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• Свободата е неделима – каквото и да отсечеш от нея, я убиваш. – М. Бакунин
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Разобличиха 
бежанците!

Ловците на джихадисти в ин-
тернет могат да хванат само 
шарани.

Създаването на 
Рожава/Северна 
Сирия

Пълният текст на учредителна-
та декларация.

Как да преборим 
бандитизма

Наръчникът за борба с хлебарки-
те с чехъл е явно настолно че-
тиво на държавата.

За „кожата на 
мечката”

Геостратегически размишления 
за руската мечка между дронове-
те и драконите.

60% по-скъпи 
билети в София

Протест срещу социалния джи-
хад на Столична община и нейния 
Център за градска дебилност.
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На война като 
на война
Сълзи на показ за „удар в сър-
цето на Европа” – стига бе! 
Патетична фейсбучна „съпри-
частност” – дрън-дрън! Де-
тинско простодушно възму-
щение от сорта на онова, от-
ронило се от устата на пре-
миера Борисов, че „не е чест-
но” – хайде холан! Не вдигахте 
толкова гюрултия за убити-
те другаде – в Турция, в Сирия, 
в Нигерия! Ислямска държава 
никога не е крила как смята да 
си води джихада – само Запа-
дът явно се изненадва всеки 
път, че те май говорели сери-
озно.

Зарежете лигавщините с 
пикаещите амурчета. Да по-
гледнем трите уж очевид-
ни, но затрупани под спекула-
ции извода от атентатите в 
Брюксел:

ПЪРВО – никакви „мерки за 
сигурност” не са в състояние 
да спрат атентаторите, до-
като:

… „сигурността” е моно-
пол и привилегия на държав-
ни и корпоративни институ-
ции, вместо да е пряко дело на 
гражданите;

… продължават да същест-
вуват такива причини за те-
рористични атаки, каквито 
са като организираната в 
определени региони разруха, 
всякакъв вид разделение, бед-
ност и експлоатация. Докато 
са налице изброените факто-

ри, те със силата на природна 
закономерност ще излюпват 
нови поколения мотивирани 
извършители;

… вирее религиозен фана-
тизъм. Срещу когото пропа-
гандната машина на държава-
та и капитала вади друг вид 
религиозен „морал” – така по-
гладко се поддържа демагоге-
мата за „сблъсък на култури”.

Разковничето тук е ясно 
като гледка през измит про-
зорец: промяна на света спо-
ред принципите на свобода-
та, равенството, солидар-
ността и здравия разум.

ВТОРО – джихадистите 
продължават да наказват 
обикновените граждани за де-
янията на техните т. нар. „го-
лемци”. Атентаторите изби-
рат лесни мишени за бомби-
те си, не нападат политици и 
държавни институции (моля, 
взрив на 300 метра от „сър-
цето” на бюрократична Ев-
ропа нима е „покушение сре-
щу институциите”?), играят 
ролята на дистрибутори на 
страх, и то сякаш по поръчка. 
Съмнението дали страхът на-
истина не е поръчан, или поне 
удобен за западния „елит”, 
води по прав лъч към:

ТРЕТИ извод – „лидерите” 
на затъващата едновремен-
но в няколко кризи Европа по-
лучават неотразими козове – 

КОГАТО ПРАВАТА СТАНАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА НЕ ОСТАВАТ

Задължително гласуване
На 28 март до сградата на 
Народното събрание се про-
веде поредният протест под 
надслов „Не на задължител-
ното гласуване”, организиран 
от мрежа „Бъди промяната” и 
част от серия от протестни 
действия срещу „опита за рес-
таврация на авторитарното 
статукво от преди 1989-та 
година, когато изборната ак-
тивност беше 99% и всички се 
редяха на урните, за да легити-
мират партийната диктату-
ра”.

Едновременно се проведе и 
протест на Българско либер-
тарианско общество под над-
слов „Вот без хомот”. Един от 
организаторите се беше за-
ключил с белезници за урна, 
като символ на предстоящи-
те законови промени.

След края на протеста ак-
тивисти от „Бъди промяната” 

блокираха пешеходната пъте-
ка до университета с голям 
транспарант „Не на задължи-
телния вот”. Стигна се и до на-
меса на полиция, което не по-
пречи на участниците да бло-
кират „зебрата” отново.

Според организаторите от 
„Бъди промяната” със санкции-
те, които се предвиждат, уп-
равляващите правят пореден 
опит в посока криминализация 
на бедността, тъй като „хо-
рата с относително благосъс-
тояние биха могли да си позво-
лят абсурда да си купят право-
то да не избират политически 
представител и да запазят не-
криминалния си статус, като 
си платят глобата за неучас-
тие”.

На фона на задълбочаваща-
та се криза на представител-
ната демокрация – спад на из-
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Анархистите за бежанците
Ч Е С Т О  З А Д А В А Н И  В Ъ П Р О С И
Вярно ли е, че анархисти-
те „бягат” да си кажат 
позицията по „бежанския 
проблем”?

Не е вярно.
За разлика от елитарни 

мислители като Андрей Рай-
чев и Михаил Константинов, 
ние не робуваме на клишира-
ни представи за мигрантите, 
било в умилителна, било в оч-
ерняща насока. Пак за разли-
ка от споменатите господа, 

не смятаме, че „нашествени-
ците трябва да бъдат спрени 
на всяка цена” – тлъст намек 
за куршуми. Не приемаме и ре-
цептата „да им станело зле в 
Европа, да не им дават папо на 
аванта – така нямало повече 
да прииждат”.

Това са глупости – и то под-
канящи да ударят български-
те гурбетчии в Европа. Глу-
пост е и гениалната идея за 
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и краят на държавата
» » » продължава от миналия брой

Досегашната историческа 
практика поставя пред тео-
рията и въпроси, които обик-
новено сме склонни да откло-
няваме, например:
• Защо в тези борби „низши-

те класи” търпят непрекъс-
нати поражения?
Защо балансът на наша-

та повече от вековна борба 
с държавата, която имаше 
своите кулминационни точ-
ки в Парижката Комуна (1871), 
през Руската революция в Ук-
райна и Кронщад (1917-1921), в 
Испанската революция (1936-
1939), с известни уговорки в 
Унгарската революция (1956) 
и отново във Франция през 
1968 г., не е блестящ?

Една от причините за „за-
леза на анархията” не е ли в 
това, че тя престана да бъде 
„изобретателна”? Т. е. днес тя 
не дава конкретен отговор 
на въпроси от рода на:
• Как да се борим ежедневно 

за текущите си нужди и в 
перспектива – за промяна-
та на обществото в посо-
ка на идеала?

• Каква трябва да бъде про-
мяната (или програмата) с 
оглед днешното състоя-
ние на обществото?

• Кои са обществените сили 
в епохата на РР, които са 
заинтересовани да я извър-
шат (или ще бъдат прину-
дени да го сторят) и към 
които следва да се адреси-
раме?

• Защо позволихме на „попо-
вете на анархизма” да го 
превърнат в мъртвешка 
схоластика, в своего рода 
катехизис, в затворено 
учение, изобретено и по-
стигнато веднъж завина-
ги, което, като му приба-
вим малко „испанска мито-
логия”, остава само да бъде 
преподадено и наизустено 
от анархоенорияшите, за 
да бъде всичко „окей”? и т. н.
Новите социални даденос-

ти, породени от РР, ни нала-
гат не само да ревизираме 
„старите буквари”, но и да ос-
ъзнаем, че колкото и героични, 
романтични и нравствени да 
са били битките ни с държава-
та и капитала, те до голяма 
степен принадлежат на мина-
лото, в което потиснатите 
и онеправданите са се въоду-
шевявали от утопии и мечти, 
от нравствено възмущение и 
миленаристки пророчества и 
вярвания, за чиято реализа-
ция е нямало нито обектив-
ни, нито субективни условия. 
Борби, в които изтласканите 
с лакти и ритници от извори-
те на живота са били предва-
рително осъдени на кървави 
поражения от алчните, влас-
толюбиви и безпощадни гос-
подари, или на дегенерация и 
връщане в изходната точка, 
когато някакъв „авангард” на 
низшите, обикновено излязъл 
от средите на лумпените, се 
е докопвал до властта и се е 
настанявал в палатите на би-
вшите властодръжци.

Едва сега за пръв път в ис-
торията може да се докаже, 
че премахването на държава-
та става необходимост и ус-
ловие за съществуването на 
човечеството.

Критика на държавната 
идея и практика в 
светлината на РР

Докато с космически скорос-
ти и адски ритми всички обла-
сти на човешкия живот тър-
пят от 200 години насам ше-
метни промени, които често 
са непредвидими, демокра-
тичните институции, сред-
ства и методи остават на 
нивото на парната машина 
и… римското право. От тук 
и днешното парадоксално по-
ложение: демокрацията „побе-
ди” почти навсякъде диктату-
рите, но се оказа негодна да 
реши съществуващите мно-
голики проблеми на човечест-
вото, предизвиквайки все по-
нарастваща апатия и паралич 
на „демоса”.

РР е на път да промени из 
основи икономическото и со-
циално съдържание на обще-
ството и неговата полити-
ческа организация. Подобно на 
средновековния селянин или 
пчелата (без да дават като 
тях мед) функционерите-чи-
новници са годни да действат 
в неизменна среда, в която ре-
акциите са стандартни, едно-
образни и повтарящи се. Точно 
тази среда обаче е подложена 
на непрекъснато извършващи 
се промени, вследствие нахлу-
ването на научно-техническа-
та революция в нея. С това 
се разрушава стабилността, 
която е условие за функцио-
нирането на бюрократична-
та или както още я наричат 
командната система. Така 
РР прибавя към класическата 
анархистическа критика на 
държавата нови основания, 
които показват недвусмисле-
но нейната несъстоятелност 
и налагат императивно от-
страняването ґ като форма 
на обществения живот и ар-
битър в човешките отноше-
ния. Ще се спрем последова-
телно на по-важните момен-
ти от тази критика, насоче-
на срещу различните държав-
ни образувания и принципи.

Политическата система 
на днешното общество е за-
творена. Тя е обградена с не-
проницаеми стени, посред-
ством които се изолира външ-
но (от гражданите), а чрез 
етажирането и разделянето 
на министерства, служби и 
отдели постига и вътреш-
на изолация (между отделни-
те си звена). В добавка, тя е 
свръхцентрализирана, тежка, 
бюрократична, чугунена и без-
човечна. („Държавите – казва-
ше Де Гол – са студени живот-
ни”.) Тя насърчава грандомания-
та и лакейството, егоизма и 
конформизма. В такава среда, 
в която никой не се интересу-
ва от нуждите и очакванията 
на другите, солидарността и 
взаимопомощта стават не-

възможни. Чиновниците са се 
вкопчили в своите „гилдии”, 
статути или извоювани при-
вилегии, което засилва кор-
поратизма и консерватизма 
им. Ако искаме да избегнем 
тоталното бюрократизира-
не на общественополезните 
функции и склерозирането на 
обществото, ще трябва да 
обобществим функциите на 
бюрокрацията!

Йерархическата органи-
зация на капиталистическо-
то общество, чийто произ-
ход, същност и еволюции са 
разгледани в издадената от 
нас книга „Екоанархизмът” 
на американския екоанархист 
Мъри Букчин, се характеризи-
ра с шефове, които издават 
заповеди, принуждават, сле-
дят, надзирават, възнаграж-
дават и наказват, и изпълни-
тели, които „вършат рабо-
тата”, подчиняват се (или се 
преструват), имат право да 
протестират (но „умерено”!) 
и да стачкуват (но „не е жела-
телно”) и трябва да искат раз-
решение, за да отидат до то-
алетната или на демонстра-
ция. Построена върху този ан-
тагонизъм началници-изпълни-
тели, такава организация из-
разходва основната част от 
своята енергия за неговото 
преодоляване. Удобна за ше-
фовете („давам заповеди, сле-
дователно съществувам!”) и 
може би за много от подчине-
ните (да не се мисли, да се мър-
мори и „търси перваза”), тази 
организация струва много скъ-
по на обществото в условия-
та на РР и затова е осъдена.

Не е тайна, че ние анархи-
стите сме врагове на партии-
те, парламентарната власт, 
на изборите и представител-
ната демокрация.

Големите партии, които 
се появиха с раждането и раз-
пространението на всеобщо-
то гласоподаване, са постро-
ени подобно армията и църк-
вата като пирамиди. Фено-
мен от света на „пазарната 
демокрация”, те са се превър-
нали в огнища на корупцията 
и средоточие на групировки 
и прегрупирания на всевъз-
можни собственици, тър-
говци, борсови спекуланти, 
„мулти”-гангстери, полити-
чески паразити и пр. Постро-
ени по „модела” на държавата, 
„генетично” свързани със „сту-
деното чудовище” и негови-
те овластени, йерархизирани 
и супервъоръжени репресивни 
институции, те са негов ем-
брион в „сянка”, дори когато са 
в опозиция.

Тези структури на отмина-
ващата и разбиваща се в ска-
лата на времето индустриал-
на (капиталистическа) вълна, 
ако се изразим с терминологи-
ята на Тофлър, са безнадеждно 
остарели, изчерпани и негод-
ни. Днес „историческата” им 
роля се свежда до организира-
не на изборни кампании и се-
лекциониране на кандидати-
те. Партиите вече са съвър-
шено изпразнени от всяка-
къв живот и не дават ника-

къв отговор на нуждите на 
обществото.

Всичко казано – и още по-
вече неизреченото – налага 
да се отговори на принципния 
въпрос: политическите пар-
тии – с техните програми, въ-
трешна и външна политика и 
специфични интереси – овла-
дяването на властта (и „ма-
ста”) – имат ли място в едно 
общество, в което няма да 
има власт, „държавен кораб” 
и кормчии (доколкото функци-
ите им ще бъдат „масовизи-
рани”), или революцията ще 
трябва да подпомогне „отми-
рането” им?

Още с утвърждаването 
на всеобщото гласоподава-
не през по-миналия (XIX) век, 
ние анархистите сме казвали, 
че по силата на свързаните с 
властта привилегии и богат-
ства, връзката между „избра-
ници” и „електорат”, дори и да 
е съществувала, се прекъсва, 
когато „представителят на 
народа” влезе във „висшето об-
щество”. Посочвали сме и це-
лия фалш на „избирането” след 
манипулиране и обработване 
на „общественото мнение” от 
собствениците на „Четвърта-
та власт” и притежателите 
на пари.

При демокрацията не съ-
ществува „обратната връз-
ка” между избраника и негови-
те избиратели (ако не счита-
ме „обработката на електора-
та”, за „да си даде гласа” веднъж 
на няколко години). Без подобна 
връзка във века на непрекъсна-
то увеличаващите се инфор-
мационни потоци функциони-
рането на едно базиращо се 
върху РР общество е невъз-
можно.

Освен органичната липса на 
обратна връзка, поради соци-
алния си статут, материални-
те си интереси и открилите 
се пред него възможности за 
забогатяване, депутатът се 
оказва на страната на тези, 
които Макиавели нарича il 
popolo grasso – т. е. тлъстият 
народ. Върху него упражняват 
постоянен натиск партийна-
та и държавна бюрокрация, го-
лемите финансови групировки 
и техните лобита, поради кое-
то, ако въпреки всичко пожелае 
да остане верен на предизбор-
ните си ангажименти към из-
бирателите, „народният пред-
ставител” ще бъде изхвърлен 
като чуждо тяло от „демокра-
тичната игра”.

Макар и в „кухнята на власт-
та”, неговата роля е по-скоро 
на фигурант и участник в ма-
шината за гласуване на зако-
ни в полза на господстващата 
класа, защото разнородни бю-
рократи (включително тези 
от изпълнителната власт) и 
всевъзможни „експерти” из-
земват функциите на парла-
мента и го изместват, като 
го превръщат в говорилня, 
където се подвизават кло-
уни, хитреци и второразряд-
ни „величия”, наподобяващи 
накичените с акселбанти и 
лампази портиери пред без-
звездните хотели.

Поради тези и още ред огра-
ничения, усложнения, „дивер-
сификации” и мистификации, 
„нашият” депутат се оказва 
не само лишен от истинска 
власт, но се изгубва в много-
бройните и често противоре-
чиви интереси, които е приз-
ван да защитава, в джунглата 
от проблеми и мерки, които не 
познава, и в крайна сметка „на-
родният представител” вече 
не представлява дори себе си, 
камо ли доверилия съдбата си 
в ръцете му „демос”.

