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5Si të raportojmë për fenë?

`Hyrje

Në vitet e fundit, veçanërisht pas daljes së organi-
zatës islamike Shteti Islamik në Irak dhe Levant 
(ISIS) në vitin 2014, në median shqiptare, atë të 
shkruar dhe televizive, lajmet për aktivitetet e 

kësaj organizate, por dhe për shtetasit shqiptarë që i ishin 
bashkuar kësaj organizate janë shtuar. Për median shqip-
tare, kjo ishte një situatë e re. Lajmet për luftrat në Lindjen 
e Mesme janë raportuar vazhdimisht në median shqip-
tare, ashtu siç janë raportuar vazhdimisht aktet terroriste 
nga militantë islamikë në vende të ndryshme të Evropës 
dhe Lindjes së Mesme, por kjo ishte hera e parë kur me-
dia shqiptare përballej me raportimin e qindra shtetasve 
shqiptarë që kishin shkuar të luftonin në rradhët e organi-
zatave terroriste islamike në Lindjen e Mesme, veçanërisht 
në Irak dhe Siri. Si rrjedhojë e kësaj, kjo ishte hera e parë kur 
media shqiptare u përball me arsyet sociale ose fetare që 
kishin shtyrë këta qindra shqiptarë të shkonin dhe luftonin 
në Siri dhe Irak dhe gjithashtu me pasojat që zgjedhja e 
tyre kishte shkaktuar tek familjarët e tyre, të afërmit, ko-
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muniteti nga ku vinin (fshati, qyteti, lagjja). Gjithashtu, kjo 
situatë e re e vendosi median shqiptare në kontakt të drejt-
përdrejtë me familjarët e atyre personave që kishin shkuar 
në Lindjen e Mesme dhe përballë një situate ku tashmë 
raportimi për terrorizmin, për luftrat fetare dhe për fenë në 
përgjithësi, nuk ishte më diçka e largët, por një punë thua-
jse e përditshme dhe në kontakt të drejtpërdrejtë.

Në të njëjtën kohë në median shqiptare u shtuan lajmet 
rreth imamëve në Shqipëri jashtë kontrollit të Komunitetit 
Musliman Shqiptar të cilën predikonin urrejtje ndaj feve të 
tjera dhe rekrutonin luftëtarë për në Irak dhe Siri. Gjithash-
tu pati shumë lajme në lidhje me familjet dhe familjarët e 
personave që kishin shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak 
ose për vetë këta persona pas kthimit të tyre nga ato zona 
në vendlindje. 

Në dallim nga lajmet e kronikës së zezë, temave sho-
qërore, politikës, shëndëtësisë, etj., lajmet që prekin çështje 
fetare, të cilësdo fe qofshin, janë më delikate për t’u rapor-
tuar se lajmet e fushave të tjera. Kjo vjen për shkak se feja, 
veçanërisht në vendet me një kulturë fetare shekullare siç 
është Shqipëria, është një çështje shumë vetjake. Në të një-
jtën kohë është pjesë e privatësisë së çdo individi, por është 
dhe formuese e mënyrës së tij të të menduarit, të të jetuarit, 
të traditave dhe zakoneve vetjake dhe familjare. Për këtë ar-
sye, raportimi në lidhje me çështje fetare kërkon gjithmonë 
nga ana e gazetarit një kujdes të veçantë për të mos cënuar 
privatësinë dhe ndjenjat e personit apo personave në fjalë. 

Në rastin e Shqipërisë, një çështje e tillë bëhet edhe më 
delikate për shkak se Shqipëria doli nga sistemi komunist 
një vend zyrtarisht ateist dhe shqiptarëve iu desh të rinjih-
nin dhe rizbulonin fenë në jetën e tyre të përditshme dhe 
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bashkësitë në të cilat jetojnë. Në të njëjtën kohë, zbrazëtia 
fetare që la pas komunizmi dhe shkatërrimi i institucione-
ve vendase fetare dhe të personaliteteve të larta fetare 
vendase, bëri që zbrazëtia e fillimviteve 90-të të mbushej 
me ndikimet të jashtme, të cilat në shumë raste sillnin një 
traditë fetare shumë të ndryshme nga ajo tradicionalja 
shqiptare. Për shembull, ndihmat dhe mbështetja financ-
iare për institucionet fetare islame ose shoqatat islame të 
ardhura nga vende si Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Emir-
atet e Bashkuara Arabe, sollën një model Islami të ndry-
shëm nga ai tradicionali shqiptar që bazohet tek harmo-
nia ndërfetare, një tipar që Islami i vendeve të Lindjes së 
Mesme dhe Gjirit Persik nuk e ka. Më vonë, duke vazhduar 
deri në ditët e sotme, është ndikimi i Islamit të Turqisë, i 
cili është pak më i ndryshëm se ai i vendeve të Gjirit, por 
që bashkë me ndikimin fetar sjell dhe problemet e poli-
tikës së brendshme të Turqisë, siç është rasti i viteve të 
fundit të marrëdhënieve mes Presidentit turk Erdoan dhe 
udhëheqësit shpirtëror Fetullah Gylen. Në krahun tjetër, 
edhe në Kishën Ortodokse Shqiptare që nga fillimi i viteve 
90-të është shtuar ndikimi grek. 

Në të njëjtën kohë, gjithashtu duke filluar nga vitet 90-të 
është shtuar numri i shqiptarëve që arsimohen në Univer-
sitete fetare në vende si Arabia Saudite, Katari, Malajzia 
apo Turqia. Ky fenomen gjithashtu ka sjellë në Shqipëri një 
Islam të ndryshëm nga tradicionali shqiptar. Këto prurje, si 
nga shoqatat ashtu dhe nga studentët shqiptarë, rrezikon 
të ketë krijuar një Islam që është më pak tolerant se ai 
tradicionali shqiptar. E gjithë kjo situatë ka vënë në dukje 
probleme me raportimin e fesë, veçanërisht të Islamit, në 
median shqiptare. 
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Raportimi i fesë në media është i përhershëm dhe i 
shumëllojshëm, nuk mund të kufizohet me rastet e shqip-
tarëve që luftonin në Lindjen e Mesme apo me akte ter-
roriste në vende të ndryshme të botës.  Gjithmonë do të 
ketë raportimit të fesë në media, pavarësisht zhvillimeve. 
Gjithashtu mënyra se si media e raporton fenë ndikon 
drejtpërdrejtë në mënyrën se si publiku e përcepton fenë. 
Raportimi i keq mund të krijojë paragjykime, diskriminim, 
fyerje. Për këtë arsye, është i domosdoshëm një udhëzues 
për të gjithë gazetarët e tanishëm dhe të ardhshëm, për 
mënyrën se si feja duhet raportuar në media.

Zbatimi
Megjithëse tashmë ndikimi dhe pushteti i Shtetit Isla-

mik në Irak dhe Levant (ISIS) është zvogëluar jashtëza-
konisht shumë dhe çështja e shqiptarëve që shkojnë për 
të luftuar në Irak dhe Siri nuk është më në rendin e ditës, 
çështja e fesë dhe e raportimit të saj në media është 
shumë më e madhe se dy problemet e sipërpërmendura. 
Çështjet që lidhen me fenë jashtë të shpeshta në lajmet 
e përditshme, edhe kur lidhen tërthorazi me të. Për këtë 
arsye, ky manual nuk lidhet drejtpërdrejtë me shfaqjen e 
ISIS në Siri dhe Irak, apo me shqiptarët që luftuan dhe 
vazhdojnë të luftojnë në Siri dhe Irak apo në fushëbeteja 
të tjera, as me problemin e akteve terroriste të shpeshta 
në vitet e fundit. Gjithashtu udhëzimet e këtij manuali nuk 
lidhen drejtpëdrejtë me Islamin, por trajtojnë dhe shër-
bejnë edhe për dy degët e Krishtërimit: Ortodoksinë dhe 
Katolicizmin, të pranishme në Shqipëri.
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Qëllimi i këtij manuali është të japë një panoramë të 
plotë të mënyrës se si feja duhet të raportohet në median 
shqiptare, çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë. Pa-
varësisht ndryshimeve në politikën ndërkombëtare, rritjes 
apo uljes së rrezikut nga terrorizmi, pavarësisht zhvilli-
meve në vende të ndryshme të botës, feja, duke përfshirë 
dhe Islamin, janë përherë pjesë të mediave shqiptare. Qël-
limi është që ky manual të shërbejë për mediat tradicio-
nale dhe ato të reja, të shërbejë për redaksitë e lajmeve, 
për studentët e gazetarisë, për studentët e shkencave të 
komunikimit dhe për këdo që ka interes.

Problemet kryesore të raportimit të fesë në media
Hulumtimet tona kanë treguar që në përgjithësi ka një 

diskriminim në lidhje me paraqitjen e Islamit në median 
shqiptare. Në një masë të madhe ky diskriminim vjen nga 
padija se sa nga dashakeqësia. 

