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1 |  Hyrje 

Në bazë të raportit të fundit për vitin 2021 nga Agjencia e Statistikave 

të Kosovës (ASK) për përdorimin e Teknologjisë Informative dhe 

Komunikimit, në Kosovë 96.1% e ekonomive familjare kanë qasje në 

internet në shtëpi apo banesa, ku shpeshtësia e përdorimit të internetit 

disa herë gjatë ditës ishte 80% 1 . Kjo në fakt pasqyron edhe 

shpërndarjen e informatave në kohë rekord tek shumica e popullsisë, 

konkretisht tek personat e moshave 16-74 vjeç. Është thelbësore që 

shpërndarja e informatave të bëhet në mënyrë të drejtë dhe pa 

përmbajtje të informatave të gabuara apo gjysmake. Gjithashtu, 

përdorimi i gjuhës ofenduese, të ashpër dhe seksiste duhet të 

mënjanohet. Në fakt, dezinformimi dhe shpërndarja e lajmeve me 

përmbajtje të çrregullt bëhet në masë të madhe nga portale të 

ndryshme të cilat operojnë në Kosovë, por edhe nga individë të 

fushave të ndryshme qoftë gazetarë, apo përfaqësues të subjekteve 

politike të cilët kanë një  ndikim të madh në grupe të caktuara. 

Duke parë numrin e madh të lajmeve të shpërndara me karakteristika 

të tilla dhe me qëllim të identifikimit të tyre, Instituti D4D ka monitoruar 

fushatën zgjedhore zyrtare për zgjedhjet lokale të cilat janë mbajtur 

me 17 tetor 2021, si dhe periudhën e fushatës zgjedhore për raundin 

e dytë gjatë balotazhit që është zhvilluar nga data 8 deri më 12 nëntor. 

Këtu është përfshirë monitorimi i kategorive si ndasitë politike dhe 

gjuha e ashpër, mizogjinia dhe gjuha seksiste si dhe ndikimi i jashtëm.  

Përveç fushatës zgjedhore pjesë e këtij hulumtimi janë përfshirë dhe 

tre muajt e fundit të vitit 2021 (tetor, nëntor, dhjetor) ku janë analizuar 

artikuj që kanë të bëjnë me Gjykatën Speciale, Dialogun Kosovë - Serbi 

dhe Covid-19. Qëllimi i këtij raporti është identifikimi i lajmeve të cilat 

kanë pasur synim keq-informimin e qytetarëve si dhe nxitjen e urrejtjes 

për individ ose grupe të ndryshme, si dhe familjarizimin e publikut me 

termet e keq-informimit dhe vërtetimit të lajmeve. Ky raport përmban 

 

1 https://ask.rks-gov.net/media/6422/tik-ne-ek-familjare-2021.pdf  

https://ask.rks-gov.net/media/6422/tik-ne-ek-familjare-2021.pdf
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dhe rekomandime të cilat u drejtohen mediave online, subjekteve 

politike, gazetarëve  si dhe qytetarëve.  
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2 |  Metodologjia  

Tabela 1. Numri i portaleve online dhe rrjeteve sociale të monitoruara në gjuhën shqipe 
dhe serbe. Burimi: D4D 

 
Facebook 

Portale 

Online 

Llogari në 

Twitter 
Faqe Grupe 

M
o

s
tr

a
 

SHQ 203 10 76 32 

SRB 16 1 55 18 

Gjithsej 411 

Raporti ka për qëllim të analizojë artikujt nëpër portalet online dhe 

mediat sociale (Facebook dhe Twitter). Është i ndarë në dy mostra: 

njëra fokusohet në gjuhën shqipe ndërsa tjetra në gjuhën serbe. Po 

ashtu, një pjesë e këtij raporti merr për bazë edhe shembuj nga 

zgjedhjet lokale të zhvilluara në Republikën e Kosovës sepse këto 

narrativa patën një lexueshmëri të lartë dhe u zhvilluan në të njëjtën 

kohë me periudhën e monitorimit të raportit të çerek-vitit të parë të 

realizuar nga D4D. Pra,  meqenëse pjesa dërmuese e narrativave 

(artikujve në portalet online dhe postimeve në rrjete sociale) janë bërë 

përgjatë periudhës së zgjedhjeve lokale që zgjati nga data 15 shtator 

2021, deri më 15 nëntor 2021, ato janë bashkuar me narrativat që janë 

bërë gjatë peridhës nga 1 tetori deri më 31 dhjetor, 2021. Pra, ky raport 

merrë për bazë narrativat që kanë qarkulluar nga data 15 shtator deri 

më 31 dhjetor 2021. Megjithëse në raportin e zgjedhjeve nuk janë 

përfshirë kategoritë e tjera si Gjykata Speciale, Dialogu në mes 

Kosovës dhe Serbisë dhe Covid-19, atëherë këto kategori janë 

përfshirë në këtë raport. Për më tepër, brenda kategorive të ndasive 

politike, gjuhës së ashpër dhe ndikimi nga jashtë mostra është 

komplementuar edhe nga artikuj të tjerë gjatë kësaj peridhe. Pra, ky 

raport analizon gjithsej gjashtë kategori kryesore të cilat janë: Ndasitë 

Politike dhe Gjuha e Urrejtjes, Ndikimet e Jashtme, Covid-19, Gjykatën 

Speciale, Dialogun, si dhe Mizogjininë. Në këtë raport janë monitoruar 
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gjithsej 411 burime të informacionit: prej tyre, 230 faqe dhe grupe në 

Facebook, 50 llogari në Twitter, dhe 131 Portale online. Ndarë në bazë 

të gjuhës, në mostrën në gjuhën shqipe janë monitoruar gjithsej 321 

burime të informacionit, ndërsa në mostrën në gjuhën serbe janë 

monitoruar gjithsej 90 burime.  

Mbledhja e artikujve është bërë duke përdorur dy platforma online të 

monitorimit të mediave, Crowtangel: platformë kjo që mbledh artikujt 

që janë të postuar në rrjetin social Facebook duke e mundësuar 

mbledhjen e të dhënave të ndërveprimeve në Facebook (pëlqimet, 

komentet, shpërndarjet dhe reaksionet tjera) dhe Mediatoolkit që 

mbledh artikujt e portaleve ku përmes saj është bërë matja e 

lexueshmërsië potenciale. Nga njëra platformë janë mbledhur të 

dhënat e Protaleve Online dhe Twitter-it, kurse platforma tjetër ka 

mundësuar mbledhjen e të dhënave nga Facebook-u (nga grupet dhe 

faqet).  

Për raportin e zgjedhjeve janë analizur 6,038 artikuj dhe postime, prej 

të cilave 237 kanë rezultuar me çrregullimet e informacionit. Ndërkaq, 

në periudhën pas zgjedhore janë analizur 1,200 artikuj dhe postime, 

prej të cilave 39 kanë rezultuar me çrregullimet e informacionit. 

Për secilën nga kategoritë fillimisht janë filtruar artikujt dhe postime 

me lexueshmëri potenciale më të madhe si një mënyrë për të matur 

impaktin e këtyre artikujve tek lexuesit, ndërsa më pas është bërë 

analizimi i përmbajtjes së artikujve duke i klasfikuar ato në kategori që 

kanë përmbajtje të pavërtetë, të shtrembëruar, gjysmë të vërtetë, ato 

me qëllim të rritjes së klikimeve dhe me gjuhë të ashpër dhe të 

urrejtjes. Secila kategori e monitoruar përmbanë listën e plotë të 

mediave dhe një listë të fjalëve kyçe të cilat kanë shërbyer si mënyrë 

e mbledhjes së artikujve dhe postimeve dhe lehtësimit të orientimit të 

studimit nëpër fushat e interesit dhe temave përkatëse.  
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Informatat gjatë procesit të monitorimit janë ruajtur për shkak të 

vërtetësisë së të dhënave, si dhe për shkak se disa artikuj apo postime 

ndonjëherë ndodh që të largohen pas postimit nga portalet ose grupet 

e caktuara. Me këtë rast kemi krijuar një bazë të të dhënave ku janë 

ruajtur materialet si në vijim: 

• Screenshots; (Pamje të shkëputura nga ekrani) 

• Të dhënat numerike si për shembull numri i lexuesve potencial, 

shpërndarja dhe ndërveprimet e tjera si pëlqimet, komentet dhe 

shpërndarja; 

• Titujt e artikujve me fotografi, datë të postimit dhe emrin e 

publikuesit të lajmit, dhe; 

• Komentet në postimet e kategorisë së mizogjenisë në Facebook. 
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3 |  Të gjeturat kryesore 

Siç shihet në grafikat 5 dhe 6 më poshtë, piku i publikimit të lajmeve 

dhe postimeve ka qënë periudha e zgjedhjeve dhe e balotazhit. 

Megjithatë, pas periudhës së zgjedhjeve, me rënien e intensitetit të 

prodhimit të artikujve dhe postimeve, është analizuar një mostër më e 

vogël sesa ajo e periudhës së zgjedhjeve dhe balotazhit ku janë 

analizuar 1,200 artikuj dhe postime prej të cilave 39 artikuj dhe 

postime kanë pasur informacion të çrregullt. Këtu përfshihen  artikujt 

dhe postimet në të dyja mostrat, shqip dhe serbisht. Këto artikuj dhe 

postime kanë pasur përmbajtje të ekzgjaruar, të nxjerrura jashtë 

kontekstit, gjuhë anuese, lajme që promovojnë dezinformim, 

përmbajtje të pavërtetë, të manipuluar, gjuhë të urrejtjes, gjuhë të 

ashpër dhe seksiste. 

Të dhënat kryesore bazohen në të dhënat e tre muajve të fundit të vitit 

2021, (tetor, nëntor dhe dhjetor) të mostrave në gjuhën shqipe dhe 

serbe si dhe të gjeturat e raportit të monitorimit të zgjedhjeve lokale 

në Republikën e Kosovës. Ajo çfarë është vërjetur në analizimin e 

artikujve që kanë të bëjnë me Gjykatën Speciale, dialogun Kosovë-

Serbi dhe lajmeve që kanë të bëjnë me Covid-19, kanë qenë kryesisht 

lajme me përmbajtje të ekzagjeruar.  

