përbën një kthim në klishetë historiografike zyrtare të 

periudhës së komunizmit: sipas të tilla klisheve plazmohet ligjërimi mbi 

Luftën Nacional-Çlirimtare, që ngërthen argumentin kryesor të këtyre 

qëndrimeve, me një frymë festive ritualisht homogjenizuese dhe 

kanonizuese, përjashtuese ndaj çdo lloj analize kritike të ngjarjeve 

konkrete, dhe po kështu plazmohet roli Enver Hoxhës në Luftën 

Nacional-Çlirimtare, me argumentin se Enver Hoxha ka qenë 

komandanti i përgjithshëm i partizanëve dhe përtej kësaj është i 

palejueshëm çdo lloj diskutimi. Është për t’u vënë re se kultura politike 

e komunizmit shfaqet jo vetëm në riprodhimin e klisheve të 

lartpërmendura, po edhe në agresivitetin e tonit të ligjërimit. 

Nga ana tjetër, kemi qëndrimet e mediave ndaj ish-udhëheqësve 

të gjallë të diktaturës, qëndrime që shprehin një përulje ndaj hijes së 



pushtetit të tyre të dikurshëm. Kjo shfaqet në respektin e madh me të 

cilin sillen disa gazetarë ndaj tyre kur i intervistojnë, në pyetjet që u 

bëjnë, madje edhe në interesimin plot kureshtje të disa gazetarëve për 

hollësi të jetës së përditshme apo edhe intime të ish-udhëheqësve 

komunistë, shprehja e plotë e së cilës është ajo që do të mund të quhej 

“obsesion i Bllokut”. Rrënja e këtij fenomeni është e dyfishtë: është 

prirja për sensacionalizëm, po është njëkohësisht magjepsja nga një 

pushtet i gjithfuqishëm që ka qenë dhe s’është më. Për me tepër, 

partiakë të dikurshëm ose ish-drejtues të policisë sekrete të komunizmit 

paraqiten nga media si burime plotësisht të besueshme historike, duke 

iu dhënë hapësirë që të flasin për ngjarje të së kaluarës në të cilat kanë 

qenë protagonistë. Arsyetimi mediatik është se, duke qenë protagonistë, 

e dinë të vërtetën më mirë se kushdo. A thua harrohet se protagonisti i 

një të keqeje i ka të gjitha arsyet për të mos e thënë të vërtetën për të 

keqen që ka bërë. Shfaqja kulmore e këtij fenomeni, e qëndrimit të një 

pjese të medias ndaj protaginistëve të diktaturës, është botimi in 

extenso i dy librave me kujtime të Nexhmije Hoxhës nga disa prej gazeta 

më të mëdha të vendit, për më tepër pa asnjë lloj komenti, duke i lënë 

lexuesit, sidomos lexuesit e rinj në moshë, përballë diçkaje që paraqitet 

si përshkrim autentik ngjarjesh të rëndësishme të së kaluarës së tyre të 

afërt.  Botime të tilla nuk janë parë në asnjë vend post-diktatorial, 

ndërsa në Shqipëri ekzistojnë si diçka mëse e pranueshme, gjë përbën 

një tregues të ashpërsisë së totalitarizmit shqiptar, të deformimit të 

ndërgjegjjeve në atë shkallë saqë kjo ndihet edhe mbas kaq vitesh. 

Një fenomen i ngjashëm është ai i paraqitjes së gjyqeve politike të 

diktaturës. Edhe këtu, kemi një ndërthurje të komercializmit 

sensacionalist me përuljen karakteristike të një pjese të medias ndaj 

hijes së atij pushteti, çka është pasqyrim i një fenomeni më të gjerë, i 

ndërthurjes së pasojave të së kaluarës komuniste me të tashmen e 

formës së egër në të cilën u implementua në Shqipëri modeli neoliberal i 

kapitalizmit. Kështu, komercializmi në paraqitjen e farsave gjyqësore të 

diktaturës në median e shkruar, i bazuar në parimin sipas të cilit e 

vetmja gjë e rëndësishme është nxjerrja e fitimit, konsiston në 



paraqitjen e procesverbaleve të këtyre gjyqeve si të ishin sensacione të 

ditës. Paraqiten si të tilla jo vetëm në botimin e tyre për herë të parë, po 

duke u ribotuar periodikisht një herë në sa kohë të njëjtat materiale. 