Накрая, днес, благодарение 
на телевизията, всеки може 
да се увери, че „великите” или 
обикновени депутати не зна-
ят повече от „простосмърт-
ните” какво ще се случи утре, 
че те седят в кресла, подобни 
на самолетните, от които мо-
гат да ги катапултират в не-
битието във всеки момент, и 
че тяхната „легитимност” се 
възприема все по-трудно от 
управляваните, от лишения 
от „слово”, но пробуждащ се 
„електорат”

Нарастващото бойкоти-
ране на изборите е още един 
сред многото симптоми на 
кризата на държавата. Не е 
рядкост вече изборът на „на-
родните избраници” и утвър-
ждаването на властта им 
над цялото общество да се 
узаконява с не повече от 20% 
от гласоподавателите. Това 
свиване на „електората” от-
нема „легитимността на 
властта”.

Днес става още по-ясно, че 
досегашният двоичен избор 
между „левица” и „десница”, меж-
ду „мнозинство” и опозиция, 
между печелиш-губиш – даже 
ако се абстрахираме от горни-
те принципни възражения сре-
щу изборите и представител-
ната власт – вече не удовлет-
ворява нуждите на едно ком-
плексно общество с неговите 
многомерни проблеми. Време 
е да се разбере, че трябва да 
се премине към генерализира-
но самоуправление с участи-
ето на всички, като се създа-
дат „неправителствени” или 
още по-точно антиправител-
ствени „асоциации/събрания 
на гражданството”, които да 
улесняват обмена на информа-
ция, мисли и анализи, да се съз-
даде среда на търсещи, мисле-
щи, предлагащи и действащи 
хора, способни да разкриват 
конкретни решения на големи-
те проблеми на нашето вре-
ме – нещо, което, поради ком-
плексността на задачата, из-
исква съпоставяне на множе-
ство гледни точки, споделяне 
на различен опит, кръстосване 
на различни идеи и използване 
на модерни научни методи и на 
новите информационни и кому-
никационни системи (като Ин-
тернет), които все повече ще 
се превръщат в съвременна 
„база” на отричания колективи-
зъм и на взаимодействието в 
общността от личности, а не 
на стадния принцип на безлич-
ната и ръководена от авангар-
ди и вождове „маса”. •

(следва)
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„покръстване” на бежанци – 
пак изблик на нашенската „ин-
телигенция”. Какво печелим 
от замяна на една религиозна 
отрова с друга?

Решението на „кризата” 
е наистина елементарно и 
близко до акъла – за да не бя-
гат хората от едно място, 
изходът не е „да стане лошо” 
за тях там, накъдето напи-
рат. Трябва ДА ПРЕСТАНЕ ДА 
Е УЖАСНО там, откъдето по 
всякакъв начин гледат да се 
махнат.

Западните правителства 
разръчкаха страните в Близ-
кия Изток и Африка. След 
Втората световна война ми-
лиони турци и араби от евро-
пейски колонии възстановя-
ваха от разруха Германия и 
Франция. Днес работодател-
ски групировки също не са ре-
внали, че притокът евтина 
работна ръка (включително 
контингент за „сенчест биз-
нес”, който накрая пере пари и 
задвижва икономиката на ев-
ропейския капитализъм чрез 
легални фирми) накърнява ин-
тересите им. Следователно, 
не картечници по границите, 
не отказ от човечност с раз-
лични извинения, нито пре-
връщане на Гърция, България, 
Македония и Турция в бежан-
ски концлагери ще спре „по-
тока”. Единствено спиране 
на картечния, оръдеен и бом-
бен огън в „тези страни” ще 
ликвидира част от проблема. 

Пълното му решаване лежи в 
спиране на войните и пресу-
шаване на тресавищата от 
мизерия по света.

Ние обаче виждаме ОТКАЗ 
от решение, виждаме ЗАДЪЛ-
БОЧАВАНЕ на проблема – бе-
жанските „центрове” реално 
ще станат концлагери, а ре-
довите европейски гражда-
ни – надъхани да търсят при-
чините за белята навсякъде 
другаде, само не в собствена-
та си система.

Междувременно отделени-
те днес средства за огради и 
пазачи биха били достатъчни 
да позволят съвземане и по-
добрение в проблемните ре-
гиони, източници на мигран-
ти. Западът обаче НЕ ЖЕЛАЕ 
да си отглежда конкуренти 
за печалбата от световни-
те и даже регионалните паза-
ри. Затова бежанската криза 
наистина НЯМА РЕШЕНИЕ в 
рамките на капиталистиче-
ската система, която е осно-
вана върху съперничество и 
потисничество и която вина-
ги ще създава бежанци.

Вие упорито наричате 
тези хора „бежанци”, въ-
преки че те са престъп-
ници, тъй като наруша-
ват закона, защото пре-
минават нелегално гра-
ницата, а бежански ста-
тут не им е признат

Отношението ни към за-
кона е меко казано скептич-
но. Законът съществува, за 
да вземат немалки заплати 
законотворците, да печелят 

добри хонорари адвокатите, 
да имат приличен доход поли-
цаи и съдии. За законопослуш-
ното простолюдие законът е 
гегата, която го кара да пасе 
където трябва и най-вече – да 
не пасе където не трябва. За-
конът може да обяви за прес-
тъпник всекиго – едно от по-
следните съдебни решения 
обяви за „съучастник” жертва 
на прегазване, защото не вни-
мавала на пешеходната пъ-
тека. Законът вече обяви за 
престъпници клошарите, кои-
то ровят в боклука. Законът 
е на път да обяви всички, кои-
то са отвратени от избори-
те, за престъпници. Стату-
тът „бежанец” не регистрира 
факта дали някой реално бяга 
от зона на военни действия. 
Статутът е само бележка, 
че бюрокрацията е благоволи-
ла да признае очевидното.

Какво е тогава вашето 
решение на проблема?

Първо, ние изпитваме съм-
нения дали това наистина 
е толкова реален проблем, 
а не медийно раздута исте-
рия – досега Европа се е спра-
вяла с имигрантите. Как се е 
„справила” впрочем – личи си. 
Продуктите на лицемерна-
та „толерантност” и бога-
тата на бизнес възможности 
„интеграция” мотивира роде-
ни в ЕС „чужденци” да бомбят 
съгражданите си, а за техни-
те действия опират пешки-
ра нещастниците, затънали 
в калта на „бежанските цен-
трове”. Грешката е в методи-

те на евровластите, не в „ка-
чеството на материала” при-
иждащи.

Нашето решение е социал-
на революция. Тя ще настъпи, 
когато сегашният ручей ста-
не без преувеличение истин-
ски бежански поток и то ако 
онеправданите европейци им 
протегнат ръка за обща бор-
ба за нов свят.

Наистина ли анархи-
стите „не виждат”, че 
мигрантите са варвари и 
нашественици, опасни за 
България и Европа?

Темата за бежанците 
всъщност не е актуална за 
България – страната ни нито 
е цел на миграцията, нито 
даже участък от маршрута. 
Затова – никакво съгласие с 
политическите банди в Па-
риж, Берлин и Брюксел, нито 
с тези в Москва, Вашингтон, 
Лондон да ни натрапят грижи 
за предизвиканото от тях 
безобразие, а организиране на 
движения против съществу-
ващата в Европа и света об-
ществена подредба.

Стоте хиляди третомар-
тенски поклонници на Шипка 
слепи ли са за факта, че „род-
ната” власт се държи поне 
толкова зле с народа, колко-
то султанската преди 138 
години?

Защо анархистите не 
показват поне притесне-
ние за стопяващата се 
„българска нация”?

Изчезването на българи-
те „като нация” няма никаква 

връзка с „нашествието”. Бъл-
гарите просто БЯГАТ. Вклю-
чително от умението да бо-
равят грамотно със собст-
вения си език. Надути патри-
оти често упрекват мигран-
тите, че „са млади и здрави, 
а не се бият у дома”. Същото 
СЪС СТРАШНА СИЛА важи за 
българите – защо не се биете 
за добро бъдеще, а се измък-
вате към „папо на аванта”? 
Щатните патриоти обаче 
не ни приканват да се бием 
„за народа”, те заемат стра-
ната на най-главния народен 
душманин – властта, въвли-
чат ни в нейните преструв-
ки за „реформи”.

Така че нека не роним сълзи 
и сополи за „изчезването”, до-
като сами активно изчезва-
ме. Никакви забрани и предпи-
сания не ще спрат изчезване-
то – както бодливата тел не 
спира бежанците. Нещо, кое-
то умира, ще умре, щом няма 
воля за живот, щом няма 
сила да увлича умове и сър-
ца, а притежава единстве-
но безсилието да принужда-
ва, да се натиква в измисле-
ни някакви калъпи, в клишета 
с маркер „истински българин”. 
Ако стандартът „истински 
българин” не е преди всичко 
стандарт за човек, и то чо-
век свободолюбив, верен как-
то на своята, така и на чуж-
дата свобода, никакви други 
показатели не го правят „ис-
тински”, той си остава нищо-
жество. •

Шаркан
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Край, разобличиха „бежанците“
Набеден съм за „защитник на 
бежанците”. Причината не е 
много ясна, но вероятно има 
нещо общо с нежеланието ми 
да папагалствам по темата. 
Може би затова за 24 часа 
получих от няколко различни 
приятели поредната „новина”, 
„разкриваща” „компромети-
ращите фейсбук снимки” на 
„щурмуващите Европа”.

„Разкритието” се състои 
от няколко снимки и текст. 
Вниманието хващат снимки-
те. Те представят хора, сни-
мани с униформи и оръжие, а 
после същите хора, в ролята 
им на бежанци в Европа. Малко 
по-надолу са показани още „бе-
жанци”, този път с твърде го-
леми мускули. Изводът се на-
лага от само себе си – идват 
хора, добре подготвени, обу-
чени и организирани, за да… 
правят това, което правят 
подобни бандити.

Снимките нямат посочен 
източник. Твърди се, че чове-
кът вляво бил „джихадист”, но 
няма обяснение защо. „Джи-
хадистите” не се познават 
по това, че държат оръжие 
и камуфлажни униформи. Вдя-
сно стоят някакви „нормални” 
хора, приличащи на онези „вля-
во”. Твърди се, че са същите. 
Отново няма обяснение защо 
трябва да вярваме, че сним-

ката е на „бежанци”. Щом ни 
казват, сигурно е така – ни-
кой нямал интерес да ни лъже. 
Фалшификат може да сгло-
би всеки с малко повече уме-
ния и труд, но да приемем, че 
снимките са истински. Под-
текстът на публикациите е, 
че „просто се вижда, че са съ-
щите хора”. 

Статистическата веро-
ятност да видиш случайно по-
добно нещо обаче клони много 
силно към нула. Едва ли някой 
терорист си е пуснал в интер-
нет снимката като въоръжен 
до зъби джихадист и под нея 
следващата като вече дебар-
кирал европейски „бежанец”, 
освен ако не се състезава за 
наградата за най-тъп теро-
рист в историята на вселе-
ната. Ако обаче не е така – а 
то сигурно не е, – кой разпола-
га с достатъчно време и по-
знания, за да огледа милиони 
снимки на „бежанци” и „теро-
ристи”, за да подбере онези, 
които си приличат? Това не 
става с кибичене във фейса, 
трябва специализиран софту-
ер. Трябва и огромна база от 
данни с такива снимки, която 
също не може да бъде събрана 
от няколко души на ръка. Има 
точно един професионален из-
точник на подобна информа-
ция и това са антитерорис-

тичните служби, които имат 
милиарди евро, за да следят 
потенциалните терористи и 
може би точно това правят. 
Забележете, че казвам „може 
би” – информацията не е про-
верена, защото службите са 
тайни и това са тайни неща. 
Може да не ги харчат за това, 
може да си купуват близалки 
например, тайни близалки.

Данни, уличаващи някого в 
тероризъм, обаче практичес-
ки няма – още не съществува 
съд, който ще обвини човек, 
защото си приличал с някого 
на електронна снимка.

Толкова за достоверност-
та на снимковия материал.

Аз не твърдя, че е неверен – 
изследването на този въпрос 
би изисквало твърде много 
ресурси. Начинът, по който е 
поднесен, обаче не ни оставя 
пред друг избор, освен да спе-
кулираме. А това само по себе 
си вони.

Текстът под снимките оба-
че тръби от последна инстан-
ция: „Щурмуващите (?!!) Евро-
па се оказват предимно лица, 
търсещи лесен живот, но не-
известно защо биват нари-
чани от медиите бежанци и 
само отвличат вниманието 
на световната обществе-
ност от истинския проблем”. 
Разбира се, че „лицата”, избя-

гали на Запад, търсят по-ле-
сен живот. Животът опреде-
лено е по-лек, където петте 
основни хранителни групи не 
са тиф, малария, дизентерия, 
холера и олово. Важното в слу-
чая е наблюдението, че „меди-
ите отвличат вниманието”.

Самото отместване на 
разговора от мизерния жи-
вот, който водят 6 милиар-
да от световното население, 
към проблемите на „златния 
милиард” и посрещането на 
малцината бежанци, е изго-
ден за всички, които предпо-
читат да пазят статуквото. 
Такива са както европейски-
те богаташи, на които мили-
он неквалифицирани работ-
ници, готови да работят за 
единия хляб, дойдоха дюшеш, 
така и затъващата европей-
ска „средна класа”, която не 
иска да види, че дори в обе-
дняването си живее несрав-
нимо по-богато от огромна-
та част от хората по света. 
Затова и едните, и другите, 
предпочитат да ни занима-
ват с „бежанците” и изсмука-
ните от снимките им пробле-
ми, вместо да потърсят окон-
чателно решение на причини-
те за това явление.

След като написах горния 
текст, го изпратих на при-
теснените си приятели с на-

деждата, че им предлагам ня-
каква защита срещу подобни 
повърхностни манипулации. 
Получих отговор, че съм напи-
сал есе с безпочвени разсъжде-
ния, а хората били представи-
ли конкретни доказателства.

Наложи се да си запуша 
още веднъж носа и да потър-
ся повече информация за „кон-
кретните доказателства”. 
Първото търсене в Интер-
нет с „fake pictures of refugees 
terrorists (фалшиви снимки на 
бежанци терористи)” върна 
обяснения на част от снимки-
те. Подробна статия по те-
мата на български език може-
те да прочетете под заглави-
ето „Най-споделяните сним-
ки на бежанци, които… не са 
истина”. Изглежда в повече-
то случаи въоръженият човек 
просто не е от ислямистка 
групировка – това обаче няма 
как да бъде определено от 
хора, незапознати с унифор-
мите и въоръжението на раз-
личните организации. Няма 
и нужда да сме специалисти 
по всичко – когато една тол-
кова плашеща информация е 
поднесена непроверяемо, тя 
би трябвало да ни замирише 
така силно, че инстинктив-
но да се обърнем на другата 
страна. •

Златко
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Въоръжени 
анархисти 
срещу 
наркомафията
На 5 март в атинския квар-
тал Екзархия се проведе масо-
ва демонстрация на анархис-
тически и антиавторитар-
ни организации срещу толе-
рираните от полицията нар-
кодилъри, опитващи се да ин-
филтрират района. Мафия-
та няма достъп до Екзархия, 
защото срещу нея са анархи-
стите и други активистки 
групи, които защитават общ-
ността от отровата – ако се 
наложи, и с оръжие.

Шествието е било охраня-
вано от група другари, въоръ-
жени с автомати и пистоле-
ти. Това се е наложило заради 
сериозната заплаха от теж-
ко въоръжени наркоразпро-
странители, които работят 
в тайно споразумение с поли-
цията.

Тази проява на солидарност 
и въоръжена сила е в отговор 
на продължаващото напреже-
ние в района и постоянните 
сблъсъци с наркоразпростра-
нителите, включително ско-
рошен инцидент, при който 
трима другари са били атаку-
вани от дилъри. •

Без лого

ВРАТА В ПОЛЕТО

Писан за роби, правен за овце
Репортаж – банките и съдии-
изпълнители за мизерни, на-
трупани от допълнителни 
такси дългове, прибират ця-
лото имущество на длъжни-
ците си. В репортажа – ко-
ментар: законът е направен 
с презумпция за виновност на 
длъжника, независимо от об-
стоятелствата. Закон – кре-
диторът винаги е прав. След 
края на репортажа водещи-
ят дълбокомислено изтърсва: 
„Да-а, значи трябва да внима-
ваме-е…”

Не съм учуден от дебил-
ността на журналистическа-
та пасмина. Да внимаваме 
воденичният камък на Право-
то да не ни смаже. Все едно 
от всемогъща свръхестест-
вена сила са спуснати тези 
закони, все едно са непроме-
ним природен факт!