Gjithsej numri i artikujve dhe postimeve me përmbajtje të çrregullt të 

informacionit në të dyja mostrat, në të gjeturat e raportit të zgjedhjeve 

ishte 237, të cilat gjeneruan 252,143 ndërveprime në rrjetet sociale, 

dhe afërsisht shtatë milionë lexues potencial. Ndërkaq, gjatë 

periudhës tre mujore (tetor, nëntor, dhjetor të vitit 2021), në mostrën 

në gjuhën shqipe kanë qenë 39 artikuj dhe postime që përmbanin 

çrregullime të informacionit, të cilat gjeneruan 98,658 ndërveprime në 

rrjetet sociale dhe gati 2,5 milionë lexues potencial. Pra, gjithsej ishin 

276 artikuj dhe postime me përmbajtje të çrregullt të informacionit, të 

cilat gjeneruan 350,801 ndërveprime dhe mbi nëntë milionë lexues 

potencial. 

https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-28-D4D_Report_SHQ_01.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-28-D4D_Report_SHQ_01.pdf
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Tabela 2. Numri i lexusesve potencial, numri i artikujve dhe postimeve me crregullime të informacionit dhe numri i ndërveprimeve në portalet 
online dhe rrjetet sociale në mostrën në gjuhë shqipe dhe serbe ku përfshihen të dhënat e raportit të zgjedhjeve dhe periudhës pas zgjedhore. 
Burimi: kalkulimet e D4D 

 

 
Periudha zgjedhore Periudha pas-zgjedhore 

Gjithsej 

 SQ SRB Total SQ SRB Total 

Artikuj dhe postime të analizuara 4,237 1,801 6,038 600 600 1200 7,238 

Ndërveprime në rrjete sociale 219,397 32,746 252,143 88,449 10,209 98,658 350,801 

Artikuj dhe postime që përmbajnë 

crregullime të informacionit 
180 57 237 33 6 39 276 

Njerëz që potencialisht kanë lexuar 

artikuj me çrregullime të informacionit 
4,954,302 1,672,684 6,626,986 2,331,979 140,251 2,472,230 9,099,216 
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Ndasitë polike dhe gjuha e ashpër 

Numri më i lartë i artikujve dhe postimeve në këtë raport ndërlidhen 

me dy data: të zgjedhjeve lokale dhe garës për balotazh. Pra, në këto 

dy periudha ka pasur më së shumti artikuj dhe postime ku gjuha e 

ashpër dhe anuese nxiti përplasje mes akterëve politik. Si në peridhën 

e zgjedhjeve, edhe në peridhën pas zgjedhore impaktin më të madh e 

patën lajmët dhe postimet që dalin nga kjo kategori (shih grafikën 

numër 1 dhe 2 si dhe raportin e monitorimit të zgjedhjeve 2021).  

Ndikimi i jashtëm 

Në kuadër të ndikimit të jashtëm, pati mjaft narrativa kryesisht në 

portalet online në gjuhën serbe. Kryefjala e këtyre lajmeve gjatë kësaj 

periudhe ishte denigrimi i perëndimit, kryesisht të SHBA-ve dhe 

politikës së tyre të jashtme, si dhe reflektim i deformuar i aksioneve të 

policisë së Kosovës në veri të vendit. Ndërkaq, në mostrën shqipe pati 

më shumë lajme të pavërteta rreth “pagesave” të supozuara që 

emisari i posaqshëm i SHBA-vë Richard Grenell për dialogun Kosovë 

– Serbi merr nga qeveria e kësaj të fundit për lobim.  

Gjykata speciale  

Lajmet dhe postimet lidhur me shpenzimet e të akuzuarve për 

mbrojtje u publikuan pa ofruar fakte përderisa pati edhe akuza të 

pabaza rreth mungesës së ndihmës dhe përkujdesjes institucionale 

ndaj të akuzuarve. Ndërkaq, në mostrën në gjuhën serbe, në ato pak 

artikuj që pati, kryesisht ishin të orientuara në paraqitjen e fakteve në 

formë jo të drejtë si dhe përdorimit të fjalëve fyese dhe gjuhës së 

urrejtjes ndaj të akuzuarve të gjykatës speciale.  

Dialogu 

Për dallim nga mostra në gjuhën serbe, në mostrën në gjuhën shqipe 

është vërejtur më shumë një gjuhë e ashpër e tituj të ekzagjeruar sesa 

lajme të pavërteta. Në mostrën në gjuhën serbe janë publikuar lajme 

nga portale në serbi dhe sidomos nga Sputnik të cilat kanë nxjerrë 

https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-28-D4D_Report_SHQ_01.pdf
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deklaratat e politikanëve të Kosovës jashtë kontekstit duke i 

shtrembëruar ato krejtësisht. Janë publikuar edhe lajme të pabazuara 

që tregojnë se ka një listë të shteteve tashmë që do të tërheqin njohjen 

e Kosovës, ose artikuj që shpalosin vizitat e kryeministrit të Serbisë që 

thërret për gatishmëri të ushtrisë.  

Mizogjinia dhe gjuha seksiste 

Në mostrën në gjuhën shqipe është vërejtur më shumë gjuha 

mizogjene, duke u përdorur gjuhë seksiste dhe e urrejtjes ndaj grave. 

Gjatë analizimit të artikujve gjuha mizogjenike dhe seksiste është 

përdorur më së shumti gjatë fushatës zgjedhore dhe balotazhit, tek 

gratë të cilat kanë qenë kandidate për kryetare të komunës. Ndërsa sa 

i përket mostrës në gjuhën serbe gjatë analizimit të artikujve nuk është 

hasur në artikuj që kanë përdorur një gjuhë të tillë.  

Covid-19  

Gjatë periudhës tre mujore të fund vitit 2021 së analizimit të artikujve 

që kanë të bëjnë me Covid-19 çrregullim të informacionit ka pasur 

vetëm në mostrën në gjuhën shqipe duke përfshirë lajme që nuk janë 

të vërteta. Artikujt të cilat kanë pasur përmbajtje të pa-vërtetë janë ato 

që kanë raportuar rreth masave të marra nga Qeveria e Kosovës, ku 

nga shumë portale nuk është raportuar e vërteta në mënyrë të drejtë. 
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Grafika 1. Numri i lexuesve potencial sipas kategorisë pas periudhës zgjedhore në të 
dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

 

Grafika 2. Numri i ndërveprimeve në rrjetet sociale sipas kategorisë pas periudhës 
zgjedhore në të dy mostrat. Burimi: Kalkulim i D4D 
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Grafika 3. Përqindja e artikujve me çrregullim të informacionit gjatë periudhës 
zgjedhore në  mostrën në gjuhën shqipe. Burimi: Raporti i monitorimit të zgjedhjeve, 
2021, D4D.   

 

Grafika 4. Përqindja e artikujve me çrregullim të informacionit gjatë periudhës 
zgjedhore në mostrën në gjuhën serbe. Burimi: Raporti i monitorimit të zgjedhjeve, 
2021, D4D.   

 

3.1. Ndasitë politike dhe gjuha e ashpër  

Siç vërehet edhe në grafikat më poshtë, intensiteti më i shtuar i gjuhës 

së ashpër që promovon ndasitë politike është parë përgjatë fushatës 

zgjedhore, sidomos piku i artikujve dhe postimeve ka qenë në ditët e 

zgjedhjeve, dhe në ditët e garës për balotazh. Kjo vërehet më shumë 

në mostrën në gjuhën shqipe, por edhe në atë serbe ka një trend 

shumë të ngjashëm me atë të mostrës në gjuhën shqipe.  
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Grafika 5. Numri i artikujve të publikuara nga portalet online përgjatë periudhës 15 
shtator - 31 dhjetor, 2021 në mostrën në gjuhën shqipe. Burimi: Mediatoolkit 

 

Grafika 6. Numri i artikujve të publikuara nga portalet online përgjatë periudhës 15 
shtator - 31 dhjetor, 2021 në mostrën në gjuhën serbe. Burimi: Mediatoolkit 

 

Ndërkaq një seri ngjarjesh gjatë periudhës pas zgjedhore ka gjeneruar 

një numër të madh të publikimeve në portalet online dhe postimeve në 

rrjetet sociale. Për këtë raport, janë zgjedhur dy ngjarjet që janë 

reflektuar më së shumti si në portale, po ashtu edhe në rrjetet sociale. 

Rasti i parë është konfrontimi i deputetes Musliu dhe Ministrit Peci dhe 

e dyta është përplasja e deputetes Deliu Kodra dhe Ministres së 

Drejtësisë Albulena Haxhiu. Këto të dyja ishin dy prej çështjeve që 

shkaktuan një valë të madhe të publikimeve nëpër portale, dhe një 

involvim të lartë të qytetarëve përmes reagimeve të tyre nëpër rrjetet 

sociale. Thënë në numra, vetëm këto dy narrativa së bashku gjeneruan 

mbi 75,000 ndërveprime në Facebook. Këto dy shembuj janë 

indikatorë të konsiderueshëm për të parë nivelin dhe thellësinë e 

ndasive politike në Kosovë dhe reflektimin e tyre tek qytetarët.  



 PORTALET DHE MEDIAT SOCIALE NË LLUPË 

____________________________________________________________________________________ 

 16 

Në mostrën në gjuhën serbe, në të shumtën e rasteve gjatë kësaj 

periudhe më shumë janë përdorur artikuj me tituj të ekzagjeruar, gjuhë 

nxitëse dhe lajme të cilat tek qytetarët krijonin panik për ndonjë 

konflikt në mes të Kosovës dhe Serbisë. Çka është vërjetur më shumë 

tek artikujt në mostrën në gjuhën serbe është gjuha nxitëse dhe 

urrejtje ndëretnike, kjo në shumicën e rasteve publikut i shërbehej 

edhe përmes publikimit të videove nga portalet dhe rrjetet sociale 

serbe. Po ashtu gjatë kësaj periudhe në shumë artikuj në mostrën në 

gjuhën serbe është përdorur gjuhë anuese duke u theksuar edhe një 

mbështetje për Listën Serbe.  

Shumë artikuj kishin tituj të ekzagjeruar të cilët kishin për qëllim të 

rrisnin numrin e klikimeve dhe komenteve nga lexuesit e tyre në 

platformën Facebook. Përveç artikujve nga portale online dhe 

përfaqësuesit e subjekteve politike, komentet nga qytetarët ishin ato 

të cilat vëreheshin në masë të madhe duke paraqitur qëndrimet e tyre 

kundër një kandidati/e të caktuar apo ndaj subjektit politik, të cilat jo 

rrallë herë përmbanin gjuhë të urrejtjes e ofenduese. Në mostrën në 

gjuhën shqipe, lajmet me përmbajtje të çrregullt dhe titujt e 

ekzagjeruar që promovonin ndasitë politike në portalet online janë 

vërejtur po ashtu gjatë monitorimit të fushatës zgjedhore. Sa i përket 

gjuhës së ashpër dhe ofenduese 34% e artikujve të monitoruar gjatë 

fushatës zgjedhore kishin përmbajtje të tillë, qoftë në titull apo 

përmbajtje të artikujve në përgjithësi. 
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Tabela 3. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

Periudha 
Ndasitë politike në gjuhën 

shqipe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

zgjedhjeve 

Sulmi fizik ndaj Ministrit të 

Bujqësisë 
 15,497 

Pas 

zgjedhjeve 

Ofendimi i deputetës ndaj 

grupit të Kumanovës 
2,083,484 59,961 

Zgjedhore 

Lajmi se Andin Hoti ka 

kaluar te Lëvizja 

vetëvendosje 

 1,957 

Zgjedhore 

Nxjerrja jashtë kontekstit e 

fotografisë së kandidatit 

për Prizren Mytaher 

Haskuka 

 967 

Zgjedhore 

Lajmi i pavërtet se 

kandidati për Komunën e 

Prishtinës "Rama ka 

probleme me familjën e 

Rita Orës" 

 413 

Zgjedhore 

Lajmi i ekzagjeruar se PDK 

është nën direktivat e 

Beogradit 

4,095 1,463 

Gjithsej 2,087,579 80,258 
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Periudha 
Ndasitë politike në gjuhën 

serbe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Zgjedhore 

Nxjerrja jashtë kontekstit e 

aksioneve të policisë së 

Kosovës në veri dhe 

konfliktit të vitit 1999 

213,292 4,098 

Zgjedhore 

Lajmi sarkastik se grupi 

kriminal serb ka tentuat të 

hyj në Kosovë por nuk ka 

pasur test PCR 

68,209 3,506 

Zgjedhore 

Akuzat nga zyrtarë serb se 

Kryeministri Kurti po e 

përdorë situatën në veri 

për shkaqe zgjedhore 

14,700  

Gjithsej 296,201 7,604 

Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe  

Lajmi me titullin “Blerta Deliu e 

PDK-së e quan terrorist ish 

luftetarin e UCK-së”? është 

publikuar në disa portale online 

dhe rrjete sociale duke 

gjeneruar kështu reagime të 

mëdha. Deputetja Deliu, 

përgjatë një seance 

parlamentare ka bërë një ndërlidhje në mes të Ministrës së drejtësisë 

dhe kunatit të tij, të cilin e ka quajtur terrorist, rreth së cilës nuk ofrohen 
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fakte dhe argumente në artikullin në fjalë. Rreth 112 faqe, grupe dhe 

portale online raportuan për këtë seancë dhe përkundër reagime duke 

gjeneruar kështu 59,961 ndërveprime, 47,939 pëlqime, 5,606 komente, 

3,502 shpërndarje, dhe 2,914 reagime të tjera, si dhe videot e 

shpërndara në Facebook janë shikuar 2,083,484 herë.  

