
“DESHIRA PER PUSHTET ESHTE NJE DROGE QE RRITET VETEM NE VENDET 

VAKANTE TE NJE MENDJE TE BRAKTISUR” - AYN RAND. 

Bashkëjetesa midis shtetit ligjor të konsoliduar, jetës ekonomike të mirëstrukturuar dhe 

demokracisë funksionale është padyshim garancia kryesore për realizimin e kësaj aspirate. Kjo 

bashkëjetesë duhet mbrojtur pa reshtur, me të njëjtën dashuri, vullnet dhe forcë që një prind i 

përgjegjshëm mbron fëmijën nga çdo rrezik që mund t’i kanoset mirëqenies së tij fizike apo 

psiko-emocionale. 

Por që të mbrosh diçka, duhet fillimisht ta kesh atë. Në cilën fazë është Shqipëria sot: në fazën që 

i duhet të mbrojë atë që ka, apo në fazën e krijimit të asaj që parimisht do të duhet të mbrojë? 

Ngjason me një lojë fjalësh, por faktikisht është pyetje retorike. Përgjigja ime shkon padyshim 

për alternativën e dytë. Fatkeqësisht, vendi im nuk e gëzon sot bashkëjetesën e tre elementëve të 

lartpërmendur dhe kjo, sipas meje, vjen kryesisht për shkak të fenomenit të korrupsionit.  

Një qytetar që në përpjekje për të zgjidhur një problem të caktuar, has në çdo hap barrierat e 

ngritura padrejtësisht kundër tij nga gjyqtarë e zyrtarë të tjerë të korruptuar të sistemit të 

drejtësisë, padyshim që demoralizohet dhe humb shpresën te i ashtuquajturi “shtet ligjor” dhe, 

pse jo, përgatitet që në të ardhmen të fitojë të drejtat e tij nëpërmjet një arme që mesa duket 

qenka “trendy” dhe shumë efikase: korrupsionit. Korrupsioni sapo u injektua në qasjen e 

qytetarit në fjalë ndaj zgjidhjes së problemeve të tij, si mënyra e vetme për të fituar drejtësinë në 

një sistem drejtësie të padrejtë. Një qytetar më shumë u “infektua” me virusin e korrupsionit. Sa 

keq… 

Për të luftuar këtë fenomen nevojiten jo lot e ngashërima kolektive për gjendjen aktuale dhe 

moralizma të kota, por akte dhe veprime konkrete. Anti-virtyti mund të luftohet dhe vlera mund 

të arrihet. Shoqëria që promovon vlerat e drejtësisë,  iniciativave të lira të njerëzve dhe pse jo 

shoqëria që punon e gjitha si një trup i vetëm për një ekonomi e të ardhme më të mirë, është 

shoqëria që unë dua. 

Kjo është arsyeja pse unë si RINI, i them dhe gjithmonë do t’i them JO KORRUPSIONIT! Ashtu 

siç krimi pjell krim, korrupsioni pjell korrupsion e padrejtësi. Është një rreth vicioz, i cili duhet 

ndalur… TANI! 
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