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ABSTRAKT 

Partia Demokratike pas humbjeve të zgjedhjeve të 25 prillit dhe shpalljes “non-grata” të 

ish-kryetarit dhe themeluesit të saj, Sali Berishës, hyri në një vetëshkatërrim të pashmangshëm. 

Pas presioneve ndërkombëtare të pretenduara nga kryetari aktual, Lulzim Basha, ky i fundit 

vendosi të largoi Sali Berishën më 9 shtator 2021 nga funksionet e kësaj partie deri në zgjidhjen e 

çështjes. Menjëherë pas kësaj ish-kryeministri aktivizoi të ashtëquajturën “Foltore” e cila çoi në 

krijimin e grupeve të reja brenda partisë dhe nxitjen e protestave. Lufta midis “titanëve” të partisë, 

midis të “resë” dhe të “vjetrës”, e çoi Partinë Demokratike drejt ndarjes në dy pjesë. Kjo ndarje u 

finalizua akoma më shumë, pas protestës së dhunshme të 8 janarit 2022 dhe fill pas kësaj 

përjashtimit të përhershëm të Sali Berishës dhe 8 deputetëve të tjerë nga Partia Demokatike. 

 Pas këtyre hidhje-pritjve, Partia Demokratike u rreshtua në 2 anë, një pjesë me Lulzim 

Bashën dhe një pjesë me Sali Berishën. Opinionistët u ndanë në pro dhe kundër, dhe më shumë se 

sa një luftë politike, kjo përballje duket se mori ngjyrime të ndryshme, interesash, të servirura me 

anë të propagandës së dyanshme. Nga të dyja polet partiake përdoren propaganda dhe metoda të 

ndryshme për të manipuluar anëtarët apo masën e gjërë me qëllim mbrojtjen e ideve të tyre, të 

cilësuara politike dhe pozitive. 

 Po ashtu, skandalet e njëpasnjëshme dhe ndarja partiake, ka ndikuar shumë në 

komunikimin e tyre me gazetarët dhe publikun e gjërë. Ne shohim një prezencë të shtuar në 

televizion dhe vazhdimisht një luftë në rrjetet sociale për të arritur sa më shumë njerëz dhe për të 

përçuar sulmet ndaj kundërshtarit.  

 

 

 

 

 

 

Fjalë kyçe: Propagandë, Komunikim, Organizatë Politike, Media, Interes, Parti, 

Partia Demokratike, Opinion publik 
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HYRJE – Shpallja “non grata” e Sali Berishës. 

Me 19 maj 2021 Sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken, përmes 

një postimi në “Twitter” shpalli person të padëshiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ish-

kryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij. Asokohe, Blinken argumentoi se shkak për këtë është 

përfshirja e Berishës në akte korruptive, si keqpërdorimi i fondeve publike dhe ndërhyrja me 

proceset publike, përfshirë përdorimin e pushtetit të tij për përfitime vetjake dhe pasurimin e 

aleatëve të tij politik dhe të anëtarëve të familjes në shpërdorim të besimit të publikut shqiptar ndaj 

institucioneve qeveritare dhe zyrtarëve publikë.1 

Shpallja “non grata” e Sali Berishës, ishte një vendim surprizë për pjesën më të madhe të 

kupolës drejtuese apo mbështetësve të Partisë Demokratike. Pas reagimeve të shumta mbi pro dhe 

kundër këtij vendimi, debati u agravua pasi Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pezulloi 

me 9 shtator 2021 nga grupi parlamentar i kësaj partie, Sali Berishën.2 Ky i fundit, pasi e quajti 

nul vendimin e Lulzim Bashës, ndërmori me 15 shtator 2021 një tur në të gjithë Shqipërinë për të 

takuar dhe bashkëbiseduar me bazën e partisë, për të shkarkuar këtë të fundit.3 

Pas këtyre lëvizjeve demokratët u rreshtuan në dy anë, një pjesë me Lulzim Bashën dhe një pjesë 

me Sali Berishën. Aleksandër Çipa deklaronte gjatë një interviste për “Deutsche Welle” se  kjo 