Në një sëri artikujsht të publikuar në 

portalet online dhe rrjetet sociale 

është raportuar për debatin e ashpër 

në mes të Ministrit të Bujqësisë, Faton 

Peci dhe deputetës së PDK-së 

Ganimete Musliu në të cilën kjo e 

fundit ka përdorur gjuhë të ashpër dhe 

ofenduese ndaj Ministrit Peci. Gjuha ofenduese është shpërndarë në 

portale dhe rrjete sociale, në disa raste duke u nxjerrë jashatë 

kontekstit. Debati ka eskaluar dhe ka përfundur me një sulm fizik ku 

deputetja Musliu ka hedhur një gotë me ujë në drejtim të Ministrit. Kjo 

ka krijuar një reagim viral nëpër portale dhe media sociale. Në faqet 

dhe grupet e Facebook këto narrativa kanë pasur një rekord reagimesh 

dhe shpërndarjesh në rrjete sociale. Gjithsej kjo përplasje gjeneroi 

15,497 ndërveprime, prej të cilave, 11,38o pëlqime, 3,482 komente, 

202 shpërndarje dhe 443 reagime të tjera. Ky narrativ është publikuar 

në më shumë se 105 faqe dhe grupe në Facebook.  

Në ditën e parë të fushatës zgjedhore, 

u shpërnda lajmi se djali i Ukshin 

Hotit ishte larguar nga PDK dhe se i 

është bashkuar Lëvizjes 

Vetëvendosje. Lajmin për publikun 

fillimisht e ndau një portal e që u 

ripostua me tituj të përafërt edhe nga 

nëntë portale/faqe të tjera. Në total 

këta dhjetë artikuj arritën 1,957 

ndërveprime, prej të cilave ishin 1,252 pëlqime, 560 komente, 26 

shpërndarje, dhe 119 ndërveprime të tjera. Megjithatë, largimin nga 

Partia Demokratike e Kosovës dhe aderimi në LVV  u deklaruan si të 
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pavërteta nga ana e Andin Hotit i cili bëri një postim në kanalin e tij 

zyrtar në Facebook duke i cilësuar si të papranueshme lajmet të cilat 

shkaktuan paqartësi tek masa nga tendenca dhe sulmet e orkestruara 

që kulmuan  lajmin e “bujshëm” për gjoja largimin e tij nga PDK. Pas 

verifikimit të këtyre lajmeve kemi vërejtur që fillimisht rreth kësaj 

çështje ishte pyetur një përfaqësues 

nga radhët e subjektit politik PDK, 

në një intervistë në njërin nga 

televizionet që operon në vend, prej 

nga edhe kishte nisur që ky lajm të 

përhapet.  

Artikulli me titullin: “VV-ja kërkon 

vota për Haskukën me fotografinë e Kurtit”, është artikulli që gjatë 

kohës së fushatës zgjedhore bëri bujë të madhe. Ky lajm në fakt ishte 

i shtrembëruar, për shkak se portalet vendosën vetëm gjysmën e 

billbordit ku ndodhej fotografia e liderit të Lëvizjes Vetëvendosjes 

Albin Kurti, ndërsa larguan pjesën tjetër ku ishte fotografia e kandidatit 

për Kryetar të Komunës nga ky subjekt politik, Mytaher Haskuka. Ky 

artikull u riprodhua nga tri faqe në Facebook duke arritur një total të 

ndërveprimeve prej 967, prej tyre 236 pëlqime, 224 komente, 14 

shpërndarje dhe 493 ndërveprime të tjera. 

Përparim Rama, tashmë kryetar i 

Prishtinës, gjatë kohës së fushatës 

zgjedhore si kandidat për kryetar 

nga radhët e LDK-së, ishte etiketuar 

nga profile të mediave në Facebook 

të cilat shpërndanë lajmin që 

Përparim Rama është hedhur në gjyq 

nga familja e këngëtares kosovare 

me famë botërore Rita Ora për shkak se nuk i’u ka kryer punët e 

dizajnimit/renovimit të shtëpisë së familjes Sahatçiu-Ora në Londër, 

siç ishin dakorduar. Përparim Rama në një intervistë për gazetën 

Reporteri mohoi të gjitha duke thënë se ka raporte të mira me familjen 

Sahatçiu-Ora.  Ky lajm u shfrytëzua edhe për klikime duke përgjysmuar 
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titullin “Përparim Rama hidhet në gjyq nga familja e Rita Orës?” ndërsa 

larguan pjesën “Deklarohet kandidati 

për Kryetar të Prishtinës”. Artikuj të 

tillë u ndanë në 22 faqe publike në 

facebook si dhe 11 grupe të hapura. 

Në total artikujt e shpërndarë arritën 

të kenë 413 ndërveprime prej të 

cilave ishin 198 likes, 120 komente, 

21 shpërndarje si dhe 74 

ndërveprime të tjera.  

Me datë 13 tetor, kur situata në Veri 

ishte jostabile u shpërnda një artikull me titullin “PDK dhe Bërnabiq me 

reagime të ngjashme për aksionin e policisë në veri”, ku në të njëjtin 

grup i dhanë përshkrimin “PDK nën direktivat e Beogradit”. Ky 

konkludim nxiste ndarje politike dhe bënte keqinformim të qytetarëve 

meqë nuk ka fakte që ky subjekt politik është nën direktiva nga 

Beogradi, por akuza të tilla u bënë për shkak të bindjeve të ndryshme 

politike. Artikulli i shpërndarë ka pasur 4,095 lexues potenciale, ndërsa 

arriti 1,463 ndërveprime prej të cilave ishin 650 pëlqime, 430 komente, 

114 shpërndarje dhe 269 ndërveprime të tjera.  

Shembuj nga mostra në gjuhën serbe 

Përpos gjuhës nxitëse ky artikull 

vërehet që në titull krijon një 

ekzagjerim të gjithë ngjarjes.  

Artikulli në të njejtën kohë ndërlidhë 

ngjarjet e aksionit të policisë në veri 

të vendit, për të krijuar përshtypje tek 

qytetarët se një konflikt i tillë ka 

përmasat e konfliktit të viteve 90-ta. 

Ky artikull ka pasur 213,292 lexues 

potencial dhe pati 4,098 ndërveprime, prej të cilave  2,716 pëlqime, 

1,189 komente, dhe 193 shpërndarje në rrjete sociale.    



 PORTALET DHE MEDIAT SOCIALE NË LLUPË 

____________________________________________________________________________________ 

 22 

Njëtjetër artikull i ekzagjëruar dhe i 

nxjerrë jashtë kontestit është artikulli 

me titull “Levijatani janë nisur për luftë 

në Kosovë, por janë kthyer nga kufiri 

pasi nuk kanë pasur teste PCR”. Në 

artikullin në fjalë është publikuar edhe 

një video nga ekstremisti 

neonacionalist i Levijatani, organizatë 

kjo e cila në përgjithësi pretendon se 

mirret me të drejta të kafshëve, 

mirëpo njihen për qëndrimet e tyre radikale ekstreme.  Në videon 

brenda artikullit ekstremisti Pavle Bihali, bën njoftim se të gjithë ata që 

dëshirojnë të nisen në Kosovë për luftë duhet t’i kenë testet e tyre PCR. 

Ky artikull përpos tjerash, përmes mesazhit në artikull nxit edhe 

urrejtje ndëretnike duke njoftuar të gjithë ata që janë të gatshëm se si 

duhet të hyjnë në Kosovë për të luftuar. Artikulli në fjalë ka pasur  

68,209 lexues potencial, ka gjeneruar 3,506 ndërveprime, prej të cilave 

ishin 2990  pëlqime, 423 komente, dhe 93 shpërndarje në rrjete 

sociale.  

Në artikullin me titull “Nuk ka me 

çfarë të dal para votuesve: Petkovic: 

Kurti po gjeneron krizë për një grusht 

votash”, është përdorur gjuhë 

anuese, duke iu referuar deklaratave 

të Petar Petkovic, drejtor i zyrës për 

Kosovë, në kuadër të qeverisë së 

Serbisë. Deklaratat e një anshme nga politikanë në Serbi kanë qenë të 

theksuara, në të shumtën e rasteve duke iu referuar aksioneve në veri 

dhe duke u bërë thirrje serbëve që të votohet vetëm Lista Serbe. Në 

këtë artikull ngriten akuza ndaj Kryeministrit Kurti, se ai nuk po arrinë 

të bëjë fushatë elektorale, dhe po i shfrytëzon aksionet në veri si 

mënyrë të fushatës. Në të njejtën kohë në po këto artikuj janë akuzuar 

edhe ambasadat të cilat janë në Kosovë, se po e përkrahin një gjë të 

tillë duke cilësuar se po e përkrahin dhunën ndaj komunitetit serb në 

Kosovë. Artikulli në fjalë ka pasur 14,700 lexues potencial. 
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3.2. Ndikimi i jashtëm  

Sa i përket artikujve nga jashtë, portalet online në Kosovë zakonisht 

shërbehen me artikuj që i përkthejnë nga gjuhët e huaja, artikuj të cilët 

kanë të bëjnë me politikën në Kosovë, kjo është vërejtur në analizimin 

e artikujve në të dy gjuhët, shqip dhe serbisht, që është bërë gjatë 

kohës së zgjedhjeve lokale në Kosovë e po ashtu edhe në tre mujorin 

e fundit të vitit 2021. Gjatë analizimit të këtyre lajmeve në të dy 

mostrat ka pasur artikuj të ekzagjeruar, të pavërtetë, me dezinformim, 

tendencioz dhe me gjuhë të urrejtjes.  

