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1. 

Jam matë prej kohësh për ta shkruar dhe për të dëshiruar botimin e kësaj kritike.  

 

Dhe për këte mëdyshje ka disa arësye, por unë po them më shqetësuesen në vetëdijen time të profesionit. 

Kështu pra, duke  njohë natyrën e shqiptarëve të mospranimit të kritikave, gjithnjë kam menduar se duke 

qenë që fjala është për kritikë ndaj gazetave të përditshme shqiptare, asnjëra prej tyre nuk do të pranonte 

ta botonte një kritikë të tillë. Kjo sepse në gazetat shqiptare prej vitesh – përsëris: prej vitesh - nuk 

ekziston asnjë “errata corrige”, asnjë “ndreqje gabimi”, asnjë “na falni”. Dhe kur në një gazetari nuk 

ekzistojnë  këto, kjo do të thotë se gazetat mendojnë se janë të pagabueshme, e kësisoji, vështirë të 

pranojnë se mund të gabojnë edhe ato. Ky stil cënon pikërisht informimin e saktë të opinionit publik. 

Megjithate, ja pra që vendosa ta shkruaj dhe ta dëshiroj botimin e kësaj kritike. Po për çfarë kritike e kam 

fjalën? 

E kam fjalën thjesht për faktin apo dukurinë që, si asnjëherë tjetër në historinë e Shqipërisë, gazetat e saj 

të përditshme, pra ato josportive,  nuk e trajtojnë më varfër, më pa përgjegjësi temën kombëtare sportive 

se sa sot. 

Për fatin e keq, tashmâ në këte fushë kemi kaluar  në një regres (prapambetje) që Shqipëria nuk e ka pasë 

asnjëherë. Dhe duke u krahasuar me gazetat e përditshme të Europës, jemi thuajse për turp në varfërinë 

dhe keqtrajtimin e temës kombëtare sportive në gazetat tona të përditshme. 

Gazetat e përditshme shqiptare janë të vetmet në kontinent që përshembull, të nesërmen e përfundimitt të 

një jave të Kampionatit Kombëtar  të Futbollit, me ndonjë përjashtim të rrallë, nuk botojnë as rezultatet e 

ndeshjeve të javës. Se përsa i përket asaj që quhet tabela e klasifikimit (”e renditjes” në shqip), kjo thuajse 

nuk botohet kurrnjiherë. Gazetat e sotme të përditshme shqiptare janë të vetmet në Europë që kurrë – 

përsëris: “kurrë” - nuk botojnë as dhjetë rreshta një ditë më mbas përfundimet e një jave të Kampionateve 

Kombëtare të Basketbollit dhe të Volejbollit. Kjo do të thotë se gazetat e përditshme shqiptare  thuajse 

nuk pasqyrojnë aspak informacionet më të detyrueshme të tre sporteve më popullore të Shqipërisë, që 

janë futbolli, basketbolli e volejbolli! Madje para pak kohëve asnjë gazetë e përditshme shqiptare nuk 

botoi qoftë dhe një lajm të vetëm që në Shqipërinë e tyre u zhvillua Kampionati Kombëtar i Atletikës së 



Lehtë. Nga ana profesionale, në këte rast, çudia e madhe është se si nuk e kuptojnë redaksitë që ka me 

mijëra lexues në Shqipëri që mund të mos marrin gazetën sportive “PanoramaSport”, por që një 

informacionin esencial (thelbësor) për se çka ngjau në Kampionatet Kombëtare të Shqipërisë një ditë më 

parë, ata e duan ta kenë - teksa i marrin rregullisht - në të përditshmen e tyre të parapëlqyer (të preferuar).  

