
La moderna stato. Kio estas la ŝtato?
Sed .. . Kio estas la ŝtato? Stato estas organizo. Kiel povas vin kun futbalo grupo, mafio, preĝejo aŭ
unio. Ĝi estas tre grava kompreni tion. Stato estas politika kaj administra organizo, kompleksa,
centralizita kaj permanenta. Ĝi estas io artefarita, kiu ne ĉiam ekzistis, kaj ke eble denove
malaperus. Tiu organizaĵo regas la loĝantaron de teritorio tra la instituciigita monopolon de
perforto. Ĉiu ŝtato postulas la ekskluzivan rajton de leĝa perforto.
Tiu organizo havas organigramo en la formo de gradigita piramido. En tiu piramido povas vidi la
pozicioj kiujn ili okupas. vizaĝo pozicio havas iun funkcioj, pozicio sur la ĉeno kaj, en la kazo de
ŝtato ekzekutas ordonoj kiuj alvenas de supre. La potenco de la ordigo modelo estas supro-suben,
tio estas, la homoj de la supra ŝtupon sendas siajn ordonojn al tiuj kiuj estas sube, kaj tiel plu, ĝis
la ordo estas plenumita.
La homoj kiu kuras la ŝtata aparato estas nomitaj regantoj kaj havas mortigan devigo rimedoj,
kiuj kolekti impostojn, trudi leĝojn kaj entrepreni disponigi servojn al homoj, do bone infractores,
la malliberigi . . . ankaŭ mortigi por kialoj de stato. Sur planedo Tero dum pli ol du cent ŝtatoj de
ĉiuj grandecoj kiuj atencas ekzerci kontrolon super lia tuta surfaco, aero, maro kaj tero. Ĉiu ŝtato
estas konsiderita legitima, kaj kiu havas la rajton ekzerci superregado por via bono.
Lia celo estas kontroli nin, por servi la interesojn de la reganta elito, ekspluatas ilin pli efike, kaj
kiom eblas aldoni landlimojn kaj sorbi aliaj ŝtatoj per militoj aŭ detruante iliajn ekonomiojn.
En tiu libro mi parolos ĉefe de la demokratia ŝtato. La demokrata stato estas nenio pli ol la speco
de alivestiĝo totalismaj stato.



Totalismaj Ŝtatoj
Totalismaj Ŝtatoj identiĝas per unu AŬ per ĈIUJ okazoj de la sekvaj karakterizaĵoj:
1-Ekzisto de ŝtata ideologio kiel tuto, kiel maniero de strukturi socio.
2- Se koncipas socio kiel vivanta organismo, pli alta ordo kaj estas la nura unu por esti respektita
kaj kiu havas signifon por individuoj kaj ke tiuj havas rolon plenumi: ne estas loko por individuaj
libereco, nek egaleco individuoj.
3-Estas frakcio, partio, preĝejo . . . , sola, burokrata kaj hierarkia, en kiu la reganta elito prosperas.
Ĝi estas kutime antaŭ tradicia aŭ mesia figuro.
4-Se hipertrofio la principo de aŭtoritato. Altigas blinda obeado.
5-ŝtata monopolo de forto, armiloj . Ĝi kreis terorisman korpo de policano.
6-kontrolon de la ekonomio, amasinformiloj kaj energifontoj.
7-toleri malkonsenton. Persekutado, subpremo kaj subpremo.
8-Se potentiate abstraktaj valoroj kiel patriotismo, Dio, tradicio, lojaleco al la ŝtato . . . Se serĉanta
propekan kapron, endome aŭ outdoors. Sekve, la ŝtato supozas rasismaj sintenoj, seksisma,
ksenofobia ktp
9-Kontrola pensis tra religio, la polico, la amaskomunikiloj .
10 estas proponita revolucia procezo purigi la socion pro ĝia dekadenco, valoroj kaj kontraŭ
individuoj.





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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