
Esti regita estas ...

regita estas por konservigxi en vido, inspektis, spionis, direktita, leĝdonita, reguligita, parkis,
endroutinado, predikato, kontrolita, estimita, valoraj, cenzurita, ordonis, per estaĵoj kiuj havas nek
la titolo nek scienco nek virto ! ! !

esti regitaj kaj estu ĉiu operacio, ĉiu transakcio, ĉiu movado konata, registrita, enskribiĝis,
veturoprezita, stampitaj, mezuri alprezigita, taksitaj, patentita, publikigita, rajtigita, etiquetado,
admonis, malhelpis, reformita, revenis, korektita. kaj sub la alivestiĝo de publikeco uzo en la
publika intereso submetigxi al kontribuo, uzata, elliberigita, ekspluatata, monopoligis, ĉantaĝis,
premis, mistifikite, prirabita, kaj tiam la malplej rezisto, la unua vorto de plendo, subpremita,
pruntedonis, turmentis , hostigado, misuzita, pistitan, senarmigita, garotted, malliberigita, ŝoto,
ametrallaron, provis, kondamnita, deportita, oferas, vendis, traidoe maksimuma grado, ludis
mokridis, indignigitaj, desonrado.eis registaro jen lia virteco jen ilia moralo!

Ho! homa personeco! kiel povis vi lasu vin enprofundigi sesdek jarcentoj, ĉi malnobleco ???



Ni estas anarkiistoj, ĉar dum jarcentoj ni estis viktimoj de ĉiaj registaroj, kiuj super tiu
tiraneco, estis aperante pli rabistojn, pli unu fanatikoj, pli unu murdistoj post unun despotoj. Ni
anarkiistoj ĉar ni kredas ke estas kialo por esti esplorita kaj ni devas labori por grupo de senhonta
iĝi milionuloj. Ni estas anarkiistoj, ĉar ili ne akceptas la leĝojn kiuj inventis mortigi kaj sufokas
nia krio de protesto.

Ni anarkiistoj ĉar ni ne kredas je siaj militoj en siaj hejmlandoj, aŭ iliaj dioj . Ni anarkiistoj
ĉar ni malamas sian polico, liaj generaloj, reĝoj kaj prezidantoj. Ni estas anarkiistoj, ĉar kontraste
kun ili, ni suferas kun homan doloron. Ni anarkiistoj ĉar ni volas liberigi vivo, sana, reciproka
respekto kaj egaleco por niaj filoj kaj filinoj. Ni anarkiistoj ĉar ili ne povus vidi la larmojn de
multaj bonaj homoj, humila, kiu forlogigxis generacio post generacio. Ni anarkiistoj ĉar ni estas
hontindaj tiu sistemo, ni vidu ne nur morto, sed malsato, arestoj, subpremo, malegaleco kaj
fremdiĝo kaj milionoj de mensogoj. Ni anarkiistoj ĉar ni scias lian potencon, lian forton, lian
terorismo, kalumnio, murdo vin malliberigi nin

kalumnio.
Alvoko teroristoj, iuj personoj regante aliaj homoj per bomboj, tankoj, kanonoj, arestoj,

torturoj kaj ekzekutoj, psikiatriaj hospitaloj kaj mensogoj de infero. Ili diras ke anarkio estas
kaoso, sed en ĝia kapitalisma socio estas ke ni vidu krimo, prostituado, malegaleco, detruo
samtempe: troo manĝaĵo kaj milionoj de personoj mortas de malsato, vilaĝoj atencoj, urboj, tutaj
landoj, devastar ĉiu kun ilia avareco kaŭzante ĝeneralan panikon.

Lia ambicio, lia egoismo, lia stulteco, lia blindeco kaj frenezo por potenco detruas mem, por
viaj infanoj kaj viaj nepoj ne volas memori vin, vian sistemon estas en kaoso, ĉar ĝi estas subtenita
de mensogoj, teruro, artikoloj, Kodoj , leĝoj, rekompencoj kaj punoj. Tial ni anarkiistoj, ni
anarkiistoj ŝanĝi ĉi socio pozitive por vi kuraci tiun danĝeran frenezo Ni estas anarkiistoj, ĉar tie
devas esti iu krii liaj atrocidades, ĉar ni ne timas, ĉar multaj ne. Ni anarkiistoj en la stratoj, en
malliberejo, la elektra seĝo en la proceso kaj en tombejoj .

Ĉar estante anarkiisto estas multaj aferoj kiujn vi ne komprenas aŭ havas la kapablon
kompreni kaj tiel estanta mortigita jarcentoj, ili metis nin krimon kaj malliberigi nin fremdigas
soldatoj kaj policanoj defendi vin uzi ĉiujn lertaĵojn por ni malsupren, sed venas al la konkludo, ke
por ĉiu anarkiisto kiu vi murdo, alia naskiĝas.

Ni ne pardonos ilin, ne ludos sian partion, ni estas tiuj, kiuj ne kredas je liaj promesoj, ĝi
doloras vin kiam ni defendas la liberecon kaj egalecon, ni kredas en arto, progreso en edukado, ni
ne bezonas nek dioj nek mastroj, ni kredas en homoj, en naturo, la rajtoj kaj devoj de ĉiu, ni volas
socion de paco, amo kaj reciproka respekto, socio kiu ne ŝajnas esti io kiel ŝi, volas anarkiisman
socion.





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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