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Дъщерята на Щако

Животът на дъщерята на пър-
вия български партизанин под 
властта на следващите и тех-
ните синчета.

Бюлетинът на АРС

В поредния брой на синдикалния 
бюлетин:  1 май – да си върнем 
достойнството • Протести на 
работници • Кражби на заплати

Руската революция 
през погледа на 
един български 
анархист

Равносметката от 1917 г.

Избрани 
следизборни 
прозрения

Подбрани коментари от социал-
ните мрежи.

Рояк равнодушни 
роботи

Ако инвестициите в смъртта 
бяха колкото инвестициите в 
живота...

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ

Отпред „такова“, 
отзад „онакова“

Когато все още съществува 
СССР, в една от своите кни-
ги Бжежински пише: „Който 
владее Евразия (от Атланти-
ческия до Тихия океан), той 
ще владее света”. В Студена-
та война „Империята на Зло-
то” слиза от световната сце-
на „със скимтене”, но вместо 
„Края на историята” в дневния 
ґ ред се вписва бъдещият ги-
гантски двубой, в който мяс-
тото на Русия е заето от но-
вия хищник – Китай. Неговият 
път към завладяването на Ев-
разия минава през останките 
на покойния СССР според хипо-
теза, която изказахме в ста-
тията си „За кожата на меч-
ката”.

В нейна подкрепа публику-
ваме нови факти и мнения на 
някои руски експерти.

Политологът Александър 
Палий пише: Китай укрепва 
своя ядрен потенциал, за да 
противостои едновременно 
както на САЩ, така и на Ру-
сия. При това Китай няма на-
мерение да се обвързва с по-
следната, което личи по мно-
го от неговите действия. 
Той разглежда Руската мечка 
по-скоро като своя бъдеща 
плячка.

Според него ядреният по-
тенциал на Русия засега е по-
голям от китайския, но тази 
преднина бързо се стопява. 
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ПЪРВОАПРИЛСКА

Един непразнуван празник
И тази година политиците 
не отпразнуваха първи април. 
Могат да си го позволят – за 
тях цялата година е празник.

Миналата пролет един мла-
деж реши да им напомни праз-
ника – взе горелка и запали де-
путатска кола пред парламен-
та. „Един луд”, както побързаха 
да обявят медиите и полица-
ите в един глас. Тази година и 
„един луд” не се намери. А беше 
хубаво да стане традиция.

Не е като да няма луди. Има 
ги всякакви – и с „Левски – шам-
пион”, и с „България над всичко”. 
Но лудостта им е премерена – 
воюват с онези, с които вою-
ва и властта. Нито един не бе 
достатъчно луд да ґ се озъби, 
макар и символично.

Изглежда символичните 
актове на съпротива не пре-
дизвикват интерес у наро-
да. Момчето беше отвлечено 
от полицията и случаят беше 
така прикрит, че журналисти-
те не научиха дори инициали-
те му. Може би защото не ис-
кат да ги знаят. Народът, ако 
държавността все още не го е 
затрила напълно, също не реа-
гира – написа няколко одобри-
телни коментара в интернет 
и с това приключи своя симво-
личен протест.

Може би точно това е про-
блемът – „свободата” да про-
тестираш символично, макар 
и с горелка, обезсмисля проте-
ста. Символичните протести 
не променят нищо, дори кога-
то са незаконни и властта 

има повод за наказание. Напро-
тив, подлостта на днешното 
време е в това, че дързостта 
може да бъде проявена закон-
но. „Правилната форма за про-
тест” може да бъде превърна-
та в телевизионен разговор, 
докато сълзотворният газ за-
лива улиците и полицейските 
палки играят по главите на хо-
рата. На цената на социални-
те помощи в Германия могат 
да бъдат купени най-активни-
те млади хора, за да „протес-
тират законно” на жълтите 
павета от името на цветята 
и пчелите в България, докато 
всеки трети човек в нея бавно 
и тъжно очаква смъртта с ми-
зерната си пенсия.

Може би в такова подло 
време протестът не бива да 
е символичен. Може би изоб-
що протестът няма място. 
Може би съпротивата тряб-
ва да бъде под друга форма. 
Да не позволява да бъде вкара-
на в разговор. Защото докато 
журналистите обсъждат кой 
е правилният начин да се про-
тестира, народът умира. Не 
му остава много живот. •

Наблюдател



април 2017, брой 42
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ:

Роботронната революция и пертурбациите
В  С О Ц И А Л Н О Т О  И  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Н О Т О  С Т А Т У К В О

» » » продължава от миналия брой

При тези безспорни тенден-
ции на капиталистическо-
то развитие в условията 
на РР казионните икономи-
сти и статистици не можа-
ха да измислят нищо по-до-
бро от… фалшификацията. 
Те използват различни едри 
и дребни мошеничества от 
рода на разработването на 
различни критерии за т. нар. 
приемлив праг на безработи-
цата (който се движи и ста-
ва по-висок с увеличаването 
ґ), за да бъде укрит действи-
телният брой на тези, кои-
то са изгубили работата си. 
През 80-те години този праг 
е фиксиран на 5-5,5%, а в сре-
дата на 90-те години „екс-
пертите” на Уол Стрийт го 
вдигат на 6,5-7%…

Официалните статисти-
ки на САЩ игнорират броя 
на онези безработни, които 
са изгубили всяка надежда да 
намерят каквото и да е ра-
ботно място. Друга голяма 
категория, която не фигури-
ра в статистиките, са рабо-
тещите на непълно работно 
време или онези, които рабо-
тят, когато намерят някак-
ва временна работа. Приба-
вени към официално призна-
тите 8,7 милиона безработ-
ни за 1993 г., те увеличават 
общия им брой на 16 милиона 
или 13% от активното насе-
ление на САЩ.

Това, което се очертава 
на хоризонта, е крах, в срав-
нение с който кризата от 
1929/33 година с нейните 
„черни петъци” ще изглежда 
оцветена в розово. Струва 
си да напомним на по-млади-
те поколения, че тогаваш-
ната катастрофа на капи-
талистическата икономи-
ка е предшествана от Пър-
вата световна война. Тя се 
съпътства от „разцвета” 
на фашизма и завършва с 
най-кръвопролитната в ис-
торията на човечеството 
Втора световна война, с 
която се откри ерата на из-
ползване на атомните оръ-
жия.

Доколко тази най-голяма 
(досега) в историята на капи-
тализма криза, наченала пре-
ди 100 години, е „завършила”, 
може да се съди по факта, 
че и днес войните (или под-
готовката за тях) си оста-
ват главните „консуматори” 
на капиталистическото про-
изводство. Военно-промиш-
леният комплекс доминира 
американската икономика (и 
политика). През 1987 година 
бюджетът за „отбрана” на 
САЩ достига 1/3 от всички 
държавни разходи. Днес два-
десет хиляди американски 
предприятия работят пря-
ко за войната и още 100 хи-
ляди – косвено (46% от ин-
вестициите отиват за нея). 
Към 2016 година военният 
бюджет е близо 54% от т. 
нар. „разполагаеми” държавни 
разходи – тоест, онова, кое-

то остава, като се приспад-
нат „задължителните” – пен-
сиите и безплатното здра-
веопазване и лекарства за 
възрастните хора, които не 
зависят от Конгреса, а от 
демографията.

9. РАБОТЯ, ЗНАЧЕЛО… 
ДИШАМ

Болшинството америка-
нци са дресирани, дисципли-
нирани и доведени от капи-
тализма до състоянието на 
впрегатен добитък, който, 
като види ярема, сам зави-
ра шията си в него. Редовни-
ят ръст на технологичната 
безработица оказва още по-
пагубно влияние върху пси-
хическото здраве на изгуби-
лите своя трудов пост и за-
ставя психолози и социолози 
да започнат системно про-
учване на умственото със-
тояние на безработните. Те 
откриват корелационни за-
висимости между увелича-
ването броя на последните 
и депресиите и предразпо-
ложението към психически 
заболявания. Изследвания-
та сочат, че тези, които са 
изгубили надеждата да на-
мерят нова работа, проявя-
ват симптоми, каквито се 
срещат при… умиращите. 
В подсъзнанието им рабо-
тата и заплатата на наем-
ници са така мощно свърза-
ни с мисълта, че живеят, че 
щом изгубят корените си в 
трудовия живот, те проя-
вяват класическите призна-
ци на агонията. Един дирек-
тор на предприятие за ин-
струменти пояснява: Има 
само две положения – или ра-
ботиш всеки ден на нормал-
но работно място с норма-
лен работен ден и нормална 
годишна отпуска, или си мър-
тъв! Между тях няма нищо 
друго… Работя, значи дишам. 
Това е нещо, върху което не 
се размишлява: работата те 
кара да живееш. Ако спреш, 
значи си умрял. Година след 
този панегирик на труда въ-
просният директор, станал 
жертва на „преструктури-
рането”,… се самоубива с 
ловна пушка. Очевидно в слу-
чая се касае за крайна проява 
на трудов идиотизъм, пар-
дон, ентусиазъм!

Едни от останалите без 
работа започват да търсят 
вината за тъжната си съдба 
в себе си. Други я считат за 
„божие наказание”. Обхвана-
ти от срам и чувство за ма-
лоценност, те се поддават 
на отчаянието. Изпитват 
безсилие и загуба на борбе-
ност, стават инфантилни 
и искат да бъдат невидими 
и незабележими. Често тази 
психологическа смърт е пос-
ледвана от физическата. Не-
способни да се борят, счи-
тащи се за тежест на свои-
те семейства, на приятели-
те и на обществото, мнози-
на от тях слагат край на жи-
вота си…

Разбира се, такива слу-
чаи на морална капитулация 
и деградация не са единстве-
ният барометър за душев-
ното състояние и реакции-
те на „излишните”. Далеч не 
всички се предават. За щас-
тие на човешкия род, както 
сочат следващите приме-
ри и статистически данни, 
естествените инстинкти 
проработват и свидетелст-
ват за това, че човечество-
то още не е изчерпило своя 
потенциал и че е рано да го 
нареждат сред динозаври-
те и другите палеонтоло-
гични находки. Не всички са 
овце или волове и бесове-
те, които обхващат част 
от безработните и ги връ-
щат в предприятието, за 
да застрелят работодате-
ля, който ги е уволнил, не са 
рядкост. Казват, че такива 
убийства са се превърнали в 
третата причина за смърт-
ността на работното мяс-
то в САЩ. Броят на убити-
те работодатели се утроя-
ва за трите години от 1989 
до 1992 г. Само през послед-
ната от тях, в САЩ има 111 
000 случаи на насилие на мес-
тоработата и 750 смъртни 
случаи, вследствие на куршу-
ми…

Стреснати от тези ак-
тове на насилие, някои ком-
пании създават екипи за уп-
равление на опасностите и 
заплахите в предприятия-
та. Тяхната задача е да иден-
тифицират потенциални-
те „терористи” и да вземат 
предпазни мерки срещу оръ-
жията и бомбите. Създават 
се също „групи за бързо реа-
гиране”, които трябва да се 
намесват в случай на атака 
и да „неутрализират” ата-
куващите. С други думи ра-
ботното място има всички 
изгледи да се превърне в ис-
тинско бойно поле, а начал-
ническата длъжност – в… 
рискова професия.

И в единия, и в другия слу-
чай трябва да се работи за 
създаването на нов морал, 
психология и нови идеи за на-
чина и смисъла на живота. 
Никакви други лекарства не 
могат да възвърнат у жерт-
вите на социалните забо-
лявания радостта да се жи-
вее. Естествено, остава от-
крит практическият въпрос: 
КАК ЛУМПЕНИЗИРАНИТЕ ЩЕ 
СЪЩЕСТВУВАТ ДО ВСЕОБЩИЯ 
ВИДОВ ДЕН? Защото само 
с морал и идеи ничия физио-
логия не може да функциони-
ра… Засега, мнозинството 
от тях, станали ненужни и 
невидими от „новия свят” на 
глобална търговия и печал-
барство, търсят спасение 
във „филантропията” на си-
тите или протягат просеш-
ка ръка към т. нар. социални 
помощи. Така те се надяват 
да избегнат смъртта, към 
която ги тикат алчни рабо-
тодатели и властници, кои-
то не дават пукнат грош за 
чуждия живот (особено, кога-

то от него не могат да из-
влекат дивиденти.)

Нараства обаче и броят 
на другите, които, за да оце-
леят, избират поприще, кое-
то юриспруденцията квали-
фицира като престъпност, 
бандитизъм или тероризъм.

Технологическите мута-
ции и ерозията на работни-
те места – казва Рифкин – 
засягат най-вече младите и 
допринасят за създаването 
на една нова, криминална су-
бкултура.

„Филантропията”, просия-
та и престъпленията обаче 
едва ли ще бъдат решение за 
излишните, когато „маргина-
лиите” – т. е. тези, от кои-
то капиталистическото об-
щество се е „разграничило”, 
станат болшинството от 
човечеството!

10. ЕДИН ГУЛАГ, ЗА 
КОЙТО СЕ МЪЛЧИ – 
АМЕРИКАНСКИЯТ

Постоянното увеличаване 
на безработицата, понижа-
ването на заплатите и рас-
тящата пропаст между бо-
гати и бедни тласкат цели 
слоеве от американския на-
род в положението на хора 
„извън закона”. Социолозите 
отново откриват корела-
ционната зависимост меж-
ду изхвърлянето на милиони 
работници и служещи на ули-
цата и ръста на престъпнос-
тта. Покачването на безра-
ботицата с 1% е последвано 
от увеличение на убийства-
та с 6,7% и на престъплени-
ята с употреба на насилие 
с 3,4%. Изследванията в 30 
градски зони на САЩ сочат, 
че от средата на 1990 г. до 
средата на 1992 г. увеличе-
нието на безработицата от 
5,5% на 7,5% е предизвика-
ло 1500 допълнителни убий-
ства, 63 000 случаи на наси-
лие и 224 000 кражби (обик-
новени, с взлом и на коли). В 
доклад на ФБР се отбеляз-
ва, че от 1987 г. за 5 години 
кражбите на стоки в магази-
ните се увеличават с 18% го-
дишно, на въоръжените гра-
бежи – с 27% и нападенията 
на банки – с 33%.

