
По първата чавка „екипът му” лъжливи овчаровче-
та скоро трябва да си осигурят лечение, защото 
освирепелият народ ще им осигури образование – 
от онова, дето дълго се помни. По втората чавка 
да си намерят нови работни места, че досега не е 
имало правителство, дето е вдигнало билетите с 
16%, парното с 25%, цигарите и алкохола с 60%, ав-
томобилните застраховки и т. н. и т. н. и то през 
зимата и да е изкарало бая време. А по-високите до-
ходи са си ги осигурили отдавна и сигурно си ги ми-
слят за справедливи. Въпросът е ние докога ще ги 
търпим? Не дали, а докога. Започваме преки акции 
срещу ценовия заговор и безочието на властта!

Кога ще ги изгоним?
Лъжите на властта стават все по-вредни за нашето здраве

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Защо вестникът ни 
има нова „шапка”

Първо, защото 
можем, разбира 
се, и второ, за-
щото поискахме. 
За изминалите 

15 години вестникът дос-
та се промени, промени се и 
светът, в който живеят не-
говите читатели, за съжа-
ление не към по-добро. Про-
мени се и анархистическото 
движение – анархистите 
все по-ясно и по-категорич-
но заявяват, че искат про-
мени и няма да търпят пове-
че. Затова и започваме от 
нашите си неща. Искаме да 
видим можем ли да правим 
вестника малко по-четлив, 
малко по-съвременен и не 
на последно място – много 
по-различен от купешките 
бърсалки на „медийните гру-
пировки”. Та новата шапка 
и оформление на страници-
те на „Свободна мисъл” са 
просто въплъщение на дос-
та дългите обсъждания, че и 
препирни анархистически – 
дано има повече такива, 
това ни е хубавото. Смята-
ме, че не стана лошо така, 
пък и доста си поиграхме.

Другата новина е, че ре-
шихме да правим вестника 
по-голям от догодина, 2006. 
Надяваме се, че вие, наши-
те сътрудници и читате-
ли ще ни помогнете да за-
пълним и 12 страници със 
здрави неща – имаме какво 
да кажем, че и да извикаме, 
ако трябва, а все по-често 
ще трябва. В този вестник 
гневните думи и призиви за 
борба не изглеждат нелепо 
като в купешки парцал, къ-
дето честните статии са 
притиснати между рекла-
мите на родните лихвари и 
деколтетата на кухите им 
зози. Тук думите за съпро-
тива винаги ще бъдат на 
място, сред други такива 
думи. 

Имаме и купища други 
идеи за засилване на акти-
визма в нашата страна, 
които ще обявяваме и във 
вестника и по Интернет и 
разбира се – по улиците. Вяр-
ваме, че силите ще ни стиг-
нат, защото сме прави и за-
щото, както властта няма 
друг изход, освен да си оти-
де, така и ние нямаме друг 
изход, освен да я натирим 
веднъж завинаги.

А който мисли, че хомо-
тът е за това – да се те-
гли – да ги разправя тия на 
старата ни шапка. •

Анархизъм срещу 
национализъм
или защо ги мразим онези наци тъпаци
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Законът е напечатан само за робовете • Христо Ботев

Цивилизация или 
варварство

Интервю на сп. Left Hook с Ноам 
Чомски за днешните престъ-
пления против човечеството и 
техните самозабравили се из-
вършители – правителствата 
на „цивилизованите” страни...

Защо анархистите 
са против 
национализма?

Народността е продукт на соци-
алните процеси, докато национа-
лизмът е продукт от действия-
та на държавата и управляващия 
елит.…

Кървавия Великден 
на Ирландия

След „историческото” разоръжа-
ване на ИРА, да си припомним на-
чалото – легендарното “Велик-
денско въстание” в Дъблин от 
1916 г., в което се включват и ня-
колко десетки анархисти...

Електрошок и 
власт

Една добра новина мина тихомъл-
ком в медиите и се удави в об-
щия фекален поток. Полицията 
се въоръжи с парализиращ елек-
трошоков пистолет. Честито 
на спечелилите…

Десен и ляв 
антиглобализъм

Левият и десният етатистки 
антиглобализъм могат тясно 
да се преплитат, защото 
глобализацията е поредната 
мутация на държавата и 
капитала…
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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
Абонаментът за вестник 

„Свободна мисъл” започва от 
15 октомври и завършва на 16 декември. 