Në mostrën në gjuhën shqipe, ndikimet nga jashtë kryesisht ishin 

artikujt e përkthyer nga mediat në gjuhën serbe. Sa i përket shembujve 

në gjuhën shqipe kishte numër konsiderueshëm më të madh të 

artikujve të cilët ndërlidheshin me Qeverinë e Kosovës dhe me Richard 

Grenell i dërguari special për dialogun Kosovë-Serbi në qeverisjen e 

ish-presidenit amerikan, Donald Trump, situatën e krijuar në Veri me 

forca të shtuara të policisë, por jo artikuj me ndikim direkt që mund të 

ndikonin në opinion e qytetarëve sa i përket zgjedhjeve lokale.  Po 

ashtu në artikujt e gjuhës shqipe janë vërejtur edhe lajme të cilat kanë 

nxitur klikueshmëri tek njerëzit përmes titujve të ekzagjeruar dhe të 

shtrembëruar. Lajmet e natyrës së tillë kanë qenë artikujt që kishin të 

bënin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.  

Në mostrën e gjuhës serbe, artikujt e publikuar në lidhje me ndikimet 

nga jashtë, gjatë periudhës së fushatës zgjedhore nuk ndërlidheshin 

direkt me zgjedhjet lokale, përveç në rastet e mostrës në gjuhën serbe 

nga artikujt me ndikim nga Beogradi dhe nga Millorad Dodik, ish-

presidenti i Republikës Serbe të Bosnje dhe Hercegovinës ishin më të 

dukshme. Deklaratat e tyre u ndanë në dy pjesë. Së pari, ata dhanë 

deklarata të ekzagjeruara rreth situtës në veri, dhe së dyti, u bënë 

thirrje serbëve në Kosovë që të votohej Lista Serbe. Në këtë kontekst, 

u vërejt një tendencë e portaleve online në gjuhën serbe për të 

shtrembëruar faktet në terren dhe për të ekzagjeruar rrethanat e 

situatës. Pjesa tjetër e artikujve ndërlidhej me gjuhën e ashpër dhe 
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narrativave të pavërtet në portalet në gjuhën serbe në raport me 

perëndimin, dhe me emrimin e komandantit të Ushtrisë së Kosovës.   

Tabela 4. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

Periudha 
Ndikimi i jashtëm në gjuhën 

shqipe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

zgjedhjeve 

Artikulli që nxjerrë jashtë 

kontekstit qëndrimin e 

analistit politik amerikan për 

Kurtin 

 99 

zgjedhore 

Thirrja e ekzagjeruar nga 

zyrtari shtetror serb se Albin 

Kurti po qon rajonin drejtë 

gjakë-derdhjes 

 3,136 

zgjedhore 

Artikulli se Rusia po 

përgatitet të intervenoj në 

kufirin me Kosovën përmes 

ushtrisë së saj 

 17 

zgjedhore 

Lajmi se Grenell paguhet nga 

Serbia rreth 100 mijë dollar 

në muaj 

 3,075 

Gjithsej 0 6,327 

 

 

 

 

  



 Sa po ndikojnë çrregullimet e informacionit në jetën e qytetarëve? 

____________________________________________________________________________________ 

 25 

Periudha 
Ndikimi i jashtëm në gjuhën 

serbe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

zgjedhore 

Lajmi i pavërtet se perëndimi 

po e fut Kosovën drejt 

radikalizmit 

57,200 12 

zgjedhore 

Thirrja e Millorad Dodik për 

serbet e Kosovës që ta 

votojnë listën Serbe 

3,981  

zgjedhore 

Artikulli nga Sputnik që lidhë 

aksionet në veri me qëllimin 

e qeverisë së Kosovës për të 

marrë nën kontroll pasuritë 

natyrore 

28,004  

Pas 

zgjedhjeve 

Lajm i pavertët se 

komandanti i zgjedhur në 

Ushtrinë e Kosovës ka lidhje 

me klane kriminale 

5,433 66 

Pas 

zgjedhjeve 

Përdorimi i termit ofendues 

për shqiptarët nga zyrtarë 

shtetrore serb 

 421 

Pas 

zgjedhjeve 

Lajm nga Sputnik se Amerika 

prodhon të dhëna të 

falsifikuara për të ndikuar 

shtetet e perëndimit në 

intevenime humanitare 

44,661 2 

Gjithsej 139,279 501 
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Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe  

Një postim me titull: “Nga ShBA-të 

vjen thirrja e drejtëpërdrejt ndaj Albin 

Kurtit: Keni Kujdes kurrë mos e 

pranoni këtë”, është lajm me titull të 

ekzagjeruar në atë formë që nxitë 

njerëzit të klikojnë. Ndonëse në artikull 

është një mesazh që i drejtohet 

kryeministrit Albin Kurti rreth formimit 

të Asosiacionit të Komunave Serbe, nuk është që vjen nga ndonjë 

institucion zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirëpo nga një 

profesor i Universiteti të New Yorkut, Alon Ben Meir, andaj ky artikull 

konsiderohet të jetë një artikull me titull të ekzagjeruar, çorientues dhe 

artikull për të arritur klikueshmëri. Ky postim ka arritur 99 ndërveprime 

prej të cilave ka marr 83 pëlqime, 7 komente, 6 shpërndarje dhe tri 

ndërveprime tjera.  

Artikulli me titullin: “Gjuriq: Kurti po e 

çon rajonin drejt gjakderdhjes”, është 

lajmi që gjatë kohës së fushatës 

zgjedhore ka qarkulluar mjaft si në 

Kosovë ashtu edhe jashtë saj. 

Deklarata e Marko Gjuriqit i cili është 

Ambasador i Serbisë në ShBA është e 

ekzagjeruar dhe e pa bazë sepse aksione të tilla nuk kanë quar vendin 

në gjakderdhje. Deklarata e Gjuriq në profilin e tij në Twitter është 

publikuar në mediat maqedone me ç’rast ka marrë gjithsej 3,136 

ndërveprime, prej të cilave 1,714 pëlqime, 1,400 komente dhe 32 

shpërndarje. 

Pas situatës së krijuar në veri të 

Kosovës ku u desh të intervenonin 

edhe njësitë speciale të Policisë së 

Kosovës, filluan edhe raportimet se 

Rusia është duke e përgatitur ushtrinë 

e saj ta dërgoj në kufi në mes të 
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Kosovës dhe Serbisë. Ky artikull u publikua nga mediat në Rusi dhe u 

riprodhua edhe nga faqet në Kosovë, me po të njëjtin titull dhe 

përmbajtje të ekzagjeruar. Ky postim ka arritur 17 ndërveprime prej të 

cilave 5 pëlqime, 4 komente dhe 8 ndërveprime të tjera.  

Lajmi me titullin “Janjiq: Grenelli 

paguhet 100 mijë dollarë në muaj nga 

Serbia për lobim”, i publikuar më 8 

nëntor është njëri nga artikujt që gjatë 

fushatës zgjedhore të balotazhit është 

shpërndarë edhe nga 10 faqe tjera në 

Facebook. Deklarata e analistit politik 

Dushan Janjiq është cilësuar si lajm i 

pavërtet nga vetë Richard Grenell. Të 

njëjtin lajm e ka demantuar edhe vetë 

analisti serb, Janjiq duke thënë se deklarata e tij është keqinterpretuar. 

Në një intervistë, Janjiq e ka demantuar. Ky artikull që është 

shpërndarë nga 11 faqe dhe 8 grupe në Facebook, ku ka arritur gjithsej 

3,075 ndërveprime, prej të cilave 1,365 pëlqime, 854 komente, 444 

shpërndarje dhe 411 ndërveprime të tjera.  

Shembuj nga mostra në gjuhën serbe  

Në artikullin “Mentorët e pavarësisë së 

Kosovës, po shtyejnë drejt radikalizimit - 

dhe kjo nuk është e gjitha”, folësi i ftuar 

në Sputnik.rs flet për ngjarjet në veri të 

Kosovës, dhe portretizon këtë si dëshmi 

që po ata që kanë përkrahur projektin e 

pavarësisë së një-anshme të pavarësisë 

së nga ana e Prishtinës, kanë vendosur 

ta radikalizojnë dhe përshpejtojnë këtë 

proces, dhe kjo është më e rrezikshmja. 

Përmes dezinformimit dhe narrativës anuese, shtetet perëndimore 

portretizohen si influencuesit kryesor për ngjarjet e ndodhura. Ky 
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artikull ka pasur 57,200 lexues potencial dhe është shpërndarë 12 

herë. 

Në artikullin “Po i thërras të gjithë serbët 

në Kosovë, të mblidhen përreth Listës 

Serbe” anëtari i Presidencës së Bosnje 

dhe Hercegovinës, Milorad Dodik, ka 

ftuar serbët e Kosovës të mblidhen 

përreth Listës Serbe, të cilëve ai u ka 

uruar sukses në zgjedhjet lokale të 

parapara të mbahen më 17 tetor. 

Artikulli është përkthyer dhe publikuar në mediat dhe portalet në 

gjuhën shqipe. Kjo artikull ka pasur 3,981 lexues potencial, dhe nuk ka 

pasur rishpërndarje. 

Për të dëshmuar se ka pasur tentim të 

ndikimit nga jashtë si nga portale e 

media të ndryshme e po ashtu edhe nga 

zyrtarë të ndryshëm politik nga Serbia, 

dhe të tillë me influencë nga Rusia, 

mund ta shihni një prej lajmeve i cili ka 

qarkulluar nga Sputniknews, e i cili është 

cilësuar si dezinformim, me titull 

“Lajme: A është e mundur që ROSU të 

nis kapjen e Ujmanit, Trepçës dhe objekteve tjera vitale/video/”. Ky 

artikull ka pasur 28,004 lexues potencial. Në këtë artikull në total flitet 

për një çështje tjetër e cila nuk është aspak relevante me titullin që 

përmban. Kur hyjmë në këtë artikull flitet për zgjedhjet në Rusi dhe 

mbajtjen e Dumës nga partia e Vladimir Putin. 
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Një narrativë e prodhuar nga Sputnik 

Serbia pati për qëllim të denigrojë 

politikën e SHBA-ve në konfliktet 

ndërkombëtare.  Ky artikull, duke cituar 

Nikolla Vrzic, autor i emisionit “Urdhëri i 

ri i Sputnikut” pretendon se SHBA-të u 

shpërndajnë të dhëna të gabuara 

aleatëve të tyre mbi konfliktet 

ndërkombëtare të cilat më pas dalin të 

pavërteta. Këtu përfshihen edhe të dhënat mbi masakrën e Reçakut. 

Fjala është për konfliktin në Ukrainë-Rusi, ku SHBA përpiqet që të 

influencojë shtete më skeptike si për shembull Gjermania. Ky artikull 

ka pasur 44,661 lexues potencial, dhe dy shpërndarje. 

“Nipi i Adem Jasharit nga fletoret e 

shërbimeve perëndimore në krye të 

Forcave të Sigurisë së Kosovës”, është 

titulli i cili i referohet përzgjedhjes së 

Bashkim Jasharit në krye të FSK-së. Së 

pari ky lajm në titullin e tij është i 

komplet i pavërtetë. Ndërsa në artikull 

brenda shihet një tendencë edhe më e 

madhe për të dezinformuar lexuesit 

duke ju referuar familjes së Komandantit të FSK-së, si shitës të drogës 

dhe armëve, i cili kinse llogaritet si i tillë edhe nga vetë perendimorët. 

