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Пепи отпечатъка

Когато здравеопазването ста-
не бизнес, пациентите се пре-
връщат в неорганизирани прес-
тъпници.

Те избраха да 
отвърнат на удара

Двама ветерани от Афганистан 
и Ирак вдигнаха оръжие срещу 
полицейския расизъм.

Аполитичността 
те прави папагал на 
властта

Папагалът говори само от клет-
ката и рамото на господаря.

Платформата на 
ФАКБ от 1945 г.

Какво се е променило и какво – не 
през последните 70 години на бъл-
гарския анархизъм.

Солидарност с 
политическите 
затворници в Русия

Режимът продължава да държи 
зад решетките наши другари.

ТЕМА НА БРОЯ: ЗАБРАНИХМЕ ТЕРОРИЗМА!

ОТ ПРЕВРАТА КЪМ ПОВРАТА

Турция: крачка 
встрани, две – 
назад
За свличането на Турция назад 
по скалата на прогресивното 
според буржоазните крите-
рии говореха някои турски ин-
телектуалци, обикновено еми-
гранти на Запад, сред които 
и известната у нас писател-
ка Елиф Шафак. След идване-
то на власт на сегашния пре-
зидент Ердоган преди 14 годи-
ни започна процес на отказ от 
светския характер на турска-
та държавност – бавно, мето-
дично и целеустремено. Пре-
вратът на 15-16 юли и послед-
валата го разправа с реални и 
мними превратаджии, която 
продължава и не ще приключи 
скоро, е кулминация на този 
процес и ще завърши с наисти-
на султанска концентрация на 
властта.

Самият „опит за военен 
преврат” буди недоумение. 
Турската военна каста има 
богат опит в това отноше-
ние. Последният път, в края 
на 1990-те, на генералите 
дори не се наложи да правят 
преврат, достатъчно бе да 
скръцнат със зъби и танкови 
вериги, за да падне правител-
ството. „Изненадващо” обаче 
през юли тази година профе-
сионалните превратаджии се 
държаха като готвач с тежка 

амнезия, изгубил както памет-
та, така и рецептурника си.

Според ответните дейст-
вия на правителството се 
оказва, че превратът бил дело 
не толкова на турските гене-
рали, колкото на магистрати, 
учители, полицаи и журнали-
сти. Именно тях арестуват 
на пачки по хиляди и уволняват 
на партиди по десетки хиляди.

Оказа се, според версията 
на отървалия кожата си прези-
дент ислямист, че заявилите 
привързаност към „светската 
държава” превратаджии били 
съблазнени и я ръководени, я 
просто „вдъхновявани” от… 
друг ислямист – милиардера 
Фетула Гюлен, „доброволен из-
гнаник” в САЩ, старец на пре-
клонна възраст и съответно-
то „цветущо” здраве. За Гю-
лен неизменно се споменава, 
че е милиардер. Самият Ердо-
ган не е сетен сиромах. Нада-
ли вече има турска компания, в 
управителния съвет на която 
да не седи представител на 
президента. Родата му владее 
доста активи и се занимава 
с бизнес, квалифициран като 
„непочтен”, води го с методи, 
определяни като „мафиотски”. 
Разбира се, според анархисти-

» » » продължава на страница 3

» » » продължава на страница 3

ТЕМА НА БРОЯ:

Забранихме тероризма!
През месец юли парламента-
ристите приеха закон против 
тероризма.

Когато има подобен закон, 
значи има тероризъм. Щом има 
тероризъм, значи има терори-
сти. Иначе срещу кого да при-
емат закон? Срещу несъщест-
вуващи бурки? Може – в някол-
ко български града ги забрани-
ха, без да ги е имало.

Да видим ключовата фигу-
ра, взета на мушка от закона – 

фигурата на терориста. Демо-
ничен образ, злодейски профил. 
На теория.

А на практика?
Ето един „профил” на теро-

рист, изявил се в Германия, ма-
кар и „неуспешно” – само десе-
тина ранени, докато самият 
се превърнал в облак топла 
кайма. Преди да се изяви всред 
стълба на „европейската демо-

РЕФЕРЕНДУМ, КОЛКОТО ДА НЕ Е БЕЗ ХИЧ

Попипване до народа
Държавата, в лицето на т. 
нар. Конституционен съд и на 
т. нар. Народно събрание, по-
каза ясно, че е алергична към 
упражнението „допитване до 
народа”. При все че се кълне в 
този народ, при все че върху 
кожата на свещената си кра-
ва – т. нар. Конституция – е 
дамгосала изречението в член 
Първи, че народът е СУВЕРЕН.

Бастиса две предложения 
за референдум – едното изця-
ло, това на „честния бизнес-
мен”, тоест мутра, Марешки, 
а другото наполовина – иници-
ативата на шоумена Трифо-
нов, персонаж гъст с изгубил 
предишното си величие му-
тренски отбор.

Въпросът тук не стои дали 
Марешки и Трифонов са прави, 
или не. Въпросът е във факта, 

че властта в прав текст рече 
и отсече: народе, ти си тъпа-
нар, дебил и кретен, затова, 
за твое добро, естествено, 
не бива да те питаме какво 
искаш, камо ли да ти позволим 
сам да приемаш някакви реше-
ния за собственото си насто-
яще и бъдеще, не бива дори да 
одобряваш или не одобряваш 
онова, което ние, властници-
те, сме ти забъркали.

Широко известна и масово 
повтаряна е сентенцията, че 
„всеки народ заслужава управ-
ниците си”. Че „политиците 
са извадка от народа – какъв-
то е той, такива са и те”.

Груба измама.
Във властта, била тя по-

литическа, административ-
на или икономическа, не се из-
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ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

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

Мрежовата организация 
или има ли живот отвъд/
след държавата?

Посочените и още безброй 
други противоречия са израз 
на кризата на държавата, 
властта и йерархията, пре-
дизвикана и тласкана към па-
роксизъм от разгръщащата 
се научна и технологична ре-
волюция. Тази криза се засилва 
от създадените от РР условия 
за преминаване от капиталис-
тическото общество, в кое-
то проблемите се решават 
силово, с власт (парите също 
са власт), към общество, чи-
ито начин на функциониране, 
вземане на решения и т. н. са 
революционизирани от нахлу-
ването на компютрите и ро-
ботите. Мерило за неговото 
развитие е количеството на 
използваната, обработена, 
умножена и обменена инфор-
мация и съответстващата ґ 
колективна и индивидуална ин-
телигентност.

Известно е че, мярката за 
свободата и богатството 
на всеки индивид или колек-
тив днес се определя от него-
вия капацитет (или невъзмож-
ност) да търси, намира, обра-
ботва, интегрира или обменя 
информация. Капацитетът се 
увеличава с масовото разпрос-
транение на компютрите, но 
властта (във всичките ґ ви-
дове и образи, от всички нива 
и обхват) възпрепятства вся-
чески достъпа до информация 
и неговото разширяване. Ин-
формацията, както знаем, се 
обогатява, разнообразява и 
расте толкова по-бързо, колко-
то по-голям е броят на тези, 
които я ползват, „консуми-
рат”, обработват и обменят. 
Пораждането на общество, в 
което тя е основна енергия и 
„база” на всичко останало, т. 
е. на „информационното об-
щество”, предполага органи-
зация, принципи на вземане 
на решения, функциониране и 
т. н., които са антипод на съ-
ществуващите в държавния 
апарат, властта и йерархия-
та. Организация, която в съ-
временната литература на-
ричат мрежовидна, за да из-
бегнат страшната дума – 
анархистическа.

Водоразделът между тези 
два типа обществена орга-
низация – Държавата и Анар-
хията – се определя от отго-
вора на въпроса кой взема ре-
шенията: „Органът” или Об-
щото събрание?

Хората в държавния апа-
рат са отгледани в пирами-
ди, но пирамидите престават 
да бъдат сигурно убежище за 
„фараоните”. Мобилните кому-
никации, интернет, спътнико-
вата телевизия, разпознава-
нето на образи и кодирането 
на звуци, културата, идеите, 
интелектуалните схеми, мо-
дата, песните, емигрантите, 
рекламите, стоките и т. н. – 
днес всичко е в движение, в по-

тоци – на всички посоки. Заед-
но, те ни водят неизбежно 
от пирамидата към мрежа-
та. Още 20 години и информа-
тиката с компютрите и ко-
муникациите, свързани в мре-
жа, ще нанесат смъртния удар 
на йерархията. Ако искат да 
„оцелеят”, хората трябва да 
излязат от пирамидите!

В антийерархичната орга-
низация, която ще ги замени, 
членовете на обществото 
принадлежат на многобройни, 
всевъзможни и взаимно свър-
зани компютърни мрежи в раз-
личните сфери (производство, 
снабдяване, разпределение, об-
разование, наука, изследвания, 
творчество и т. н.), а произ-
вежданата информация е пред-
назначена за ползване от все-
ки и всички.

„Елитите” с тяхната орга-
низация – държавата – насоч-
ват усилията си към блокира-
не, ако не забрана на функцио-
нирането на мрежовидната 
организация, която е носите-
лят на информационната (и 
интелектуална) енергия. Кон-
фискувайки достъпа до инфор-
мацията и ползването ґ, те 
превръщат РР в свещена кра-
ва, чието виме е забранено за 
гладуващите и жадуващи „ни-
зини” под страх от наказание. 
Така приближава катастро-
фата: „горе” не знаят какво 
да правят с навдигащия се ин-
формационен потоп, а „долу” 
не могат да ползват инфор-
мацията, защото не им е поз-
волено. Тогава, кому служи не-
вероятният прогрес през по-
следните 15 години, в които 
се премина от концентрира-
ните в информационните и из-
числителни центрове големи 
системи към децентрализи-
раното и равномерно разпрос-
транение на всички нива, във 
всички служби, отдели, секто-
ри, цехове, във всеки трудов 
пост на милионите микро- и 
миникомпютри, ако организа-
циите в администрацията, уч-
режденията и предприятията 
си остават старите, бюро-
кратични, властнически и соб-
ственически, в които нямащи-
те власт и собственост полу-
чават толкова свобода, колко-
то им „отпусне” кукловодът – 
властник или собственик?

Най-адекватен за обуслове-
ното от РР и информационни-
те потоци общество е споме-
натият вече мрежовиден мо-
дел като антипод на пирами-
далния. Този модел се основа-
ва на децентрализирани, вза-
имосвързани и взаимодейст-
ващи си мрежи, които функ-
ционират и си сътрудничат 
по принципа на анархията – 
т. е. без началства и подчи-
нени.

За оптималното им функ-
циониране специалистите 
препоръчват базовите струк-
тури (единици), също организи-
рани мрежово, да не надмина-
ват 1000 души. Така, образува-
щите ги индивиди ще се позна-
ват помежду си – нещо, което 
градският и индустриален ги-
гантизъм бе ликвидирал. Ка-

чеството на човешките от-
ношения в подобни организми 
и особено развитието на до-
верието, въображението и ин-
телигентността са от клю-
чова важност при общуване-
то, търсенето и обработка-
та на информация, а кислоро-
дът за техния живот и обога-
тяване се нарича Свобода.

Към гражданското съзна-
ние, самоинициатива и актив-
ност може да се апелира, само 
ако всеки е получил необходи-
мите средства, познания и ус-
ловия, за да си изработи свои 
съждения, позволяващи му да 
избягва капаните на манипу-
латорите, моментните на-
строения, хрумвания или ин-
стинктивните стремежи и 
реакции.

Към казаното трябва да на-
помним и комплицираността 
на част от обсъжданите про-
блеми и на вземането на ре-
шения, които изискват при-
вличането на всички, превръ-
щането на зрителите в ак-
тьори, на покорните в сво-
бодни хора, на „електората” 
в демос, на треперещия под 
плясъка на камшика или стра-
ха от уволнението в револю-
ционер, автор на инициати-
ви, вдъхновител и организа-
тор на радикалните проме-
ни, станали необходимост и 
събрали всички достатъчни 
обективни условия за създа-
ване на общество, функцио-
ниращо при разпределяне на 
отговорностите, децентра-
лизация, автономност, съ-
трудничество, взаимодейст-
вие, взаимопомощ между ин-
дивидите и разкрепостяване 
на човешката енергия и ин-
телект.

Фиаското на стария и 
палиативите на днешния 
реформизъм

Вследствие съкращаване на 
глобалното количество нае-
мен труд, поради РР и свиване-
то на пазарите, от 15-20 годи-
ни печалбите намаляват про-
центно спрямо влагания капи-
тал и той преминава в атака 
срещу всички и всичко. С помо-
щта на държавата, капита-
лът разрушава, премахва или 
„дерегулира” системно едно по 
едно всички някогашни работ-
нически придобивки и завоева-
ния.

Така, още веднъж е доказана 
несъстоятелността на ста-
рия реформизъм и безплодие-
то на стратегията на социал-
демократите, които от вре-
мето на Бернщайн вярваха, че 
„количествените натрупва-
ния” на реформи ще доведат 
до „качествена” промяна на об-
ществото в посока на „демо-
кратичния социализъм”.

Оказа се, че характерна-
та за демокрацията смяна на 
властващите паразити от 
„десницата” с тези на „левица-
та” (разноцветните парази-
ти съответстват на „плура-
лизма” в интересите на соб-
ствениците и обслужващите 
ги бюрократи) не променя и 

дори не може да одраска лака 
на „пазарната демокрация”. 
Нещо повече, последните 100 
години бяха за „социалистиче-
ската” и „комунистическата” 
„левица” един непрекъснат низ 
от редуващи се капитулации 
пред капитала и държавата с 
интеграции в слугинските по-
мещения на пазара и власт-
та – до пълното им обезлича-
ване. С това за сетен път се 
доказа, че реформизмът е по-
редната алтернативна изма-
ма на народа от „елитите”, 
за което предупреждаваше 
още… Прудон.

Наивност би било обаче, ако 
очакваме от опортюнисти и 
реформисти да се засрамят и 
посипят главите с пепел. „Под 
вънкашност чужда и под име 
ново”, те ще се появяват на 
политическата сцена дотога-
ва, докато и те самите не бъ-
дат погълнати от пламъците 
на революцията.

Така е било, така е и сега. 
Много от фактите, приме-
рите и данните, които са из-
ползвани в нашето изложение, 
както и предлаганите „спаси-
телни мерки” за преодоляване 
на породената от РР криза на 
държавата и капитализма, са 
разпръснати в статии в теку-
щия и специализирания печат, 
в дискусии в средите на Социн-
терна и в ставащата напосле-
дък все по-изобилна литерату-
ра на тези теми.

На нейните автори и по-
специално на

Ерве Серийкс, Големият 
взрив на организациите, Па-
риж, 1992 г.

Алвин и Хайди Тофлър, Но-
вата цивилизация, Ню Йорк, 
1995 г.

Джереми Рифкин, Краят на 
труда, Ню Йорк, 1996 г.

изказваме нашата най-ис-
крена благодарност, за събра-
ните с мравешко трудолюбие 
примери, факти и данни, запаз-
вайки същевременно правото 
си на критично отношение 
към направените от тях из-
води. В повечето случаи те са 
диаметрално противополож-
ни на нашите. Следователно, 
тази троица не носи никаква 
отговорност за извършения 
върху тези страници литера-
турен „атентат” срещу дър-
жавността.