В началото на 1993 г. мла-
дите безработни в Ню Йорк 
достигат 40%, докато в ос-
таналата част на САЩ те 
са 20%. Безработицата и из-
губените надежди за по-до-
бро бъдеще ги тласкат към 
насилия и криминален начин 
на живот. Мнозина се въо-
ръжават от страх. Полиция-
та смята, че около 300 000 
ученици отиват на училище 
въоръжени. Там те извърш-
ват ежегодно над 3 милиона 
престъпления. Броят на не-
пълнолетните, задържани 
за убийства, се е увеличил 
за 4-те години от 1987 г. с 
85%. Само през 1992 г. над 
1 милион деца до 14-годиш-
на възраст са били напада-
ни, ограбвани или изнасилва-
ни, често от свои връстни-

ци. Във Вашингтон, където 
през последната петилет-
ка стотици юноши стават 
жертви на улични убийства, 
расте броят на децата, кои-
то организират предвари-
телно собствените си по-
гребения. Според психолога 
Дъглас Марлоу това означа-
ва, че те са изгубили всяка 
надежда.

Друг „стимулатор” на по-
сегателствата срещу соб-
ствеността и живота е 
растящото неравенство. 
За 10-те години от 1979 до 
1989 г. неравенството в за-
платите в градските зони 
се увеличава с 5% и е при-
дружено със средно увеличе-
ние на дребната и средната 
престъпност с около 2%.

Днес близо 3% от амери-
канците са в затвора, очак-
ват процес или са условно 
на свобода. В края на 1992 г. 
във федералните и щатски-
те затвори на Америка има 
840 хиляди затворници или 
със 7% повече от предишна-
та година. Днес те са око-
ло 3 милиона. Отговорът на 
консервативните и либерал-
ните властници срещу по-
родената от собствената 
им система реакция и тър-
сене на спасение в противо-
законните актове от тези, 
които са изхвърлени от рел-
сите на живота с тяхна по-
мощ, е ожесточаване на ре-
пресиите. Към тях прибяг-
ват и „социалистически” по-
лицейски министри като г-н 
Шевенман във Франция, кой-
то иска непрекъснати уве-
личения на бюджетите на 
„силовите ведомства”.

И така, доминиращата 
линия на „развитие” в амери-
канското общество, опре-
деляна от „реда” на господ-
стващите „елити” е: безра-
ботица, престъпност, ре-
пресии и затвор!

По този повод си стру-
ва да се чуе и казаното от 
един затворник, осъден на 
16 години за убийство, пред 
списание Нюзуик от 2 май 
1994 г.:

Ние, затворниците, сме 
срамът на Америка. Истин-
ското престъпление е ва-
шата лудост. Във вашето 
общество милиони хора ве-
гетират, без да могат да 
се реализират или да бъдат 
полезни… Вие не знаете как-
во да правите с нас и пред-
почитате да ни затвори-
те далече от погледа ви без 
шанс и възможност за духов-
на реабилитация:… Аз ви пре-
дупреждавам – вас,  самодо-
волните – пазете се! Наши-
ят брой расте и цената на 
изолирането ни се покачва. 
Строежът на по-големи и по-
сигурни затвори не ще поз-
воли да решите въпросите, 
които се крият зад тази лу-
дост. Това може само да уве-
личи хаоса и да утежни по-
следиците, които ще тряб-
ва да понесете един ден… •

(следва)
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При тази ситуация на Русия 
не ґ остава друго, освен да 
наблюдава с нескривана тре-
вога действията на Китай. 
Неговото засилване е про-
блем за Русия, а не за САЩ, 
които за разлика от послед-
ната нямат сухопътна гра-
ница с „Поднебесната импе-
рия”. Русия ще мълчи, докато 
китайците не стигнат до 
Урал. Политологът напомня, 
че когато през 2014 г. Путин 
обявява гръмогласно завоя си 
на Изток със съвместното 
строителство на газопро-
води с Китай, Пекин меко, но 
достатъчно категорично се 
отказва от това сътрудни-
чество с Москва. Китайците 
настояват строежът на га-
зопроводите и нефтопрово-
дите към „Поднебесната” да 
става с руски пари. При това 
те гледат на своето сътруд-
ничество като постепенно 
навлизане в нефтодобивни-
те проекти на територията 
на самата Русия. Освен това 
китайците отказват да зае-
мат пари на руснаците, а ру-
ските компании в Китай не са 
в състояние да се самокреди-
тират.

Путин подчертава тога-
ва, че стратегията му не е 
свързана само с политиката, 
но и с глобалните процеси в 
икономиката – бързото раз-
витие на Изтока обуславяло 

този рязък поврат, – уверя-
вайки че газопроводният про-
ект ще бъде рентабилен. Ки-
тай обаче преценява „щедро-
то” предложение на северна-
та си съседка като наложено 
ґ от икономическите санкции 
на Запада.

Трябва да припомним, че 
още през 2013 година Кре-
мъл се опитва да сключи с Ки-
тай контракт за продажба 
на руски нефт за 60 милиарда 
долара, но китайските тър-
говци отхвърлят офертата 
с аргумента, че не желаят да 
обогатяват руската иконо-
мика с такава висока цена.

Зад привидното си „дру-
желюбие” Пекин явно не бър-
за с икономически отстъп-
ки за Москва. Ще отбележим, 
че през 2015 г. президенти-
те на двете държави подпис-
ват указ за сътрудничество 
в двата икономически проек-
та: руският Евро-азиатски 
икономически съюз и китай-
ския „Път на коприната”. До-
като в Кремъл се радват на 
тоя „успех” обаче, Китай про-
карва алтернативни маршру-
ти за доставки на стоки от 
Запад на Изток, които зао-
бикалят територията на Ру-
сия – например маршрутът 
Украйна-Грузия-Азербайджан-
Казахстан-Китай.

Двустранната търговия 
между двете държави нама-
лява, 30-годишното Съглаше-
ние за доставка на газ от Ру-

сия за Китай, което трябва да 
ґ донесе 400 милиарда дола-
ра, засега остава на хартия. 
Китайските „бизнесмени” не 
бързат да инвестират пари в 
Русия, опасявайки се от запад-
ните санкции. Логично е Русия 
да търси развитие на Изток 
след въведените санкции от 
Запад, но това не значи, че Ки-
тай ще ґ помага, тъй като не-
говите планове са „малко по-
различни”.

От лидер в Евразия Китай 
се превръща в свръхдържава. 
Макар да поддържа икономи-
ческо и военно сътрудничест-
во с Русия, Китай се стреми 
най-активно да я измести в 
периферията на региона, за да 
се превърне в перспектива в 
световен лидер наравно със 
САЩ. (Ако навсякъде в стати-
ята заместим „лидер” с госпо-
дар, ще бъдем по-близко до ис-
тината.)

Днес Китай не само разви-
ва своята икономика с бързи 
темпове, но и увеличава от-
бранителната си способност 
с нови военни съюзи в Цен-
трална Азия под своя „чадър”. 
На 4 август 2016 г. Пекин под-
писва договор за „Четирис-
транен механизъм за коорди-
нация и сътрудничество” с 
Пакистан, Афганистан и Та-
джикистан. Формалният пре-
текст за съюзяването е бор-
бата с ислямските терори-
сти, но Москва, въпреки про-
кламирането си за яростен 

враг на тероризма, не е до-
пусната да се присъедини към 
обединението.

Този факт е повече от мно-
гозначителен. Очевидно Ки-
тай укрепва позициите си в 
Средна Азия и уверено навли-
за в „руската зона на влияние” 
(Таджикистан е бивша „съвет-
ска социалистическа републи-
ка”, в която и досега има руско 
военно „присъствие”). Плано-
вете на Пекин са далекобойни 
и той с огромни крачки навли-
за не само в регионалните, но 
и в световните дела нарав-
но със САЩ, измествайки от 
тях Русия.

Някои анализатори нари-
чат събитието формиране 
на аналог на НАТО в Средна 
Азия.

Китай укрепва все повече 
лидерските си позиции в този 
регион, като групира около 
себе си по-слабите държави, 
които се страхуват импер-
ско-реставраторската агре-
сивност и реваншизъм на Ру-
сия. По отношение на Москва 
най-вероятно ще се провеж-
да политика на бавно, но не-
отклонно завоюване на от-
слабващите ґ позиции. Освен 
Таджикистан, Китай ще про-
дължи да отвоюва постсъ-
ветските Казахстан, Киргиз-
стан, Узбекистан…, като Ру-
сия не ще може сериозно да 
им попречи чрез икономиче-
ски натиск или опити да на-
ложи агресивно своята дик-

таторска политика на други 
страни.

Китай постепенно изтлас-
ква Русия от нейните „тради-
ционни зони на влияние” с че-
тиристранното (засега) ази-
атско „второ НАТО”. С това 
Пекин убива два заека с един 
куршум. Първо, в него влизат 
две страни – Пакистан и Аф-
ганистан, които се считат 
за зона на американските ин-
тереси, но Китай географски 
е по-близо до тях. Сега те 
променят ориентацията си 
към „Поднебесната”. Вто-
ро, Пекин започва да реализи-
ра своя план за привличане на 
своя страна на републики от 
бившия СССР под влиянието 
на Русия. По всичко изглежда, 
че Таджикистан, който е член 
на проруската военна Органи-
зация за колективна безопас-
ност (ОКБ) в Азия е само нача-
лото.

Създаването на четвор-
ния алианс е сигнал за това, 
че в Пекин гледат смехот-
ворно на заплахата от „све-
товния тероризъм” и по-ско-
ро отчитат растящата аг-
ресивност на РФ. По такъв 
начин Китай пренася „игра-
та” в нейното поле, в част-
ност, в Таджикистан, което 
подсказва защо китайското 
„НАТО” е без Русия. Изводите 
се налагат от само себе си:

1) Русия, колкото и непри-
ятно да ґ е, постепенно губи 
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НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Дъщерята на Щако
Убили са баща ми през 1954 г. 
и са го изгорили в пещите на 
Пожарната в град Казанлък, 
за да не остане ни вест, ни 
кост от него.

И се започна, обиск след 
обиск. Покъщнина и дрехи из-
хвърляха на двора. Майка ми 
свита на кълбо, плачеше. Не 
смеех да я попитам нищо, 
беше ми много мъчно за нея.

Един ден изгориха библи-
отеката на дядо. Милицио-
нерите хвърляха книга след 
книга, после запалиха купчи-
ната от книги. Очилата на 
дядо се замъглиха от сълзи-
те му. Бях в IV клас, нямах 10 
години. След училище игра-
ехме в двора му. Но един ден 
Румяна ми каза:

– Баща ти е предател, 
убиец, престъпник и ти няма 
да играеш с нас!

Бях като гръмната. При-
брах се в къщи и чак тогава 
се разплаках, питайки дядо:

– Вярно ли е, че баща ми е…
Дядо ме прегърна и каза:
– Баща ти е най-смелият 

и добър човек, когото по-
знавам. Спомняй си думите 
ми, когато говорят лошо за 
него.

Приеха ме в Строите-
лен техникум Стара Заго-
ра. Вървяха ми и български, и 

математика, рисувах добре, 
направих танцов състав и 
когато съучениците ми ме 
предложиха за комсомолски 
секретар, партийният се-
кретар стана и каза:

– Горяна има лош произход 
и няма право да заема тази 
длъжност.

Трети курс в Строител-
ния техникум, час по мосто-
во строителство. Влиза ди-
ректорката и казва:

– Горяна Несторова.
Аз ставам. Влизат двама 

милиционери:
– Елате с нас!
Тръгвам и си мисля: „Ако 

ревна, ще се намразя, няма 
да плача…” Заведоха ме до 
милиционерската кола, спря-
на пред входа на техникума 
така, че добре да се вижда. 
Държавна сигурност, поеха 
ме двама, единият костю-
миран каза да го последвам, 
другият с брич, ботуши и в 
ръката му бич тръгна след 
мен. Слизахме по стълби на-
долу, видяха ми се безкрай-
ни. Влязохме в стая като ки-
лия, само че с бюро. Костю-
мираният седна зад бюрото, 
каза да седна. Биячът седна 
зад гърба ми. Костюмарят 
започна да плюе баща ми, 
трябвало да се откажа от 

него. Мълчах. Буташе ми до-
кумент, на който трябвало 
само да се подпиша. Чух зад 
гърба си:

– Ако беше момче, досега 
да са те изяли червеите.

Тези думи сякаш ме събу-
диха от стреса. Попитах 
костюмаря:

– Вие имате ли деца?
– Да, две.
– Представете си, че де-

цата ви са на моето място 
и се откажат от вас. Как ще 
се почувствате? Хубав, лош, 
това е моят баща и аз ни-
кога няма да се откажа от 
него.

Костюмираният стана 
и вдигна ръка, помислих, че 
ще ме удари, всъщност пра-
веше жест на бияча да спре. 
Подаде ми някаква бележка и 
каза:

– Тръгвай! Знаеш изхода. 
Ако те спрат, покажи бележ-
ката.

Не вярвах, че ще изляза. 
Мислех, че ще ме убият, бях 
се подготвила вътрешно. 
Върнах се в техникума. ДС 
не беше далеч. Когато вля-
зох в стаята, гръмнаха ви-
ковете им. Горяна. . . повта-
ряха името ми, крещейки. То-
гава разбрах колко много ме 
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Христо Несторов – Ицата
Христо Димитров Несторов (Щако, Ицата, Страхил, Богдан Стефанов) е 
роден на 3 март 1903 г. в село Габарево ( Казанлъшко ). Анархист става още 
като ученик. 

След преврата на 9 юни 1923 г. минава в нелегалност.  Член е на анархис-
тическата бойна група „Възел” в София. През май 1925 г. е арестуван в Казан-
лък , но успява да избяга от сградата на Обществената безопасност. 

През есента на 1927 г., като отмъщение за екзекутираните в САЩ анар-
хисти Сако и Ванцети, Христо Несторов хвърля бомба по американското по-
солство в София. Първоначалният му план е  да отвлече посланика и да иска 
размяната му срещу Сако и Ванцети. През същата 1927 г. Несторов органи-
зира обир на касата на Окръжната постоянна комисия в Пловдив. Парите са 
взети за нужди на анархистическото движение. 

В началото на 1928 г. Христо Несторов е арестуван и на 1 май същата 
година е осъден на доживотен затвор. Преминава през затворите в София, 
Враца, Пазарджик, Стара Загора. 

Помилван през януари 1940 г., през есента отново е нелегален и е пър-
вият партизанин в България. Става командир на Тъженския партизански от-
ряд. През лятото на 1944 г. болшевиките му поставят ултиматум да стане 
член на БКП или да напусне отряда. Христо Несторов напуска отряда и по-
следните месеци преди 9 септември прекарва като вълк-единак, криейки се 
и от властта, и от болшевиките. На 9 септември слиза в родното си село 
и е носен на ръце до центъра от съселяните си. Скоро след това Христо 
влиза в конфликт и с новите властници от БКП, на които става непримирим 
противник.  Принуден е да емигрира във Франция. През септември 1953 г. 
анархистите Христо Несторов, Милю Иванов и Дончо Караиванов скачат 
с парашути над Средна гора. Започват изграждането на лагери,  землянки 
и стабилна мрежа от ятаци с цел разширяване на съпротивата срещу дик-
татурата. 

