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Një fenomen interesant në atë pjesë të shtypit të Shqipërisë që 

vetidentifikohet si i majtë është bashkëprania e jehonave të 

propagandës së dikurshme komuniste dhe e refuzimit të atyre vlerave 

që identifikojnë të majtën në vendet perëndimore. Me gjasë, i njëjti 

fenomen shfaqet më gjerë në mediat e Shqipërisë, por këtu do të 

përqendrohem në median e shkruar. Nuk dua të them se kjo vërehet në 

të gjitha gazetat dhe te të gjithë gazetarët e këtij spektri, po edhe aq sa 

kam arritur të shoh, më duket shumë domethënëse.  

Termi “i/e majtë” hyri në ligjërimin politik shqiptar para tre 

dekadash, me fillimet e pluralizmit. Në të gjitha vendet e Europës 

Lindore, në konteksin e ndjekjes së modelit politik perëndimor, 

pasardhësja e partisë komuniste e cilësoi veten si e majtë, për analogji 

me partitë socialiste e socialdemokrate të Perëndimit, por duke huajtur 

prej tyre vetëm disa simbole gjithsesi rudimentare, ndërsa në praktikë, 

po edhe në retorikë, më tepër se të majtës perëndimore i është afruar së 

djathtës. E njëjta gjë ndodhi në Shqipëri, ku ky term cilëson Partinë 

Socialiste dhe aleatet e saj të vogla. Dallimi kryesor nga rivalët e saj të 

vetidentifikuar si të djathtë qëndron në atë se ajo ka një kulturë politike 

më liberale.  

Për sa i përket medias, konsiderohet i majtë grosso modo ai sektor 

që mbështet Partinë Socialiste. Ndërkaq, komponentet më substanciale 

që identifikojnë të majtën perëndimore – rivendikimet për drejtësi 

sociale, rivendikimet feministe dhe ato të luftës për mbrojtjen e mjedisit 

– mbeten të huaja për ligjërimin e këtij sektori të shtypit shqiptar. Nga 

ana tjetër, për ta identifikuar veten si i majtë, një pjesë e mirë e tij e 



kthen vështrimin nga një ngjarje e së kaluarës, nga Lufta Nacional-

Çlirimtare. Dhe, në këtë evokim të saj, spikat një prirje për të ricikluar 

figurën e Enver Hoxhës, ndonëse ky i fundit, sikurse Stalini, nuk e ka 

quajtur veten asnjëherë të majtë, madje e ka përdorur termin me një 

konotacion kryesisht negativ, qoftë në kuptimin e një karte mashtruese 

të parlamentarizmit, qoftë në kuptimin e devijimit ideologjik, njëlloj si 

“devijimi i djathtë”: e shihnin veten, ashtu si fashizmi, përtej së majtës 

dhe së djathtës. Kjo prirje për ta ricikluar figurën e Enver Hoxhës 

konsiston në paraqitjen e Luftës Nacional-Çlirimtare pikë për pikë sipas 

historiografisë zyrtare të kohës së tij. Nuk po hyjmë në detaje: po 

mjaftohem të theksoj se ajo historiografi nuk ka asgjë shkencore, për aq 

sa tek e vërteta mund të arrihet vetëm nëpërmjet një debati të lirë, 

ndërsa, në periudhën kur u shkrua ai version i historisë, kushtet për 

atë lloj debati mungonin krejtësisht. Kemi të bëjmë thjesht me një 

përsëritje të propagandës diktatoriale. Një përsëritje e tillë nostalgjiko-

melankolike plotësohet me ribotimin in extenso të kujtimeve të së vesë 

së Enver Hoxhës në gazeta, pa kurrfarë komenti, si dhe me jehonën që 

u bëhet kujtimeve të njerëzve të tjerë që kanë qenë pranë tij, ku ai 

portretizohet si personalitet i kulturuar, i iluminuar, gati-gati një 

vizionar humanist. Madje, nga një pjesë e këtij sektori të medias së 

shkruar ka pasur vitet e fundit edhe kritika ndaj Partisë Socialiste për 

distancimin e saj  nga e kaluara komuniste. 