 

Gazetat e sotme të përditshme shqiptare asnjëherë nuk  botojnë një rezultat të një gare të vetme të 

Kampionatit Kombëtar të Atletikës së Lehtë apo të Notit që së bashku mund të kenë nja 100 gara. Botojnë 

vetëm ndonjë lajm të shpejtë, tejet të cektë, shpesh me gabime madje, vetëm kur arrijnë rezultate 

europiane Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj. E, pak vite më parë botonin lajme kësisoji vetëm kur ndonjë 

peshëngritës shqiptar shpërthente në Europë, shpesh duke i bërë lëmsh rezultatet e garës së tyre. 

Gazetat e sotme të përditshme shqiptare, temën sportive e kanë të huaj. Ata mund të kenë çdo ditë një 

faqe sportive, por jorrallë, në mënyrë të turpshme - theksoj pa mëshirë: “në mënyrë të turpshme” -  në të 

shumtën mbi 50 përqind të faqes e zenë “komenti” i kopjuar nga interneti për ndeshje të kampionateve të 

Italisë, Spanjës, Gjermanisë  apo Anglisë, që dihet, nuk janë të Shqipërisë. Gazetat e sotme të përditshme 

shqiptare as që denjojnë  të shkruajnë apo të njoftojnë ndonjëherë edhe për një rekord kombëtar në 

atletikë apo not.  

Mirëpo, ja që gazetat shqiptare pa pikë përgjegjësie profesionale, mund të botojnë, madje me foto, që 

gjatë një ndeshje të kampionatit të Italisë zbriti në fushë njeriu i ngarkuar me detyrën e kryeministrit të 

Shqipërisë për të marrë fanelën e Cristiano Ronaldos, si të ishte një fans adoleshent i tij, duke e ulë tejet 

poshtë rolin e detyrës së një kryeministri. Kur dihet pra, se Cristiano Ronaldo, që edhe pse është 

futbollisti më i mirë në botë, asesi nuk ka punë me Shqipërinë. Ose ka punë me Shqipërinë vetëm atëherë 

kur në Tiranë vjen Portugalia apo Juventusi për t’u ndeshur me Shqipërinë. Jam i  bindur që serioziteti i 

një gazete të përditshme shqiptare mbas këtij episodi prej fansi adoleshent të njeriut të ngarkuar me 

detyrën e kryeministrit, do të kërkonte që ta kritikonte rëndë këte përulje kryeministrore të pashembullt, 

që e zbret fort poshtë personalitetin drejtues të qeverisë të një shteti.  

Ajo që do të vlente në raste kësisoji, do të ishte që këtyre juventinëve artificialë nga Shqipëria, t’iu 

drejtoheshe me pyetjen: me cilën skuadër jeni në Shqipërinë tuaj? 

Gazetat e sotme të përditshtme shqiptare janë të vetmet në botë që nuk pasqyrojnë veprimtaritë e 

përditshme sportive të kombit të tyre. Eshtë vërtet e padëgjuar në botë, që thuajse çdo ditë gazetat e sotme 

të përditshme shqiptare, botojnë lajme që nuk i duhen as dreqit, për futbollistë  apo deri dhe për 

automobilistë e motoçiklistë të shteteve të tjera, lajme që sundojnë pa mëshirë mbi ato të sportit shqiptar. 

Kjo  ngaqë gazetat e sotme të përditshme shqiptare nuk e mendojnë sportin kombëtar pjesë të qenësishme 

të jetës së shqiptarëve të tyre. 

Gazetat e sotme të përditshme shqiptare nuk trajtojnë gati asnjëherë një problematikë sado të vogël për 

zhvillimet sportive të Shqipërisë. Ato trajtojnë shpesh fort mirë sa e sa probleme të tjera të jetës shqiptare, 

por kurrnjiherë  probleme të sportit shqiptar. Imagjino mandej sikur të guxosh të shpresosh qoftë dhe një 

herë të vetme,  që njëherë  në vit pra, këto të përditshme të trajtojnë temën e madhe të zhvillimit fizik të 

rinisë dhe kombit, të edukatës fizike në shkolla, të shfrytëzimit të kohës së lirë të shqiptarëve duke u 

marrë me sport dhe edukim fizik. 