Por, çka është më thelbësore, çka është më domethënëse në lidhje 

sensacionalizmin, edhe kur i nxjerrin këto materiale për herë të parë në 

gazetë, botimi i tyre si sensacion i ditës e përçudnon natyrën 

faktologjike, dokumentare të atyre që do të mund të ishin mirëfilli 

dokumente. Dhe këtu komercializmi takohet me trashëgiminë e 

kulturës politike të komunizmit. Siç theksonte Wittgenstein-i, faktet 

kanë kuptim vetëm brenda kontekstit. Në këto botime ndodh krejt e 

kundërta: procesverbalet e farsave gjyqësore i paraqiten publikut pa 

asnjë shpjegim kontekstualizues. Ose, më  saktë, shpjegimet që synojnë 

t’u japin kuptim fakteve janë ato që kanë artikuluar pushtetarët e asaj 

kohe me gojën e prokurorëve dhe gjykatësve të atyre proceseve. Pra, në 

thelb, farsat gjyqësore të diktaturës paraqiten pikërisht njëlloj siç 

paraqiteshin nga propaganda zyrtare e diktaturës. 

Mendojmë se ky fenomen, sikurse edhe ai i qëndrimeve ndaj ish-

udhëheqësve komunistë, buron nga mungesa e përballjes së shoqërisë 

me të kaluarën e saj totalitare, e kjo mungesë gjen shprehje edhe në 

media. Flitet shumë për të kaluarën, vetëm se ajo paraqitet në trajtën e 

një telenovele ku ndërthuren ngjyrat giallo, noir dhe rozë. Me sa duket, 

është mënyra më e përshtatshme për t’iu shmangur përballjes me të 

kaluarën: ajo edhe ka qenë, edhe s’ka qenë. Dhe, ndërkohë, faktet e 

shkëputura e të botuara në mënyrë të bujshme harrohen shumë shpejt, 

çka, le ta themi në parantezë, përbën edhe kushtin që ato të ribotohen 

mbas njëfarë kohe dhe sërishmi si zbulime sensacionale. 

Një tjetër fenomen ku gjen jehonë kultura politike komuniste 

është ai i komenteve të lexuesve në forumet e debatit online. Këto 

hapësira mediatike, siç pretendohet, janë krijuar në emër të 

demokracisë. Ndërkaq, siç thuhet në një artikull në The New York Times 

duke iu referuar një studimi eksperimental mbi këtë temë, rezulton se 

komentet fyese dhe agresive në forumet e debateve online, në një masë 

shumë më të madhe se komentet me tone normale, arrijnë ta 



kushtëzojnë dhe ta deformojnë interpretimin e artikujve përkatës nga 

ana e lexuesve. Kjo nuk i ngjan aspak një debati demokratik. Me sa 

duket, anonimati përbën terrenin më të përshtatshëm për të kundërtën. 

Dhe karakteristike për këto forume në disa prej gazetave kryesore 

online të Shqipërisë është pikërisht mbizotërimi i një gjuhe agresive, i 

linçimit moral të artikullshkruesit dhe i fyerjeve të komentuesve ndaj 

njëri-tjetrit apo ndaj të tretëve. Motivimi i botuesit për të krijuar një 

hapësirë të tillë, pa moderimin e duhur, është qartazi komercialist: sa 

më shumë klikime, aq më shumë oferta reklamash. Produkti është ai i 

riciklimit të kulturës komuniste të intolerancës. Kjo shfaqet jo vetëm te 

nostalgjikët, po edhe te komentues të tjerë, qoftë dhe antikomunistë 

shumë të zjarrtë, po gjithsesi të mbrujtur, tekefundit, nga kultura 

politike totalitare, nga ajo e një regjimi të cilin e urrejnë. 

Siç u tha, trajtuam vetëm njërin nga aspektet e medias së 

shkruar, atë më negativin. Sigurisht, panorama mediatike shqiptare 

është shumë më komplekse.    

 

 

           


