
 

Një qasje ndryshe ndaj fenomenit “korrupsion”… 

 

Nëse ka një binom që ka udhëhequr rrugëtimin e njërëzimit ndër të gjithë ekzistencializmin e 

emancipimin e tij dhe vazhdon ta bëjë, është ai: “pushtet- masë”. Sa më i matshëm pushteti, aq 

më i dukshëm produkti i tij dhe sa më i pamatshëm të jetë ai aq më i fshehtë ky produkt e aq 

më lehtësisht i devijueshëm qëllimi i pushtetit.  

Pse e nisa trajtimin me këtë binom? Po ndalem së pari këtu sepse po nuk ekzistoi pushteti në 

një situatë, kurrë nuk do të ekzistojë as mundësia që të prodhohet korrupsion. Korrupsioni nuk 

është as më shumë e as më pak se abuzimi me besimin (të deleguar apo të shitur) për të kryer 

funksione të caktuara në të mirë të përfitimeve personale. Prandaj, edhe gjendet kudo. Në çdo 

fushë, në çdo sektor, madje ekziston si potencial në çdo person. Është në natyrën njerëzore që 

të jemi të predispozuar për të arritur shpejt në përfitime personale, por dallimi qëndron në 

konceptimin e të mirës vetjake në raport me atë publike. Këtu pastaj ndahen dhe në korruptues 

e të korruptuar; të pakorruptueshëm dhe jo-korruptues.  

Se cilët janë më shumë në qarkullim, na e dëftojnë më së miri faktet. Në vitin 2017, sipas 

Transparency International, niveli i luftës ndaj korrupsionit në 2/3 e botës arrin një mesatare 

prej 43/100. Megjithatë, përveç shifrave, duke jetuar në një shtet si Shqipëria, jemi në gjendje 

ta vërtetojmë dhe vetë këtë fakt. Çdo filial i sektorit publik e privat vuan nga kjo gangrenë që 

dita-ditës vjen e agravohet. Pse ndodh kjo? Sepse pushteti nuk po i delegohet individëve, por 

edhe një herë qeverisë apo titullarëve të institucioneve. Ronald Reagan thoshte kur ishte 

president i SHBA-ve: “Qeveria nuk është zgjidhja, por vetë problemi”. E kur e ricitoj këtë nuk 

dua të akuzoj qeverinë emërore aktuale, por shtetin intervenist si koncept. Sa më shumë që 

pushteti i delegohet qeverisë aq më e kontraktuar është liria individuale. E sa më shumë t’i 

delegohet individit aq më i lirë do jetë ai e aq më pak i predispozuar do të jetë ndaj “gjahtarëve” 

të pasurisë së tij. Në këtë mënyrë, duhet ta pranojmë se për inerci të inferioritetit e varësisë së 

detyrueshme nga sistemi i kaluar, kemi këtë lloj bashkëjetese të pazgjidhshme me korrupsionin 

si shoqëri. 

Kemi një nivel korrupsioni të frikshëm jo vetëm nga intensiteti i shpërndarjes së tij dhe sasisë, 

por mbi të gjitha nga vlerat e humbura. Lufta e vërtetë ndaj korrupsionit fillon atëherë kur 

kuptojmë atë që amerikanët quajnë “Lost Value”. Përveç, vlerave ekonomike të humbura që 

kapin shifra marramëndese, ne si shoqëri kemi humbur disa vlera më të mëdha: dinjitetin, 

besimin, edukimin.  



Pra, ndryshe nga shtetet e tjera perëndimore që objekte kryesore të korrupsionit kanë politikën 

dhe gjyqësorin në një masë të caktuar, në Shqipëri kemi dhe një sistem arsimor të tillë. Nëse 

shekuj më parë perceptohej se dija nuk mund të blihej as të shitej, sot ndodh. Gjëja më e pavarur 

në natyrën e saj është prè e pushtetit, rrjedhimisht prè e korrupsionit. Pse!? Përsëri, rikthehemi 

tek varësia dhe inferioriteti. Ndodh sepse individi është i varur, me detyrim ose me dëshirë, 

ndaj titullarit të funksionit. E për sa kohë që as studenti e as pedagogu nuk gëzojnë pavarësi 

ekonomike, sociale e aq më pak siguri juridike, normalisht që kushte të tilla do krijojnë ambient 

të favorshëm për këtë sistem korruptiv.  

Me këtë dua të dal tek zgjidhja. Është menduar gjithmonë si zgjidhje rritja e denoncimeve apo 

arrestimeve. Këtë nuk e mendoj si zgjidhjen parësore e adeguate për asnjë fenomen. Sepse 

dënimi është një hap i të gjithë betejës. Beteja kryesore duhet të fokusohet tek parandalimi. E 

unë mendoj që progresi në këtë çështje duhet ta ketë zanafillën tek koncepti i pushtetit. Pra, 

duhet të ndryshojë botëkuptimi i një gjenerate të tërë. Ishte po prapë Reagan që thoshte: “Liria 

është gjithmonë  një gjeneratë larg zhdukjes”; ndërsa unë do thoja se po aq larg është dhe drejt 

të fituarit. Duhet një punë e madhe për mirëedukimin e shoqërisë që tek fëmijët, aty ku 

aglomerohet qartazi qasja e nesërme ndaj fenomenit, deri tek ata që janë plakur me 

bashkëjetesën me këtë fenomen.  

Për ta mbyllur, nuk ka forcë nxitëse më të madhe për njeriun se sa të ndihet i lirë. Deri kur 

shqiptarët të ndihen realisht të tillë në vetvete, korrupsioni do të jetë shoku ynë i ngushtë (me 

hir apo pa hir) që do i qahemi sa herë të hasim në pengesa. Një “BFF” në politikë, administratë, 

gjyqësor, arsim apo dhe në iniciativa private.  
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