 

 

 

2. 

Gazetat e sotme të përditshme shqiptare janë të vetmet në këte gjithësi që pothuajse nuk merren me 

sportin kombëtar të Republikës së tyre. Dhe më e rënda: ato kanë shkatërruar një traditë apo histori e 

përvojë fort të bukur të gazetarisë të të përditshmeve të mëparshme shqiptare.  

Shkoni te gazetet e Mbretërisë, e shihni se sa bukur e me vlerësim i kanë trajtuar sportet. Shkoni te 

“Drita”, “Vatra”, “Arbënia” apo “Gazeta Shqiptare” të asokohe dhe  merrni pak kulturë e dije se si mund 

të trajtohet sporti kombëtar në përditshmërinë e tij. Mandej shkoni po të doni te gazeta “Fashizmi” e 

“Tomori” të pushtuesit dhe shihni se me çfarë përgjegjësie trajtohet edhe këtu tema sportive kombëtare. 

Shkoni te revista “Minerva”e Nebil Çikës e në çdo numër do të gjeni shkrimet e Prof.Gaqo Gogo-s a të 

Dr.Vasfi Samimit për problematikën e zhvillimet sportive të Shqipërisë, shkrime që për bukuri mund të 

ribotohen e të kenë fort vlerë edhe për sot. 

Dhe nëse do të shkoni mandej te dy gazetat e vetme të përditshme të regjimit komunist, “Zëri i Popullit” 

dhe “Bashkimi”, edhe në këte rast do të turpëroheni. Sigurisht këto të përditshme e kishin edhe detyrë 

partie këte pasqyrim. Mirëpo, mos kujtoni se shkrimet e asaj kohe për sportin kombëtar kishin një 

politizim fort fanatik. Gazetari Petrit Çani ka pasë çdo të martë në “Zëri i Popullit” shkrimin e tij 

komentues, pasqyrues për kampionatin kombëtar të futbollit – dhe jo vetëm  -  që nxiste kritikë, miratime 

e shqetësime në mbarë Shqipërinë. Pa harruar gazetën “Zëri i Rinisë” po të asokohe, ku kryeredaktori i 

paharrueshëm Miço Verli (edhe pse nuk shquhej për ndonjë dobësi për sportet), por sidomos redaktori po 

aq i paharrrueshëm Luan Dibra, i jepnin një hapësirë të dukshme sportit kombëtar. Se përsa i përket 

periudhës së kryeredaktorit të mëvonshëm të kësaj gazete, Remzi Lani, mund të them se tema sportive e 

“Zërit të Rinisë”, shkëlqeu. Ndërkaq, nuk harroj se kur gazetari Teodor Misha punoi te gazeta “Puna”, 

përveç temave të tjera që mbulonte, krejt papritmas ai i solli përsëmbari kësaj gazete ate që i kishte 

munguar: temën sportive kombëtare. 

Dhe pa u frikësuar nga mosmodestia, kur mbërrij te e përditshmja tjetër, “Bashkimi”, rubrikën sportive të 

së cilës e kam drejtuar për  gati nja 14 vjet, ajo bëri bujë anën e kënd Shqipërisë, meritë e madhe kjo e 

kryeredaktorëve Niku Nishku, Arqile Aleksi e Hamit Boriçi. Sigurisht, nuk mund të lë pa përmendur 

kontributin e përjavshëm gati dhjetëvjeçar te e përditshmja “Tema”, apo edhe këte periodik të një 

dhjetëvjeçari tjetër në këte të përditshme “Panorama”. 