Можете да се абонирате във всички пощенски 
клонове в страната, а също и в офисите 
на Артефакт ООД, София, ул. Хубавка 8. На 
телефон 971 71 71 можете да се обадите, за 
да изпратим безплатно наш куриер, който да 
ви абонира.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР 649
1 година: 6,00 лв
6 месеца:  3,00 лв
3 месеца: 1,50 лв ВЕЧЕ 12 СТРАНИЦИ

СВОБОДНАСВОБОДНА
МИСЪЛМИСЪЛ
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НЕУМЕСТНИ ИЗБОРИ

Пустите софиянци 
станали китайци

цена 0,50 лв

В една световна столи-
ца през 2005 година един 
генерал, телохранител на 
последния комунистически 
диктатор се състезава за 
кметското място с член на 
висшето ръководство на ко-
мунистическата партия. 
“Пекин или Пхенян” ще пред-
положи вероятно любознател-
ният чужд читател, но не ще 
познае. Става дума за София, 
България. Един град, който 
се гордееше доскоро, че се е 
отър сил от призраците на 
комунистическата диктату-
ра, днес избира своя кмет тъй 
както правят в Корея и Китай.

Пхенян също е имал за кмет 
генерал, също черен пояс по 
бойни изкуства, храбър пъл-
ководец и довереник на царя, 
но след дворцови интриги из-

Холандски следизборен плакат:

„А сега 4 години ще мълчиш!”

Сидеров се издъни. Пом-
ним ли „българският национа-
лизъм е незаобиколим факт”? 
Помним. Има ли по-заобиколе-
на партия в парламента от 
Атака? Няма. Основната при-
чина за тъжния провал на не-
заобиколимия е, че довчераш-
ните пламенни почитатели на 
вожда започнаха да стоплят 
за що иде реч и да го заобика-
лят както бившия цар – лесен 
въпрос. Към петия месец след 
като Го набутаха в парламен-
та с цялата Му свита смеш-
ници при другите депутати, 
с извинение, много атаци за-

гряха, че оттук нататък ще 
получават от Него същото, 
което и досега – ала-бала. На 
митинги и събрания, „много-
хилядни” според писанията на 
циганобореца, се сбира причу-
длива, но мижава като брой 
тълпица. Неведнъж вече се чу-
ват негодуващите гласове на 
гласоподавателите Му, които 
питат няма ли нещо да се на-
прави най-после или пак всич-
ко ще е зяпане на самовлюбе-
ната напереност на Сидеров 
по кабеларката, блудкавото 
„дискусионно студио Атака” 
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Алам: Общата идеологиче-
ска картина, нарисувана за нас 
от държавната администрация 
и консервативните медии е, че 
в тъй наречената война срещу 
терора “цивилизованият” свят 
води битка с “варварството” – 
позиция, огласена от Business 
Week наскоро. По какъв начин 
това е политически и истори-
чески неточно, що се отнася до 
мащаба и дълбочината на прес-
тъпленията, извършени от нас 
срещу “варварите”, предполага-
емите ислямисти и национали-
сти в Ирак и Палестина?

Чомски: И дума не може да 
става за сравнение. Степента 
на опустошение, терор и наси-
лие, извършени от могъщите 
държави, далеч надхвърля всичко, 
което биха могли евентуално да 
направят групи от хора, нарича-
ни терористични или субнацио-
нални групи.

Да вземем за пример Ирак. 
По последни данни броят на уби-
тите след инвазията е прибли-
зително 100 хиляди. Би отнело 
много време на терористи ис-
лямисти да избият 100 хиляди 
души. Да вземем най-крупния те-
рористичен акт, приписван на 
терористи ислямисти – 9/11. 
Около 3 хиляди убити, което е 
твърде ужасно зверство. Но в 
цялата история на зверства-
та това не се класира твърде 
високо.