Анархистите отдавна сме 
го казали: законът е написан 
за робите. Вярно, не всеки за-
кон по толкова безочливо от-
крит начин застава на стра-
ната на силните. Справедли-
востта се потъпква в норма-
тивните текстове по-заво-
алирано. На парадния вход по-
стилат червено килимче да 
мине жадуваната повече от 
изгора Справедливост, а по-
сле, в задната уличка, правят 
същата възлюбена на нищо.

Особено усърдни и натрап-
чиви са приканванията, кога-
то законът е глупав, жесток 
и очевидно нагласен така, че 
обикновеният гражданин да 
е „вътре” или направо „капо” 
в разиграването с държа-
вата, тоест с бюрокрация-
та и политическата класа, а 
те – дупе и гащи с икономи-
ческите „фактори”, тоест с 
бизнеса, за който неизвест-
но защо спряхме да използва-
ме чудесно описваща ги дума 
„мутри”.

Законът вече обяви към-
пингуването за незаконно. 
За радост на населението се 
намеси Бащицата и „въдво-
ри ред”. Не „възстановената 
справедливост” по милост-
та на днешния ни цар репу-
бликански обаче има значе-
ние – като нищо можеше да 
не благоволи да се изкаже. Та, 
хайде, да речем, че все пак 
имало повод за забраната – 
забоклучването около към-
пингите е факт. Добре, ами 
от какъв зор Законът забра-
ни на клошари да ровят в 
контейнерите за отпадъци? 
Щото, нали, челен европейски 
опит – в Германия било така; 
вярно е – и не говори добре 
за германците. И нека всич-
ко изхвърлено изгние и напъл-
ва сметището, вместо от 

него да се извади годното за 
повторна употреба или пре-
работка. Нека беднякът, из-
паднал на абсолютното дъно, 
да се лиши от мизерния си за-
лък, спечелен от сортиране 
на отпадъци, и без това раз-
пилени из улици, поля, гори и 
планини („хубавата ни приро-
да” – да бе, да) – и защо? Защо-
то ЗАКОНЪТ бил рекъл така?

Хубаво, но с какви очи то-
гава, възхвалявайки законо-
послушанието, плюем проя-
ви на чуждо законопослуша-
ние? Свещените писания на 
всяка религия са Закон, Закон 
над всички останали закони. 
Запасалите бомби фанатици 
правят точно това – след-
ват заповедите божии, об-
разец за подражание по линия 
на заклинанието „да спазваме 
закона”.

Не би. Законопослушници-
те веднага прилагат двоен 
стандарт – законите на фа-
натиците били „неправилни”. 
А кой ви е казал, че вашите са 
правилните? Правилен закон 
е само онзи, по който ВСИЧ-
КИ хора в едно общество 
имат съгласие. Такъв дори не 
е нужно да се записва, спазва-
нето му се случва ей така, не-
забележимо за самите хора. 
Щом обаче една наредба се 
нуждае от насилие и надзор, 

значи дори и най-фанатично 
привързаните към законопо-
слушанието би трябвало бле-
до да заподозрат, че нещо не 
е наред. Е, освен ако не смя-
тат, че „човешката природа” 
е толкова „изначално грехов-
на”, че само бой и закони я оп-
равят, единствено принуда-
та в лапите на властта ни 
спасява от поквара – и така 
отново се съгласяват с рели-
гиозните фанатици, от кои-
то уж се разграничават.

Хайде определете се най-
сетне, господа! Отдавна сте 
казали, че законът е всичко, 
а човекът е нищо – обратно 
на някои религиозни завети, 
плод на недоглеждане на цър-
ковните цензори от време-
ната, когато „пастирите” са 
избирали кои от стоте еван-
гелия да станат „канонични” 
(ЗАКОНОВИ).

Наистина не знам, как се 
излиза от такова ценност-
но противоречие без риск от 
мозъчно изкълчване (невроза) 
или „загуба на вярата” с или 
без пропадане в депресия. Гор-
ко на заглавичените в собст-
вените си догми! И добре за 
нас – щом признават себе 
си за нищо, да се държим към 
тях като към нищо. И към за-
коните им. •

Васил Арапов

АКТУАЛНО

Какво всъщност значи…
Спряната от 
Конституционния съд 
„здравна реформа”

Нека не се радваме – тя не е 
спряна, а само приканена към 
„коригиране”, тоест пак да по-
стигне замисленото от авто-
рите си, но по заобиколен на-
чин. Замисълът е елементарен 
(и начертан още от „великия” 
Тодор Живков в последната му 
реч пред тесен кръг журнали-
сти, малко преди да се случи 
Десетоноемврийският дър-
жавно-партиен преврат през 
1989 г.) – всеки български граж-
данин да плаща и то дваж: вед-
нъж чрез осигуровки, втори 
път – в самата болница, за 
„осигурените” вече услуги. То-
ест: здраве – за богатите. За 
бедните – бързо износване и 
смърт, така че да не „тежат” 
на държавния бюджет, нека се 
пълни хазната с процентите 
от двойното плащане. Отър-
ваването от бедните е обща 
тенденция, за която ще стане 
дума накрая.

Другото наложително за 
посочване е, че не бива да хра-
ним илюзията за човеколюбие-
то на съдиите да спират „ре-
формата” в този ґ вид, зорлен 
открили законови поводи да 
свършат нещо в интерес на 
гражданите. НЕ! Спирането е 
просто игра за надмощие меж-
ду премиера и президента – по-
точно, между кукловодите им. 

Премиерът подкрепя деяния-
та на Москов (чети: групиров-
ката зад гърба на този минис-
тър), а квотата на президен-
та (еманципираната бивша 
пионка на премиера) в Консти-
туционния съд му прави сече-
но. Боричкането във върхове-
те обаче не води до падане на 
едри късове благини от госпо-
дарската маса пред нозете на 
населението – напротив, вър-
ху главите на простолюдието 
„в тази държава” валят труд-
носмилаеми отпадъци и парче-
та твърди предмети.

Принципно кукловодите на 
Борисов и Плевнелиев са едни 
и същи – капиталът, макар и 
с различни, съперничещи си 
фракции в този лагер. Ориен-
тирането в кълбото интриги 
във властващата прослойка 
може би представлява „завла-
дяваща интрига” за сеирджии 
и запалянковци, но нас, анар-
хистите, ни интересува един-
ствено от гледна точка дали 
„клатенето на лодката” отва-
ря възможност да изхвърляне 
зад борда не на някоя конкрет-
на шайка властващи, а на иде-
ята и практиката на властва-
нето изобщо. Според здравия 
смисъл, същата гледна точка 
би трябвало да споделя всеки 
от ратайското съсловие (ог-
ромното мнозинство от на-
рода), понеже пати от „война-
та на чорбаджиите”. С едно на 
ум – по ключови въпроси чорба-

джийството е единно и непо-
клатимо.

Внезапно приетият 
от парламента закон 
за санкции срещу 
негласуващи лица

Внезапно, защото „дискуси-
ята” за задължителния вот 
беше утихнала и привидно по-
вечето политици изразява-
ха поне съмнения дали такава 
мярка е „правомерна”, „ефек-
тивна” или „приложима”. Дръ-
зваме да предположим, че въ-
преки сигналите за „заден ход”, 
нововъведението ще мине под 
една или друга опаковка, защо-
то е изгодно за властта.

Човек, комуто държавно-
корпоративната пропаганда 
не е изпила окончателно мозъ-
ка, прекрасно разбира абсурд-
ността на задължителното 
гласуване. Нещо повече – са-
мите избори се подиграват 
със свободата. Гласуването е 
тънка и, уви, твърде добре ра-
ботеща измама, че „народът 
участва в управлението”. Ра-
ционалната реакция към избо-
рите трябва да бъде пълно иг-
нориране и инициативи за пря-
кодемократично самоуправле-
ние, пряко действие в тази на-
сока, ако се налага (а то се на-
лага) – под формата на съпро-
тива към държавата.

Любопитното е обаче е 
друго: какво печелят партий-

ните обръчи на доминиращи-
те бизнес групировки в стра-
ната от превръщането на 
„право” в „задължение”? Изясня-
ването какви са изгодите на 
олигархията („властта на мал-
цинството”) от избирателна-
та повинност може да моти-
вира народа да не постъпва 
така, че да улеснява мерзавци-
те, които го ограбват и ко-
мандват.

От доста време ни подгот-
вят със стъкмистика, че РЕ-
АЛНО избирателната актив-
ност била по-висока, защото 
имало милион „мъртви души” 
в избирателните списъци. 
Само че тъкмо тези „мъртви 
души” безнаказано биват при-
лапвани от по-ловките мани-
пулатори при броенето и от-
читането. Поне 60% от бълга-
рите съзнателно НАИСТИНА 
не гласуват – потвърждават 
го социологическите данни за 
постоянно намаляващото до-
верие към институциите. За 
съжаление, това недоверие 
към държавата все още е на 
ниво претенции към ПЪЛНЕ-
ЖА на държавната машина, а 
не към самата нея. Огромни 
средства, време и сили оти-
ват за поддържане на лъжата, 
че в природата съществува 
„власт с човешко лице” – в съ-
щата насока периодично из-
бликват „инициативи” на „ви-
дни граждани” под надслов „да 
си върнем държавата” – един 

мошенически лозунг, на кой-
то народите се хващат от 
векове – и продължават да ди-
рят миража на „добрия цар-сул-
тан”, нахалост сменяйки боля-
ри и везири. Залъгалката „До-
брата власт” май доста на-
дълбоко е втълпена в съзна-
нието на „средния българин”. 
Той, подмамен да сменя един 
задник с друг в тапицерията 
на трона, не забелязва основ-
ното послание в демагогема-
та за „добрата власт”. А то 
му крещи в очите: ти, човече, 
си нищожество, неспособно 
да се грижи за себе си и да съ-
трудничи с околните, та за-
това имаш въпиеща нужда 
от цар, болярин и пъдар над 
себе си.

Затова първата печалба 
на политико-икономическата 
класа от новия закон е зат-
върждаване на практиката да 
се въртим по своя воля в ома-
гьосания кръг на търсене на 
„правилната власт”.

Втората е съвсем буквал-
на – при задължителен вот 
бюджетните субсидии за пар-
тиите ще скочат поне двой-
но.

Трети келепир – рязко поев-
тиняване на платените гла-
сове, ако не и пълното им обез-
ценяване. Ако преди човек мо-
жеше да изкара някой лев, про-
давайки гласа си, то сега, при-
нуден да гласува, тоест да из-
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Декларацията за създаване на Рожава/Северна Сирия
Срещата на Учредителното 
събрание за създаване в Ро-
жава/Северна Сирия на демо-
кратична федерална систе-
ма в град Римелан, Гирке Леге 
(Ал-Муаббада) завърши на 17 
март.

Участваха 31 партии и 200 
делегати, представляващи 
както кантоните на Рожа-
ва – Кобани, Африн и Джазира, 
така и кюрдските, арабските, 
асирийските, сирийските, ар-
менските, туркменските и че-
ченските общности от регио-
ните – Джире Спи (Тал Абиад), 
Шаддади, Алепо и Шехба. Сре-
щата бе последвана от изя-
вление до медиите, на което 
присъстваха всички участни-
ци.

Заключителната деклара-
ция бе прочетена на арабски 
от съпредседателя на Учреди-
телно събрание Менсур Ел-Се-
лум:

„До сирийската, регионал-
ната и световната общест-
веност.

В отговор на призива, от-
правен от  Общата координа-
ция на демократичните само-
управляващи се райони (Джа-
зира, Кобани и Африн), всич-
ки политически сили, партии 
и обществени организации в 
кантоните на Рожава и обла-
стите, освободени от теро-

ристите, проведоха среща за 
създаване на цялостна поли-
тическа стратегия за реша-
ване на сирийския конфликт и 
споразумение за системата 
на управление на Рожава/Се-
верна Сирия. Тя може да послу-
жи като модел за останалата 
част от страната за реше-
ние на кризата. Ние, предста-
вителите на тези области, 
се срещнахме на 16 и 17 март 
2016 г.

Ние отдаваме почит на на-
шите мъченици, които проля-
ха кръвта си в героичната съ-
протива, която ни доведе до 
този важен етап днес.

Гореспоменатата среща за-
върши със следните решения.

Демократичната федерал-
на система обединява всички 
социални общности и гаран-
тира, че една бъдеща Сирия 
ще бъде за всички сирийци.

Цялата ни дейност ще бъде 
насочена към установяване-
то на демократична федерал-
на система в Рожава/Северна 
Сирия.

Съпредседателите и Орга-
низационният съвет, съста-
вен от 31 души, бяха избрани 
от Учредителното събрание.

Организационният съвет е 
упълномощен да изготви об-
ществен договор и цялостна 
политическа и правна стра-

тегия за тази система в рам-
ките на период не по-дълъг от 
шест месеца.

Всички документи ще се 
придържат към резолюциите 
на ООН за правата на човека 
и обществените демократич-
ни системи. Освен това, всич-
ки присъстващи на срещата 
виждат себе си като част от 
новата изграждаща се систе-
ма и са наясно с дълбоките 
връзки, които имаме с народа 
на Сирия; те основават учас-
тието си на братството и 
мира между народите.

Свободата на жените е ос-
новата на федералната демо-
кратична система. Жените 
имат право на равно участие 
в обществените дела и пре-
ки отговорности, свързани с 
решенията на проблемите на 
жените. Жените ще бъдат 
равнопоставени във всички 
сфери на живота, включител-
но в социалната и политиче-
ска сфера.

Народите и общности-
те, живеещи във федерална-
та система на Рожава/Север-
на Сирия, могат да развиват 
своите политически, иконо-
мически, социални, културни 
и демократични отношения, с 
когото им е удобно или да спо-
делят своите вярвания и кул-
тура с хората и общностите 

на регионално и международ-
но ниво, при условие, че тези 
връзки не са несъвместими с 
целите и интересите на фе-
дералната демократична сис-
тема.

Ако решат, хората от ре-
гионите, освободени от теро-
ристичните организации, ще 
имат право да станат част 
от федералната демократич-
на система на Рожава-Северна 
Сирия.

Целта на демократичната 
федерална система на Рожа-
ва/Северна Сирия на регионал-
но ниво е да се постигне демо-
кратичен съюз между всички 
народи на Близкия изток в по-
литическата, икономическа-
та, културната и социалната 
сфера, отвъд националните 
държавни граници, за да се съз-
даде сигурен, мирен и братски 
живот за всички.

Създаването на федерална 
и демократична система ще 
се осъществява в рамките на 
една суверенна Сирия.

До всички хора в Сирия, Кюр-
дистан и Рожава, до всички 
групи и социални класи.

Ние минаваме през труден 
исторически период и критич-
ни обстоятелства. Днес Си-
рия преживява най-тежката 
трагедия в историята си. Ми-
лиони мигрираха, а стотици 

хиляди бяха убити, да не гово-
рим за огромните щети, кои-
то претърпя инфраструкту-
рата на страната.

Въпреки това, демократич-
ните практики бяха създадени 
и защитени в Рожава с кръвта 
на мъчениците. В този пери-
од се постигна огромен напре-
дък. Това е една реална възмож-
ност да се изгради федерална 
демократична система. Ние 
сме сигурни и уверени, че пред-
лагаме модел за решение на си-
рийската криза.

В рамките на решенията, 
които взехме, призоваваме 
на първо място жените, кои-
то символизират новия и сво-
боден живот, и младите хора, 
общностите, работниците и 
всички други социални секто-
ри, да се включат в изгражда-
нето на демократичната фе-
дерална система. Призовава-
ме също така цялото прогре-
сивно човечество и демокра-
тичните сили да подкрепят 
нашите усилия.

Да живее решителността 
на нашите народи, тяхното 
съвместно съществуване и 
тяхното единство! •

Учредително събрание 
за създаване на федерална 

демократична Рожава/
Северна Сирия

Превод за Без Лого: Инферно

АКТУАЛНО

Какво всъщност значи…
бира от коша натрапвани му 
гнили ябълки, без правото да 
откъсне здрава от дървото, 
ще ходи до урната, за да не за-
губи пари. Плащането просто 
отпада. 50 лева за мнозина от 
народа са си пара. Така стоят 
нещата – явлението „купен 
вот” няма причини да изчезне 
в модел, стъпил и прославящ 
търговията. Новият закон 
пести разходи на „пастири-
те” да подкарват стадата за-
висими от тях избиратели да 
гласуват така, както пасти-
рите наредят. Не остава мег-
дан за непослушание, петдесе-
тачката е нищо загуба пред 
заплахата да изгубят работа. 
При това работа се губи все 
по-лесно, защото, уж далечна 
(нейде на Запад или много да-
леч на Изток, в разни южни ко-
реи и японии), роботизацията 
се усеща като мразовит полъх 
на настъпваща зима.

