
La Ŝtato estas
superregado
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Ni estas firme konvinkitaj ke la plej
malperfekta respubliko valoras mil
fojojn pli ol la plej klera monarkio, ĉar
almenaŭ en la respubliko estas fojoj
kiam, kvankam daŭre ekspluatataj, la
personoj ne estas subpremataj, kiel en
monarkioj li ĉiam estas. Kaj la
demokratia reĝimo levas iom post iom
la homoj publika vivo, kiun la monarkio
neniam faras. Sed kvankam preferante
la respubliko, estas devigitaj tamen
agnoski ke, kio ajn formo de registaro,
dum homa socio restas dividita en
malsamaj klasoj pro hereda malegaleco
de okupoj, riĉeco, edukado kaj rajtoj,
ĉiam estos la ekskluziva registaro kaj la
nepra ekspluatado de la plimulto de la
minoritato.

La ŝtato estas nenio alia ol tiu

superregado kaj ĉi reguligita kaj sistematizada ekspluato. Ni pruvos ĝin ekzamenante la popola
registaro de la konsekvencoj por minoritato komence kiel inteligenta kaj tiel dediĉita kiel estas
dezirata, en ideala stato, fondita en libera kontrakto.

Fojo establita la kondiĉoj de la kontrakto povas nur meti ilin en praktiko. Tiel, supozu ke tre
saĝaj por rekoni siajn proprajn neadekvateco, ankoraŭ havas la komprenon necese konfidi la
registaron de eldonas nur la plej bonaj civitanoj. Tiuj privilegiaj homoj ne komence de leĝo, sed
nur la fakto. Ili estis elektitaj fare de homoj ĉar ili estas la plej inteligentaj, la plej sperta, la plej
saĝa, la plej kuraĝaj kaj la plej sindonema. Ĉerpitaj el la popolo, supozeble tutegale, eĉ formas
apartan klason, sed grupo de privilegiaj homoj por la simpla naturo kaj distingita, sekve, por
populara balotado. Ilia nombro estas nepre tre limigita, do ĉe ĉiuj tempoj kaj en ĉiuj landoj, la
nombro de personoj dotitaj per tia eksterordinara formo kvalitoj kiuj estas necesaj por si la
unuaniman respekton de nacio estas, kiel sperto instruas al ni, tre malgrandaj . Tiel,
malsukcesante teni malbonajn elektojn, la homoj ĉiam estos devigita elekti inter ilia popolo
regantoj inter ili.

Tie do socio dividita en du kategorioj, ne diru du klasoj, el kiuj unu enhavas la vastan
plimulton de civitanoj libere submetiĝi al la registaro ilia elektita; la aliaj, formis malgranda
nombro de privilegia naturo, rekonita kaj akceptita kiel tia fare de la popolo kaj respondeca ĉi



regas gxin. Dependa populara elekto, komence nur
distingitaj civitanoj de la homoj posedas kvalitojn
kiuj rekomendas ilia elekto kaj estas nature, inter
ĉiuj, la plej utilaj kaj plej sindonaj civitanoj. Ne
rekonas ajnan privilegion, ajna aparta dekstre, krom
por ekzercado, dum la popolo volas, la specialaj
funkcioj de kiuj estas zorge. Plie, per sia vivmaniero,
la kondiĉoj kaj la rimedoj de ilia ekzisto, ne disigas
iamaniere el la tuta mondo, por ke perfekta egaleco
daŭre reĝi inter ĉiuj.

Tiu egaleco povas teni dum longa tempo? Ni
asertas ke ne, kaj nenio estas pli facile pruvi.

Nenio estas tiom danĝera por la privata moralo
de la persono kiam la kutimo de komando. La plej
bona persono, la plej inteligenta, la plej senpartiaj, la
plej malavara, la plej pura, se prirabu infaliblemente
kaj ĉiam en tiu aktiveco. Du sentoj imanenta en
potenco neniam malsukcesi produkti ĉi
demoralisation: malestimo por la homoj kaj la troigo
de liaj propraj meritoj .

