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Diktopia

Kära landsmän i Dikto,

Diktopia håller på att störta, och en ändring måste ske. Vi har väntat alldeles för länge med att fatta viktiga

beslut och behöver hitta vår känsla för gemenskap och nationalitet igen. Diktopia har varit en stormakt,

och om ni följer mig kommer vi snart vara där igen.

Vårt älskade land lider på grund av bristen på välfärd, teknik och el, och det faktum att vår dyrbara

oljemark säljs för en alldeles för liten summa till andra länder. Vi behöver ett regeringsparti med en stark

och tydlig ideologi, och som inte bara bryr sig om de enstaka rika i vårt land. Jag ska även se till att de

förmögna nomadoperna ska få betala tillbaka allt vi gav dem när vi släppte in dem i vårt land. Som ni

säkert är medvetna om har säkra källor nyligen utgett att nomadoperna börjat försöka ta över vårt Diktopia

helt och hållet. Detta är alltså hur de tackar oss. Följ mig, så ska nomadoperna få betala tillbaka genom en

högre skatt för att få pengar till välfärd, som kommer leda till fler jobb till diktoper och kollitoper, samt till

att vi sänker antalet analfabeter. Låt varje skola, sjukhus och fabrik prydas av den stolta draken från vår

flagga; Symbolen för det nya Diktopia som vi kommer skapa.

De nomadoper som inte har pengar nog att betala denna skatt ska tilldelas ett jobb som risbönder hos

kollitoperna, som ska få tid att utbilda sig och jobba inom andra karriärer.

Diktoperna och kollitoperna som då jobbar inom välfärden kommer få betala en mindre summa skatt, och

detta tidvis ökade belopp pengar använder vi till den teknik och el som vi behöver för att framför allt driva

oljeindustrin, men först utveckla vapen för att skapa ett hot mot de länder som har köpt upp vår oljemark,

och ta tillbaka det som är vårt, samt som försvar mot Sandropias möjliga hot.

Förhör kommer att hållas för att finna de inom militären som utgör ett hot mot landet och anser att vi ska

förenas med Sandropia. Dessa kommer att fängslas för att vi ska vara helt säkra på att de inte utgör

någon skada. Vi har inte råd med en terrorattack eller en statskupp. Vi måste även censurera vår

massmedia, som har läckt ut dessa militärers åsikter, eftersom vi inte kan låta dem lura i vårt folk sådant,

och istället föra vidare informationen om de giriga nomadoperna.

Den låga internetanvändningen bör inte höjas; Vi måste som sagt beskydda vårt älskade folk från

terrorister och landsförrädare som kanske kommer försöka hindra oss från att ge vårt land kontroll och



ordning igen. Istället når vi ut till massorna främst genom tidningarna.

Detta kommer innebära att vi även kommer att avskaffa tryckfrihetsförordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen, något som borde ha gjorts för länge sedan. Vi kan vara glada över att

nomadoperna inte har tillgång till någon massmedia och inte sprider sina löjliga traditioner och sin

vansinniga kultur. Om ni följer mig, så ska jag se till att dessa aktiviteter förbjuds, genom att också

avskaffa religionsfrihetslagen.

Följ mig, om ni vill se vårt gamla, mäktiga Diktopia resa sig igen, med dess ursprungliga invånare i topp,

och nomadoperna under oss, och om ni vill behålla Diktopia till diktoperna! Följ mig, om ni vill göra draken

på vår flagga stolt!