“krizë po ekspozon rishtazi fuqimisht sëmundjet e këtyrë udhëheqësve: mungesën e ideve dhe të 

programeve të reja në skenën politike dhe të konkurimit politik. Janë të pareformueshëm, të 

pashqitshëm, as për arsye dialektike, nga drejtimi i partive. Janë të pandëshkueshëm dhe përdorues 

të financave të dyshimta edhe për veprimtari politike me kosto dhe në sy të publikut. Janë të 

devotshëm dhe egërshanë kur bëhet fjalë për të mos humbur monopolin drejtues ose zotërues në 

partitokracinë e vendit”.4 

Nga ana tjetër Genc Pollo pohonte se “Tollovia në PD është pasojë e rikandidimit të drejtuesve të 

PD edhe pas tetë vitesh humbjesh radhazi të zgjedhjeve”. Ai shton më tej se "Status quo të tipit 

"m'u deshën 8 vjet në opozitë për t'u emancipuar nga Berisha dhe më duhen edhe 8 të tjera, po në 

opozitë, që të emancipohem nga Rama janë të papranueshme për PD dhe të dëmshme për 

demokracinë shqiptare”.5 

                                                           
1 (Blinken, 2021) 
2 (Ruci, Tiranë: Basha përjashton Berishën nga grupi parlamentar i PD, 2021) 
3 (Politiko, 2021) 
4 (Ruci, Tiranë: Ringritje apo ndarje e Partisë Demokratike?, 2021) 
5 (Ruci, Tiranë: Ringritje apo ndarje e Partisë Demokratike?, 2021) 
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Çipa shprehej se “Berisha po e trajton dhe përdor këtë lëvizje të re për t'u rikthyer në krye të 

PD për arsye parësore personale. Prandaj ndarja mes përfaqësuesve të shumtë të drejtuesve 

aktualë të kësaj partie është e thellë dhe sipas shenjave nuk ka lëvizje dhe investime për 

kompromis”. 

 Kuvendet Kombëtare, protestat dhe vulosja e një ndarjeje  

 Për here të pare në historinë 31-vjeꞔare të Partisë Demokratike, u mbajtën dy Kuvende 

Kombëtare: Njëri, më 11 dhjetor 2021, i drejtuar nga Sali Berisha dhe tjetri më 18 dhjetor 2021 i 

drejtuar nga Lulzim Basha. Në Kuvendet respective nuk pati incidente, por analisti Aleksandër 

Çipa kishte paralajmëruar më herët se nëse Berisha do të përdorte akte force apo uzurpim të 

mjediseve të selisë së Partisë Demokratike, kriza mund të hynte në një fazë të re, më të rrezikshme 

dhe me më tepër pasoja shumëplanëshe.6 

Si Kuvendi i Berishës, ashtu edhe ai i Bashës u shoqëruan me shumë kunfuzion duke filluar 

që nga numri i delegatëve, besueshmëria e votimeve e deri ke ligjimiteti i tyre. Por organet e 

rrjedhura nga Kuvendi i Sali Berishës bënë disa ndryshime të cilat u depozituan në Gjykatë, e nga 

ana tjetër një javë më vonë Kuvendi i Lulzim Bashës miratoi vendime të tjera.78 

Sipas akademikut Artan Fuga Partia Demokratike pas këtyre dy Kuvendeve “ka humbur 

një pjesë shumë të konsiderueshme të elektoratit çka u shpreh edhe në shifrat e referendumit dhe 

në pjesëmarrjen në të. Ka humbur një grup të konsiderueshëm deputetësh dhe ka më pak fuqi 

parlamentare sesa më parë. I kanë ikur figura të rëndësishme të saj që kishin rol në këshillin 

kombëtar”. Fuga pohon më tej se kjo parti ka humbur peshën politike në Kuvendin e Shqipërisë, 