Në bazë të kërkime, intervistave dhe konsultave me 
ekspertë të fushës, përfaqësues të komuniteteve fetare, 
veçanërisht atyre të Komunitetit Mysliman Shqiptar, me 
gazetarë, studiues, profesorë në departamentet e gazetar-
isë në Universitetet shqiptare, në vija të përgjithshme disa 
prej probleme kryesore të vëna në dukje janë:

1. Mungesa e njohurive për terminologjinë fetare 
2. Mosnjohje e fesë në përgjithësi
3. Rendja drejt lajmeve provokuese, jo lajmeve informuese
4. Indiferencë për pasojat e lajmit me temë fenë
5. Moskëshillim me përfaqësues fetarë për lajmet
6. Përdorim i tepruar i fjalëve si “ekstremist”, “terrorist”, “xhihadist”
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Qasja ndaj fesë
Raportimi i lajmeve që kanë lidhje me fenë është gjith-

monë delikat, për shkak se përgjithësisht feja është një 
çështje shumë vetjake dhe mundësia për të fyer apo cënu-
ar shumë persona është e konsiderueshme. Në Shqipëri 
raportimi i lajmeve me temë fetare është edhe më delikat 
se në vende ku popullsia i përket një feje të vetme. Për 
shkak se në Shqipëri ka disa fe, raportimi për to duhet të 
jetë më i kujdesshëm sepse në një rast gazetari mund t’i 
përkesë fesë së krishterë për shembull dhe njohuritë e tij 
për fenë Islame mund të jenë të pakta ose aspak fare dhe 
një gazetar i tillë në këtë rast nuk e di se cilat janë ato pika 
që mund të fyejnë një besimtar mysliman dhe e njëjta gjë 
ndodh nëse gazetari është i besimit Islam dhe shkruan për 
një lajm që ka lidhje me fenë e krishterë. Po e njëjta gjë 
mund të thuhet në rastet kur gazetari nuk është besim-
tar dhe njohuritë e tij për të dyja fetë janë shumë të pakta. 
Pra, në raportimin e lajmeve që kanë lidhje me fenë, mbi 
të gjitha është e rëndësishme një njohuri paraprake sado 
minimale e gazetarit rreth fesë që po shkruan. 

Një pikë tjetër e rëndësishme është lidhja, kontakti me 
institucionet fetare. Në shumë raste, institucionet fetare në 
Shqipëri kanë thenë se gazetarët pak ose aspak nuk lid-
hen me ta para se të nxjerrin një lajm që ka lidhje me fenë. 
Ky kontakt ndodh zakonisht pasi është nxjerrë lajmi dhe 
pasi lajmi i nxjerrë ka shkaktuar një dëm moral të besim-
tarëve të asaj feje. Edhe në një rast të tillë, pasi një lajm 
me temë fetare ka shkaktuar probleme, një media nuk bën 
përgënjeshtrim ose shpjegim të asaj që është nxjerrë më 
herët. Pra, edhe nëse lajmi ka patur pasaktësira ose prob-
lem të tjera, duke mos bërë një shpjegim a përgënjeshtrim 
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të mëvonshëm, lajmi ngelet në formën fillestare. Është 
shumë e rëndësishme që çdo gazetar para se të nxjerrë 
një lajm me temë fetare, të lidhet më parë, me institucionet 
fetare, jo për të marrë miratimin e tyre për lajmin, por për të 
mësuar e kuptuar nëse lajmi që po bën, mund të fyejë e të 
krijojë pakënaqësi tek besimtarë të asaj feje. 

Kjo është diçka që në median shqiptare ndodh rrallë dhe 
lidhja me institucionet fetare zakonisht ndodh pasi lajmi 
është nxjerrë dhe mund të ketë krijuar pakënaqësi, fyerje, 
dëmtim moral, etj. Komunitetet fetare kanë shprehur shqetë-
simet e tyre se nuk ka një vetëdije për madhësinë e dëmit që 
keqpërdorimi i terminologjisë fetare apo mosnjohja e termi-
nologjisë fetare mund të shkaktojë. Në këto raste, lajmi është 
i rëndësishëm, pasojat që vijnë nga lajmi nuk janë. 

Mungesa e komunikimit me institucionet fetare nga me-
dia bën që lajmi i nxjerrë nëse krijon fyerje, dëmtim moral 
për besimtarët, si pasojë mund të krijojë dhe mungesë be-
sueshmërie në vazhdim në lidhje me atë media apo me atë 
gazetar/e që ka shkruar lajmin edhe në lajmet e saj të tjera 
që nuk kanë lidhje me fenë. Një besimtar që ndihet i fyer 
nga lajmi, do të jetë i prirur në të ardhmen të dyshojë ose të 
mos ndjekë më atë gazetar ose media. 

Nga ana tjetër, një qasje e tillë nuk duhet të shkojë më 
shumë se këshillimi rreth një lajmi, sepse rrezikohet të 
shkohet në problemin tjetër, atë të të diktuarit të përmba-
jtjes së lajmit nga një person i tretë.

Qasja ndaj besimtarit
Qasja ndaj besimtarit është po aq e rëndësishme sa qa-

sja ndaj fesë. Të dyja shkojnë krah më krah. Gjatë shkrimit 
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të një lajmi që ka për temë fenë, gazetari/rja duhet të ketë 
parasysh që dhe subjekti i shkrimit mund të jetë një besim-
tar ose familjarë të një besimtari ose të afërm të një besim-
tari që mund të jenë vetë besimtarë të një feje të caktuar. Në 
këtë rast, shkruesi i lajmit duhet të këshillohet paraprakisht 
me subjektin e lajmit para se ta nxjerrë atë. Kjo nuk do të 
thotë që gazetari të vendosë një lloj vetë-censurimi ndaj la-
jmit që ka bërë, apo që duhet të marrë miratimin e subjektit 
të lajmit pasi kjo do e dëmtonte punën e gazetarit. Por në 
disa raste do të ishte mirë, me qëllim për ta bërë lajmin më 
të besueshëm dhe më pak të dëmshëm moralisht për ata që 
e lexojnë ose shohin që gazetari paraprakisht të konsulto-
het me besimtarin që është i përfshirë në lajm.

Diçka e tillë sigurisht nuk mund të zbatohet në çdo rast. Në 
raste kur lajmi ka lidhje me kronikën e zezë ose me dyshimin 
për kryerjen e një vepre penale nga subjekti i lajmit, që mund 
të jetë njëkohësisht edhe besimtar ose dhe klerik i një feje 
të caktuar, në këtë rast gazetari nuk mund të këshillohet me 
subjektin e lajmit të tij pasi do e shtrëmbëronte vetë lajmin. 
Por në këtë rast gazetari mund të këshillohet me institucio-
net fetare për t’u siguruar që përdorimi i termave fetarë në 
lajm nuk do të dëmtojë moralisht ndokënd. 

Shumëllojshmëria e burimeve
Të paturit të më shumë se një burimi në shkrimin e la-

jmeve, është një prej themeleve të gazetarisë. Por, në rastin 
e lajmeve që mund të shkaktojnë reagime ose që mund të 
prekin shumë njerëz, dhe në këtë rast hyjnë dhe lajmet në 
lidhje me fenë, është e nevojshme të paturit të më shumë se 
dy burimeve. Sigurisht, në shumë raste kjo është e pamun-
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dur, sepse lajmi mund të vijë vetëm nga një burim. Por për 
gazetarët është e rëndësishme që një burim i vetëm lajmi 
është i pamjaftueshëm për të konfirmuar të gjithë lajmin. Siç 
e tregojnë dhe shembujt lajme të tilla si “dikush pa dikë në 
fshat” nuk janë lajme dhe çdo reporter duhet t’i shmanget 
një qasjeje të tillë ndaj lajmeve që lidhen me çështje fetare. 

Është e rëndësishme të mbahet parasysh që një “ek-
spert” që flet për fenë, nuk mjafton për të bërë një lajm, 
një “besimtar” që flet për fenë e tij nuk mjafton për të bërë 
një lajm. Feja nuk është monolite, nuk është e pandry-
shueshme dhe jo çdo besimtar apo çdo ekspert fetar men-
don njëlloj. Në raste të tilla është themelore të të paturit të 
disa këndvështrime, qoftë edhe të disa burimeve për një 
lajm, edhe nëse të gjithë ata, ose shumica e tyre, thonë të 
njëjtën gjë dhe janë në një mendje. Detyra e gazetarit nuk 
është të gjykojë për lajmin që po bën, por të paraqesë sa 
më shumë këndvështrime dhe pikëpamje për lajmin që po 
bën. Mos harro: Askush nuk ka monopolin e të vërtetës.

Njohuria për fenë
 Njohuria për fenë është themelore për raportimin e fesë. 