Ky post ishte publikuar në Facebook nga portali Politika, dhe 

Vaseljenska, dhe gjeneroj gjithsejt 68 ndërveprime, prej të cilave 44 

pëlqime, 22 komente dhe 2 shpërndarje.  
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Një artikull tjetër i cili i referohet 

emrimit të Bashkim Jasharit në krye të 

FSK-së, është lajmi i me titullin “Kush 

është Komandanti i ri i FSK-së: i afërmi 

i themeluesit të UÇK-së, “i gatshëm t’i 

bëjë të gjitha kundër serbëve”. 

Ky artikull që në fillim është 

dezinformues dhe tendencioz. Me këtë 

artikull është tendenca që të krijoj një 

opinion të pa qenë rreth një figure të caktuar, e në të njejtën kohë edhe 

ndjell frikë në mes serbëve të cilët veç se jetojnë në Kosovë. Në këtë 

shkrim po ashtu është edhe një intervistë e Drecun, anëtarë i kuvendit 

të Serbisë, i cili i përpos tjerash thot që z. Jashari është vendosur në 

këtë pozitë që të fillojë spastrimin etnik të serbëve dhe si i tillë është 

rrezik për serbët. Ky artikull pati 5,433 lexues potencial.  

Përdorimi i gjuhës së urrejtjes nga 

politikanët në Serbi tashmë e një kohë të 

gjatë është bërë një zakon i 

pandryshueshëm. Një prej tyre i cili përdor 

gjuhë të urrejtjes ndaj shqiptarëve është 

edhe Aleksandar Vulin, Ministër i 

Brendshëm në qeverinë e Serbisë. Ai shumë 

shpesh në deklaratat e tij përdor termin 

“šiptari”, përdorimi i të cilit është në 

konotacion negativ e diskriminues. Mirëpo 

ky term është sfiduar edhe në gjykatat në Serbi, sidoqoftë tashmë 

edhe Gjykata e Apelit përmes mos-dënimit të gjuhës së tillë ka lejuar 

përdorimin e kësaj fjale fyese. Përdorimi i këtyre termave ka një 

konotacion në përgjithësi pezhorativ duke krijuar kështu edhe 

ksenofobi te serbët të cilët nuk e përdorin këtë fjalë. Në të njejtën kohë 

kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, ka deklaruar se do të vazhdojë 

betejën edhe deri në Gjykatë Kushtetuese, për mos legalizimin e kësaj 

fjale. Ky artikull ka pasur 428 ndërveprime duke përfshirë 320 pëlqime, 
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87 komente, dhe 14 shpërndarje dhe u publikua nga 7 faqe të portaleve 

në Facebook.  

3.3. Gjykata Speciale  

Gjykata Speciale është njëra nga temat që në portalet dhe rrjetet 

sociale është duke zënë një vend të madh rreth publikimit të lajmeve 

që kanë të bëjnë për personat që janë arrestuar nga po kjo gjykatë, e 

që disa nga këta persona kanë qenë krerë të lartë të shtetit të Kosovës, 

siç është Hashim Thaçi që ka mbajtur pozitën e Presidentit të Kosovës 

para se të arrestohej, Kadri Veseli po ashtu njëri nga të arrestuarit që 

ka qenë kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), deputeti nga 

radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi ish-

kryetar i Kuvendit të Kosovës, Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati 

anëtarë të Shoqatës së Veteranëve të Luftës, Salih Mustafa drejtor i 

Departamentit të Inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes, si dhe Pjetër 

Shala ish-ushtarë i UÇK-së.Të gjithë këta kanë qenë krerë të lartë dhe 

pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). 

Për të gjithë këta të arrestuar publikohen në vazhdimësi lajme si në 

mediat kosovare ashtu edhe ato serbe, por jo të gjitha këto lajme 

tregojnë të vërtetën. Në 100 lajmet e analizuar për periudhën tre 

mujore (tetor, nëntor, dhjetor), rreth Gjykatës Speciale katër lajme kanë 

titull ekzagjeruar, lajme që nuk mbështeten në fakte dhe nuk tregojnë 

të vërtetën. Ndër tjera përmes këtyre deklartave portalet dhe rrjetet 

sociale publikojnë artikuj me tituj të ekzagjeruar dhe lajme jo të vërteta 

që nxisin lexuesit të klikojnë me qëllim të rritjes së lexueshmërisë.  

Ndërsa artikujt në gjuhën serbe që kanë të bëjnë me Gjykatën Speciale 

më shumë vërehet gjuhë e ashpër, ku përdoren tituj me terma 

pezhorativ për ish-pjesëtar e UÇK-së, referime këto si: kriminel lufte, 

terrorist e të ngjajshëm. 

Tabela 5. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 
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Periudha 
Gjykata speciale në gjuhën 

shqipe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

Zgjedhore 

Lajmi i nxjerrur jashtë 

kontekstit mbi pagesat e 

avokatëve për të akuzuarit 

e Gjykatës Speciale 

11,463 432 

Pas 

zgjedhore 

Akuzat e pabazuara nga të 

akuzuarit e Gjykatës 

Speciale se shteti i ka lënë 

në harresë dhe nuk 

përkujdeset për ta 

64,112 2,146 

Pas 

zgjedhore 

Postimi i nxjerrë jashtë 

kontekstit që tregon datën 

e lirimit të ish-Presidentit 

Thaçi nga Haga 

 3,849 

Gjithsej 75,575 6,427 

   

Periudha 
Gjykata speciale në gjuhën 

serbe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

zgjedhore 

Artikull denigrues dhe 

ofendues për të akuzuarit e 

Gjykatës Speciale nga 

media serbe 

9,780 1 

Gjithsej 9,780 1 
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Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe 

Në një artikull të publikuar nga një 

portal online është shpërndarë statusi 

i një avokati të Kosovës në lidhje me 

komentet e tij të ekzagjeruara rreth 

Gjykatës Speciale, dhe shpenzimeve 

të të akuzuarve në këtë proces. Më 

saktësisht, në statusin e publikuar në 

Facebook, avokati pretendon se të 

akuzuarit janë milionerë, dhe se shteti 

nuk duhet të paguaj për shërbimet e 

tyre të mbrojtjes meqë gjykata po i trajton ato raste si individ dhe jo si 

luftëtarë të UÇK-së. Megjithatë, së pari artikulli nuk ofron fakte rreth 

pasurisë së individëve të përmendur dhe është i ndërtuar tërësisht 

vetëm rreth postimit të avokatit në fjalë. Së dyti, sipas ligjit të Dhomave 

të Specializuara, më konkretisht, në nenin 21 thuhet se në rast se 

individët nuk kanë mundësi financiare për mbrojtje juridike pranë kësaj 

gjykate, shteti duhet të sigurojë mbrojtje për ta. Ky artikull ka arritur 

tek 11,463 lexues potencial, si dhe ka gjeneruar gjithsej 432 

ndërveprime, prej të cilave ka marrë 345 pëlqime, 78 komente dhe 9 

shpërndarje.  

Një një artikull që rrjedhë nga një 

intervistë e realizuar nga një gazetar 

nga Shqipëria, shpalosen komentet 

kontraversetë ish-Presidentit të 

Kosovës, tash të akuzuarit në 

Gjykatën Speciale Hashim Thaçit. Në 

njërën anë, sipas komenteve të 

gazetarit, Thaci ka kritukuar qeverinë 

e Kosovës për mos -kujdesje, ndërsa 

në anën tjetër ai ka refuzuar të takohet me zyrtarë të ministrisë së 

drejtësisë duke pohuar se ata po e bëjnë këtë vetëm për hirë të 

fushatës zgjedhore.. Ky artikull ka arritur tek 64,112 lexues potencial, 

si dhe ka gjeneruar 2,146 ndërveprime, prej të cilave 1, 501 pëlqime, 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11036
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11036
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498 komente dhe 147 shpërndarje. Për më tepër, ky artikull është 

ripublikuar edhe nga 2 medie të tjera online.  

Artikull me titulin: “Përhajr na qoftë 

Hashim Thaçi po kthehet si “HERO dhe 

BABA” i Kosovës”, është deklaratë e 

gazetarit Valon Syla, i cili në mënyrë 

ironike shprehet se ish-Presidenti i 

Kosovës, Hashim Thaçi që është i 

arrestuar nga Gjykata Speciale, do të 

kthehet në Kosovë gjatë muajit prill. Ky 

lajm konsiderohet të jetë i pavërtetë 

meqë asnjë nga institucionet relevante 

nuk ka dhënë një lajm të tillë, pasi që Thaçi është në një proces 

gjyqësor dhe se Dhomat e Specializuara kanë dalur me një njoftim më 

27 janar se Thaçit do t’i vazhdohet paraburgimi. Ky artikull ka arritur 

tek 11,383 lexues potencial, është shpërndarë 32 herë, ku ka arritur 

3,849, ndërveprime prej të cilave 2, 696 like, 1, 017 komente dhe 104 

ndërvperime të tjera.   

Shembuj nga mostra në gjuhën serbe  

Në këtë artikull duke u bazuar në 

titullin “Të gjithë kriminelët e luftës në 

Hagë: Gjykata Speciale nuk e ka 

lëshuar asnjë terrorist nga Kosova 

dhe Metohija në liri me kusht” e 

shohim që është  përdorur gjuhë e 

ashpër në të njejtën kohë janë edhe  

të pavërtetë. Ky artikull ireferohet të 

akuzuarve të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës (UÇK), si kriminel lufte përkundër faktit që ata janë në Hagë 

vetëm në cilësinë e të akuzuarve.  Edhe në përmbajtjen e këtij artikulli 

është përdorur gjuhë e ashpër  me terma si “kriminel lufte” “terrorist” 

e të ngjashme është i mbushur teksti në fjalë. Referimet me terma 

ofendues, e sidomos për dikë që ende është vetëm i akuzuar pa ndonjë 
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vendim përbën deformim të fakteve. Ky artikull ka arritur potencialisht 

te 9,780 lexues potencial, dhe ka pasur vetëm një shpërndarje. 

3.4. Dialogu Kosovë - Serbi  

Dialogu Kosovë - Serbi është një nga temat më të diskutuara në 

politikën kosovare prej që ka filluar në mars të vitit 2011. Kjo temë 

përveç që hyn në secilin plan qeverisës, zë vend edhe në diskutime të 

debateve të ndryshme si në televizione, portale, po ashtu edhe në 

rrjete sociale. Përveç mediave vendore kjo temë gjend vend edhe në 

mediat dhe portalet e ndryshme ndërkombëtare. Kështu duke pasur 

një hapësirë kaq të madhe dhe duke qenë një temë me një rëndësi 

mjaft të madhe për të dyja vendet edhe publikimi i artikujve rreth kësaj 

çështje është konsiderueshëm i madh. Gjatë analizimit të artikujve 

gjatë muajve tetor, nëntor dhe dhjetor për vitin 2021 në gjuhën shqipe 

dhe atë serbe, ka pasur artikuj me përmbajtje të çrregullimit të 

informacionit.  