Да вземем например това, ко-
ето на юг от Рио Гранде често 
наричат другия 9/11. 11 септем-
ври 1973 г., (военният преврат в 
Чили - б. пр.), в който Съединени-
те щати имаха дейно участие – 
бомбардировката на президент-
ския дворец, военният преврат, 
смъртта на президента, раз-
рушаването на една от воде-
щите и най-стари демокрации 
в Латинска Америка. Официал-
ният брой на убитите за този 
9/11 е над 3 хиляди, но това са 
само преброените трупове. Ис-
тинската цифра е вероятно два 
пъти по-висока. Ако тази цифра 
се вземе в относителна стой-
ност спрямо цялото население 
на страната, еквивалентът ґ 
би бил 50-100 хиляди души уби-
ти в Съединените Щати. Нас-
коро излезе точният брой на 
изтезаваните в Чили: той е 
30 хиляди, това би отговаря-
ло на 700 хиляди в Съединените 
щати. Това са хиляди изнасилва-
ния, други изтезания, много хора 
просто потънали, “изчезнати”, 
кой знае какво се е случило с тях.

Американското разузнава-
не сравни DINA, чилийската ор-
ганизация за държавен терор, 
с Гестапо и КГБ. Те не си губе-
ха времето и САЩ ясно го виж-
дах, но едновременно с това ги 
подкрепяха, а и Великобритания 
ги подкрепяше ентусиазирано. 
Фактически международната 
им терористична дейност спря, 
чак когато наистина прекали-
ха. Те убиха известен дипломат 
във Вашингтон, което не е поз-
волено, така че бяха смъмрени, 
след което пак останаха доста 
брутални, но не чак до такава 
степен.

Така че това е един случай – 
11 септември 1973 - в който 
САЩ бяха само непряко замесе-
ни. Ако вземем терористични-
те акции, проведени пряко от 
САЩ, тогава мащабите [на при-
чинените страдания] са несрав-
ними. Да вземем случая, когато 
САЩ бяха наистина осъдени за 
международен тероризъм и им 
бе заповядано да прекратят 
престъпленията, а именно на-
падението срещу Никарагуа, ко-
ето стигна до Международния 
съд. Международният съд раз-
гледа само частично делото, за-
щото САЩ са се изключили от 
всякакви международни правни 
споразумения. Така че никой да 
не може да ги подведе под от-
говорност пред Международ-
ния съд за крупни престъпления 
като върховното международно 
престъпление – агресия срещу 
чужда държава или нарушение 
на хартата на ООН, или наруше-

ние на Конвенцията за геноци-
да. Това са все клаузи, от които 
САЩ сами са се освободили, за 
да не бъдат подвеждани под от-
говорност според международ-
ните договори в процедурите 
на Международния съд.

Така че Международният 
съд трябваше да разгледа слу-
чая “Никарагуа” на изключител-
но ограничена правна основа, 
позовавайки се само на дву-
странните споразумения между 
Никарагуа и САЩ и общото меж-
дународно право. Въпреки това 
съдът осъди САЩ за това, кое-
то нарече “незаконна употреба 
на сила”, произнесе доста широ-
ко решение извън конкретните 
условия на делото и заповяда на 
САЩ да спрат престъпленията 
и да платят значителни репа-
рации. САЩ не обърнаха никакво 
внимание на съдебното реше-
ние, наложиха вето на две резо-
люции в Съвета за сигурност, 
които го утвърждаваха, и си 
продължиха с войната.

Крайният резултат – отново 
съотнесен към броя на населени-
ето – беше сравним с 2 и поло-
вина милиона убити в САЩ, кое-
то е повече от броя на убитите 
във всички войни в американска-
та история, включително Граж-
данската война. Никарагуа беше 
съсипана и сега е втората по 
бедност страна в полукълбото. 
След като САЩ си я върнаха през 
1990, тя падна още по-ниско - 
към днешна дата се смята, че 
половината деца под 2-годишна 
възраст страдат от системно 
недохранване, вероятно водещо 
до мозъчни увреждания.

А в началото на 80-те, кога-
то САЩ започнаха войната, Ни-
карагуа беше хвалена от между-
народните организации – дори 
от международните банки – за 

стабилния си прогрес и печеле-
ше награди от УНИЦЕФ за по-
добрения в детското здравео-
пазване. Днес случаят е точно 
обратен.

Забележете, това е единичен 
случай, който надхвърля всички 
терористични актове, които 
бихте приписали другиму. И тук 
дори няма място за спор.

Изобщо не говоря за големи-
те войни като тази във Виет-
нам, която беше пряка агресия – 
не мога да я нарека терор – с 
поне 4 милиона убити и други, 
все още умиращи от последи-
ците на масираната химическа 
война, започната от Кенеди. 
И това са само Съединените 
щати. Вижте и останалите дър-
жави, те не са толкова мощни 
като САЩ, но тяхното насилие 
е забележително – Франция в 
Африка, Великобритания в Кения 
и на други места. Всичко това 
далеч надхвърля мащабите на 

каквито и да било терористич-
ни действия.