Hulumtimet dhe intervistat kanë treguar se mungesa e njo-
hurive për fenë është problemi kryesor në raportimin e fesë 
në mediat shqiptare. Ka disa arsye për këtë njohuri të paktë: 

E para, e shkuara e Shqipërisë ateiste në rregjimin ko-
munist. Zhdukja e fesë zyrtarisht dhe mbijetesa e riteve 
fetare në kushte jashtëzakonisht të vështira, zhdukën një 
autoritet moral që kishte ekzistuar prej shekujsh dhe që 
në shumë raste ishte baza mbi të cilën ngrihej jeta vetjake 
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dhe përditshmëria. Kjo bëri që në fillim të viteve 90-të kur 
rregjimi i vjetër ra dhe praktikimi i fesë u lejua me ligj, dëmi 
tashmë ishte shkaktuar. Shqipëria në një masë të madhe e 
kishte humbur lidhjen e ngushtë me fenë. 

E dyta, ekzistenca e shumë feve është pasuri ashtu siç 
është pasuri harmonia e rrallë fetare që ka Shqipëria. Por 
në raportimin e lajmeve rreth fesë, ekzistenca e shumë 
feve është problematike sepse nënkupton njohuri të mira 
bazë në disa fe, në dallim me ato vende ku ka një fe mbi-
zotëruese. 

Mungesa e njohurive për fenë në përgjithësi çon e pakta 
në lajme të mangëta dhe e shumta në lajme fyese. Për këtë 
arsye, një këshillë themelore për ata gazetarë që merren 
me lajme që përfshijnë fenë, është të shtojnë në çfarëdo lloj 
mënyre njohuritë e tyre mbi fenë.  Veçanërisht kur gjenden 
para një lajmi që lidhet me fenë, është themelore të marrin 
disa njohuri bazë për fenë dhe terminologjinë e saj për të 
cilën po bëjnë lajm. Minimumi që mund të bëjë një gazetar 
është të konsultohet me faqet e internetit të komuniteteve 
kryesore fetare në Shqipëri. Një këshillë e rëndësishme 
është që departamentet e gazetarisë të fusi një lëndë për 
raportimin e fesë në media.

Gjithashtu, anëtarët e institucioneve fetare nuk janë 
monolit. Jo të gjithë mendojnë njëlloj. Është e rëndësishme 
për një gazetar që do të bëjë një lajm që lidhet me fenë 
që të njohë subjektin e lajmit të tij. Një gazetar duhet të 
shmanget nga intervistimi, përfshirja në lajm, i përsonave 
me pikëpamje ekstremiste. Gjithmonë duhet shkuar drejt 
qëndrimeve zyrtare.
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Të qenit besimtar ose jo besimtar dhe raportimi i fesë
Nuk është e thënë të jesh besimtar që të raportosh mirë 

për fenë, ashtu si të mos qenit besimtar nuk do të thotë që 
do të raportosh keq për fenë. Por në të dyja rastet mund të 
ketë probleme në raportim. 

Një gazetar besimtar mund të jetë paragjykues ose i 
anshëm në raportimin për fenë që nuk e tij. Një gazetar 
jo besimtar nga ana tjetër, gjithashtu mund të jetë parag-
jykues ndaj çdo raportimi ndaj fesë. 

Në këtë situatë është e pamundur që një redaksi lajmesh 
të bëjë seleksionim të gazetarëve në bazë të besimit ose jo 
të tyre fetar. 

Si dilet prej këtij kurthi?

1. Mos u përfshi personalisht në një ngjarje

2. Mendoje fenë si çdo subjekt tjetër lajmi

3. Lajmi nuk lidhet me ty si besimtar

4. Mos paragjyko ata që besojnë

5. Mos mendo se besimi apo mosbesimi yt është më i 
mirë se i të tjerëve.

Titulli
Në shumicën e rasteve problemet me raportimin e ngjar-

jeve të lidhura me ekstremizmin, dhunën dhe terrorizmin, 
veçanërisht ato të lidhura me Islamin, nisin nga titujt. 
Është e kuptueshme në gazetari që titulli duhet të tërheqë 
lexuesin për më tej. Veçanërisht në gjendjen e sotme të 
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medias, ku një pjesë e madhe e lexuesve e marrin lajmin në 
internet ku gazetat, TV-të apo portalet synojnë të tërheqin 
sa më shumë lexues, sa më shumë klikime dhe rrjedhi-
misht sa më shumë të ardhura prej reklamave që vijnë 
nga madhësia e klikimeve, çështja e titujve bëhet edhe më 
problematike. 

Për shembull, në një shkrim të gazetës Shqiptarja.com 
të datës 21 tetor 2019, titulli është: Në fshatin shqiptar 
‘vatër’ të luftëtarëve të ISIS/ Nëna dyshon se ka parë djalin 
e zhdukur Ervis Alinji: Ishte veshur me fustan të bardhë 
dhe falej. Shkrimi është një reportazh i kryer nga televizioni 
Report TV në fshatrat Leshnicë dhe Gurras në Pogradec 
prej nga ku ka patur disa raste personash që janë larguar 
në Siri dhe Irak për të luftuar në rradhët e ISIS dhe orga-
nizatave të tjera. Në këtë rast titulli është problematik. Që 
në krye Redaksia, i identifikon, i njëshon fshatrat si vatra 
të luftëtarëve të ISIS dhe rrejdhimisht si vatra të ekstrem-
izmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Megjithëse në titull 
emri vatër është përdorur në thonjëza, kjo nuk e pakëson 
efektin e parë që jep leximi. Në këtë rast një apo dy fshatra 
që të dy së bashku mund të arrijnë në një popullsi disa mi-
jëra banorë, përmblidhen në një frazë të vetme si “vatër të 
ektremizmit dhe terrorizmit” për shkak të disa personave 
që nga këto dy fshatra kanë shkuar të luftojnë në Siri dhe 
Irak. Pra, në këtë rast që në titull kemi një lloj diskriminimi 
dhe etiketimi që i bëhet fshatrave, në këtë rast si vatra të 
luftëtarëve të ISIS. Megjithëse emrat e fshatrave nuk ven-
dosen që në titull, fakti që një fshat etiketohet që në titull si 
“vatër e terrorizmit” është diskriminuese. 

Ky lloj titulli është edhe më problematik për shkak se 
vitet e fundit kërkimet kanë treguar se shumica dërrmuese 
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e lexuesve të lajmeve në internet, rreth 60%, nuk shkojnë 
përtej leximit të titullit. Në këtë rast, i gjithë informacioni 
që lexuesi merr nga një lajm merret nga titulli i tij dhe ndër-
kohë që më herët ndodhte që titujt e lajmeve në internet 
të ishin më të shkurtër me qëllim krijimin e kureshtjes tek 
lexuesi për të vazhduar më pas me të gjithë shkrimin, vitet 
e fundit gjatësia e titujve është rritur dhe ndodh që thua-
jse i gjithë thelbi i lajmit të përqëndrohet në titull. Në këtë 
mënyrë, titulli është bërë më i rëndësishëm në shumë raste 
se përmbajtja e e lajmit dhe ajo çka shumica e lexuesve 
marrin nga një lajm është pikërisht titulli i tij. 

Në rastin e sipërpërmendur të gazetës Shqiptarja.com 
nëse do i përmbahemi gjetjeve të studiuesve për leximin 
e lajmeve në internet, del se mesatarisht 60% e personave 
që e lexojnë atë titull nuk lexojnë të gjithë shkrimin dhe rr-
jedhimisht ajo që do të mbajnë mend prej lajmit është që 
ato dy fshatra në Pogradec janë vatra të luftëtarëve të ISIS, 
megjithëse në shkrim mund të thuhet që numri i personave 
nga ato dy fshatra që kanë shkuar në Siri dhe Irak të jetë i 
numërueshëm me gishtat e dorës. 

Problemi i dytë me titullin e shkrimit të gazetës Shqip-
tarja.com është identifikimi i një veshjeje tradicionale të 
vendeve arabe si një fenomen problematik. Në titull thuhet 
se “ Nëna dyshon se ka parë djalin e zhdukur Ervis Alinji: 
Ishte veshur me fustan të bardhë dhe falej». Në titull vesh-
ja dhe falja identifikohen si problematike, si të lidhura dre-
jtpërdrejtë me pjesën e parë të titullit, që këto dy fshatra 
janë vatra të luftëtarëve të ISIS. Në këtë rast procesi i faljes 
apo i të veshurit me një veshje tradicionale arabe merr një 
konotacion negativ dhe bashkëshoqëron

Fakti që një person në një fshat çfarëdo në Shqipëri është 
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parë duke ecur me veshje tradicionale arabe dhe duke u 
falur nuk është lajm. Çdo njeri mund të mbajë një veshje 
tradicionale të kujtdo, përfshirë dhe një veshje tradicionale 
shqiptare dhe gjithashtu mund të falet kudo dhe kurdo pa 
cënuar të tjerët, por asnjë prej këtyre dy aspekteve nuk për-
bën lajm. Në këtë rast, titulli i ka paraqitur të dyja proceset 
sikur të jenë lajm dhe për më tepër një lajm i keq, dyshues 
për diçka më tepër se veshja dhe falja. 