Именно този полъх диктува 
на собствениците на стопан-
ски активи и на техните лоби-
сти в държавната машина да 
търсят начини за отърваване 
от „излишни хора”. Излишни 
винаги са били бедните. Пре-
ди обаче поне е имало някаква 
полза от тях за „каймака на об-
ществото”. Днес тази полза 
се стопява като буца сух лед 
в студио на кулинарно шоу, из-
лъчвано да ни напомня, че ней-

де по света все още има хора, 
които се хранят човешки.

Турското правителство 
спечели сделка с ЕС 
относно бежанците

Ще ги приема и прави каквото 
си иска, срещу заплащане от 
Брюксел и то ДОБРО заплаща-
не. Да оставим настрана „мо-
ралната” страна на въпроса 
за съучастието на ЕС в разо-
ряването на Северна Африка и 
Близкия Изток. Да се престо-
рим на нечули поканите към 

бежанците от тази разруха, 
като накрая им тръшнаха вра-
тата под носа. ЕС си „реши 
проблема” – или поне така си 
въобрази – безнравствено и 
прагматично, както винаги. 
Дреболия за еврочиновниците 
са възможните негативи от 
спявка с неоислямистки вожд. 
Евросъюзът се нави да плаща, 
като сигурно разбира, че дого-
ворената сума неизбежно ще 
нараства. Турската държава, 
тоест политическата клика и 
нейните бизнес тартори, ях-
нали турския народ и малцин-

ствата в пределите на дър-
жавните граници, удари кьора-
вото – получава хем допълни-
телни приходи за изхранване 
на бюрокрацията си, хем, дого-
варяйки „облекчени визи”, въз-
можност да се отървава от 
своите „излишни” хора – бедня-
ци и опозиционери, като ги за-
силва към „атрактивна дести-
нация” (където мно-ого ще се 
„зарадват”). Нека е ясно: въпре-
ки трудностите напоследък, 
турската икономика е добре 
развиваща се и „призракът” 
на роботизацията там при-
добива плът, доста по-осеза-
емо от това, което усещаме 
в България.

У нас „стопяването на ре-
диците” чисто пропагандно 
бива представяно като „про-
блем”, но на дело е решение на 
проблема на властта с недо-
волните хора – ами те прос-
то бягат, и то доброволно. 
Формално негонени, но факти-
чески бежанци от геноцидна 
вътрешна политика, българ-
ските „икономически мигран-
ти” също са третирани като 
„тръгнали да търсят на бани-
цата мекото” – упрек, който 
още незабягналите хвърлят 
сякаш храчка върху бежанците 
от Сирия, Афганистан (там 
било мир?!), Пакистан, Африка. 
Естествено, в един момент 
бягството на населението 
създава ред неудобства на 
властниците, обаче перспек-

тивата на помитащ народен 
бунт звучи по-стряскащо. Пък 
и става лесно хвърляне на прах 
в очите на оставащите пода-
ници – например за „нараства-
щите” доходи и банкови спес-
тявания. Ще растат я. Абсо-
лютен максимум ще ударят 
веднага, щом в страната ос-
танат само милионерите. Ос-
таналата „нация” – или на ве-
чен гурбет, или гние в гроби-
щата.

Лошото за гурбетчиите 
нашенци е, че роботизацията 
на Запад изостря конкуренци-
ята за чезнещите работни 
места с прииждащите дип-
ломирани безработни от Тур-
ция. Ето ви нов повод „да та-
чим спомена за турското роб-
ство” – мелницата на нацио-
налистическата пропаганда 
се нуждае от повечко помийна 
вода, за да мели брашънцето 
на раздора, този кяр за всички 
властници – от времето на 
Древен Рим те действително 
свято тачат принципа „разде-
ляй и владей”.

Каква е поуката? Все съща-
та! Докато народите се прис-
пособяват към сервираните 
отгоре „обстоятелства”, по-
ложението им ще се влошава 
и клони към непоправимото. 
Щом „простолюдието” няма 
шанс да спечели играта с бо-
гатите по правилата на бога-
тите, не бива да я играе. •

Шаркан
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Докато 
народите се 
приспособяват, 
към сервираните 
отгоре 
„обстоятелства“, 
положението им 
ще се влошава
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СТЕНОБИТНО ДЕБЕЛОГЛАВИЕ

Още за „Манифеста на рибарите“
„Манифестът” на професори-
те Евгений Дайнов, Алексан-
дър Кьосев, Огнян Минчев и Ан-
тоний Тодоров поразително 
прилича на „инициативата за 
референдум”, подета от Слави 
Трифонов. Екипът му подроб-
но разказа за бюрократични-
те си страдания, разкри все-
известния факт, че законът 
за „гласа народен” нарочно е 
стъкмен да пречи на този глас 
да изскача от гърлото, а ако 
случайно успее, то държавни-
ците да тълкуват резултати-
те както им изнася. Верни на-
блюдения, но в заключение пос-
ледва безумният извод, че „не 
бива да се отказваме”. Друго-
яче: стената е дебела, но ти, 
гражданино, си ДЛЪЖЕН да я 
блъскаш с главата ДОКРАЙ, до 
разбиване в кърви. Вариантът 
с грабване на кирка и попиля-
ване на цялата порочна сис-
тема на представителната 
„демократична” маскировка на 
олигархията не се обсъжда.

Да проявим снизхождение 
към кръжеца на Слави – група 
изявено посредствени лица с 
големи амбиции и самочувст-
вие на „народни любимци”.

Четиримата професо-
ри обаче надали заслужават 
прошка – заради елитарните 
им претенции, макар че ниво-
то им едва се подава над по-
средственото. Не смятам 
„Манифеста” за поредното 
тридневно чудо, което огро-
мната част от обществото 
няма да забележи. Виждам лу-

кава заявка за „нов политиче-
ски проект”. Ако шестте вла-
сти (законодателна, изпълни-
телна, съдебна, медийна, фи-
нансова и „сенчеста”) със сто-
ящите зад гърба им чуждес-
транни господари са дошли 
до заключение за необходи-
мостта от „нов проект”, те 
ще инвестират солидни суми 
в него, ще мобилизират широк 
човешки „мат’рял” и за пореден 
път недоволството на наро-
да ще бъде канализирано в без-
опасен затворен кръг.

Не минава извинението, че 
тази колективна професорска 
творба е „грешка” (учтивата 
дума за глупост) – типична за 
съвременната, но и за голяма 
част от предишната и по-пре-
дишна т. нар. интелигенция. 
Не. Манифестът е преднаме-
рена измама, накратко – ПОД-
ЛОСТ.

Дайнов, Кьосев, Минчев и 
Тодоров са тръгнали на ри-
болов с претоплена стара 
стръв.

Поднесен като „спасите-
лен”, проектът на господа-
та „рибари” прозрачно цели 
да прибави още една партия 
(чети: политически обръч око-
ло бизнес групировка) към сто-
тиците вече съществуващи, 
някои изхабени от властта и 
саморазобличили се с деяния-
та си пред публиката през по-
следния четвърт век, други – 
поначало мъртвородени.

Жалка картина – хора, уж 
изчели по вагон книги, но явно 

ИЗБРАЛИ ДА РАЗБЕРАТ от 
прочетеното само плявата, 
надават детинско истеричен 
вопъл „да спасим държавата 
от мафията”.

Да, вярно е – „Републиката 
е в опасност. Враговете на на-
шата свобода не са пред ней-
ните порти – те са вътре, 
безчинстват безнаказано”. Та-
кава обаче е ситуацията още 
от Освобождението. Власт-
та е врагът на свободата – 
трудно ми е да повярвам, че 
професорите не са чели Бо-
тев. Мислят се за по-умни и 
по-достойни от него? С какво 
са го доказали?

Хленчът „днес Република-
та е унизена и поставена на 
колене” е нелеп. Републиката у 
нас поначало е създадена като 
коленичила пародия на „дело на 
народа”, както се превежда ла-
тинското „res publica” (тоест 
„форма на управление, при коя-
то върховната власт се осъ-
ществява посредством из-
брани от населението орга-
ни и начело ґ не стои монарх”). 
През ХVІІІ-ХІХ век републи-
канската идея наистина е ос-
мисляна като „всенародно уп-
равление”. Практическото ґ 
държавно изпълнение обаче 
възпроизвежда прикрита мо-
нархия, но с „колективен” са-
модържец, какъвто е кръгът 
богати лица – някои от тях 
лично се изявяват като поли-
тици, други предпочитат да 
дърпат конците на „политиче-
ските лидери”, а и на „интелек-

туални авторитети” също. 
Народът, при все признати му 
някои „права”, фактически е на-
тикан в състоянието „пода-
ник”, макар и закичен с етике-
та „гражданин”.

Срамно е ПРОФЕСОРИ да 
се правят на тапи, че не раз-
бират за какво става дума и 
да продължават да хленчат: 
„Имитацията на държава не 
управлява със закон, а с изнуд-
ване, заплаха, прелъстяване и 
поквара – но използва лосто-
вете на министерства, дър-
жавни учреждения и съдилища”.

Интересно, щом българска-
та държава е „имитация”, то-
гава коя от съществуващите 
управленски системи в све-
та заслужава званието „ори-
гинал”? Къде по земното къл-
бо т. нар. „елити” управляват 
единствено според закона? За-
конът е тяхно собствено из-
делие, което уж нямат причи-
на да не спазват, след като го 
съставят да защитава преди 
всичко техните интереси – и 
въпреки това го престъпват. 
Къде на тази планета власт-
та действа без „изнудване, за-
плаха и поквара”? В коя държа-
ва институциите не са маша 
на олигархията (в превод 
„власт на малцинството”)?

Впечатлява изречението 
на професорите по риболовни 
науки: „ненаказаното зло се 
превръща в правило, голата 
сила – в закон, наглостта – 
в мерило за власт”. Все едно 
анархисти са ги казали! Уви, 

тези думи са употребени, за 
да доведат до показно проли-
ване на още крокодилски сълзи 
(у крокодилите слъзните жле-
зи работят заедно със слюнче-
ните – животното яде, отде-
ля слюнка и „плаче”): „Институ-
циите на държавата са взети 
за заложници и функционират 
като изпълнителни органи на 
мафията, в скрита подигравка 
с писаните закони”.

Господа професори, вие СЕ-
РИОЗНО ЛИ?! Институциите 
били „заложници”?!

Малко ли са примерите за 
канибалската същност на дър-
жавните закони? Доказател-
ствата за органичното сход-
ство – по произход, форма, 
цели и начини на функциони-
ране – между държавата и ма-
фията? Приличат си до невъз-
можност за различаване. Под 
пластовете грим същината е 
една: държавата е организи-
рана диктатура на богати-
те. Именно те, „внезапно за-
богателите”, вземат каквото 
си харесат – така е, откакто 
туморът на държавността 
яде човечеството.

Недоумение буди твърде-
нието в Манифеста: „гради-
хме, ние и нашите деди, чиста 
и свята Република”. Кои деди? 
Кога?! За кой именно истори-
чески факт намекват господа-
та рибари? Трудно е за вярва-
не, че точно Дайнов, Минчев, 
Кьосев и Тодоров имат пред-
вид Крушевската република 
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Прогнозите ми за края на капитала и държавността
С Е  О К А З А Х А  П Р Е К А Л Е Н О  У Д Ъ Л Ж Е Н И
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И ТОЗИ ПРОБЛЕМ Е 
РЕШЕН: роботизация на 
опаковъчните процеси – 
бъдещето е днес

Концернът АББ разработва 
и предлага най-напредналите 
технологии и оборудване, поз-
воляващи създаването на раз-
лични роботизирани системи 
за всякакви производствени 
процеси – отлична алтерна-
тива на ръчния труд. Освен 
намаляването на престоите 
и общата производителност, 
довод в полза на роботехника-
та е намаленото количество 
злополуки и изпълнението на 
изискванията на законите за 
организация на работните 
места.

Промишленият робот IRB 
360 от второто поколение 
роботи FlexPicker с паралел-
на кинематика решава зада-
чите на високоскоростната 
сортировка. Компанията АББ 
вече е монтирала над 2000 
робота по цял свят. За по-
тежки продукти АББ препо-
ръчва да се използват робо-
тите IRB 140, които прите-
жават шест степени на под-
вижност и имат по-кратък 

работен цикъл с товаропо-
демност над 5 кг.

Компактният IRB 260 е 
снабден с всичко необходимо 
за сортировката на тави, сан-
дъци и пр. Той има товаропо-
демност 30 кг и къс работен 
цикъл, което е оптимално за 
опаковането.

Гъвкавостта, радиусът на 
действие и товароподемност-
та на IRB 660 са оптимални за 
повечето задачи на палетира-
нето. За увеличаване на това-
роподемността специалисти-
те на концерна препоръчват 
да се използват стандартни-
те 6-осеви роботи АББ с това-
роподемност до 650 кг. Моде-
лът IRB 660 е усъвършенстван 

вариант изпитания модел IRB 
640, който работи на повече 
от 1800 обекта по цял свят. 
Тази машина с четири оси на 
движение има радиус на дейст-
вие 3,15 м и товароподемност 
до 250 кг, което я прави идеал-
на за палетиране на пакети, ку-
тии, сандъци, бутилки и пр.

Факти и симптоми

Появата по пътищата на са-
моуправляващи се автомоби-
ли-роботи вече е неизбежен 
факт. Ако специалистите на 
повечето европейски и аме-
рикански компании са съсредо-
точили усилията си за създа-
ване на леки коли-роботи, то 

японските изследователи ра-
ботят над подобни решения, 
ориентирани към товарния 
транспорт.

Представители на японска-
та Организация за разработ-
ка на нови енергетични и про-
мишлени технологии обявиха 
успешни резултати при път-
ните изпитания на колона от 
товарни камиони-роботи. Из-
питани са четири автомоби-
ла – първият управляван от оп-
итен шофьор, а останалите са 
следвали първия, като са спаз-
вали стриктно програмирани-
те дистанции и скорости и са 
повтаряли всички маневри на 
първия.

Благодарение на използвани-
те камери и радарна система, 
монтирани на покривите на 
колите и компютърната сис-
тема за управление, дистан-

цията между автомобилите 
в колоната е била постоянно 
поддържана на четири метра, 
а средната скорост на дви-
жение на колоната – около 80 
километра в час, което е оси-
гурявало максимална безопас-
ност по време на движението 
за автомобилите от колона-
та и околните превозни сред-
ства.

Това позволява да се иконо-
мисва гориво и най-вече шо-
фьори, което в перспектива 
означава десетки милиони без-
работни от този бранш, за-
щото за използването на тех-
нологиите за автоматично 
управление на товарни ав-
томобили (и не само) има го-
товност освен в Япония и по 
пътищата на другите стра-
ни. •

(следва)
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РАЗБОЙНИЧЕСКА КЛАСА

Как да преборим бандитизма
Изроди пребиват старици – 
НОВИНА, ама хич не е нова; по-
литиката на правителства, 
здравни каси, пенсионни фон-
дове и банкови кредитори 
води до същите резултати. 
Медиите предъвкват вкусна-
та хапка, подчертано не об-
ръщайки внимание „на етно-
са”, той е „ясно какъв”, но теж-
ко втренчени в „рецидивизма”. 
МВР тутакси обещава, а ка-
бинетът приема, по-жестоки 
мерки срещу дребните банди-
ти. За големите – както вина-
ги. Недосегаеми.

Спор няма – поне единият 
бияч на горката баба е отвра-
тително човешко същество. 
Белята е, че всяка „единица” 
на обществото представля-
ва продукт на същото обще-
ство. ТОВА, изродите, са пло-
довете на „демокрацията” и 
„пазарната икономика”. Него-
дуващите реплики „да ходи 
да работи!” и „какво като му 
е гладно бебето?!” биват пос-
ледвани от хленч, излял се от 
същите негодували уста, че 
„младите заминаха, защото в 
общината няма работа”. Зна-
чи, хем „да ходи да работи”, 
хем „няма работа за млади-
те” – и никаква сянка на при-
теснение от изказаното про-
тиворечие.

Човек с лоши наклонности 
в условия на мизерия става 
завършен злодей. Също как-
то всеки добряк се озлобява 
или безмълвно затъва и ти-
хичко загива. Просперират би-
ячите. Примерът сияе от про-
зорците на Министерския съ-
вет, нахъсва ситните айду-
ци – така се прави кариера. 
Навред по света.

