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Metafora anglosaksone e qenit roje (watchdog) është ajo që më shpesh përdoret për të 
përshkruar rolin e mediave në një demokraci. Sipas saj një media funksionale në një demokraci 
është qen roje i interesit publik. Ajo leh sa herë që cënohet apo abuzohet ky interes, 
vecanërisht nga aktorët e fuqishëm si politikë, edhe ekonomikë. Natyrisht që ky ideal jo 
gjithmonë realizohet në praktikë por ai përbën yllin polar që duhet të udhëheqë funksionimin e 
medias.  
 Dhe në fakt mediat e pavaruara në Shqipëri pas rënies së komunizmit filluan të 
ndërtoheshin dhe funksiononin sipas logjikës së qenit roje. Madje edhe mediat e varura 
partiake si Zëri i Popullit apo Rilindja Demokratike në fillimet e tranzicionit filluan ta 
konceptonin veten si qen roje të interesit publik dhe jo thjesht atij partiak. Ato u hapën ndaj 
debateve politike dhe sociale që shkonin përtej interesave të ngushta partiake.  
 Natyrisht që në fillimet e tyre mediat e pavaruara nuk kishin nuhatjen e duhur 
profesionale në identifikimin, hetimin dhe raportimin e lajmit. Ato shpesh lehnin zhurmshëm, 
në mënyrë jo etike dhe pak profesionale. Ama gjithnjë lehnin kur mendonin se po cënohej 
interesi publik, apo demokracia. Madje për hir të këtij interesi mjaft gazetarë bënë edhe burg. 
Gazeta si Koha Jonë u dogjën dhe u perspekutuan thjesht se lehnin për hir të interesit publik 
dhe në mbrojtje të idealeve demokratike ku trupëzohej ky interes. 
 Me kalimin e kohës diku nga fundi i viteve 1990-të mediat gradualisht u transformuan 
nga qen roje i interesit publik në qen roje të interesit privat, kryesisht të pronarëve apo 
bizneseve që i financonin. Qeni mediatik tashmë ishte më profesional, më etik dhe më simpatik 
në dukje. Ama nuhatja e tij u zhvillua në funksion të interesit të pronarit dhe jo të publikut. Idea 
se interesa të fuqishme ekonomike mund të abuzojnë me interesin publik humbi cdo lloj arome 
dhe nuk mund të nuhatej më nga qeni roje i interesit të pronarit.  
 Përkundrazi në vend që të ruante interesin publik nga interesi privat i pronarit media u 
transformua në instrument të këtij të fundit. Interesi i pronarit jo vetëm duhej ruajtur, por edhe 
duhej ushqyer dhe zhvilluar. Në fund të fundit nëse pronari mbante median me bukë kjo e 
fundit duhej t’i shërbente.Në këtë moment media transformohet nga qen roje në qen gjahu. 
Ajo jo vetëm e ruan, por edhe e ushqen interesin privat duke i sjellë atij gjah të majmë, që nga 
influenca politike deri tek përfitimet ekonomike me të cilat pushteti e shpërblen mbështetjen 
mediatike. 



 Transformimi i gazetarisë në gjueti përfitimesh dhe i mediave në qen gjahu prodhon një 
inflacion dhe kakofoni lehjesh pasi denoncimi, jo investigimi apo informimi, transformohet në 
qëllimin kryesor të medias. Por denoncimi më lehtë se nëpërmjet lajmit apo investigimit, që 
gjithësesi janë të pakta në mediat tona me burime të kufizuara, arrihet nëpërmjet ndikimit të 
opinionit publik.  Për këtë arësye lind një  qen i vecantë gjahu që është analisti politik. Nëse 
gazetari gjuan lajmin që më mirë i shërben pronarit, analisti nuhat, identifikon dhe gjuan 
argumentin që më mirë i shërben palës ku është rreshtuar. 

Është pikërisht aftësia e analistit (pasi pothuajse gjithnjë është mashkull) për t’i shërbyer 
palës ku është rreshtuar që përcakton dobinë, statusin dhe vlerën e tij. Në hierariknë e vlerave 
që prodhon gazetaria e gjuetisë vlerësimi i analistit nuk ka të bëjë edhe aq me profesionalitetin 
me të cilin ai mbron interesin publik sesa me gjahun që ai i sjell palës me të cilën është 
rreshtuar qoftë duke e legjitimuar atë, qoftë duke sulmuar kundërshtarin. Ndaj dështimi më i 
madh i analistit është humbja e palës ku ai është rreshtuar, ashtu sikurse fitorja më e madhe e 
tij është fitorje e palës për të cilën ai ka dalë për gjah. 
 Transformimi i sferës mediatike në një fushë gjahu prodhon dy efekte perverse. Së pari, 
transformon debatet televizive në beteja të zhurmëshmë ku gazetarët dhe analistët lehin më 
shumë se debatojnë me njëri – tjetrin. Synimi është jo thjesht delegjitimimi i argumenteve të 
kundërshtarit, por i kundërshtarit në vetvete. Në këtë hapësirë analisti apo gazetari që nuk 
është pjesë e kësaj llogjike mediatike dënohet me injorim.  
 Dhe ky është efekti i dytë pervers i që prodhon media si gjueti në funksion të një pale të 
caktuar: zhvleftësimi i gazetarisë apo analizës së pavarur. Kjo bën që edhe analistët apo 
gazetarët e pavarur të rreshtohen për të evituar irrelevancën. Edhe kur nuk janë të rreshtuar 
ata shfaqen si të tillë sepse vetë logjika mediatike e imponon rreshtimin. Nuk është rastësi që 
shumica e formateve televizive ndjekin llogjikën e përballjes së palëve, pro dhe kundër, të 
perfeksionuar në emsionin Opinion të Blendi Fevziut. Rreshtimi në raport me palët politike 
është parakusht për pjesëmarrjen në debatin mediatik.  

