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22/12/10 - espanya colonitza - assassinant el Català

espanya ha tornat a demostrar el que és: un estat que deplora qualsevol cultura
que no sigui la castellana, i que tracta de colonitzar a la força tots aquells a qui la
llibertat els va ser privada per la força de les armes.espanya tracta, com feu
anglaterra amb Índia, de colonitzar i assimilar els nadius Catalans, i ara ens priva
de la nostra llengua a casa nostra.
Ara espanya ha decidit que la llengua vehicular a Catalunya no pot ser el Català,
que ha de ser també el castellà.
<ironia>I com són tan democràtics i hi ha separació de poders han esperat a que
acabessin les eleccions al Parlament de Catalunya</ironia> per a fer-ho.
Als meus amics que vau votar cyu: ja us ho vaig dir. espanya no pararà fins a
fer-nos desaparèixer i cap partit autonomista no podrà arreglar res ni aturar els cops
de les continues violacions dels nostres Drets Humans que perpetren des de
madrid.
Als que no vau pensar a votar un partit independentista, només hi ha una manera
de viure amb dignitat. I és amb llibertat i que ningú trepitgi els nostres Drets
Humans. Això només ho aconseguirem amb la Independència. En tenir un Estat
Català, farem les nostres lleis i ningú no ens les podrà discutir.
Als que vau votar un partit que odia els Catalans i que promou la nostra destrucció:
feu-vos ho mirar. Quina classe de persones sou?. Us mireu al mirall?.
S'està veient que al món hi ha tres tipus de països:
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? Els que respecten els Drets Humans i viuen en democràcia. Correcte.
? Els que no respecten els Drets Humans i tracten d'aixafar els altres.
? Les víctimes.
Dels que no respecten els Drets Humans i tracten d'aixafar els altres en tenim
diversos exemples: la xina contra el Tibet, el marroc contra el Sahara, espanya
contra Catalunya, espanya contra el País Basc, qattar contra els homosexuals i les
dones, països islàmics on es mata per no dur vel, per tenir un amant, per ser
homosexual o per posar música...
A la segona guerra mundial franco, hitler i mussolini foren d'aquesta mena, dels que
trepitgen els Drets Humans i tracten d'annexionar, conquerir, esclavitzar i assimilar.
La rèmora franquista no va ser jutjada i condemnada i ara segueix campant a plaer.
espanya és una vergonya per a la humanitat i els Catalans estem cridats un cop
més a rebel·lar-nos.
En aquesta era tenim la sort que no ens poden matar ni bombardejar cada trenta
anys com solien, però no dubteu que ho farien si poguessin.
espanya ataca per tots els fronts. A País Valencià es veu clarament, com també es
veu a Catalunya Nord la ofensiva que feu l'estat francès i les seves devastadores
conseqüències sobre els Catalananoparlants.
No en tingueu el dubte. Som els bons.
Nosaltres no pretenem reprimir ni assimilar un altre poble, ni obligar que a les
espanyes parlin la nostra llengua.
ells sí que ho fan a casa nostra. No respecten les votacions del nostre Parlament, ni
els nostres referendums.
Aneu-vos fent a la idea que cal enfrontament.
No podem seguir defugint l'enfrontament.
Ens hem d'enfrontar a espanya, que és l'abusananos de classe.
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Pacíficament, però amb tots els mitjans al nostre abast.
Tot val: no acatament de sentències, resistència passiva, ignorar l'ocupant (com
feien alguns països davant l'ocupació nazi), plantar-nos des del govern i no fer cas
a les imposicions feixistes...
Però una cosa tinc clara: artur mas i cyu són uns xaiets. És un partit que no vol
l'enfrontament, només governar les engrunes. Només mantenir adormits els
Catalans.
Orgullosos com són els espanyols ni tan sols li donaran la oportunitat a cyu,
escenificant una planejada obra de teatre, de presentar-se com els salvadors de la
situació per garantir-se un govern autonomista amic a Catalunya durant anys.
Al govern de les espanyes són orgullosos. Es creuen que són superiors. Creuen
que la seva llengua i la seva cultura s'ha d'imposar als aborígens, tan si els plau
com si no.
No en tenen prou de tenir sotmesos els colonitzats si no que els han d'humiliar. I
quina nova humiliació podia arribar per a Catalunya?. Sense diners, amb un gran
deute, amb una quantitat d'immigració en un brevíssim temps que sobrepassa el
que han absorbit a Europa... carregar-se la immersió lingüística.
Evidentment no és el darrer dels atacs, només és un més dins l'estratègia d'acabar
amb la nostra cultura mil·lenària.
Alhora atacaran Ses Illes, País Valencià, la Franja, seguiran tancant repetidors de
TV3 a País Valencià, es carregaran les lleis que obliguen a retolar, com a mínim, en
Català... i no us estranyi que imposin quotes de castellà obligatori a les televisions.
Tot s'hi val en aquests atacs feixistes pro la "supremacía espanñola".
Resistim, però fins quan?. És evident que no podem resistir per sempre i és evident
que un a un aniran multant, i destrossant la vida a qui ofereixi resistència a les
seves imposicions colonials: professors que es rebel·len, polítics que es neguen a
acatar, batlles, regidors, Acció Cultural del País Valencià...
Ens enfrontem a un estat depredador que ens roba i ens vol destruir.
Només hi ha un camí: tallar d'un cop i per sempre amb l'estat espanyol.
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I això es fa votant Independència massivament i proclamant la Independència per
via unilateral.
I punt.
Catalans de sempre, de poques generacions, o de nova arribada, només podrem
viure com persones si som lliures i decidim el nostre destí.
Adreça curta Twitter: http://wp.me/pzeab-1I3
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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