Да, съгласни сме – да напад-
неш слаб и самотен пенсио-
нер, за да си нахраниш дете-
то, не е оправдание. Защо не 
напада богаташ? И плячката 
повече, и омразата на съседи-
те по-малка. Защото ограб-
ване на проспериращи граби-
тели е дело твърде рискова-
но. Бандитът избира сигурно-
то – пак по примера на прос-
периращите персонажи, по-
лъскави от него с коли, вили 
и дрешки по мутресата, как-
то и по примера на държава-
та, която също избира лесни 
жертви.

Единствено различна от 
мизерията и безработицата 
обстановка ще накара „ло-
шия” човек да се държи при-
лично, дори да се промени по 
душа. В една различна социал-
на среда сегашният бандит 
изобщо няма да порасне като 
нравствен урод. А ако все пак 

избликнат дяволите му, няма 
да се отърве от отговор-
ност. „Диваците” от едно аф-
риканско племе, когато техен 
човек извърши простотия, 
го извеждат на мегданчето 
и няколко дни се изреждат да 
му говорят за ДОБРИТЕ МУ 
ДЕЛА. Колко дивашко, нали! 
Друго си е държавата да му 
отреже ръцете или да го хвър-
ли да гние в затвора, да капе 
в каменоломна на каторга или 
да го оправдае, за да използва 
„таланта” му на надзирател, 
ако се е отворило свободно 
място в контингента стра-
жи на властта, ако някой биз-
несмен се нуждае от още бу-
халки около себе си.

С пълното съзнание, че 
следващите ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
клонят към компромис с анар-
хическите ни идеи, а и са не-
изпълними за държавата, за-
щото биха накарали инсти-
туциите ґ (кметства, общи-
ни, Народно събрание, прави-
телство) да изчезнат или да 
заработят в неестествен за 
тях режим, все пак предлага-
ме три точки, които, прило-
жени решително, последова-
телно и добросъвестно, биха 
изчистили както проявите, 
така и причините на „битова-
та престъпност”:

ПЪРВО, намаляване на ра-
ботното време до 4 часа при 
5-дневна работна седмица; 

заплащане, равно на поне две 
„средни заплати”; работода-
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СТЕНОБИТНО ДЕБЕЛОГЛАВИЕ

Още за „Манифеста на рибарите“
(3-13 август 1903 г.), смятана 
за най-големия успех на Илин-
денско-Преображенското въс-
тание. Или Странджанската 
комуна (република), устроена 
според анархистичните въз-
гледи на лидерите на Одрин-
ския революционен окръг, най-
вече Михаил Герджиков.

Дали пък не иде реч за Ра-
домирската република, роде-
на от Владайското войниш-
ко въстание през септември 
1918 г. и убита от воински 
части на монархиите Бълга-
рия и Германия на 2 октомври?

Може би 1879 г., когато 
в Родопите възниква Тъм-
ръшката република, общ-
ност на няколко села, извест-
ни като „Непокорните”, отка-
зали да плащат данъци както 
на източнорумелийското пра-
вителство, така и на Осман-
ската империя. Към „тъмръш-
лиите” доброволно се присъ-
единявали села и махали – до 
1885 г., когато султанските 
войски ги окупирали.

Ами Гюмюрджинската 
република? Обявена в Бело-
морието (август-октомври 
1913 г.) и „безкръвно” ликвиди-
рана от пехотните дивизии 
на Царство България.

Кой от всичките опити за 
република „заслужава чест-
та”? Всяка една от спомена-
тите, макар и в различна сте-
пен, много повече е съответ-
ствала на идеала за чист и 

свят републикански ред, от-
колкото наложения на народа 
през 1947 г. Ами прехвалена-
та „посткомунистическа ре-
публика” – не беше ли понача-
ло изтъкана от „мрачни фео-
дални зависимости, за да пре-
върне всеки гражданин в кре-
постен на олигархията”? Кой е 
примерът да се жертваме за 
него?

Крайно неискрено звучи 
следващото в Манифеста: 
„вярвахме, че можем да живе-
ем без господари, в гордост, 
свобода и достойнство”. Ако 
авторите бяха писали това 
от сърце, отдавна да са забе-
лежими идеолози на анархич-
ното движение у нас. Обаче ги 
помним като участници в ко-
ронясване на нови господари 
и като съучастници в подмя-
ната на човешката гордост 
с държавни ритуали, свобода-
та – с произвола на забогатя-
ването, достойнството – с 
надуване.

Иначе, прави са професори-
те-рибари, че „днес не остана-
ха и капка чистота и святост; 
вместо тях по улиците ни кра-
чат страхът, произволът и 
унижението. … От тях не мо-
жем да се скрием зад стените 
на домовете си, нито в дъл-
бините на омерзението си… 
Стига вече отстъпление! Вре-
ме е гражданите да се събе-
рем, за да спасим своята Репу-
блика и да прогоним узурпато-
рите на нашата свобода от 
нейните предели”.

Чудесно, макар че подозри-
телно напомня на скандиране 
на разрешен от властта ми-
тинг. Ами хайде де, господа 
професори! Щом сте преизпъл-
нени с чистота и святост, на-
пълнете призивите си със съ-
държание! Узурпатор на сво-
бодата е властта като идея 
и практика. Властта стъп-
ва върху неравенството и се 
възпроизвежда чрез него, уни-
щожава инстинктивната чо-
вешка солидарност, превръща 
понятието „справедливост” в 
гавра. Щом е „време да се събе-
рем”, значи е назряло да ПОИС-
КАМЕ и УСТАНОВИМ режим на 
пряка демокрация. Тя е един-
ствената форма, която нито 
търпи господари, нито допус-
ка узурпатори, а дава на сво-
бодата всички условия за раз-
витие и разширяване.

Защо не зовете граждани-
те към такъв път за „спасе-
ние на Републиката”?

Терминът „спасение” пред-
полага спешни мерки. Олигар-
хията няма любезно да подне-
се прякодемократична погача 
на тепсия – налага се народът 
да си я вземе. По-точно – да си 
я омеси и опече сам, инак що за 
пряка демокрация ще е?!

Коя част от Манифеста 
призовава към въстание сре-
щу олигархията? За прякоде-
мократично самоуправление? 
Никоя.

Вместо това казва: „Об-
щественият договор меж-
ду гражданите и държавата 

беше нарушен и продължава да 
се нарушава системно от под-
чинените на задкулисието ин-
ституции на властта”.

„Обществен договор” обаче 
никога никъде не е съществу-
вал. Самият автор на доктри-
ната за „обществен договор” 
(Жан-Жак Русо, свенливо нес-
поменат) поставял условие-
то „закон е само онзи, който 
е одобрен пряко от народа” – 
нещо невъзможно при теку-
щата представителна систе-
ма и изобщо в системата на 
държавността, в която ПАР-
ТИИТЕ (лобита на олигарсите, 
инструменти за овладяване, 
удържане и ползване на власт-
та) играят ролята на привиле-
гировани субекти.

Защо тогава ПАК към ПАР-
ТИИТЕ апелират съставите-
лите на обсъждания „мани-
фест”: „партиите да отгово-
рят на очакванията”? Изтър-
кани внушения за ЕДИНСТВО 
между бъдещи властници и 
утрешните им поданици – 
многократно разиграван в ис-
торията номер! Яма за удавя-
не на всеки реален граждански 
подем. Професорите разде-
лиха привилегированата кла-
са на „лоши” и „добри” (според 
това в кой отбор са те сами-
те), за да мотивират ратаи-
те да изнесат на гърба си те-
жестта на борбата на „добри-
те” с „лошите”, а подир „побе-
дата” покорно да се върнат на 
слугинските си етажи. Да са 
доволни – вече не ги ограбва 

„лошият” #КОЙ, а #НЯКОЙ от 
„добрите”.

Рибарите подминават 
точната дефиниция за добро 
и зло. За анархистите няма 
съмнения: властта е злото, 
доброто – свободата. Свобо-
да по формулите на Бакунин и 
Кропоткин, не „осъзната не-
обходимост”, не просто ду-
ма-заклинание, не имитация в 
контекста на юридическите 
„права”.

Следователно, в светлина-
та на посочените противо-
речия, думите на професори-
те „не участваме в лъжата, 
не се страхуваме, не мълчим, 
противостоим на произвола 
и разобличаваме покварата … 
отстояваме правдата и ис-
тината дори в най-малкото” 
са една нахакана лъжа.

От това истината за чет-
ворката рибари лъсва като 
въшка на чело, въпреки праха 
в очите за „нито леви, нито 
десни” – тези господа са чис-
то и просто подлеци, а Мани-
фестът им – проект за пре-
дотвратяване на евентуал-
ното пряко народно действие 
против истинските крадци 
на свобода. •

Николай Теллалов
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ДА ЖИВЕЕ АНАРХИЯТА!

Свестните у нас считат за луди
На 1 април трябваше да по-
черпят депутати, министри 
и друга властническа паплач, 
способна да лъже без да ґ миг-
не окото. Верни на принципи-
те си обаче, те пропуснаха да 
отбележат празника на мо-
шениците.

Един анархист беше един-
ственият човек, който се ос-
мели да протестира. Взе го-
релка и демонстративно под-
пали един от автомобилите, 
назначени да разнасят депу-
татските задници. Гардове-
те веднага го арестуваха, но 
ужасът не подмина подопеч-
ните им. „Бомба, бомба! Нека 
стоим в сградата, тук е най-
безопасно”, призова Снежана 
Дукова колегите си от ГЕРБ, 
а раницата на „терориста” бе 
взривена, за да се очисти вся-
ка потенциална опасност за 
задниците.

Гласоподавателите избух-
наха в защита на избраници-
те си. „Луд е” беше единстве-
ното им обяснение за случило-
то се. „Луд е” беше и обясне-
нието на полицаите, полити-
ците и журналистите. „Луд е” 
беше единственото, което 
се промъкна през продължа-
ващото няколко дни информа-
ционно затъмнение около слу-
чая. Журналистите не се заин-
тересуваха повече от него – 
„атентаторът” бе оставен 

изцяло на разположение на по-
лицията, която има изпитани 
методи не само да изкара чо-
век луд, но и да го направи та-
къв.

Всъщност акцията беше 
достойна за уважение. Пре-
ди всичко тя изпрати ясно 
послание – кои са виновници-
те за проблемите на народа 
ни и какво е решението. Не 
остави място за обвинение 
в „кръвожадност” или „невин-
ни жертви”, които биха от-
блъснали миролюбивите ес-
нафи. Не на последно място, 
атентаторът дори не напра-
ви опит да избяга, давайки си 
ясна сметка, че не ще избегне 
месомелачката на държавна-
та машина. Тя първо ще му из-
вади и майчиното мляко, за да 
намери връзки с някакви теро-
ристични организации, преди 
да го захвърли зад решетки-

те, където да премисля защо 
за българския народ се пише с 
четири въпросителни.

Човекът наистина е не-
нормален. Нормалните хора 
превиват гръб пред начални-
ците, работят за стотин-
ки, хранят се с боклуци. Ми-
нистерството на образова-
нието ги зомбира, а това на 
здравеопазването – бавно ги 
убива. Телевизията запълва 
малкото им свободно време 
с безкрайни интриги, драми, 
всякакви простотии, само не 
и с реалните им проблеми. Ако 
някой реши да прояви само-
инициатива и да възроптае, 
бива смазан физически, психи-
чески… и обявен за луд. Сякаш 
не е лудост да си кротуваш 
като агне в държава, в която 
дори бегълците от войната 
не искат да останат?! •

На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът вредом всеки почита:
„Богат е”, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.

Наблюдател

Нормалните 
работят за 
стотинки, 
хранят се с 
боклуци

тели, които откажат, губят 
собствеността си в полза на 
кооперативен съвет на граж-
даните, живущи около отне-
тото предприятие.

ВТОРО, отнемане на „фа-
лирали” неработещи пред-
приятия от номиналните им 
собственици и предаването 
им за стопанисване на граж-
дански съвети. Възстано-
вяване и модернизиране (със 
стремеж към тотална робо-
тизация) на производство-
то за сметка на собствени-
ците или чрез данък върху пе-
чалбата на банките, свиване 
на партийните субсидии и из-
дръжката на институциите, 
особено т. нар. „представи-
телни разходи”.

ТРЕТО, въоръжаване на на-
селението при разпускане на 
МВР и останалите държав-
ни и частни силови структу-
ри. Бюджетите им отиват 
за снабдяване на гражданите 
с оръжия и боеприпаси, за обу-
чение в боравене; получили до-
верие на населението бивши 
полицаи, военни и охраните-
ли изпълняват задължения на 
инструктори; поощряване на 
създаване на доброволни от-
ряди, чиито щабове са под-
чинени на граждански съвети 
по местоживеене; отрядите 

образуват федерация за про-
тиводействие и защита от 
бедствия и аварии. Право-
то за притежаване, носене и 
употреба на оръжие да бъде 
ограничавано единствено от 
Общо гражданско събрание на 
дадена общност, само то да 
решава кому от членовете си 
да откаже въоръжение, но и 
без да го оставя напълно без 
самозащита.

Изпълнението на тези 
предложения зависи изцяло от 
народа. Възприеме ли ги като 
верен път, престраши ли се 
да рискува и се опълчи на „сил-
ните и богатите”, които на-
ложиха и поддържат точно 
обратните норми и практи-
ки, ще победи.

Седне ли „да чака Годо”, тре-
пането на бабички и затъва-
нето в тресавището ще про-
дължи.

П. П. Случи се „външен чо-
век” да види черновата. Про-
чете внимателно, поклати 
глава и запита:

– Хубаво, ами с нашестве-
ниците какво правим?

– Бежанците ли? Ясно как-
во. По-пестеливо е да им оси-
гурим транспорт от граница 
до граница. Нали от ЕС ги по-
каниха? Нали от ЕС бяха в „ко-
алицията на желаещите“, след 
която потече потокът? •

Шаркан

РАЗБОЙНИЧЕСКА КЛАСА

Как да преборим бандитизма
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ДЕКА СИ, МАФИЙО?

Има ли мафия в България?
Мафията възниква като ита-
лианско, даже по-скоро си-
цилианско явление. Тя е фор-
ма на организирана съпроти-
ва срещу властта, която по 
онова време е чуждестранна, 
окупационна. Включвала еле-
менти на „обикновено” раз-
бойничество, претендирала 
да закриля честта, достойн-
ството и имуществото на 
бедните. Първите „кръстни-
ци” изпълнявали задължения 
на посредници в битови кон-
фликти и търговски споро-
ве. Враждебно настроени към 
правителствените институ-
ции, селяните търсели спече-
лилия авторитет кръстник 
да ги съди.

Много скоро посредни-
чеството станало семеен по-
минък – професионалните за-
крилници в епохата на ранния 
капитализъм усетили келепи-
ра. Естествено, променила се 
практиката на закрилничест-
вото – станало платено, не 
толкова с пари (и без това 
рядък посетител в джоба на 
сицилианския селянин, който 
се бъхтил по камънака, наре-
чен „негова земя”) колкото с 
услуги и „лоялност”. Задлъж-
няването се оказало идеален 
инструмент за създаване на 
многоетажна мрежа, чрез коя-
то кръстниците контролира-
ли населението и се изплъзва-
ли от репресивните пипала 
на държавата. Правели пари, 
като налагали собствени да-
нъци, които държавата кръс-
тила „рекет”, за да „докаже”, 

че нейните данъци са „нещо 
различно”.

Данъкът е един от основни-
те признаци за държавност.

Друга обща черта – и дър-
жавата, и мафията унищожа-
ват или поглъщат „самодей-
ната” престъпна дейност око-
ло себе си. Към „единаците” са 
безпощадни.

Никакви увъртания не ус-
пяват да скрият, че мафията 
изглежда и се държи като дър-
жава – със закони, „морален ко-
декс”, пирамидална структу-
ра и цел – непрестанно да раз-
ширява и контролира своите 
пазари на стоки (алкохол, нар-
котици, нерегистрирани оръ-
жия) и услуги (проституция, 
хазарт, съдействие за връща-
не на дългове, мокри поръчки). 
Мафията и държавата посто-
янно разширяват тези паза-
ри – така американската про-
никва в профсъюзите – и чес-
то си сътрудничат – през 
Втората световна срещу ре-
жима на Мусолини, срещу ре-
жима на Кастро в Куба, в нар-
котрафика на ЦРУ и наркоти-
зирането на пацифистките 
движения и чернокожите ра-
дикали през 1960-те. Разбира 
се, това е придружено с теа-
трална неприязън – „организи-
раната престъпност” беше 
любимото бостанско плаши-
ло на държавниците, преди 
да го измести „тероризмът”, 
а едно от малкото достойн-
ства на класическия мафиот е 
презрението му към чиновни-
ци и политици.