На 23 март 1954 г. след предателство няколкостотин войници, милицио-
нери и набързо въоръжени партийни членове обкръжават Христо Несторов, 
Милю Иванов и Дончо и Емилия Караиванови в местността „Кавак дере”, бли-
зо до Павел баня. След ожесточено няколкочасово сражение Христо Несто-
ров е убит, Милю Иванов е заловен, а Дончо и Емилия Караиванови пробиват 
обръча и успяват да емигрират. •
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монополното си влияние в 
средноазиатските страни.

2) САЩ също са неприятно 
сюрпризирани от Исламабад и 
Пекин. До неотдавна Вашинг-
тон имаше „свръхдружески” 
отношения с Пакистан, кой-
то сега започва нещо, което 
никак не прилича на невинен 
флирт с „Поднебесната”.

3) Афганистан за пръв път 
след свалянето на режима на 
Талибаните се превръща в 
пълноправен участник в новия 
военно-политически алианс.

4) Китай съсредоточава 
своите усилия за разширение 
на азиатската си „зона на вли-
яние” под примамливия лозунг 
„Азия на азиатците!”

Всичко това свидетел-
ства за начеващите колосал-
ни геостратегически проме-
ни, които вещаят „събития”, в 
сравнение с които двете све-
товни войни през ХХ век най-
вероятно ще приличат на… 
бури във водни чаши.

Китай и Русия: кой-кого?

Путин си изиграва най-лоша-
та шега с анексията на укра-
инския Крим и военната агре-
сия в Донбас и то не заради 
икономическите санкции на 
Запада. Въпреки опитите да 
демонстрира, че най-добрият 
му съюзник е Китай, в Пекин 
явно не мислят така. Недалеч-

ното бъдеще ще покаже кога 
горните ходове на малкия ка-
гебист и тяхната мотива-
ция ще послужат на „Подне-
бесната” като прецедент за 
провеждането на един свръх-
свръх-демократичен рефе-
рендум-дум-дум за „самоопре-
делението на Сибир…”

Казахме, че Китай продъл-
жава да укрепва своята от-
бранителна способност и да 
утвърждава своето лидер-
ство в Централна Азия, като 
напредва все повече на севе-
роизток. Неотдавна в про-
винция Хейлунцзян, граниче-
ща с Русия, Китай разгръща 
свои мобилни комплекси с 
междуконтинентални балис-
тични ракети Донфън-41 с 
твърдо гориво, способни да 
поразяват цели на разстоя-
ние до 14 хиляди километра, 
докато това до Москва е по-
малко от 6 хиляди. На тези 
действия в Кремъл само сви-
вали рамене, давайки си вид, 
че… нищо особено не се е слу-
чило. Прес-секретарят на Пу-
тин Дмитрий Песков заявя-
ва, че „това китайско военно 
строителство не се възпри-
ема като заплаха за нашата 
страна” и добавяйки, че за Ру-
сия Китай е стратегически 
съюзник и партньор в полити-
чески и търговско-икономиче-
ски план. Съотношението на 
военните бюджети и на ико-
номическата мощ на двата 
хищника обаче не оставят 

съмнение в това кой-кого ще… 
изяде.

Курсът към превъоръжава-
не на китайската армия за-
служава отделна статия, но 
задълбоченият анализ показ-
ва, че Поднебесната се при-
готовлява за война по-скоро 
по суша, отколкото по море 
и въздух. Мечката и нейната 
кожа може още да са в гората, 
но географията ясно показва 
поне къде е гората.

На този фон не звучат ни-
как убедително успокоенията 
на руското ръководство, че 
Китай инсталирал балистич-
ните си ракети върху своята 
„суверенна” територия, нито 
фактът, че между Москва и 
Пекин имало „неформално” во-
енно съглашение. Успокоения, 
внушавани от друг политиче-
ски експерт – Андрей Бузаров.

На Русия не остава нищо 
друго, освен да наблюдава и 
дори да помага на Китай да ук-
репва военните си позиции с 
надеждата, че тази мощ ще 
бъде насочена към главния им 
враг – САЩ. В тази посока са 
и преждевременните радо-
сти по повод избора на Тръмп, 
когото един от ръководите-
лите на Хизбула нарича „иди-
отът в Белия дом”. Разочаро-
ванието и съкрушението ще 
бъдат невероятни, когато в 
Кремъл усетят, че докато са 
полагали усилия да отслабят 
САЩ в стремежа да се наре-
дят сред световните лиде-

ри, Китай отдавна е хвърлил 
око не само на руския Далечен 
Изток, който вече е окупиран 
икономически и демографски 
от китайците, но и че плано-
мерно и последователно по-
глъща азиатското „постсъ-
ветско пространство” и в по-
следна сметка – европейска-
та част на т. нар. Руска Фе-
дерация.

С оглед на тази си стра-
тегическа цел, Поднебесна-
та империя е заинтересова-
на от отслабването на Ру-
сия, която китайците схва-
щат и като главен аванпост 
против САЩ. Затова, от една 
страна Китай ще продължа-
ва своята експанзия в руско-
то пространство, но от дру-
га ще я поддържа като един 
от основните противници на 
Америка, сдържащ прекомер-
ните ґ аспирации. В случая Пе-
кин се ръководи от древната 
източна мъдрост: Стой на 
брега на реката и чакай да из-
плува трупът на врага. Про-
чее и „западната мъдрост” на 
т. нар. Атлантическа общ-
ност не е много по-различна – 
новата администрация във 
Вашингтон ще положи немал-
ко усилия да превърне Русия в 
щит срещу „жълтата опас-
ност”, като вече „експерти-
те” са изчислили, че евенту-
алните бъдещи военни опера-
ции срещу Поднебесната ще 
ґ струват „поне” 50 милиона 
руски трупа. Бжежински до-

пълва, че „при така създалата 
се международна обстанов-
ка”, геостратегическите апе-
тити на свръх-силите и съот-
ношението на мощностите, 
на Москва не остава друг из-
бор.

Средна Азия е един от ре-
гионите с висок риск от воен-
ни конфликти. Както се убе-
дихме, картите се разбърк-
ват и играта става много по-
сложна. Тепърва предстоят 
задкулисни преговори и при-
готовления на бъдещите съ-
юзи и коалиции, преди да се 
вдигне завесата за премие-
рата на всемирната траге-
дия. Това ще става все по-яс-
но в недалечно бъдеще. Засе-
га, в заключение можем да 
кажем „само”: Както САЩ и 
ЕС „изядоха” европейската 
част от „Империята на Зло-
то” (с нейния „Преден двор 
от народните демокрации” 
и европейските „съветски” 
републики като балтийски-
те, задкавказките и Украй-
на), така Китай е на път да 
доизяде азиатските „съвет-
ски” републики на Империя-
та и постепенно, на части, 
Далечния Изток и Сибир до 
Урал… на първо време. Поло-
жението на РФ е обрисува-
но в заглавието на този ге-
остратегически обзор: от-
пред е кобра, отзад – прости-
ят математически израз: х + 
у + и кратко…

Георги Константинов
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обичат съучениците ми. Ху-
баво е да си обичан. Моята 
приятелка Неча ми заразказ-
ва трескаво:

„Когато влязоха милицио-
нерите, едва не се напиках 
от страх, пък Гаша се захлу-
пи на масата и ревна. Мус-
така (К. Енчев), така казва-
хме на учителя по мостово, 
каза: „Ученици, този час ще 
мълчим, за да помогнем на 
Горяна”. Не съм очаквала, че 
и учителите ми държат на 
мен. Завърших техникума с 
отличие. Върнах се в Казан-
лък, но никъде не ми даваха 
работа. Нямаше да позволя 
майка ми да ме издържа. Ис-
ках и тя да поживее като чо-
век, а не все да пести и гла-
дува. Но не ми даваха рабо-
та никъде. Чудех се какво да 
направя, какво да измисля. И 
ми просветна, Градски Коми-
тет на Партията, ще вляза 
да видим как ще ми отгово-
рят. Портиера на ГКП:

– Не може да влизате без 
уговорен час!

– Предайте, че искам да 
говоря с шефа ви, ако не, ще 
вляза с взлом. Ясна ли съм?

Човекът ме погледна учу-
ден, не му се вярваше. Теле-

фонира и влязох. Не можех 
да повярвам – Копчев, наши-
ят съсед, шеф на Партията. 
Въпросът бе уреден с едно 
обаждане по телефона. Така 
започнах работа в Строй-
района. Шефа ми даваше 
най-лошите обекти извън 
Казанлък, просто искаше да 
се проваля. Аз обаче си ку-
пих мотор, за да не се съо-
бразявам с транспорта до 
обектите ми, а за един ден 
можех да ги обиколя всички-
те. Тогава за първи път раз-
брах какво е да дишаш сво-
бодата и то благодарение 
на моя мотор.

Един ден се прибирам от 
работа и пак обиск. Бедно-
тията ни изхвърляна на дво-
ра, а майка ми свита на къл-
бо, плаче. Запалих мотора и 
в Стара Загора при Чочойлу, 
„партизанин” познавал баща 
ми. Влязох в двора му с мо-
тора. Излезе жена му, а той 
надничаше зад пердето на 
прозореца. Извиках силно:

– Аз съм дъщерята на 
Щако, ако още веднъж на-
правят обиск в къщи, ще 
стрелям на месо и първият 
ще си ти. Точна съм като 
баща си. Разбра ли ме, коне-
крадецо?

Повече обиски нямаше.

Появи се на бял свят дъ-
щеричката ми. Най-хубаво-
то и умно момиченце, кое-
то сте виждали. Но още до-
като бях бременна, разбрах, 
че баща ґ е празен, суетен, 
егоист, който освен за себе 
си, за нищо друго не мисле-
ше.

Хубаво е да имаш рамо, но 
мисля, че съм достатъчно 
силна за да отгледам дъще-
ричката си сама. Бдях над 
нея, пазех я, не разреших да 
има моите проблеми. Исках 
да бъде Свободна личност. 
Приеха я в Балетното учи-
лище в София. Мислех си, че 
там ще се докосне до красо-
тата. Нямах правото да ос-
тавам в София повече от 2 
дни, а се налагаше да живея 
там. Трябваше да осигуря 
спокоен живот на Ицето, а 
как? Нямах никого, братов-
чедите ми бягаха от мен 
като от прокажена. Справих 
се, много трудно, но се спра-
вих. Смених 11 квартири, бя-
гайки от едно Районно МВР 
в друго. Най-гадната ДС бе в 
Студентски град. По-непри-
ятен човек не бях срещала, 
мазен, подпухнал от пиене, 
арогантен. Ако им стана до-
носник, всичко ще е наред… 
Е, на 29. XII ме изхвърлиха на 

улицата. И така, трудно не 
трудно, изучих детето си. 
Беше станала една красива, 
елегантна, образована гос-
пожица, с която се гордеех.

Завърнах се в Казанлък с 
мисълта да си почина, но не 
би. Дойде някаква комисия 
и установи: къщичката ни 
била „пустеещо място, гро-
зяла града” и я конфискуват. 
Реших, ще строя нова къща. 
Майка ми бе в ужас:

– Ще строиш?! Нямаш 
една стотинка.

– Да, ще строя, няма да 
позволя да ни отнемат къ-
щичката.

Майка ми бе наплаше-
на, но силен човек. Така се 
захванахме да строим, две 
сами жени без ничия подкре-
па. Комисията пак дойде:

– Имате ли право да 
строите?

– Колега, защо не идеш да 
видиш какво става в родна-
та ти къща, а се навираш в 
чуждите? Събирай си пара-
патките и да те няма! Знам 
законите.

Така бях ядосана, че едва 
се сдържах да не го ударя. 
Построих къщичката, аз си 
знам с колко мъка и гладува-
не. Човешката воля пости-
га и невъзможното.

По медиите се гърмеше, 
че „демокрацията” разсекре-
тила досиетата. Реших да 
потърся досието на баща 
си. От Казанлък ме изпрати-
ха в Стара Загора, от там – 
в София. Дадоха ми една ка-
мара папки. Показания на 
ятаците на баща ми, псев-
доними на хората, които са 
ни следили и… всичко друго, 
но не и досието на баща ми. 
При моето възражение, мо-
мичето от гишето ми каза, 
че само това имат. Поисках 
да се срещна с началника, 
бил в отпуск. Ясно, баща ми 
„няма досие”.

През 1996 г. си загубих 
зрението, атрофия на оч-
ния нерв. Да не мога да чета 
беше голям удар за мен, кни-
гите бяха най-добрите ми 
приятели. След година, две, 
не помня, ми се обади непо-
знат човек, каза:

– Опитаха се да те от-
ровят, но ти излезе жилава 
като баща си, само си загуби 
зрението. Казвам ти го, за 
да знаеш и да се пазиш.

Сега стоя и си мисля: жи-
вотът ми премина в бор-
ба с човешката простотия, 
а природата ме бе дарила с 
толкова дарби. •

Горяна Несторова

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН

Дъщерята на Щако
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Свържете се с нас:

Умряха нашите братя, убити 
от буржоазията сред бял ден, 
на едно публично място, на 11 
ноември. Те отидоха на смърт, 
пеейки Марсилезата и умряха с 
вика: „Да живее анархията!”
В навечерието на тяхната смърт 
милиони работници молиха бур-
жоата: „Не ги убивайте!” Под 
натиска на своите сърца, те 
стигнаха до молби. Гласът им бе 
задушен от рева на ситите зве-
рове: „Смърт!”

Престъплението се извърши. 
Нищо, никога не ще го изгла-
ди. И из гърдите на тия същите 
милиони работници, които до 
вчера бяха готови да протег-
нат ръка на буржоазията и да й 
простят за много нейни престъ-
пления, днес се чува само този 
вик:

– Смърт ли? Добре, нека тъй да 
бъде! Свобода, братство, равен-
ство или смърт, казваха нашите 
деди. Вие казвате, че не е нужно 
братството? Тогава, да живее 
смъртта, която води към свобо-
да и равенство!
– Стига вече разсъждения! Въ-
жето! — викаха буржоата в 
своите вестници.
Добре. Нека тъй да бъде!
– Не може да има никакво съг-
лашение между нас и тези, кои-
то искат да ни лишат от собстве-
ността ни! Смърт! — казаха те в 
своите комисии.

