
Please translate, and tell Them... -Lektorálásra vár - nyers irat

A Civilizált kormány

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan kéne működnie egy civilizált kormánynak, előbb vizsgáljuk meg a jelenlegi, 
sokszor bérgyilkosok fővezéreiből összetákolt kormányzatok égbekiáltó bűneit:

Történt kis országunkban, hogy a hazát militarizáló fővezérek, év végi jutalmazás címen, a fegyveres erők 
állományának, egy átlag melós három havi bérét osztották ki jutalomnak, miközben a melós már annak is örült, ha 
átlag harmad havi bért megkap év végi juttatásnak, mert nem sok olyan munkahely van, ahol megengedhetnek 
maguknak egy teljes, 13.havi fizetést. Nos, nem tűnik túl nagy bűnnek a mások büntetésére szakosodott hóhérok 
aránytalanul magas megjutalmazása, de ezt a jutalmat az utolsó fillérig, a melóstól veszik el. A diktátor, a rendőr  
főfőnök  és  a  hadsereg  legfőbb vezér  csak  pénzátcsoportosításnak hívja  ezt  az  ismételni  kívánt  műveletet,  de 
valójában ez közönséges fegyveres rablás, amit a rendőrség és a hadsereg követett el a civilek ellen, hogy a 
helyi kis-diktátor a nagyhatalmi diktátor kénye kedve szerint tudjon erőszakot mutatni.

Itt most nem arról van szó, hogy sajnálnánk a pénzt azoktól a munkájukat tisztességesen végző 
biztonságiaktól,  akik  fegyver  nélkül  is  képesek  rendet  tartani,  itt  arról  van  szó,  hogy  amíg  a 
diktátor, a rendőrfőnöke és hadsereg fővezére, kénye kedve szerint rabolhatja le az Országot, mert 
az amerikai diktátor ezt így várja el,  addig itt  becsület helyett csak áremelkedés és pénzromlás 
várható!  Tehát  alig  1/3havi  juttatás  a  melósnak,  három havi  a  fegyveresnek? Ezeknek teljesen 
természetes,  hogy  a  melós  által  termelt  10  pénzegységből  9  a  fegyverkező,  szögesdrótos 
rablóbandáé, 1 marad a melósnak.

Valójában a civilizálódás pont a másik irányban van, de erről a fegyverkező hóhérok hallani sem akarnak. 
Valójában a Civilizáció ott kezdődik, amikor a rendőr, fegyver nélkül is rendet tud tartani, mert az olyan erőszakos 
bűnözőket, mint a fegyverkező kis és nagy diktátorok, - már leszerelték és hatástalanították, így az alapjában véve  
jó  szándékú  egyének  már  nem  érzik  életveszélyesnek  a  munkába  járást,  és  képesek  tisztességes  célokért  
tisztességesen dolgozni.  Valami baj van a munkáddal? Tisztességesen akarsz dolgozni,  mégis hibázol? Minden 
hibánál,  egész biztos, hogy találsz valahol  a hibával kapcsolatban egy fegyverkező őrültet,  vagy a tisztességes 
főnök helyett egy nem normális kis-diktátort, vagy egy beépített, hozzá nem értő pártkatonát, aki semmit nem ért a  
céghez,  csak  kapja  a  magas  beosztást  stb.  Nos,  a Civilizáció  ott  kezdődik,  ahol  a  rendőr, 
fegyver nélkül is rendet tud tartani, és a Civilizációnak ott van vége, amikor a 
militarizált őrültek elkezdenek lövöldözni és kirobbantják a háborút.  Valójában a 
fegyveres erőkre, lehet,  hogy annyi  szükség van a biztonsághoz, mint amennyire szüksége van az embernek a  
betegségeire. Ó de hányan is hiszik, hogy a betegségek értékesek, végül is el lehet menni táppénzre, és nem kell  
tovább hallgatni a kis diktátorokat a munkahelyen.

Persze, ha a világot a hóhérok irányítják, sokszor nincs más megoldás, mint a legalizálni kívánt 
háborúzgatás,  de akiknek nem egyértelmű, hogy a gyilkosság, a  tömeggyilkosság, az azzal  való 
fenyegetőzés,  atomfegyver  gyártása,  forgalmazása,  bevetése  stb.  …  -bűncselekmény,  és 
fegyverkeznek,  háborúznak  stb.  ezeknek  a  hóhéroknak  a  börtön  alján  a  helyük,  nem  a 
parlamentekben! Az nem törvényes megoldás, hogy felrobbantjuk egy sivatagi ország tábornokát, 
majd időjárás elrontó gépekkel eláztatjuk a fél országot, hogy a lázadozók kedvét elvegyük. Persze, 
ha minden országot hóhérok vezetnek, akkor nem bűn, hanem hazát védő hőstettnek számítanak a 
gyilkosságok, de ez nagyon távol áll egy valódi civilizációtól. Ezek bűnöző katonai rendőrállamok, 
ahol  az  értelmes  és  civilizált  egyének  helyett  a  rablógyilkos  börtönőrökből  és  más  bűnözőkből 
összeállt fegyveres erők mondják meg, merre haladjon a világ. Nem, nem a biztonsági őrök dolga, 
hogy utasításokat adjanak a cégvezetőknek, mégis itt tartunk ma! Többek közt ezért ilyen pocsék,  
és halálosan beteg a világod Ember!