Авторът на първата книга 
е французин, а на останалите 
две – американци. Те не са рево-
люционери и нямат нищо общо 
с анархизма (Ерве е професор, 
капиталист и видна фигура на 
наднационалната европейска 
бюрокрация. Алвин Тофлър и съ-
пругата му са „левеещи се ком-
паньони” на „големите” власт-
ници и милиардери в днешния 
свят, а Джереми Рифкин е съ-
ветник на Клинтън). По-скоро 
интелигентни защитници на 
стария, етажиран от неравен-
ството и управляван от бюро-
кратите свят, те пледират 
за реформирането и промяна-
та му, защото предчувстват 
социалните експлозии, които 
няма да оставят камък върху 
камък от тресящата се под 

ударите на роботронните 
вълни, пропукана сграда на „Па-
зарната демокрация”.

Характерно за тях е тър-
сенето на изход чрез различ-
ни програми за „демократиза-
ция”, „децентрализация”, „авто-
номия” и дори „самоуправление” 
при съхранение на собствени-
ческия, стопански и бюрокра-
тичен абсолютизъм! В тях те 
ползват много анархистиче-
ски идеи, без да сочат от къде 
са ги заимствали и твърде чес-
то ги изпразват от съдържа-
ние, превръщайки ги в социал-
на и дори революционна фразе-
ология и… демагогия. За плаги-
атството няма да ги съдим – 
нали сме врагове и на съда, и 
на всяка собственост – вклю-
чително идейната и „интелек-
туалната”.

В повечето глави от кни-
гата си Ерве Серийкс доказва 
несъстоятелността, невъз-
можността и вредността на 
днешната политическа и сто-
панска организация на обще-
ството. Той сочи несъвмес-
тимостта на старата сис-
тема с новите нужди, роде-
ни от РР. Като отправя апели 
към „елитите” за модернизи-
ране и дори революционизира-
не на тези организации и на 
отношенията в тях, Серийкс 
иска наемникът да се превър-
не в „автор-актьор”, в самоу-
правляващ се, самоинициати-
вен, некомандван и неподчиня-
ващ се, свободен, еманципиран 
гражданин. Той строи измъче-
ни конструкции за „нов тип 
възнаграждение” и изобретя-
ва „ново (западно) мислене” за 
властниците и мениджърите, 
което в някои отношения на-
помня безплодните усилия на… 
Горбачов. В края на книгата с 
разочарование констатираме, 
че всичко това се е предлага-
ло, за да се съхранят:
• наемните работници, но 

като „сърце на капитала” 
(„Големият взрив… „, стр. 
284 от френското издание),

• капитализмът със стоки-
те, рентабилността, кон-
курентоспособността на 
пазара и глобализирането 
му, но като „социален” и

• държавата – наднационал-
на и с още по-широки пъл-
номощия, но „народна и сво-
бодна”…

300-те страници на книгата 
на Ерве Серийкс не утоляват 
жаждата ни. От тях така и не 
научаваме:
• ако надничарите се осво-

бодят от пазара на труда 
и от възнагражденията за 
него под формата на запла-
ти,

• ако еманципираните работ-
ници се изтръгнат от лапи-
те на икономическата при-
нуда и експлоатацията и

• - ако станат самоуправля-
ващи се, инициативни, неко-
мандващи и неподчиняващи 
се „автори-актьори”, то то-
гава какво ще остане от 
капитала и властта, с кои-
то той не иска да се разде-
ли? •

(следва)
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те няма друг бизнес, освен ма-
фиотския и непочтения, но 
щом и самите капиталисти 
негодуват, показателно е. Ос-
вен това, Реджеп Ердоган са-
моуверено ползва държавните 
богатства за своите лични и 
фамилни нужди, които хич не 
са скромни – само вижте но-
вия президентски дворец, в 
който султанът явно е решил 
да умре, когато Аллах рече да 
го призове. Френският държа-
вен глава Оланд бледнее със 
своя коафьор с държавна запла-
та от 10 килоевро месечно – 
горка Францийо! Затова ли 
ряза глави на аристократи!? 
Колко държавна пара е папкал 
бръснарят на крал Луи ХVІ?

Нещо повече – Ердоган и Гю-
лен бяха съратници, както на 
идейния фронт, така и в биз-
неса. Първи приятели. Султан-
ската традиция обаче не тър-
пи двама капитани на борда. 
Една от далаверите на орта-
ците ги скарва и от този мо-
мент Гюлен става враг номер 
едно за Ердоган. Съответно и 
фигура, с чиито злокобни заго-
вори се обяснява всичко лошо, 
което се е случвало, случва и 
ще се случва в Турция. Всич-
ки добрини, естествено, ид-
ват от султан Реджеп и никой 
друг. Навярно и самата стра-
на следва да се преименува на 
Ердоганистан.

Гюленистите даже скара-
ли Турция с Русия – пилоти с 

превратаджийски намерения 
свалили руския бомбардиро-
вач на границата със Сирия. 
Султан Реджеп обаче поправя 
тази неправда.

Европа дълго мотала Тур-
ция за членство – султанът 
държи Дъртия континент за 
топките, а с другата ръка 
държи завитото засега кран-
че на бежанската вълна. Не е 
завито докрай – капе, но ако 
европейските правителства 
не внимават, може да шурне. 
И те внимават – осъдиха пре-
врата, похвалиха „демокра-
та” че е защитил „демокрация-
та”, съвсем плахо го критику-
ват, че май малко прекалява с 
чистките.

Освен бежанците, султа-
нът е решил, че има и друг коз 
за изнудване на Запада – сбли-
жаване с Путинландия, бивша 
Русия. Малко да го скастрят 
от Запад и да не му дават 
пари, започва поредното раз-
цалуване с императора на Мо-
сковията, който също си въ-
образява, че има за какво да 
изнудва Запада – признайте 
ни, че сме велики, иначе ще ви 
разбием южния фланг на НАТО, 
а природните си ресурси ще 
дадем на Китай.

Това е политиката – игра 
на изнудване.

Какви са изводите? Защо 
султанският преврат-по-
врат успя и то с подкрепа на 
населението и даже опози-
ционните партии? Какви са 
заплахите?

Основният извод е, че ке-
мализмът навярно окончател-
но се пресели в райските гра-
дини на Всевишния. Идеологи-
ята на „силната светска дър-
жавност”, повлякла и подкре-
пила турския национализъм, 
който пък коства безкрайна 
война с кюрдите, се нуждае-
ше от постоянен надзор от 
страна на армията. В също-
то време всичките прелести 
на капитализма не създадоха 
среда за отживяване на рели-
гиозните предразсъдъци, на-
против – вярата традицион-
но служеше да утешава ли-
шените от друга утеха низ-
ши класи. Ердоганизмът е ус-
пешен конкурент на кемализ-
ма, защото предлага същото: 
силна държавна власт, кон-
трол на икономиката, но без 
пагони, а вместо „западни сра-
мотии” – „вярата и обичаите 
на дедите”. Вярно, „изконните 
традиции” не са идол за всич-
ки турци, но опонентите на 
Ердоган се оказаха разедине-
ни и с лоши спомени от режи-
ма на военните в миналото – 
не са забравени 500-те хиля-
ди арестувани при генерал 
Еврен, десетките хиляди из-
тезавани, убити и безследно 
изчезнали. Нищо чудно темпо-
то на ердогановите репресии 
да надмине „постиженията” 
на военната хунта от 1980-
те.

Антиердогановите сили 
трябва да действат бързо, 
защото са нарочени за из-

требление (а чрез уволнения-
та понижаването в социален 
статус е почти равно на лик-
видиране), но нямат вече иде-
ология, която да противопос-
тавят на султана.

Ще се установи ли в 
Турция шариат?

Глупости. Според каноните на 
исляма президентът трябва 
редовно да дава зекят, милос-
тиня на поданиците, според 
своите възможности. От зе-
кята му цяла Турция би могла 
да яде, без да работи, поне ня-
колко месеца. Но не дава. Нито 
ще отмени банковите лихви 
и други противни на строгия 
ислям мерзости. Идеологията 
на Ердоган е наистина буквал-
но султанска – личната и ди-
настична власт на всяка цена. 
Власт неограничена, с показ-
ни жестове като „опрощение 
на исковете за обида” – едно-
кратно, а след това – балти-
ята без милост. Ислямизмът 
му е популизъм, средство за 
мобилизиране на привърже-
ниците на неговата партия, 
за активиране на башибозу-
ка срещу деморализираните 
опозиционери и просто „непо-
слушни елементи” и аргумент 
за постигане на ролята на „ли-
дер на ислямския свят”. С пре-
калено светски обичаи у дома, 
султанът не може да претен-
дира да спечели признание за 
лидерството му в останали-
те ислямски държави.

Какви са опасностите?

Главната опасност е, че е сма-
зано едно потенциално огни-
ще на социална революция. 
Султан Реджеп предизвика по-
добие на революционна ситу-
ация, при която върховете не 
можеха да управляват както 
преди, поданиците се оказа-
ха раздвоени как точно искат 
да живеят занапред и актив-
ността на масите бе успеш-
но впрегната в султанската 
колесница.

Друга опасност е, че в съ-
седните страни вече започ-
на и ще се задълбочава исте-
рията на национализма – лаш-
кане към уподобяване на но-
восултанската диктатура, 
но „под християнски знамена”. 
Реакционното дередже в Ер-
доганистан ще индуцира ре-
акционни промени например 
у нас, където национализмът 
е все по-комплексарски и не-
уравновесен. Това удря по ос-
ъзнаването на онези 80% от 
българското население, чии-
то доходи не са достатъч-
ни за всекидневните им нуж-
ди, че главният им душманин 
нито лази скришом под бодли-
вата тел на границата, нито 
ще мине през телените огра-
ди с танкове. Главният враг 
на народа седи в министер-
ските кресла, в бизнес офиси-
те, в луксозните си резиден-
ции – и издава укази „в името 
на народа”. •

Хасан Девринджи

ОТ ПРЕВРАТА КЪМ ПОВРАТА

Турция: крачка встрани, две – назад
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крация” обаче, този терорист 
минал през България.

Представете си: млад сте, 
наближавате 30-те лазарника. 
Израствате в авторитарно 
управлявана, но относително 
спокойна страна – доста по-
добна на онази България, обра-
зите на която се използват за 
носталгични реклами на бира и 
кренвирши. Един ден обаче, на 
крилете на западната демо-
крация долитат бомби. Да спа-
сят въстанали срещу законна-
та държавна власт опозицио-
нери. Част от тези опозицио-
нери стрелят по вас, не защо-
то подкрепяте лошата авто-
ритарна държава, а защото не 
споделяте техните възгледи 
за живота, вселената и всич-
ко останало. Западните демо-
кратични бомби, радикалните 
ислямистки куршуми, опози-
ционните снаряди и шрапнели-
те на законната авторитар-
на власт отнасят в небитие-
то съпругата ви и детето ви, 
белязват и вас с парчета ме-
тал – за сувенир, скъп спомен 
от Близкия изток.

Вие бягате. Защото сте 
страхлив да се биете на някоя 
от страните в конфликта. За-
щото искате по-добър живот, 

аванта от западните социал-
ни помощи. С една дума – вие 
сте пълен боклук и бягате от 
страната си, за която е па-
триотично да станете кур-
бан.

Попадате в България – мно-
го толерантна, много красива, 
много гостоприемна. За добре 
дошъл веднага ви пребива по-
лицията. Пак добре, че не сте 
налетял на местни патриоти 
със свински опашки. Пребива 
ви, хвърля ви в карцер. Искате 
лекар. Което е каприз и жела-
нието ви е пренебрегнато, не 
фигурира и в протокола. Не за-
бравяйте, че сте боклук. После 
се смиляват над вас – пращат 
ви в бежанско общежитие на 
нивото на нормален български 
затвор. Не е Белене или Скра-
вена – бъдете благодарен, ма-
кар и сиромах, демек боклук. 
Вие обаче сте неблагодарна 
твар и искате да се изнесе-
те на квартира, защото са ви 
отпуснали някакъв статут 
на пребиваващ. Търсите квар-
тира. Местните мили хора ви 
измамват, живеете като кло-
шар. Хранят ви с хляб и кисело 
мляко варвари, боклуци като 
вас, отрепки, престъпници на 
свещената държавна граница, 
фанатици и изнасилвачи без 
нищо човешко в тях, късат от 

залъка си, отпускан им в обще-
житието за бежанци от щед-
рите домакини, докато вие и 
другите боклуци кроите пла-
нове да им превземете стра-
ната.

Попадате на някакви на-
ционални предатели и толе-
расти, които ви препращат в 
Австрия. Макар да сте напъл-
но здрав, прав, як като бик, ав-
стрийските идиоти ви пра-
вят операция, за да извадят 
от нечистите ви нецивилизо-
вани меса шрапнелите, тоест 
сувенирите от родината, коя-
то малодушно сте изоставил. 
Австрийските лекари са кре-
тени – лекуват някаква измет, 
за която българските им коле-
ги са преценили, че няма нужда 
от лечение. Сигурно усвояват 
средства, лъжат своята ав-
стрийска НЗОК, негодници.

Поемат ви имиграционните 
власти. Те по-адекватни, ма-
кар и пак скапани толерасти. 
Ще ви връщат в България, на 
хубавото.

Бягате и отивате в Герма-
ния. С кой знае колко мъки из-
просвате разрешение за оста-
ване, но не и политическо убе-
жище. Ще ви връщат в Бълга-
рия – на хубавото, което зара-
ди боклучавата си природа не 
сте оценил.

И така – загубено семей-
ство, радушен прием и пре-
стой в „бяла” и почти европей-
ска страна, не толкова раду-
шен в по-европейските стра-
ни… Как се чувствате? На 
ръба? Уязвим? Отчаян? Като… 
а така. Или щастлив, че сте 
се добрали до сърцето на не-
верниците и сега ще ги пра-
тите в ада, а себе си – в рая?

В този момент на душевна 
слабост при вас идват агита-
тори. От онези, от куршуми-
те на които сте бягали през-
глава, с което сте доказал, че 
сте боклук. Идват пропаган-
дистите на джихадизма и по-
чват да ви леят отровата си 
в ушите.

Резултатът – жилетка на 
шахид, автобус до близкото 
сборище на неверници и – БУМ!

Проблемите изчезват. 
Вие – също.

Разбира се, нищо от горно-
то не може да е истина. Не е 
истина, защото МВР отрича. 
Как да не вярваш на меверето! 
След песните на Веско Мари-
нов всяка дума на МВР за нас е 
златна истина!

У нас, в нашето любезно 
отечество, полицаите НИКО-
ГА не бият. Никого. Никога не 
отказват медицинска помощ. 
Никога не издевателстват 

над арестанти и затворници. 
Никога не проявяват неприя-
зън към мръсни арабели и гнус-
ни мюслита. Нито служители-
те на МВР, нито обикновени-
те граждани, особено онези 
с татуировки, къси прически 
и много мускули. У нас никога 
не стават такива неща. Не 
арестуват някоя да речем Ма-
рия, примерно от Стара Заго-
ра, която заклала изнасилвача 
си. Нито ґ вземат парична га-
ранция, не я обвиняват в убий-
ство, не я влачат по разпити 
в момент на емоционална уяз-
вимост. Изобщо, вервайте на 
МВР!