dhe nuk do të jetë zëri i vetëm i opozitës, por edhe të tjerë.9 

 Berisha vendosi ta çonte rrugëtimin e tij në një tjetër nivel. Ai thirri një protestë të madhe 

më 8 janar 2022, e cila u shoqërua me incidente të shumta. Në protestë u lëndua disa persona, mes 

tyre edhe gazetarë dhe u shkaktuan dëme të shumta material. Vetë Berisha e mohonte që në 

protestë u ushtrua dhunë, por sipas një grupi deputetësh brenda selisë në momentin që zhvillohej 

protesta, nëse Policia nuk do të ndërhynte për 5 minuta aty do të kishte pasur viktima.10  

                                                           
6 (Ruci, Tiranë: Ringritje apo ndarje e Partisë Demokratike?, 2021) 
7 (Ruci, Tiranë: Rithemelim i PD, shkarkime dhe fjalor antiamerikan, 2021) 
8 (TvKlan, 2021) 
9 (Fuga, 2021) 
10 (SOT.COM.AL, 2022) 
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 Pas protestës Lulzim Basha thirri me 11 janar 2022 kryesisë e Partisë Demokratike, ku u 

vendos përjashtimi përgjithmonë nga anëtarësimi në parti i ish-kryetarit Sali Berisha dhe 7 

anëtarëve të tjerë me motivacionin e “nxitjes së dhunës dhe urrejtjes në protestën e 8 janarit”. 

Ndërsa për 19 demokratë të tjerë, Lulzim Basha vendosi pezullimin e tyre nga anëtarësia në PD 

dhe funksionet që mbajnë “deri në distancimin e plotë dhe publik nga aktet e dhunës ndaj Partisë 

Demokratike, dhe veprimeve që dëmtojnë interesat elektorale apo politike të Partisë 

Demokratike”.11 Sipas akademikut Artan Fuga me këtë lëvizje Lulzim Basha i ka “dhuruar” Sali 

Berishës partinë e re. Fuga argumenton më tej se “problemi i para 9 shtatorit u zgjidh “me sukses”. 

Basha “plotësoi” kërkesën amerikane për t’a hequr nga grupi deputet demokrat Berishën, dhe 

Berisha që sikundër theksonte kishte ikur tashmë, dhe mbetej i izoluar në Kuvend, tani ka të 

dhuruar grupin e ri parlamentar nga partia e tij dhe nga njeriu që e futi dhe kapatpultoi në politikë. 

Nga i përjashtuar nga grupi i deputetëve demokratë, z. Berisha rivjen po me “ndihmën” e partisë 

së tij dhe të drejtuesit të saj, me një grup të konsoliduar deputetësh në Kuvend”.12 

Si Lulzim Basha dhe Sali Berisha përdorën propagandën për të mbrojtur 

qëllimet e tyre? 

Sipas Bruce Lannes Smith, propaganda është shpërndarja e informacionit, fakteve, 

argumente, thashetheme, gjysmë të vërteta ose gënjeshtra, për të ndikuar në opinionin publik. Vetë 

fjala propagandë, siç përdoret në shekujt e fundit, me sa duket rrjedh nga titulli dhe vepra e 

Congregatio de Propaganda Fide (Kongregacioni për Përhapjen e Besimit), një organizatë 

kardinalësh katolikë romakë e themeluar në vitin 1622 për të kryer punën misionare. Nga vitet 

1790, termi filloi të përdoret gjithashtu për t'iu referuar propagandës në aktivitetet laike. Termi 

filloi të merrte një konotacion poshtërues ose negativ në mesin e shekullit të 19-të, kur u përdor në 

sferën politike.13 

Dr. Ramadan Çipurit thotë se propaganda përdoret në dy kuptime; në atë teknik dhe atë 

polemik. Në kuptimin teknik të tij, termi propaganda mund të përdoret për disa forma komunikimi 

si publiciteti, për komunikim politik apo komunikim social, e në mënyrë të përgjithshme për çdo 