Një rast tjetër titulli problematik është shkrimi “Ekstrem-
izmi fetar, një lëndë e re në shkollat shqiptare. Projekti pilot 
në 5 qarqe” në Balkanweb në datën 1 shkurt 2017. Lajmi në 
tërësi në përmbajtje është i shkurtër dhe në thelb raporton 
se qeveria shqiptare ka paraqitur një propozim për të futur 
fenë si lëndë në disa shkolla. Në këtë rast, mënyra si është 
shkruar përmbajtja është e rregullt, por në titull ka një 
problem. Në titull nuk thuhet që “feja do të futet si lëndë në 
shkolla”, por “ekstremizmi fetar, lëndë e re në shkolla”. Tit-
ulli të jep përshtypjen sikur ekstremizmi fetar do të futet si 
lëndë në shkollat shqiptare dhe jo feja. Gjithashtu problemi 
i dytë i këtij titulli është se barazon fenë me ekstremizmin 
fetar. Edhe sikur të ketë një keqkuptim nga ana e gazetarit, 
lënda e fesë në shkollat shqiptare nuk parashikon vetëm 
ekstremizmin fetar, por shumë më shumë gjëra që në një 
masë të madhe mund të mos kenë lidhje me ekstremizmin 
fetar, por me njohuritë për fenë që mund të parandalojnë 
ekstremizmin fetar. 

Një rast tjetër problematik është përdorimi i termit “xhi-
hadist” vazhdimisht nga media shqiptare për të përshkruar 
persona që mbështesin ose rekrutojnë njerëz për në luftrat 
në Lindjen e Mesme dhe njerëz që luftojnë në ato vende. 
Sipas The Cambridge Companion to New Religious Move-
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ments, në botimin e vitit 2012 thuhet se “xhihadizmi” është 
një term i vështirë për t’u përcaktuar, duke qenë një ne-
ologjizëm i viteve të fundit dhe që nuk ka një përcaktim 
të qartë dhe të dallueshëm. Me rastin e gjyqit të imamëve 
që vepronin në xhamitë jashtë juridiksionit të Komunitetit 
Musliman Shqiptar, termi “xhihadist” është përdorur vazh-
dimisht në lajme me tituj si: « Gjyqi i xhihadistëve, batut-
at në sallë gjatë dëshmisë së kreut të KMSH”, “ Bruçaj në 
gjyqin e ‘Xhihadistëve’: Dy xhamitë jashtë kontrollit. Dësh-
mia”, “ Xhihadistët dalin hapur në gjyq: Vetëm ISIS e çliron 
Shqipërinë”, “ “Xhihadistët shqiptarë në Siri kanë nisur të 
vriten mes njëri-tjetrit” etj. Në të gjitha këto lajme, termi 
“xhihadist” përdoret për të përshkruar klerikë myslimanë 
jashtë juridiksionit të KMSH-së dhe shqiptarëve që kanë 
shkruar të luftojnë në Lindjen e Mesme. Qëllimi i përdorit 
të këtij termi të papërcaktuar ende qartësisht është për të 
tërhequr vëmendjen dhe rritur shikueshmërinë e lajmit. 

Problemi kryesor në këtë rast është se barazohet Islami 
me xhihadizmin dhe xhihadistin që në titull, megjithëse la-
jmi më poshtë mund të jetë i rregullt. Por titulli i shfaqur në 
këtë mënyrë “thotë” gjithçka që autori ka dashur të thotë, 
pavarësisht vazhdimësisë së lajmit. Në çdo lajm që lidhet 
me procese gjyqësore, pa pasur një vendim të formës së 
prerë nga gjykata e nivelit më të lartë, në asnjë rast nuk 
duhet të paragjykohet fajësia apo pafajësia e një të pan-
dehuri. Në këtë rast problemi është i dyfishtë, sepse nga 
i pandehuri apo të pandehurët si individë, dilet në përfun-
dime që prekin fenë në tërësi dhe të gjithë ata besimtarë që 
mund të mos kenë asnjë lidhje me të pandehurit apo me 
veprimtarinë e tyre.  

Problemi në këto lajme zakonisht qëndron vetëm tek tit-
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ulli, pasi përmbajtja është e rregullut në bazë të rregullave të 
shkrimit të një lajmi. Në shumicën dërrmuese të rasteve kur 
është përmendur në titull termi “xhihadist”, në përmbajtje nuk 
është shfaqur asnjë herë. Përkundrazi, shkruesi ka përdor ter-
ma më asnjanës si “i riu nga Pogradeci që lufton për ISIS”, ose 
“Të pandehurit që po gjykohen te Krimet e Rënda për vepra 
penale me qëllim terrorizmi”, ose “në procesin ndaj nëntë të 
dyshuarve për rekrutimin dhe dërgimin e besimtarëve mysli-
manë në Siri” ose “procesi gjyqësor ndaj imamëve të akuzuar 
për rekrutime xhihadistësh për në Siri dhe nxitje të urrejtjes 
ndër fetare” dhe përdorime të tjera të ngjashme. 

Një rast tjetër problematik në titull është lajmi “ Mysli-
mani i “devotshëm” arrin në ekstrem me fëmijët e tij, ja për 
çfarë gjobitet” i datës 13 qershor 2016, marrë nga sot.com. 
Në këtë rast titulli duke vendosur “i devotshëm” në thon-
jëza në një farë mënyre e ironizon faktin që një besimtar 
mund të jetë dhe i devotshëm. 

Një tjetër shembull i një titulli problematik është “ Dysho-
het se u rekrutua nga ekstremistët myslimanë/ Dyshimet 
e reja: 22-vjeçari mund të jetë keqtrajtuar në Pakistan” i 
datës 24 tetor 2019, nga Shqiptarja.com. Në titull prob-
lematike është shprehja “ekstremistët myslimanë”. Më 
e pranueshme do të ishte përdorimi i shprehjes “grupe 
terroriste”, sepse në këtë mënyrë përcakton një orientim 
të qartë drejt terrorizmit dhe terrorizmi ndërkombëtar ka 
shumë ngjyra, nuk është vetëm islamik. Por duke përdorur 
shprehjen “ekstremistët myslimanë” në një farë mënyre 
titull e lidh pashmangshmërisht “myslimanin” me “eks-
tremizmin”. Siç do ta shohim dhe më poshtë në analizën e 
përmbajtjes së këtij shkrimi, titulli është thjesht provokativ, 
për të tërhequr shikime e klikime, jo për informuar.
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Përmbajtja
Titulli sigurisht është i pari që bën më përshtypje në la-

jmet e sotme. Veçanërisht në ditët e sotme kur shumica e 
lexuesve të lajmëve sidomos në mediat në internet rrallë 
shkojnë përtej titullit. Por nga ana tjetër edhe kur titul-
li është në rregull, përmbajta mund të ketë probleme. Një 
rast i tillë është shkrimi “Kosovari vret gruan dhe punon-
jësen sociale” i datës 16 gusht 2011 në versionin online të 
gazetës Panorama. 

Në titull shkrimi është në rregull, tregon çfarë ka ndodhur 
dhe kush e ka kryer. Por në përmbajtje ka probleme. Në një 
pjesë të shkrimit thuhet se: “Sipas gazetës zvicerane Blick, 
duke iu referuar rrëfimit të një të afërmi të Sadetes, çifti 
kishte pesë vajza dhe një djalë, dhe sipas tij, ishin pikërisht 
vajzat dhe sjellet e tyre që filluan ta shqetësonin kryefamil-
jarin Shani.S, i cili ishte një besimtarë i devotshëm mysli-
man. Për shkak të sjelljes së vajzave, Shani SH ushtronte 
në vazhdimësi dhunë ndaj gruas së tij, tashmë të vrarë”. 

Problemi në këtë rast është se bëhet një barazim mes 
sjelljes së vajzave që shqetësonin kryefamiljarin Shani S., 
besimtarit të devotshëm mysliman Shani S dhe dhunës së 
tij ndaj vajzave dhe vrasjes së gruas. Sigurisht, thelbi i la-
jmit është se Shani S, duke qenë besimtar mysliman i dev-
otshëm nuk pranonte disa sjellje të vajzave. Por mënyra si 
është formuluar shkrimi bën të duket se të qenit mysliman 
i devotshëm çon detyrimisht në dhunë dhe vrasje. 