Сарказмът дотук.
Колцина от терористите 

имат сходен с описания про-
фил? Колцина са срещнали по-
казна „толерантност”, вмес-
то обикновена човещина в Ев-
ропа, без формализъм? Колци-
на са се ударили болезнено в 
„интеграцията”, изпълнявана 
като асимилация или безсроч-
но въдворяване в гетото? Кол-
цина от всички пристигнали, 
че и родени в същата Евро-
па, не са усетили пренебреже-
ние, неприязън, дискриминация 
само защото са „ауслендер”? И 
най-важното – от всички тях 
колко са пристъпили към те-

ТЕМА НА БРОЯ:

Забранихме тероризма!
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Колет бомба за гръцки 
съдия

На 28 юли полицията в Гър-
ция съобщи за пореден ко-
лет-бомба с малко количе-
ство взрив, изпратен до 
съдия. Цел на атаката е 
бил П. Хузурис. Пристигна-
лият след сигнала сапьор-
ски екип е обезвредил ус-
тройството. Смята се, 
че това действие е свър-
зано със съдебния процес 
на анархистката органи-
зация „Конспирация на ог-
нените ядра”, който Хузу-
рис председателства. За 
момента нито една въоръ-
жена организация не е пое-
ла отговорност. •

Искат разпускане на 
полицията в Ню Йорк

В началото на август за-
почна окупация пред сгра-
дата на кметството на 
Ню Йорк. Опитите на по-
лицията да прогони про-
тестиращите са безус-
пешни. Организатори на 
акцията са движенията 
„Анархистко действие” 
и „Милионен марш”. Една 
от целите на протеста – 
уволнението на директо-
ра на нюйоркската поли-
ция Бил Братън – е вече из-
пълнена. •

Конгрес на 
Международната 
анархистка федерация

От 4 до 7 август се про-
веде десетият конгрес 
на Международната анар-
хистка федерация (IFA) във 
Франкфурт, Германия. При-
ети са нови организации – 
Анархистката федерация 
на Мексико (FAM), Местна-
та анархистка федерация 
на Валдивия (FALV, Чили) и 
Анархистката лига (Бра-
зилия). Проведени са ра-
ботни срещи и са обсъде-
ни редица актуални теми: 
война и национализъм, фе-
дерализъм, миграция, ре-
пресии и тероризъм. •

Гръцки анархисти 
боядисват посолство

На 26 юли десет души от 
гръцката анархистка гру-
па „Рубикон” извършват 
нападение над турското 
посолство в Атина. По 
сградата са хвърлени ба-
лони с червена и черна боя. 
Разхвърляни са и десет-
ки позиви за солидарност 
с борбата на турския на-
род. Те заявяват, че са как-
то срещу опита на воен-
ните за преврат на 15 
юли, така и срещу прави-
телството на Ердоган. •

рористични атаки и просто 
криминални нападения?

Ислямът бил терористи-
чен. Вярно е. Християнство-
то – също. Прогрес има там, 
където обществото се е 
отърсвало от догмите и пред-
разсъдъците на религията. 
Пък и в основата на проблеми-
те на човечеството стои не 
религиозното различие, а со-
циалното. Тероризмът се ис-
лямизира, защото повечето 
онеправдани са под влиянието 
на тази зараза, а не другата. 
В Европа, след като гастар-
байтерите възстановиха руи-
ните на войната, „белите” ев-
ропейци съвсем „толерантно” 
изтикаха мнозинството вече 
натурализирани чужденци в 
долния етаж на социалната 
пирамида. Така канализираха 
отговора на потиснатите не 
в руслото на социалната рево-
люция, а в мръсния канал на ре-
лигиозно мотивирания теро-
ризъм.

Победа за Европата на кар-
телите на бюрократи, поли-
тици и корпорации. Вечна вой-
на на Европата на по-обикно-
вените граждани, данъкопла-
тци и електорат.

Елитите печелят, а колко-
то повече продължи „войната 
с тероризма”, толкова повече 
ще се нагушат онези, които са 
заети с „решаването на про-
блема”.

Това е част от настъпле-
нието на европейските елити 
срещу своето простолюдие. 
Сигурност за сметка на сака-
тата либерална свобода. Ак-
сиома е, че който предпочете 
сигурността пред свободата, 
губи и двете – няма кой да го 
осигурява срещу осигурители-
те.

Толкова за европейския под-
кован вол, да се върнем на бъл-
гарската жаба с нейния анти-
терористичен закон.

Този закон ще поражда отча-
яни хора, някои от които няма 
кротко да се самоубият, а ще 
го правят гръмко, завличайки 
други нещастници със себе си.

Законът се пише за робо-
ве – извод на Христо Ботев, 
почитан в деня на смъртта си, 
защото само това, че е мър-
тъв, допада на същите законо-
фили. Те не обичат да си спом-
нят тези му слова.

С тях обаче всичко е каза-
но и няма какво да бъде доба-
вено. •

Шаркан

ТЕМА НА БРОЯ:

Забранихме 
тероризма!

» » » продължава от страница 3 дига „каймакът на нацията”. 
Проправя си път мръсната 
пяна. Най-наглата и най-жес-
токата. В процеса на издига-
не тя използва онези правила, 
натресени със сила на народа, 
които осигуряват селекция-
та – във властта да попадат 
само мерзавците или готови-
те да станат мерзавци. По-
сле усъвършенства правила-
та, законите, за да премахне 
всякаква възможност за кон-
трол на народа над „избрани-
ците”.

Така политиците и „бизне-
сът” не са статистическа из-
вадка от народа си. Ако оба-
че бяха, тогава, на българска 
почва, следва да си направим 
извода, че щом народът бил 
като политиците си, тогава 
значи по-добре е, че едно тол-
кова страхливо, подло и дреб-
наво племе изчезва от лицето 
на земята. Наистина, нима 
щом позволяваме, съучаства-
ме в избирането на дебили, 
които ни третират като де-
били, не сме дебили?

За щастие обаче, това не е 
така. Единственият същест-
вен упрек към народа е, че не 
показва достатъчно борбе-
ност – и в мислите, и в дела-
та си. Или търпи, или бяга в 

чужбина и пак се обрича на из-
чезване.

Другата уловка е: „направе-
те партия, спечелете избо-
рите – и променете нещата, 
какво хленчите!”

Пак демагогия, от най-до-
лната.

Партиите са формации на 
лобисти. Политически обръ-
чи около бизнес групировки. 
Без някоя партия да е призна-
та за лобист на някоя групи-
ровка, тя може да не стигне 
дори до регистрация. На избо-
рите не може да прескочи пра-
га от процентите, определе-
ни от печелившите лобисти. 
Вероятността за иницииране 
на промяна е занулена.

Референдумите у нас са 
форматирани от закона да 
бъдат безопасни за управля-
ващата банда и цялата поли-
тическа класа – резервните 
играчи на скамейката. Макар 
и кастрирани обаче, пак пре-
дизвикват раздразнение у 
чорбаджиите.

Народът бил некомпетен-
тен. А кои са те, „компетент-
ните”? Под компетентното 
им ръководство половината 
от българското население е 
на и под прага на бедността – 
това ли е компетентност?

РЕФЕРЕНДУМ, КОЛКОТО ДА НЕ Е БЕЗ ХИЧ

Попипване до народа
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ЗДРАВЕОПРАЗВАНЕ

Пепи Отпечатъка: пациентите като престъпници
И  З Д Р А В Е О П А З В А Н Е Т О  К А Т О  С Т О К А
Снемането на пръстови от-
печатъци от пациентите при 
посещението им в болница 
няма да реши проблема с из-
точването на здравната каса. 
Нито ще подобри обслужване-
то. Нито качеството. Това е 
пределно ясно както на лекари 
и на пациенти, така и на ре-
форматорската клика покрай 
Москов.

Основен аргумент за при-
лагането на оруелската мяр-
ка са подозренията на Минис-
терството на здравеопазва-
нето, че в болниците се из-
вършват фиктивни прегледи, 
фиктивни хоспитализации и 
т. н. И докато няма спор от-
носно състоятелността на 
тези „подозрения”, то предла-
ганият инструмент за спра-
вяне с тях е меко казано спо-
рен. Според адв. Мария Шар-
кова, специалист по здравно 
законодателство, всяко от 
тези нарушения и злоупотре-
би може лесно да бъде дока-
зано чрез проверки на НЗОК, 
чрез провеждане на анкети 
сред пациентите, както и от 
самите пациенти, тъй като 
те могат да проверят онлайн 
дали не са им били надписани 
процедури, на които те не са 
подлагани.

НЗОК обаче не обмис-
ля тези варианти. Вместо 
това, от министерството 
предлагат събиране на пръ-
стови отпечатъци от все-
ки, който прекрачи болница, 

аптека или друга медицинска 
структура. Грубо погазване 
на човешките права на граж-
даните, което звучи по-скоро 
като някаква крайна мярка, в 
случай че всички други опити 
за контрол над злоупотреби-
те са се провалили. Другите 
методи обаче не само не са се 
провалили, на тях никога не е 
бил даден шанс. Вместо това 
се преминава директно към 
„окончателното решение” на 
Москов.

Подробностите относ-
но мерките за контрол не са 
толкова важни. По-важно е, че 
полицейщината замислена от 
министерството не адреси-
ра по никакъв начин причини-
те за проблемите в здравео-
пазването, а просто разши-
рява дисциплинарните меха-
низми за справянето с тех-
ните последствия. За всеки 
запознат с реформата в сек-
тора, този факт не би тряб-
вало да бъде изненадващ, тъй 
като същите „реформатор-
ски” решения са в корена на 
кризата на българското здра-
веопазване. Комерсиализация-
та, клиничните пътеки, „здра-
веопазването като бизнес”, 
бюрокрацията, бумащината 
и пазарните експерименти в 
здравеопазването ни докара-
ха до положение, при което го-
ляма част от медицинските 
работници са принудени да 
преживяват чрез жалки схеми 
и кражби, напълно неподхож-

дащи на статута на една от 
най-достойните професии.

Бумащината, създадена от 
десните бюрократи и стова-
рена върху главите на прак-
тикуващите лекари, успя да 
ги отврати не само от сис-
темата, но и от собствена-
та им работа. Все по-голяма 
част от работния ден на ле-
карите преминава в попълва-
не на документи за сметка 
на реалната им лекарска дей-
ност, което, в комбинация с 
лошото заплащане и рухва-
щата материална база, успя 
да направи част от лекари-
те безразлични към висока-
та етика и морал, присъщи на 
професията. Въпреки всичко 
това, въпреки отчайващите 
условия, мизерното заплаща-
не, смазващата бюрокрация 
и вилнеещото безхаберие, го-
ляма част от българските ле-
кари успяват да запазят мо-
рала на призванието си и да 
се водят от човеколюбивите 
принципи на професията, ма-
кар и те да са в противоре-
чие с пазарната логика на уп-
равляващите. Именно зато-
ва, те са обидени от мерките 
на следене, налагани от прави-
телството чрез пръстовите 
отпечатъци – символ на пъл-
ната липса на доверие между 
лекари, здравна каса и рефор-
матори.

Опитът за защита на „ре-
формистката мярка” от 
страна на министър Москов 

е комичен. Той дава за пример 
авторитарния режим на Ердо-
ган в съседна Турция, където 
е в сила система за следене 
на пациентите чрез отпеча-
тъци от дланта. Няма защо 
реформаторите да се пре-
товарват с черпене на опит 
отвън. В българската поли-
тическа традиция има прак-
тика здравеопазването да е 
към МВР – направо да обеди-
нят двете министерства. 
Едните толкова борят прес-
тъпността, колкото и други-
те се грижат за здравето.

Освен свидетелство за 
идейна импотентност, от-
печатъците са опит на упра-
вляващите да приложат ав-
торитарна мярка за събиране 
на данни и контрол над насе-
лението, възползвайки се и оп-
равдавайки я с хаоса в здраве-
опазването. „Така и така гре-
шим, защо да не печелим от 
грешките си?” В проблемите 
на българското здравеопаз-
ване те виждат възможнос-
ти. Огромните масиви от 
лични данни на хората, които 
ще бъдат изсмукани чрез но-
вата система на следене чрез 
пръстови отпечатъци, с леко-
та могат да бъдат използва-
ни както от неетични бизне-
си, с които властта доказа-
но е в близки отношения, от 
чисто криминални структу-
ри, които също се ползват с 
влияние в държавния апарат, 
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Попипване до народа
Референдумът сам по себе 

си не е пряка демокрация. 
Впрегнат в кривата каруца 
на представителната лъже-
демокрация, далеч не може 
да стигне. Идеята за пряка 
демокрация трудно се поби-
ра в главите както на забра-
нителите на референдуми-
те, така и на радетелите за 
тях. Оттук и формулирането 
на въпроси към народа, които 
докосват опаковката на про-
блемите, но не бият по същ-
ността, по корена на несго-
дите.

Избиране на депутати по 
мажоритарна система. Какво 
значение има по коя система 
ще бъдат овластени парази-
тите? Моделът „власт на на-
родните представители над 
народа” остава.

Намаляване на броя на де-
путатите. Защо изобщо са 
нужни, след като не изпълня-
ват обещаното, гласуват си 
охолство, безгрижие и безот-
говорност?

Електронно гласуване. На-
чинът пак е без значение, 
след като фактическата оли-
гархия е непокътната и даже 
не си прави труда да подновя-

ва редовно демократичния си 
грим.

Пряко избиране на полицей-
ски шефове. Защо само поли-
цейски шефове? Защо не по-
лицията да се смени от ми-
лиция, тоест от всенародни 
дежурства? Защо не и дирек-
тори на предприятия? Съдии? 
Инспектори? Мизерно добро 
зрънце – нека да поникне до 
логичния си завършек! Но не 
би. Инициативният комитет 
на Трифонов с този въпрос 
изостана даже от Марешки, 
който включи въпрос за обра-
зуване на цени на немаловаж-
ни стоки, така че да са поно-
сими за населението.

Другият въпрос – за за-
дължителното гласуване – е 
неприемлива теза, защото 
представлява подмяна на пра-
во със задължение. Да допус-
нем, че има смисъл. В такъв 
случай, ако гласуването е за-
дължително, то и изпълнение-
то на предизборните обеща-
ния трябва да е задължител-
но. Трябва да е задължително 
също така на всяко заседание 
да има 240 представители и 
по всеки въпрос всеки от тях 
задължително трябва да се 
изказва. Няма ли задължения 
на избраните, не е справедли-
во да има задължаване на из-
бирателите.