formë komunikimi që synon ndikimin e opinionit.14 

                                                           
11 (Gjoka, 2022) 
12 (OraNews, 2022) 
13 (Smith, 2021) 
14 (Çipuri, 2016) 
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Sipas Brian McNair, propaganda është një nga format e komunikimit politik që përfshin: 

a) Të gjitha format e komunikimit të ndërmarra nga politikanët dhe aktorë të tjerë politikë që 

synojnë arritjen e objektivave specifike; b) Komunikimin e adresuar të këta aktorë nga 

jopolitikanët siç janë votuesit dhe kronistët e veçantë të gazetave; c) Komunikimin rreth këtyre 

aktorëve dhe aktiviteteve të tyre siç e përmban raportimi i lajmeve, debatet dhe format e tjera të 

diskutimit mediatik për politikën.15 

Çipuri, liston disa mënyra se si propaganda zhvillohet, sidomos në sistemet demokratike 

ku ekziston liria e shprehjes.  

1- Dredhitë dhe manipulimi përmes gjuhës në ligjërimet politike dhe publike. Në pjesën 

më të madhe të rasteve kjo përdoret në shërbim të dezinformimit dhe jo jo në funksion 

të informimit dhe komunikimit me publikun. Kjo lloj gjuhe justifikohet me qëllimet 

pozitive që pretendojnë subjektet politike. Në rastin e Partisë Demokratike, ne kemi 

rastin e Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, ku secili prej tyre ka nisur nga një fushatë 

online duke sulmuar njëri-tjetrin, në lidhje me protestën e 8 janarit.  

2- Mospërputhja midis diskursit dhe realitetit, është një tjetër devijim i shkaktuar nga 

propaganda. Sipas Çipurit format më të shpeshta të kësaj mospërputhje janë 

“gënjeshtrat, gjysmë të vërtetat dhe shpifja”. problemi qëndron se jo përherë ne mund 

të vërtetojmë një gënjeshtër si të tillë. Kjo bëhet akoma më e vështirë kur bëhet fjalë 

për gjysmë të vërteta apo në rastet me shumë mundësi interpretimi siç ishte rasti i fundit 

i përplasjeve në Partinë Demokratike. Në këtë rast ne nuk jemi në gjendje të bëjmë një 

përputhje midis diskursit dhe realitetit sepse kemi interpretime një mori interpretimesh. 

3- Mënyra të tjera manipulimi janë përdorimet kaotike të koncepteve, termave, të cilat më 

shumë ngatërrojnë se sa qartësojnë; shfaqjet e nervozizmit në lidhje me situata të 

caktuara, mënyra e paraqitjes, ngritja e zërit dhe intonacionet, gjuha e trupit, duke mos 

folur asgjë konkrete, etj. Këtu vlen të sjellim në vëmendje daljen publike të Sali 

Berishës në një emision në Kosovë me 13 janar 2022,  i cili gjatë një debati të ashpër 

me gazetarin Imer Mushkolaj, ai filloi të shfaqte shenja nervizizmi, intonacioni, ngritje 

zëri, etj.16 Po ashtu, edhe Lulzim Basha ka shfaqur shenja të tilla gjatë një interviste për 

AbcNews me 12 janar 2022.17 

                                                           
15 (McNair, 2009) 
16 (Panduri, 2022) 
17 (Mustafa, 2022) 
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4- Po ashtu, reklama politike përbën një tjetër mjet propagande i cili përdoret nga kahet e 

ndyshme politike. Kjo mënyrë ushtrohet shpresh përmes spoteve e jo rrallë edhe me 

anë të promovimit të figurave dhe politikanëve të caktuar në edicionet informative apo 

debatet politike në studiot televizive. Gjatë vështrimi në faqen e tij në “Facebook”, ne 

vëmë re se Sali Berisha nga data 8 janar 2022 deri më 16 janar 2022, ka pasur mbi 7 

dalje të tij në studiot televizive apo intervista për gazetarët. Ndërsa Lulzim Basha ka 

