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Mes frikës dhe skepticizmit mbi pandeminë, një analizë e sjelljes së audiencës shqiptare në 

Facebook  

Emirjon Senja 

Krizat janë momenti kur informacioni i pavërtetë gjen më tepër shpërndarje dhe vëmendje 

krahasuar me periudhat e tjera. Përveç sistemit shëndetësor, pandemia e koronavirusit testoi 

ekonomitë dhe raportet tona shoqërore, ndërsa u detyruam që gjatë kësaj periudhe të 

ndërveprojmë edhe më tepër me teknologjinë, ku krahas të mirave, zbuluam edhe më tepër nga 

“mëkatet” e saj.  

Një pjesë e mirë e shoqërisë u tregua fillimisht skeptike mbi pandeminë duke rrezikuar edhe 

pjesën tjetër, të cilët i zbatuan masat e marra dhe vepruan sipas udhëzimeve të institucioneve 

shëndetësore. Ky skepticizëm nuk kishte se si të mos shfaqej online dhe në rrjetet sociale, në të 

cilat sidomos gjatë muajve të “lock down-it” u vërejt një rritje e ndjeshme e ndërveprimit.  

Ndërveprimi më i madh ishte pikërisht me lajmet mbi pandeminë, ku secili reagoi më pas në 

varësi të bindjeve të tij mbi pandeminë apo lajmeve që kishin të bënin  me të. Kjo vërtetohet 

edhe nga të dhënat e mbledhura nga faqet e Facebook-ut të mediave online në Shqipëri, përmes 

të cilave kemi një panoramë të qartë të reagimeve që patën përdoruesit shqiptarë ndaj lajmeve 

mbi pandeminë.  

1. Si reaguan përdoruesit shqiptarë të Facebook mbi pandeminë?  

Referuar të dhënave të përpunuara nga BuzzSumo, nga 1 janari 2021 deri në 30 qershor 2021, në 

mediat online në Shqipëri janë publikuar gjithsej  22 713 artikuj, të cilët kanë patur në titull ose 
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në brendësi fjalën “Covid-19”
1
. 

 

Figurë 1 Grafiku i rasteve pozitive me koronavirus në Shqipëri. Burimi: Worldmeter 

Ajo që vihet re, siç shihet edhe në grafikun më poshtë, intensiteti i artikujve të publikuar dhe 

ndërveprimit të audiencës në Facebook ka një ecuri të ngjashme edhe me numrin e të prekurve 

dhe të vdekurve nga koronavirusi
2
. 

Numri më i lartë i artikujve të publikuar dhe ndërveprimeve shënohet pikërisht në muaj shkurt- 

mars, periudhë e cila po ashtu shënon edhe kulmin e valës së dytë të pandemisë në vendin tonë. 

(Shiko grafikun) 

                                                           
1
 

https://app.buzzsumo.com/content/web?begin_date=Jan+15+2021&end_date=Jul+15+2021&range=P6M&result_

type=total&language=sq&q=Covid&search=true&analysis=true 

2
 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/albania/ 
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Figurë 2 Numri total i lajmeve të publikuara në Facebook nga mediat online në Shqipëri, janar-qershor 2021. Burimi: 

BuzzSumo 

Për të njëjtën periudhë kemi vëzhguar edhe mënyrën se si ka reaguar audience ndaj lajmeve mbi 

koronavirusin përmes “emoji-ve”. Facebook i ofron përdoruesve pesë mënyra të reagimit përmes 

“emoji-ve”, krahas butonit “like”.  

Përmes “emoji” përdoruesit mund të reagojnë duke dhënë një “zemër”, që në rastin konkret do të 

thotë se e pëlqejnë një lajm të tillë; forma e dytë e reagimit është përmes emoj-it “care”, që do të 

thotë se ka interes për një zhvillim të tillë; forma e tretë është një fytyrë që qesh me të madhe, e 

cila në rastin konkret përkthehet kryesisht me skepticizëm ndaj lajmit; forma e katërt është “sad”, 

ku zakonisht shprehet keqardhje për ngjarjen e ndodhur dhe forma e pestë është “emoji” “angry”, 

e cila në rastin tonë është përdorur nga audience si një mënyrë e shprehjes së zemërimit ndaj 

medias për publikimin e lajmeve të tilla.  