Намаляване на държавни-
те субсидии на партиите. 
Защо само намаляване? Един 
от лозунгите на Кронщат-
ското въстание през 1921-
ва, въстание срещу болше-
вишката контрареволюция, 
е гласял: никакво бюджетно 
финансиране на политически 
партии! Да си събират член-
ски внос. Ама ще ги купят ма-
фиотите? И сега ги купуват, 
но държавата им дава дота-
ции за целта! Да се бръкнат 
тези мафиоти по-дълбоко. А 
като се знае кои изедници по-
именно спонсорират дадена 
партия – да си прави избира-
телят сметка иска ли таки-
ва управници.

Разумното е да не иска ни-
какви управляващи. Вместо 
представителна порногра-
фия с прякодемократична бу-
тафория избирателят да из-
бере чистата пряка демокра-
ция, в която всичко ще зави-
си от него, а глупавите си ре-
шения ще може да променя 
веднага, щом види, че са били 
несполучливи. Така се поум-
нява – с уроци от неволята. 
Пряката демокрация, освен че 
е система за справедливо са-
моуправление на общество-
то, представлява също и ра-

дикална, незаобиколима сис-
тема за масово поумняване, 
на превръщане на тълпите в 
разумни общности.

Уви. Избирането „по кана-
лен ред”, тоест „съгласно за-
кона” на пряката демокрация 
е невъзможно. Законите не го 
позволяват. Законите, напи-
сани от мерзавци. Това е глав-
ната поука от решенията на 
парламента и конституцион-
ния съд. Друг път, освен рево-
люционният, не остава.

Действията на държава-
та, надяваме се, направиха 
още една малка стъпка към 
цялостна криза на държав-
ността, което може би ще 
съдейства за осъзнаване-
то на народа, че така пове-
че не може да се живее, а и да 
може – не бива.

Ни Трифонов, ни Мареш-
ки са дори в пародийна фор-
ма аналози на Караджата, от 
когото се нуждае Свободата. 
Да не им отричаме известна 
заслуга – с амбициите си да 
прокарат референдум, нека и 
за самореклама, те хвърлиха 
камък в блатото.

По вонята пролича кой ка-
къв е в това блато – демокра-
ция на демокрадците. •

Васил Арапов
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Няма ли 
задължения на 
избраните, не 
трябва да има и 
на избирателите

ЗДРАВЕОПРАЗВАНЕ

Пепи Отпечатъка: пациентите 
като престъпници
но и от самия държавен апа-
рат, който има дългогодиш-
ни традиции в злоупотреби-
те срещу народа. Това оба-
че е в перспектива. Кратко-
срочните облаги вече потеко-
ха, като очаквано здравната 
каса избра четири пъти по-
скъпа оферта за реализация-
та на системата за следене.

Докато има обществен 
консенсус, че българското 
здравеопазване е в колапс, а 
всички краткосрочни и дъл-
госрочни прогнози вещаят 
задълбочаване на катастро-
фата, то целият политиче-
ски капацитет, мобилизи-
ран със задачата да „реформи-
ра” здравеопазването, няма 
понятие как ситуацията би 
могла да се промени в положи-
телна насока. Това не се дъл-
жи единствено на липсата 
на експертни познания, опит 
и административен капаци-
тет у управляващата върху-
шка. Фундаменталната при-
чина за неспособността – и 
на практика отказа – на упра-
вляващите партии да начер-
таят положителна траекто-
рия за общественото здраве-
опазване е чисто идеологиче-
ска, независимо дали говорим 
за десните „реформатори”, 
или така наречената „левица” 
в лицето на столетницата, 
също реформаторстваща и 

напълно възприела дясната 
реторика и практика.

Според неолибералната 
доктрина, доминираща сред 
парламентарно представе-
ните партии, общественото 
здравеопазване е „лоша прак-
тика”. „Здравеопазването не 
е право, а привилегия – твър-
ди тя. – Здравето на пациен-
тите не е цел, а стока”. Зато-
ва и реформите в здравеопаз-
ването не целят подобряване 
на услугата, по-качествено 
и по-достъпно здравеопазва-
не, а напротив – правят здра-
веопазването все по-скъпо и 
все по-недостъпно. Защото 
самите реформатори целят 
именно унищожаването на об-
щественото здравеопазване, 
те искат неговата привати-
зация и искат това по чисто 
идеологически и класови при-
чини.

Политическата клика, тех-
ните семейства, техните 
спонсори и приятелски кръго-
ве не разчитат на обществе-
ното здравеопазване. Те леку-
ват себе си и децата си в скъ-
пи частни болници, оборудва-
ни с модерна техника, където 
докторите са доволни от ра-
ботата си, защото получа-
ват нормални заплати, меди-
цинските сестри не малтре-
тират бебетата, защото ра-
ботят на нормални смени и 
т. н. В същото време, класа-
та на имащите (представля-

вана от реформаторите и 
колегите им) се считат още-
тени от общественото здра-
веопазване, защото то се фи-
нансира отчасти и с техни 
пари, взети чрез данъци. Те 
не виждат смисъл да финан-
сират нещо, което не използ-
ват, пък дори и да спасява жи-
вота на стотици хиляди хора.

Унищожаването на об-
щественото здравеопазва-
не, неговата приватизация и 
преминаването към частно 
здравеопазване е крайната 
цел на дясното управление, 
следващо идеологията на не-
олибералния капитализъм. Тя 
проповядва икономически то-
талитаризъм, при който об-
ществото е строго йерар-
хизирано и всеки негов член 
е оценяван според своя до-
ход и частни притежания. На 
имащите – олигарсите, поли-
тическият и икономически-
ят елит – трябва да бъде га-
рантирано най-качествено-
то здравеопазване, докато 
широките обществени слое-
ве – работниците, бившата 
(или поне имащата се за така-
ва) средна класа, пенсионери, 
студенти и пр., които не мо-
гат да си го позволят – тряб-
ва да бъдат изхвърлени на ми-
лостта на благотворителни-
те организации и SMS кампа-
ниите. •

Никола Петканов
Без лого
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ТЕМА НА БРОЯ: ЗАБРАНИХМЕ ТЕРОРИЗМА!

Те избраха да 
отвърнат на удара
Когато държавата с ръцете на униформените си копои избива 
гражданите, е прието да се говори за „законност”. Когато гражданите 
отвърнат със същото и пратят куршуми по изпълнителите на 
държавното насилие, медиите в хор със законопослушните поданици 

вдигат рев до небесата за „тероризъм”.

Не се задоволяват да лепнат 
дамгата „терорист”, струва 
им се малко – хвърлят кални 
етикети „расист”, „антисе-
мит”, „психопат”, каквото се 
сетите. Попържат „мръсно-
то негро, посегнало на дър-
жавата, която го направила 
човек”. От негово име публи-
куват изявления, че искал „да 
убива бели”.

Съседът на Мика Джонсън, 
бял дори със слънчев тен, 
отхвърля клеветите за ра-
сизъм. 25-годишният Джон-
сън, извършил „нечуваното 
деяние” срещу полицаите в 
Далас, е ветеран от Афганис-
тан, изкарва си прехраната с 
почасови грижи за инвалиди. 
Гевин Лонг, застрелял три-
ма и ранил други трима поли-
цаи в Батън Руж, е сержант 
от морската пехота, носи-
тел на орден и други награ-
ди. Преди да посегне на блюс-
тителите, заснема видео 
от Далас за празненствата 
по случай 4 юли и задава въ-
проса защо на деня, в който 
се чества въстанието сре-
щу потисниците, едни въоръ-
жени действия се считат за 
престъпление, а други – за ге-
роизъм. В посланието си спо-

менава често за кръв, пари и 
революция.

На държавата щеше да е 
по-удобно, ако Джонсън и Лонг 
се бяха включили в масата 
блеещи „протестъри”, които 
искат „държавата да вземе 
мерки” – тоест да се накаже 
сама, – при което задължи-
телно ще прояви максимал-
на снизходителност към себе 
си. За властта би било чудес-
но, ако бяха започнали глад-
на стачка или се бяха самоза-
палили – все версии на „обър-
ни другата буза за шамара”. 
Властта обожава да се борят 
срещу нея „ненасилствено” и в 
„рамките на закона”, написан 
от нея и предоставил ґ моно-
пол върху насилието, както и 
привилегията да решава кога 
насилието е „оправдано”. Пра-
ща Джонсън и Лонг в Афганис-
тан и Ирак да научат този 
урок, но те явно научават 
други. Явно по-добре са запом-
нили думите на своя отец-ос-
новател Джеферсън, че дър-
вото на свободата трябва 
редовно да се полива с кръвта 
на патриоти и тирани.

Джонсън и Лонг избират 
онова, което им подсказа съ-
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Проблемите на фондовата 
борса и на борсаджиите – 
1:0 за компютрите срещу 
инвеститорите

Дейвид Р. Франсис от „Крис-
чън сайънс монитър” пише: 
Фондовата борса е превърна-
та в казино от трансакции-
те, извършвани със свръхбър-
зи компютри. Една микросе-
кунда – милионна част от се-
кундата – е времето, необхо-
димо на свръхбързите компю-
три, за да извършат операци-
ята с акциите на компаниите 
на Нюйоркската фондова бор-
са. Тази високочестотна тър-
говия е добила толкова широ-
ка популярност през послед-
ното десетилетие, че на нея 
се падат 50% от всички бор-
сови трансакции в САЩ. Този 
факт има огромни последици 
за инвеститорите. Сред тях:
• Фондовите пазари функ-

ционират все повече на 
принципа на казината, 
твърди икономистът Ха-
ралд Малмгрен. Той срав-
нява компютъризираните 
играчи на борсата с опе-
ратори на ротативки, при 
които печалбата от една 

машина е малка, но възвръ-
щаемостта от група та-
кива е внушителна. Тради-
ционното инвестиране, 
при което борсовите ана-
лизатори и други хора про-
учват продажбите, печал-
бите, дълговете и т. н. на 
съответната компания, за 

да разберат дали нейните 
акции не са подценени, ста-
ва почти неуместно, обяс-
нява Малмгрен: Цялата кон-
цепция за купуване и държа-
не (…) на акции е маргинали-
зирана.

• Редовните купувачи и 
продавачи на акции и вло-

жители в инвестицион-
ни фондове губят милиар-
ди долари, цент по цент, 
тъй като разполагащите 
с компютри търговци из-
вличат предимство и от 
най-малките разлики в це-
ните на една или сред ня-
колко фондови борси. До 

определена степен висо-
кочестотната търговия 
увеличава ликвидност-
та на пазара, благодаре-
ние на своята способност 
да приема бързо поръч-
ки за покупки и продажби. 
Тя увеличава и неговата 
ефективност, като нама-
лява цената на трансак-
циите. По-голямата ефек-
тивност обаче може да 
доведе и до по-големи за-
губи.

• Въпреки че компютъризи-
раната търговия не е не-
законна, тя отваря вра-
тата за повече пазар-
ни манипулации, обяснява 
Малмгрен. Федералната 
комисия за ценните кни-
жа и фондовите борси не 
разполага с мощните ком-
пютри и експертни позна-
ния, необходими за раз-
криване на такива мани-
пулативни техники като 
тласкането на цените на-
горе или надолу с вълна от 
поръчки. Хората не могат 
да проследят дирята, об-
общава Малмгрен.

• Фондовият пазар става 
все по-изложен на т. нар. 
системен риск – опас-
ност от внезапни драс-
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вестта. Сами, без чужда по-
мощ, карат студеното чудо-
вище Държава да изцапа гащи-
те, да пропищи за масова кон-
спирация на „снайперисти”.

В медии, форуми и „соци-
ални мрежи” се излива поток 
сълзи и сополи за „невинните 
убити”. Полицай обаче не се 
става насила. Полицията пази 
властта, а властта винаги е 
терор срещу народа.

Държавофилите, от обик-
новени полезни идиоти до 
платени апологети, извади-
ха статистики за това, че 
поне две трети от черноко-
жите в Америка били „крими-
нален контингент”. Но спес-
тиха други данни, според кои-
то три четвърти от „цвет-
ните” живеят в мизерия, а 
повече от половината, кои-
то работят, в повечето слу-
чаи тежка и неблагодарна ра-
бота, пак едва се вместват 
в долния слой на обедняваща-
та от 1970-те „средна класа”. 
Спестиха историята на раси-
зма в Америка, спестиха на-
рочното създаване на нарко-
тизирани банди, които да от-
немат инициативата на со-
циалните и революционните 
движения.

Фактите и цифрите са 
толкова крещящи, че наисти-
на могат да бъдат удавени 
само в какофония от лицемер-
но негодувание. Разследване 
на вестник Солт Лейк Трибюн 
от щата Юта разкрива, че по-

вече жители на щата са били 
убити от полицаи, отколко-
то от бандити или наркодилъ-
ри. За първите четири месеца 
на 2015 година 1 на всеки 13 
загинали от огнестрелно оръ-
жие е убит от полицаи. Цвет-
нокожи в САЩ са 38% от насе-
лението, но 47% от убитите 
от полицията. 63% от убити-
те от полицаи невъоръжени 
хора също са цветнокожи. При 
чернокожите нещата са още 
по-драстични – едва 13% от 
населението, те са 24% от 
убитите от полицаи. В ана-
лиз на вестник Уошингтън По-
уст се изтъква, че чернокожи-
те американци е 2,5 пъти по-
вероятно да бъдат застре-
ляни от полицай, отколкото 
белите. Броят на застреля-
ните от полицията невъоръ-
жени хора на същото проуч-
ване – от началото на 2015 г. 
до средата на 2016 г. – е ра-
вен – по 50 чернокожи и бели 
от всичко 1502 застреляни 
от полицаи за тези 18 месеца. 
Тъй като обаче бялото населе-
ние е близо пет пъти по-мно-
гобройно от чернокожото, 
това означава, че един невъ-
оръжен чернокож е пет пъти 
по-вероятно да бъде застре-
лян от полицай, отколкото 
невъоръжен бял. Британски-
ят Гардиън е още по-точен: 
през 2015 г. е девет пъти по-
вероятно чернокож младеж да 
бъде убит от полицията, от-
колкото някой от останали-
те американци. На национално 
проучване на избирателите 

от 2012 г. сред 5000 анкети-
рани едва 2% смятат, че поли-
цията се отнася по-добре към 
чернокожите, отколкото към 
белите, а 60% твърдят обра-
тното. От всички застреля-
ни от полицията през послед-
ните 18 месеца в САЩ черно-
кожи, 13% са били невъоръже-
ни, а от белите – само 7%.

Гръмко тиражираните ра-
систки глупости, че черно-
кожите били „престъпен кон-
тингент” и че полицаите били 
„по-нервни” в населените мес-
та с висока престъпност, се 
разбиват на пух и прах в ста-
тистиката. Пред фактите 
боговете може да мълчат, но 
платените и безплатни дър-
дорковци не си затварят плю-
валника. В доклад за 2015 г. по 
данни на националното пре-
брояване, ФБР и базата данни 
на Уошингтън Поуст ясно се 
изтъква, че няма никаква ста-
тистическа зависимост меж-
ду нивото на престъпност-
та в 50 големи града в САЩ и 
относителния брой убити от 

полицията. Един от автори-
те на доклада, Джъстин Никс 
от Университета в Луивил, е 
категоричен: единственият 
значим фактор за прогнози-
ране дали един човек, застре-
лян от полицията, е бил не-
въоръжен, е дали е чернокож. 
Променливите за нивото на 
престъпността нямат зна-
чение за прогнозирането дали 
застреляният е бил невъоръ-
жен. Това просто засилва на-
шата увереност, че има при-
съща предубеденост. Полицаи-
те виждат по-голяма заплаха, 
ако пред тях стои невъоръжен 
чернокож гражданин.