Нека бъде тъй!
– Нека куршума и взрива, секи-
рата и въжето – нека те да решат 
спора. И ние ще видим, – казва-
ха те, на чия страна взрива и 
куршума, въжето и секирата ще 
наклонят везните!
Ще видим!
– Нека смъртта бъде висшия ар-
гумент!
Нека!
Последните думи на Парсонс, 
казани публично, бяха думи 
за мир. При повика на един от 
участниците на 4 май: „На въже-
то милионера Джей Гулд!” Той 
отговорил:
– „Война с учрежденията, а с хо-
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рата мир”.
„Не, не! Свирепстваха буржоата. 
Война с хората, особено с тези, 
които се съпротивляват на сила-
та на учрежденията! И нека тази 
война бъде безпощадна. Нека тя 
всее ужас и смрази въображе-
нието!”
Нека е тъй!
– Но хората имат жени и деца! 
Защо да се нанасят удари на 
невинните младенци! Защо да 
се измъчва жената, тази мъче-
ница на човечеството, която ще 
страда там целия си живот, без 
да може да намери поне гроба, 
върху който да изплаче своята 
горест?
– По дяволите техните жени! По 
дяволите потомството им! Отго-
варят ситите.
Добре. Нека тъй да бъде! Ние 
запомняме и приемаме това бук-
вално. Когато милионите работ-
ници от Америка, Европа и Ав-
стралия им викаха: „Не убивайте 
нашите братя! Те са посветили 
целия си живот на нашето дело; 
не увеличавайте пропастта, коя-
то ни дели от вас, защото колко-
то по-дълбока бъде тя, толкова 
повече трупове ще трябват, за 
да се запълни. Стига вече убий-
ства! Ако самия капитал е без-
душен, то ние трябва да имаме 
душа, вашите жени също трябва 
да имат!”
Но тогава им отговориха:
– „Идете по дяволите с вашия 
сантиментализъм! Бомби за чер-

ноработниците и въже за вода-
чите им”
Добре, нека е тъй! Нека във 
всички точки се изпълни ваша-
та воля. Нека всяка ваша дума 
от урока що давате се вреже с 
огнени букви в сърцата на ра-
ботниците! И когато смъртта в 
качеството си на „висш аргу-
мент”, започне да коси на ляво 
и надясно; когато се повърнат 
септемврийските дни — а те ще 
се повърнат, защото вие го ис-
кате това и – когато секирата и 
въжето минат в ръцете на тези, 
които са си подлагали главите, 
ако тогава, при вида на бойните 
приготовления, някому се облее 
сърцето с кръв, и каже: 
„Пожалете тези хора, тези жени 
и деца! Бъдете състрадателни 
към човечеството!” – Тогава ще 
му отговорят: „Нима ти си заб-
равил 11 ноември 1887 година? 
Нима ти си забравил диваш-

кия танц на буржоазията, която 
тъпчеше труповете на нашите 
братя и ревеше: „Бомби за вас, 
каналии, ако вие посмеете да 
стачкувате, а за вашите водачи 
— въже!”
Има престъпления, възпомена-
нията, за които се изглаждат, но 
има и такива, паметта за които 
и вековете не могат да изгла-
дят. Това престъпление в Чикаго 
също не ще се забрави.
Вее се черното знаме! С кръвта 
на нашите братя, буржоазията 
написа на него: „Робство или 
смърт”.

Не, казваме ние, свобода, ра-
венство или смърт!

* * *
Дълъг е списъка на работници-
те, загинали от 1878 година на-
сам.
Ние сме видели арагонския бъч-

Днес на почит е предприемаче-
ството. 
Държавата и капиталистите в 
продължение на 28 години ни 
убеждават в новата идеоло-
гия, според която обществото 
е разделено на предприемчиви 
и непредприемчиви хора. На 
работодатели, собственици и 
бизнесмени от една страна и ра-
ботници и безработни от друга. 
Те ни обясняват това положение 
с личните качества, които са в 
изобилие у предприемачите, но 
липсват у работниците. 
По този начин, от една страна 

легитимират съсредоточаване-
то на огромни средства в частни 
ръце, а от друга, внушават на ра-
ботниците, че сами са си винов-
ни за подчиненото положение и 
ниските си заплати.

Но кои са тези качества, които 
правят предприемача това кое-
то е? Те присъстват във всеки 
учебник, във всеки наръчник и 
всяка лекция по предприема-
чество и ние всички ги знаем. 
Това са алчност, пробивност, 
безскрупулност. Но това е само 
теорията. 

На практика, тези необходими 
за предприемача качества дос-
тигат още по-големи низини. 
Навсякъде около нас виждаме 
примери за хора, които се из-
дигат в обществената йерархия 
чрез анти-обществени действия. 
На практика, всеки голям соб-
ственик, олигарх или просто ми-
лионер е рецидивист. Най-голе-
мите предприемачи са бившите 
лидери на силовите групировки 
– сводници, наркобарони, до-
носници, убийци и всякакви дру-
ги гадове, които стъпвайки вър-
ху главите на останалите са се 
докопали до парче власт и море 
от пари. Но това важи и за по-
дребните предприемачи, както и 
за висшия мениджмънт, добрал 
се до позиция във фирмената 
йерархия чрез лизане на задни-
ците на шефовете, предателства 
срещу колегите и доноси. Тук 
можем да споменем и всички 
управители и мениджъри, на-
значени не заради личните си 
качества, а заради роднинските 
си връзки със собствениците.

Да, ние работниците не се впис-
ваме в тази пъстра палитра, за-

бъркана от пари, власт и човеш-
ка мръсотия. В това разложено 
общество, в което алчността и 
безскрупулността са издигнати 
на пиедестал, ние се водим от 
своя личен морал. 

Дори много от нас да не го ос-
ъзнават, да вадиш хляба си със 
собствени сили е въпрос на из-
бор. Ние, съзнателно или не, 
сме направили този избор на ба-
зата на нашите ценности, които 
са в пълна противоположност  с 
тези на капитала и олигархията. 
Ние работниците, сме носители 
на този морал, който не ни поз-
волява да се възползваме от ос-
таналите, не ни позволява да пе-
челим на гърба на по-слабите и 
който ни носи удовлетворението 
от постигнатото със собствени 
сили.

Ние имаме доблестта да живеем 
честно, в един свят на алчност и 
корупция. Сега е време, да про-
явим смелост, и да се борим за 
правата си.

Смелост да отстояваме правата 
си и да се борим за по -добър 

живот. Тези, които ще подобрят 
нашите условия на труд и ще по-
вишат заплатите ни, няма да са 
правителствата или работодате-
лите. Това ще го свършим сами, 
както сме го правели винаги в 
историята. 

Въпреки жълтите скандали и 
разправии между политически-
те партии, те са обединени в 
стремежа си да ни управляват.
Ние виждаме, как политиците 
обръщат палачинката, сменят 
вижданията си, сменят парла-
ментарните си групи и покрови-
телите си, всеки път когато това 
е в техен интерес. Нещо повече. 
Нашите работодатели също са 
обединени. Българската иконо-
мика представлява една мре-
жа от картелни споразумения. 
Гласни и негласни, официални 
и тайни, всички големи работо-
датели работят заедно срещу 
работниците. Знаем за съюза на 
индустриалния капитал, съюза 
на българските работодатели, 
масонските ложи и т.н. Обеди-
нявайки усилия, те лобират в 
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„Ще дойде ден, когато наше-
то мълчание сега ще бъде 
много по-силно, от гласове-
те, които задушавате.“

вар Монкези задушен с испан-
ски гердан. 
Видели сме Хедел обезглавен 
от палачи, облечени в рединго-
ти. 
Видели сме Нобелинг, който на 
два пъти си е рязал вените, с на-
дежда да лиши по такъв начин 
буржоазията от удоволствието 
да го види заклан, и въпреки 
това пак отнесен на ешафода. 
Треперили сме от негодувание 
при разказите за смъртта на Пе-
ровска и на нейните четирима 
другари, когато пияните палачи 
на три пъти са бесили Михай-
лов, докато го умъртвят. 
Кръвта ни се е смразявала в 
жилите, когато от месата на 
удушената Олива буржоата се-
чаха монети с изображения, а 
други буржоа, дами и кавалери, 
любители на силните усещания, 
разкъсваха тялото й на хиляди 
части. Виждали сме и шествие-
то на Рейнфорд към ешафода, 
което потресе даже и кореспон-
дентите на самите буржоазни 
вестници.

Целият дълъг ред от убийства 
и всевъзможни жестокости е 
минал пред очите на нашето по-
коление в продължение само 
на 9 години. С това като че ли 
сме свикнали: „Няколко минути 
страдания – туй-то” — и сме се 
старали да се успокоим, ста-
рали сме се да не мислим за 
майките, за жените и децата на 
умъртвените.

Но веднага настъпи общо про-
буждане, когато стана извест-
но, че в Чикаго са осъдили пет 
човека. Пет бесилки за нищо – 
това бе прекалено даже за на-
шето поколение, чувствително 
към най-малките си собствени 
болки, но напълно спокойно 
към чуждите страдания.

Смътно почувстваха работни-
ците, че с тези бесилки буржо-
азията предизвиква народа; те 
смътно разбраха, че умъртвява-
нето на Чикагските анархисти, 
трябва да добие историческо 
значение. Те също тъй смътно 
разбраха, че ако това умърт-
вяване стане, буржоазията от 
всички страни ще добие пълна 
свобода и от нищо не ще се сте-
снява да убива работниците.
Това, което прави Чикагското 
умъртвяване три пъти по-гнус-
но, то е буржоазната вакхана-
лия, която се разигра около 
бесилките. Убийството се из-
върши при такъв отвратителен, 
грозен, безсрамен рев на бур-
жоата, че даже отслабналото му 
от разстоянието ехо, стигна до 
Европа, като предизвика и там 
негодуванието, даже на англий-
ските консерватори офицери, 
които публично изказаха своя 
протест.

Всички обесени бяха бедни; 
всички са се трудили през целия 
си живот; всички бяха развити, 
образовани; всички през целия 
си живот останаха безгранично, 

безкористно предани на делото, 
с което се бяха нагърбили; всич-
ки умряха братски обичани от 
работниците: мнозина се бяха 
отказали от изгодите на живота, 
за да останат обикновени, неиз-
вестни работници, за да живеят 
и умрат, като хора, отдадени от 
душа и тяло на анархията.

Петнадесет месеца агония!
Осъдени бяха на смърт през ав-
густ 1886 год. Денят за изпълне-
ние на присъдата бе определен. 
Но американските работници, 
със своето излишно доверие 
в законите употребиха нечути 
усилия, за да предадат делото в 
по-висша инстанция. И с надеж-
дата, че времето ще уталожи 
възбудилите се страсти, те го 
пренесоха в върховния Илиной-
ски съд.
Върховната продажна клика 
употреби цели месеци, за да се 
събере, да проучи делото и да 
постанови присъдата. Делото 
бе изучено през май, а присъ-
дата се произнесе през септем-
ври. Съдът потвърди първата 
присъда и с една изтънчена 
жестокост която характеризира 
цялото това дело, назначи из-
пълнението на присъдата на 11 
ноември!
Прибавиха се още два месеца 
агония към изминалата вече го-
дина. Два дълги месеца на мъка, 
на борба между надеждата и от-
чаянието за техните жени. Два 
страшни, мъчителни месеца на 
приготовление за смърт!

Това бе вече прекалено! Даже 
из средата на буржоата някои 
се възмутиха от излишната жес-
токост и почнаха да викат: „Сти-
га вече! Сложете край на тази 
комедия на смъртта!”
Но подобни дреболии не можа-
ха да трогнат американските 
буржоа и в продължение на два 
месеца те употребиха всичко за 
моралното измъчване на жени-
те на осъдените.

Те описваха най-сладостраст-
но всяка подробност при бъде-
щото изпълнение на смъртната 
присъда, и не изпускаха случай 
да тълкуват и разправят по-
стоянно за тази смърт, като по 
този начин желаеха да измъчват 
своите жертви.

– „Жените на осъдените анархи-
сти шият смъртните одежди, в 
които ще бъдат обесени мъжете 
им”, пишеха продажните драс-
качи. – „Поръчано е въжето, с 
което ще обесят анархистите” 
– „То е готово вече”. – „Палачът 
се намира в затруднение: той 
мисли, че се иска голям труд, за 
да се обесят и петимата навед-
нъж”. – „Правят се опити с въ-
жето, на което ще обесят анар-
хистите. То издържа такава и 
такава тежест. Доста здраво е: 
до тогава свинете ще поотслаб-
нат”. – „Всичко това е излишен 
разкош: тях би трябвало да ги 
обесят на проста връв, която 
да се скъса няколко пъти преди 
да умрат”, прибавяха драска-

чите, които искаха да минат за 
остроумни. – „Ще ги обесят на 
два пъти”. – „Кои ли първи да 
обесят? Парсонс и Шпис ли? – 
Не, Енгел и Линг. Шпис е нер-
вен, нека той се полюбува, как 
другарите му ще се люлеят във 
въздуха”. И все тъй, в продъл-
жение на месеци. И всичко това 
– описване на въжето, плана за 
ешафода, разправяне за трапа, 
в който ще ги зарият, подиграв-
ките на всички буржоазни свод-
ници – всичко това, всеки ден 
се поднасяше на осъдените и на 
техните жени.
Не, ние никога не ще съумеем 
да предадем целия ужас, отвра-
щението, ненавистта и погнуса-
та, която изпитахме при четене-
то на тогавашните американски 
вестници! А при това, всичко че-
тяха те – осъдените и героини-
те – жените на Парсонс, Шпис, 
Шваб и Фишер.

Работнически жени, вие ще по-
чувствувате всичкия ужас от 
тия изтънчени жестокости и 
ако у вас има сърце способно 
да люби, вие ще се научите да 
ненавиждате. Вие смъртно ще 
ненавидите тези господа със 
златни часовници и тези убийци 
в скъпи дрехи, които измъчваха 
вашите сестри с такава нечута 
гнусна жестокост!
Закълнете се в смъртна нена-
вист към тях! Възпитайте децата 
си в същата ненавист!