Що за дзвер е 
„българската мафия”?

Произходът на „родната” ма-
фия е коренно различен. Не въз-
никва спонтанно и „отдолу”, 
българските мутри не играят 
на Робин Худ. Шуробаджанаш-
ката съставка, както при ита-
лианци, евреи, ирландци или 
руснаци, също не е водеща – 
тя е наследство от семейни-
те връзки в партокрацията на 
БКП.

Мафията у нас е създаде-
на от официалната власт. 
Непосредственият конструк-
тор е „бойният отряд на Пар-
тията” – Държавна сигурност. 
Сглобявали са своето „фран-
кенщайново чудовище” от на-
личния криминален контин-
гент, от останали без поми-
нък спортисти, от привлече-
ни по-късно хулигани, от вся-
какви маргинализирани елемен-
ти, от обикновени авантюри-
сти. Използвали са всеки с по-
вече или по-малко склонности 
на психопат – по свой образ и 
подобие. За себе си ваятелите 
запазват позициите на „капо 
ди тути капи” и оставят на 
среден калибър фукльовци да 
се преструват на регионални 
„кръстници”.

Нашенската мафия, както 
в „бившите” републики на им-
перията СССР, е направо неуз-
наваема от гледна точка на 
„класическия мафиотизъм”, но 
понятието въпреки това е 
впрегнато с пълна сила. С как-
ва цел? За да не личи приликата 

на мафията с държавата и об-
ратно. Да не личи, че колкото 
„мафията е на народа”, толкова 
и държавата е на същия – инак 
политиците трудно ще се пра-
вят на жертви (досущ приказ-
ката „Болен здрав носи”) и ще 
искат от гражданите да ги за-
щитават. Да не личи, че бук-
вално всяка политическа сила, 
поемала „държавното корми-
ло” през последните 25 годи-
ни, е ползвала услугите на пра-
вителствения отдел „мафия” 
и е възнаграждавала този не-
формален отдел. За пред прос-
тодушната публика (простия 
„електорат”, „мат’рял”) дежур-
ните по власт (сменни брига-
ди във фабриката за илюзии) 
хвърлят обвинения за несполу-
ки и безобразни изцепки върху 
„мафията” – така пренасочват 
вината от себе си към „нещо 
друго”.

Затова, когато „опозиция-
та” – партийна или „независи-
ма” – призовава „да си върнем 
държавата от мафията”, знай-
те – това е измама. Актив-
но мероприятие. Прегрятата 
пара на недоволството фучи 
през свирката на кухото ло-
зунгарство.

Държавата никога не е при-
надлежала на народа, за да „си 
я връщаме”.

Мафията никога не е пре-
вземала държавата, защото е 
държавен подизпълнител.

Официалната власт създа-
ва чудесни условия мафията 
да вирее. Сенчестата бухал-
каджийска власт се отплаща, 

като всява хаос, създава у хо-
рата трайна несигурност. 
Държавата извлича от неси-
гурността изгодата да опра-
вдае разходите за „сигурност” 
при нулеви практически резул-
тати. Това тласка население-
то да плаща на „мафията” за 
„закрила” – и, между другото, 
все нещо получава, докато сре-
щу легалните данъци не вижда 
почти нищо. Работният цикъл 
на финансовата помпа за обез-
кървяване на гражданите. Из-
тръгнатите средства, одра-
ни кожи, след „пране” попадат 
накрая пак в „политическата 
класа”, неотделима от иконо-
мическите „олигарси”.

Кръгът се затваря. Наро-
дът гние вътре като в затвор, 
няма измъкване, даже Терминал 
2 не предлага път към свобода-
та – само осигурява местене 
от смрадлив зандан в по-дезо-
дориран друг. Не се лъжете, в 
„цивилизованите” страни си-
туацията с „мафия – държа-
ва – мафия” стои по принцип-
но същия начин, независимо от 
повечето илюзии у местните 
„честни граждани”.

Какъв е реалният, неилюзо-
рен изход тогава? Ама моля 
те, читателю – що за въпрос! 
Цял вестник ти отговаря два-
найсет пъти годишно по десе-
тина начина всеки месец! Або-
нирай се, ако наистина те въл-
нува!

И бъди здрав – поне докато 
не те е схрускала едната или 
другата глава на ламята. •

Хасан Девринджи
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КАТО СМЕ БЕЗДЕЛНИЦИ, ДА НЕ СМЕ БЕЗ ПРАЗНИЦИ

Великото априлско изпразнуване
Бил съм чавдарче, пионерче – 
дет’ се вика, такива бяха вре-
мената, приемаха „в редици-
те” автоматично. Прибираха 
членския внос за ДКМС, без да 
питат, особено в казармата.

Като чавдарчета, пионер-
чета и комсомолчета, а и на-
татък – профсъюзни членове, 
партийци или „ОФ”, участва-
хме в чествания. Всякакви – 
партийни, „културни” и – на-
къде без тях – патриотични. 
Рецитирахме, пеехме песнич-
ки, песента на песните – хим-
нът, разигравахме пиески, 
носехме знамена, набивахме 
крак и крещяхме „ура”, „сла-
ва”, „да живей” в утвърдените 
ритуали. Лъжа е да кажем, че 
всичко това не въздейства-
ше емоционално, не пробуж-
даше поне искрици лоялност 
и самочувствие, че принадле-
жим към „велик народ” и „вели-
ка прогресивна кауза”.

Устояваха единствено па-
тилите или придобилите 
имунитет, чувствителни-
те към измамата, отделни 
личности със собствена ка-
уза – без фалш велика и без 
преструвки прогресивна. По-
грешната кауза обаче се на-
казваше с дребни неприятно-
сти в работата, затвор, луд-
ница, та дори смърт. В нача-
лото на режима – без съд и 
присъда, а след възцаряване-
то на Тодор Живков – с офи-
циални санкции по Наказател-
ния кодекс и мерки „по втория 
начин” – за особено дразнещи 
тръни в задника на властта 

ДС уреждаше я злополука, я са-
моубийство, я неуспешна хи-
рургична операция, я застрел-
ване при бягство или съпро-
тива, я криминален битов ин-
цидент.

С целия този грамаден 
опит за празнуване продъл-
жавам да не знам как точно е 
редно да честваме въстание. 
Подчертано – ВЪСТАНИЕ. То 
не прилича на протести пред 
църква с име на военен прес-
тъпник или назована в чест 
на измислени персонажи, не 
напомня на демонстрации 
пред парламент или минис-
терство, нито даже на Луков 
марш, при все факлите, бара-
баните и сериозните физио-
номии на маршируващите.

Въстание е, когато наро-
дът отива да убива, но и да 
умира, за нещо по-важно от 
живота на отделния човек, 
но за живота на всички. Въс-
танието не мирише на рози. 
Миризмата от барута на 
празничната заря не е съща-
та, към нея не се примесва во-
нята на пот, кръв и други те-
лесни течности, които изти-
чат в момента на смъртта 
от тялото. Във въстанието 
има истински подем, истин-
ско въодушевление и истин-
ски страх, истински риск, ис-
тинска категоричност. Въс-
таникът не се изтъпанчва 
пред противника си с набуче-
ни на щика лозунги и „искания”, 
въстаникът е тръгнал да ОТ-
НЕМЕ от потисника си онова, 
което смята за свое.

Вече разбрахме позицията 
на „светата” ни Църква по въ-
проса за празнуване на Април-
ското въстание и 1 май – и в 
двете е имало дим от барут 
и кръв, по ятагани и по поли-
цейски палки. Едното е заяви-
ло желание за свобода, друго-
то е извоювало – правото ра-
ботодателят и охранителна-
та му фирма държавата да не 
третират работника като 
добиче.

Разбираемо е Църквата да 
е ревнива – за нея нямало друг 
празник, освен Великден. Въз-
кръсване на сина божий. При 
все че грижливо е подбрала 
кои от неговите речи да вля-
зат като безпрекословни за-
поведи към вярващите (а вяр-
ващ, според Църквата, тряб-
ва да е всеки). Обработените 
думи на Исус да не издават, 
че и той бил бунтовник, въс-
таник. Няма значение, че офи-
циалната тиква на БПЦ либе-
рално позволи на свещеници 
да „обслужат” честването на 
Априлското въстание – въс-
тание на малцинство, мнозин-
ството се е свивало от страх 
и даже недоволствало, че нали 
„покрай сухото гори и суро-
вото”. Официалният патри-
арх на БПЦ все пак е повече 
политик, отколкото „страж 
на вярата”. Лудият Николай 
Пловдивски поне е откровен, 
следва точната логика на ре-
лигиозната власт – никакви 
компромиси със „светското”.

Верската идеология винаги 
е била против бунта, въста-

нието, революцията. Отдел-
ни отстъпници измежду сел-
ските свещеници и низшите 
калугери потвърждават пра-
вилото. Църквата не обича 
противопоставянето, не оби-
ча ритане срещу властта по 
принцип, това удря нея, нейно-
то влияние, нейните приходи, 
нейния авторитет.

Разбираемо е и държава-
та да вкарва населението в 
„чествания”, изпълнени като 
кухи ритуали.

Това радва жадните да се 
впечатлят и почувстват 
значими люде. Те не рискуват 
нищо. Пушките им са бута-
форни, патроните – халосни. 
Насреща им не стои истински 
башибозук или низами. Утре 
обаче при една „незаконна” 
стачка срещу тях ще излезе 
жандармерия – по-зла от ени-
чари. В тъмна доба ще ги пре-
срещат един по един охрани-
тели от фирма, наета или соб-
ственост на работодателя.

Какво тогава са чествали, 
какво възнамеряват да чест-
ват, щом пак остават рая, 
роби онези с юмруците, пал-
ките и пистолетите? Що за 
УТЕХА е фактът, че потисни-
кът говори един език с поти-
снатия и даже е „от същата 
вяра”? Пак народът и още по 
онези времена е рекъл, че свой 
чорбаджия е като османския 
сердарин – никаква разлика.

Разбирам да празнуваме с 
„прояви”, с рисуване на лико-
ве на Ботев и Левски върху 
торти и пяна на капучино, със 

страст към старинни оръжия, 
знамена и униформи, но само 
ако живеем вече в едно осво-
бодено от всякакво потисни-
чество общество!

Съществуваме обаче в ре-
алност, приличаща на Осман-
ската империя – лоша и за „гяу-
рите”, и за „правоверната” фу-
кария. Обредите са болкоус-
покояващо срещу болката на 
продължаващото робско на-
стояще.

В тези условия ЧЕСТВАНЕ, 
било на въстание, било на 1 
май, е непростимо лицемерие, 
в което се въвлича целият на-
род. Да чуе този народ себе си: 
„и сто пъти да кажеш ШЕКЕР, 
на езика ти сладко не става”!

Достойното ЧЕСТВАНЕ на 
въстание е единствено ПАК 
ВЪСТАНИЕ – този път да е 
окончателно, взело поуки от 
грешките на дедите, въста-
ние за унищожение на всичко 
онова, което нажежава недо-
волството до кипеж, който 
кара хората да въстават.

Кога тази презряла вече 
идея, че така повече не бива, 
ще надвие „характера” на 
този наш народ? „НАРОДЕ????” 
Търпеливостта, дребният та-
рикатлък, тесногръдието, за-
вистта и душевният мързел 
ни обричат да се преструва-
ме на „велики” и „свободни”.

За вековете от номинално-
то ни съществуване като „на-
род” все би трябвало да ни ув-
рат главите.

Нали? •
Хасан Девринджи

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

За „кожата на мечката“
Предварителни бележки

Темата навярно ще изисква 
разработване в серия от 
статии. Тази е началната. В 
нея твърденията (тезите) са 
по-скоро интуитивни и зато-
ва не са придружени от дока-
зателства. Първо, защото 
последното би я превърна-
ло в книга, второ – много от 
тях са може би недоказуеми и 
трето, целта ґ е да предиз-
вика колективни размишле-
ния и ако дойдем до заключе-
ние, че си заслужава – да се 
организира колективна рабо-
та върху нея. Най-после, мно-
го от твърденията съдър-
жат в латентно състояние 
множество условности и до-
пълнителни въпроси, най-ва-
жните от които също заслу-
жават разглеждането им.

Все пак, без да се навлиза 
в статистическите джунг-
ли, преди да „размишляваме”, 
е добре да имаме предвид, че:

1) Ако в 1913 година Русия е 
била на шесто място в све-
та по своя БВП, днес тя е 
на десето и е след… Ита-
лия.

2) В 2015 г. руският БВП е 3% 
от световния, тоест съот-

ношението между икономи-
ческия потенциал на Русия 
и на света е 1:33, а между 
нея и този на ЕС + САЩ + 
Китай + Япония е 1:23. Как-
то е известно, военната 
мощ на една страна общо 
взето кореспондира на ней-
ната икономическа.

3) Ако в 1980 г. съотношение-
то на БВП между СССР и 
КНР е било 6:1, то в 2015 г. 
е обратно – БВП на Китай 
е шест пъти по-голям от 
руския, като темповете на 
годишния му ръст надхвър-
лят четири пъти руските.

4) Добре е да се сравнят воен-
ните бюджети и средства-
та, отделяни за развитие-
то на науката и технологи-
ите, на контрагентите в 
следващите размишления.

ГЛОБАЛНИЯТ КОНФЛИКТ

до десетилетието 2039-
2049 г. е този МЕЖДУ САЩ 
И КИТАЙ или по-общо меж-
ду тях и съюзниците им. [Ин-
тервалът от 10 г. е опреде-
лен чрез формулата 1984 + 60 
± Δ5, където „1984” е Оруело-
вата година; 60 години, с ог-
лед ускорението на еволюция-

та на човешките общества, 
са равни на цялата предходна 
60 вековна политическа ис-
тория на човечеството (или 
„една бъдеща година” е при-
равнена на един век от мина-
лото); а ”делта 5” е допусти-
мата грешка от плюс/минус 
5 години (допустима при по-
добни глобални прогнози в на-
шата комплексна и комплици-
рана епоха).]

КИТАЙСКАТА СТРАТЕГИЯ, 

чието по-детайлно разглеж-
дане няма да правим тук, за 
да бъде избегната войната 
на два фронта, ще се разгръ-
ща в една от двете посоки 
или ще преследва (на първо 
време) една от двете цели – 
ЕВРАЗИЯ или ТИХИЯ ОКЕАН, – 
защото по общото мнение 
на болшинството страте-
зи, който владее едната от 
тях, в перспектива ще вла-
дее СВЕТА.

Тихоокеанската страте-
гия предполага тихоокеански 
флот и военноморски опит, 
сравними или даже доминира-
щи над щатските. Нещо, кое-
то е нереализуемо в интер-
вала от 23-33 години без не-
обходимата суровинна база и 
осигурен „гръб” откъм север. 

Това, разбира се, няма да спре 
китайската търговска и фи-
нансово-икономическа екс-
панзия в посока Африка и Ла-
тинска Америка с оглед съз-
даването на тихоокеански 
военни бази срещу главния 
враг, на „Азия на азиатците” 
под крилото на „Поднебесна-
та”, както и на военноморска-
та програма на Китай. В про-
центно отношение неговият 
военен бюджет расте най-
бързо и в Тихия океан вече има 
един китайски самолетоно-
сач срещу 12-те на САЩ там.

Евразийската китайска 
стратегия в северна посо-
ка ще има като своя начална 
фаза овладяването на Сибир. 
Съвкупността от империа-
листическите интереси и на-
личните данни за „Поднебес-
ната Империя” подсказват, 
че именно тя е предпочита-
ният избор на китайските 
стратези. Тоест, те ще ис-
кат най-напред да „одерат 
кожата на мечката”. Най-
„леко” това може да стане, 
посредством един „референ-
дум” (дум-дум-дум) в Сибир, 
където вече в демографско и 
финансово-икономическо от-
ношение Китай има домини-
ращи позиции, а Путин създа-
де подходящ и удобен преце-

дент със своя Кримски „рефе-
рендум” (дум-дум-дум).

ЩАТСКАТА СТРАТЕГИЯ

преследва същите цели от 
срещуположна посока:

Откъм Тихия океан – те 
са заградили своя противник 
с военните си съюзи и бази 
(Тайван, Япония, Южна Корея, 
Филипините, Австралия и т. 
н.), правят всичко възможно 
да ги увеличат с Индия, Па-
кистан, Виетнам и да затво-
рят изцяло югоизточната 
дъга, съобразно плана „Мор-
ска анаконда”.