Расизмът е функция от со-
циалната несправедливост, 
неин продукт, нейно оправда-
ние, средство за разделяне, 
така че властването да про-
дължи вовеки.

САЩ не са някакво огро-
мно изключение. Европа вече 
започна да жъне посевите на 
дълго прикриваните мръсни 
тайни зад своята ерзац толе-
рантност. Известният жур-
налист и специалист по на-
ционална сигурност Питър 
Берген от CNN цитира следна-
та „мрачна статистика”: про-
порцията на мюсюлманите 
във френските затвори е око-
ло 60%, въпреки че те са едва 
около 8% от цялото население 
на Франция. В белгийските за-
твори положението е почти 
същото: 35% от затворници-
те са мюсюлмани при 6% от 
цялото население. Изследва-
не на Станфордския универ-

ситет показва, че френските 
граждани мюсюлмани имат 
2,5 пъти по-малък шанс да бъ-
дат извикани на интервю за 
работа, отколкото подобен 
кандидат християнин. Мно-
го от френските мюсюлмани 
живеят в мрачни предградия, 
на практика отделени от об-
ществения живот във Фран-
ция. Според полицейското 
управление Renseignements 
Généraux, което следи размир-
ниците, половината квартали 
с висок процент мюсюлманско 
население са „изолирани от 
френския обществено-поли-
тически живот”. Френският 
термин за тези квартали е 
„чувствителни градски зони”, 
в които младежката безрабо-
тица достига 45%.

Семената на омразата и 
разделението никога нямаше 
да покълнат, ако почвата – 
държава – не беше толкова 
„плодородна”.

Джонсън и Лонг за съжале-
ние само одраскаха студено-
то чудовище Държава. Те оба-
че направиха това, защото 
бяха осъзнали, че калугери не 
ще спасят раята. За тирани-
те и техните слуги – кинжал 
и свинец, нищо друго не ги спи-
ра.

Истината ще бъде омесе-
на с полуистини и откровени 
лъжи. Няма да вярваме на по-
мията, плисната от убийци-
те. Вярвали сме и ще вярваме 
само на дела и на значението 
на тези дела. •

Екип на Свободна мисъл

ТЕМА НА БРОЯ: ЗАБРАНИХМЕ ТЕРОРИЗМА!

Те избраха да отвърнат на удара
» » » продължава от страница 5
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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

тични понижения на цени-
те. Малмгрен хвърля вина-
та за „мигновените сгро-
молясвания” именно върху 
високочестотната тър-
говия. Няколко компютъ-
ризирани играчи се от-
теглят от борсата, кое-
то довежда до спукване 
на балона на ликвидност-
та – няма пазар за про-
дажби. Борсовият индекс 
Дау Джоунс потъва свет-
кавично с 1000 пункта и 
заличава приблизително 
1 трилион долара стой-
ност, след което възста-
новява половината от 
този спад за около 90 се-
кунди. Малмгрен се опася-
ва, че подобни сривове ще 
се случват отново в бъде-
ще, ако не бъдат намере-
ни мерки срещу рискове-
те на високочестотната 
търговия.

Един възможен вариант би 
бил въвеждането на съв-
сем малка такса върху всяка 
трансакция. Това ще оскъпи 
високочестотната търго-
вия. Поръчките обикновено 
са на принципа „купувам не-
забавно или отменям”, което 
оставя по-малко от секун-

да за тяхното изпълнение. 
Приходите от такава так-
са, обяснява Малмгрен, биха 
могли да бъдат използвани 
за повишаване на капаците-
та на регулаторите или пък 
за намаляване на федералния 
дефицит. Глобализацията на 
фондовите борси обаче ус-
ложнява това решение. Ако 
брокерите, занимаващи се с 
високочестотна търговия, 
не могат да прибягват до 
този подход в САЩ, по-голя-
мата част от тях по всяка 
вероятност ще се премес-
тят в чужбина.

Друг вариант би бил въ-
веждането на изискване „ви-
сокочестотните” брокери 
да търгуват при всякаква 
пазарна конюнктура. С дру-
ги думи, те ще бъдат длъж-
ни да купуват определени ак-
ции, дори когато цените им 
падат. Правилото трябва да 
бъде: ако искаш да играеш, 
ще играеш докрай, заключава 
Малмгрен.

Малко кисел хумор в книга, 
която защитава хората от 
въставащите роботи

Даниел Уилсън, доктор на 
науките в областта на ро-
ботехниката от универси-

тета Карнеги-Мелън, в кни-
гата си Как да преживеем 
въстанието на роботите: 
съвети по самозащита от 
навдигащия се метеж пише: 
Всеки робот – от тостера 
до Терминатора – може да 
се превърне в метежник, по-
ради което е много важно да 
се изучават силните и сла-
би страни на всеки враг-ро-
бот. Хуморът преобладава в 
неговата книга от 178 стра-
ници, но в тях се съдържат 
и съвсем реалистични ситуа-
ции. Например при безпилот-
ни превозни средства, над 
които е изгубен контрол, съ-
ветът е да се струпат мак-
симум препятствия в зона-
та на маневрирането им. 
Ако имаме работа с робот, 
който ни търси по „топлин-
ното ни изображение”, мо-
жем да се намажем с кал.

Наред с хумора в книгата 
има богата информация за 
историята на роботите и 
изкуствения интелект, как-
то и за свързаните с тях 
проблеми, решавани понас-
тоящем от науката. Инте-
ресно е и твърдението, че 
към 2055 г. роботите ще 
отнемат всички работни 
места от хората. •

(следва)
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Вчерашно и утрешно бъдеще
Бъдещето настъпва. Нови-
те технологии насищат све-
та и го променят, засилват 
едни, отслабват други фак-
тори, които досега са опре-
деляли облика на човешкото 
битие. Възникват и напълно 
нови фактори с непредска-
зуемо влияние – може да от-
шумят като моментна луда 
мода като покемоните, може 
да се развият като интернет 
и да наложат промяна във вся-
ка сфера на обществения жи-
вот, без да подминат личния.

Технологията на звукоза-
писа върху грамофонни пло-
чи роди огромна индустрия, 
създаде нови поприща за изя-
ва и печелене на всекидневния 
„хляб, вино и лъжичка зехтин”, 
с каквото са се препитавали 
90 на 100 от жителите на 
Римската империя. Тази тех-
нология издържа смяна на ня-
колко поколения и вече почти 
е умряла, ако не броим колек-
ционерите. Мобилните теле-
фони с видеокамери – на прак-
тика мощни джобни компю-
три – имат вече приложения 
за заснемане на винилова пло-
ча и възпроизвеждане на запи-
са ґ.

Самите мобилни телефо-
ни са пример за пробив. Пре-
ди тях никой не е задавал въ-
прос в слушалката „къде си?”, 
когато се обажда на познат 
номер – стационарните те-
лефони не се разхождаха с 
притежателите си. Фраза-

та „имам снимки на телефо-
на си” не би била разбрана пра-
вилно преди трийсетина го-
дини. Бързата комуникация 
определи нови правила, нова 
скорост, ново темпо, стра-
ничен продукт на което е епи-
демията от невротични със-
тояния – надали някога пре-
ди в света е имало толкова 
луди, макар и не всички за не-
забавно връзване, за да не на-
вредят на себе си и околните. 
Ако не броим поразените от 
боговерие мозъци, на Земята 
още не е имало толкова мно-
го психични отклонения. Дос-
тъпът до информация създа-
ва нови форми на потъпкване 
на здравия разум – илюзията, 
че знаем нещата, бъркането 
на запознатостта с факти-
те с тяхното разбиране, с 
умението човек да вади поуки 
от тези факти. Самите фа-
кти също са подменени с де-
зинформация – продукт както 
на получилата допълнително 
самочувствие глупост, така 
и на целенасочено подхвърля-
не на лъжи. Захранен с неисти-
ни, неспособен да отличи ис-
тината от измамата, и най-
логичният ум стига до невер-
ни заключения.

Промяната се ускорява, бъ-
дещето вече не е УТРЕ, то се 
случва още СЕГА. След века на 
грамофона, се родиха магне-
тофоните и пред очите на 
две поколения залязоха от ма-
сова употреба, пред очите на 

ЕДНО все още неостаряло по-
коление възникнаха аудио- и 
видеокасетофоните – изчез-
наха и те, бързо префучаха 
през живота ни дискетите, 
компактдисковете, в момен-
та господстват устройства 
за флаш-памет. На практи-
ка за половин поколение през 
втората половина на 20-ти 
век се появиха, „завладяха све-
та” и изчезнаха редица „рево-
люционни” технологии – нещо 
непознато дотогава в човеш-
ката история.

Най-големи ползи от стре-
мителната промяна засега 
черпят привилегированите 
да притежават богатство, 
собственост, а оттам и 
власт. Бързият поток техно-
логии вече създава затрудне-
ния и на тях, влачи ги по те-
чението към висок водопад – 
тоталната роботизация.

Като организирана сила, 
привилегированите могат да 
се спасят, да уредят такъв 
формат на роботизирания 
свят, в който привилегиите 
им да не се изгубят същест-
вено – при условие че доста-
тъчно баламосат непривиле-
гированото мнозинство да 
не вземе мерки за оцеляване-
то си. Дори при нова победа 
на потисниците над потис-
натите обаче, раят няма да 
слезе на земята. Светът на 
потисниците е свят на сви-
репа конкурентна борба за 
надмощие. Роботизираният 

свят въоръжава, буквално и 
преносно участниците в кон-
курентната война с небива-
ли преди средства. Шансове-
те на безработните заради 
роботите маси намаляват 
драстично – нито ще се из-
мъкнат от мизерията, нито 
ще се отърват от ролята си 
на консуматив, разходен ма-
териал във войната на чор-
баджиите. С решение на шепа 
психопати с власт ще бъдат 
заличавани милиони „излишни” 
за машината на капитализма 
хора – нито производители, 
нито консуматори, а и като 
електорални единици ще гу-
бят значение – нерентабилна-
та буржоазна псевдодемокра-
ция ще бъде изоставена. „Ели-
тите” също ще търпят уда-
ри – от конкурентите си. Гу-
бещите ще ползват всякакви 
начини да обърнат ситуация-
та, да отложат поражение-
то си.

Роботизираният властни-
чески свят ще поражда про-
блеми, с които не може да се 
справи и които ще имат ка-
тастрофални последици – все 
по-катастрофални до послед-
ната катастрофа, след която 
остават само пепелища.

Такова е бъдещето, ако ние, 
които сме нарочени за „мате-
риал”, които сме залъгвани с 
митове и самоцелни развлече-
ния, не унищожим източника 
на злото – властта. •

Николай Теллалов
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Светът през август
Преди 150 години приключва 
подготовката на провеждане-
то на първия конгрес на Пър-
вия Интернационал. Този Ин-
тернационал бележи оконча-
телния разрив на марксизма – 
доктрина за усъвършенства-
не на капитализма – и анар-
хизма – философията на осво-
бождението от капитализма 
и държавността.

Въпреки идейния разрив оба-
че, рецидиви на „сближаване” се 
случват и досега – свидетел-
ство за това, колко проблеми 
създават неусвоените уроци 
на историята.

През август 1896 г. е откри-
то злато в Аляска – началото 
на златната треска. Макар 
първооткривателят да е ин-
дианец, първата находка е при-
писана на партньора му, бял 
европеец, който според закона 
имал правото да я регистрира.

Днешните закони, поне в 
„цивилизованите” общества, 
формално не продължават 
варварската практика. Тя е 
продължена неформално, бла-
годарение на загрижени за 
„бялата европейска цивилиза-
ция” дейци – от държавници с 
власт, до динковци със свин-
ски опашки.

Преди 100 години в разгара 
си е сражението при Сома – 

най-кръвопролитната битка 
в историята на човечество-
то в рамките на касапница-
та Първа световна война, по-
влякла Втората, а тя – горя-
щи и до днес конфликти, кои-
то доказват, че варварската 
епоха на рода Хомо сапиенс 
още не е приключила.

През 1936 г. френското 
правителство обявява поли-
тика на „ненамеса отвън във 
вътрешните работи на Испа-
ния”. Тази „ненамеса” се оказва 
пасивна подкрепа на западни-
те „демокрации” за метежа 
на реакционните военни сре-
щу Испанската република.

Пак през август в Герма-
ния е въведена задължител-
на двугодишна военна служ-
ба и се провеждат Олимпий-
ски игри.

Преди 75 години в СССР е 
ликвидирана немската репу-
блика край Волга и започва 
депортация на етническите 
немци на изток от Урал.

През 1945 г. е използвано 
атомно оръжие срещу Япо-
ния. Формално приключва 
Втората световна война.

Преди 55 години, на 16 ав-
густ, започва изграждането 
на позорната Берлинска сте-
на, оплискана с кръв на много 
хора.

Днес стените отново са на 
мода, включително в Берлин, 
където ограда пази „порядъч-
ните граждани” от прости-
тутки. Огради никнат по гра-
ниците, около гетата, където 
са натикани синовете и внуци-
те на черноработниците въз-
становители на следвоенна 
Европа.

През 1976 г. съветският 
космически апарат „Луна-22” 
каца в автоматичен режим на 
естествения спътник на Зе-
мята, прибира образци камъ-
ни и лунен реголит от повърх-
ността, след което капсула-
та с образците се завръща об-
ратно. Толкова успява космо-
навтиката на държавния ка-
питализъм срещу държавната 
космическа агенция на част-
ния, смогнала да прати хора 
на Луната. Предстоящият 
колапс на СССР е задействал 
план за „почетна капитулация” 
в Студената война.

На 26 август 1990 г. гори 
Партийният дом на БКП в Со-
фия.

Преди 25 години е създаден 
първият сайт в интернет, 
появява се и първата версия 
на Линукс. В Москва е извър-
шен преврат срещу генерал-
ния секретар Михаил Горба-
чов, потушен от граждани и 

дивизии на КГБ. Планът за по-
четна капитулация и превръ-
щане на партокрацията в ка-
питалистическа класа, наре-
чен „Перестройка”, търпи се-
риозен провал – следва остав-
ката на Горбачов, съветските 
републики една след друга обя-
вяват независимост, разпус-
ната е КПСС. Перестройката 
не е предвиждала разпадане на 
болшевишката империя, то 
се случва заради властниче-
ските амбиции на провинциал-
ните партийни върхушки, из-
ползвали случая да се сдобият 
със собствени държави, вмес-
то да служат като наместни-
ци на Кремъл в покрайнините.

Заедно с СССР се пропуква и 
Югославия – обсаден е град Ву-
ковар.

Преди 20 години учени от 
НАСА припознават в мете-
орита ALH 84001 парче от 
марсианската повърхност, из-
хвърлено в космоса след удар 
от друго небесно тяло. Мете-
оритът съдържа предполага-
еми вкаменелости на микро-
организми с неземен произход 
на възраст 3 милиарда години.