La homoj, rekonante sian malkapablon regi sin,
ili elektis min kiel ilia estro. Per tiu ago arogante
proklamis sian malsuperecon kaj mia supereco. Inter
tiu amaso da homoj, mi mem rekonis nur kelkaj de la
sama, mi estas la sola kapabla de direkti publikaj aferoj. La homoj bezonas min, vi ne povas
malhavi mian servoj kiel mi Basto; Li devas do obei min por sia propra bono kaj la deziratan
komandon ĝi, fari vian feliĉon. Tio estas pli ol sufiĉa por perdi vian kapon kaj koron kaj fariĝis
freneza de fiereco, ĉu ne? Jen kiel potenco kaj la kutimon de komando fariĝis por homoj, eĉ la plej
inteligenta kaj la plej virta, fonto de ambaŭ intelekta kaj morala aberacio.

Ĉiu homa moraleco - kaj ni strebas iom pli antaŭen en pruvante la absolutan veron de tiu
principo, kies disvolviĝo, ekspliko kaj pli larĝa apliko estas la taŭga celo de ĉi tiu laboro - la tuta
morala kolektivajn kaj individuajn esence ripozas sur homa respekto. Kion ni celas diri per homa
respekto? Ĝi estas la rekono de la homaro, homaj rajtoj kaj homa digno en ĉiu persono, kia ajn ilia
raso, koloro, grado de disvolviĝo de lia inteligenteco kaj lia propra moralo. Sed se tiu persono estas
stulta, malvirta, malestiminda, mi povas respekti ĝin? Sendube, se ĝi nur tion, Mi trovas ĝin
neebla respekti sian ruzemeco, lia stulteco kaj krueleco; ili igas min malsana kaj indigna min
preni kontraŭ ili, se necese, la plej energiaj mezuroj, eĉ mortigi vin, se vi ne restas al mi alian
rimedon por defendi kontraŭ ĝi mia vivo, mia dekstra aŭ kio mi estas bonfama kaj multekosta.



Perforto en ĉiutaga vivo
Nia socio, kelkaj estus malkonsentas, estas plejparte bazita sur perforto. Ĉie ni turnas nin sxajne
perforto, bildoj kontrolita de la kompania amaskomunikilaro akcenti ĉi percepto eksponente.
Tiu perforto, kiel parton de nia kulturo kaj de nia ekzisto, sendube havas profundan efikon sur ni
al la punkto ke ĝi estas malfacile vere kompreni liaj kaŭzas. Kiuj estas kiel ricevantoj de tiu
perforto nature suferas brutala perdo de potenco. Ĉar potenco estas socia koncepto, ni kiel homoj
ne nepre kompreni ilian signifon.
Kiam ni konscias perdo de potenco, unu el niaj tipajn reagojn estas conscientizarmo ni la
malmultan potencon ni forlasis. Unufoje interne akceptita la efikoj de premo, ni portu ilin kun ni,
ofte nur por iĝi victimizers. Estas bedaŭrinda vero, ke viktimoj ofte fariĝis krimuloj, specife ĉar ili
estis viktimoj. Kiam agreso prenas la formon de fizika perforto, ofte rezultas en pli perforto.
Kun tio en menso, ni povas klare vidi kial la misuzoj sur bestoj - ĉu rekte en la kazo pri la
mistraktado de dorlotbestoj, aŭ nerekte en viando konsumado procezo - rilatas al la socia perforto.
Homoj kiuj estas mistraktitaj mem emas malsana regalo aliaj, kaj bestoj estas inter la plej facila
kaj plej sendefendaj viktimoj. Tio montras al ni ankoraŭ alian kialon socia subpremo devas batali
per tiuj koncernita kun la socia bonfarto de bestoj.



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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