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Ka përfunduar prej pak kohësh si program i transmetuar në një prej televizioneve kombëtare 

shqiptare, e megjithatë duket se ende vazhdon të përcillet për audiencën. E kam fjalën për 

“Për’puthen”, një program për të cilin edhe pse mund të mos ishe i/e interesuar të dije, doje apo 

s’doje, dëgjoje për të nëse uleshe në një bar, nëse shkoje në parukeri, në dyqan, në rrugë madje, 

për të mos përmendur pastaj “bombardimin’’ në rrjete sociale me tituj nga më të ndryshmet, më 

të çuditshmit, e shumë herë edhe të lodhshëm, madje të mërzitshëm, të paktën për mua.  

Them për titujt sepse teksa “lundron” në rrjetet sociale është thuajse e pamundur t’i lexosh qoftë 

edhe kalimthi ndërsa për tekstet as që bëhej fjalë t’i lexoja. Nuk më intrigoi kurrë ideja dhe as 

nuk u bëra kureshtare të njihja pak më tepër qoftë edhe njërin prej personazheve të këtij 

programi, as atë me të rinj e as atë ku protagonistët kishin një moshë të caktuar.   

Më kishin sosur durimin postimet e pafundme me tituj të tillë si “Ngjarje e papërballueshme për 

shqiptarët, ndahet çifti…’’, postimet për ngjyrën e flokëve të njërës prej protagonisteve, të 

muskujve joshës të protagonistit tjetër, ndërhyrjeve kirurgjikale, “tronditjes” së shumë djemve 

teksa mahniteshin nga format trupore të biondeve apo bruneve (pa u menduar fare për etiketimet 

e përdorura apo termat seksiste), për lidhjet apo historitë e dështuara të dashurive të djemve e 

vajzave, për pëlqimet apo mospëlqimet me njëri-tjetrin në program, për mënyrën sesi u 

adresoheshin njëri-tjetrit e ku hera- herës fjalori i përdorur të krijonte idenë se vulgariteti dhe 

harbutëria nuk do të dalin kurrë nga “moda” e të tjera si këto duke përfshirë edhe detaje të jetës 

private dhe asaj më intime.   

Por edhe pse tashmë transmetimi ka përfunduar, vijon e njëjta histori. Janë të njëjtët personazhe 

për të cilët u dashka të dimë se me kë u ndanë e më cilin/ën u lidhën, çfarë konsumuan për drekë, 

si pozuan në plazh, ç’fustan mbante veshur, dinte apo nuk dinte të këndonte, flirtonte apo nuk 

flirtonte,  apo të lexojmë tituj të tillë si “fansja kap prej flokësh…, ish-konkurrentes i ikën koka 

anash…” e të tjera.  

Nëse deri më herët më kish sosur durimi, tashmë përveç lodhjes nervore teksa sheh e të vjen keq 

për sytë kur lexon të tilla fjali, edhe një lloj nervozizmi të kaplon, madje ndonjëherë edhe 

dëshpërimi bëhet pjesë e ndjesive. Dëshpërohem teksa përpiqem të kuptoj “rëndësinë” e këtyre 



protagonistëve për të cilët tanimë dimë edhe numrin e këmbës, dëshpërohem kur përpiqem të 

gjej “lajmin” në morinë e dhjetëra-qindra portaleve, blogjeve, revistave apo rrjeteve sociale të 

panumërta që iu kushtojnë kaq shumë hapësirë, kur dua të di se ç’mesazh përcillet nga këto 

media nëpërmjet këtyre informacioneve, çfarë po përpiqen të na thonë vallë këto lloj formatesh 

dhe çfarë duan të “shesin” nëpërmjet tyre? 

Sigurisht, interpretimet mund të jenë dhe janë të ndryshme. Edhe preferencat apo shijet 

individuale gjithashtu. Gjithkush ka të drejtë të shohë e të ndjekë ç’të dëshirojë përsa kohë 

mundësohet transmetimi në çdo kohë e hapësirë të mundshme mediatike, por e kam shumë të 

vështirë të kuptoj vlerat që ka një format i tillë televiziv, cili është qëllimi i këtij programi dhe 

çfarë i ofron ai shoqërisë shqiptare; e kam pothuajse të pamundur të gjej në sa u tha më lart e në 

gjithçka të ngjashme, misionin e gazetarisë apo të gazetarit/es, gjithmonë nëse mund të flitet për 

gazetari’ në këtë mes. Cili është funksioni i gazetarisë në këtë rast/këto raste? A mund të flasim 

për edukim mediatik, për filtrat e kontrollit, për rolin e redaktorëve e kryeredaktorëve (sidomos 

në portale dhe jo vetëm, ku ndër të tjera nuk respektohen as rregullat gjuhësore)?   