Analiza e reagimeve na nxjerr në përfundimin se në periudhën e marrë në vëzhgim, audienca 

shqiptare qenë e ndarë kryesisht në dy blloqe të mëdha ndaj lajmeve mbi koronavirusin. Blloku 

më i madh, me 60% të reagimeve është ai atyre që janë shprehur “të mërzitur-sad” në lidhje me 

përmbajtjen e lajmit.  

Nga totali prej 55 000 reagimesh në Facebook, 33 mijë kanë reaguar të mërzitur mbi lajmin që 

kanë lexuar përmes rrjetit social.  
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Figurë 3 Reagimet e përdoruesve te Facebook ndaj lajmeve të publikuara aty. Periudha Janar-Qershor 2021. Burimi: 

BuzzSumo 

Ndërkohë, blloku i dytë më i madh kanë qenë reagimet ironike dhe mosbesuese, të cilat janë 

shfaqur përmes “emoji-t” “haha”, pra fytyra që qesh me të mëdha. Ky “emoji” përbën 18%  (9 

900 përdorues të Facebook) të totalit të ndërveprimeve në Facebook mbi lajmet e publikuara në 

periudhën në fjalë duke na dhënë një të dhënë të rëndësishme mbi përqindjen e atyre që janë 

kryesisht skeptikë mbi pandeminë.  

Këto reagime janë vërejtur kryesisht mbi qëndrimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbi 

pandeminë; nisjen e vaksinimit dhe gjetjet mbi vaksinat në botë;  apo deklaratat e politikanëve 

vendas mbi pandeminë dhe përballimin e saj.  

Për t’u marrë në konsideratë është edhe grupi i tretë, të cilët janë persona që shprehin zemërim 

ndaj medias për publikimin e lajmit në fjalë. Grupi në fjalë përbëhet kryesisht nga përdorues të 

Facebook që nuk duan të dëgjojnë më për pandeminë apo edhe ata që janë po ashtu skeptikë 

duke bërë që numri i këtyre të fundit të jetë potencialisht edhe më i madh se 18% (grupi i dytë).  

Pjesa, e cila kërkon një vëmendje të veçantë janë pikërisht skeptikët ndaj pandemisë, të cilët të 

ndikuar nga rrethanat që do t’i radhisim më poshtë, përbëjnë një shqetësim real në lidhje me 

shëndetin e qytetarëve në radhë të parë, por edhe shpërndarjen e lajmeve të pavërteta në rrjetet 

sociale. 

2. Lajmi i vërtetë, përballë paragjykimeve tona dhe algoritmeve të rrjeteve sociale 

Le të marrim një shembull më konkret, duke u nisur nga statistikat e mësipërme. Të marrim të 

mirëqenë se “Besmiri” është një ndër ata 9 900 personat që kanë reaguar me skepticizëm ndaj 
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pandemisë. “Besmiri” jeton në një rreth shoqëror të caktuar, i cili me gjasë mendon si ai ose 

përafërsisht si ai. Shoku i “Besmirit” poston në Facebook një lajm, sipas të cilit “Covid-19 është 

një shpikje e kompanive farmaceutike, të cilët në bashkëpunim me politikanët e korruptuar dhe 

OBSH-në duan të rrisin fitimet përmes shitjes së medikamenteve, por edhe të mbajnë nën 

kontroll qytetarët përmes masave kufizuese”.  

Ndërkohë, që rrjeti është i mbushur me dhjetëra mijëra apo miliona postime mbi koronavirusin, 

“Besmiri”skeptik ndaj qeverisë dhe politikanëve, i pamundur për të analizuar për shkak të 

paragjykimeve të tij, e merr të mirëqenë këtë informacion duke e shpërndarë edhe ai të njëjtin 

link në rrjetin social Facebook.  

2.1. Rrethi i parë i rrezikut 

Me shembullin e “Besmirit” kemi hyrë në territorin e paragjykimeve që ka secili prej nesh nisur 

nga formimi dhe ajo që na rrethon. Paragjykimet konjitive (Cognitive biases) na shoqërojnë në 

vendimet që ne marrim. Zakonisht, ne preferojmë të marrim informacione nga njerëz apo burime 

që iu besojmë, të cilët i përkasin grupit tonë, ndërsa zgjedhim të kërkojmë apo të fiksojmë në 

mendjet tona zhvillime apo informacione, të cilat i dimë dhe janë pjesë e formimit tonë të 

përgjithshëm. (Fut citim) 

Individët ndjehen të sigurt në territorin e tyre fizik, por edhe psikologjik duke u konformuar me 

qëndrimet e grupit. Në çdo rast, një informacion me burim këtë grup, qoftë edhe i shpërndarë në 

rrjetet sociale, është më shumë i pranueshëm se sa nga një burim tjetër, i pavarur, edhe nëse ky i 

fundit është më objektiv.  