През август на същата 
1996 г. с мирен договор при-
ключва Първата чеченска вой-
на, сепаратистите постигат 
фактическа независимост. Не 

след дълго миротворците – 
руският генерал Лебед и че-
ченският лидер Масхадов – за-
гиват, а след три години е раз-
палена нова война, завърши-
ла с победа на руската мафия 
над чеченската. Победата е 
постигната чрез приобщава-
не на част от бившите бун-
товници към реваншисткия 
режим на никому неизвестния 
тогава офицер от държавна 
сигурност Владимир Путин.

Преди 5 години, след проте-
сти срещу полицейския произ-
вол, в Лондон избухват масови 
безредици, които бързо се раз-
пространяват в Бирмингам, 
Ливърпул, Манчестър и Бри-
стол.

Астрономите откриват 
екзопланета, която поглъща 
99% от падащата върху нея 
светлина.

Либийските бунтовници 
превземат Триполи, диктато-
рът Кадафи е в неизвестност.

Преди една година в Турция, 
след коалиционна криза, са на-
значени предсрочни избори 
за ноември. За първи път от 
2002 г. партията на Ердоган 
не успява да спечели мнозин-
ство за самостоятелно едно-
партийно правителство. От 
7 юни 2015 г. Турция фактиче-
ски е управлявана еднолично. •
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Аполитичността те прави папагал на властта!
Едно от най-разпространени-
те, широко споделени настро-
ения сред съвременните хора, 
особено в България, е отно-
шението им към политиката. 
Много от тях с гордост обя-
вяват „Аз не се интересувам 
от политика”, „Това е мръс-
на работа”. Подобно е отно-
шението и към новините: „Не 
обичам да гледам новини. На-
товарват ме. Само лоши рабо-
ти показват, развалят ми на-
строението”.

Не е в новините пробле-
мът, приятел. Просто све-
тът е кофти място… и ста-
ва все по-кофти. Наистина, си-
гурно е досадно да гледаш ня-
какви прашасали типове, как 
гинат из прашасалите си гра-
дове в прашната част на све-
та? Такъв беше сюжетът на 
обичайните „екшъни” по нови-
ните доскоро. Нискобюдже-
тен. Ислямският тероризъм в 
Европа обаче те накара да се 
ослушваш? Какви са тия побър-
каняци, които идват в тихата 
ни, пазарна и демократична 
Европа, за да си разпилеят чер-
вата – своите и тези на колко-
то могат повече хора покрай 
себе си?

Единият заклал поп – нечу-
вано зверство, море от въз-
мущение бушува по диваните 
из цяла Европа. Преобладава-
щите чувства са страх и без-
помощност. Страх поради фа-
кта, че терористите не под-
бират своите жертви – те 
стрелят в музикалните клу-

бове, които и ти би посетил, 
взривяват се на летището, 
на което миналата година си 
бил с приятелката си, посягат 
дори на храмовете на капита-
лизма – моловете. Безпомощ-
ност, защото агресията им 
изглежда необяснима, непрово-
кирана, въплъщение на самото 
зло. „Телевизорът” казва, че те 
са ислямски терористи, кои-
то искат да унищожат евро-
пейските ни ценности. Също-
то твърдят и ислямистите, 
наричат ни „кръстоносци”. По-
литическите лидери из Евро-
па бързат да оправдаят джи-
хадистката пропаганда, изди-

гат кръста на християнските 
ценности срещу „ислямското 
нашествие” и хората с енту-
сиазъм се нареждат зад тях. И 
така, докато се усетим, аполи-
тичността и патологичната 
ни неинформираност – и две-
те резултат от жалкото ни 
примирение с блатото на плу-
рализма и либералния консен-
сус – ни хвърлиха в центъра на 
религиозна война от средно-
вековен тип. Войнстващата 
аполитичност ни предаде в ла-
пите на национал-популизма и 
религиозния фанатизъм.

Пазарните талибани създа-
доха баш талибаните в Близ-

кия Изток. Малцина днес са 
способни да осмислят връзка-
та между възхода на неолибе-
ралния капитализъм и радикал-
ния ислям. Повечето хора едва 
си спомнят кървавата вой-
на срещу Ирак, в която българ-
ските властници ни въвляко-
ха с настървение. Пазарните 
талибани и войнстващият ев-
роатлантизъм ни убеждаваха 
тогава, че кървавата самора-
зправа с иракския народ е бор-
ба за демокрация, а разграбва-
нето на и без това опустоше-
ната страна от международ-
ните корпорации е част от 
този процес. Войнстващата 
аполитичност гледаше къде с 
неразбиране, къде с овче възхи-
щение мощта на НАТО и екс-
пертността на пренасяните 
с бомби приватизации, дерегу-
лации и други пазарни механи-
зми. Избиването на един мили-
он иракчани не успя да хвърли 
оцелелите в ръцете на джиха-
дистките проповедници. Кор-
поративният произвол, от-
прищен в Ирак, обаче успя.

Днес, въпреки анализите, до-
кладите, трибуналите и т. н., 
поуките от Ирак все още не са 
извадени. Въпреки реките от 
кръв, леещи се в Близкия Изток 
и едва сега започващи да пръс-
кат бреговете на Европа, по-
токът от оръжие от Европей-
ските страни (включително 
България) към региона не само 
не спира, а се усилва. Обратно 
получаваме пропорционален на 
броя на оръжията поток от 

бежанци и мигранти. Допре-
ди десетина години никой не 
се връзваше на уахабитските 
дивотии в Близкия Изток, а 
още по-малко на неонацистки-
те дегенерати в Европа. Днес, 
след кървавата вакханалия на 
корпоративния елит в реги-
она, след масовото въоръжава-
не на всеки ислямист, желаещ 
да носи пушка в Близкия Изток, 
и двете групи – на ислямските 
и европейските джихадисти – 
процъфтяват. Властниците 
в Европа продават оръжие с 
едната ръка и строят стени 
срещу прииждащите резулта-
ти от оръжейните им сделки 
с другата.

Спиралата на насилие вече 
е завъртяна и на реките от 
кръв се отговаря с нови реки 
от кръв. След атентатите 
във Франция, Франсоа Оланд 
обяви, че ще защити европей-
ските ценности, като засили 
бомбардировките в Близкия 
Изток. Джихадистите обяви-
ха, че ще защитят ислямски-
те ценности, като засилят 
атентатите в Европа. Тър-
говците на оръжие пък обяви-
ха, че ще защитят пазарните 
ценности, като продължат да 
въоръжават и двете страни…

И християнството, и исля-
мът, както и всяка институ-
ционализирана и потисническа 
религия са проблем. Проблеми-
те на съвременния свят обаче 
са далеч по-сложни от брътве-
жите на калимявките и чалми-
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Войнстващата 
аполитичност 
ни предаде в 
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национал-
популизма и 
религиозния 
фанатизъм
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Аполитичността те прави 
папагал на властта!

ТЪЖНА ВЕСТ

Напусна ни 
Весел Момчев
На 26 юли редиците на без-
властническото движение 
напусна Весел Момчев Васи-
лев.

Сред ветераните анархи-
сти той е известен като ИС-
ТОРИКА на движението.

Роден през 1946 г. в Дебе-
лец, Великотърновско – бун-
товно градче, дало на анар-
хизма Петър Мазнев-Даска-
ла – прототип на Иван Конда-
рев от едноименния роман на 
Емилиян Станев – и още плея-
да смели до безумие последо-
ватели на идеите на Прудон, 
Бакунин, Кропоткин и Мала-
теста.

Закърмен от детството 
си с анархизъм, Весел общува 
и попива от старите местни 
дейци истории за славни под-
визи, смели акции, борба за со-
циално равенство.

По време на военната си 
служба в средата на седемде-
сетте години на миналия век 
е тежко ранен и остава за цял 
живот инвалид.

След това нещастие в ли-
чен план посвещава живота 
си изцяло на изучаването на 
историята на анархизма в 
България.

Познавах го не от много 
време, само от няколко годи-
ни. Срещахме се обикновено, 
когато минавах през Вели-
ко Търново. Отидох при него 
като при Учител, имахме 
обща мания – анархизмът и 

неговата история в България. 
Беше остър, прям, директен.

Познавам до запетайка 
всички негови трудове. Преди 
него нямаше – няма и сега – чо-
век, толкова детайлно навля-
зъл в тази тематика.

Весел ни завеща огромно 
по обем творчество, имал е 
възможност и е контактувал 
с много анархисти, особено 
близки са били отношенията 
му с легендарните Дончо Бъл-
хов и Христо Колев – Големия.

Проучванията му за анар-
хистическите чети през 
1923-1925 г., за анархистите 
емигранти, за анархистиче-
ския печат през годините и, 
разбира се, за движението в 
неговия роден Търновски край, 
за бунта срещу превратаджи-
ите на Цанков и Килифарев-
ската чета на Георги Попов и 
братя Бълхови са негов неръ-
котворен паметник.

По стечение на обстоятел-
ствата бях около него в дни-
те преди тази изненадала ме 
негова кончина. Да, беше от-
паднал и вече не така остър, 
прям и директен, но очите му 
все така искряха, когато заго-
ворех за някакви наши теми 
от историята на българския 
анархизъм.

Отиде си човек, анархист, 
бунтар. Отиде си Весел Мом-
чев.

Поклон! •
ФАБ

те. Не можем да анализираме 
погромите в Близкия Изток, 
без да включим в нашия ана-
лиз критика на доминираща-
та идеология в световен ма-
щаб – неолибералният капи-
тализъм, основен двигател на 
съвременните войни. Не мо-
жем да заметем геострате-
гическите интереси на войн-
стващите властови центро-
ве в света под килима на рели-
гиозната война.

Пътят към този анализ ми-
нава през политизация и ин-
формираност. Терминът „по-
литизация” и изобщо спекула-
циите на тема „политика” и 
„политичност” са чест обект 
на словоблудство от партий-
ните измекяри и медийните 
им „жрици”. Именно като част 
от либералния консенсус, спо-
менат по-горе в статията, 
те се опитват да ни убедят, 
че политиката се изчерпва с 
техните персони и тези на 
политическите им противни-
ци, а политичността – с про-
грамите и боричканията меж-
ду техните партии и фрак-
ции. Предполагам, че няма да 
предизвикам сензация с кон-
статацията, че „политиците 
лъжат”. Всъщност, политика-
та, това са всички общест-
вени дела. Когато излезеш 
на протест – ти правиш по-
литика. Когато заемеш пози-

ция по даден обществен про-
блем – ти правиш политика. 
Да заемеш позиция, да имаш 
мнение и да го отстояваш, 
да участваш активно в об-
ществения живот – това оз-
начава да си политизиран. По-
литическата каста ни посоч-
ва най-мръсната част от по-
литическия живот – самата 
себе си – и ни казва: „виж сега, 
това не е за теб. Това е рабо-
та за професионални мерза-
вци, за плужеци и експерти – 
дупедавци”. Оттам идва мъд-
рата народна констатация 
„всички са маскари” – тя се от-
нася за партийците, за власт-
ниците – за техните далаве-
ри и за тяхната низост, при-
същи на хората, докопали се 
до властта. Аполитичност-
та не те спасява от тяхната 
мръсотия, напротив, оправда-
ва я. Чрез своята аполитич-
ност ти се съгласяваш с тях-
ната констатация, че поли-
тиката е тяхна работа, а не 
твоя, че обществените дела 
трябва да бъдат в ръцете на 
мерзавците и плужеците, а не 
в твоите. Докато продължа-
ваш да се съгласяваш, полити-
ката ще продължава да бъде 
„мръсна работа”.

Ще кажеш, ама „медиите 
ни манипулират”. Така е. Лошо-
то е, че повечето хора, изли-
защи с тази констатация, не 
се стремят към преодоляване 
на информационните колово-

зи, в които се опитват да ги 
набутат купешките медии, а 
тотално абдикират от анга-
жимента към собствената 
си информираност. Отказът 
от информираност в ерата 
на информацията е самоубий-
ство. За да бъдеш вълк, а не 
овца в информационната вой-
на, трябва да се погрижиш за 
информационната си хигиена.

Медиите ни манипулират 
именно чрез отказа ни от ин-
формираност. Така, колкото 
и да не гледаме новини, най-
шумната медийна пропаганда 
винаги достига до нас и пора-
ди общата си неинформира-
ност ние лапваме именно ней-
ната въдичка. Колкото и да не 
гледаш новини, все ще научиш 
за бежанците, за Ислямска 
държава, за Доналд Тръмп. Как-
во ще научиш обаче? До теб 
ще достигне най-повърхност-
ната информация, най-кресли-
вите опорни точки. Аполи-
тичността ти пък от своя 
страна прави анализа невъз-
можен. Така започваш да го-
вориш и да мислиш с лозунги. 
Ставаш папагал на властта. 
Папагалите на властта жи-
веят в клетки. Само в редки 
случаи им позволяват да изля-
зат, и то колкото да кацнат 
на рамото на господаря си, за 
да изкрякат нещо в един глас 
с него. После – обратно. •

Никола Петканов
Без лого
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МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Платформата на ФАКБ от 1945 г.
На 10 март 1945 г. в Княжево до 
София е свикана национална конфе-
ренция на ФАКБ, която да приеме 
проект на програма за организация. 
Подготовката и самата конферен-
ция преминават нелегално, но от-
криването ґ е обявено публично. 
Изминали са точно шест месеца 
от деветосептемврийския пре-
врат. Български анархисти – ак-
тивни участници в антифашист-
ката съпротива – се връщат от 
затвори и концлагери, от емигра-
ция, от нелегалност. Оцелелите 
от репресиите са разпръснати из 
градове и села. Още докъм средата 
на септември установяват връз-
ки помежду си. В по-големите цен-
трове се свикват срещи, а до края 
на месеца – местни конференции (в 
Радомир, Казанлък, Пловдив, Кили-
фарево и другаде), на които всич-
ки участници изразяват нетърпе-
ние, готовност, воля за активна 
дейност. Определена е дата за об-
щонационална конференция за въз-
обновяване на ФАКБ (Федерацията 
на анархокомунистите в България), 
както и за обединяването с ФАСБ 
(анархосиндикалистите). В София 
започва да излиза вестник „Работ-
ническа мисъл”.

Още на второто изказване на 
конференцията нахлува въоръжена 
милиция. Всички делегати са зака-
рани под конвой в милиционерския 
участък в Княжево. Остават там, 

докато пристигнат затворниче-
ски камиони, които ги стоварват 
в Дома на слепите, превърнат от-
скоро във временен следствен за-
твор. Това е началото на болше-
вишкия погром срещу безвластни-
ческото движение в България, кой-
то продължава и през следващите 
десетилетия.

На партията е ясно, че ако 
ви дадем свобода на агитация 
и пропаганда, вие ще станете 
сила, с която никога не можем 
да се справим. Това определя от-
ношението към вас – откровено 
споделя пред лагеристите-анархи-
сти Руси Христозов, най-големият 
милиционерски началник в България 
по това време.