Алам: Значи това може да се 
каже за рамкирането “цивилиза-
ция срещу варварство”.

Чомски: Не, това е абсурд. 
Знаете какво се случи в Герма-
ния в края на 30-те до средата 
на 40-те години. Германия то-
гава беше връхната точка на 
западната цивилизация. Тя беше 
най-напредналото общество 
в западния свят – в науката, 
в изкуството, в литература-
та – звезден пример на западна 
цивилизация. Всъщност допреди 
Първата световна война, кога-
то разцъфтя антигерманизмът, 
Германия беше описвана от аме-
риканските политолози като об-
разец за демокрация. Това беше 
върхът на западната цивилиза-
ция. И тя извърши най-голямото 
варварство от Монголското 
нашествие насам. Какъв паралел 
може човек да направи?

Алам: Във Фалуджа америка-
нците отделиха всички мъже 
като в стадо, ако помня правил-
но, не им оставиха никакъв кори-
дор за излаз.

Чомски: Това между друго-
то твърде много напомня за 
Сребреница, която е общопри-
ет пример за геноцид. Сребре-
ница беше анклав, уж охраняван 
от силите на ООН, който беше 
използван като база за атаки 
срещу близките сръбски села. 
Знаеше се, че ще последва отмъ-
щение. Когато то дойде, беше 
ужасно. Натовариха в камиони 
всички жени и деца, оставиха 
мъжете вътре и очевидно ги из-
биха. Смята се, че избитите са 
хиляди.

Да, във Фалуджа америка-
нците не извозиха жените и де-
цата с камиони, те просто ги 
прогониха с бомбардировки, ко-

ито продължиха  близо месец. 
В случаите, когато ги оставя-
ха да се измъкнат, няколкосто-
тин хиляди души успяха някак да 
се измъкнат. Но както казахте, 
доста мъже бяха държани в гра-
да и ние не знаем какво се случи 
с тях, не се занимаваме да изчис-
ляваме жертвите, за които ние 
сме отговорни.

Драматичната разлика с Фа-
луджа беше, че не беше пазена 
тайна. На първа страница на Ню 
Йорк Таймс можеше да се види 
голяма снимка от първата зна-
чима стъпка в нашата офанзи-
ва, а именно превземането на 
главната болница във Фалуджа. 
Имаше снимки на хора, лежащи 
на земята, войници, които ги ох-
раняват и статия, в която се 
разказваше как пациентите са 
били вдигнати от леглата и за-
едно с лекарите са били принуде-
ни да лежат проснати на пода, 
оковани и под стража.

Президентът на Съединени-
те щати може да бъде подведен 
под съд и осъден на смърт за та-
кива престъпления според аме-
риканските закони – той лично. 
Това е тежко нарушение на Же-
невската конвенция, в която из-
рично и недвусмислено е записа-
но, че болниците, медицинският 
персонал и пациентите трябва 
да бъдат защитавани от всяка 
воюваща страна във всеки кон-
фликт. Няма по-тежко наруше-
ние на Женевската конвенция 
от това.

Съществува и Закон за во-
енните престъпления в Съеди-
нените щати, между другото 
приет от републиканското мно-
зинство в Конгреса през 1996, 
който постановява, че тежки-
те нарушения на Женевската 
конвенция подлежат на смърт-
но наказание. И тук не се имат 
предвид войниците, които са 
ги извършили, а командирите. 
Гласувалите закона не са имали 
САЩ предвид естествено, но 
дословното му значение е точ-
но такова.

И тогава тръгнаха да обяс-
няват защо извършиха това во-
енно престъпление в главната 
болница. Ню Йорк Таймс обясни 
хладнокръвно, че щатското ко-
мандване води главната болни-
ца на Фалуджа за източник на 
пропаганда за бунтовниците, за-
щото оттам съобщавали броя 
на жертвите. Не знам дали дори 
нацистите са излизали с таки-
ва оправдания. Разбира се, Таймс 
писа, че броят на жертвите бил 
“раздут”. Откъде да знаем, оба-
че, че е бил раздут?