Në mostrën në gjuhën shqipe gjatë analizimit janë vërjetur lajme që 

kanë përbërë më shumë gjuhë të urrejtjes dhe gjuhë të ashpër ndaj 

Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit, kur është diskutuar për çështjen 

e dialogut. “Frikacak” , “peder”, “hipokrit”, “dembel”, “lazdran”, janë disa 

nga fjalët që janë përdorur nga një analist drejtuar deputetit të 

Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj dhe Kryeministrit të Kosovës, 

Albin Kurti. Ndërsa kur flasim për artikujt e gjuhës serbe sa i përket 

çështjes të dialogut Kosovë - Serbi, prezent janë artikujt me tituj të 

ekzagjeruar dhe lajme të rreme. Të gjithë këta artikuj si në gjuhën 

shqipe ashtu edhe serbe, kanë pasur një ndërveprim mjaft të madh 

dhe shpërndarje të madhe nëpër media të ndryshme kështu duke 

arritur një artikull me crregullim të informacioni tek publiku. 
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Tabela 6. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

Periudha 
Dialogu Kosovë - Serbi në 

gjuhën serbe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Zgjedhore 

Deklarata nga ana e 

zyrtarëve të Serbisë për të 

nxitur panikë rreth aksionit 

të Policisë së Kosovës në 

Veri 

82,580 2,051 

zgjedhore 

Deklaratat e Kryeministrit 

Kurti të nxjerrura jashtë 

kontektstit nga Sputnik 

Serbia 

76,808 1,678 

Pas 

zgjedhjeve 

Lajm i pavërvetë dhe i 

ekzagjeruar rreth 

deklaratave të Kryeministrit 

Kurti 

80,377 560 

Pas 

zgjedhjeve 

Titull i ekzagjeruar dhe jo i 

vërtet për tërheqjet e 

njohjeve ndaj Kosovës 

 4,735 

Pas 

zgjedhore 

Thirrja e Presidentit të 

Serbisë Aleksandër Vucic 

për "gatishmëri ushtarake" 

 2,131 

Pas 

zgjedhore 

Thirrje për mbrojtje të 

popullit serb në Kosovë 

nga ana e Presidentit Vucic 

 2,293 

Gjithsej 239,765 13,448 
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Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe 

Në një artikull të publikuar nga një 

portal online është shpërndarë 

statusi i një ish-luftëtari të UÇK-së, 

Naim Miftaraj, ku është përdorur 

gjuhë e urrejtjes ndaj deputetit të 

Kuvendit të Kosovës, Ramush 

Haradinaj, duke e quajtur frikacak 

dhe duke e përdorur fjalën “peder” 

nga Naim Miftaraj. Konteksti i kësaj 

deklarate dhe gjuha që është 

përdorur në këtë artikull rrjedh nga 

një takim i parealizur në mes Haradinajt dhe Kurtit për të biseduar për 

dialogun dhe situatën në veri. Kjo deklaratë e ish-luftëtarit të UÇK-së, 

vjen pas një takimi që ishte paraparë të mbahet në mes Haradinajt dhe 

Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Ky artikull ka arritur tek 28,943 

lexues potencial, ka gjeneruar 701 ndrveprime prej tw cilave 466 

pëlqime, 155 komente dhe 80 shpërndarje.  

Në një artikull të publikuar në një nga 

portalet online me titull: “Berisha: 

Albin Kurtin e gjeni në kapitullin 63 të 

Kuranit, Munafik”, është përdorur 

gjuhë e ashpër ndaj Kryeministrit të 

Kosovës, Albin Kurti, duke e quajtur 

“Hipokrit”, ku në postimin e saj 

publicistja, Kimete Berisha e cilëson 

Kryeministrin Kurti si mashtrues, 

gënjeshtar, dembel, lazdran. Këto 

cilësime të Berishës vijnë pasi që sipas saj, Kurti nuk e ka mbajtur 

premtimin ndaj familjeve të personave të zhdukur se do të negociojë 

me Serbinë për zbardhjen e çështjes së personave të zhdukur. Ky 

artikull ka arritur tek 80,825 lexues potencial, ka marrë 1,741 pëlqime, 

575 komente dhe 163 shpërndarje. Për më tepër ky artikull është 

ripublikuar edhe njëherë nga medie tjera online.  
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Shembuj nga mostra në gjuhën serbe 

Në prag të zgjedhjeve lokale në 

Kosovë, në atë kohë kishte filluar 

edhe aksioni i Njësisë Speciale në 

veri të vendit për të siguruar pikat 

kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak, dhe 

për të filluar rregullimin e çështjes 

së tabelave. Gjatë gjithë kësaj kohe 

nga mediat serbe është 

dramatizuar situata në shumë 

raste edhe me tituj të ngjashëm 

bombastik me qëllim që të kenë lexueshmwri në portale e rrjete 

sociale. Në përgjithësi i gjithë takimi i mbajtur me Presidentin e 

Serbisë nuk është përshkruar detajisht, vetëm deklarata të cilat kanë 

pasur tendencën e krijimit të panikut në përgjithësi, i cili ka pasur për 

qëllim informimin me qytetarët serb, mirëpo artikujt tendencioz e me 

gjuhë të ashpër e tituj të ekzagjëruar kanë dal, nga mediat të cilat e 

kanë përcjellur këtë ngjarje. Ky artikull ka arritur potencialisht te 

82,580 persona dhe ka pasur 2,051 ndërveprime duke përfshirë  1,360 

pëlqime, 588 komente si dhe 103 shpërndarje. 

Titulli i ekzgjeruar “Kurti fantzon: 

Serbia si Rusia - nga Srpska po krijon 

Bellorusinë, nga Mali i Zi - Ukrainën”, 

mbi deklaratat e Kurtit, duke e quajt si 

njeri i cili fantazon, është  artikull i cili 

në përmbajtje nuk përputhet me 

titullin. Së pari ky titull nuk përputhet 

aspak me deklarat të cilat janë brenda  

tekstit  lajmi. Titulli i lajmit përmend se 

si Kryeministri i Kosovës e ka quajtur 

Serbinë si Rusi, Republikën Srpska si Belarusi, ndërsa Malin e Zi si 

Ukrainë. Duke e analizuar tekstin në këtë artikull vërejmë që nuk 

përmenden aspak shtet të cilat janë të shkruara në titull.. Përpos që 

është titull i ekzagjeruar ky edhe është lajm i pavërtetë, me referim të 
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deklarimeve të tjera lidhur me Ballkanin Perëndimor, mirëpo asnjëherë 

në korrelacion me këto shtete. Ky artikull ka arritshmëri potenciale prej 

80,377, 560 ndërveprime duke përfshirë 331 pëlqime, 188 komente 

dhe 41 shpërndarje.  

Një tjetër artikull “Kurti ka porositur se 

kur do ta njohë Serbinë”, i cili njejtë 

sikurse artikulli më lart është shkruar 

nga Sputnik në gjuhën serbe, i 

referohet deklaratave të pavërteta e 

të ekzagjëruara me titull se si Kurti ka 

porositur se kur do ta njohë Serbinë. 

Në artikullin në fjalë nuk flitet rreth një 

date të caktuar se kur do të bëhet 

njohja nga Kosova drejt Serbisë. Duke qenë lajm i rremë, ky i referohet 

disa deklaratave të Kurtit, ku përmendet kushtetuta e Serbisë, e 

adaptuar në vitin 2006, kur janë bërë disa ndryshime kushtetuese rreth 

Kosovës. Qëllimi i gjithë këtij deklarimi të Kryeministrit Kurti është për 

të treguar se cilat ndryshime duhet të bëhen, e çfarë marrëveshje 

duhet të ketë që të arrihet tek njohjet. Ky artikull potencialisht ka arritur 

te 76,808 persona, 1,678 ndërveprime duke përfshirë 1,183 pëlqime, 

484 komente dhe 11 shpërndarje. 

Ky artikull është shkruar për të treguar 

se sa shtete janë duke pritur ta 

tërheqin njohjen e Kosovës, mirëpo në 

artikullin brenda përmbajtja nuk është 

aspak e njejtë me atë çfarë titulli 

aludon. Në përgjithësi brendia e 

artikullit sqaron moratoriumin 1 vjeçar 

të nënshkruar në Uashington. 

Përndryhe nëse bëjmë një krahasim 

me atë se çfarë thuhet në titull e çfarë 

brenda artikullit menjëherë vërejmë që qëllimi i këtij artikulli është të 

dezinformojë lexuesit e titujve, ndërsa të marr klikime sa më shumë 

ngaata të cilët klikojnë në po të njejtin vegëz. Ky postim ka gjeneruar 
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4,735 ndërveprime, prej të cilave 3320 pëlqime, 878 komente, dhe 69 

shpërndarje. 

Lajmi i rradhës i cili vjen nga mediat 

serbe, ka të bëjë me vizitën e 

Presidentit të Serbisë, Aleksandar 

Vucic, i cili e viziton një bazë 

ushtarake të Serbisë në Kralevë. Ky 

lajm, kësaj vizite i referohet edhe me 

fjalët “qëndroni të gatshëm” e që nuk 

u gjet në tekstin brenda artikullit. Më 

shumë ky lajm duket se ka për qëllim marrjen e sa më shumë 

klikimeve nga lexuesit dhe rritjen e nacionalizmit serb. Ky artikull ka 

pasur 2,131 ndërveprime, ku prej tyre ishin 1,099 pëlqime, 546 

komente dhe 97 shpërndarje. 

Ky lajm ka të bëjë me vizitën e Vucicit 

në Rashkë, dhe takimi i tij dhe 

bashkëpunëtorëve të tij me ushtrinë 

serbe në këtë pjesë të Serbisë. Ky 

lajm në përgjithësi ka për qëllim 

ndjellje të frikës te qytetarët qofshin 

ata të Kosovës apo të Serbisë, e me 

këtë edhe të tentohet të krijohet 

opinion rreth një çështje të caktuar. 

Po ashtu iu referohet edhe serbëve 

të Kosovës që janë të pranishëm që të mbrojnë popullin. Disa terma të 

përdorur në këtë tekst, përbëjnë dhe gjuhë të urrejtjes, apo të ashpër. 

Në përgjithësi ky lajm ka pasur për qëllim të krijoj sa më shumë 

arritshmëri në portal dhe rrjete sociale. Ky lajm ka 2,293 ndërveprime, 

351 pëlqime, 968 komente, dhe 31 shpërndarje 

3.5. Mizogjinia dhe gjuha seksiste 

Gjuha mizogjene përbën sfidë të veçantë në mjedisin medial, ku 

postimet, artikujt dhe komentet me përmbajtje të tillë janë te theksuar. 
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Ky fenomen është veçanërisht i dukshëm gjatë periudhës së fushatës 

zgjedhore (shih raportin: Fushata zgjedhore në llupë: A e cenojnë 

integritetin e zgjedhjeve çrregullimet e informacionit?, faqe 34). Ato 

marrin cilësime të ndryshme nga deputetë, ministra, zyrtarë shtetëror 

e po ashtu edhe nga qytetarë përmes komenteve të ndryshme në rrjete 

sociale. Mirëpo gjatë këtij hulumtimi gjuha mizogjenike është vërejtur 

më së shumti gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Gjuha e urrejtjes dhe 

seksiste karshi grave në politikë gjatë kësaj periudhe ka qenë shumë 

e madhe duke përmbajtur artikuj dhe postime me tituj të ekzagjeruar 

për të shtuar kurreshtjen e lexuesve për të nxitur komente nëpër 

postime në Facebook. Gjuha seksiste dhe komentet e tila kanë qenë 

më shumë të shprehura ndaj grave kandidate për kuvende të 

komunave dhe atyre për kandidate të kryetareve të komunave. Nëse 

flasim për periudhën zgjedhore gruaja që është atakuar më së shumti 

nga gjuha mizogjenike ka qenë Mimoza Kusari Lila, e cila ka qenë 

kandidate për Kryetare të Kounës së Gjakovës në listën e LVV. Ndërsa 

nëse flasim për periudhën e tre mujorit të fundit të vitit 2021 ka pas 

raste kur gratë janë ofenduar dhe është përdorur gjuhë e ashpër ndaj 

tyre kur janë analizuar artikujt e Gjykatës Speciale dhe pre e këtyre 

komenteve ka qenë deputetja e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, duke bërë 

që artikujt të arrijë tek një numër i madh njerëzish. Ndërsa sa i përket 

mostrës në gjuhën serbe artikuj të tillë nuk ka pasur në mostrën e 

caktuar për analizimin e artikujve. 