На партиен пленум Цола Дра-
гойчева заявява: Ако дадем на 
анархистите свобода на органи-
зация, пропаганда и печат, всич-
ки наши революционни кадри ще 
отидат при тях.

Все пак другарите успяват 
да публикуват Платформата на 
ФАКБ в Работническа мисъл през 
1945 г. Нейното съдържание далеч 
не е само исторически документ. 
То е свидетелство както за вре-
мето, така и за неостаряващите 
идеи на анархизма. Нещо повече – и 
затова я публикуваме – тя е добра 
основа за дискусия върху това как-
во се е променило и какво – не през 
изминалите 70 години.

Платформата на ФАКБ от 
1945 г.

ОСНОВИ

Ние отричаме днешната со-
циална система на държав-
ност, капитализъм и центра-
лизъм, защото се основава 
върху властта, която е в про-
тиворечие с инициативите 
и свободата на народа. Всяка 
власт означава политически, 
икономически или духовни при-
вилегии. В икономическо отно-
шение тя е представена от 
частната собственост, в по-
литическо – от държавата и в 
духовно – от религията.

Тези три форми на властта 
са взаимно обвързани – ако ня-
коя от тях бъде съхранена, тя 
ще възстанови другите. Зато-
ва ние отхвърляме самия прин-
цип на властта. Ние сме при-
върженици на премахването 
на частната собственост, 
на държавата и на религията 
и сме за пълното ликвидиране 
на всички форми и институ-
ции на принуда и на насилие.

Ние отхвърляме всяко уче-
ние и всяко социално, полити-
ческо и икономическо движе-
ние, целящо поддръжката на 
държавата, частната соб-
ственост и църквата, на при-

нудата и на насилието в соци-
алните отношения.

Ние отхвърляме фашизма, 
който е един исторически 
опит за възстановяване на аб-
солютизма, самодържавието 
и могъществото на политиче-
ската форма на властта с цел 
да бъде защитено икономиче-
ското и духовно господство 
на привилегированите класи.

Ние отхвърляме полити-
ческата демокрация, защото 
тя не предвижда премахване 
на принципа на властта, води 
до дезориентация на масите, 
вмъквайки ги чрез измами и 
илюзии в битки срещу собст-
вените им интереси, и ги ко-
румпира чрез упражняването 
на властта и поддържането 
на стремежа към господство.

В допълнение, политическа-
та демокрация е напълно не-
годна да реши големите соци-
ални проблеми. Тя поддържа ха-
оса, противоречията и прес-
тъпленията, произтичащи от 
социалните основи на центра-
лизираната държава и капита-
лизма.

Ние отричаме държавния 
социализъм, защото води до 
държавен капитализъм: до 
най-чудовищната форма на 
икономическа експлоатация 
и потисничество и до пълно 

премахване на обществените 
и индивидуалните свободи.

Ние сме за анархокомуни-
зма или за свободния комуни-
зъм, който ще замени част-
ната собственост с пълната 
социализация на земята, фа-
бриките, мините, всички сред-
ства за производство и про-
дукцията.

Държавата ще бъде заме-
нена от федерацията на сво-
бодните общини, обединени 
на регионално, провинциално, 
национално и международно 
ниво. Църквата и религията 
ще бъдат заменени с един сво-
боден индивидуален морал и 
един научен мироглед.

Изграждането на анархоко-
мунизма, за разлика от всички 
други социално-икономически 
и политически идеи и систе-
ми, се базира върху федерали-
зма.

Новата социална организа-
ция, която ще замени държа-
вата, ще бъде изградена и ще 
функционира отдолу-нагоре. 
Всички жители на даден град, 
квартал или село ще форми-
рат местната свободна кому-
на, а всички местни свободни 
комуни ще се обединят в реги-
онални, провинциални, нацио-
нални и международни съюзи и 

» » » продължава на страница 10
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федерации и в една световна 
социална обща конфедерация.

Новата обществена ор-
ганизация на производство-
то ще се формира от една 
компактна мрежа на безброй 
местни селскостопански, за-
наятчийски, минни, промиш-
лени, транспортни и пр. пред-
приятия, обединени в регио-
нални, областни, национални и 
международни съюзи и произ-
водствени федерации, образу-
ващи общата световна ико-
номическа конфедерация.

Новата обществена раз-
менно-разпределителна ор-
ганизация за снабдяване и 
потребление също ще бъде 
представена от една гъста 
и сложна мрежа от организа-
ции, съюзи и регионални, про-
винциални и национални феде-
рации, групирани в една обща 
конфедерация за планиране, 
обмен и потребление според 
нуждите на всички жители на 
планетата.

По същия начин ще се ор-
ганизира всяка човешка соци-
ална дейност, транспортът, 
комуникациите, образование-
то, здравеопазването и т. н.

В такава система на орга-
низация на всички функции и 

на различните аспекти на со-
циалния живот няма да има 
място за каквато и да е власт 
на индивида над индивида и на 
експлоатацията на човек от 
човека.

Основният принцип на про-
изводство и разпределение 
при изграждането на тази 
нова социална система ще 
бъде: всеки ще произвежда 
според своите сили и въз-
можности и всеки ще получа-
ва според нуждите си.

ТАКТИКА

Реализирането на този со-
циален идеал за равенство, 
солидарност и свобода може 
да бъде дело само на обеди-
нените работнически и сел-
ски маси, вдъхновени от 
идеите на анархокомунизма 
и организирани в техните 
идейни, професионални, раз-
менни и потребителски, кул-
турни и образователни гру-
пи.

Анархокомунизмът, отри-
чайки държавата, отхвърля 
участието на работниците 
в административните ин-
ституции и апарата на дър-
жавата, в парламента, как-
то и във всякакви избори на 
органи на властта.

Анархизмът признава 
като единствено ефикасно 
средство за борба и защи-
та – както на ежедневните 
интереси на трудещите се 
маси, така и за реализиране-
то на крайния идеал за осво-
бождение на човечеството – 
прякото действие на самите 
работници, практикувано от 
техните икономически орга-
низации и изразено в стачки, 
саботажи, бойкот, генерални 
стачки, бунтове и социална 
революция.

В резултат, анархизмът 
отхвърля всички форми на 
държавна организация и на 
партийни борби, считайки 
ги за стерилни и неефикас-
ни, тъй като не отговарят 
на целите, непосредствени-
те задачи и интересите на 
работниците от градове и 
села. Истинската сила на ра-
ботниците е в икономиката 
и в техните икономически 
организации. Това е теренът, 
където капитализмът може 
да бъде миниран. Само тук 
може да има истинска класо-
ва борба.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Това радикално социално пре-
образуване, което предвижда 

анархокомунизмът, изисква 
организираното действие на 
всички сили, които са заинте-
ресовани от решението на 
тази историческа задача.

Преди всичко е необходимо 
тези, които са привърженици 
на анархокомунизма да се ор-
ганизират в една анархо-ко-
мунистическа идейна органи-
зация.

Задачите на тази органи-
зация са: разработване, раз-
пространение и съдействие 
за реализацията на идеите на 
анархокомунизма; изучаване 
на всички настоящи и жизне-
новажни въпроси от ежедне-
вието на трудещите се маси 
и проблемите на социалната 
реконструкция; организиране 
на многоликата борба в защи-
та на техния социален идеал 
и каузата на трудовия народ; 
участие в създаването на ра-
ботнически производствени, 
професионални, разпредели-
телно-снабдителни и потре-
бителски, културни, образо-
вателни и всички други видо-
ве групи, организации и съюзи, 
необходими за социалната ре-
конструкция и за функциони-
рането на новото общество; 
участие с оръжие в ръка във 
всяко революционно въста-
ние; в подготовката и орга-

низацията му; използване на 
всякакви позитивни начини и 
средства за приближаване на 
социалната революция.

Анархокомунистическите 
идейни организации са абсо-
лютно необходими за подго-
товката и пълната реализа-
ция на анархокомунизма по 
време на социалната револю-
ция и след нея.

Тези организации се форми-
рат по населени места и по 
квартали. Всяка местна или 
квартална организация изби-
ра секретар/ка, чиято рабо-
та е да бъде в контакт със 
секретарите на другите по-
добни местни или квартал-
ни организации. Всички та-
кива организации в една об-
ласт или град с голям брой 
жители образуват общата 
областна или градска органи-
зация. Всички местни органи-
зации се обединяват по реги-
они и провинции в регионални 
и провинциални съюзи. Конта-
ктите между тези съюзи се 
осигуряват от съответни-
те секретариати. Всички об-
ластни, регионални и провин-
циални съюзи на страната са 
обединени във Федерацията 
на анархокомунистите от 
България. •

(следва)
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АРЕНА НА ДУХАЧИ

Когато чуя „интелектуалец“, посягам към кобура…
Става дума за професор Ча-
вдар Добрев и активното 
му участие в т. наречените 
чествания на 90-годишнина-
та от убийството на нашия 
Георги Шейтанов. Тези „чест-
вания” по същество са тре-
то поредно убийство на Ге-
орг (*), организирано от „ин-
телектуалната” шпиц-коман-
да на „столетницата” със съ-
участието на внученцето – 
небезизвестният адвокат 
В. Шейтанов от процеса на 
„либийските” сестри, превър-
нат в „национална кауза”, ака-
демикът-историк Георги Мар-
ков, писателят и дипломат 
на Живков – Лъчезар Еленков и 
др. мастити културтрегери, 
които продължават да окупи-
рат „арената на духа”, защо-
то не се намериха мъже да ги 
изхвърлят.

Всички тези „интелектуал-
ци”, натоварени да честват 
безкомпромисния анархист 
Шейтанов, ги свързва едно 
общо качество – тяхната 
близост с „органите” на ДС, на 
диктатурата.

По време на първото от се-
рията „мероприятия” в „кул-
турния дом” на Красно село, 
въпросният професор ми по-
дари своя книга с претенци-
озното заглавие Власт и без-
властие, 2015 г. (Сборник раз-
нородни статии, между кои-
то наред със статията му 
Георги Шейтанов – идеологът 
на българския анархизъм. Фило-
софия и воля, фигурира и една 
апологетична монография за 

тодор живков – ПРОФИЛ И 
АНФАС, с която няма да се за-
нимаваме – оставяме това 
оскърбление за паметта на 
безстрашния и гениален анар-
хист да тежи на отсъства-
щата професорска съвест. 
Само ще напомним, че бивши-
ят му партиен вожд в края на 
кариерата си заяви: Другари, 
СОЦИЯЛИЗЪМА Е ЕДНО НЕДО-
НОСЧЕ…)

Статията му е продълже-
ние и допълнение към друго 
„въведение” към книгата за Ге-
орги Шейтанов Целунат от 
смъртта, публикувана от из-
дателството на Гранитски 
(друг доносник на ДС). Послед-
ната изява на Добрев е Пла-
мък от вулканичния тътен на 
живота – още едно въведение 
към „новите и допълнени” Из-
брани творби на Шейтанов, 
издадени от библиотека Прос-
треляният Пегас със заглавие 
АРЕНА НА ДУХА, 2016 г., пред-
ставена в клуба на… организа-
торите на третото му убий-
ство на Позитано № 20.

Маниерът на изпълнение на 
тази трета екзекуция е не по-
малко подъл и мизерен от пре-
дишните две (през 1925 г. и 
след 9-ти, когато в родния му 
Ямбол издигнаха паметник на 
който изписаха „Георги Шей-
танов – антифашист”. В свои-
те „въведения” Добрев разказ-
ва за преклонението си пред 
човекът – легенда, високия та-
лант, многостранните инте-
реси, вдъхновените подеми с 
увличащият патос, монолит-

ността на личността, стран-
но съчетаващата се нежност 
със суровостта на войн и т. 
н., и т. н. Във всичко това, про-
фесорът е изсипал лъжичката 
с фекалиите си: Шейтанов, ма-
кар и да декларира своя анархи-
зъм, някак си попада в попът-
ната вълна на марксизма и по-
нататък: след септемврий-
ското въстание е между пър-
вите, които настояват за 
създаването на единен фронт 
на левите сили срещу българ-
ската реакция и признал уни-
калната роля на октомврий-
ската революция и на Ленин, и 
т. н…

Четейки статиите на 
Шейтанов, професорът при-
знава, че не крие, че е изпитал 
известна отмъстителна ра-
дост спрямо някои свои би-
вши „съратници”, които днес 
с животински страх уреждат 
собственото си благополу-
чие и задушават в предател-
ски прегръдки личности като 
Шейтанов. Хитроумно Чавдар 
Добрев е изключил себе си от 
сектата на удушвачите.

Друг гъзолизач на живков – 
комуто през август 1980 г. 
е посветил „поемата” си 
Вътрешно време – Лъчезар 
Еленков – го допълва: през 
1924 г., заедно със Станке Ди-
митров, Д. Грънчаров и Т. Па-
ница, Георги Шейтанов е един 
от основателите на единен 
антифашистки фронт, а вну-
ченцето Владо, кръстено на 
болшевишкия вожд Ленин, ни 
убеждава, че дядо му бил пред-

теча на Георги Димитров в 
народо- и отечествено-фрон-
товството от по-късни 
дати. Всичко това е казано за 
човека, в чиято публицистика 
не може да се намери и една 
дума за „единен фронт” с тези, 
за чиито вождове е писал: От 
Благоев до Вас [Стамболийски] 
и Радославов – всички вие сте 
дребни фигури на един мръсен 
принцип – паразитизма и наси-
лието…, но в замяна на това 
на десетки места в статии-
те си до края на живота ги е 
заковал на позорния стълб!

„Данните” за единния 
фронт са извлечени от „за-
къснели спомени” на ренега-
ти, мерзавци и шмекери, на 
които, след като са получили 
за предателството си 30-те 
сребърника и вилното място 
с изглед към Голгота, е наре-
дено да изцапат с екскремен-
тите си и този образ.

Бях неприятно изненадан, 
когато видях посвещението 
в данайския подарък на профе-
сора:

На Георги Константинов – 
на революционера и видния 
интелектуалец, на продължи-
теля на делото на Шейтанов 
??.ХI.2015. София. С уважение, 
подпис

Той вероятно си е въобразя-
вал, че с подобен гъдел на са-
молюбието може да ме напра-
ви съпричастен в олайнява-
нето на нашия герой. От „де-
ликатност” му подарих един 
юбилеен брой, в който с ду-
мите на Шейтанов е казано 

всичко по въпроса за отноше-
нието му към различните над-
лъгващи се компоненти в ле-
нинското изобретение, наре-
чено „единен фронт”. Въпреки 
това той продължи и в след-
ващите „мероприятия” да бър-
ка с баданарката в кофата с 
изпражнения и да баданосва 
загиналите и живите анархи-
сти.

От първата си статия за 
Шейтанов до последната, Ча-
вдар Добрев е верен на свои-
те поръчители. Понеже не 
могат да ни напъхат в душе-
губките и гробовете, те се 
опитват да организират мо-
ралното ни убийство. Друго 
не можем и да очакваме от 
вулгарни доносници на болше-
вишката тайна полиция. Все 
пак, казвайки им: Долу мръс-
ните ви ръце от Георги Шей-
танов и анархизма!, трябва 
да ги предупредим да спрат с 
активните си мероприятия, 
защото тази игра не е нито 
безобидна, нито безопасна! 
Георги Шейтанов има своите 
млади наследници**. •

Г. Константинов
БЕЛЕЖКИ:

* Един от псевдонимите на Шейта-

нов.

