KOMUNITETET LUFTA në çdo lagje
luft kundra fashistat dhe bosat!
Dy javët e fundit me kolektive ton morem iniciativën për të organizuar një sërë aktivitetesh tek sheshi blloku
i pontoreve te qesarianis ne sheshi Plita dhe ne sheshi Mesolologjiu në Pagrati. Linja qendrore dhe synimeve
të dhënësit të aktiviteteve tona ishte i pari që të kthehet qelizat e jetesës në sheshet, takim per tu njohur dhe
lufta kundra shtetit dhe për t'iu përgjigjur cestjes kundra fashizmit që po lind, duke i mbushur sheshet me një
vullnet dhe dëshirë për luftë, kundër atyre që duan të imponojnë frikën dhe varferin . Ajo ishte dhe mbetet
qëllimi ynë për të krijuar komunitete lufte, emigrantë dhe vendas në çdo lagje qe levizim dhe jetojm.
Pra, e enjte, 5 Korik kemi vetë-organizuar mësim stensil/grafiti dhe projektim filmi në sheshin Plita në Pagrati
ndërsa një javë më vonë, e enjte, 12 korrik , organizoim ne sheshi pallatet e puntoreve te qesarianis Pazar
falje dhe ndrimi rrobash , në mënyrë që përmes solidaritetit dhe ndihmës na njeriu ne njeri per të luftuar
varfërinë në të cilën duan te na zhysin. Në të dyja projektet reagimet e njerzeve ishin shumë pozitive dhe u
krijuan themelet për ndërtimin e marrëdhënieve të barabarta të solidaritetit dhe respektit .
Në ditën e tretë, te premte, 13 korrik , ngjarjet nuk u zhvilluanë mënyrë të mire. Ne momentin qe po
realizohesh seminar për të bërë kukulla me pjesëmarres shum fëmij emigrantëve dhe grekë, ne ate kohtek
në një kafene aty pranë sheshit ndodhesh nje kandit deputeti i Agimit të Artë(xrisi avgji),bashkme 6 fashista
(te njojturt në lagje) te cilet u përpoqen me egersi për të pushtuar zonën e sheshit. Përgjigja nga ana e
shokëve dhe te shoqeve anarqistave ishte e shpejt, kështu fashistat u detyruan te ikin nga sheshi me duar
lart dhe kokën posht . Megjithatë, me pas, u kthyen, si gjithmon sebashket me forcat policis grupet DELTA
dhe Dias duke ber rethin e sheshit duke i dhen gaz motorave dhe duke shar anarqistat dhe imigrantet e lagjies
. kjo ndodhje nuk mund të lihet pa përgjigje, banorët e lagjeve ton sebashket me shokët tanë qe u mblodhën
menjëherë në shesh dhe së bashku me rreth 100 njerëz marshuan nëpër rrugët kryesore të zonës, duke
deklaruar me zë të lartë se nuk do lejom ideologjitë e urrejtjes dhe kanibalizëm.
Le të mos mashtrojë veten. Incidenti më sipër tregojnë qartë se qëllimi i shtetit është që të krijojë një territor
të frikës, një frikë që se bashket me rritjen e varferise ne me te shumtat copa sociale zbrazet ne per rruga
dhe ne sheshet e lagjeve tona, . Ky unitet artificial kombëtar dhe pasiguria në rritje social gjen armikun ne
fytyre të emigrantëve dhe të dobëtve të kesaj bote dhe krijon rritjen e zemërimit në midis nesh, duke e lënë
te pa prekur hajdutet e jetës tonë. Për ta thënë troç: të vetmit që fitojnë nga grindjet janë bosët dhe miqtë e
tyre.
Në luften qe po jetojm, ne kemi marrë pozicionet lufte.
Për t'iu përgjigjur kanibalizëm dhe tjetërsimit, me kolektivitetite dhe solidaritet. Për të ngritur postbllqe në të
gjitha llojet e veprimeve te fashisteve, të uniformuar apo jo, përmes veprimeve kolektive dhe vetë-organizuara
në çdo lagje. Për të kundërshtimeve ndaj racizmit përhapura dhe segregacionit, të përbashkëta të vetëorganizuar ngjarjet, e vendasit dhe emigrantëve, të rinj dhe të vjetër, të punësuar dhe të papunë kundër
varfërisë, frikës dhe brutalitetit dhe shefat e Shtetit. Në një mënyrë të varfërimit dhe nënshtrimit, të përgjigjen
duke ndërtuar një kulturë e dinjitet dhe lirie,
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