  

https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-28-D4D_Report_SHQ_01.pdf
https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-28-D4D_Report_SHQ_01.pdf
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Tabela 7. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

Periudha 
Mizogjinia dhe gjuha 

seksistenë gjuhën shqipe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

zgjedhore 

Gjuhë ofenduese e 

përdorur nga një gazetar 

ndaj deputetës Blerta 

Deliu-Kodra 

39,995 969 

Zgjedhore 

Titull që ka nxjerrë jashtë 

kontekstit deklaratën e 

Begjet Pacollit ndaj 

Mimoza Kusari-Lilës 

 453 

Zgjedhore 

Fotografi e montuar me 

qëllim të sulmit ndaj 

kandidatës për kryetare në 

Komunën e Ferizajt Sibel 

Halimi 

 1,862 

Zgjedhore 

Fotografia e montuar dhe 

lajm I ekzagjeruar rreth 

Vizitës së Mimoza Kusari-

Lilës që kishte bërë tek ish 

Presidenti I Libisë 

Muamer Gaddafi 

 425 

Zgjedhore 

Ofendimi ndaj Mimoza 

Kusari Lilës me fjalë 

përcmuese 

2,100 101 

Gjithsej 42,095 3,810 
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Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe 

Në artikullin me titullin çorientues: “Grupi 

kriminal” / Naim Miftari përsëri ‘godet 

Blerta Deliun: Shefat t’u po gjykohen në 

Hagë për vrasjen e shqiptarëve”, është 

ofenduar deputetja e Kuvendit të 

Kosovës duke u quajtur “baluke” bashkë 

me një seri tjetër të akuzave që 

përmbanin gjuhë të ashpër dhe akuza të 

pabaza. Ky artikull ka arritur tek 39,995 

lexues potencial, ka marrë 719 pëlqime, 

158 komente dhe 92 shpërndarje.  

Me 27 shtator u nda një lajm që kishte të bënte me kryetaren e 

subjektit politik Alternativa Mimoza 

Kusari-Lila dhe një pornoncim të kryetarit 

të AKR-së, Behgjet Pacolli.  Titulli i këtij 

artikulli ishte i nxjerrur jashtë konteksti 

dhe deklatara ishte e shtrembëruar. 

Megjithatë, edhe deklarata e Behgjet 

Pacolli në tërësi ka promovuar ndasitë 

politike dhe ka përdorur gjuhë të ashpër. 

Ky artikull ka arritur 453 ndërveprime, prej të cilave 165 pëlqime, 196 

komente dhe 36 shpërndarje dhe 56 reagime të tjera. 

Kandidatja për Kryetare të Ferizajt nga 

radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës,  

Sibel Halimi, ka qenë subjekt talljeje 

lidhur me premtimin e saj për përdorimin 

e trotinetit elektrik në këtë komunë. Ky 

lajm është publikuar nga një portal, i 

shoqëruar me një foto të manipuluar, 

duke e nxjerrë nga konteksti premtimin e 

saj për përdorimin e trotinetave elektrik 

në Komunën e Ferizajit. Përveç portalit i 

cili e ka bërë këtë fotomontazhë, ky artikull u postua edhe 8 herë të 
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tjera në Facebook  ku është vërejtur numër i madh i komenteve që 

përmbanin ofendime, gjuhë mizogjene dhe seksiste duke arritur 

kështu 1,862 ndërveprime prej të cilave ishin 552 pëlqime, 676 

komente, 8 shpërndarje dhe 623 ndërveprime të tjera.  

Artikulli me titullin “Kur Mimoza Kusari 

dhe delegacioni u lodhën duke vallëzuar, 

ndihmësi Gadafit i urdhëroi të vazhdojnë” 

u ripublikua duke vënë në shënjestër 

Mimoza Kusari Lilën. Ky artikull ishte 

publikuar kohë më parë, ndërsa u 

ripublikua gjatë fushatës zgjedhore. 

Artikulli kishte foto të manipuluar,  

përmbante gjuhë ofenduese ndaj kandidates për Komunë të Gjakovës, 

Mimoza Kusari-Lila, dhe ishte e nxjerrur nga konteksti. Artikullli në 

rrjetin social Facebook, ka gjeneruar 425 ndërveprime prej të cilave 

164 pëlqime, 54 shpërndarje, 118 komente dhe 89 ndërvperime të 

tjera. Përveç gjuhës fyese dhe ofenduese që ka përdorur ky portal 

komentuesit në këtë lajm në faqen e Facebook-ut ka marr qindra 

komente ku është përdorur gjuhë mizogjene ndaj Mimoza Kusari-Lila, 

duke e quajtur “kukull”. 

Në një postim në Twitter që pasqyronte 

debatin televiziv ku ishin të ftuar 

kandidatët për kryetar/e të Komunës së 

Gjakovës pati një sër komentesh 

drejtuar Kusari-Lilës me përmbajtje 

mizogjene. Ajo u etiketua si turrec, që 

nuk di të flas dhe nuk di të lexoj, për më 

tepër gjatë këtyre komenteve u vërejt një 

qeshje cinike nga të gjithë burrat që ishin 

prezent në këtë debat. Kjo video e 

shpërndarë në Tëitter arriti 2,100 shikues potencial dhe 101 

ndërveprime prej tyre 4  komente, 14 shpërdarje dhe 83 pëlqime.  



 Sa po ndikojnë çrregullimet e informacionit në jetën e qytetarëve? 

____________________________________________________________________________________ 

 45 

3.6. Covid-19  

Artikuj dhe lajme që kanë të bëjnë me pandeminë Covid-19, postohen 

nga secila media dhe portal në vend, duke bërë që këto lajme të kenë 

përmbajtje të çrregullta të informacionit. Gjatë periudhës tre mujore të 

fund vitit 2021 (tetor, nëntor dhe dhjetor) së analizimit të artikujve që 

kanë të bëjnë me Covid-19 lajme me gjuhë të ashpër dhe artikuj të  

pavërtetë janë vrejtuar vetëm në gjuhën shqip. 

Këta artikuj kanë qenë prezent në gjuhën shqipe kur është raportuar 

për masat e marra nga Qeveria e Kosovës për pandeminë Covid-19, 

duke mos u raportuar drejt me ç’rastë publikut i është ofruar një lajm 

jo i vërtetë. Gjithashtu edhe në rrjetet sociale siç është Facebook, 

është përdorur më shumë gjuhë e ashpër. Gjuha e ashpër është 

përdorur ndaj personave publik dhe zyrtar të shtetit. Bie fjala për 

Prindon Sadriun, bashkëshortin e Presidentes së Kosovës, Vjosa 

Osmani. Ndaj Sadriut është përdorur gjuhë e ashpër, pasi që ai ka 

kërkuar të rimbursohet nga shteti i Kosovës pas infektimit me Covid-

19. 
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Tabela 8. Ndarja e artikujve dhe postimeve sipas numrit potencial të lexueshmërisë 
dhe ndërveprimeve në rrjetet sociale në të dy mostrat. Burimi: Kalkulimi i D4D 

Periudha 
Covid-19 mostra në 

gjuhën shqipe 

Lexues 

potencial 

Ndërveprime 

në rrjete 

sociale 

Pas 

zgjedhjeve 

Lajm i pavërtet rreth 

masavave të qeverisë 

së Kosovës për Covid-

19 

9,985 205 

Pas 

zgjedhore 

Kritikë e ashpër ndaj ish 

ministrit Vitia, e 

pabazuar në fakte dhe 

argumente të 

qëndrueshme 

 1,593 

Pas 

zgjedhjeve 

Artikull tallës në drejtim 

të bashkëshortit të 

Presidentës për shkak 

se ky i fundit kishte 

kërkuar rimbursim për 

sëmundjen e Covid-19 

13,172 518 

Gjithsej 23,157 2,316 
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Shembuj nga mostra në gjuhën shqipe 

Artikulli i publikuar në një nga 

portalet në vend, me titull: “Masat e 

reja prej 3 janarit: Diaspora mund të 

vijnë në Kosovë të pavaksionuar 

për festat e fundvitit”, është artikull 

që gjatë muajit dhjetor ka 

qarkulluar si lajm jo i vërtetë, për 

shkak se në vendimin e publikuar 

nga qeveria e Kosovës për hyrjet 

dhe daljet e qytetarëve në dhe nga 

Republika e Kosovës, kërkohet që të gjithë personat që hyjnë në 

Kosovë ta kenë si dëshmi “Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e 

plotë (me dy doza) kundër Covid-19”.  Ky artikull ka arritur tek 9,985 

lexues potencial, ka marrë 128 pëlqime, 68 komente dhe 9 

shpërndarje. 

Një artikull i publikuar në disa nga 

portalet në vend me titull: “Hapet 

grup për ta ndihmuar Prindonin t’i 

bëjë 396 euro: Propozohet edhe 

marsh”, është artikull tallës ndaj 

Prindon Sadriut, bashkëshortit të 

presidentes, Vjosa Osmani i cili 

kishte kërkuar që të rimbursohet 

nga shteti pasi që ishte infektuar 

nga virusi Covid-19. Për kërkesën që ka bërë Sadriu kishin filluar talljet 

nëpër portale dhe rrjete sociale me ç’rast ishte hapur edhe një grup në 

rrjetin social Facebook dhe të bëhet një marsh protestues duke 

ironizuar me kërkesën e tij për rimbursimin që kishte bërë. Ky artikull 

ka arritur tek 13, 172 lexues potencial, ka marrë 412 pëlqime, 101 

komente dhe 5 shpërndarje.  
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Një postim i publikuar nga 

deputeti Armend Zemaj, në faqen 

e tij në Facebook, ka përdorur 

gjuhë të ashpër ndaj Arben Vitisë, 

ish-ministër i Shëndetësisë, kjo 

pasi që ai kishte dhënë dorëheqje 

nga posti i ministrit. Zemaj kishte 

përdorur gjuhë të ashpër ndaj 

Vitisë duke e quajtur dështak dhe 

të paaftë. Gjuha e përdorur nga deputeti vjen pasi që sipas tij, numri i 

rasteve të infeksioneve me virusin Covid-19 është si  pasojë e keq 

menaxhimit të Vitisë sa ka qenë Ministër i Shëndetësisë. Ky postim 

është shpërndarë 26 herë, ku ka arritur 1,593 ndërveprime prej të 

cilave 1,420 like, 121 komente dhe 26 ndërveprime të tjera.   
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4 |  Konkluzione  

4.1. Konkluzionet në lidhje me periudhën zgjedhore  

Çrregullimet e informacionit janë një trend global i cili ndodh edhe në 

vendet më demokratike. Një trend i tillë natyrisht se ka qenë i 

pashmangshëm edhe në Kosovë. Por rritja e këtij trendi në mënyrë të 

vazhdueshme nuk kontribuon në informim të drejt tek qytetarët dhe 

natyrisht që zbeh besimin e qytetareve tek mediat dhe institucionet e 

vendit. 