* * *
Братята ни ги избесиха в петък, 
11 ноември, по пладне.
В навечерието пратиха Шваб 
и Филден (англичанин) в без-
срочна каторга: Линг не бе вече 
между живите и буржоата скър-
цаха със зъби при мисълта, че 
ще видят само четири бесилки.
Четирите бесилки бяха издиг-
нати във вътрешния двор на 
чикагския затвор, чиито стени 
бяха пазени с повече от три хи-
ляди човека. По-далеч, на 500 
крачки от стената, затворът бе 
ограден с друг кордон от вой-
ска и полиция. В останалото 
свободно пространство между 
двата кордона не пускаха нико-
го без писмено разрешение от 
властта.
Още по-далеч, зад двата кордо-
на, бе събрана немногочислена 
тълпа, двете трети от която се 
състоеше от преоблечени по-
лицаи, едни от тях постоянни, а 
други наети специално за слу-
чая.
Жените на осъдените минали 
първия кордон, и поискали раз-
решение да влязат в затвора, 
да прегърнат за последен път 
скъпите си другари. Отказали 
им грубо и ги изгонили. Жената 
на Парсонс, дошла с децата си, 
не искала да си отиде и отчаяно 
се съпротивлявала, но нея я из-
тласкали, арестували я и заедно 
с децата й, я отвели в затвора.
Окончателната присъда била 
съобщена на осъдените едва 
към пладне. Когато Шваб и 

Филден узнали, че смъртното 
им наказание се заменя с ка-
торжна работа, по лицата им — 
говори телеграфното съобще-
ние, – се забеляза дълбока тъга. 
И двамата заявили, че предпо-
читат моменталната смърт пред 
бавната. „По лицата на Фишер 
и Енгел, не трепна нито един 
мускул”, продължава телегра-
мата, „Парсонс невъзмутимо се 
усмихваше, а Шпис страстно го-
вореше против убийците”.

Енгел до последната минута бил 
весел. През цялата нощ той раз-
говарял със стража, който го 
пазил, като му разказвал разни 
анекдоти във връзка с анархис-
тичната пропаганда. „Значи, вие 
не се боите от смъртта?” – по-
питал стражът. — „Вие ще ме 
видите”, отговорил Енгел. Той 
и Фишер са изказали съжале-
ние, че не могат да последват 
примера на Линг** (**самоубил 
се в затвора за да не достави 
удоволствие на буржоазията да 
го обеси), та да лишат буржоа-
та от удоволствието да ги видят 
обесени.

Парсонс също говорил през ця-
лата нощ, а когато се изморявал 
да говори, той пеел или ходил. 
Шпис изгонил свещеника, кой-
то дошъл да отрови последните 
минути от живота му. „Аз ще се 
помоля за вас” — казал свеще-
никът, като излизал. — „Молете 
се за себе си — вие имате по-го-
ляма нужда от това, отколкото 
аз!” — отговорил Шпис и наново 
седнал да пише писма. През ця-
лата нощ той беседвал с оста-
вените при него двама стражи, 
върху анархията, обществената 
борба и съдебното комедиант-
ството.

През всичкото това време, уда-
рите на чука, им напомняли, че 
в двора, под техните прозорци, 
дърводелците издигат бесил-
ките. „Всички осъдени, предава 
телеграфа, много добре чуваха 
ударите на чука, но нито един от 
тях не се развълнува”.
На разсъмване всички заспали 
в съня на праведните.

Сутринта наново се заловили за 
работа: писали писма и отгова-
ряли на получените от всички 
краища безбройни телеграми. 
Енгел завързал теологичен спор 
с дошлия при него свещеник, 
като доказвал на последния 
лицемерието в ролята, която 
играе. Свещеникът наново оти-
шъл при Шпис, но той си пушил 
цигарата и писал през всичкото 
време, докато попа чел своите 
молитви.
Фишер разказвал на стражата, 
че в съня си видял себе си дете, 
у дома си в Германия и непо-
средствено преживял всички 
впечатления, останали в памет-
та му от юношеските години.
В това време, под техните про-
зорци, палачите опитвали новия 

механически трап.
Фишер запял Марсилезата; вед-
нага из съседните стаи братята 
му подели същата песен и с мо-
гъщите звуци на революционния 
химн, те приветствували очаква-
щата ги мъченическа смърт.

Едва в единадесет часа и петна-
десет минути дошли да ги отве-
дат. Всичко било нагласено, за 
да продължат мъките им. Ах, ако 
някой от тях се бе развълнувал 
и разплакал, какво тържество 
щеше да бъде това за буржоата! 
Когато Шпис, при прочитането 
на едно току-що получено пис-
мо, се бе замислил за минутка, 
загрижеността му бе отбелязана 
от пресата.
Но нашите братя не дадоха на 
враговете желаното от тях зре-
лище. До край те останаха спо-
койни и спокойно отидоха на 
ешафода. Когато ги наредили 
под четирите бесилки, Парсонс 
започнал реч.

– „Мъже и жени на Америка. . .” 
Плащеницата и връвта прекъс-
нали думите.
– „Нашето мълчание, извикал 
Шпис, ще извърши повече от-
колкото нашия глас, който вие 
сега душите!”
– „Да живее анархията!” — сил-
но извикал Енгел.
– „Тази е най-щастливата минута 
от моя живот! Да живее анархи-
ята!” — тържествено казал Фи-
шер в минутата, когато плаще-
ницата и възелът паднали върху 
вдъхновеното му лице и закрили 
кротките му очи.
След една секунда трапа бил от-
крит и четворицата едновремен-
но увиснали във въздуха.
На Парсонс се счупил гръбнач-
ния стълб. Енгел, Фишер и Шпис 
са се превивали в страшни кон-
вулсии. 
В дванадесет часа и двадесет 
минути били обесени, а след че-
тиринадесет минути у тях изчез-
нал всякакъв признак на живот.
Телата им били предадени на 
роднините и другарите им и по-
гребани в същия ден.

>>> продължава от 1 стр
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АРС и работници от Макс Телеком  
блокираха централата на компанията

Протести!

На 24.03 бившите служители на 
Макс Телеком, заедно със син-
дикалисти от АРС, излязоха на 
протест с искане за незабавно 
изплащане на всички дължими 
заплати. Протестът  започна в 
10 ч. пред офиса на Макс Теле-
ком на Христофор Колумб 80.  

Макс Телеком дължи по ня-
колко заплати на над 150 души 
и от ръководството смятат за 
възможно да не ги изплатят, но 
работниците са твърдо реше-
ни да им покажат че това няма 
да стане! Събраха се около 50 
души, които обсадиха сградата 
със скандирания „Заплати!“ и 
„Макс телеком, искаме си за-
платите!“.

Протестиращите работници 
прочетоха декларация с искане 
да бъдат изплатени дължимите 
им заплати и осигуровки, след 
което блокираха кръстовището 

пресичайки на пешеходните пъ-
теки. 
Мениджърите на компанията 
решиха да се скрият от недо-
волството на хората. Така, оп-
разнената сграда бе атакувана 
от протестиращите работници 
и синдикалисти, които облепи-
ха с лепенки и плакати входа на 
офис сградата и офиса на ком-
панията.

„Помиярите от ръководство-
то си бяха пуснали отпуск и в 
офиса нямаше никого, което 
ни принуди да оставим посла-
нията си по заключените врати 
на помещенията. Символично 
блокирахме пътя към терми-
нал 2, пресичайки непрестанно 
на пешеходната пътека. Ако не 
платят заплатите, следващият 
път няма да е толкова „симво-
лично“! 
Няма повече да търпим тази 
гавра с нашия труд! Незабавно 

изплащане на всички дължими 
заплати!“

Припомняме, че ръководството 
и собствениците на колабира-
щата компанията оставиха 150 
души без заплати. 
Възнагражденията не са из-
плащани от ноември, а някои 
работници не са получавали 
пари от лятото. Макс Теле-
ком се представлява от г-н 
Андрей Расийски и е собстве-
ност на г-н Даниел Купсин.  
Изпълнителен директор на теле-
кома е Андрей Расийски, а соб-
ственик е частния инвеститор 
Даниел Купсин, който управлява 
компанията чрез люксембург-
ската офшорка „LuxTech Capital“. 
 
Компанията дължи на всеки 
един от работниците по мини-
мум 2-3 работни заплати.

Борбата продължава! 

От интернационалната комисия 
на световната синдикална феде-
рация "Индустриални работници 
на света" (IWW), изразиха соли-
дарност с борбата на работни-
ците от Пикадили, Макс Теле-
ком и Автономен работнически 
синдикат, срещу кражбата на 
заплати!

МЕЖДУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ

парламента, купуват и прода-
ват политици, дори създават 
свои частни партии, които да 
обслужват интересите им.

В същото време, те работят за 

разединението на работници-
те. Знаем, че в повечето част-
ни предприятия синдикалната 
дейност е забранена от соб-
ствениците, а държавата мъл-
чи пред това явно нарушение 
на закона. Освен това, работо-

дателите са в съюз с казионни-
те синдикати, които играят ро-
лята на медиатор и служат за 
легитимация на действията на 
работодатели и правителство-
то. Така наречената „тристран-
ка“ е просто един инструмент 
за легализация на подчинява-
нето и ограбването на работ-
ниците.

Поставени в тази враждебна 
среда, ние работниците, сме 
длъжни да се обединим, за да 
защитим правата си. Ние тряб-
ва да осъзнаем общата си цел 
и да заработим заедно за ней-
ното осъществяване. За това 
призоваваме всички работни-
ци, всички професионалисти 
от различни сфери, както и 
наемните работници в сферата 
на услугите – синдикализирай-
те се.

Влезте в Автономния Работ-
нически Синдикат или съз-
дайте собствена независима 
синдикална организация. Ние 

1 МАЙ: ДА СИ ВЪРНЕМ 
ДОСТОЙНСТВОТО!

>>> продължава от 1 стр

ВЪЛНА ОТ ПРОТЕСТИ НА  
РАБОТНИЦИТЕ ОТ  

„ПИКАДИЛИ“

Работниците от хранителната 
верига Пикадили, заедно със 
синдикалисти от АРС излязо-
ха на координирани протестни 
действия в София и Варна. Ис-
канията остават непроменени  – 
незабавно изплащане на дъл-
жимите заплати, обезщетения и 
отпуски!

Компанията Пикадили ЕАД е в 
процедура по несъстоятелност, 
но преди това е отдала под наем 
работниците на люксембургска-
та офшорка Селект Трейд, чийто 
собственик Николай Лазаров е 
неоткриваем. По неофициална 
информация, той се намира във 
Франция, а офшорката е пара-
ван за операциите на бившите 
собственици на компанията, 
членовете на силови групировки 
от 90-те - братя Попови.

Миналата година, работници-
те на Пикадили ЕАД са дадени 
под наем на Селекта Трейд, но 
с обявяването й в несъстоятел-
ност, този договор за наем се 
прекратява и работниците вече 
могат да си търсят обезщетени-
ята чрез фонда за гарантиране 
на вземанията, като работници 

на Пикадили ЕАД. 
Така работниците са изправени 
пред вариантите или да разчи-
тат на благоволението на неот-
криваемите шефове на Пика-
дили и Селекта да си изпълнят 
задълженията към синдика за 
да си вземат обезщетенията от 
фонда, или да останат на рабо-
та в Селекта и да разчитат, че 
евентуално ще се появи купувач 
или възстановителен план за 
компанията. 
Могат и да започнат индивиду-
ални дела срещу работодате-
ля за изплащане на дължимите 
заплати, но едва ли ще получат 
нещо от фалиралата компания, 
която първо ще бъде оглозгана 
от Инвестбанк, преди който и 
да е работник да може да заяви 
своите вземания. 
Бързо и безболезнено реше-
ние на целия казус би било Ин-
вестбанк да се откаже от част 
от своите вземания, за да бъдат 
задоволени тези на работници-
те. Но едва ли банката би взела 
такова обществено полезно ре-
шение, защото то не обслужва 
частния й интерес. 
Не и без натиск от работници, 
синдикати и държава.

ще ви подкрепим. Заедно, ще 
можем да се опълчим на все-
ки един некоректен работо-
дател. Заедно, ще можем да 
спрем престъпната привати-
зация и унищожаването на 
българската икономика. За-
едно, ние ще променим това 
общество изградено върху 
нашия честен труд, но служе-
що в полза на най- алчната и 
корумпирана част от него. 
Няма да се примирим с господ-
стващото положение на дегра-
дирали типове наричащи се 
политици и бизнесмени. 

Въоръжени с нов морал и же-
лязна воля, ние ще разклатим 
устоите на това гнило обще-
ство и ще поставим България 
на световната карта в борбата 
за по -справедливо бъдеще!

Обединени, ние ще поставим 
на колене работодателите, по-
литиците и мафията и ще изво-
юваме това което ни се полага 
по право!“
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НАЛИ?
Отново сами и в жега, и в студ,

претръпнали, боси, бездомни и тук
съдбата отредила е техния трон!
Да можеше да види онзи патрон!

На университети, училища и ясли,
от тая „свобо̀да“ докъде сме дорасли!

Как славните битки, пропити в главите,
повтаряме сляпо със хъс във гърдите,

докато умело, със чаша в ръката,
изсипваме вино!

Да лумнат сърцата!
И мигом, до час, всичко вече е помен…

Тъй бързо отмина и този отровен,
припалвайки снощната пура,
момент на разцвет и култура.

В гърлена кашлица – глътка живот!
В гърдите на тоя изстрадал народ!
И всяка капчица честност убиват,

тъй както войните чиляка затриват!

Че всяка държава те притъпява!
Работете за ЧЕСТНОСТ и СЛАВА!?!?

Че там ли достоен животът се ражда?
Когато на чужди идеи угажда

великий човешки възход?
ДЕМОКРАТИЧЕН МОДЕРЕН ЖИВОТ!!!

И как тъй в безвластието намирате ха-
оса?

Това не разбирам, това ме отказва,
да вярвам в невярна по себе си кауза,

за бил той достоен живот.

По време в което човека не спазва,
най-малката, общочовешката клауза,

която гарантира че ще опазва
свободната воля на всеки народ!

Историята, знаете, мъдро показва,
справедливостта се оказва,

често наказвана с тежък закон!

Измамникът вечно се подмазва
на онзи у когото властта се оказва!
А тъй не олеква ли общата пазва?

Ето това е морален погром!!!

За двеста години човекът израстна:
властта на монарха, войната ужасна,

депресии тежки и купа злини!

Но ето човешки , от всичките грешки,
човекът се учи!

Нали?

ЕДНА ГОДИНА БЕЗ МИШО

Излизане: Блокиране на работ-
ната дейност за няколко часа 
максимум. Спирането на работ-
ния процес демонстрира на ра-
ботодателя склонност към по-
сериозна съпротива. Използва 
се, за да се окаже натиск при 
преговори за краткосрочни или 
по-малки искания. Например: 
липса на вентилация, почивки, 
проблеми с безопасността и 
други.