Një rast tjetër i një shkrimi problematik është “ Dysho-
het se u rekrutua nga ekstremistët myslimanë/ Dyshimet 
e reja: 22-vjeçari mund të jetë keqtrajtuar në Pakistan” i 
datës 24 tetor 2019, nga Shqiptarja.com. Më sipër thamë 
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se titulli i këtij shkrimi është problematik. Por nëse e lidhim 
titullin me përmbajtjen e shkrimit shohim se qëllimi i titullit 
nuk është të informojë, por të tërheqë shikime dhe klikime, 
sepse përmbajtja nuk ka lidhje me titullin. Në asnjë pjesë 
të lajmit nuk përshkruhet ndonjë “ekstremit mysliman” që 
mund të jetë përfshirë në zhdukjen e personit në fjalë. Sho-
him përsëri që titulli nuk lidhet me përmbajtjen. 

Analiza e mësipërme e disa shembujve të titujve dhe 
përmbajtjeve problematike nuk ka si synim një përshkrim 
shterues të të gjithë shembujve të tillë, por për të treguar 
shembuj problematikë që mund të shërbejnë dhe në ras-
te të tjera. Në bazë të kësaj analize, është e nevojshme të 
jepen disa këshilla gjatë raportimit të një lajmi që lidhet me 
fenë apo me një besimtar:

1. Mos paragjyko
2. Mos barazo personin me fenë në tërësi
3. Mos barazo personin me komunitetin
4. Mos barazo fenë në përgjithësi me rastet ekstremiste
5. Mos trego gjithçka në titull
6. Mos përdor terma si “estremist”, “xhihadist”
7. Përdor gjuhë neutrale kur shkruan për fenë
8. Qëndroji larg pozicioneve ekstremiste 
9. Kujdes kë interviston
10. Mos përgjithëso
11. Lidh titullin me përmbajtjen
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Marrja e lajmit nga burime të dyta - Portalet
Në vitet e fundit në tregun mediatik shqiptar, rritja dhe 

shumëfishimi i numrit të portaleve është një ndër feno-
mentet më të spikatura. Kjo gjë, e ndërlidhur me përhap-
jen e përdorimit të rrjeteve sociale në Shqipëri, ka bërë 
që numri i burimeve të informimit për qytetarët të rritet 
konsiderueshëm, por ndërkohë që numri është rritur, be-
sueshmëria është ulur. Kjo ka ndodhur për shkak të numrit 
të lartë të lajmeve fallco (fake news) dhe lajmeve dizinfor-
muese. Qëllimi kryesor i këtyre lajme është të tërheqin sa 
më shumë klikime dhe shikime, jo të përçojnë informacion.

Kjo situatë me zhvillimin e madh të portaleve kri-
jon shtratin e duhur për të prodhuar lajme potencialisht 
diskriminuese apo jo të kontrolluara në lidhje me fenë, 
duke përfshirë dhe Islamin. Mundësia për të krijuar keqk-
uptime në lidhje me fenë në këto portale është shumë më e 
madhe se në mediat tradicionale. 

Në shumicën dërrmuese të rasteve, këto portale nuk kri-
jojnë vetë lajme, por e marrin atë nga burime të dyta apo 
dhe të treta. Rastet kur një lajm i pavërtetë qarkullon nga 
një portal në tjetrin janë të shpeshta. Në shumicën e ras-
teve, lajme të tilla harrohen shpejt dhe nuk kanë ndonjë 
ndikim të madh në publik. Me lajmet që lidhen me fenë në 
përgjithësi, kjo dinamikë është e ndryshme. Një qarkullim 
i tillë lajmesh mund të shkaktojë probleme më të mëdha, 
pasi siç e përmendëm më sipër, prek një pjesë private të 
njeriut siç është besimi. Dhe një lajm i pavërtetë që lidhet 
me fenë mund të shkaktojë probleme sociale. 

Në këtë këndvështrim, nëse folëm më sipër për kujdes-
in që duhet treguar në mediat tradicionale ndaj këtyre la-
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jmeve, në portale kujdesi duhet të jetë edhe më i madh pasi 
mundësia që lajmi të kalojë në disa portale pa u filtruar për 
të parë burimin, personazhet, etj., është shumë më e mad-
he se në një media tradicionale. Gjithashtu fakti që tundimi 
për të nxjerrë një lajm sa më shpejtë dhe për të marrë sa 
më shumë klikime është më i madh në portale se sa në TV 
apo gazeta tradicionale.

Duke qenë se një pjesë e studentëve të gazetarisë do të 
punojnë dhe do të kenë të bëjnë me portalet, ka disa gjëra 
që duhen patur parasysh: 

1. Ndalo para se të nxjerrësh një lajm. Në çdo lajm që 
vjen nga burime të dyta, çdo gazetar duhet të ndalet 
një moment para tij dhe të shohë nëse burimi nga 
vjen është i besueshëm, nëse nga ai burim ka marrë 
më parë lajme të besueshme. Problemi është që në 
shumicën e lajmeve të portaleve burimi mund të mos 
njihet fare, kjo duhet ta bëjë një gazetar edhe më të 
kujdesshëm përballë një lajmi. Zakonisht nëse lajmi 
merret nga një portal tjetër, sa më i panjohur të jetë 
ai portal, sa më pak i lexuar, aq më shumë mundësi 
ka që lajmi të mos jetë i vërtetë për shkak se dhe ai 
portal është në treg, do të përpiqet në çdo mënyrë të 
rrisë lexueshmërinë dhe shikueshmërinë.

2. Kontrollo vetë lajmin. Fakti është që në portale shu-
mica dërrmuese e lajmeve janë kopje fjalë për fjalë me 
burimin nga është marrë lajmi. Kjo bën që edhe sikur 
në burim lajmi të jetë i pavërtetë ose të ketë pjesë të 
pavërteta, do të shpërndahet në të gjitha mediat pa u 
kontrolluar pikërisht për shkak të prirjes për të kopjuar 
lajmet dhe për t’i nxjerrë ato sa më shpejt. 
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3. Shiko të tjerët. Kjo këshillë e tretë lidhet me kontrollin 
e të njëjtit lajm në media të tjera. Duke qenë se prirja 
për të kopjuar lajmet është shumëfishuar, gjithsesi kjo 
nuk duhet të ndalojë që të kërkohet nëse një media 
tjetër e ka dhënë të njëjtin lajm dhe nëse e ka dhënë 
nëse ka diçka ndryshe tek media tjetër. 

4. Lexoje disa herë. Lajmi që vjen duhet lexuar disa 
herë para se të dalë. Pse? Duhet lexuar për të kuptuar 
nëse ai lajm ka kuptim, nëse i reziston disa leximeve, 
ka më shumë mundësi që të jetë i vërtetë dhe të mos 
jetë dezinformim. Zakonisht, prirja e parë e një gaze-
tari është që në leximin e parë të përqëndrohet në 
çështjen kryesore, mundësisht në diçka që mund të 
sjellë shumë klikime për portalin dhe në këtë lexim 
të parë nuk vërehet dot nëse lajmi mund të jetë i vër-
tetë apo jo. Por një lexim i dytë dhe një lexim i tretë 
i lajmit që vjen, mund të vëjë në dukje gjëra që nuk 
janë vënë re herën e parë në përpjekje për të gjetur 
‘skupin’ tek lajmi. 

5. Përpiqu të bindësh veten fillimisht. Çdo lajm që vjen 
në këtë mënyrë nga burime të dyta duhet parë jo 
vetëm me dyshim dhe duhen bërë të gjitha kontrollet 
por në rradhë të parë duhet bërë një përpjekje për të 
bindur veten nga lajmi që nxjerr me qëllim bindjen e 
të tjerëve. Pyetja që i duhet bërë vetes në raste të tilla 
është: a është bindës një lajm i tillë? Nëse mendon 
se lajmi fillimisht nuk të bind as ty, kjo do të thotë se 
riparë sepse vështirë që të bindë të tjerët.
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Këshillat e mësipërme supozojnë një rast ideal funksion-
imi të një portali, gjë që nuk është rasti në Shqipëri. Shumi-
ca e portaleve nuk ndalen para një lajmi, as nuk përpiqen 
të kontrollojnë disa herë burimin nga ka ardhur, as nuk 
përpiqen ta lexojnë disa herë për të parë nëse një lajm ka 
kuptim apo jo. Shumica dërrmuese e portaleve synojnë të 
nxjerrin një lajm sa më shpejt të jetë e mundur dhe sig-
urisht pa mbajtur asnjë përgjegjësi për lajmin që nxjerrin, 
burimin nga e marrin dhe përmbajtjen e tij. 

Megjithatë, kjo gjendje nuk duhet të na shkurajojë për të 
kërkuar gjithmonë më të mirën. 