Още по-важна за Вашинг-
тон е Евразийската му стра-
тегия, чиято главна цел е 
присъединяване на Русия и 
останалите късове от ня-
когашната „Империя на зло-
то” към НАТО и „атлантиче-
ската общност” (САЩ и ЕС) и 
превръщането им в щит сре-
щу северната граница на Ки-
тай.

Съдейки по Украинския и 
Близкоизточния „детайл”, 
след анализ на разгръщащи-
те се там и зад кулисите съ-
бития, можем да заключим, 
че „Евразийската страте-
гия” на САЩ е определяща за 
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Априлските годишнини
През април 1931 г. пада ис-
панската монархия. Ускоре-
на е аграрната реформа – от 
февруари до юли 1936 г. мало-
имотните селяни получават 7 
пъти повече земеделска земя 
от петте предходни години. 
Въпреки това, темповете са 
недостатъчни, което прово-
кира „нелегално” отнемане на 
земя от едрите собствени-
ци. „Народният” фронт показ-
ва страх от народа, бави ради-
калните промени. Анархисти-
те, предоверили се на собст-
вените си лидери, не бързат 
да поемат революционната 
инициатива.

Едва юлският военен ме-
теж на генералите Санхурхо 
и Мола прави революцията не-
отложна. Поука за днешното и 
скорошно утрешно време – ко-
гато е назряла, революцията 
не бива да се отлага.

„Ускореното построява-
не на социализма”, включва-
що интензивна милитари-
зация, вкарва ГДР в жестока 
икономическа криза. През ап-
рил 1953 г. скачат цените на 
основни стоки и услуги – об-
ществен транспорт, дрехи, 
обувки, хляб, захар, месо. Ос-
къдни дажби продукти от пър-
ва необходимост се разпре-
делят по купони, в държавни-
те магазини кило захар стру-
ва 12 марки, масло – 24, свин-
ското месо – 15, при средна 
заплата малко над 300 марки. 
Партокрацията обаче притис-
ка работниците „да повишат 

производителността на тру-
да”.

Населението на Източна 
Германия масово бяга на За-
пад – над 180 хиляди емигран-
ти през 1952 г. Към края на май 
1953 г. животът достига чер-
тата на непоносимост за поч-
ти всички слоеве на население-
то, което води до въстание 
през юни същата година.

Унгария е под съветска 
окупация, когато през 1945 г. 
са проведени избори: 57% от 
вота е за Независимата пар-
тия на дребните собствени-
ци (донякъде подобна на бъл-
гарския БЗНС), едва 17% дове-
рие получават „комунисти-
те”. Взети са „нужните мерки” 
и след изборите през 1947 г. 
компартията остава един-
ствената легална политиче-
ска сила. „Социална база” ґ са 
съветските окупатори. Пар-
тийният шеф Ракоши устано-
вява лична диктатура, копи-
райки сталинския модел. Дър-
жавната сигурност (AVH) дър-
жи на щат 28 хиляди копои, 
подпомагани от 40 хиляди до-
носници. 400 хиляди унгарци 
са в затвори и „трудови” лаге-
ри. Народът плаща и масрафи-
те на предишния „елит” – репа-
рациите към СССР, Чехослова-
кия и Югославия достигат до 
четвърт от националния про-
дукт. През 1952 г. заплатите 
на работниците са с 20% по-
ниски от тези през 1949 г., а 
доходите на селяните – с една 
трета по-ниски.

Промени в лидерската вър-
хушка на СССР през 1953 г. 
позволяват леко облекчение – 
новият премиер Имре Наги 
смекчава репресиите, прена-
сочва вътрешните инвести-
ции, снижава цените на по-
требителските продукти, 
намалява данъчното бреме на 
селяните. За тази си полити-
ка на 18 април 1955 г. Наги е 
свален от поста и изключен 
от Партията. Унгария е при-
съединена към Варшавския до-
говор.

Народното недоволство се 
нажежава и изригва във въс-
тание през есента на 1956 г.

Преди 30 години КПСС обе-
щава на съветските граж-
дани през 2000 година всяко 
семейство да има собствен 
апартамент или къща. Зара-
ди авария на Чернобилската 
АЕЦ, построеният да я об-
служва град Припят е изоста-
вен.

Преди 60 години Априлски-
ят пленум на ЦК на БКП слага 
начало на царуването на То-
дор Живков.

Преди 70 години приключ-
ва френската окупация на Си-
рия.

Преди 100 години в Ирлан-
дия избухва Великденското 
антиколониално въстание.

На 21 април 1856 г. камено-
делците и строителните ра-
ботници в Мелбърн (Австра-
лия) за първи път в света се 
преборват за 8-часов рабо-
тен ден без намаляване на за-

плащането. Успехът им вдъх-
новява вълна протести, дове-
ла до знаковия 1 май 1886 г. в 
САЩ и Канада.

1204 – рицарите на Чет-
въртия Кръстоносен по-
ход превземат и разграбват 
християнския Константино-
пол.

1791 – Английският парла-
мент отказва да забрани роб-
ството в африканските си ко-
лонии.

1825 – социалистът-уто-
пист Робърт Оуен основава 
в Америка колония, която да 
даде на света пример за спра-
ведливо общество. Опитът 
се проваля за три години.

1908 – основана е Светов-
ната асоциация на есперан-
тистите (UEA).

1915 – начало на арменския 
геноцид в Цариград, Османска 
империя.

1917 – след седем години за-
твор, в родното си Гуляйполе 
се завръща Нестор Махно.

1918 – под предлог, че „бан-
ди тероризират столичани”, 
в малките часове на 12 април 
тайната полиция на болшеви-
ките започва акция по изтреб-
ване на анархистите в Мос-
ква.

1937 – германски и итали-
ански самолети изпепеляват 
град Герника в Баската об-
ласт, Испания.

1944 – жените във Фран-
ция получават избирателни 
права; американският генерал 
Джордж Патън заявява, че Ан-

глия и САЩ „са орисани да уп-
равляват света”. Скромно.

1949 – във Вашингтон е уч-
реден НАТО.

1961 – първият полет на 
човек в космоса.

1967 – превратът на „чер-
ните полковници” в Гърция. Во-
енна диктатура до юли 1974.

1968 – публикуване на до-
кумента „Чехословашки път 
към социализма”, началото на 
„Пражката пролет”, разтуре-
на през август от войските 
на Варшавския договор.

1969 – Китайската компар-
тия нарежда спиране на „кул-
турната революция”.

1971 – край Лондон е про-
веден първият Световен кон-
грес на циганите.

1974 – Португалската „ре-
волюция на карамфилите” 
помита фашисткия режим в 
страната.

1975 – групата Баадер-
Майнхоф взривява посол-
ството на ФРГ в Стокхолм.

1979 – Иран е обявен за ис-
лямска република, а Бълга-
рия – за „космическа държава”.

1982 – населението на Ки-
тай надхвърля един милиард 
души.

1991 – разпуснати са воен-
ните структури на Варшав-
ския договор.

1992 – технологията World 
Wide Web е обявена за всеоб-
що безплатно ползване.

1994 – начало на геноцида 
в Руанда, за 100 дни са избити 
937 хиляди души. •

настоящата им дипломация, 
разузнавателна дейност и 
военна политика.

Ако Украинското огнище 
само тлее в резерва, Сирия е 
на път да се превърне в нов 
Афганистан за Руската „фе-
дерация”. Целта е вмъкване-
то на Русия в един нов вое-
нен капан, който на фона на 
вътрешната криза, предиз-
викана от „санкциите” и пос-
ледвалия ги „петролен шок”, 
ще я изправи пред ситуация 
и избор, аналогични на тези 
отпреди близо четири десе-
тилетия, които доведоха до 
краха на СССР.

Руската армия по мнение-
то на военните експерти не 
е в състояние да води една 
продължителна и изтощи-
телна локална война (някога 
ги наричаха войни със слаб 
интензитет) далече от гра-
ниците си. По всичко изглеж-
да, че тя не е в състояние да 
воюва и срещу по-слаб про-
тивник в съседство, както 
показа прекъснатата на по-
лупът агресия срещу Украйна.

В допълнение към стре-
межа да я провокират и вка-
рат в капана или в НАТО, след 
разширяващите се военни 

действия в Близкия Изток, 
дойде и свалянето на руски 
бомбардировач Су-24 на гра-
ницата със Сирия от турски-
те изтребители Ф-16. Опера-
цията приличаше на провока-
ция, но завърши само със за-
каните на Путин, че „Турция 
щяла да заплати жестока 
цена”. В отговор Ахмет Даву-
тоглу обвини Русия, че се дър-
жи „като терористична орга-
низация в Сирия” и я заплаши 
с „изключително решител-
на турска ответна реакция”. 
Последва пристигането на 
американските „миротвор-
ци” в Турция, под претекст 
да „сдържат Турция”, а всъщ-
ност да напомнят на Мос-
ква, че войната срещу Турция 
е война срещу САЩ и НАТО.

Доведена до ръба на голя-
мата война, путинова Русия 
има два възможни хода:

• Малко вероятният, за да не 
кажа невъзможен, военен 
избор, при което военните 
действия биха продължили 
и на руска територия. Спо-
ред мнението на военните 
експерти, в една класиче-
ска война срещу НАТО, ру-
ската армия не би могла да 
устои повече от две сед-
мици. Заплахите или наме-
ците на Путин и неговите 
военни по повод възможна 
термоядрена война, тряб-
ва да се разглеждат само 
като несполучлив шантаж 
и желание да се спечели пси-
хологическата война срещу 
далече превъзхождащ във 
военно, икономическо и фи-
нансово отношение про-
тивник. (Защото тези, кои-
то се женят за млади хуба-
вици и трупат милиарди, 
използвайки служебното си 

положение, не са камикадзе-
та. Те са много далече от 
Гай Муций Сцевола или от 
Шекспировия Макбет, кой-
то предпочитал „да умре с 
броня на гърдите”.)

Но, ако въпреки всичко, бъде 
избрана войната, Русия най-
вероятно ще има съдбата на 
Полша от септември 1939 го-
дина (началото Втората све-
товна война): докато НАТО 
води своята двуседмична вой-
на, Китай ще окупира Сибир, с 
което ще бъде завършена най-
голямата подялба в световна-
та история.

• Най-вероятна обаче е „мир-
ната” капитулация на Мос-
ква и подаване на молба за 
членство в Алианса (с или 
без Путин, но „със скимте-
не” – по израза на Каспар 
Уайнбъргър – военен минис-
тър на САЩ в администра-
цията на Рейгън) или разпад 
на Руската „федерация”, как-
то това се случи със СССР 
след 1989 година.

Какви могат да бъдат разви-
тието и последиците на все-
ки от сценариите?

И в трите случая – на вой-
на, на „мирно” включване на 

Русия в НАТО или на разпад на 
РФ и последователно наста-
няване на САЩ и съюзниците 
им в „40-те независими репу-
блики”, наследници на „Федера-
цията”, двете главни дейст-
ващи лица (НАТО със САЩ и 
Китай с неговите евентуал-
ни съюзници) ще имат обща 
граница било по Урал по про-
тежение на 2500 км, било по 
днешната сухоземна руско-ки-
тайска граница + тази по ре-
ките Амур и Усури (общо 4200 
км) и Монголия.

Без да анализираме тук и 
сега тези две „фигури”, е ясно, 
че интернационалното ста-
тукво ще бъде разрушено 
из основи. Като се вземе под 
внимание, че през въпросното 
десетилетие (2039-2049 г.) 
Роботронната революция 
ще е унищожила и социално-
то статукво, основният въ-
прос на „сфинкса”, чийто отго-
вор ни интересува е:

ВЪРВИ ЛИ СЕ КЪМ НОВА 
РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ 
И КЪРВАВА „ПРОЛЕТ НА НА-
РОДИТЕ”, МНОГО ПО-СТРАШ-
НА И ПО-МАЩАБНА, НО И 
ДАЛЕЧЕ ПО-ПЕРСПЕКТИВНА 
ОТ ПРОИГРАНАТА ПРЕЗ НА-
ЧАЛОТО НА 90-ТЕ ГОДИНИ 
НА ХХ ВЕК? •

Г. Константинов

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

За „кожата на мечката“
» » » продължава от страница 9

Върви ли се към нова 
революционна ситуация 
и „кървава пролет“ на 
народите?
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    0896 613 727
а д р е с  н а  р е д а к ц и я т а

София, ЖК Надежда ,  пощенски к лон 12 2 0 ,  пощенска к у тия 5 9

о т г о в о р е н  р е д а к т о р  А. Ванчев
п р е д п е ч а т н а  п о д г о т о в к а  Свободна мисъл

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА (IBAN):

BG86 UBBS 8261 1010 0473 10 
T Б  О Б Б  А Д ,  К Л О Н  П Е Р Н И К
Ф А Б  Б Л А Г О Д А Р И  З А  О К А З А Н А Т А  П О Д К Р Е П А !

1. Читател 10 лв
2. Александър Наков, Перник 20 лв
3. Трифон Терзийски, Кнежа 50 лв

Помощи за „Свободна мисъл”ПОЛЕЗНИ КНИГИ НА НИСКИ ЦЕНИ
Тези книги и нови заглавия можете да купите в София от книжарница Нисим на бул. Васил Левски 59, Български книжици на 
ул. Аксаков 10 и в книжарницата на бул. Дондуков срещу Първа английска гимназия. Книгите могат да бъдат поръчани и изпратени от  
Тодор Иванов – телефон за заявки и доставки 0896 613 727.

КНИГИ:

1. Основи на безвластието – Г. Хаджиев 3 лв

2. Национално освобождение и безвластие – Г. Хаджиев 3 лв

3. Вчерашни, днешни и утрешни проблеми – Г. Хаджиев 3 лв

4. История на безвластническото движение в България – Г. Хаджиев 3 лв

5. Моя път (спомени в два тома) – Г. Хаджиев 2х3 лв

6. Феноменът Махно – П. Аршинов 3 лв

7. Заблужденията на марксизма – Пиер Рамю 3 лв

8. Събитието на века – анархистическа Испания – Г. Левал 3 лв

9. Взаимопомощта – фактор на еволюцията – П. Кропоткин 3 лв

10. Краят на държавата и капитала – Г. Константинов 5 лв

11. С думи вместо с куршуми – Г. Константинов 7 лв

12. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? – Г. Константинов 5 лв

13. Национализъм и култура (в два тома) – Рудолф Рокер 10 лв

14. Бакуниновата теория и практика на социалната революция – Г. Константинов 9 лв

15. Михаил Бакунин – избрани страници за и от него 4 лв

16. Барутни (по)мисли – Г. Константинов 7 лв

17. Хляб и свобода – П. Кропоткин 6 лв

18. Ставайте, робове – Г. Константинов 7 лв

19. Досие на обект №1218 – Александър Наков 4 лв

20. Спомени за израстването – Христо Колев ГОЛЕМИЯ 7 лв

21. Адски калейдоскоп (в два тома) – Г. Константинов 2х7 лв

22. Преобразуването на обществото или екоанархизмът – М. Букчин 7 лв

23. Един проект за социална революция – ФАФ 4 лв

24. Спомени – Стоян Цолов 7 лв

25. Статии – Георги Божилов 10 лв

26. Христо Ботев – Евгений Волков 7 лв

27. Живот под черен небосвод – Георги Божилов 7 лв

28. Напред и ако пътят води към Голгота! – Георги Константинов 7 лв

29. Свободата, Санчо, е велико нещо! – Георги Константинов 7 лв

30. Спомени за бъдещето – Желязко Петков 5 лв

31. Достоен живот – Трифон Терзийски 4 лв

32. Лични откровения – Георги Божилов 7 лв

33. Емигрантски спомени – Георги Константинов 3х7 лв

34. Горчива чаша – Стефанка Христова 8 лв

35. За повече обич – Стефанка Христова 8 лв

36. Предвестници на бурята – Петър Манджуков 15 лв
БРОШУРИ:

1. Стопанисването на земята – Г. Хаджиев 2,50 лв

2. Проблемът за организацията на анархизма – Г. Хаджиев 2,50 лв

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

4. Отговор на една вярваща – С. Фор 2,50 лв

5. За общината 2,50 лв

6. Федерализъм и централизъм – Рудолф Рокер 2,50 лв

7. Крахът на руския държавен комунизъм – Рудолф Рокер 3 лв

А Н А Р Х О К А Л Е Н Д А Р
• 	На	 01.04.1966	 г.	 В	 Букурещ	 уми-

ра	авторът	на	„Осъдени	души”	и	
„Поручик	Бенц”	–	Димитър	Тодо-
ров	Димов.

