Një Herë Emigrant
Një emigrant

NJE HERE EMIGRANT, GJITHMONE EMIGRANT…
…NE BOTEN E PRONAREVE.NACIONALIZMIT DHE LUFTERAT E TYRE.
«Gjeja e fundit qe mbaj mend eshte nje zhurme e frikshme si shperthim bombe. Mbaj mend shkallet e anijes te zhduken
dhe te jen hedhur copa nga celik, qelq, dru, letra. Ndjenjaper te qene ne vakum per nje perjetesi dhe pas ndikimit ne
ujin e ftohte…»
Shqiptar i mbijetuar nga «Tragjedia e Otrantos»
Sonte, miliona njerez te perndjekur nga lindja e mesme, azia dhe afrika, detyrohen dhe lene vendin e tyre duke emigruar
ne shtete dhe kontinente te tjera. Si greket para shume viteve dhe shqiptaret ne vitet ’90 detyrohen te emigrojne sepse
shtetet e tyre gjenden ne luftera nacionaliste, fetare,racore, imberialiste. Sepse ne vendet e tyre shtetet e fuqishme dhe
firmat e medhaja imponojne politikat e tyre, diktaturen e tregjeve te tyre.
Njerezit herojne shume shpejt. Shume popuj qe ne te shkuaren jane plagosur nga te gjitha kto qe permendem me
larte,sonte bejne sikur s’kuptojn, ndikohen nga frika dhe drejtohen ne racizem dhe ideologji nacionaliste. Ballkani
eshte nje nga kto. Akoma dhe emigrante te gjenerates se pare e te dyte behen racista.
Nga ana tjeter shtetet dhe pushtetaret nuk kane kujtese. Mund te jene cdo gje ne varesi te rrethanave, lojrave politike
dhe interesave ekonomike. Kur I intereson duan emigrante qe te zhvillojne ekonomin e tyre.
Njerezit herojne shume shpejt. Shume popuj qe ne te shkuaren jane plagosur nga te gjitha kto qe permendem me
larte,sonte bejne sikur s’kuptojn, ndikohen nga frika dhe drejtohen ne racizem dhe ideologji nacionaliste. Ballkani
eshte nje nga kto. Akoma dhe emigrante te gjenerates se pare e te dyte behen racista.
Nga ana tjeter shtetet dhe pushtetaret nuk kane kujtese. Mund te jene cdo gje ne varesi te rrethanave, lojrave politike
dhe interesave ekonomike. Kur I intereson duan emigrante qe te zhvillojne ekonomin e tyre kombetare,duke I vene te
punojne shume lire dhe me frike. I perdorin qe te shperndajne racizem dhe frike te shtetasit e tyre. Here te tjera nuk I
duan vendosin gardhe, i mbysin ne det, i burgosin ne kampe perqendrimi,gjithmone ne varesi te rrethanave nuk duhet
te besojme te shtetet.
Shtetet bejne mareveshje per debimin apo mbajtjen e emigranteve.
Shteti shqiptar bashke me te tjera ne ballkan dhe ne evrope, mbyllin kufıjte per emigrantet. Kemi jetuar racizmin,
nacionalizmin grek, rrogat e uleta, fshesat, radhet per lejen e qendrimit. Kemi jetuar shume nuk pranojme dhe nuk
do durojme talljen. Sonte ushtria italiane dhe policia gjermane rruan kufıjte e shqiperise ne bashkepunim me shtetin
shqiptar, ndodhen aty per te ndaluar emigrantet. Para 19 viteve, ne 1997 anije italiane perplas dhe fundos anijen
mbushur me emigrante shqiptar qe kerkonin nje jete me te mire ne itali. Mbyten 108 njerez.

Shqiptar dhe greke, sllave, zezake dhe arab. Boll me ndarjet. Te ndertöjme solidaritetin midis te varferve most e haemi
me njeri tjetrin per te pasurit.
TE NDALOJME LUFTERAT E TYRE. NACIONALIZMIN
LUFTE KLASORE,KUNDER SHTETEVE DHE PUSHTETIT,VDEKJE FASHIZMIT
POSHTE GARDHET.POSHTE KUFIJTE
SOL1DARITET MIDIS POPUJVE
PROLETARET NUK DO KEMİ AS NJEHER ATDHE
EMIGRANTE TE GJENERATES SE DYTE NGA SHQIPERIA
ANTIFASHISTA/ANTIFASHISTE
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