pasur shumë më pak.18 

Zhak Elyl e vlerësonte masmedian si një ndër instrumentet e rëndësishme për ekzistencën 

e propagandës, pasi sipas tij, ndërtimi i opinioneve në sferat e shoqërisë është i vështirë të 

mundësohet pa praninë e mjeteve të komunikimit masiv.19 

Qasja e re komunikuese  

 Politika moderne nuk mund të funksionojë pa një mekanizëm të madh mbështetës dhe 

komunikues.20 Sipas Ibrahim Berishës, politika moderne nuk mund të funksionojë pa median 

moderne, ajo e koncepton dhe funksionalizon drejt forcën e mediave, mbasi ato janë mjeti themelor 

për “prodhimin e opinioneve”. Masmediat sipas Berishës, janë një sistem i madh që ndihmon 

poltikën, kjo ndihmë më së shumti vërehet kur politikanët duan të komunikojnë me votuesit, 

zgjedhësit, në mënyrë që ata të marr vendime në favor të programve apo emrave të tyre.21 

Nga ana tjetër, teknologjia ka krijuar kanale të reja komunikimi, ku zhvillimi teknologjik 

dhe zhvendosja e diskursit publik drejt mediave sociale. Ndryshe nga pushteti i katërt, mediat e 

reja sociale ndërtojnë realitetin social duke shfrytëzuar teknikat dhe një stil që nuk i përmbahet 

formatit, rregullave dhe kanuneve të mediave tradicionale. Pikërisht ky lloj kanali ndërveprues ka 

krijuar hapsirat e nevojshme dhe një zhvendosje të përballjes së dyanshme në botën e onlajnit.22 

Pas një vëzhgimi gjatë periudhës 8 janar 2022 deri më 16 janar 2022,vëmë re se kupola 

ekzistuese e Partisë Demokratike vazhdimisht ka përdorur sponsorizime të postimeve në rrjetin 

social “Facebook”, për të dërguar mesazhin e tyre tek masat. Kjo ka krijuar një strategji të re brenda 

partisë, ku komunikimet nuk zbresin më si më parë nga një organizatë, lart-poshtë apo e kundërta.   

                                                           
18 (Çipuri, 2016) 
19 (Ellul, 1973) 
20 (Çipuri, 2016) 
21 (Berisha, 2009) 
22 (Zogu, 2022) 
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Përfundime dhe konkluzione 

Lufta për ekzistencë brenda Partisë Demokratike aktivizoi një lëvizje të gjerë të bazës së 

kësaj partie, e cila u nda në dy anë. Të dyja palët përdorën mekanizma dhe strategji të ndryshme 

për të përforcuar qëllimet e tyre. Një ndikim të madh në opinionin publik pati edhe pozicioni që 

mbajtën aktorë të ndryshëm duke filluar nga analistë dhe ish politikanë. Këta aktorë mbushën 

studiot televizive por jo vetëm dhe vazhdimisht bombardonin opinioni publik me anë të 

propagandës. 

Përballja politike në Partinë Demokratike midis kreut aktual Lulzim Bashës, dhe ish-kreut 

të saj Sali Berishës, u intensifikua me një propagandë të ashpër. Kjo lloj propagande u përdor për 

tu justifikuar përpara lidershipit me anë të qëllimeve të cilësuara pozitive nga të dyja kahet. Po 

ashtu, propaganda u ushtrua edhe nëpërmjet demaskimit të veprimeve të kushdërshtarit dhe shfaqje 

më të madhe në hapsirat e medias, qofshin këto online apo në televizion e mjete të tjera të 

komunikimit. 

Strategjia e re komunikuese e subjekteve nga të dyjat kahet e së njëjtës parti është ajo e 

onlajnit. Kupola ekzistuese e Partisë Demokratike vazhdimisht ka përdorur sponsorizime të 

postimeve në rrjetin social “Facebook”, për të dërguar mesazhin e tyre tek masat. Këtu vëmë re se 

komunikimet nuk zbresin më si më parë nga një organizatë, lart-poshtë apo e kundërta.   
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