Алам: Ние дори не ги броим.
Чомски: Е, щом нашият Скъп 

Вожд каза, че е раздут, значи 
тъй ще е. У нас и в Северна Ко-
рея е така. Но дори и броят да 

е бил раздут, за извършване-
то тъй явно на такова военно 
престъпление с оправданието, 
че  болницата била пропагандно 
средство, защото оповестява-
ла броя на убитите и ранените, 
човек доста трябва да се пос-
тарае да намери нещо сходно в 
историята.

След това офанзивата про-
дължи до разрушаването на 
целия град. Накрая стигнаха до 
там да се оплакват, че пехотин-
ците щели да срещнат сериозни 
трудности да възвърнат дове-
рието на хората от Фалуджа, 
след като им разрушили града. 
Да, сигурно ще срещнат сери-
озни трудности. Но те имаха 
готово решение и за този про-
блем – въвеждането на полицей-
ска държава.

Никой няма да бъде допуснат 
във Фалуджа, докато не бъде 
подложен на сканиране на рети-
ната и взимане на отпечатъ-
ци. Всички ще бъдат белязани 
и идентифицирани. Организи-
рат ги в работнически бригади, 
принудени да построят отново 
това, което САЩ разрушиха. Оп-
итайте се да намерете аналог 
на това. И това е само едно во-
енно престъпление, само част 
от повсеместните жестоко-
сти.

Реално погледнато обаче 
дори то е незначително. Според 
принципите на Нюрнбергския 
трибунал, който САЩ назначи 
и проведе, най-тежкото между-
народно престъпление е нападе-
нието на друга държава, воен-
ната агресия, и това върховно 
престъпление включва в себе си 
всички последващи злодеяния. 
Така че удвояването на процен-
та на недохранените, вероят-
ните 100 хиляди жертви, теж-
ките военни престъпления във 
Фалуджа – всичко това са бележ-
ки под линия към най-тежкото 
международно престъпление.

И това престъпление се съди 
много сериозно. В Нюрнберг не 
съдиха редници, не съдиха ротни 
командири, а съдиха върховно-
то командване, осъдиха ги и ги 
обесиха. Например германският 
външен министър беше обесен 
заради участието си в най-теж-
кото международно престъпле-
ние, което включва последвали-
те злодеяния. А сега чува ли се 
нещо такова?

Днес не може да се каже оба-
че, че престъпленията се при-
криват. Всичко, за което го-
ворихме, се мъдри на първите 
страници на вестниците. И 
това е още по-удивително. Кол-
кото и ужасна да е тази война, 
това е голям напредък в сравне-
ние с миналото. Много по-лоша 
беше ситуацията във Виет-
нам – тогава нямаше дори тре-
вога. Трудно ми е да произнеса 
тези думи, но има голям напре-
дък от тогава насам. Днес поне 
много хора намират военните 
престъпления за ужасяващи. •

Превод: Златко Костадинов 
и Вал Тодоров

(със съкращения, пълният текст 
се намира в bulgaria.indymedia.org)

Цивилизация 
или варварство

Разговор на М. Джунаид Алам от списание Left Hook с Ноам Чомски. 17 декември 2004

„Президентът на САЩ може да бъде осъден 

на смърт по американските закони.”



ноември 2005, брой 11 СВОБОДНА  МИСЪЛ 3

Защо анархистите са 
против национализма?

паднал в немилост и в послед-
ствие изгубил и главата си, 
сразен от бивш свой подчинен, 
също генерал. Ако Борисов иска 
да следва съдбата на генерал 
Чой Йон – кумир на всички запа-
лени по източните бойни изку-
ства, – ние нямаме нищо про-
тив, но София през 2005 не е 
Пхенян през 1350 и ако на някой 
народ определено му е писнало 
от придворни генерали, това 
ще да е нашият.

За съседен Китай кметско-
то място в столицата от 
край време е отредено за ви-
сшата партийна номенкла-

тура с нестоличен произход. 
Сегашният градоначалник Ван 
Кишан не е пекинчанин, роден е 
в Тянжен (нещо като Трявна) и 
е бил президент на банка и под-
управител на Китайската на-
родната банка (малко по-малък 
шеф от Гаврийски, но на много 
по-голяма банка).