I gjendur brenda këtij rrethi dhe me lumin e informacionit mbi pandeminë që ka pushtuar rrjetet 

sociale, përdoruesi mesatar i tyre e ka të pamundur të analizojë përmbajtjen dhe vërtetësinë çdo 

publikimi me të cilin përballet duke mbetur kështu në “mëshirën” e “paragjykimeve konjitive” 

që të vendosin vetë tashmë se çfarë duhet të besojë dhe çfarë të shpërndajë. Ky është momenti 

kur përdoruesi në fjalë bëhet pjesë e zinxhirit të shpërndarësve të informacionit të pavërtetë.  

Situata bëhet edhe më problematike duke marrë në konsideratë faktin se informacionet e 

pavërteta, në rastin konkret mbi pandeminë, nuk vijnë vetëm në formën e një linku WEB-i të 

shpërndarë në rrjetet sociale, por edhe përmes formave të tjera, siç janë për shembull memet.  

2.2. Rrethi i dytë i rrezikut 

Përdoruesit e rrjeteve sociale, qofshin këta edhe me njohuri mbi mesatare, edhe nëse i kanë 

mposhtur paragjykimet e tyre konjitive, sërish gjenden të dezavantazhuar përballë teknologjisë 

dhe algoritmeve të motorëve të kërkimit si edhe të Facebok; Instagram; Tik Tok, etj.  

Janë pikërisht këto algoritme, të cilat po amplifikojnë “paragjykimet konjitive” të përdoruesve të 

tyre duke iu treguar atyre në “feeds” apo kur kërkojnë diçka, një informacion i cili përshtatet 



6 

 

pikërisht me hartën e mendimit të individit në fjalë. Algoritmet e Facebook orientojnë 

përdoruesit që të kenë më shumë ndërveprim me shokët e tyre në këtë platformë, të cilët po ashtu 

ndërveprojnë me grupe të tjera që kanë paragjykimet dhe dyshimet e tyre në lidhje me zhvillime 

të caktuara.  

Po ashtu, në rastet kur përdoruesi kërkon diçka në Facebook, algoritmet e orientojnë  drejt 

informacionit që përputhet me të shkuarën e tij online. Nëse dikush ndërvepron vazhdimisht në 

Facebook me grupe që kanë interes mbi fushatat anti-vax për shembull, gjasat që si rezultat i 

kërkimit të dalin informacione pikërisht nga këto fushata janë tepër të mëdha. 

Problemi tjetër me algoritmet e rrjeteve sociale lidhet me mënyrën se si i shfaqet përdoruesve një 

përmbajtje e caktuar, e cila është e bazuar më shumë tek popullariteti se sa cilësia. Rrjedhimisht, 

një link apo një meme me informacion të pavërtetë, që ka marrë më tepër “like-s”, “share” apo 

komente ka më tepër gjasa që të shfaqet në “feed” krahasuar me një përmbajtje cilësore dhe të 

verifikuar.  

Google nga ana tjetër është edhe më i avancuar në këtë drejtim. Fillimisht algoritmet e Google 

bëjnë një profilizim të përdoruesit, siç janë interesat e tij; shijet; pëlqimet mbi një markë apo 

produkt të caktuar. Pasi e ka profilizuar përdoruesin, në rastet kur ky i fundit do të kërkojë diçka 

në Google, algoritmet do të nxjerrin në ekran pikërisht ato informacione që përputhen me 

profilin e hartuar më parë.  

Në këtë mënyrë, duke mos  mjaftuar paragjykimet që ne kemi për zhvillime të ndryshme, janë 

teknologjitë moderne që na shtyjnë edhe më tepër në këtë drejtim duke na detyruar që të 

ndërveprojmë pikërisht me informacione që përputhen me hartën tonë te mendimit.  

Në kushtet kur informacioni cilësor është krejtësisht i dezavantazhuar përballë paragjykimeve 

tona si edhe algoritmeve të motorëve të kërkimit dhe rrjeteve sociale, hapi i parë i rrugës së 

shpëtimit është pikërisht njohja e këtij rreziku dhe më pas marrja e masave personale për të dalë 

nga ky kurth, i cili bëhet edhe më tepër i rrezikshëm në situata krizash, siç është për shembull 

pandemia.  

 

 

 

 

 