Mirëpo, sot, për fat vemendja është te Juventusi e Barcelona, te Ronaldo e  Messi. Për çka edhe mund ta 

keni, por jo deri në dëm të rolit të gazetarisë kombëtare që në çdo vend, para së gjithash, detyrimisht i 

kushtohet sportit kombëtar. Nuk mendoj se ju duhet të bëni garë me ndonjë televizion shqiptar i cili ka 

mbërritur deri aty saqë në emisionin kryesor të lajmeve në mbrëmje, me plot gëzim pasqyron 

Kampionatin Italian, madje jo rrallë me përparësi ndaj atij shqiptar, ndeshjet të cilit mund të jenë zhvilluar 

po atë ditë!... 



Duke qëndruar te kjo përparësi e papranueshme e sportit të huaj, asesi nuk arrin të kuptosh përse nuk 

pasqyrohen të paktën një herë të vetme në faqen sportive të gazetave të përditshme shqiptare, rekordet 

botërore në sporte të ndryshme, që në fund të fundit përherë janë pikë referimi dhe krahasimi me 

zhvillimet sportive të çdo vendi. 

 

Dhe do t’i kthehem prap një të përditëshmeje të viteve të pushtimit fashist, gazetës “Fashizmi”. Thuajse 

çdo të martë ose të mërkurë, ajo botonte gati një faqe sportive. Dy kolona mund të ishte një koment për 

Kampionatin e Italisë e cila ishte Kampione e  Botës në fuqi. Vetëm kaq. Dhe tre a katër kolona të tjera 

ishin për sportin shqiptar, edhe pse ai po kalonte vite tejet vështira. E pra, Shqipëria ishte pjesë e Italisë 

nën kurorën e Mbretit Viktor Emamueli III dhe mund t’i kushtonte një faqe të tanë Kampionatit të Italisë. 

Por jo! Gazeta kishte përparësi sportin modest shqiptar. Kur mandej do të thoshte diçka më shumë për 

Kampionatin e Italisë, atëherë në numra rradhazi Anton Mazreku do të pasqyronte shpërthimin shqiptar të 

Riza Lushtës e Naim Kryeziut në këte kampionat të parë të botës. Shumë pak merrej me Piola-n apo  

Meazza-n që ishin më të mirët e botës. Merrej me shqiptarët e tij, Lushta dhe Kryeziu, europianët e parë 

të futbollit shqiptar, të cilët sot e kësaj dite përveç shkrimeve tona, nuk iu janë bërë asnjë nderim. 

Dhe le të shkojmë tash te një paralelizëm me Mbasluftën. Nuk mund të harroj kur në fund të viteve ’60 e 

fillim të atyre ’70, “zbulova” se në redaksinë e jashtme të gazetës “Bashkimi” mbërrinte gazeta “Unita”që 

Partia Komuniste Italiane e çonte falas. U pata mahnitë kur pashë se në numrin e saj të së hënës, kjo 

gazetë partiake e politikës kishte deri në 10 faqe për Kampionatin e Italisë, ndonëse asokohe Italia kishte 

katër të përditshme sportive: “La Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”, “Lo Stadio” dhe “Corriere dello 

Sport”. Duke u shtyrë në vite më vonë, kur kam qenë në Londër më 1989 me Kombëtaren, pashë se e 

përditshmja “Times” botonte për disa ditë me rradhë renditjen e pjesëmarrësve të maratonës së Londrës, 

deri te i 30 mijti e më tej. Madje me rezultatin e secilit në orë, minuta e sekonda! 

Ndërkaq, sot në Tiranë vijnë dy gazetat më të mëdha të përditshme të Italisë, “Corriere della Sera” dhe 

