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Totalaj praktikoj estas 
oftaj en nia historio kaj oni 
ĉiam bonfaras grupetoj ke 
tenas sin en la povi aŭ oni 
ekhavas tra risurcoj ke formas 
totala reĝimo. Totalaj 
ordinaraj karakterizaĵoj estas: 
ordonemismo, perforteco, 
arbitraĵo, ekonomia kaj 
politika monopolo, 
ĝeneraligata subpremeco, 
naciismo, popola kontrolo tra 
komunaj steriotipaj normoj, 
klera kaj personiga per estroj.

Ni vidas tiam kiel tio se 
procesas.

Ni havas pluraj 
eksemploj kia adicias ĉi tiuj 
karakterizaĵoj kun iaj varioj, 
kiel totalaj reĝimoj de 
Salazaro de Portugalio, de 
Franco em la Hispanio, de 
Mussolini en la Italio, de 
Hitlero en la Germanio, de 
Lenin kaj pli malbona post tio 
Stalin en la eks-URSS, 
aktuala Rusio, de Vargas en la 
Brazilo, de Peron en la 
Argentino, de Pinochet em la 
Ĉilio, de Castro em la Kubo, 
ktp. Oni havas granda listo de 
totalaj gubernioj kontrolatoj 
per sadismaj kaj mesiaj estroj 
kie oni havas ekonomia 
korporacismo kaj bonfaranto 
de la entreprenaj oligarkioj 
ligilata al totala reĝimo.

Ĉiuj okazoj, oni estas 
plena kontrolo kaj ĉiuj 
malkontentaj formoj estis 
silentigataj em la nomo de 

oftaj sinpravigoj: socia 
harmonio, progreso, nacia 
sekureco, alilanda minaco. 
Ĝi estas tiam asociitaj al 
grupetoj kia volas la sócia, 
ekonomia kaj politika 
kontrolo ĉar ĝin surmetas 
ĝiaj ideoj kaj garantii granda 
socia kontrolo.

Unua paŝo de tiuj 
gobernoj estas stabiliĝi tra 
de kraĵo de malamikoj kie 
ilin estos respondantoj per la 
sociaj malsanoj kaj 
direktiĝas ilin sistema 
malamo. Komence estas 
domaj celoj de lando mem, 
oni sociaj grupoj, partioj aŭ 
religioj recevis unua ŝarĝo de 
tiu halteco, krueleco kaj 
malamo. Do ĝi pligrandigas 
tia malamikoj al rasoj, landoj 
kaj etnaj grupoj. Tio oni 
povas suferi ŝanĝoj en la 
konstrua procedo, sed ni 
komparas oftaj totalaj 
reĝimoj, ni vidas ke tio estas 
ofte.

Totalaj proponoj ĝenerale 
fariĝas la sava tabulo per 
grupoj de povi. Ili plifortigas 
teorioj kaj proponoj de varbi 
iluzita popolo per sistemo kie 
komprenas esti tro fortega al 
oni krii sekureco kaj ke la 
detruo kaj ekstermado de oftaj 
grupoj oni havos trankvilo kaj 
prospero. Tio estas trompeco 
en nia taksado, unua fojo kia 
sistemoj bazitaj en la sistema 
ŝtelo kiel kapitalismo kaj 
ŝtata comunismo, ĉiam oni 
subtenos ekspluata modo kaj 
granda subpremo oni levas la 
popolon al  senesperaj 
situacioj.

Ni luktas kontraŭ tio 
situacio kaj kontraŭ la totalaj 
dekstra aŭ maldekstra 
reĝimoj.



Ni bezonas volontulojn!
Nia iniciatemo bezonas volontulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn 

kontribuaĵo. 
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!
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Gelaboristoj emancipigxas per mem laboro

Pariza Komunumo – 
per Kropotkin

La 18an de marto 1871, la Pariza popolo 
ribelis kontraŭ ĝenerale abomenata kaj 
malestimata potenco kaj proklamis urbon 
Parizo sendependa, libera, memstara.

Tiu renverso de la centra potenco okazis 
eĉ sen la revolucia kutima scenaro: tiun tagon 
estis nek pafoj, nek sang-elverŝo malantaŭ la 
barikadoj. La registaro forŝoviĝis antaŭ la 
armita, surstratiĝinta popolo: la trupo 
evakuis la urbon, la funkciuloj hastis al 
Versajlo, kunportante ĉion, kion ili povis 
kunporti. La registaro forvaporiĝis, samkiel 
putrakva marĉeto sub printempa vento, kaj la 
19an, apenaŭ elverŝinte sangoguton el siaj 
idoj, Parizo troviĝis libera de la malpuraĵo, 
kiu haladzigis la civitegon.

Kaj tamen la ĵus okazinta revolucio 

malfermis novan eraon en la serio de 
l'revolucioj, per kiuj la popoloj marŝas de 
sklaveco al libero. Sub la nomo Pariza 
Komunumo naskiĝis nova ideo, deirpunkto de 
la estontaj revolucioj.

Kiel ĉiam okazas por la grandaj ideoj, ĝi 
ne estis la frukto el la konceptoj de filozofo, de 
individuo: ĝi naskiĝis el la kolektiva spirito, ĝi 
eliĝis el la koro de tuta popolo; sed komence ĝi 
estis malpreciza, kaj multaj inter tiuj mem, 
kiuj realigis ĝin, kaj por ĝi oferis sian vivon, 
komence ne imagis ĝin tia, kia ni vidas ĝin 
hodiaŭ; ili ne konsciis pri la revolucio, kiun ili 
inaŭguris, pri la principo, kiun ili klopodis 
efektivigi. Nur dum la praktika aplikado oni 
ekvidetis la estontan gravecon; nur dum la 
penslaboro, kiu de tiam okazis, tiu nova 
principo preciziĝis, determiniĝis kaj aperis 
kun sia tuta klarvido, sia belo, sia justo kaj la 
graveco de siaj rezultoj.