Redaksitë e lajmit
Redaksitë e lajmeve të televizioneve kanë më shumë 

mundësi për të qenë të kujdesshëm me trajtimin e fesë dhe 
Islamit në veçanti në lajmet e tyre. Në krahasim me por-
talet, ka pasur më pak probleme në këtë drejtim me lajmet 
e televizione, por gjithsesi problemet nuk kanë munguar. 
Duke qenë se stafi është më i madh dhe burimet financiare 
janë më të mëdha, redaksitë e lajmeve në televizionet dhe 
gazetat kryesore në Shqipëri, kanë mundësi për të qenë më 
të kujdesshme në raportimin e lajmeve. 
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Në rastin e redaksive katër gjëra këshillohen: 
1) Krijimi i një liste terminologjie fetare e gatshme për t’u 

këshilluar në çdo rast kur ka lajme që lidhen me fenë. 
2) Këshillim me një përfaqësues fetar para nxjerrjes së një 

lajmi që lidhet me fenë.
3) Mos kopjo lajme sepse kopjon dhe gabimet
4) Të caktohen gazetarë të vjetër, me përvojë, për lajmet me 

fenë
5) Sa më shumë burime në lajm
6) Qëndrojini larg pikëpamjeve ekstremiste të burimeve

Gjuha
Populli shqiptar ka një proverbë shumë të mençur për 

gjuhën: Gjuha kocka s’ka e kocka thyhen.
Gjuha që përdoret për të raportuar një lajm është po aq 

e rëndësishme sa dhe lajmi që raportohet. Një ngjarje e 
thjeshtë e raportuar me një gjuhë të fortë, të hiperbolizuar, 
me mbiemra të fuqishëm, krijon përshtypje dhe e zmadhon 
ngjarjen që ka ndodhur. 

Për këtë arsye është e domosdoshme që gjuha e përdorur 
në raportimin e lajmeve që lidhen me fenë të jetë sa më 
asnjanëse (neutrale). Çdo gazetar duhet t’i qëndrojë ter-
mave zyrtarë të përdorur në këto raste dhe të mos përpiqet 
të zmadhojë ngjarjen përmes gjuhës për të tërhequr shi-
kueshmëri apo reklama, sepse në rastet e lajmeve me fenë 
reagimet mund të jenë më të forta. 

Shembuj të kësaj gjuhe të hiperbolizuar dhe problema-
tike në median shqiptare në vitet e fundit janë përdorimi 
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i shpeshtë dhe thuajse i kudogjendur i termave si “xhi-
hadist”, “terrorist”, “fundamentalist”, “ekstremist”, etj. Në 
shumicën dërrmuese në këto raste, këto terma mund të 
shmangen dhe asgjë nuk do i hiqet lajmit, madje përkun-
drazi mund të jetë më i mirë, pasi këto terma, veçanërisht 
kur përdoren që në titull përçojnë me forcën e tyre dhe 
nënkuptimet e ndryshme që kanë, të gjithë lajmin dhe 
tërheqin vëmendjen kaq shumë sa pjesa tjetër e lajmit, 
përmbajtja, mund të mos lexohet. Nëse në titull thua që 
një person është “xhihadist”, “ekstremist islamik”, etj., nuk 
ka më rëndësi përmbajtja. Gjithçka është thënë në titull. 
Prandaj në raste të tilla këshillohet kujdes i veçantë në 
përdorimin e këtyre termave, qoftë në titull, qoftë në përm-
bajtje. Shmang gjuhën e fortë. 

Po aq problematike në këto lajme janë dhe përgjithë-
simet. Me përjashtim të rasteve të festave fetare, në raste 
të tjera duhen shmangur termat si “myslimanët shqiptarë 
mendojnë...”, “myslimanët shqiptarë besojnë....”’, “orto-
doksët shqiptarë mendojnë...”, “besimtarët myslimanë/ort-
odoksë/katolikë u shprehën se...”. Shmang përgjithësimet. 
Nuk mund të flasësh në një lajm në emër të të gjithë mys-
limanëve, ortodoksëve, katolikëve, bektashinjve dhe kujtdo 
tjetër. Një apo disa besimtarë të një feje që flasin për një 
çështje të lidhur me fenë e tyre, nuk përbën mendimin e 
çdo besimtari të asaj feje për atë çështje.

Debatet televizive (Talk Show)
Emisionet televizive me disa të ftuar që bisedojnë dhe 

debatojnë për një çështje të caktuar, zënë një prej vendeve 
qëndrore në televizionet shqiptare. Emisione si “Opinion”, 
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“Open”, “360 gradë”, “Real Story” etj., janë të mirënjohura 
dhe nga më të ndjekurat në televizionet shqiptare. 

Ashtu si çdo media tjetër dhe ashtu si çdo program tjetër 
televiziv, edhe këto kanë si qëllim kryesor shikueshmërinë. 
Pa shikueshmëri nuk ka të ardhura nga reklamat dhe rrjed-
himisht nuk ka emision. 

Duke qenë se debatet televizive në televizionet shqiptare 
vitet e fundit janë bërë jashtëzakonisht shumë të shpesh-
ta, duke u shfaqur një emision disa herë në javë tashmë, 
në krahasim me një herë në javë disa vite më parë, ato pri-
ren të kapin një gamë të gjerë temash, të cilat në një pjesë 
të madhe të rasteve synojnë të jenë provokative për të 
tërhequr sa më shumë shikueshmëri. Temat që lidhen me 
fenë në përgjithësi dhe me Islamin në veçanti kanë qenë të 
zakonshme në debatet televizive shqiptare në vitet e fun-
dit. Kjo ka ndodhur për shkak të zhvillimeve në Lindjen e 
Mesme, të pjesëmarrjes së qindra shtetasve shqiptarë në 
luftimet në Siri e Irak ashtu si dhe për shkak të tërrorizmit 
islamik në vendet evropiane. 

Në shumicën e rasteve debate të tilla televizive përf-
shijnë disa të ftuar nga fusha të ndryshme: gazetarë kro-
nike, opinionistë, funksionarë të agjencive të sigurisë në 
Shqipëri dhe më pak dhe më rrallë klerikë nga feja për të 
cilën po flitet. 

Problemi i parë  në debate të tilla televizive është se shu-
mica e të ftuarve janë ata që ftohen edhe për çdo temë 
tjetër që diskutohet në emision. Për shembull, nëse marrim 
debatin televizion më të ndjekur në Shqipëri, “Opinion” në 
KLAN TV, shohim që në emisionin e datës 19 janar 2015 
me titull “Toleranca fetare, realitet apo mit”, në emisionin e 
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datës 20 mars 2014 me titull “A paragjykohen myslimanët 
në Shqipëri”, në emisionin e datës 8 janar 2015 me titull 
“A na kërcënon terrorizmi islamik?”, në emisionin e datës 
5 qershor 2014 me titull “Kryepeshkopi serb dhe Kisha e 
Janullatosit”, në emisionin e datës 19 nëntor 2015 me titull 
“Terrorizmi, a po paragjykohen muslimanët?”, në të gjitha 
këto emisione të ftuarit janë thuajse të njëjtët persona të 
cilët flasin për tema të ndryshme. Në këtë mënyrë mesazhi 
dhe njohuria që përçohet nga këto emisione kufizohet 
jashtëzakonisht shumë. 

Problemi i dytë që kanë këto debate televizive është 
se në shumicën dërrmuese të rasteve klerikë nga feja që 
është temë, dhe veçanërisht nga feja Islame që në vitet e 
fundit ka qenë temër kryesore e këtyre debate, thuajse nuk 
ka kurrë. Në asnjë prej emisioneve të përmendura më sipër 
në emisionin “Opinion” të cilat lidheshin në një mënyrë a 
tjetër me Islamin, nuk kishte asnjë përfaqësues të Komu-
nitetit Musliman Shqiptar. E njëjta gjë dhe për emisionin e 
“Opinion” të përmendur më sipër që kishte temë fenë orto-
dokse. Nuk kishte asnjë përfaqësues të Kishës Ortodokse 
Shqiptare. Ky fakt e varfëron emisionin, por në të njëjtën 
kohë i lë hapësirë të konsiderueshme për të thënë fjalë që 
mund të jenë të pabazuara, të pavërteta dhe ndonjëherë 
dhe provokative e fyese. Komuniteti Musliman Shqiptar e 
ka paraqitur vazhdimisht këtë problem.

Problemi i tretë i këtyre debateve televizive dhe që është 
vazhdimësi e problemit të tretë, është se para se të orga-
nizohen dhe nxirren, thuajse nuk ka fare konsultë me ko-
munitetet fetare përkatëse. Qëllimi i një konsulte të tillë 
nuk është të kontrollojë përmbajtjen e emisionit apo në një 
farë mënyre të marrë leje për emisionin që ka temë fetare, 
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por për të kontrolluar dhe qenë të kujdesshëm që emisioni 
të mos ketë përmbajtje diskriminuese apo fyese. 

Problemi i katërt i këtyre debateve televizive është se 
specialistët e fushës përfshihen shumë rrallë. Në të gjitha 
emisionet e sipërpërmendura në KLAN TV, në asnjë rast 
nuk kishte një specialist të terrorizmit që punon drejt-
përdrejtë me këtë çështje në organet shqiptare të sigurisë. 