** Тези последни думи не трябва да 

се схващат като заплаха за убий-

ство на изпълнителите на кални 

поръчки, както преди 90 години 

е убит един друг професор (Нико-

ла Милев). Дори и да искахме да ги 

убием, това е невъзможно: ТЕ СА 

МЪРТВОРОДЕНИ…
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е спонсориран от никакви патриотични бизнесмени и затова 
не изплаща хонорари. Редакцията приема материали, написани 
грамотно на стандартни машинописни страници – 30 реда 
на страница, 55 знака на ред или набрани на компютър. Всеки 
автор носи отговорността за съобщените факти и твърдения! 
Ръкописи не се рецензират и не се връщат!

с а й т  н а  Ф А Б :     www.anarchy.bg
с а й т  н а  „ С в о б о д н а  м и с ъ л ” :  sm.a-bg.net
и м е й л  н а  Ф А Б :   fab@a-bg.org

т е л е ф о н  з а  в р ъ з к а  с  Ф А Б

    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. Димитър Богданов 20 лв
4. Данаил Рангелов 60 лв
5. Иван Димитров Иванов 50 лв
6. Георги Ников, Брюксел 98 лв
7. Трифон Терзийски, Кнежа 30 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 02.8.1903 г. избухва 

Илинденското въстание.

•  На 04.8.1889 г. в с. Микре 
(Ловешко) е роден леген-
дарният български анар-
хист Васил Стоянов По-
пов (Героя. Доктора).

•  На 09.8.1965 в гр. Дупница 
умира анархистът Хрис-
то Манолов Кацаров (За-
яка).

•  На 12.8.1925 г. умира ис-
панският теоретик на 
безвластието Рикардо 
Мела.

•  На 13.8.1895 г. в с. Дебе-
лец (Великотърновско) е 
роден анархистът Петър 
Ангелов Мазнев (Даскала).

•  На 14.8.1904 г. в с. Килифа-
рево (Великотърновско) е 
родена анархистката Ма-
риола Милкова Сиракова, 
участник в юнското въс-
тание в Плевен и в анар-
хистката чета „Братя 
Бълхови”.

•  На 15.8.1991 г. в гр. Перник 
умира анархистът Ата-
нас Илиев Кисьов, прека-
рал дълги години в болше-
вишките концлагери и за-
твори.

•  На 17.8.1918 г. Георги Шей-
танов публикува във 
вестник „Всемирная рево-
люция” статията си „Към 
българите в Русия”.

•  На 19.8.1903 г. избухва 
Преображенското въста-
ние. В района на Стран-
джа за 20 дни е обявена 
свободна безвластниче-
ска комуна.

•  На 22.8.1927 г. в американ-
ския щат Масачузетс са 
екзекутирани анархисти-
те Сако и Ванцети.

•  На 22.8.1999 г. умира анар-
хистът Костадин Илиев 
Захаринов, прекарал дълги 
години в царските и бол-
шевишки концлагери и за-
твори.

•  На 28.8.1983 г. умира анар-
хистът Димитър Коста-
динов Недокланов, измъч-
ван до инвалидност в бол-
шевишките концлагери и 
затвори.

•  На 30.8.1828 г. е роден Лев 
Николаевич Толстой.

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

СОЛИДАРНОСТ

Зад решетките в Русия
Дмитрий Бученков

Дмитрий Бу-
ченков е про-
фесор по поли-
тически науки 
и история, на 
36 години, ав-
тор на няколко 
книги, посве-
тени на исто-

рията на съвременния анархи-
зъм в Русия. Той се присъеди-
нява към анархистката орга-
низация Автономно действие 
през 2002 г. в Нижни Новго-
род, а след това се премест-
ва в Москва през 2008 г. Ор-
ганизира улични протести и 
различни културни събития. 
Участва в създаването на клу-
ба за вегетарианство и трез-
веност Project V.

Дмитрий има планове да 
организира антифашистки 
и анархистки форум на тема 
„Самоуправление и безвлас-
тнически комунизъм” в цяла 
Русия в началото на 2016 г. 
Арестът му съвпада с послед-
ните приготовления за тази 
инициатива.

Обвиненията срещу него 
са, че на 6 май 2012 г. е участ-
вал в сблъсъците на площад 
Болотная в Москва в конте-
кста на масовите проте-
сти в цяла Русия. На този ден 

Дмитрий се намира в Нижни 
Новгород. Обвинението е въз-
дух под налягане, но това е 
обичаен прийом на полицията 
и съдебната система – скалъ-
пване на подобни обвинения, 
за да се отърват от полити-
чески неудобните. Репресии-
те се засилват пред периода, 
белязан със 70% спад на при-
ходите от петрол след пове-
че от две години международ-
ни санкции срещу Русия. Недо-
волството се увеличава зара-
ди неизплатените заплати 
и необходимостта за много 
руснаци да работят на някол-
ко места, за да оцеляват. Ум-
ножават се стачките и про-
тестните митинги. На тях 
държавата отговаря с репре-
сии, за да задуши всеки намек 
за съпротива.

Това не възпира антикапи-
талистически и прогресивни 
организации да организират 
поход в Москва на 1 май. Учас-
тниците изразиха своята со-
лидарност с политическите 
затворници в Русия.

Солидарност с Бучен-
ков: www.facebook.com/
freebuchenkov/ и vk.com/
freebuchenkov.

За подкрепа на Бученков в 
затвора можете изпраща-
те пари на Анархистки черен 
кръст – Москва, организация, 

която играе важна роля в под-
крепата на анархисти и анти-
фашисти в Русия:

PayPal на Анархистки черен 
кръст – Москва:
abc_msk@riseup.net

Елисавета Цветкова

На 31 май 
2016 г., град-
ският съд в Та-
ганрог осъж-
да 31-годишна-
та анархистка 
Елисавета Цве-
ткова на една 

година принудителен труд за 
разпространение на брошури, 
критикуващи полицията. Тя 
трябва да плати и 6000 руб-
ли за съдебни разноски. Цве-
ткова е включена и в списъка 
с терористи, а банковите ґ 
сметки са блокирани. В нейна 
защита се обявяват много ак-
тивисти, а професор Елисаве-
та Колтунова се явява в съда 
като доброволец в качество-
то на свидетел-експерт. 

Алексей Гаскаров

Алексей е известен антифа-
шист и анархист. Органи-
затор и участник в много 
анархистки и леви конферен-

» » » продължава на страница 12
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ции. Арестуван е на 3 август 
2010 г. по случая Химки, след 
като административна сгра-
да в Химки е атакувана на 28 
юли 2010 г. по време на еколо-
гичен протест срещу обезле-
сяването на големи парчета 
от горския резерват, за да се 
изгради частна платена ма-
гистрала. Алексей е зверски 
пребит от полицията на 6 
май 2012 г. на площад Болот-
ная по време на протест сре-
щу режима на Путин. На 28 
април 2013 г. той е арестуван 
по обвинение за ръководене на 
група лица, активно участва-
ли в безредиците на площад 
Болотная и за насилие срещу 

полицай. Много политически 
активисти смятат, че за-
тварянето на Гаскаров е от-
мъщение от страна на поли-
тическата полиция, наречена 
„Център за борба с екстре-
мизма”, за дългогодишната 
му политическа активност.

Сайт за подкрепа на Гаска-
ров: gaskarov.info

Алексей Сутуга

Добре известен антифашист 
и анархист от Автоном-
но действие. Обвинен в напа-
дение над националисти. Осъ-
ден на три години и един ме-
сец в трудов лагер. Сутуга 
е задържан през април 2014 г. 
в Москва от политическата 
полиция от „Центъра за борба 
с екстремизма” след антифа-
шистки концерт.

Иля Романов

На 6 август 2015 г. на заседа-
ние на окръжния военен съд в 

Москва е произнесена присъ-
дата на Иля Романов, анар-
хист от Нижни Новгород – 10 
години в затвор със строг ре-
жим. Съдът пренебрегва всич-
ки аргументи, представени 
от защитата. В последствие 
присъдата е намалена на 9 
години в затвор със строг 
режим. Романов е обвинен в 
участие в радиопредаване, 
призоваващо към тероризъм 
(според властите) – Радио 
РКАС „Либертер”, както и за 
участие в интернет блогове 
на анархистка тематика. Към 
обвинението е добавен и „те-
рористичен акт” заради опи-
та му да събори опасно дърво 
в парка на Нижни Новгород с 
фишеци. •

Никола Петканов
Без лого

» » » продължава от страница 11
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Слънчева енергия, пак не за всеки
Даже в сборника староеврей-
ски страшни приказки за пла-
шене на деца и вдетиняване 
на възрастни, наричан „света 
книга”, Слънцето е споменава-
но като пример за справедли-
вост: грее над бедни и богати, 
над роби и господари.

„Свещените” текстове 
тънко подминават „дреболия-
та”, че същото Слънце може да 
изгаря – и тогава богатите и 
господарите имат повече въз-
можности да се прикрият.

Нещо подобно се случва със 
слънчевата енергия. При все 
че е най-чиста, производство-
то на уредби за превръщане на 
слънчевата енергия в електри-
чество е достатъчно мръсно. 
И все пак, нейно е бъдещето за 
най-голямата част от тери-
торията на планетата.

Преобразувателите на 
слънчева енергия в електри-
чество по коефициента си на 
полезно действие все още са 
далеч от теоретичния си та-
ван – според различни учени 
той се намира в интервала 
75-86%, но себестойността 
на производството пада през 
годините – от близо 80 долара 
за ват до миналогодишните 
30 цента за ват.

Прогнозите твърдят, че 
слънчевата енергия ще започ-
не да доминира в световната 
енергетика съвсем скоро – към 
2025 г. Навярно е прекалено оп-
тимистично. Себестойност-
та, колкото и да пада, не вли-
яе толкова пряко върху цена-

та, която трябва да платят 
потребителите. По проста-
та причина, че цената се опре-
деля от… не, не от пазара, как-
вото и да твърдят поклонни-
ците на капитализма. Цената 
се определя от монополисти-
те или от картелите на оли-
гополистите. Дори в картел, 
съперничеството между ико-
номическите групировки не из-
чезва, но вече са си осигурили 
добра гарантирана минимал-
на печалба – разликата меж-
ду себестойността и цената 
на едро и дребно. Печалбата е 
всичко в капиталистическата 
система. Цената е зависима 
и от рециклирането на изно-
сените фотоволтаични пане-
ли. От държавните данъци. От 
отчисленията за собствени-
ците на патенти и други копи-
растии – в цената на един iPad 
например влизат надбавките 
за четвърт милион патента.

Освен това, вече са всеки-
дневие множество техноло-
гии, които не просто обеща-
ват изобилие, но и реално мо-
гат да го осигурят. Нещо по-
вече – изобилието е налице от 
няколко десетилетия при най-
предпазлива оценка. Изобилие 
означава възможност за задо-
воляване на потребности – 
потребности, а не лакомия или 
платежоспособност. Свиде-
телство за фактическото из-
обилие намираме в дела на из-
хвърляната храна от всичка-
та произведена – вече се поха-
бява повече от половината, и 

то при наличие на гладуващи, 
на недояждащи, на хранещи се 
с обявени за „отговарящи на 
стандарта” боклуци. От про-
мишлените стоки между една 
трета и две трети също оти-
ват на сметищата или се пре-
дават за рециклиране – и пак 
не само защото произведено-
то е било наистина излишно, 
но и защото нуждаещите се 
нямат пари.

Всичко това означава, ос-
вен всички други форми на по-
хабяване, пилеене на ресурси и 
в частност енергия – веднъж 
за направа, после за рециклира-
не. За собствениците на про-
извеждащите енергия пред-
приятия това не е проблем, те 
си вземат печалбата.

Главната пречка пред чове-
чеството да се възползва от 
постигнатото вече изобилие 
е самата природа на властта, 
изразена в държавни и корпора-
тивни структури. Властта се 
крепи върху неравенството, а 
разпределението на благата 
според потребностите – не 
според алчността, според де-
белината на кесията – озна-
чава ликвидиране на неравен-
ството. Заедно с това рухва 
и практиката на властниче-
ството.

Затова оптимизмът за ев-
тина и общодостъпна енер-
гия от слънцето е пресилен. 
Капиталистическите произ-
водители са заинтересова-
ни да поддържат максимално 
възможна разлика между себе-

стойност и цена. Държавата 
има полза от високи цени, вър-
ху които начислява ДДС. Този 
интерес на капитала, бранен 
от държавата, намира мно-
жество поводи и извинения 
да диктува на потребителя 
такава цена, която е изгод-
на на диктуващия – например 
с правила за ползване на заку-
пени фотоволтаици (у нас не 
можеш просто да си покриеш 
покрива с тях, ако имаш някак-
ва възможност за включване в 
електропреносната мрежа, а 
щом имаш – длъжен си да про-
даваш електроенергията на 
енергийния монополист по не-
гови разценки).

Иначе потенциалът на ре-
ално евтините и с повишено 
КПД слънчеви панели е огро-
мен. Те позволяват изграждане 
на децентрализирана мрежа, 
в която ще е по-естествено 
безкористното споделяне на 
ток, отколкото търговията с 
него. Фотоволтаикът генери-
ра постоянен ток, почти все-
ки уред преобразува промен-
ливия, за да работи. Основно-
то предимство на променли-
вия са по-ниските загуби при 
пренос на големи разстояния, 
а такъм пренос, при наличие 
на огромен брой генератори, 
става излишен. Опростяват 
се уредите, наред с тенден-
цията им да стават по-иконо-
мични.

Това обаче няма да бъде до-
пуснато, защото енергийната 
независимост на гражданите 

от държавно покровителст-
ваните монополисти е част 
от социалното равенство из-
общо – а значи и недопустимо 
за властта.

Накрая евтина ще е енерги-
ята отново за избрани, за при-
вилегировани. Общодостъп-
ността ґ ще бъде кастрира-
на с хитро измислени изисква-
ния към потребителя, така че 
да не се откачи от кукичката 
на зависимостта си от моно-
полиста, да му е все длъжен 
нещо – до гроб.

Всяка технология тласка ре-
жима, изграден върху неравен-
ство и потисничество, към 
гибел, защото технологиите 
капка по капка разширяват 
възможностите на отделния 
човек – обективен процес, въ-
преки старанията на режима 
да ограничи този свободотво-
рен потенциал на технологии-
те.

При това положение, редът 
е на субективния фактор да 
си каже тежката дума, тоест 
осъзнаването на хората и го-
товността им да се опълчат. 
Докато обаче стихийният 
анархизъм позволява да парази-
тират върху него, държавата 
и капиталът ще успяват да об-
ръщат технологиите изклю-
чително в своя полза, а тро-
хичките изгода, ако не ги духне 
вятърът, остават за онези, 
които с труда и лишенията си 
са платили създаването на съ-
щите тези технологии. •

Николай Теллалов