“”La Repubblica”. Faqet e tyre sportive  janë model në gjërësinë, larminë, pasurinë e sportit italian, 

ndërsa vendi që zë sporti i shteteve të tjera është shumë i vogël, për të mos thënë i papërfillshëm. Ditën e 

hënë, të nesërmen e ndeshjeve të Serie A,  faqet e tyre sportive zëjnë gati gjysmën e gazetës. Në SHBA 

nuk ka gazetë sportive. Këte punë e përmbarojnë gazetat e përditshme josportive. Serbia ka dy gazeta 

shumë cilësore sportive: “Sport” dhe “Sportski Zurnal”. Por faqet sportive, të dy të përditshmeve më të 

mëdha josportive “Politika” dhe “Veçernije Novosti” , kanë përditë faqe sportive të një cilësie e hapësire 

të jashtëzakonshme. Duke injoruar tejet edhe ato ngjarjet sportive të shteteve të tjera. Nuk jam i gabuar 

kur guxoj të them se ato veprojnë kështu për shkak të artdhetarisë së tyre. E dijnë fort mirë që nuk është 

atdhetari, kur ti e ke mendjen vazhdimisht te sporti i një shteti tjetër shumë më tepër se te sporti i vendit 

tënd. 

E, sporti, dihet, është një pjesë e rëndësishme e jetës së një kombi. 

Gazetarëve të sotëm të të përditshmeve të Shqipërisë, përveç të tjerave, iu mungon sa përgjegjësia  për 

sportin kombëtar, po aq duket që nuk shqetësohen ngaqë të përditshmet ku punojnë, janë të vetmet në 

Europë të cilave ju mungon deri sa s’ka ku shkon më, vetë kultura e vërtetë sportive në tanësi. 

 



 

 

 

 

3. 

E pra, përse ngjet kështu? 

Përgjigja e kësaj pyetjeje na çon te një temë e madhe, madje te shumë tema. Po përpiqem të jap këtu, 

përgjigjen më të parë: (përveç gjithçka u tha deri këtu), ngjet kështu, edhe sepse si asnjëherë tjetër, sporti 

kombëtar në Shqipëri nuk ka qenë më i parëndësishëm se sa sot, më i nënvlefëtësuar se sa sot, më i 

mënjanuar se sa sot, më i pambrojtur se sa sot.  

Eshtë vërtet e çuditshme se si ka mundësi që sot nuk del asnjë trajtesë publike sportive për gazetat e 

përditshme nga Ministria e Arësimit dhe Sporteve, nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, nga 

Federatat Sportive Shqiptare. Me sa duket, edhe aty ka vetëm tifozë të sëmurë juventinë e interistë. Nuk 

duhen lejuar të punojnë aty përderisa flakin tej temat aktuale të sportit kombëtar.  

Çka për fat të keq, kjo “tifozeri” - siç e quajnë edhe ata me krenari në italisht - deklarohet  me mburrje e 

eufori. Ashtu siç deklarohet edhe nga analistë në emisionet e shumta televizive sportive shqiptare me një 

krenari e vetëkënaqësi neveritëse: “jam juventin!”. 

Shihet qartë pra, që instancat apo institucionet e mësipërme nuk shfaqin as shqetësimin më të vogël për 

mospërparimin e sportit shqiptar, i cili është tronditur deri aty sa që kemi rekorde që nuk thyhen tash 40 

vjet. Kemi kryeqytet pa pistë atletike. Madje jemi vendi me numrin më të paktë të pistave kësisoji. Pa 

shkuar te mungesa shembullore e pishinave olimpike. Dhe nuk di a kemi ndonjë poligon modern qitjeje, 

sporti që i ka dhënë Shqipërisë Kampionet e para të Europës. 

Dhe kemi Kampionatin Kombëtar të Futbollit më të papërfaqësuar në histori me vetëm 10 skuadra! Duke 

patur jashtë tij një grup të tanë qytetesh tradicionale të futbollit kombëtar: Berat e Kavajë, Fier e Lushnje. 

Me në krye Dinamon 18 herë kampione dhe Elbasanin të cilit i ndërtuan stadium modern - më parë për 

politikë se sa për zhvillimin e futbollit në këte qytet – ndër më sportivët e Shqipërisë. Tash sapo 

përjashtuan pra, edhe Vlorën e Gjirokastrën e për pak edhe Shkodrën për herë të dytë rradhazi.  