Частична стачка: Работниците 
преустановяват работния про-
цес на смени. Предимства: ми-
нимум загуба от заплатите на 
отделните работници, докато 
компанията е на практика пара-
лизирана.

Пикет: Блокада пред входове-
те на работното място, която 
да пречи на не-стачкуващите да 
отидат на работа.

Окупация: Стачкуващите работ-
ници окупират работното място 
и изгонват всички не-стачкува-
щи.

Употреба на външно влияние: 
протести, стачки и окупации на 
институции, администрации и 

държавни учреждения: НАП, 
НОИ, Инспекция по труда, съ-
дилища, медии, работодателски 
организации, фирми и предпри-
ятия, обвързани с конфликта.

Борбата има за цел да получи 
публичност и подкрепата на ос-
таналите ви колеги и общество-

то. Обяснете исканията си ясно 
и избягвайте да изпадате в не-
нужни конфликти.

Протести: Дават публичност на 
конфликта, популяризират ва-
шата борба, оказва натиск, по-
мага ви да оцените баланса на 
силите. 
 
Слухове: Разпространявайте 
слухове и информация, която 
вреди на работодателя.

Дискредитиране: Критикувайте 
публично качеството на проду-
ктите или услугите на компани-
ята.

Присвояване: Работнически 
контрол върху благата, които 
произвеждат.

Автономна продукция: Стач-
куващите използват фирмената 
база, за да произвеждат блага, 
които да продават сами. С това 
производство може да се фи-
нансира солидарна каса на ра-
ботниците.

Бойкот: Работнически призив 
към клиентите за бойкот – да не 
се купуват и използват проду-

ктите на фирмата, докато тече 
работническият протест.

Гражданско неподчинение: от-
каз за съобразяване със зако-
ните на страната.

Генерална стачка: Ситуация на 
стачка, в която се обединяват 

няколко сектора на производ-
ство в даден регион, страна или 
дори международно.

Пазете се от провокации и 
хора, които ви тласкат към без-
смислен радикализъм, всяват 
раздор и се опитват да разцепят 
стачкуващите.

Създайте инициативен коми-
тет на работниците, който да 
обединява, представлява и да 
се управлява от всички участ-
ващи работници, а не от върху-
шки.
Прилагайте пряка демокрация 
на общите срещи на работници-
те, за да избегнете инициатив-
ния комитет да бъде завзет от 
малка група хора. Обръщайте 
внимание, когато се предлага 
помощ от партии и организации, 
които могат да компрометират 
борбата ви.

Не делегирайте на никого пра-
вото да преговаря от името 
на всички на закрита среща 
с началниците. Управата има 
своите методи за разцепване на 
работниците - шантажира, под-
купва или предлага “компромис-
ни решения” на проблемите.

Разпратете на медиите, на рабо-
тодателите, разпространявайте 
в социалните мрежи и сред хо-
рата декларация с вашите иска-
ния, подписана от инициативния 
комитет.

Ако началниците ви искат да 
преговарят и са склонни да при-
емат някои от исканията ви, мо-
гат да го направят пред медиите, 
писмено до всеки работник или 
да дойдат и да говорят на съ-
бранието на работниците. След 
това инициативният комитет 
ще им отговори писмено. Няма 
никаква полза за колектива да 
се изпращат представители на 
работниците, които отделно от 
всички да преговарят с начал-
ството. Многократно е доказа-
но, че това води единствено до 
разцепление и загуба за стачку-
ващите.

Идеи за борба на работното място
Преки действия, които можете да предприемете на работа, заедно с вашите колеги

ДА СПРЕМ МАСОВИТЕ КРАЖБИ 
НА ЗАПЛАТИ В БЪЛГАРИЯ!

Безобразията в Пикадили и 
Макс Телеком са само един епи-
зод от масовата кражба на за-
плати в България.

Липсата на каквито и да било 
регулации за бизнеса, данъчни-
те облекчения и отсъствието на 
синдикати в частния сектор съз-
дават благоприятни условия за 
„смелите“ родни и чуждестран-
ни предприемачи да рискуват и 
да трупат огромни печалби като 
в същото време прехвърлят ри-
ска и загубите на гърба на ра-
ботниците. 

Неработещият фонд за гаранти-

рани вземания на работниците 
и орязания бюджет на инспек-
цията по труда само допълват 
тази картинка. Наложителни са 
спешни законодателни промени 
и преосмисляне на цялата соци-
ална политика на държавата.

Вместо това, българските поли-
тически играчи, които току що 
приключиха задочното сърев-
нование помежду си, се надпре-
варват в дисциплината – „Кой 
ще предложи по-добри условия 
за бизнеса“, като че ли най-ни-
ския корпоративен данък в Ев-
ропа, най-големите облекчения 
и липсата на какъвто и да било 

контрол не са достатъчни. Но 
солидарността между крадците 
в бизнеса и тези в политиката не 
ни учудва. 

Затова вярваме, че единстве-
ното трайно решение на про-
блемите на работещите не се 
корени в политическата воля 
на партиите, а в нашата ини-
циатива като работници да 
се организираме в собствени 
синдикати и да отстояваме 
правата си. 

Никой няма да свърши това 
вместо нас!
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Руската революция
П Р Е З  П О Г Л Е Д А  Н А  Е Д И Н  Б Ъ Л Г А Р С К И  А Н А Р Х И С Т
Криза и Катастройка

В края на 1980-те и начало-
то на 1990-те години със съв-
местните усилия на „елити-
те” от Изтока и Запада или 
„конвергенцията” им е прео-
доляна най-взривоопасната 
революционна ситуация през 
втората половина на ХХ век, 
а вероятното ґ превръщане в 
трансконтинентална Социал-
на революция – матирано.

Как стана това?
От своето създаване и кон-

солидация през 1917-1936 г. ру-
ският държавен капитализъм 
и роденият на негова основа 
империализъм са в перманент-
на социална, политическа, 
икономическа и международ-
на криза. С нея се обясняват 
във висша степен милионите 
убийства и репресии на недо-
волните, наченати от Улянов-
Ленин в качеството му на ми-
нистър-председател на Русия 
и продължени още по-мащабно 
от Джугашвили-Сталин. Ми-
нала през серия най-остри мо-
менти, тази криза става съд-
боносна при техните епиго-
ни от средата на 1970-те, за 
да завърши на Коледа 1991 г. с 
краха на така наречения СССР, 
заедно с последния му „вожд” – 
Горбачов.

Това развитие е схванато 
отлично от американския ес-
таблишмънт. През 1975 г., в 
свой секретен доклад пред 

американския дипломати-
чески корпус Хелмут Зонен-
фелд – отговарящ за Източна-
та политика на САЩ замест-
ник на държавния секретар Ки-
синджър от администрация-
та на Никсън-Форд – изтъква:

СССР навлиза в своята най-
тежка криза от началото на 
съществуванието си. Тя зася-
га и сателитите му и първата 
страна, в която ще настъпи 
социална експлозия, е Полша. 
Кризата може да се разпрос-
трани в метрополията и ко-
лониалните ґ периферии като 
верижна реакция, откъдето е 
вероятно да обхване и Запад-
на Европа. Ако ние позволим да 
се осъществи подобно револю-
ционно късо съединение от Ти-
хия до Атлантическия океан, 
то потушаването му ще ни 
струва по-скъпо от една Тре-
та световна война. Затова 
ние трябва да направим всич-
ко необходимо, за да убедим 
съветските ръководители в 
необходимостта от извърш-
ването на дълбоки реформи 
в империята. Във вътрешен 
план те могат да имат като 
свой модел и предел „отворе-
ната титова смесена иконо-
мика”, а на международната 
плоскост – „Британското об-
щежитие на народите”.

Всичко това намира своя 
начален израз в състоялата се 
през същата година Хелзинк-
ска конференция с така наре-

чената Трета кошница за… 
„свободно движение на сто-
ки, хора и идеи”.

Съветското ръководство 
обаче, олицетворявано по 
това време от болшевишка-
та геронтокрация, си въобра-
зява, че всичко може да си ос-
тане по старому. Брежнев, 
вече жив труп, вместо да се 
възползва от офертата и да 
приеме подадената му ръка, 
не намира нищо по-добро от 
опита да изнесе кризата на-
вън. „Червената” армия нахлу-
ва в Афганистанското треса-
вище, а на следващата 1980 г. 
в Полша избухва предвещава-
ната от Зоненфелд колосална 
социална криза. Този път кла-
совата борба на полския про-
летариат се увенчава със съз-
даването на нелегален синди-
кат, който събира 10 милиона 
членове. На своя първи конгрес 
през септември на следваща-
та 1981 г. „Солидарност” при-
ема революционна програма, 
в която се прокламира пре-
връщането на Полша в само-
управляваща се Република. 
Същевременно Конгресът от-
правя апел за солидарност до 
пролетариите в СССР и оста-
налите „народни демокрации”. 
На път да се сбъднат са най-
мрачните пророчества на Зо-
ненфелд. Тогава, със задружни-
те усилия на Запада и Изтока, 
се прави всичко възможно, за 
да се матира революционни-

ят характер на автономния 
синдикат. За целта е създаден 
нов „Свещен съюз” между Мос-
ква, Вашингтон, европейска-
та социалдемокрация, Вати-
кана и спец-службите, който 
дава картбланш на Ярузелски 
да арестува 45 000 активни 
синдикалисти и да остави на 
сцената само колаборационис-
тите от рода на Лех Валенса 
с неговите приятели-инте-
лектуалци Адам Михник, Яцек 
Курон и т. п. След това в про-
дължение на осем години е из-
тръгнато революционното 
жило на полския пролетариат, 
за да се стигне до сядането 
на легалните „опозиционери” с 
номенклатурата около „Кръг-
лата маса” в 1989 г., изборите 
и създаването на „първото де-
мократично правителство” 
с активното съдействие на 
SB – полската държавна сигур-
ност. Тя е последвана от се-
рия подобни „маси” и комбина-
ции в останалите източноев-
ропейски страни. Една по една 
техните диктатури „падат”, 
но това става с взаимната 
договореност „на високо рав-
нище”, с която капитулацията 
е възнаградена. В условията ґ 
влиза да няма процеси срещу 
„ком”-виновниците за всички 
престъпления и катастрофи и 
да не се посяга на богатства-
та им.

Когато през същата 
1989 г. Гор бачов и идеологът 

на „перестройката” Яковлев 
посещават Източен Берлин 
по случай „тържествата” за 
40-годишнината от създава-
нето на т. нар. ГДР, на въпрос 
на нейния туземен наместник 
на Москва Ерих Хонекер: „Дру-
гари, защо отстъпваме без 
бой?”, Яковлев отговаря: „За-
щото у нас в СССР зрее рево-
люция, в сравнение с която ок-
томврийската ще прилича на 
буря в чаша вода”…

След две години идва редът 
и на СССР – „Студената война” 
и болшевишката контрарево-
люция завършват с разпуска-
не на „съюза”, забрана на ком-
партията, установяване на 
„пазарна икономика” с фасад-
на демокрация и „мирна” тран-
сформация на номенклатура-
та в „червена” олигархия.

Така Западът гарантира 
„мекото кацане”, властта и 
парите на обуржоазените му-
танти на държавно-капита-
листическата класа, с което 
завършва най-дългият 75-го-
дишен път в историята: от 
„презрелия феодализъм” до мо-
нополистическия капитали-
зъм посредством обратния 
„мирен преход” от държавния 
капитализъм и неговата дик-
татура до пазарната или по-
точно мафиотската демокра-
ция…

Цената в човешки жертви 
и разруха, заплатена от на-
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организация, програма, ус-
тав Организацията е форма 
на обединени усилия на група 
хора, които искат до постиг-
нат някаква цел. Целта опре-
деля формата на организация-
та. Ако целта е завземане (пе-
челене на избори) на властта, 
удържането ґ и ползването на 
облагите ґ, то формата е пи-
рамидална, йерархична (долни-
те етажи са подчинени на гор-
ните), централизирана – то-
ест това е политическа пар-
тия или държавна институция 
с ясно изразено ръководство, 
междинни активисти и член-
ска маса.

Ако целта е обществена 
промяна за премахване на вся-
каква власт, организацията е 
федеративна, решенията се 
приемат колективно, лидери-
те са ситуационни според кон-
кретна задача, активисти са 
всички и липсва инертна маса 
за стригане на членски внос и 
гласоподаване на избори.

Дори децентрализираната 
организация обаче има струк-
тура и общоприети правила 
(Устав), които да помагат за 
подредено и последователно 
преследване на задачите за 
осъществяване на целта. Опи-
санието на желаната цел, ана-

лизът на текущата обста-
новка и програмата за движе-
ние от настоящето към на-
белязаното бъдеще се нарича 
Програма.

За една анархична организа-
ция е уместно да важат след-
ните принципи: единство на 
стратегията, съгласуване на 
тактиката, колективен начин 
на вземане на решения, феде-
ралистична структура, доб-
роволност, самодисциплина.

Организацията е заета пре-
ди всичко с пропаганда на иде-
ите си, за сметка на това се 
разраства – количествено, 
качествено, мащабно (в пове-
че места в дадена страна, но 
и извън нея, като си сътруд-
ничи с подобни по идеология, 
цел и тактика организации), 
за да може да води пропаганда-
та още по-ефективно, а това 
да доведе до промяна в нагла-
сата на населението и така 
да се стигне до промяна в об-
ществения строй, който да 
бъде защитен, докато укреп-
не и даде пример за подража-
ние навън.

олигархия, плутокрация 
Медиите промениха смисъла 
на олигархия до кръг лица от 
бизнеса, които печелят по „не-
законен начин”. Законите оба-
че имат вратички, а размина-
ването между закона и спра-

ведливостта е очевидно яв-
ление, откакто съществуват 
законите. Точното значение 
на термина е „власт на мал-
цинство”. Това малцинство 
обикновено е богато, тоест 
практически олигархията е и 
плутокрация, тоест „власт 
на богаташите”. Тази власт 
не е съвсем пряка, осъществя-
ва се от партии, които лоби-
рат за интересите на богати-
те в законодателния сектор, 
в изпълнителния работят не-
посредствено в интерес на 
спонсорите, а в съдебния да-
ват предимство на плутокра-
тите, ако изобщо се случва 
да ги привличат към отговор-
ност.

Настоящата „представи-
телна демокрация” е маски-
ровка на плутократичната 
олигархия, маскировка толко-
ва прозрачна и небрежна, че е 
цяло чудо, потресаващ психо-
логически феномен, как тази 
маска заблуждава хора, които 
не са лично облагодетелства-
ни от режима.