Problemet e mësipërme vlejnë në shumicën e rasteve për 
të gjitha debatet televizive e sipërpërmendura. Problemet 
e vëna në dukje nuk janë në 100% të rasteve, ka edhe raste 
kur përfshihen klerikë të fesë që është temë e emisionit, ka 
dhe raste kur përfshihen specialistë të fushës për të cilën 
flitet, por shumica dërrmuese e rasteve i përmbahet katër 
problemeve kryesore të vëna në dukje. 

Pra, në përgjithësi debatet e tilla televizive japin një pam-
je shumë të kufizuar dhe shumë të njëanshme të fesë. Qël-
limi i tyre ashtu si dhe në media të tjera, është të tërheqin 
shikueshmërinë. Jo rastësisht emisione me tema të tilla 
janë në orarin kryesor televiziv (prime time) që përkon me 
fashën kohore 20:30 – 21:00. Duke qenë qëllimi kryesor shi-
kueshmëria dhe rrjedhimisht reklamat, mënyra se si trajto-
het tema duhet të jetë aq tërheqëse dhe aq provokative sa 
të mbajë para ekranit shumicën e shikuesve të asaj fashe 
orare. Një problem themelor i kësaj qasjeje është se mund 
të ketë më shumë dëm se sa përfitim për dy arsye: e para, 
sepse duke pasur vazhdimisht të njëjtët persona që flasin 
për thuajse të gjitha temat, vetë temat bëhen monotone 
dhe të mërzitshme për shikuesin dhe mund të krijojë in-
diferencë në lidhje me tema fetare; e dyta, duke patur në 
shumicën e rasteve të ftuar që nuk lidhen me fenë, nuk 
lidhen as me historinë e fesë në Shqipëri në shumicën e 
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rasteve, ashtu si duke mos patur konsultime paraprake me 
komunitetin fetar për të cilin bëhet fjalë, mundësia e me-
sazheve fyese, diskriminuese dhe paragjykuese ndaj asaj 
feje është e madhe, edhe kur tema e emisionit përpiqet të 
bëjë të kundërtën. 

Këshilla:
1. Shumëllojshmëri në të ftuarit në emisione televizive 

(analistë, opinionistë, klerikë, specialistë të fushës, etj.)
2. Konsultim paraprak me komunitetet fetare që janë temë  

e emisionit. 
3. Kujdes i veçantë me terminologjinë fetare të përdorur
4. Jo hapësirë për çdo person që të flasë për fenë
5. Shmangni personazhet ekstremiste
6. Kujdes për gjuhën e përdorur

Raportimi i festave fetare
Në dallim nga vende të tjera, veçanërisht në rajon dhe në 

Evropë, Shqipëria ka shumë festa fetare. Kjo vjen për shkak 
të disa feve që bashkëjetojnë në Shqipëri. Në këtë mënyrë, 
raportimet rreth festave fetare janë të shpeshta në medi-
an shqiptare. Ashtu si dhe në rastet e tjera me raportimin e 
fesë, edhe në raportimin e festave fetare ka pasur probleme. 

Ashtu si dhe në rastet e tjera, problemet me raportimin 
e festave fetare vijnë nga njohuria e paktë për fenë, për 
ritet fetare, për terminologjinë fetare dhe mungesa e kon-
sultimit me komunitetet fetare para nxjerrjes së një lajmi. 
Gjithashtu, ka gazetarë të një besimi fetar që kanë pak ose 
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aspak njohuri për ritet dhe festat e një besimi tjetër fetar, 
ose ka gazetarë që nuk janë besimtarë dhe kanë pak ose 
aspak njohuri për të gjitha besimet fetare në Shqipëri. 

Një situatë e tillë ka çuan në shumë raste keqkuptimesh 
ose përdorimi terminologjie fetare jo të saktë, ose jo në 
vendin e duhur. 

Çfarë duhet bërë në këto raste? 

1. Këshillim. Në raste të tilla këshillimi me përfaqësues 
të komunitetit fetar është themelor. Duke qenë se në 
festa fetare, terminologjia e përdorur është themelore 
dhe mundësia për të gabuar është e madhe, është e 
rëndësishme për t’u këshilluar për terminologjinë me 
përfaqësues të komunitetit fetar. 

2. Rishiko. Në këto raste gjithashtu e rëndësishme është 
të shikohen kronikat ose shkrimet e kaluara, për të më-
suar si çfarë është thënë, si është bërë, por gjithashtu 
dhe për të mësuar çfarë mund të bëhet më mirë. 

3. Mos anashkalo. Në raste të tillë, edhe imtësia më e 
vogël ka rëndësinë e saj dhe deformimi i saj ose mo-
spërmendja e saj, mund të fyejë ose dëmtojë moral-
isht një besimtar. 

4. Mos paragjyko. Të pasurit të disa feve në Shqipëri, 
ashtu si dhe të pasurit të një numri të konsiderueshëm 
jo besimtarësh, bën që prirja për të paragjykuar të jetë 
e madhe. Gjuha e përdorur në raportimin e lajmeve 
për festat fetare duhet të jetë sa më neutrale (asn-
janëse) që të jetë e mundur, në mënyrë që asnjë pjesë 
e saj të mos ketë mundësinë të prekë asnjë besimtar. 
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5. Lexo. Në ditët e sotme mundësia për të mësuar diç-
ka themelore, bazike rreth një fenomeni, është shumë 
më e madhe se në të kaluarën. Nëse njëzet vjet më 
parë një gazetari që nuk dinte shumë rreth Pashkëve 
ose Bajramit dhe i duhej të raportonte një lajm për to, 
i duhej të hapte libra për të mësuar më shumë rreth 
tyre dhe për të mos gabuar, sot mundësia për ta bërë 
këtë është shumë më e lehtë. Para ose pas shkrimit të 
lajmit në lidhje me festat fetare, është e rëndësishme 
që gazetari të lexojë diçka qoftë edhe bazike në lidh-
je me festat fetare që po raporton. Ka faqe interneti 
zyrtare të komuniteteve fetare qoftë në Shqipëri, qoftë 
jashtë saj, të cilët shpjegojnë saktësisht dhe zyrtar-
isht gjithçka bazike që duhet ditur rreth festave fetare 
dhe riteve të tyre. 

6. Kopjo. Kjo këshillë mund të duket e çuditshme pasi në 
fund të fundit askush nuk dëshiron të pranojë se ka ko-
pjuar ose ka marrë diçka prej të tjerëve, megjithëse kjo 
është diçka e zakonshme kudo, përfshirë dhe median. 
Por në këtë rast kopjimi është i rëndësishëm dhe mund 
të shërbejë. Kopjo nga mediat e mëdha botërore. Para 
se të shkruash lajmin tënd, shiko si e ka bërë lajmin për 
Pashkët, apo Krishtlindjet apo Bajramin e Novruzin, CNN, 
BBC, The Guardian, Reuters, etj. Lajmi në ato media ka-
lon në shumë filtra dhe kanë qenë shumë të rralla rastet 
kur kanë shfaqur lajme problematike në besueshmërinë 
e tyre. Nëse lajmi yt është në terminologji i ngjashëm me 
atë të këtyre mediave, atëherë je në rregull. Nëse lajmi yt 
dallon në terminologji me atë të këtyre mediave, ndry-
sho lajmin tënd, mos mendo që ato media e kanë gabim. 
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Terma dhe njohuri të dobishme 
Drejtëshkrimi i termave fetarë

Islami

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë
Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë
Myftini – Ndarja më e lartë administrative e Komunitetit 

Mysliman të Shqipërisë
Myftiu – kreu i Myftinisë, drejtuesi më i lartë vendor. Për 

shembull Myftiu i Tiranës, Myftiu i Shkodrës, Myftiu i 
Kukës, etj.

Mysliman, jo musliman
Imam  - kreu i komunitetit vendor mysliman, drejtuesi i 

shërbimeve fetare në një xhami. 
Hixhab – veshje për femra në Islam që mbulon vetëm flokët
Burka – veshje për femra në Islam që mbulon të gjithë 

trupin, edhe sytë
Nikab – veshje për femra në Islam që mbulon gjithë trupin 

përveç syve
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Xhihad  - vjen nga fjala arabishte xhahad, që do të thotë 
të përpiqesh sa më shumë për të arritur diçka të mirë. 
Mbi të gjitha xhihadi është kundër dëshirave dhe tun-
dimeve të mishit dhe mëkateve. Ka gjithashtu xhihad 
dhe kundër një tirani ose shtypësi, por në këtë rast 
mund të thirret dhe vendoset vetëm nga institucioni 
më i lartë Islamik. Termi luftë e shenjtë nuk ka asnjë 
lidhje me termin xhihad. Nuk ekziston një barazim i 
tillë në historinë e Islamit. 