Media në tërësi, e cilësdo formë qoftë ajo, është shoqëruese në çdo kohë për shumëkënd dhe si e 

tillë (të paktën në parim) duhet të përcjellë për audiencën e gjerë (lexues, dëgjues e shikues) 

programe, emisione apo informacione që i përmbahen një kodi profesional të etikës por dyshoj 

fort se ky kod respektohet e zbatohet aq sa duhet dhe kjo dëmton shumë gazetarinë si profesion, 

cenon besimin e audiencës tek media, madje sipas disa studimeve një imazh i tillë mediatik  

ndikon edhe në psikikën e konsumuesve të këtyre “lajmeve”. 

Është media ajo e cila përveç informimit të publikut duhet të promovojë edhe edukimin mediatik 

tek qytetarët por më të tilla formate, me të tillë tituj e artikuj, dyshoj fort se ky qëllim mund të 

përmbushet. 

Pa diskutim që ideatorët e këtyre formateve e më pas edhe ata që gjenerojnë “lajme” të ndërtuara 

mbi to apo protagonistët e tyre, i drejtohen një audience të caktuar, një target-grupi të caktuar që 

kryesisht janë të rinj, grupmosha e cila përballet ndoshta me sfidat më të vështira, me 

pamundësitë apo mundësitë jo të barabarta për të nisur një etapë të re në jetën e tyre, me shumë 

dilema e padituri, më pasigurinë për të ardhmen, me besimin e cunguar për atë se çfarë i pret, me 

konkurrencën e ashpër e të tjera. Dhe cili është mesazhi mediatik i përcjellë nëpërmjet këtij 

formati për ta? A është ky format informues? A është ai edukues? Është ndoshta mbështetës për 

ta, a përçon e jep dije vallë? Është kritik mbase apo ndoshta argëtues? Nuk besoj se përgjigjja 

mund të gjendet në një prej alternativave të përmendura ndaj dhe do preferoja të mos jepja një 

konstatim (i cili mund të interpretohet edhe si paragjykim) por gjithkush është i lirë të mendojë 

sipas mendimit vetjak. 

Si konsumatorë të medias pa diskutim mund të zgjedhim të ndjekim një program të preferuar, 

por si gazetarë e kemi të vështirë t’u bishtnojmë të tilla pamjeve që ofron në disa raste media 

shqiptare, e kemi thuajse të pamundur të mbyllim njërin sy kur shohim se si “humbet” gazetaria 



në të tilla lajme, nëse mund të konsiderohen të tilla dhe e kemi gjithaq të pamundur të pranojmë 

se ato çfarë kemi mësuar në fakultet apo gjatë eksperiencës ndër vite dhe atë çfarë synojmë t’u 

mësojmë brezave më të rinj, nuk kanë fare lidhje me atë që ndodh rëndom në shumë portale e 

media online.  

Është e lehtë të trishtohesh kur përpiqesh të gjesh vlerën e një programi apo një “lajmi” të tillë 

dhe nuk e gjen dot, kur mendon se ç’impakt do të kenë formate të tilla apo “lajme” si ato që 

përmenda më sipër tek audience, cilado qoftë ajo; sa ndikojnë të gjitha këto tek shëndeti mendor 

i një shoqërie me boshllëqe të panumërta. Kjo shoqëri hera- herës  “zgjedh” të kopjojë modele 

jetese të një kulture apo tradite të papërshtatshme me tonën dhe një fenomen I tillë s’ka se si të 

mos përfshijë edhe median e cila në disa raste kopjon në mënyrën më të shëmtuar të përshtatë 

formate të tilla e që kanë jo pak ndikim.  

Në fund të fundit cila është perspektiva e shoqërisë e cila furnizohet vazhdimisht më këtë lloj 

“ushqimi”? Sa i nevojshëm është ai dhe çfarë lloj domosdoshmërie i sjell konsumatorit? A e 

ndihmon këtë të fundit? Dyshoj për këtë, madje do thosha se e bën atë më konfuz për vetë 

mesazhet që përcjell, për varfërinë e gjuhës së përdorur, për mungesën e argumentit, për 

tematikën e cekët të trajtuar apo për imazhin e gabuar të gruas (vajzës) e burrit (djalit) që 

përcillet, për idenë e gabuar që përcillet sa i përket mënyrës se si duhet ta kalojë kohën të rinjtë, 

etj.  

