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Përderisa, ata të cilëve 25 vitet e fundit u ka mbetur të mos jenë shprehur se janë Eskimez, përçajnë sipas përkatësisë nacionale dhe me diskriminim të vet evident, i cili
ndryshon në mënyrë periodike sipas interesave të veta, juve u sugjerojnë se cila është
kombësia e preferuar dhe cila jo, në ndërkohë shumica prej jush ndihet me fat nëse
arrin që për një muaj të fitojë aq sa “ bijtë e baballarëve dhe nënave” arrijnë që me disa
gëlltitje gjatë daljeve në qytet të premteve dhe të shtunave në mbrëmje ti shpenzojnë.

Demokratët janë pa mëdyshje të përkushtuar që njëherë e mirë, kur të na shprehni
besimin, me furi të shkëpusim me praktikën e deritanishme të regjimit që statusi juaj i
anëtarit të punësuar apo të papunësuar të shoqërisë të varet nga ajo se si jeni shprehur në census, në pikëpamje të cilitdo orientimi apo vetie tuaj. Çdonjëri meriton një
shans që të punojë dhe të tregojë se çka din dhe çka ka mësuar, duke ndarë anash
për këtë qellim mjete të konsiderueshme për arsimim, dhe askush nuk ka të drejtë që
ta kushtëzojë me mendime politike apo çfarëdo tjera mendimesh, të cilat, pronarët e
kompiluar rishtas, zakonisht shumë të afërt me majën e pushtetit, presin nga ai.

Derisa zhvillojnë kampanjë të ashpër, dhe sipas arsyes së shëndoshë të qytetarëve,
kampanjë të pakëndshme për të hyrë në një aleancë ushtarake, në ndërkohë klanet
mafioze qeverisëse njëzetepesëvjeçare, të krijuara me grabitje të paskrupullt të ndërmarrjeve shtetërore, e cila edhe vetë nocionin e prodhimtarisë industriale gjeneratave të reja ua ka hequr nga perceptimi dhe të kuptuarit, duke vendosur që pjesën e
vetë të pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme ta mbrojnë duke përçarë qytetarët, duke përhapur frikë dhe duke treguar forcë madje edhe duke u konfrontuar me
bashkëpunëtorët e tyre të deridjeshëm në kontrabandën e privilegjuar dhe shitjen
nën vlerë të resurseve të këtij shteti.
Përderisa nga ju, që paraprakisht me politikën fatale ekonomike të tyre u kanë bërë
të papunë, kërkojnë që me marrje të librezave të tyre të anëtarësisë të obligoheni se ju
dhe familja e gjerë e juaja do tu japë votën, në mënyrë që sado pakëz të çelni dyert e
mundësisë që të vini deri tek çfarëdo pune, ata vazhdojnë që të arrijnë qëllimet e veta,
për qytetarë të rrezikshme, të cilat shkatërrojnë ekonominë dhe fusin në borxhe Malin
e Zi deri në kufi të falimentit dhe në atë mënyrë që edhe tre gjenerata mbas nesh të
mos mund të kthejnë mbrapa paratë, në të cilat huazime zakonisht pushtetmbajtësit
lënë pjesë të mirë për vete.
Përderisa turizmi, së paku në fjalë, është dega kryesore ekonomike, në ndërkohë
rrugët kryesore nëpër të cilat rrugojnë turistët më shumë përngjajnë në fushë të minuar sesa në infrastrukturë të denjë për shtet i cili pretendon të tërheqë sa më shumë
mysafirë.
Edhe pse në Kushtetutë kanë futur dispozitën sipas të cilës, në mes tjerash jemi shtet
ekologjik dhe shtet i së drejtës sociale, qytetarët nuk e dinë se çka u bie më rëndë –
padrejtësia sociale e shprehur dhe pabarazia apo mjedisi jetësor i shkatërruar.

Do tu ofrojmë shansin njerëzve të rinj dhe do tu ndihmojmë që të realizojnë idetë e
tyre inovative, në ç mënyrë shoqëria pa dyshim do të jetë më afër shkallës së dëshiruar të prosperitetit dhe pasurisë. Do të luftojmë kundër vazhdimit të shtyrjes në margjina të cilën ata e bëjnë, vetëm për arsye se ata që shtyhen në margjina janë zakonisht
me mendje të lirë, të vetëdijshëm dhe të panjollosur, gjë që asnjë regjimi jodemokratik
nuk i ka konvenuar kurrë. Asgjë më e vogël nuk do të jetë as dëshira jonë në luftën për
pozitë të denjë, dhe më në fund, trajtim të barabartë të gruas në shoqërinë malazeze.
I bindur se kjo është në interes të gjithë qytetarëve të Malit të Zi, Mali i Zi Demokrat
ofron rrugën më cilësore dhe më përgjegjëse në Bashkimin Evropian, të cilët do të
sigurojnë arritjen e standardeve më të larta në pikëpamje të avancimit dhe mbrojtjes
së drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit, çka si pasojë do të ketë zhvillimin ekonomik
të shtetit, prurje të zmadhuar të investimeve të huaja, çelje të vendeve të reja të punës,
dhe zvogëlim drastik të shkallës së korrupsionit dhe të nepotizmit dhe luftë vendimtare kundër krimit të organizuar.
Ata që ju përçajnë dhe ju fusin në përleshje nuk dinë se cilat janë problemet tuaja,
sepse nuk i ndajnë me ju. Ata nuk e dinë dhe nuk duan asgjë tjetër përpos dobisë për
vete dhe miqtë e vet.
Mendohuni mbi porosinë që ju dërgojmë, sepse së bashku mundemi edhe më shumë
edhe më mirë.
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