А какво можем да кажем за 
софийските кандидати? Абсо-
лютно нищо. Смърдят отвся-
къде, не си струват мастило-
то. И затова отново няма да 
гласуваме. Пилотажът е за пи-
лотите, балотажът – за балъ-
ците. •

продължава от 1 страница

и събиране на подписи дали да 
има американски бази, или да 
няма, все едно съкооперато-
рите дават общото мазе под 
наем. Не, драги националисти. 
Толкоз. Нищо повече от това 
няма да направи любимият ви 
Волен и пак ще ви избудалка на 
следващите избори да му даде-
те една бала пари и достатъч-
но власт да се прави на велик 
пред низшите духом. Кофти, 
ама сами сте си виновни. Все 
пак, не унивайте. Има и по-зле 
от вас. Компартията прави 
същото, демек нищо, поръсено 
с приказки, но събира по хиляда 
хиляди бюлетини, не само по 
триста. Добре дошли в парла-
ментарната демокрация.

Защо все пак ги мразим?

Не е само заради концлаге-
рите и Испанската гражданска 
война – последният прегазен 
опит за една човешка Евро-
па. Мразим ги, защото, дока-
то се мотат наоколо, нямаме 
никакъв шанс да си оправим 
живота, ето затова. „Нашето 
оръжие” Сидеров се превърна 
в удобна за властта машинка 
за отклоняване на вниманието 
от истинските проблеми. Ко-
гато стана ясно, че правител-
ството е решило да ни мори с 
двуцифрени повишения на це-
ните в най-тежкия сезон – зи-
мата, – Атака писна отново 
за циганските помощи и смет-
ки. Българските националисти 
се оказаха хора, които няма да 
забележат, че къщата пада, но 
ще се скарат кой да мие стъл-
бите. Дали обичат народа си е 
съмнително, но че мразят дру-
гите хора е ясно.

Според Джордж Оруел па-
триотизъм и национализъм 
са две противоположни поня-
тия. Патриотът е човек, кой-
то обича определено място и 
начин на живот, смята ги за 
най-добрите на света, но няма 
никакво желание да ги натрап-
ва на другите. Затова патри-
отизмът според Оруел е вид 
защита и в това е противо-
положен на национализма, кой-
то е задължително агресивен. 

Простичко казано, с оруеловия 
патриот можеш да изпиеш по 
бира и да поспориш културно 
за света като наш общ дом, 
докато с националиста неща-
та винаги отиват на бой.

Много анархисти вероятно 
са съгласни с Бакунин,  който 
отбелязва, че народността е 
„естествен и социален факт”, 
като “и най-малките общно-
сти имат свой собствен ха-
рактер, собствен специфи-
чен начин на живот, собствен 
начин на говорене, усещане, 
мислене и поведение и в тези 
индивидуални особености е 
същината, която образува на-
родността.” (“Политическата 
философия на Бакунин”, стр. 
325).

Анархистите настояват 
да се прави разлика между на-
родност или етнос (което е 
културно явление) и национали-
зъм (принадлежност към дър-

жава и правителство). Така 
можем по-ясно да определим 
какво поддържаме ние и на как-
во се противопоставяме – на 
национализма, който е разру-
шителен и реакционен, дока-
то етническият и културни-
ят фактор създават общност, 
разнообразие и жизненост. 
Както пише Мъри Букчин, “раз-
личните народи трябва да 
бъдат свободни да развиват 
собствените си културни за-
ложби и това не е само тяхно 
право, а нещо много ценно за 
всички. Светът щеше да бъде 
твърде скучен, ако великолеп-
ната мозайка от различни кул-
тури не създаваше опозиция 
на еднокултурния и еднотипен 
свят, създаден от съвремен-
ния капитализъм.” (“Nationalism 
and the ‘National Question’”, 
Society and Nature, стр. 8-36, 
стр. 28-29) Народното разно-
образие и жизненост са все 
хубави неща, докато не дойде 
някой наци-изрод, който се смя-
та за по-велик само защото е 
натрупал повече сопи и не те 
убие само защото не щеш да 
му ближеш ботуша.

Както Букчин предупреж-
дава, културната свобода и 
разнообразие не трябва да се 
бъркат с национализма. Наци-
онализмът е страстта или 
желанието да се създава на-
ция-държава. Национализмът 
не може и не трябва да бъде 
бъркан с народността. Народ-
ността е резултат от неща, 
които са се случили в обще-
ството, сред самите хора, 
докато национализмът е ре-
зултат от действията на дър-
жавата и управляващия елит.