Çrregullimet e informacioneve kanë qenë pjesë e pa ndashme edhe 

gjatë këtyre zgjedhjeve, përfshirë këtu fushatën zgjedhore dhe 

fushatën gjatë periudhës së balotazhit. Portalet online, faqet e grupet 

në Facebook dhe llogarit në Twitter shpeshherë postojnë artikuj dhe 

lajme të cilat me apo pa qëllim mund të ndikojnë në integritet të 

procesit zgjedhor, duke sulmuar përfaqësues të subjekteve politike 

apo subjektet politike si tërësi. Përveç postimit të lajmit për herë të 

parë që domosdoshmëritsht duhet të verifikohet materiali, e njëjta gjë 

duhet të ndodh edhe nga mediat tjera kur ato bëjnë ripostimin e 

lajmeve. Partitë politike  duhet të kenë kujdes nga përmbajtja e gjuhës 

mizogjene ndaj grave dhe të promovojnë sa më shumë rëndësinë e 

përfshirjes së grave në skenën politike. Gjithashtu është e 

rëndësishme që çdo postim dhe artikull i sponzorizuar në media të 

bëhet e ditur se nga kush është sponzorizuar, kjo do ta rriste 

transparencën e subjekteve politike dhe do të kontribuonte në rritje të 

besimit të qytetarëve karshi mediave. Se ka pasur artikuj të 

sponzorizuar gjatë këtij hulumtimi është vërejtur sidomos në 

periudhën e balotazhit, kur lexueshmëria potenciale dhe ndërveprimet 

ishin shumë më të larta përkundër numrit më të vogël të artikujve të 

postuar me çrregullim të informacionit.  

Sa i përket artikujve dhe postimeve në kategorinë e ndikimit të jashtëm 

është vërejtur se ka numër më të madh të lajmeve në mostrën në 

gjuhen serbe se sa në atë shqipe. Kjo tregon për ndikimin e 
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vazhdueshëm që shteti Serb synon ta ketë tek qytetarët me përkatësi 

etinke serbe që jetojnë në Kosovë, duke u munduar të kenë ndikim 

sidomos në forcim të vazhdueshëm të Listës Serbe.  

4.2. Konkluzionet pas periudhës së zgjedhjeve 

Ndërsa gjatë periudhës pas zgjedhore të tre mujorit të fundit të 2021 

gjatë analizimit të artikujve çrregullim të informacionet është vërejtur 

më shumë tek lajmet që kanë të bëjnë me Gjykatën speciale, dialogun 

Kosovë-Serbi dhe pandeminë Covid-19. Tek këta artikuj kanë qenë 

prezentë lajmet që kanë pas përmbajtje të gjuhës së urrejtjes, tituj të 

ekzagjeruar, lajme të pavërteta dhe gjuhë të ashpër. Derisa gjatë 

analizimit të këtyre lajmeve, karakteristikë e tyre ka qenë se të gjithë 

këta artikuj kanë pasur një numër të madh të lexueshmëri dhe 

ndërveprime ku një lajmë me përmbajtje të gjuhës së urrejtjes ka 

arritur të gjenerojë deri në 47,939 pëlqime dhe duke u shpërndarë në 

rreth 112 faqe tjera në rrjete sociale. Këto shifra kaq të larta 

promovojnë gjuhën e ashpër me ç’rast janë prezente tek një numër i 

madh te lexuesve që në mesin e tyre mund të ketë lexues edhe të 

moshave nën 18 vjeçare dhe kjo bënë që të ndikojë negativisht te ata. 

Andaj është e rëndësishme që mediat t’i informojnë në mënyrë të 

drejtë dhe të kontribuojnë në integritet të zgjedhjeve por edhe situatës 

politike në vend përgjithësisht. Në anën tjetër, edhe partitë politike dhe 

përfaqësuesit e tyre duhet të zgjedhin gjuhën e komunikimit dhe të 

shmangin përdorimin e termave ofendues.  
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5 |  Rekomandime 

Informimi i publikut duhet të bëhet në mënyrë të saktë dhe pa pasur 

qëllim përfitimet personale duke rrezikuar dëmtimin e palës tjetër. 

Shpërndarja e lajmeve të pavërteta, të shtrembëruara apo nxitjes së 

urrejtjes nuk duhet të jetë opsion as nga portalet online por as edhe 

nga individ të caktuar. Liria e shprehjes përfundon aty ku cenohet liria 

e tjerëve.  Në bazë të konkluzioneve nga ky raport, janë nxjerrë 

rekomandime për përfaqësuesit e portaleve, partive politike, 

gazetarëve e analistëve dhe qytetarëve. Disa nga rekomandimet i’u 

adresohen të gjithë grupeve të poshtë shënuara. 

5.1. Rekomandimet për portalet 

• Të verifikohen të gjitha faktet para publikimit të lajmit 

• Të mos promovohen ndasitë politike dhe gjuha e urrejtjes 

• Të raportohet me kujdes dhe përgjegjshmëri për mizogjeninë; 

• Të implementohet praktika e raportimit të ndjeshëm gjinor; 

• Gjuha seksiste dhe gjuha e urrejtjes të cilësohen si të tilla në 

raportimet për to 

• Të filtrohen komentet në rrjetet sociale të mediave, duke i larguar 

ato që përmbajnë gjuhë të urrejtjes dhe gjuhë seksiste 

• Të përmbahen nga përdorimin i titujve të ekzagjeruar që kanë për 

qëllim gjenerimin e klikimeve 

• Të gjithë artikujt e sponzorizuar në media të shkruara të kenë një 

shënim se janë të sponzorizuar nga subjekti politik apo kandidati 

i subjektit amë 
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5.2. Rekomandimet për Subjektet Politike  

• Të mos promovohen ndasitë politike, që ndikojnë në nxitjen e 

urrejtjes tek qytetarët 

• Të mos përdoret gjuha seksiste kundrejt grave  

• Partitë politike dhe liderët politikë duhet të përmbahen nga gjuha 

e ashpër, e urrejtjes dhe mizogjeniste 

• Partitë politike dhe liderët politikë nuk duhet të përfshihen në 

kampanja dezinformuese 

• Partitë politike duhet t'i bëjnë publike shpenzimet për fushatë 

elektorale në rrjete sociale 

5.3. Rekomandimet për qytetarët 

• Të kontrollohet dhe verifikohet, burimi i informacionit, autori, 

data e publikimit dhe linku i portalit 

• Të verifikohet vërtetësia e lajmit para se të shpërndahet në rrjete 

sociale 

• Të lexohen artikujt në tërësi dhe të mos shpërndahen informata 

bazuar vetëm në titujt e artikujve 

• Të përmbahen nga gjuha e urrejtjes dhe gjuha seksiste në 

komentime në rrjete sociale 
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6 |  Shtojcat 

6.1. Definicionet e terminologjisë mbi informacionet me 

përmbajtje të çrregullta 

Termi Definicioni 

Çrregullimet e 

informacionit  

Çrregullimet e informacionit janë shpërndarja dhe 

publikimi, me ose pa qëllim, i informacioneve të 

pavërteta, të manipuluara, të ekzagjëruara apo që 

përmbajnë gjuhë të ashpër, seksiste dhe të 

urrejtjes.  

Lexuexhmëri 

potenciale  

Lexueshmëria potenciale do të thotë se sa njerëz 

potencialisht e kanë lexuar artikullin në portalet 

online.  

Ndërveprimet  Ndërveprimet përfshijnë të gjitha format e 

veprimeve online të lexuesve në një postim në 

Facebook apo në Twitter. Aty pëfshihen pëlqimet, 

komentet, shpërndarja e artikullit apo reagimet e 

tjera si i lumtur, i mërzitur, i nervozuar dhe i 

habitur. 

Dezinformata  Informacione të rreme që shpërndahen qëllimisht 

dhe shpesh në mënyrë të fshehtë (sikur nxitja e 

thashethemeve) me qëllim që të ndikojë në 

opinionin publik ose të errësojë të vërtetën.  

Gjuhë e 

urrejtjes 

Fjalimi ose shkrimi abuziv ose kërcënues që 

shpreh paragjykim ndaj një grupi të caktuar.  

Mizogjinia  Urrejtja, neveria ose paragjykimi ndaj grave  
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Dhuna online Përdorimi i pajisjeve ose shërbimeve dixhitale në 

internet për t'u përfshirë në aktivitete që rezultojnë 

në vetëlëndim fizik, psikologjik, emocional ose i 

shkaktojnë dëm një personi tjetër.  

Tituj të 

ekzagjëruar  

Titull i krijuar për t'i nxitur lexuesit të klikojnë në 

një vegëz, që çon në përmbajtje me interes të 

dyshimtë.  
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Lista e shkurtesave  

UÇK Ushtria Çlirimtare e Kosovës  

PCR Proteina C reaktive  Test për Covid-19 

FSK Forcat e Sigurisë së Kosovës  

ROSU Njësia Speciale Operative e Policisë së Kosovës 

ShBA Shtetet e Bashkuara të Amerikës  

AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

AKR Aleanca Kosova e Re 

LDK Lidhja Demokratike e Kosovës 

PDK Partia Demokratike e Kosovës 

LVV Lëvizja Vetëvendosje 

D4D Demokraci për Zhvillim 

 



 

 

 

 

Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) është themeluar në prill 

të vitit 2010 nga një grup i analistëve që po brengoseshin gjithnjë 

e më shumë që procesi i shtetndërtimit e kishte lënë anash 

demokracinë.  

Vizioni i D4D-së është të promovojë një qytetari aktive dhe të 

arsimuar, e cila merr pjesë plotësisht në hapësirën publike dhe e 

përdor arenën publike për përfaqësim dhe vendim-marrje për të 

diskutuar dhe ndërtuar konsensus për shpërndarjen e resurseve 

që janë efikase, të shpejta, afatgjate dhe që sjellin zhvillim të 

barabartë.  

D4D ndikon në politikat specifike, promovon një qasje ndër-

sektoriale për zgjidhjen e problemeve dhe trajton rutinën 

institucionale të vendimmarrjes duke rekomanduar përmirësime 

në rritje dhe operon me efektivitet maksimal në mënyrë që të 

promovojë plotësisht stabilizimin e Kosovës dhe zhvillimin 

demokratik. 

Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së, ju lutemi 

vizitoni faqen tonë elektronike: www.d4d-ks.org  

http://www.d4d-ks.org/