 Të gjitha këto nuk bëjnë gjë tjetër veçse krijojnë një panoramë krejtësisht të gabuar dhe të 

kundërt me atë se çfarë duhet të sjellë media për audiencën apo konsumatorin mediatik, nuk e 

lejojnë atë të jetë kreative (krijuese), ofrojnë pak ose fare alternativa edukuese apo qoftë edhe 

argëtuese (nëse ky i fundit është një ndër qëllimet e autorit/es) por nëse i referohemi asaj që 

përçohet në median online për titujt dhe artikujt aspak profesionalë, pa dyshimin më të vogël do 

të thoshim se kurrsesi një gazetari e tillë nuk mund të ndihmojë edhe as të edukojë brezat e rinj të 

gazetarëve. 

Edhe pse janë cilësuar si formate “talk show” dashurie për të sjellë histori të vërteta mes të rinjve 

dhe atyre në një moshë të caktuar, ashtu siç ndodh në jetën reale, një format i tillë ka “dhuruar” 

për audiencën edhe konfrontime fizike, goditje me shuplakë, fjalë të rënda dhe fyese dhe të gjitha 

këto mund të ishin lehtësisht të shmangshme dhe të evitueshme duke mos lejuar situata të 

pakëndshme për audiencën.  

Asnjë prej këtyre modeleve nuk i duhet ofruar konsumatorëve mediatikë pavarësisht shijeve të 

këtyre të fundit, nëse kërkojmë një shoqëri më të formuar e më të kulturuar. Rinisë i duhet 

servirur dija në forma nga më të ndryshmet, i duhet shtuar dëshira për të lexuar më shumë, për 

t’u arsimuar e punuar dhe promovimi i të tilla formateve nuk e mundëson një gjë të tillë, aq më 

tepër në televizione kombëtare apo media online jo pak të rëndësishme.  



Të rinjtë janë ata që kanë nevojë të motivohen, të integrohen në aktivitete sportive, artistike apo 

të tjera, të kenë aspirata e ëndrra për të cilat duhet të punojnë shumë për t’i realizuar dhe jo “t’u 

imponohet” një model i caktuar sjelljeje apo disa të tillë.  

Efektet e formateve të tilla nga promovimi shumë i fuqishëm mediatik ishin edhe më shqetësuese 

tek audienca, veçanërisht tek të rinjtë të cilët ende idealizojnë, krijojnë mite apo adhurojnë 

protagonistët e këtyre programeve me gjithë forcën e tyre, madje nuk ngurojnë as t’i ndjekin 

nëpër turnetë e zhvilluara në qytete të ndryshme, të dynden për të siguruar një autograf apo të 

shtyjnë njëri-tjetrin për të mundësuar një foto me ta, a thua se nuk mund të bëjnë më mirë e më 

shumë për veten. Në këtë rast, kjo industri kaq e madhe, kjo industria mediatik “e përdor” këtë 

kategori edhe si konsumatore të asaj çfarë përcolli në talk show-n në fjalë por edhe si një 

reklamë se ajo çfarë transmetoi pati këtë sukses dhe këtë jehonë e cila në fakt prej shumë 

lexuesve, komentuesve apo edhe personazheve të njohur u cilësua antivlerë.  

Historia nuk mbaron me kaq, pasi ndodh që ndonjë prej protagonistëve të formateve të tilla mund 

ta shohësh pas famës së arritur edhe në rolin e “gazetares/i” apo “opinionistes/stit”, pa dashur të 

paragjykoj aftësitë apo kapacitetet intelektuale të tij/saj. Një model apo një fenomen i tillë ndodh 

jo rrallë në vendin tonë dhe në rastin më të keq, zhvlerëson e zhbën atë që mund të jetë bërë me 

mund e përpjekje nga dikush tjetër, minimizon mundësitë apo shanset për dikë që nuk e ka këtë 

“famë”, bën të humbasë besimi tek media dhe gazetaria si profesion apo të tjera si këto. Në këtë 

mënyrë media (jo gjithmonë) nuk bën gjë tjetër veçse promovon antivlera dhe amortizon atë që 

shumëkush nga ne përpiqet ta ndërtojë siç duhet, gazetari me standarde, profesionalizëm dhe 

pasion. 

 

  

 

   