• 	На	05.04.1928	г.	край	Троян	се	са-
моубива	легендарният	анархист	
Васил	Стоянов	Попов	(Героя).

• 	На	06.04.1885	г.	в	Испания	излиза	
първият	нелегален	вестник	„Со-
циална	революция”.

• 	На	 07.04.1897	 г.	 в	 Хасково	 е	 ро-
ден	Георги	Жечев	Текелиев,	анар-
хист,	 писател	 и	 редактор	 на	
анархистки	издания.

• 	На	 08.04.2004	 г.	 в	 гр.	 Казанлък	
умира	 анархистът	 и	 есперан-
тист	 Ганчо	 Лазаров	 Дамянов,	
прекарал	 дълги	 години	 в	 бол-
шевишките	 душегубки,	 акти-
вен	 сътрудник	 на	 в.	 „Свободна	
мисъл”и	 член	 на	 федеративния	
секретариат	на	ФАБ.

• 	На	 08.04.1951	 г.	 в	 Ихтиманския	
балкан	 са	 убити	 от	 болшевиш-
ката	милиция	анархистите		Въл-
чо	Генев	Пантулов	и	Ангел	Тенев	
от	с.	Бяло	поле,	Старозагорско.

• 	На	 08.04.1978	 г.	 в	 Париж	 умира	
френско-испанският	анархист	и	
теоретик	Гастон	Левал.

• 	На	14.04.1993	г.	в	гр.	Кюстендил	
умира	 анархистът	 Борислав	
Мянков,	 участвал	в	испанската	
революция	и	прекарал	след	това	
дълги	 години	 в	 болшевишките	
концлагери.

• 	На	16.04.1925	г.	е	извършен	атен-
татът	 в	 катедралата	 „Света	
Неделя”	в	София,	дело	на	болше-
виките.

• 	На	 17.04.1925	 г.	 в	 местността	
„Градище”	 край	 Габрово	 са	 уби-
ти	анархистите	четници	Милю	
Станев	 Мишев	 и	 Тотю	 Иванов	
Попов.

• 	На	20.04.1899	 г.	в	 гр.	Ески	Фочи,	
Смирна	 (Турция)	 е	роден	анархи-
стът	Тодор	Михалчев	Бакларов	
(д-р	Михалчев).

• 	На	21.04.1841	г.	в	гр.	Толедо	е	ро-
ден	испанският	теоретик	и	ис-
торик	на	анархизма	Анселмо	Ло-
ренцо.

• 	На	26.04.1931	г.	в	София	излиза	ху-
манитарният	 анархистически	
вестник	„Дармадан”.

• 	На	 27.04.1925	 г.	 в	 махала	 Богда-
новци	 до	 Габрово	 е	 убит	 осно-
вателят	 на	 Габровската	 анар-
хистка	чета	Илия	Николов	Шаха-
нов	(Шанов).

• 	На	28.04.1903	г.	Павел	Поцев	Ша-
тев	 взривява	 парахода	 „Гвадал-
кивир”	 на	 френската	 компания	
„Месажери	Маритим”	на	път	от	
Солун	за	Цариград.

• 	На	 29.04.1903	 г.	 Йордан	 Попйор-
данов	 (Орцето)	 взривява	 „Банк	
Отоман”	в	Солун.

• 	На	30.04.1903	г.	при	опит	да	вле-
зе	 в	 телеграфната	 станция	 на	
ул.	„Сабри	Паша”	в	Солун	е	убит	
анархистът	Коста	Кирков.

• 	През	 април	 1925	 г.	 са	 убити	от	
полицията	анархистките	Рахила	
Ангелова	и	Иванка	Симеонова.

Каталожен
номер
649

Драги	читатели,
Абонаментът	 за	 вестник	 “Свободна	
мисъл”	МОЖЕ	ДА	СТАВА	ДО	15-ТО	ЧИСЛО	
НА	ВСЕКИ	МЕСЕЦ	ВЪВ	ВСИЧКИ	пощенски	
клонове	 на	 страната.	 За	 1	година	–	
6,00	лв;	за	6	месеца	–	3,00	лв;	за	3	месеца	–	
1,50	лв.	Цена	на	един	брой	-	0,50	ст.

АБОНАМЕНТ 2016 СВОБОДНА  МИСЪЛ

ПРОБЛЯСЪЦИ

Между редовете
От криминалната хроника ни 
„шокираха” с вест за кръвожад-
на баба, поръчала убийство на 
роднини, за да докопа милион-
но наследство от Америка – 
направо като сценарий на ев-
тин филм.

Навярно има люде, „шоки-
рани” от „предотвратената 
жестока разправа”.

Ние не сме. Напълно в реда 
на нещата е в свят, в който 
парите са издигнати в абсо-
лютна ценност. Потвърждава 
мнението ни, че огромна част 
от престъпленията имат за 
основен мотив парите, чо-
вешкият разсъдък се повреж-
да от миазмите на „златната 
треска” и е готов да затрие 
всяка конкуренция.

Има мотив – има проблем. 
Няма мотив – изпарява се и 
проблемът. Мотивът лежи в 
отчаянието от бедността и 
системното разрушаване на 
човешкото у нас.

В историята с алчната пен-
сионерка от китно Пловдив-
ско селце красноречива под-
робност е начинът за „успеха 
на полицията”. Мераклийката 
за милионите от Америка пре-
говаряла с „лица от сенчести 
среди”, търсела наемен уби-
ец… и явно попаднала на поли-
цейски доносник. Така е със са-
модейците. Професионалната 

мафия не пипа непредпазливо. 
По-точно – полицията не ґ се 
меси, само наблюдава. Власт-
та прекрасно знае кой кой е 
и къде е „в престъпния свят”, 
а този „свят” отдавна е неин 
подконтролен „контингент”.

Сърдечно благодарим на ме-
диите, че ни осветлиха пуб-
личната тайна за това какво 
подтиква хората към лудост 
и колко гъста е мрежата поли-
цейски осведомители. Забав-
но ще е да видим как след тази 
фукня МВР ще мънка колко му е 
трудно да разкрива други дала-
вери, в които очевидно има ка-
питалов дял. Поучително ще е 
да послушаме апологетиката 
на тема „хората са си лоши”, 
след като за пореден от без-
броя пъти проблесна като про-
летно слънце уликата КАКВО 
именно прави хората „лоши”.

Електричеството щяло да 
поевтинее, понеже най-сетне 
ни заля вълната на поевтине-
лия природен газ?

Дълбоко се съмняваме. Регу-
латорът ОБЕЩА поевтинява-
не – при ПЪТИ поевтинял газ, 
едва 2-4% по-тънки сметки за 
ток, докато „метеорология-
та” играе и кара хората да на-
въртат повече киловатчасо-
ве на електромерите си. Рабо-
тодателите се НАДЯВАТ на 
намаление на цените. Толкоз.

Държавата и бизнесът вся-
кога са щедри на обещания. 
Раздават ги според потреб-
ностите – за всички има. И до-
тук.

Двама железничари от 
„БДЖ Товарни превози” сядат 
уморени във влака – смяната 
свършила, пътуват към дома, 
на 100 км от местоработата 
си. Обичайно за днешните вре-
мена. Единият е на 50, но мяза 
на над шейсетгодишен. Дру-
гият е с осакатена при стара 
„трудова злополука” ръка. Спо-
делят си, че им раздали най-
после купоните за храна… от 
март месец МИНАЛАТА годи-
на.

Неделикатен пътник не из-
държа и изразява недоумение – 
ама как така от МИНАЛАТА?

Двамата железничари го 
гледат с тъжен присмех. Под-
хвърлят: ами да. Началство-
то се грижи да не надебелеем. 
Нали знаеш какви ужасни здра-
вословни проблеми причинява 
наднорменото тегло?!

Засраменият пътник при-
тихва.

Железничарите продължа-
ват да си говорят за честите 
16-часови смени, с които вече 
са свикнали, нали са ЖЕЛЕЗНИ 
хора, па макар и не от Перник 
родом! •

Николай Теллалов
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и за извинение на предишни-
те си политики, и за забърк-
ване на нови попари, които 
ще сърбат милионите ев-
ропейци извън олигархични-
те кръгове на континента. 
Страхът на населението е 
удобно за властта състоя-
ние, поданиците на държава-
та и корпорациите се съгла-
сяват на всякакви „мерки”, за 
да останат живи. Лозунгът 
вече е обявен – „спокойствие 
и сигурност”. Той включва бо-
гат асортимент официал-
ни „инициативи”, които ще 
срещнат и вече срещат одо-
брение всред подвластния 
„мат’рял” – „затягане на кон-
трола”, „затваряне на грани-
ците”, „повече сигурност” за 
сметка на човешката свобо-
да и граждански права. Допъл-
нително – истерии на тема 
„мигрантите не са добре 
дошли” и „стига с тая толе-
рантност”.

Досегашната „толерант-
ност” и „интеграция” (учти-
вото название на „асимила-
ция”) обаче дадоха своите 
плодове – това са родените 
в „толерантната” Европа те-
рористи, обитатели на бед-
няшките крайни квартали, 
опасали всеки голям западно-
европейски град. Именно те, 
гетата се оказаха истинско-
то лице на възхваляваната 
„мултикултурност”. Тук няма 

изненада, не би могло да бъде 
другояче – понятията толе-
рантност и мултикултура 
винаги биват четени от бур-
жоазното битие така, както 
се твърди, че Дяволът четял 
Евангелието.

Ксенофобската истерия, 
която скоро ще достигне 
нови висини, при това най-
вече в сиромашките покрай-
нини на Евросъюза, избутва 
в девета глуха факта, че Ев-
ропейските правителства 
и корпорации се намират в 
тълпата виновници да има 
бежанци. Истерията потул-
ва и спомена, че днешните 
„отказали да се интегрират” 
са децата, внуците и правну-
ците на поканените черно-
работници от бившите ко-
лонии, чиято задача е била 
да възстановят „белите дър-
жави” от войната, да ги заси-
лят и поддържат в лидерска 
орбита. В замяна на мургави-
те работници им обещали да 
живеят „като белите”. Е, не 
са ги излъгали напълно, защо-
то доста „бели европейци” 
също живуркат като плъхове 
на бунище.

За съжаление, изложените 
в тази статия изводи не ще 
получат популярност. Меди-
ите вече изваяха свои, кои-
то не поставят под съмне-
ние читавостта на капита-
лизма, фиксират се върху бъ-
брене за „шок”, „съпричастие”, 
толерантно давайки трибу-

на на „радикали”, зовящи към 
„да ги върнем всичките об-
ратно, откъдето са дошли”. 
През това време европейска-
та, и изобщо Западната, оли-
гархия си върши своето, дър-
жавата става „по-бдителна”. 
Не е далечен онзи момент, 
когато в „демократична” Ев-
ропа ще се влиза за по пет го-
дини в затвор със строг ре-
жим за публикация в блог, как-
то вече става в „суверенно 
демократичната” Русия. Бъл-
гария показва бъдещето – за-
тънали в блатото на насаде-
ни отгоре обяснения, въвле-
чени в излишни дребни свади, 
играем на живо клип по моти-
ви на стар шлагер: „се сваря-
ваме бавно, се сваряваме бав-
но, неусетно почти-и…” •

Шаркан

ТЕМА НА БРОЯ: А ВИЙ… ВИЙ СТЕ ПАТРИОТИ

На война като на война
бирателната активност и не-
доверие в партиите, в трите 
власти – задължителното гла-
суване е импотентен опит за 
принудителна гражданска ак-
тивност.

Организаторите виждат 
алтернатива единствено в 
„развитието на капацитета 
за пряко гражданско участие и 
реално демократична самоор-
ганизация на обществото от-
долу-нагоре, с прекратяване на 
доминацията на политическо-
то представителство чрез 
конституционно превръщане 
на пряката демокрация в пре-
зумпция, а на представител-
ната демокрация – във второ-
степенен, а не задължителен 
избор”.

Затова и посланието им е 
„НЕ на задължителното гласу-
ване, ДА на пряката демокра-
ция като презумпция!”

Първите демонстрации на 
недоволство срещу опити-
те за въвеждане на задължи-
телно гласуване се проведоха 
в София и Варна на 21 март, 
под формата на флашмоб. В 
София събитието беше орга-
низирано от мрежа „Бъди про-
мяната”, а във Варна – от Ав-
тономен работнически син-
дикат.

Трябва да припомним, че на 
10 март 2016 година депута-
тите приеха на първо чете-
не промени в Изборния кодекс 
със 121 гласа „за”, 27 „против” 
и 21 „въздържал се”, които 
предвиждат въвеждане на за-
дължително гласуване. Пред-
ложението идва от парламен-
тарната група на „Патрио-
тичния фронт”, като в него са 
включени санкции – глоба от 
50 лв. за негласувалите и ли-
шаване от социални помощи 
в срок от 3 месеца. •

Кореспондент на СМ

КОГАТО ПРАВАТА СТАНАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА НЕ ОСТАВАТ

Задължително гласуване
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СОЦИАЛНА БОРБА

Срещу социалния джихад на Столична община
Позиция на софийската секция на АРС, прочетена на протеста пред сградата на Столична Община, 01.04.2016 г.

„Автономният работнически 
синдикат – секция София ка-
тегорично се противопоста-
вя на предложението на Сто-
лична община и ЦГМ – АД за 
увеличаване на цената на би-
лета за градски транспорт в 
София с 60% или половин сто-
тинка.

Отхвърляме и предложение-
то на Реформаторския Блок 
за „разумно увеличение” на це-
ната с 20% (1,20 за билет), 
смятаме го за цинична игра на 
„доброто и лошото ченге”…

Увеличаването на цената 
на еднократните билети е 
чисто безумие! Думи като не-
компетентност, алчност, на-
глост, безочие, са слаби да из-

разят възмущението ни от 
тези намерения на кмет, об-
щинари, транспортни шефо-
ве и техните измислени екс-
перти…

София е град, който бук-
вално се задъхва от трафик 
и замърсяване. Да приемем, че 
на общинарите не им пука за 
това, че хората нямат пари – 
само задръстванията и смо-
га трябва да са достатъчни 
аргументи предложението за 
увеличаването на цените да 
бъде отхвърлено незабавно….

За нас, обаче, най-важни 
са обикновените хора, тези, 
които ползват обществения 
транспорт и за които той е 
основно или единствено сред-

ство за придвижване в рамки-
те на града.

Увеличението на цената ще 
бъде директен и тежък удар 
върху доходите на работници-
те и социално слабите. Те са 
основните ползватели на ед-
нократните билети, а когато 
решат да спестят някой лев 
от пътуване, не заради „лошо 
възпитание”, а заради „нямане”, 
некадърни и корумпирани чи-
новници и псевдо-журналисти 
ги наричат „гратисчии”…

Увеличаването на цената 
на билетите ще означава, от 
наша гледна точка, война сре-
щу трудещите се, срещу бе-
дните и слабите, война срещу 
„крайните квартали”!

ЦГМ заплашва с увеличе-
ни глоби и контрол, тоест с 
репресии. Точно това означа-
ват тези думи – ако не плаща-
те, колкото те кажат (утре 

може да решат и 5 лева да на-
правят билета), техните кон-
трольорски шпиц-команди, 
могат – дори да сте редовни 
пътници – да ви глобят, стре-
сират, ограбят, набият… Или 
убият. Така през лятото на 
2000 г. убиха нашия другар 
анархист Желязко Петков Же-
лязков, 80-годишен от Коп-
ривщица. Той оцелява в Беле-
не, но в „демократична Бълга-
рия” е пребит от контрольори 
на Централна гара и почива в 
болница. Случаят с Желязко е 
потулен, но при нас давност 
няма – рано или късно убийци-
те ще бъдат намерени и нака-
зани…

Гратисчиите са мит и ме-
дийна димка, т. нар, „гратис” 
се използва пропагандно все-
ки път, когато „замирише” на 
корупция около ЦГМ, и няма ни-
какво отношение към бюдже-

та на транспорта в София, 
по-голямата част от който е 
пряка бюджетна субсидия.

Друг мит – цената на гори-
вата има някакво значение за 
цените, не само на билетите, 
но и на всички стоки и услуги.

Още един мит – транспор-
тът е на загуба – няма тако-
ва нещо – ЦГМ е на стабилна 
печалба, между 5 и 8 милиона 
на година.

На основата на всичко 
това, ние, членове и симпати-
занти на АРС-София, предлага-
ме не увеличение, а намаление 
с 60% на цената на билетите. 
Това наше предложение е съо-
бразено на първо място с дохо-
дите на хората, а също така 
с хармоничното и екологично 
развитие на нашия град.

Не се отказваме и не пра-
вим компромиси! •

АРС


