
Kio estas revolucio?

Jam estas temppo de defini ĉi tien kio estas reale revolucio, ĉi tiu revolucio kio burĝeco 
scias fari ĉifonfiguro, sama por grandajn numerojn laboristojn kaj kampulojn.

La revolucio nenio pli estas, tamem, se neĝi maldelikatega akcidento ke limo la fina punkto 
de evolucia periodo kaj ĝi komencas alia evolucia periodo kun pli libero kaj bonstato.

Kial havas revolucio? Ĉar sufokanta progreso, por ĝi malfermi vojo por si, ĝi estas 
deviganta detrui la obstakloj akumuladoj por socia klaso kies ĝi interesoj estas danĝeriganta.

Ke ĝi forigas ĉi tiuj obstkloj, ĉi tiu malmulto krima kaj parazita kontraŭeco, sangavida 
kiam okazo se montriĝanta, kaj revolucio se revenos absolute senutila.

Al la ĝi esperi ke neniu surprizas ke ĉi tiu revolucio estos tiel pli fortega ju pli multaj kaj 
malfacilaj obstakloj ke ĝi estos superontas.

Do, ĝi esta eraro kaj eraro dezirata por tiuj ke havas intereso em multobligi- ĝi diras ke 
proletaro, por malbona instinkto, ĝi konsentas em la fortega, ke “popola leono” bezonas ĉiam de 
burĝa sango.

Se proletaro uzas fortego – multa malfrue kelkfoje – estas sole ĉar lia malamiko puŝas tio. 
Se “popola leono” faras verŝi burĝeca sango, ĝi estas ĉar tiu, por siaj akuratecoj, siaj krimoj kaj 
sia malspriteco, ĝi provokis tio laborantan replikon kaj ilin kondukitas al pacienca limo. Tiel 
kruela kiam ajn proletara reago, ĝi estas nepridiskuteble kaj ĉiam motivigato per la burĝeca 
konduto.

Bonvolu! Ke tio lasta haltu krii pro malmulta grato, ke ĝi restas sensenta al plendoj de ĝiaj 
suferantoj kiam ĝi humiligas kaj premegas, kaptas kaj mortigas ĝin.

Ke ĝi se memorige bona, antaŭe ĝi malaprobi al fortega bezona unu tago aŭ unu momento, 
la jarcentojn de potencado, rabaĵo kaj do ĝi asertis ĝia fatala potenco.

Se la burĝeco voli socia paco, se ĝi povis vere abomeno per la fortega, se ĝi volas eviti 
revolucio, nenio pli facila. Sufiĉas ĝin – sed bezonos fari ĝin – ĝi rifuzi al ĝia klasa hegemonio, ĝi 
malaprobi militoj, ĝi fari la vera homaro oferanta ĉio ke ĝi incitas estroj kaj posendantoj agi kiel 
faras.

TIO ESTAS LAIKA SPACO! FOREN LA PASTRARON!

Redakcio

La klasbatalo estas reala!
Nia popolon estas sur densa atako de Ŝtato, de 

kapitalo kaj de religioj.
Kontraŭ tio atakon, nur nia organizado, nia 

unuiĝo ebligas alfronti tion malamikojn kaj ĝi 
konstrui unu nova socio.

Kaj la Esperanto estas la voĉo de tio libera kaj 
nova socio.

Se la angla idiomo estas tirana lingvo, 
Esperanto estas premata voĉo de nia popolon!



Ni bezonas volontulojn!
Nia iniciatemo bezonas volontulojn por skribi, traduki, 

desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo. 
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
Kontaktojn:

Fenikso Nigra 
CP: 999 – CEP 13001-970 Campinaso – San-Paŭlio

Aŭ
Sindikato el Artaj kaj Diversaj Oficoj Laboristoj de Campinaso 

(SADOL-Campinaso)
asociito de Brazila Laborista Konfederacio (BLK) – Internacia 

Laborista Asocio (ILA)
CP: 5005 – CEP 13036-970 – Campinaso -San-Paŭlio

m.e.: fenikso@anarkio.net    m.e.: campinas@fosp.cob-ait.net
http://anarkio.net    http://fosp.anarkio.net    http://cob-ait.net

"Senekonomia kaj sensocia egaleco, politika egaleco estas iluzio". M. Bakunin

Gelaboristoj emancipigxas per mem laboro

Do, se kapitalismo decidis al ĝi fari tio necesegaj oferoj, homo estos morgaŭ viva realo, 
evolucio faros sen piedligilo kaj revolucioj estas pesinta.

Malfeliĉe, ne ĝi estos tiel. Kapitalismo nur cedos por la forto; la progeso nur antaŭeniros 
em kiel bezonaj fortoj por ĝi efektigi akuŝaj progresaj laboristoj. Ili persistos necesegaj per la 
tempo ke la embriigado transpasi estas malfruanta por malsuperega malmulto privilegiuloj, ĝi 
havas pretendemo rezervi por si ĉioj feliĉoj tio mondo.

Kiel ĝi observas, revolucio nenio pli estas, en la realo, ke fortega ago sed tio bezonas ĝin, ĝi 
akcelas kaj deĵetas tra malfruanta forto, kiam momento venas evolucia marŝo estas tro 
malrapida.

Revolucio estas ne io malinteligenta kaj neutile sangavida, mitologia aŭ mistika io kiam 
volas burĝaj historiistoj kaj sociologoj pagas per la kapitalismo.

Revolucio estas por evolucio kiel erupcio esta tiel por vulkano.
Sed, ĝi estas pli facila eviti revolucio je vulkana erupcio. Ĝi sufiĉas por tio ke la homoj 

rekonas samaj aliaj homoj, tial homo ĉesos de esti lupo por homo, ke malaperos opresiaj kaj 
aŭtoritataj reĝimoj. Solidareco kaj multuala helpo revenos moraj bazoj de nova socia ordo.

Ne ĝi trompas tamen. Oni havas em intetelekto ke tiu resulto nur estos trafonta post bruta 
falo de aktuala reĝimoj per la solan, veran socian revolucion.

Neniu havis povi, en la aktuala stato de aferoj, oni eviti tio, ĉar kiuj povas ne volas  fari, 
malbona por ili.Ili havos plendprotesti sole de samaj ili.

Ĝi nur se povas deziri unu afero, ke tio revolucio estas sufiĉa plena al ĝi esti lasta.
Ĝenerala intereso adeptoj kaj klasaj kunlaboradoj de evolucio sem revolucio kaj socia 

aliformigo per reforma vojo, ke ĝi apogas tio ideoj en nomo de kapitalismo tra demokratio, ili 
scias ĝiaj limojn. Vi estos rektajn ke la revolucia tago kie ili ne aperos em ĝiajn frenestrojn por 
vidos pasi ĝi. Ili estos en la kontraŭa klaso.

Kaj ideaj laboristaj defendantoj, oni faras fine votoj ke ilividas kun klareco, kaj nun, kiam 
ili estas veraj realismaj, kaj do, ili revenos al ĝia origina klaso kaj ni kunitaj per la libera lukto 
de nian popolon. 