Pa harruar  basketbollin e volejbollin, që  zhvillojnë kampionate të parë deri me vetëm 6 a 7 skuadra. Dhe  

Ministria e Shëndetëssë që nuk lejon vazhdimësinë e Kampionatit të Shqipërisë në volejboll e basketboll, 

duke u pajtuar me faktin e turpshëm që sivjet Shqipëria të mos ketë kampione kombëtare në volejboll e 

baketboll. Kur Franca e Gjermania në pikun e luftës, më 1943-1944 organizuan kampionatin e tyre të 

futbollit dhe shpallën skuadrat kampione. 

Shqipëria është diçka tjetër. “Udhëheqësit” e lavdishëm të së cilës shfaqin me pompozitet atdhetari vetëm 

kur luan Kombëtarja e futbollit, teksa krekosen në tribuna me fanela e shalle kuqezi. Dhe kurrnji fjalë për 

rënien  drastike të sportit kombëtar. Dyshoj nëse e dinë që Shqipëria “e tyre” ka zhdukur, deri dhe dy 

Dinamot  e volejbollit që për vite kanë qenë elitë europiane! 



Dhe çudia e çudive: nuk zen asnjë rresht vend kjo problematikë tronditëse në gazetat e përditshme 

shqiptare!...  

 

 

Po përse e paskam unë kaq për merak këte braktisje të temës sportive kombëtare prej të përditshmeve 

shqiptare? Mos ndoshta për punë stili e mode të gazetarisë. Jo mor zotni. E kam për të ndikuar “en bloc” 

gjithë shtypi shqiptar  për të nxjerrë nga prapambetja e papranueshme sportin kombëtar të Republikës së 

Shqipërisë. E kam për të nxitur përmes sportit kombëtar forcimin e shëndetit të rinisë, edukimit të saj  

edhe përmes sportit e kulturës fizike. 

60 vjet më parë, pa kaluar krejt pak kohë nga zgjedhja e tij, president i SHBA, John Kennedy, vetëm  25 

ditë para se të hynte në Shtëpinë e Bardhë, u ul e shkroi për revistën amerikane “Sport Illustraed” të 26 

dhjetorit 1960 shkrimin sportiv e të kulturës fizike me titullin “Amerikani delikat”. Ai shtjellonte për veç 

të tjerave, dukurinë se treguesit kanë nxjerrë përfundimin se në zhvillimin fizik të rinisë së kombit të tij, 

Britania e Madhe dhe Japonia qëndrojnë shumë më lart se ai i amerikanëve, të cilët duke qëndruar për 

shumë kohë në divan para televizorit – këto mënyra negative ndikojnë në kushtet fizike të të rinjve 

amerikanë.  

Eshtë fantastik ky rast i një presidenti që merr pendën, shkruan e boton në një revistë sportive shqetësimet 

për përgatitjen fizike të qytetarëve të tij, kur sapo bëhej gati të udhëhiqte vendin e tij. 

A thua vlen sado pak ky rast për këte Shqipëri të vogël, që veç bisedon, shkruan, komenton veç për 

Messin, Ronaldon, Juventusin, Interin, Barcelonën, Bayern-n e Realin dhe as që do t’ia dijë për zhvillimet 

e sportit, të kulturës fizike e forcimit të shëndetit të rinisë përmes tyre? 

Nuk më mbetet gjë tjetër veçse t’i përgjigjem kësaj pyetjeje një herë tjetër ndoshta duke përkthyer dhe 

botuar shkrimin e presidentit John Kennedy të 60 vjetëve më parë. 

Tash për tash, përmes këtij shkrimi të një kritike gazetarie, ndoshta ia arrij sado pak të ndikoj për një 

kthesë në këte fushë, të paktën te atdhetarë shqiptarë, të cilët merren me gazetari… 

 

 


