Mamy do czynienia z potwornym pomieszaniem pojęć. Ludzie
wychodzą na ulice by bronić konstytucji i demokracji, niestety
mamy albo jedno albo drugie. Prawdziwa demokracja jest właśnie
tym co reprezentuje PiS; jakobińskim nacjonalizmem, tyranią
większości. To oni bronią PRAWDZIWEJ demokracji. W Egipcie
broniło jej Bractwo Muzułmańskie. Aż w końcu Al-Sisi
przywrócił wolność depcząc demokrację. Nie warto walczyć o
demokrację to dziki paskudny ustrój; wszędzie tam gdzie
brakuje tych kilku milionów liberałów demokracja jest fatalnym
pomysłem. Jeśli nie mamy do czynienia z Jeffersonowskim well
informed society lepiej poprzestać na cenzusie lub oświeconej
tyranii, dlatego popieram Asada, także dlatego że nie jest
masowym zbrodniarzem jak Hussein czy Gaddafi…
To miał na myśli Mill gdy pisal o dojrzewaniu do demokracji.
Pisał on o uproszczonych wizjach liberalnopodobnych, że
mniejsza administracja nie oznacza większej wolności, tak samo
jak demokracja nie oznacza wolności, ponieważ rzadko się
zdarza by większość ceniła wolność. Jeśli lud w swej masie nie
ceni wolności lepszy jest dlań oświecony dyktator Fryderyk II
na przykład. Niemcy demokratyczne wybrały Hitlera, póki były
pod nadzorem kajzera było znacznie lepiej. Sprawa jest stara
jak nowożytność. Rewolucja francuska byl to wspólny zryw
liberałów i demokratów przeciw nieoświeconej monarchii, ale
potem nacjonaliści (żyronda) i internacjonaliści demokratyczni
(kordelierzy, jakobini) zaczęli mordować liberałów (fejanci,
Malesherbes,
Condorcet)…
Uważajmy
na
tych
drani
demokratów!!!!! Pamiętajmy mądre słowa ojca niemieckiego
liberalizmu Gottholda Lessinga, że każdy kolektywizm to
maskowana tyrania.
Taki stan gdy demokracja już nie niszczy jest wtedy gdy my
liberałowie rządzimy na stałe. Amerykanie już sobie
przypomnieli że nie każda demokracja jest liberalna. Nie
brońmy demokracji, brońmy naszych liberalnych praw hamujących
ekscesy demokracji. W Tajlandii ludzie wykształceni są za
cenzusem, bo kacykowie przekupują ludzi ryżem wyborczym. U nas

brakuje tylko trochę liberałów więc może następne wybory
wystarczą i nie będzie trzeba cenzusu. Oby tylko nie wszyscy
liberałowie wyjechali na Zachód jak to się stało w Rosji…
http://www.youtube.com/watch?v=wrElq9h7oeE
Pozdrawiam liberalnie z Poznania !