A névtelenség
A mi kis Országunkban a népbutításért felelős tudományos miniszter, szinte beszélni sem tud, inkább olyan  

röfögés féle jön ki belőle. A sport miniszter pedig úgy néz ki, mint egy ősember. Csak egy állatbőr szoknyát kéne  
rárakni, egy bunkót a kezébe, és hadd fusson az erdőbe! Ha senki nem ismerné és sehol nem lenne regisztrálva, és 
még papírjai  sem lennének,  névtelenként  egyik  sem okozna annyi  kárt,  mint  amikor  regisztrált  miniszterként, 
pártjuk érdekében, hülyeségeket nyilatkoznak és hazudoznak a tévében. Lehet, hogy a nincstelen bevándorlók néha 
össze piszkítanak és felgyújtanak elhagyott épületeket, mert nem tudnak fűteni, és nem találnak illemhelyet, de 
valójában nem ők jelentik a fő veszélyt! Az arcát csukjával eltakaró, névtelenség mögé bújt, se szeri se száma 
fegyveres kommandós – a bolygó egyik hóhéra! Ezeket a névtelenség mögé bújt fegyvereseket és állami  
terroristákat kell elsősorban megnevezni, megszámozni, jól olvasható, megfelelően nagy számokkal, ami a 
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tévében is látszik! ...aztán csak utána a fegyvertelen migránsokat! Hadd lássa a nagyközönség, kik a bolygó valódi  
hóhérai! A migráció is ott kezdődik, hogy a fegyveres őrültek valahol tönkreteszik a létfeltételeket, és elindulnak a  
menekültek! Kik a névtelenség mögé bújt hóhérok, akik jól megfizetett parancsra téged is bármikor 
kinyírnának?

Kritérium 0
Egy kormány akkor tesz a Civilizációért, ha a konfliktusokat kezelni tudja, fegyvereseit kordában tartja,  

majd leszereli, a leszerelésért és a civilizálódásért dolgozik, akárhány őrült is van a világban! Egy kormány 
annyira Civilizáció ellenes, antiszociális,  erőszakos, amennyire lerabolja a civil  értékeket, hogy civilekből 
hóhérokat képezzen, militarizáljon, hogy aztán a józan ész helyett, erővel tudjon mások felett uralkodni.

Amennyiben egy kormány az utóbbi, civilizáció ellenes irányt választja, törvényes eszközökkel, azonnal le kell  
váltani, és civilizált vezetőkre cserélni a diktátort, a rendőr főfőnököt és a hadsereg legfőbb vezért! Lehet, hogy  
különböző országokban máshogy nevezik őket,  de  mikor  nő  a  fegyverek száma  az  országban,  általában ők  a 
főbűnösök:  A diktátor,  a  rendőr  főfőnök és  a  hadsereg  legfőbb  vezér  -  általában ők  a  törvényeket  kiforgató,  
antidemokratikus trojka vagy triumvirátus! 

Még sok kritérium van, de tovább addig nem léphetünk, míg bérgyilkosok és fővezéreik gátlástalanul rabolják a  
hatalmat az Országokban.  A bolygó hóhérai: a fegyveres erők! Senki másnak nincsenek eszközeik az 
élet kiirtására az egész bolygón. Ők azok, akik leraboltak és halálra ítéltek téged is, vagy azért,  
mert van a fejeden sapka, vagy azért, mert nincs. Akár húzhatsz egy kapucnit is, és lehajtott fejjel 
tiltakozhatsz  a  bolygó hóhérai  ellen,  és  ha nincsenek köztetek  olyanok,  akik  kirakják ezeket  a 
bűnözőket a parlamentekből tanácsokból, és nem cserélitek le ezeket tisztességes vezetőkre, mind 
meghaltok!  A hóhér  nem  engedhető  be  valódi  civilizációba,  hóhérnak  a  börtön  alján  a  helye, 
megkötözve!

A Követ 2020.01.12-21.