Hallall  - diçka e lejuar në Islam.
Haram – diçka e ndaluar në Islam (për shembull të ngrënit 

të mishit të derrit, të pirit të alkoolit, kryerja e mar-
rëdhënieve seksuale jashtë martesës, etj.)

Agjërim - Kur një person nuk konsumon kurrfarë ushqimi, 
gjatë gjithë ditës, prej lindjes së diellit e deri në perën-
dim gjatë muajit të Ramazanit;

Iftar  - darka që hanë myslimanët pas agjërimit të ditës në 
kohën e ramazanit; koha kur hahet kjo darkë (në ven-
det ku vepron feja myslimane). Shtroj iftar. 

Profeti Muhamed (Pas kësaj mund të përdoret në vazh-
dimësi në lajm dhe vetëm Profeti)

Kur’an (dhe jo Kuran)
Sure, Surat, e Surave – Ndarje të Kur’anit, në formën e ka-

pitujve, kreve
Hadith – thënie të Profetit Muhamed për jetën e përditshme
Sheriati, jo Sharia
Mullah  - zakonisht përdoret për një person të shkolluar në 

teologjinë islamike dhe shkrimet e shenjta. Përdoret 
në Islamin Shiit. 
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Vahabizëm - është një lëvizje fetare islamike në Islamin 
sunit me origjinë në Arabinë Saudite nga al-Vahab në 
shekullin e XVIII. Është forma kryesore e islamit në Ar-
abinë Saudite. Predikon një Islam më strikt. 

Salafizëm  - është një lëvizje fetare islamike në Islamin 
sunit e zhvilluar në Egjypt në shekullin e XIX-të, me 
qëllim predikimin e një Islami në traditën e viteve të 
para të Islamit, më të pastër dhe të pandikuar nga 
modernizmi. Është i përhapur më së shumti në vendet 
e Gjirit Persik si Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 
Arabinë Saudite.

Sheh – drejtuesi i një Teqeje
Gjyshatë – ndarje administrative e urdhrit Bektashi. Për 

shembull Gjyshata e Gjirokastrës, Gjyshata e Krujës. 
Çdo Gjyshatë ka nën varësi disa Teqe.

Teqe  - Ndërtesë e veçantë për dervishët bektashinj ose për 
shehun, si edhe për ceremonitë fetare të një tarikati.

Baba -  I pari i një teqeje bektashinjsh
Dervish – organizon ritualet fetare në Teqe, mirëmbajtje e 

Teqesë
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Krishtërimi

Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë 
Kryepiskopi i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë 

(Zakonisht në media thuhet Kryepeshkopi, gjë që 
është e pasaktë)

Arqipeshkvi – ndarja më e madhe administrative e Kishës 
Katolike të Shqipërisë. Në Shqipëri ka dy Arqipeshkvi: 
Arqipeshkvia Metropolitane Tiranë-Durrës; Arqipesh-
kvia Metropolitane Shkodër-Pult

Ipeshkëv – kreu i dioqezës. Për shembull Ipeshkvi i Lezhës, 
Ipeshkvi i  Rrëshenit, Ipeshkvi i Sapës.

Kryepiskopatë – Ndarja më e madhe administrative e 
Kishës Orthodhoske të Shqipërisë. Për shembull Kry-
epeshkopata e Tiranës dhe Durrësit

Mitropoli – ndarje administrative e Kishës Orthodhokse 
Autoqefale të Shqipërisë, më e vogël se Kryepeshko-
pata. Për shembull Mitropolia e Gjirokastrës, Mitropo-
lia e Korçës, etj.

Mitropolit – kreu i Mitropolisë. Mitropolitit i drejtohemi me 
Hirësi, Hirësia e tij 

Peshkop – posti më i lartë në hierarkinë administrative të 
Kishës Orthodhokse të Shqipërisë

Prift  - është një nivel më poshtë se peshkopi. Drejton 
Kishën në nivelin vendor. Kryen ritet pastorale. Mban 
meshën, pagëzon, marton, etj.

Dhiak  - është një person që është një hap së qeni prift. 
Merr pjesë në kryerjen e meshës, të pagëzimeve, të 
liturgjisë fetare, etj.
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Patriark  - eshte peshkopi i qytetit dhe dioqezes me te ren-
desishmehe ne nje kishe lokale dhe eshte kryesisht 
peshkopi kryesor i nje shteti (patria do te thote vend). 
Kjo duket pikerisht ne ato kisha veteqeverisese ne te 
cilat Patriarku eshte Primat por ka edhe peshkope 
te tjere te metropoleve te tjera brenda atij vendi. Per 
shembull, ne Rusi peshkopi i Moskes eshte Patriark; 
peshkopi i Kiev dhe Shën Petërsburgut jane metro-
politë; dhe ka kryepeshkope dhe peshkope te tjere 
ne kishen lokale ruse. Kreu i Kishës Orthodhokse të 
Shqipërisë nuk është Patriark.

Kreshmë – periudhë 40 ditore e shmangies së disa ushqi-
meve para Pashkëve

Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë
Katekizmi i Krishterë Orthodhoks, Katekeza e Kishës Katolike 

- Katekizmi është mësimi sistematik për njohjen e besi-
mit të krishterë dhe formimit në jetën e re më Krishtin.

Famulli - Njësia me e vogël e organizimit kishtar në Kishën 
Katolike për një krahinë të caktuar, për një fshat, për 
një lagje qyteti ose për disa fshatra a lagje; rrethi i 
shërbimeve fetare të një prifti.

Dioqezë - Juridiksioni kishtar në të cilin ushtron funksio-
net e tij një peshkop a një prelat tjetër; peshkopatë 
(në vendet ku vepron Kisha Katolike). Për shembull, 
Dioqeza e Lezhës, dioqeza e Rrëshenit, e Pultit, etj.

Krishtlindje – shënon ditën e lindjes së Jezu Krishtit
Pashkë – shënon ditën e ringjalljes së Jezu Krishtit.
Kryepiskopi i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë 

thirret Fortlumturia e tij



40

Mitropolitët thirren Imzot
Një prift i zakonshëm orthodhoks thirret At, jo Imzot
Engjëll, jo ëngjëll
Papa – gjithmonë përdoret në formën e shquar të fjalës. 

Për përdorimin e termit “At i Shenjtë” ka diskutime, 
sepse mund të jetë fyes për jo katolikët. Këshillohet 
që kjo shprehje të mos përdoret, veçanërisht ne vende 
si Shqipëria ku ka disa fe. 

Ungjill – janë katër ungjij zyrtarë të pranuar nga Kisha që 
përbëjnë Testamentin e Ri, në gjuhën shqipe thuhet 
Dhjata e Re dhe Dhjata e Vjetër. Katër ungjijtë janë: 
Ungjilli sipas Markut, Ungjilli sipas Lukës, Ungjilli sip-
as Gjonit dhe Ungjilli sipas Mateut.

Kungim - Rit fetar që bëhet zakonisht në kishë, ku prifti 
u jep besimtarëve me lugë vere me copa meshe ose 
oste, për t’i pastruar nga mëkatet; buka dhe vera që u 
jep prifti besimtarëve ortodoksë gjatë këtij riti (në ven-
det ku vepron feja e krishterë). Kupa e kungimit. Mori 
kungimin.

Pagëzim - Riti fetar që bëhet kur pagëzojnë një foshnjë a 
një të rritur (në vendet ku vepron feja e krishterë). For-
mula e pagëzimit. Libri i pagëzimit.

Meshë  - Ceremoni fetare që zhvillohet në kishë në ditë të 
caktuara (në vendet ku vepron kisha e krishterë). Me-
sha e madhe e pashkëve. Meshë përshpirtjesh (në ku-
jtim të të vdekurve). Mesha e së dielës. Çonte (mban-
te) meshë. Meshoj, meshon. 

Blasfemi – të përdorurit të gjuhës përçmuese dhe të keqe 
ndaj Zotit, Virgjëreshës Mari, Shenjtorëve, Shpirti të 
Shenjtë dhe objekteve të tjera të shenjta.
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Herezi  - mohimi ose kundërshtimi i një besimi të pranuar 
nga Kisha. 

Raso – veshja e gjatë e zezë që mbajnë kleri orthodhoks 
dhe katolikë. 

Si të dallojmë klerikët e ndryshëm nga veshja: Papa është i 
vetmi që mban raso të bardhë, Kardinali është me raso 
të zezë por me brez të kuq të varur dhe në njërën këmbë 
dhe me kapele të kuqe. Ipeshkvi është me raso të zezë 
por me brez ngjyrë vjollcë të varur gjithashtu në njërën 
këmbë dhe me kapele ngjyrë vjollcë. Prifti i thjeshtë 
mban vetëm rason e zezë pa brez dhe pa kapele. 

Protestantizëm – është forma e dytë më e madhe e 
Krishtërimit, e lindur pas Reformacionit të Martin Luter-
it. Është e përhapur në vende si Gjermani, Danimarkë, 
Norvegji, Suedi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, etj.