Në të njëjtën kohë, vlerat e lartpërmendura bashkëkohore të së 

majtës, kur flitet për to në gazetat e konsideruara të majta, 

kundërshtohen ose edhe përçmohen. Kështu, për shembull, një nga 

figurat historike të këtij spektri politik shkruan një artikull në të cilin 

ngre në qiell politikën ekonomike të presidentit Reagan, “reaganomics”, 

domethënë uljen e taksave për më të pasurit, shkurtimin e shërbimeve 

sociale dhe, rrjedhimisht, polarizimin social. Për më tepër, autori e 

paraqet si të vetmen politikë ekonomike efikase, çka është një kalk i 

tezës theçeriane se “nuk ka asnjë alternativë”. Përgjithësisht, në shtypin 

shqiptar, pavarësisht nga afinitetet partiake, promovohet modeli 

ekonomik i së djathtës neokoservatore, ai model që mund të quhet 



fondamentalizëm tregu, po të përdorim një shprehje të George Soros-it. 

Në këtë aspekt, lavdërohet madje edhe presidenti Donald Trump, ngaqë, 

siç shkruan drejtuesi i një gazete që konsiderohet e majtë, ai ushtroi 

“lidershipin e tij prej biznesmeni”. Kjo ide e ekonomisë së një vendi si 

ndërmjarrje private ngërthen një hiperbolizim ideologjik të skajshëm të 

doktrinës ekonomike të së djathtës. 

Po kështu, një opinionist sistematik i këtij sektori të shtypit, në 

një artikull të tij përdor një varg fyerjesh ndaj veprimtareve feministe, të 

cilave u kundërvë pastaj disa figura grash të pushtetshme, para së 

gjithash baroneshën Thatcher, duke i quajtur “femra të vërteta” që “e 

kanë çarë rrugën me shpatë” (mungojnë “e historisë” dhe “në dorë”). Po 

ky autor, në një artikull tjetër, shkruan se lëvizja për mbrojtjen e 

mjedisit është një “derivat i populizmit” dhe “spekulon me shkencën”, 

ndërsa “ndotja globale” është “kauzë qorre”.  

Një tjetër aspekt i fenomenit që po shqyrtojmë është ai që vërehet 

gjatë krizës aktuale pandemike. Kohët e fundit, qeveria shqiptare 

vendosi të vaksinonte jashtë radhës, brenda grupmoshës përkatëse, një 

sërë personalitetesh të shquara në fushën e artit, të politikës, etj., gjë që 

nuk ka ndodhur në asnjë vend demokratik. Në shtypin e vetidentifikuar 

si të majtë, kjo nismë qeveritare gjeti një përkrahje korale. Argumentet 

që u sollën binin ndesh me principin e së drejtës së shëndetit dhe të 

jetës si të drejta universale të njeriut, përkatësisht me barazinë e të 

drejtave të qytetarëve, dhe në të njëjtën kohë pranohej shprehimisht 

hierarkizimi i qytetarëve nga ana e shtetit, i cili përcaktonte kësodore 

cilët janë personalitetet e shquara dhe, tekefundit, shëndeti dhe jeta e 

kujt vlen më tepër se shëndeti dhe jeta e të tjerëve. Duhet thënë se, në 

përcaktimin e kësaj përparësie për vaksinim, shteti u bazua në kriterin 

mediatik të vizibilitetit publik, ndërsa, nga ana tjetër, sektori mediatik 

që e përkrahu pranon prerogativën e shtetit për të vendosur mbi 

shëndetin dhe jetën apo vdekjen e njerëzve, prerogativë që, në rastin 

tonë, shfaqet si atavizëm i një të kaluare jo të largët. 

Përsëri në kontekstin e krizës pandemike, me sa kam arritur të 

shoh, është gjithashtu domethënëse që shtypi i vetidentifikuar si i 



majtë, kur flet për personelin sanitar si heronj që rrezikojnë jetën dhe 

shëndetin për të tjerët, flet për mjekët, ndërsa infermierët, që rrezikojnë 

së paku po aq sa mjekët, përmenden pothuajse vetëm kur ndonjë prej 

tyre kryen një vjedhjeje ose i kërkon pacientit para. Është i njëjti 

mentalitet klasist si në propagandën e dikurshme, ndonëse i përmbysur 

ashtu si në kamerën e aparatit fotografik. 

Si përfundim, në shtypin shqiptar të vetidentifikuar si i majtë, ose 

në një pjesë të konsiderueshme të tij, bashkëprania e jehonave të 

propagandës së dikurshme komuniste dhe e refuzimit të atyre vlerave 

që identifikojnë të majtën në kuptim modern të fjalës nuk është një 

disonancë kognitive apo ideologjike. Përkundrazi, ajo nxjerr në dritë 

falsitetin e ligjërimit barazitar të atij regjimi. Trashëgimtarët ideologjikë 

të konvertuar veprojnë padashur si dy terzinjtë në përrallën e 

Andersenit “Rrobat e reja të mbretit”.     

 

           

  


