
“Korrupsion” 

Sa shumë veshët tanë e kanë dëgjuar këtë fjalë dhe vazhdojnë e degjojnë çdo ditë e më shumë. 

Sa herë sytë tanë kanë qenë dëshmitar teksa shihnin sesi rritej çdo ditë fazë më fazë. Sa shumë 

kanë shkruar e kanë folur për të madje edhe vetë ato heronjtë e korrupsionit të cilët thërrasin 

“antikorrupsion” e në fakt janë ato po të njejtët persona që xhepat e tyre janë aq ngrohtë nga 

përfitimet e tyre personale të bëra në kurriz dhe në dëm të interesit publik. Janë ato po të njejtët 

të cilët e kanë ujitur atë farë dhe sot ajo është rritur aq shumë duke u kthyer në një fenomen që 

po lulëzon dita-ditës.  

E aty ku korrupsioni lulëzon nuk mund të ketë demokraci. Në momentin që nuk kemi një zbatim 

të përpiktë të Kushtetutës e cila në thelb ngrihet si një “shtëpi” e garancive juridike që shteti u 

siguron qytetarëve të tij, atëhere si mundet populli të ketë besim tek ato të cilët udhëheqin e janë 

në krye të shtetit? Si mund të kemi demokraci në momentin që një rryshfet hedh poshtë bazën e 

një shteti që “askush nuk është mbi ligjin”? Si mund të kemi një pushtet gjyqësor  të fortë në 

qoftë se vetë sistemi përbëhet nga gjykatës, prokurorë, avokatë të korruptuar? Si mund të kemi 

demokraci kur paraja dhe “miku” për atë që i zotëron shërben si një trampolinë e cila e hedh në 

shkallët e suksesit e atë tjetrin në fundin e një tuneli e të zhytur në pesimizëm?  

Kjo sëmundje e rëndë e shoqërise sonë nuk mundet dot të shërohet vetëm me fjalë. Duhet të 

përdoren të gjitha politikat, strategjitë, instuticionet, kuadri ligjor për ta luftuar atë. Secili nga ne 

duhet të ndërgjegjësohet për plagët e rënda që po lë ky fenomen. Le të bëhemi ne mjeket e 

shoqërise sonë dhe ta  shërojmë atë njëherë e përgjithmonë. 
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