COOPLERAY (BR) bordélytörés
Tájékoztatásul  közöljük,  hogy  a  Civilizáció  nem  vallási  vívmány,  eredményeit  természetesen  használhatják 
vallásos vagy nem vallásos egyének is, de egyetlen tömeggyilkos vagy nem tömeggyilkos próféta sem állíthatja azt,  
hogy az csupán az övé, és csakis az övé és senki másé. Akár tetszik, akár nem, a szonda által küldött mérési  
eredmények azt mutatják, hogy az ember világának teremtői, akik állítólag az embert a saját képükre formázták, az 
Istenségek  köreiben,  olyan  elfuserált  aljas  disznók  lehettek,  mint  néhány  hullarészeg  kőműves  az  emberek 
köreiben, de ki tudja, talán, egyszer majd a józanodás korszaka is elkezdődhet, mikor az álmosan ébredő kőműves 
nem úgy akar majd a legjobb lenni, hogy mindenkit erőszakkal megkárosít, aki jobb nála, hanem megnézi, milyen 
hibákat lehet még kijavítani, és megpróbálja újrahasznosítani a részegsége alatt a vödrébe kötött maltert. Mi nem 
erőszak  alapú,  hóhér  vallási  vezetőkkel  fűszerezett,  barbár  katonai  rendőrállamot  akarunk,  és  nem az erőszak 
királyai akarunk lenni,  bármi áron. Mi Civilizációt szeretnénk, civilizált,  tisztességesen választott  Hercegekkel,  
Hercegnőkkel, Királyokkal, Királynőkkel...
Továbbra sem célunk, hogy mindenhová a mi rendszerünket terjesszük, és tájékoztatjuk Angliát, 
hogy jogában áll akár valamiféle kirenovált feudalista rendszert fejleszteni, aminek keretein belül 
megtartják  a  családi  alapon  nyugvó  királyságot,  ha  nekik  úgy  tetszik!  Azért,  mert  a  mi 
rendszerünkben a nép választja a királyait, még nem kell kilépni az Európai Unióból, a különböző 
rendszerek is működhetnek együtt, a lényeg, hogy elérjük és megtartsuk legalább a civilizáltság 
alapszintjét.

Társadalmi Fokozatok

Ahhoz, hogy a lepusztulás és káosz szintjéről eljussunk a Civilizációs szintig, az alábbi létrán kell felmásznunk:
Civilizáció
Jogállam

Rendőrállam
Katonai Rendőrállam

Háború-pusztítás
Anarchia-káosz-pusztulás

Megjegyezzük, hogy a felfelé a Civilizáció irányában van, a bűnöző diktátorokat és hóhéraikat pedig azért kell  
leváltani, mert a lepusztulás irányába vezetnek, és el sem tudják képzelni, mi az a szabadság és mi az a Civilizáció.  
Az átmenni a háborún, nem azt jelenti, hogy neki állunk mi is harcolni, hanem azt, hogy egy hóhérok által 
vezérelt  világban,  aki  elindul  a  civilizáltság  irányába,  az  előbb  utóbb  szembe  találja  magát  a  háborús 
övezetekkel, és igencsak résen kell lennie, hogy megtalálja a magukat hősnek tekintő háború gerjesztő őrült 
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hóhérokat,  de ha ezeket sikerül  leváltani  és tisztességes vezetőkre cserélni,  az adott területen véget ér a 
háború.
Miről ismerjük fel, hogy a társadalmi fokozatok közül, melyiken vagyunk?

Civilizáció
Valódi demokratikus-liberális értékek és ezeken alapuló, egyértelmű, működő, TÖRVÉNY-KÓDEX rendszer. Az 
igazságszolgáltatás  elsősorban  rehabilitációs  alapú,  a  büntető  jog  csak  legvégső  esetben  szerepelhet.  Más 
életformákat tiszteletben tartó, környezetkímélő, építő jellegű gazdaság és társ-köztársasági együttműködés, szabad 
kereskedelemmel, ahol a jog már nem kap túl nagy hangsúlyt, mert már tisztázva vannak az alapvető jogok, és 
nincsenek  hóhér  uralkodók,  akik  fordított  értékrendjükkel  tönkretennék  mások  jogait,  és  nem kell  állandóan 
vitatkozni, pereskedni, másokon uralkodni vágyó pusztítókkal. Az egyének általában segítő, a másikra odafigyelő 
magatartást  mutatnak.  A vendégmunkások  egymástól,  más  országokban  tanulhatnak,  szabad  Országok  szabad 
határokkal, szabad átkeléssel, turizmus, vendéglátás, stb. … Sajnos, az Emberi történelem során, ilyen még nem 
igazán volt, csak az ez alatti szintek.