Единственото възможно 
обяснение за подобна заблуда 
е, че с демонстрация на лоял-
ност тези хора се надяват да 
спечелят било трохи от тра-
пезата, било покана да попъл-
нят клуба на богатите. Такава 
надежда на свой ред е още по-

голям феномен и корените му 
лежат в малодушието и глу-
постта.

отечество, родина, па-
триотизъм Когато държава-
та иска от теб нещо да жерт-
ваш, тя нарича себе си Родина. 
Отечество е другата дума за 
родина. Митологичен персо-
наж, чувствата към когото 
трябва да изключат здравия 
разум и инстинктите за само-
съхранение на индивида.

Анархизмът допуска пози-
тивно тълкуване на понятие-
то „патриотизъм”: патриот 
е човек, който се бори или има 
нагласата за борба срещу по-
тисниците на народа си. Па-
триотът лесно се превръща 
в интернационалист (напри-
мер Бакунин или Ботев, дори 
Левски), когато се чувства за-
дължен по вътрешно убежде-
ние да помогне на борбата на 
други народи срещу потисни-
ци, без при това да губи съзна-
нието за самоприет дълг към 
собствения народ.

За съжаление такава форму-
лировка на патриотизма бива 
отхвърляна от самозваните 
патриоти, на дело национали-
сти, част от потисниците 
на народа или поддръжници на 
потисничеството – явление, 
интересно от психиатрична 
гледна точка.

протест Обичайно смятан 
за форма на борба, днес е на 
път да изпадне от арсенала.

Протестът е по-катего-
ричен израз на недоволство, 
призив към институциите да 
„вземат мерки”. Институции-
те обаче не могат да вземат 
мерки срещу себе си, което 
обезсмисля протеста.

Отделно, властта е усвои-
ла богата гама похвати за из-
ползване на протестите, за 
да ги задушава: от внедрява-
не на провокатори до диалог 
с част от протестиращите, 
при което протестът, неус-
пял да се самоорганизира и ос-
танал на нивото на тълпа, се 
разцепва.

Затова навярно е разумно 
борбата срещу системата 
да избере такива форми, кои-
то не се поддават на толкова 
лесно яхване, размиване, пре-
насочване и дискредитиране.

право, права Злотворното 
изкуство на съставяне на за-
кони и използването им се на-
рича „право”, макар че е криво 
в самата си същност. Оттук 
и „правата” са късчета умърт-
вена свобода, надлежно кон-
сервирани и подсладени, раз-
давани на гражданите, за да 
се чувстват важни и да пре-
глъщат вменени им задълже-
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Руската революция
шите народи, е по-висока от 
участието им в двете све-
товни войни! За 27 години 
българският народ например 
беше „съкратен” от 9 на 6 ми-
лиона. Дори най-кървавата ре-
волюция не може да вземе и 5% 
от тези жертви! Такъв е „без-
кръвният” баланс само на пър-
вия четвърт век от извърше-
ната социална подмяна от би-
вшите български „комунисти” 
при активното и доминиращо 
съучастие на капиталисти-
ческия Запад… Ако Социална-
та революция не промени кур-
са на социалните събития, в 
перспективата на следващия 
четвърт век се очертава ги-
белта на не един народ.

Поуки за анархистите от 
тази кървава и трагична 
история

Можехме ли ние анархисти-
те преди 100 години да про-
меним хода на социалната 
история на човечеството?

В историята, както знаем, 
няма „ако”, нито са възможни 
„корекции постфактум”, но – 
макар и умозрителен – въпро-
сът си заслужава „литургия-
та”, поне за бъдещите поколе-
ния анархисти, защото и след 
горчивия ни опит, мнозина от 
нас са склонни да забравят 
уроците на историята.

За идейната съзнател-
ност (за да не кажа нищета), 

за стратегическата линия и 
за тактиката, както и за ро-
лята на руските анархисти в 
революцията от 1917-1921 г. 
можем да съдим дори само по 
следните от множеството 
исторически факти:

1) От спомените на анархи-
ста Анатолий Павлович Дру-
гов за завземането на Зимния 
дворец узнаваме, че по препо-
ръката на ръководителката 
на левите есери Мария Спи-
ридонова и други „отговорни 
фактори” в РСДРП-болшевики, 
с които е бил на заточение по 
време на царизма, след прего-
вори с Ленин, Другов е натова-
рен да ръководи прословутия 
щурм на двореца. Това той из-
вършва заедно с няколко хи-
ляди кронщадски матроси, 
като арестува заседаващите 
там министри от временно-
то правителство на Алексан-
дър Керенски. Вместо да про-
дължи своя щурм в Смолни, къ-
дето са болшевишките канди-
дат-заместници на временни-
те министри, Другов става… 
отговорен чекист, после про-
тестира против арестите 
и екзекуциите на анархисти, 
бяга във Франция, завръща 
се нелегално в Русия, където 
е осъден на смърт през юли 
1933 г. и разстрелян през 
февруари 1934 г.

2) След участие в щурма на 
Зимния, анархистът Анато-
лий Григорьевич Железнякµв, 
от същите кронщадски мат-
роси, става през декември 

1917 г. командир на револю-
ционен отряд, който поема 
охраната на Учредителното 
събрание и го разгонва в нача-
лото на януари 1918 г.

Вместо да разгони и нови-
те „народни комисари” в Пет-
роград, „Матросът Железняк” 
със своя отряд и два танка 
участват в ликвидирането 
на „търкалящата се по ули-
ците” власт на временното 
правителство в Москва, Хар-
ков и др. После е назначен за 
командир на 1-ви стрелкови 
полк и по време на въстание-
то на левите есери през юли 
1918 г. взема тяхна страна, 
за което „народният коми-
сар” на войната Подвойски от 
кабинета на Ленин заповяд-
ва да бъде арестуван, но бун-
тът на полка осуетява задър-
жането му. Под ново име Же-
лезняков участва в завзема-
нето на Одеса и е назначен 
за командир на бригада с бро-
нирани влакове, с която вою-
ва на фронта срещу Деникин. 
В един от последните боеве, 
на 26 юли 1919 г., той е ранен 
смъртоносно от „заблуден” 
болшевишки куршум. На 3 ав-
густ тялото му е пренесено 
в същото Вахганковско гро-
бище в Москва, където е за-
ровен и Другов, за разлика от 
когото е погребан… „с войнски 
почести”.

3) След октомврийския 
преврат повечето от наши-
те анархисти заминават по 
фронтовете и оставят „на-

родните комисари” да съз-
дадат безпрепятствено ЧК 
и червената армия (с помо-
щта на царските офицери) 
с които, възползвайки се от 
организационната им и идей-
на немощ, болшевиките ще 
ги унищожат!

4) Махно описва в спомени-
те си срещата с Ленин и Троц-
ки в Кремъл, от която си из-
лиза, без да остави зад себе 
си… труповете им.

Кронщадци, вместо да ата-
куват Петроград, в който ра-
ботниците стачкуват срещу 
болшевишката власт (която 
един ден щяла да „отмре”), ча-
кат „разстрела си като пъдпъ-
дъци” по образния израз на съ-
щия Троцки…

5) Изглежда единствено 
престоялата 11 години в цар-
ските тюрми Фани КАПЛАН 
е разбрала, че в условията на 
гражданска война изпитано-
то оръжие на ТЕРОРА тряб-
ва да се пусне в ход и спрямо 
всякакви нови властници. При 
това навреме, както се пее в 
една възрожденска песен: „До-
где е мъничка змията, ела-
те да се съберем! С крака да 
ґ строшим главата, свободни 
да се назовем!”

Не твърдя, че навременна-
та ликвидация на болшевиш-
ката върхушка може да гаран-
тира победата на Социалната 
революция в Русия, но обезгла-
вяването на маркс-ленинска-
та хидра е могло да превърне 
болшевишката партия в без-

помощно и объркано стадо. 
(Нали сам Троцки в спомени-
те си пише, че без Ленин и без 
него 25-ти октомври 1917 го-
дина би бил невъзможен.) То-
гава, ако въпреки анархизира-
ната спонтанност и стихия 
на руските работници, селя-
ни и войници, които принужда-
ват дори марксиста Ленин да 
прибегне до идеологическите 
си салтоморталета в „Дър-
жавата и Революцията”, ако 
въпреки всичко отново бяхме 
претърпели неуспех, то как-
вото и да настъпеше, който и 
да поемеше властта, нищо не 
можеше да бъде по-пагубно и 
по-унищожително за каузата 
на революцията и за трагич-
ната съдба на революционери-
те в Русия и в света от бол-
шевишката диктатура!

6) Нашите испански дру-
гари през 1936-37 г. също не 
си извличат поука от руския 
опит и забравят, че във вре-
ме на революция в едно пра-
вителство може „да се влезе” 
само за да бъде разстреляно.

Ако и третият път, къде-
то и когато и да се отвори 
той, не си припомним заве-
тите на Михаил Александро-
вич Бакунин и сторим също-
то, както болшинството от 
нашите руски и испански при-
ятели от 1917 и 1936 г., ние, 
анархистите, само ще дока-
жем, че не сме дорасли до ви-
сотата на задачите, които 
си е поставил анархизмът.

Георги Константинов
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НЕЩАТА С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА

Речник на подменени или манипулирани понятия
ния към държавата (не към об-
ществото – човек с разум и 
съвест сам разбира какви са 
неговите отговорности към 
другите хора).

Затова анархистите не го-
ворим за „права”, а за свобода, 
затова отхвърляме „правото” 
като форма на поробване, око-
ваване във вериги на формали-
зъм, което превръща гражда-
ните в слепци, принудени да 
ползват съмнителните услу-
ги на „квалифицирани” специа-
листи водачи из законовата 
джунгла – срещу добро запла-
щане, а скоро комай и задължи-
телно ползване на тези вода-
чи за неща, в които уж не сме 
слепи.

пари Според апологетите 
им – най-полезното човешко 
изобретение, мярка за труда, 
регулатор на размяната на 
блага, извор на благосъстоя-
ние.

Реално – ужасна приумица, 
трудът не може се измери, ог-
раничител на естествени и 
крайно нужни потребности, 
източник на мизерия за мно-
зина.

Парите са инструмент 
на властта, но и самите са 
власт. От средство се пре-
връщат в цел, в мания. Мо-

тивират 90% от престъпле-
нията, оправдават всичките 
100.

Най-разрушителното чо-
вешко изобретение. Те се дър-
жат парадоксално – при зале-
жаване не се обезценяват, а 
напротив. Уж еквивалент на 
произведено материално бо-
гатство, надвишават много-
кратно физически съществу-
ващото. Размножават се без 
връзка с реалното производ-
ство, поощряват паразити-
зма и унищожават човечност-
та. И ако е имало златен век 
в историята, той е бил преди 
откриването на златото.

пролетариат Социална 
група хора, които не прите-
жават друг капитал, освен ра-
ботната си сила. Обикновено 
не изпълняват значими ръко-
водни функции, нито получа-
ват големи доходи, съпоста-
вими с тези на управляваща-
та класа.

Анархизмът не разглежда 
работническата класа като 
единствено революционна, а 
и историята показа, че проле-
тариатът проигра историче-
ския си шанс през миналия век, 
а през този е заплашен съв-
сем да изчезне заради масова-
та роботизация на производ-
ството и сферата на услуги-
те, след като през следвоен-

ния период намаля драстично, 
разпокъсан на малки колекти-
ви, на „самонаети”, различно 
платени и различно натоваре-
ни подгрупи, без видимо осно-
вание за класова солидарност.

Понятие като „диктату-
ра на пролетариата” е несъс-
тоятелна демагогема, защо-
то нито е фактор за социален 
прогрес (диктатурите не са 
прогресивни, даже ако за кра-
тък момент чупят реакцион-
но състояние), нито практи-
чески е била надмощие на ра-
ботническата класа, но е била 
бюрократична диктатура 
на чиновници над пролетари-
ата и останалите трудови и 
творчески класи.

потребности Това, без кое-
то не можем да оцелеем фи-
зически, без което не можем 
да живеем комфортно и с въз-
можност да постигаме лично 
щастие, без което е немисли-
мо да се развиваме като раз-
умни същества. Не е синоним 
на „каприз” или „лакомия”. Не е 
форма на привилегия – какво-
то е нужно на един инвалид 
или бременна жена, то не е „из-
лишество”, не е израз на „дис-
криминация” към останалите.

Тъй като хората са различ-
ни, така и потребностите са 
различни, следователно изис-
кват различни ресурси, както 

по качество, така и по коли-
чество. Неограничените по-
требности са мит, защото 
единствената неограничена 
потребност е потребност-
та от общуване и изучаване 
на света, а тя сама си създа-
ва ресурси.

полиция Органи за репре-
сии, защита на държавата, за-
щита на имуществото и при-
вилегиите на богатите сре-
щу недоволството на бедни-
те и безправните, безправ-
ни фактически при все тео-
ретично „дадени” им „права”. 
Функцията на полицията да 
пази обществото от престъ-
пления е странична, второ-
степенна спрямо основната ґ 
задача да потиска с действия 
или заплаха от насилие недо-
волството.

През управлението на БКП 
полицията се наричаше „ми-
лиция”, което бе груба мани-
пулация – милиция е въоръжен 
народ, който единствено е в 
състояние да се пази от прес-
тъпления, даже да не ги допус-
ка да се случват, предотвра-
тява изявата на хората като 
престъпници – от нужда или 
поради психически отклоне-
ния.

Полицията не бори прес-
тъпността, а я контролира и 
си партнира с нея. След бюро-

крацията и политиците, поли-
цията (пак вид бюрокрация) е 
най-големият развъдник на ко-
рупция.

Според принципите на 
анархизма, полиция и подобни 
ґ формации нямат основание 
за съществуване.

политика, политическа 
партия Политиката е техно-
логия за спечелване, удържане 
и използване на властта за 
лични и групови облаги. В ан-
тичен смисъл „политика” оз-
начава начина за самоуправле-
ние на свободен град (полис).

Политическата партия е 
организация за правене на по-
литика. Същността на пар-
тията е да бъде лобист на ин-
тересите на една или пове-
че бизнес групировки, тоест 
партиите са политически об-
ръчи на големите фирми. Вари-
ант: партия проводник на ин-
тереси на чужда държава.

Под лозунги като „власт на 
народа, не на партиите” са из-
бухвали много въстания, обек-
тивно анархически по дух, 
дори когато въстаниците не 
са били запознати или са спо-
деляли анархическата идея.

