
Shqipëria dhe konflikti i të dy botëve 

 

Cfare ndodhi dje? 

 Ne 9/12 policia shqiptare vrau 25-vjecarin Klodjan Rasha nga pas. Arsyeja pse u gjet 

150 metra larg shtepise e tij, ne kohe te ndalimit. Klodjani nuk ndaloj te shenjat e policies.  

Në atë moment, oficeri i policisë e qëlloi dy herë në shpinë, duke e vrarë. Fillimisht policia 

pretendoi se ai u qëllua sepse ai mbante një armë. Klodiani mbante vetëm një shishe ujë. 

Disa orë më vonë, xhaxhai i tij tha se Klodian shkoi për cigare në kioskën 24-orëshe të lagjes, 

miqtë e tij thonë se ai kurrë nuk ka pasur lidhje me armët dhe shoqëria shqiptare e zemëruar 

kërkon drejtësi.  

Shqiptaret të udhëhequr nga rinia protestojn në kryeqytetin shqiptar me kërkesën 

kryesore «drejtësi për Klodianin». Protestuesit përplasen me policinë dhe objektivat janë 

Ministria e Brendshme, Bashkia dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Tiranës. Parullat 

kryesore anti-qeveritare ishin "Rama ik", "Poshtë diktatura". 

Spontaniteti apo pika që tejmbushi gotën e një brezi të tërë? 

 Situata në vend gjatë periudhës CONVID-19 dhe kushtet shëndetësore, janë tragjike 

dhe të rrezikshme për popullin shqiptar. Spitalet publike të shembura nuk mund të 

përmbushin nevojat e njerëzve. Financimet e shtetit kanë munguar në dekadat e fundit. 

Problemet ekzistojnë me vite tani dhe sot në gjendje të krizës shëndetësore kanë dalë në 

sipërfaqe. Spitalet private janë ato që rregullojnë sektorin shëndetësor në vend. Një element 

karakteristik për të kuptuar situatën mbizotëruese është se testet e kryera në Shqipëri janë 6 

herë më pak se testet e kryera në Evropë dhe 3 herë më pak se ato të kryera në Ballkan. 



Shteti i mirëqenies nuk duket askund, sektori privat dhe "tregu i lirë" janë ata që rregullojnë 

gjithçka. Populli shqiptar detyrohet të paguajë nga xhepi për analiza, kujdes dhe trajtim. 

Menaxhimi i qeverisë është komunikues, në vend që të forcojë sistemin e shëndetit publik 

për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve zgjedh të shkojë në ndalimet e trafikut nga muaji në 

muaj. Nuk ka mbështetje për të punësuarit, të papunët dhe pensionistët.  

Por të gjitha sa më sipër për shtresat popullore dhe të varfra. Sepse për të pasurit, 

pakica e vendit gjërat janë të ndryshme. Nëse spitalet private mund të përmbushin pritjet e 

borgjezisë shqiptare, ata do të trajtohen atje. Por nëse shërbimet private në vend nuk i 

mbulojnë ato, ata do të marrin avionin për në spitalet private në Turqi. Mbi të gjitha, ka 

pasur shumë reagime dhe mobilizime kohët e fundit që kanë ndikuar në këtë ngjarje. 

Hendeku midis këtyre dy botëve zbulohet me rastin e pandemisë dhe është i madh. 

Mobilizimet tipike ishin dy banderola që ishin vendosur në pikat kyçe të qytetit.  

“Te pasurit kurohen ne Turq, Ne te tjeret vdesim ne Shqiperi” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Spitalet publike ne urgjence jetike” 

 

 Nëse dikush merr parasysh jetën politike të vendit në vitet e fundit, mund të 

konkludojmë me siguri se demonstratat e sotme dhe përplasjet me policinë nuk janë të 

rastësishme. Duke filluar nga viti 2017 dhe përfshirja e Ministrit të Qeverisë në një skandal të 

trafikut të drogës, i cili nuk u burgos dhe çështja e tij është ende në pritje, deri në 

mobilizimet studentore në 2018-19, ku studentët me kërkesat e tyre të drejta, siç janë heqja 

e tarifave të shkollimit në universitetet publike, shpërndarja falas e librave shkollorë, gjetja e 

ndërtesave të reja nga shteti për akomodimin falas të studentëve dhe rinovimi i konvikteve 

ekzistuese, dolën në rrugë për të protestuar, janë pjesë e trazirave politike në vend. Shtoji 

kësaj mobilizimet e punëtorëve në nxjerrjen e naftës në verën e vitit 2020 kundër një prej 

njerëzve më të pasur në vend, te cilet arriten gjer ne një grevë urie në tetor 2020 mes një 

pandemie.  

Të gjitha sa më sipër përshkruajnë një popull që përjeton shtypje çdo ditë. Zhgënjimi 

i të rinjve është një dukuri e përditshme. Dëshpërimi dhe TINA (Nuk ka Alternativë) i 

detyrojnë shumicën e njerëzve të kenë si pritjen e tyre të vetme arratisjen nga vendi me çdo 

mjet, në Veriun Evropian. Vrasja e Klodianit është pika që tejmbush gotën. Presioni, 

zemërimi dhe indinjata e popullit shqiptar që lufton çdo ditë për të mbijetuar e shtyjnë atë 

për të protestuar në lidhje me të riun i cili u qëllua pa nevojë nga policia. 

 

 



Dhjetori i Shqipërisë, konflikti i të dy botëve 

Mbyllja, imazhet që shohim në Shqipëri të kujtojnë ato të vitit 2008 në Greqi. Kur në 

rrugë një brez i tërë sfidoi, organizoi, u përplas me të vjetrën. Kur dy botët e kundërta u 

ndeshën ballë për ballë. 

Nga njëra anë, bota e bankave, kapitalit dhe qeverive që u shërbejnë atyre, mediave 

dhe policisë.  

Nga ana tjetër, nxënës dhe studentë, punonjës të rinj dhe të papunë. Brezi i ri, lufta 

e të cilit u përqafua nga shumica e shoqërisë. Ata hynë në një luftë të ndershme, për një jetë 

më të mirë, për justifikimin e Alexit. Pabarazitë shoqërore midis dy botëve i detyruan ata të 

kërkojnë të drejtat e tyre. Populli grek atëherë, populli shqiptar sot për Klodian Rasa, për një 

të nesërme më të mirë. 

 

Passhkrimi: Aty ku ata do të djegin jetën e të rinjve, atje kjo rinia do të djegë pemët e tyre të 

Krishtlindjes.  