Për pasojë dallimi mes gazetarisë dhe analizës së pavarur dhe asaj të varur fillon dhe 
zbehet. Në fund të fundit të dyja rreshtohen me një palë të caktuar duke mbuluar inkoherencat 
e saj dhe duke nxjerrë në pah inkoherencat e palës tjetër. Kështu analisti apo gazetari i pavarur 
shpesh do ta gjejë veten në një llogore me politikanin që për vite, në mos dekada, e ka 
anatemuar. Shumë nga gazetarët apo analistët që prej vitesh e kishin denoncuar Berishën si të 
korruptuar dhe varrmihës të demokracisë u rreshtuan përkrah tij në betejën me Bashën duke ia 
shitur një publiku të cuditur si shpresa e vetme për të shpëtuar opozitën dhe demokracinë 
shqiptare kundër korrupsionit të Ramës. Ndërkohë që mbështetësit e këtij të fundit denoncojnë 
vazhdimisht kryeminsitrin e Kosovës si anti-shqiptar por nuk shqetësohen fare nga avokatia 
publike që Rama i bën Serbisë së Vucic, madje duke kritikuar perëndimin për presionin e tepërt 
ndaj saj.   
 Ky realitet i medias shqiptare është vështirë të lexohet me syzet liberale të raporteve 
ndërkombëtare si Reporterët Pa Kufinj apo Freedom House që fokusohen kryesisht tek niveli i 
lirisë së medias apo i shtypjes së tyre nga pushteti. Numri i gazetarëve të arrestuar, të burgosur, 
të kërcënuar apo të gjobitur nga pushteti na thotë shumë pak mbi deformimin që ka pësuar 
hapësira jonë mediatike.  
 Në themel të këtij deformimi qëndron transformimi i medias në shtojcë të sferave 
politike dhe ekonomike që janë në një simbiozë të ngushtë me njëra – tjetrën. Hapësira 



mediatike nuk ekziston si një fushë e mirëfilltë aktiviteti me logjikën e saj të ndryshme nga 
hapësira politika apo ekonomike. Këto të fundit, dhe sidomos hapësira politike, i janë 
mbivendosur dhe i kanë imponuar hapësirës mediatike llogjikën e tyre. 
 Shprehja e famshme e ushtarakut prusian von Clausewitz se lufta është vazhdim i 
politikës me mjete të tjera e përshkruan shumë mirë realitetin mediatik shqiptar, ku media 
është vazhdim i politikës (dhe ekonomisë) me mjete të tjera. Pra nuk ekziston një hapësirë e 
mirëfilltë mediatike me llogjikën dhe funksionin e saj të diferencuar, ndonëse të ndikuar, nga 
sfera politike apo ekonomike. Për këtë arësye media tek ne nuk ka një axhendë të saj, ajo është 
thjesht një pasqyrë e politikës, pas së cilës gëlojnë interesat ekonomike. Në dy dekadat e fundit 
janë të rralla rastet kur media ka imponuar një axhendë të saj apo të shoqërisë, jashtë 
axhendës politike të ditës (vetëm rastet e protestave kundër armëve kimike në vitin 2013 dhe 
kundër importit të plehrave me vijnë ndër mend). 
 Në këto kushte është sa e vështirë aq edhe pas sens të flasësh për lirinë e mediave, pasi 
problemi nuk është tek mungesa e lirisë, por tek mungesa e medias. Paradoksalisht sot në 
Shqipëri ka më shumë liri mediash sesa ka media si një hapësirë e mirëfilltë në funksion të 
interesit publik. E thënë ndryshe sot më shumë se liria mungon gazetaria. 

Media shqiptare në shumicën e saj vështirësisht mund të kualifikohet si e tillë, sepse më 
shumë se qen roje i interest publik është një qen gjahu për interesa të vecanta. Në shumicën e 
rasteve kufiri mes medias, politikës dhe biznesit është pothuajse i paidentifikueshëm. 
Nënshtrimi i saj ndaj interesave të vecanta politike dhe ekonomike ka deformuar jo vetëm 
hapësirën mediatike por edhe aktorët që ajo prodhon. Qeni roje i interesit publik është një 
specie tejet e rrezikuar në një ambient që gjithnjë e më shumë po popullohet nga qen gjahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