Jogállam
A  rendőrállam  kifinomulása,  mikor  az  egyének  már  rájönnek,  hogy  a  pusztítók  által  tönkretett  jogok 
helyreállításával megakadályozható a további lepusztulás. A lepusztulás ott kezdődik, hogy jogszerűen betiltanak  
egy  vagy  több  létfeltételt,  vagy  jogot  adnak  mások  megkárosítására.  A jogállamban  folyamatos  a  vita  és  a  
pereskedés  arról,  mi  az  ami  megengedhető  és  mi  az,  ami  nem megengedhető.  Kezdetleges,  ellentmondásos  
TÖRVÉNY-KÓDEX rendszer.

Rendőrállam
Büntetés alapú idomítási rendszer, azoknak, akiknek annyi valódi joguk maradt a sok ellenségeskedés után, mint az 
állatoknak. Az egyenruhás kénye kedve szerint büntet vagy elenged, de úgy kell táncolnod, ahogy ők fütyülnek, és  
akkor csak kevés büntetést kapsz. Tolvaj becstelen banda uralkodik, akik törvényesített büntetéssekkel szedik el  
mások értékeit.

Katonai Rendőrállam
Szigorított rendőrállam, ahol az egész Országból börtönt csinált a diktátor. Spártai szigor a munkahelyen, ahol a  
ranglétrán egymást  taposó rabszolgák túlórában,  alulfizetve termelik a selejtet  és szemetet,  mert  agyonhajszolt  
rabszolgák  nem  tudnak  minőséget  produkálni.  Mindenki  ellenség,  aki  nem  adózik  engedelmesen  a  hatalmi 
rablóbandának.  Hóhér  uralkodók.  Bezárt  ország,  katonai  haláltábor  szögesdrótjával  körbekerítve,  fegyveres 
határvédelem. Eltitkolt halálbüntetések, mert a katonai rendőrállam is igyekszik civilizáltnak feltüntetni magát, de  
jaj annak, aki véletlenül megtalálja az eltitkolt hullákat.

Háború-pusztítás
Amikor  a  katonai  rendőrállam  már  nem  törődik  azzal,  hogy  civilizáltnak  látsszon,  és  elszabadult  indulatok 
közepette nyíltan folyik a pusztítás és öldöklés, mert kifordított értékrendjük szerint ez a jó. Az élet értéke negatív,  
addig nem nyugszanak,  míg mindenkiből  hullát  nem csinálnak.  Mindenki ellenség,  és az az értékes cél,  hogy 
mindenkiből hulla legyen.

Anarchia-káosz-pusztulás
A katonai  pusztítás  utáni  állapot,  ahol  mindenki  nyomorult,  beteg,  bolond,  csonka  vagy  halott.  Áldozatokat 
követelő bűnös vallások, eltorzult  hitek. Senki nem tud semmit,  de majd az isten vagy más felsőbbrendű lény 
megsegít. Apátia, majd a remény is meghal, és nem marad a háborúzó rendőrállam után más, csak a halál, a kövek,  
és lepusztult sivatag.

Nos, ha körülnézel Országodban, láthatod mit pusztítottak a fegyverkező kis és nagy diktátorok, arról pedig nem mi  
tehetünk, hogy az Isten, Allah, Jehova szavak a skála legalján vannak a legtöbbet emlegetve, de fegyverkezni a  
vallás nevében,  a vallás védelme érdekében,  mindezt  vallásosan magyarázni  – ez nem más,  mint  diktatórikus,  
agresszív vallási szenny és trágyalé, amiből értelmes egyén nem kér.

Törvény: Fegyverkező diktátorok rendeleteit  a  valódi  civilizáció visszautasítja.  Fegyveres nem lehet  Megyei,  
Országos Herceg, Hercegnő, Király vagy Királynő, -hozzájuk tartozó bíra, közvetlen tanácsadó. -mert a Civilizáció  
ott kezdődik, hogy valakik leteszik a fegyvert, és törekszenek a tisztességes, békés együttlétre, és ott ér véget,  
mikor az ellenségeskedő őrültek fegyvert fognak és kirobbantják háborújukat. Mi nem kérünk az erőszak alapú 
katonai  diktatúrákból  és  rendőrállamokból.  Mi  Civilizációt  szeretnénk,  és  tapasztalat  szerint,  azok,  akik  saját 
akaratukból fegyveres erőknél szolgáltak, vagy a fegyverkezést szolgálták, ritkán válnak annyira tisztességessé és  
szabad gondolkodóvá, hogy a valódi civilizált Hercegek szintjét megközelítsék. Persze, lehetnek kivételek, mint a  
fehér holló, de ahhoz már nagyon sokat kell bizonyítani, hogy valaki rangjáért ezt a Törvényt felülbírálják. 
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