В анархично общество 
може да съществува „полити-
ка” единствено в нейния анти-
чен смисъл. •

(следва)
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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. Димитър Богданов 10 лв
2. Даниел Рангелов 60 лв
3. Александър Наков, Перник 20 лв
4. Костадин Зяпков, Пазарджик 50 лв
5. Христо Христов 30 лв
6. Ана Райчева, София 20 лв
7. Петьо Зафиров 10 лв
8. Трифон Терзийски, Кнежа 80 лв
9. Иван Димитров, Стара Загора 100 лв

10. Илия Троянов, Виена 400 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

37. Един безвластник в лапите на властта – Константин Кантарев 10 лв
БРОШУРИ:

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

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

3. Що е анархизъм? 2,50 лв

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

5. За общината 2,50 лв

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каталожен
номер
649

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

АБОНАМЕНТ 2017 СВОБОДНА  МИСЪЛ

УЛОВ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Избрани следизборни прозрения
„Поздравявам всички негласу-
вали.

Все се надявах да ви дойде 
ума и масово да не гласувате 
нито за оня серсем със ста-
рата кошница (кола), нито за 
тая кикимора комсомолска,... 
но не би.

Аз за себе си не се притес-
нявам, но ми е жал за вас на-
ивници и вместо да бойкоти-
рате масово тая престъпна 
клика, вие ходите и се реди-
те по опашки, вместо да им 
стегнете гушите....

Жалко за страната... Пре-
върната е във феодални вла-
дения.

Това лято трябва да си 
ходя до БГ по работа, ама ни-
как не ми се ще, човек свикне 
ли с хубавото, не му се връ-
ща...” 

*    *    *

„И ко ся:
1-ви – „бивши” съветски 

комсомолци с лека Евроориен-
тация – 33%

2-ри – закоравели съветски 
бабички – 28%

3-ти – съветските патри-
оти – 8,8%

4-ти – руските турци – 8%
5-ти – ТИМ – 5%
...и за капак президент ген. 

Решетников”

*    *    *

„Избирателите и партиите 
днес се срещнаха и се разми-
наха. Парламентът няма да 
представлява и 50% от всич-
ки избиратели!!!”

*    *    *

„БГ народът доказа, че е глу-
пав и че това състояние на БГ 
му харесва, избирайки новото 
старо НС. Спирам да съчувст-
вам на бити, взривени, измре-
ли по клинични пътеки, обра-
ни, изнасилени, обеднели и на 
такива, дето им са паднали 
железа в тунелите – така си 
го искате бе, нема да ревете.”

*    *    *

„Ха на ляво, ха на дясно,… после 
пак в лайното прясно. Да ни е 
честито!”

*    *    *

„Другаре, от утре почва раят 
в БГ, ще почнат да изпълняват 
това, дето обещаха.”

*    *    *

„Всички, които днес се явяват 
на избори, са за затвора! 

В България е налице мафия, 
която управлява държавата 
и държи обществото в плен 
вече близо 30 години. 

Тази престъпна организа-
ция има пирамидална струк-
тура, която кореспондира с 
йерархичната структура на 
държавното управление. За-
това организирам референ-
дум за съдене на политиче-
ските лица от Прехода.”

*    *    *

„А тези преди Прехода няма ли 
да съдим?”

*    *    *

„Ако това са резултатите 
от изборите, да честитим на 
Андрешковците – мизерията 
им е гарантирана за следва-
щите поне 10 години, незави-
симо от това кой от тези ще 
направи правителство, евен-
туално с изключение на „Воля”, 
за другите е гарантирано.”

*    *    *

„НАРОДЕ!!!! Мазохизмът ти е 
безграничен…”

*    *    *

„Късно е либе за китка…” •
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Рояк равнодушни роботи
През октомври миналата го-
дина в небето над Чайна Лейк 
в Калифорния американски-
те военни провеждат тест 
на действащ като едно цяло, 
подобно на оси или пчели, 
рояк дронове. Три изтреби-
теля F/A-18 Super Hornet вза-
имодействат със 103 дрона 
тип Perdix, разработени през 
2013 г. от специалисти по 
авиация и космонавтика от 
Масачузетския технологичен 
институт. Този модел пред-
ставлява летателен апарат 
с размах на крилете едва 30 
см и тегло 290 грама, пред-
назначен за разузнавателни 
операции на малка височина.

Числеността на рояка из-
ключва възможността за ин-
дивидуално централизирано 
управление на всяка единица, 
роякът получава общи коман-
ди от оператора, след което 
свързаните в комуникационна 
система процесори на дроно-
вете съгласуват действията 
си съобразно постъпилите на-
реждания.

Комуникационната систе-
ма представлява „виртуален 
мозък” на рояка и до опреде-
лен праг на загуби на единици-
те не губи функционалните си 
способности да реагира имен-
но като рояк. Следователно, 
за поддържането на рояка е 
необходимо осигуряване на 
попълнения с дронове, които 
заместват повредените или 
унищожени от противника. 
Военното ведомство търси 
компания, която да произвеж-
да този модел дронове бързо 
и в неограничени количества, 
след което планира провеж-
дане на учения с рояци, съста-
вени от хиляда и повече еди-
ници, което ще подобри алго-
ритмите за разпределена об-
работка на данни от „мозъка” 
на рояка, за приемане на са-
мостоятелни решения и дру-
ги протоколи за разширение 
на функционалния диапазон на 
рояка, за да може да действа 
в напълно автономен режим.

Въпреки успешните резул-
тати от теста, командва-
нето на американската ар-
мия няма стратегия за прак-
тическо разгръщане на рояци 
дронове Perdix в истинска бой-
на обстановка.

Последното показва общия 
проблем на роботизацията 
във военната област – тех-
нологиите са налице, но „дру-
ги съображения” възпират ло-
гичното развитие, въпреки 
безспорните предимства на 
развитието. Казано просто – 
роботизацията (роева дрони-
зация) на армията означава 
драстично съкращаване на ко-
мандния състав, изчезване на 
грамадно количество добре 
платени и безопасни бюрокра-
тични длъжности. Лесно мо-
жем да си представим, че на-
пример „върховният главноко-
мандващ” на САЩ, президен-
тът, който и да е той, раз-
полага с малък екип стратези 
за съветници, а дистанцион-

ното на цялата американска 
роботизирана армия се нами-
ра във вътрешния джоб на са-
кото му. Тогава за какво му е 
ордата младши, средни и ви-
сши офицери, ненаситни и 
ненадеждни? Затова военна-
та каста в Америка, която е 
здраво и плодотворно свър-
зана както с бизнеса, така и 
с политиката (по простата 
формула „политиката е кон-
центрирана икономика”), оче-
видно не желае подобно пре-
съхване на хранилките, не се 
радва от ограничаването на 
източниците на богатство 
и власт.

От друга страна обаче 
„бойните рояци” имат очевид-
ния потенциал да отменят 
всякакви други видове въоръ-
жения. Дават решаващо пре-
димство във всеки въоръжен 
конфликт, осигуряват победа 
още преди дори конфликтът 
да избухне. Как?

Облак усъвършенствани 
пердикси, още по-компактни, 
евтино бълвани по техноло-
гията на обемния печат в ми-
лионни партиди, са в състоя-
ние не само да разузнават. 
Даже без активни оръжия в 
корпуса на всяка единица, об-
лак дронове просто ще пре-
пречи пътя на всеки самолет 
и той ще падне, след като 
турбините му засмучат дро-
нове и се взривят. Хвърлени 
край противниково летище 
или самолетоносач, дронове-
те ще вадят от строя авиа-
цията още на излитане. Про-
мъкнали се в хангарите, ще 
повреждат двигатели, ще за-
мърсяват гориво, ще прекъс-
ват електрически инстала-
ции, ще саботират оръжия, 
ще взривяват боеприпаси. 
Това може да се приложи спря-
мо всякаква друга военна тех-
ника – танкове, влекачи, раке-
ти в силозите, складове с го-
риво и муниции, комуникации 
и системи за наблюдение. Ро-
яците успешно преборват и 
„живата сила” – от отравяне 
на войниците с инжектиране 
на каквото изберат страте-
зите вещество (предизвиква-
що ако не смърт, то апатия, 
остра параноя, банално сто-

машно разстройство, увреж-
дане на зрението по химичен 
път или с простичък лазер от 
близка дистанция) до меха-
нично изваждане от строя на 
пушките, детониране на па-
троните в пълнителите, а за 
десерт (или предястие) – при-
веждане в негодност на меди-
цинската техника, разваляне 
на медикаментите, наранява-
не на медицинския персонал. 
Още по-удобен е удар по ко-
мандните центрове – още по 
домовете на офицерите (кой 
ще остане боеспособен, ако е 
тръшнат в собствения си хол 
или е разболяно семейството 
му), по каналите за свръзка – 
не само унищожение на кому-
никациите, а забавяне на съ-
общения, препращане на запо-
веди не към онзи, комуто са 
предназначени, наводняване 
на каналите с фалшиви коман-
ди. Или още по-сладко: всява-
не на паника сред беззащитни 
цивилни, така че безредиците 
да затруднят военните.

Просто си представете 
(или си спомнете, ако имате 
личен опит) нападнат от раз-
ярени оси човек – остава му 
само да бяга и да се крие.

Изкушението за решава-
що предимство чрез дроно-
армия не е единственият мо-
тив в полза на роботизация-
та – и съответно за принася-
не на военната бюрокрация в 
жертва на ефективността. 
Мотив е и страхът, че друг 
по-прагматично ще се под-
даде на изкушението, без да 
му пука за горките уволнени 
офицери и останалата ведом-
ствена паплач. Такъв „друг” 
спокойно може да е Северна 
Корея, където населението на 
практически всички нива на 
казармената им пирамида е 
дресирано да изпълнява всич-
ко, включително да се смее, 
плаче и умира по заповед; те 
вече са почти „дронове”, с 
тази разлика, че роботите 
могат да бъдат бързо произ-
веждани, за секунди обучавани 
и наистина „не ще трепнат”, 
защото нямат инстинкт за 
самосъхранение.

Сблъсъкът между интере-
са на бюрокрацията и студе-

ната ефективност ще се раз-
реши съвсем скоро, помитай-
ки проблеми и планове от сор-
та на „евроармия”, която и без 
това е противоречива (кой 
ще служи в нея като пушечно 
месо? кой ще я командва? кой 
ще я финансира? колко време 
ще отнеме изграждането на 
структура по стандарти на 
леко футуризиран ХХ век, при 
положение че ХХI настъпва не-
умолимо?). Все пак първоначал-
но, според мен, следва да очак-
ваме забележима дронизация 
не на армията, а на полиция-
та.

Нужен ли „изкуствен инте-
лект” за роевите дронове? В 
следваща статия ще изложа 
своите доказателства, че 
това не е необходимо, ще по-
кажа също, че самото създа-
ване на ИИ в капиталистиче-
ската система е остро про-
тиворечив проблем. Засега 
ще кажа само, че за ефектив-
на военна и полицейска функ-
ция са достатъчни „изкуст-
вени инстинкти” – роят не е 
нужно да бъде „умен”, а просто 
да реагира на набор дразните-
ли. Например: бедно облечен 
индивид в богаташки квар-
тал, резки движения и гняв 
по лицето на човек в близост 
до държавен или корпорати-
вен чиновник. Или ще е дос-
татъчно някой упълномощен 
надзорник да посочи някого с 
лазерна показалка – и роякът 
ще нападне нещастника, ще 
го нажили до безпомощно със-
тояние, пък после „справедли-
вият съд” все ще намери как 
да оправдае нападението. „Ни-
кой не е безгрешен”, нали, осо-
бено пред закона, съставен 
от мерзавци. Системата от 
днешни охранителни камери 
и мрежата полицейски донос-
ници ще ни се стори същинска 
„свобода” спрямо постоянно-
то наблюдение, осъществено 
от рояци дронове, промъкнали 
се навсякъде.

Писъкът всред съкраща-
ваните полицейски служите-
ли ще е голям, но пак не тол-
кова тежък, колкото би бил 
воят на военните (в страни, 
където армията все пак не е 
по-малобройна от полицията). 

Властта обаче има отрабо-
тени механизми за справяне с 
недоволство в ниските ета-
жи на държавната машина: чо-
вешкият ґ пълнеж е несолида-
рен, готов на всичко за кари-
ерата, съкращенията ще бъ-
дат поетапни и съпроводени 
с мотивиране за повече конку-
ренция, тоест повече низост 
и подлост на всеки срещу все-
ки.

Най-отвратителното в 
целия този сценарий на дро-
новойници и дронополицаи е, 
че технологията на киберне-
тичните роеве спотайва в 
себе си немислими възможнос-
ти извън сферата на разру-
шението, потисничеството 
и контрола. При това част 
от тези възможности ще бъ-
дат – а и вече са – реализира-
ни, но за избрани, в удобна за 
системата на неравенство-
то форма.

Конструктивният потен-
циал е грандиозен: рояци дро-
нове могат да разглобят 
опасна сграда, без и песъчин-
ка да падне върху главата на 
минаващи по тротоара граж-
дани; могат да диагностици-
рат повреди например в ос-
ветителни тела и облицов-
ка на тунел – и да ги отстра-
нят максимално бързо; могат 
да изградят мост, да постро-
ят къща, да облагородят ули-
ца, градски парк – по подобие 
на „прототипите” си мравки, 
пчели, оси, термити. Пълчи-
ща дронове са в състояние да 
отглеждат селскостопански 
култури от посяването през 
растежа, буквално за всеки 
стрък, до прибирането на вся-
ко зрънце от реколтата. Мо-
гат да почистят от боклуци 
всякакъв терен, да разделят 
отпадъците и да ликвидират 
бунищата. Миниатюризира-
ните модели могат да навля-
зат в тялото на болен или ра-
нен човек и да „поправят” про-
блема като малки часовника-
ри. Принципите на роевото 
взаимодействие могат да на-
влязат в транспорта, което 
значи край не само на ката-
строфите, но и на задръства-
нията.

Главното обаче е, че мо-
гат (и трябва!) да служат на 
всеки поотделно и на всички 
като цяло – такава страте-
гия на поведение ще бъде най-
естествена, докато дейнос-
ти във вреда на едни и полза 
на други неизбежно пораждат 
технологичен кошмар, какъв-
то не смеят да заснемат и 
„най-смелите” създатели на 
апокалиптични филми, пред-
назначени, впрочем, отново 
за печалба от „развлечение-
то” да гледаме ужасии, уте-
шавайки се, че „това е само 
на кино”. Да, ама „киното” вече 
проплъзва от измислицата в 
реалния ни живот и проплъзва 
тъкмо с намерението на ше-
пата богати психопати да им 
е още по-добре, а останали-
те – дронове ги яли. •

Васил Арапов