Държавата е нещо, което 
командва и си приписва моно-
пол над насилието. По този 
начин тя пречи на общности-
те и народите да се самоупра-

вляват и в името на “нацията” 
мачка живота, като твърди, 
че така дава „облик на нации-
те” с един закон, една култура 
и една “официална” история. За 
разлика от повечето национа-
листи, анархистите приемат, 
че почти всички “нации” всъщ-
ност не са еднородни и заради 
това народността е далеч по-
широко понятие от линиите 
върху картите, начертани с 
кръвта от войните. 

За нас централизираната 
държава трябва да се премах-
не, за да даде въздух на ес-
тествено създадените по-
малки общности, което няма 
нищо общо с тезата на наци-
оналистите за “националния 
въпрос”. 

Безусловно, както Рудолф 
Рокер изтъква, “нацията не 
е причината за държавата, а 
резултат от нея. Държавата 
е онова, което създава нация-
та, а не нацията – държавата. 
“ (“Национализъм и култура”, 
стр. 200). Всяка държава е из-
куствен механизъм наложен на 
обществото от някакъв упра-
вляващ елит, за да защитава 
и легитимира интересите на 
това привилегировано малцин-
ство. В България също нацио-
нализмът има за основна цел 
да подхранва самочувствието 
и кесиите на Сидеров и свита-
та му, която в замяна на гласо-
вете подхвърля на електората 
си заучени очевидности, кои-
то просто другите партии са 
забравили да използват.

Национализмът беше и про-
дължава да бъде създаван, за 
да подсилва държавата като 
осигурява лоялността на хора-
та към нея чрез “общи” езико-
ви, етнически, и културни цен-
ности. Формулата е проста: 
1) хората мразят държавата, 
защото тя върши неща, които 

не им харесват.  2) Държавата 
намира човек, който започва 
да говори на хората неща, кои-
то им харесват. 3) Хората из-
бират този човек за депутат 
(президент, министър и пр.) и 
той става част от държава-
та. 4) Хората вече обичат дър-
жавата. Тъпо е, но е така. Ако 
перифразирам статията на 
един приятел за компартията, 
абсурдът е инстинктът за са-
мосъхранение на държавата.

Лесно е да се видят под друг 
ъгъл твърде разпространени-
те митове за успешни движе-
ния за “национално освобожде-
ние”, които просто заменят 
чуждата тирания с домашна. 
Истинските освободителни 
движения и въстания обикно-
вено са удавени в кръв. Мнимо-
то „истинско освобождение” 
настъпва обикновено кратко 
след това, когато истинските 
революционери са вече удобно 
избити. Не е изненадващо, че 
този национализъм в послед-
ствие дава властта в ръцете 
на местните господстващи 
класи, а не на народа. Нацио-
нализмът никога не може да 
донесе свобода за работещи-
те (голямото мнозинство от 
дадена “нация”). Освен това, 
национализмът потулва раз-
ликите между класите в “на-
цията” с аргумента, че всички 
хора трябва да се обединяват 
около уж общите им интере-
си (като членове на същата 
“нация”), когато те всъщност 
имат реално противоречащи 
си интереси. Националистите 
призовават ограбеният да се 
прегърне със своя грабител в 
името на „нацията”, но не при-
нуждават грабителя да върне 
ограбеното. Това е поредният 
абсурд, но той също е твър-
де жилав. Неговата функция е 
да изгражда масова подкрепа 
за местните елити, които се 
сърдят на империализма защо-
то им пречи да управляват и 
тормозят “своята” нация: 

“Не трябва да забравяме, че 
винаги става дума за органи-
зирания егоизъм на привилеги-
ровани малцинства, които се 
крият под полите на нация-
та, които се крият зад довер-
чивостта на масите [когато 
обсъждаме национализма]. Ние 
говорим за национални инте-
реси, национален капитал,... 
национална чест и национален 
дух, но забравяме, че зад всич-
ко това са скрити просто его-
истичните интереси на оби-
чащите властта политици и 
обичащите парите бизнесме-
ни, за които нацията е удобен 
параван за тяхната собстве-
на алчност и жажда за власт 
пред лицето на света. (Рудолф 
Рокер, “Национализъм и култу-
ра”, стр. 252-3)

Когато такива типове из-
тъкват идеи за расови, кул-
турни или етнически “превъз-
ходства” или “чистота”, или 
пък вярват, че подобни култур-
ни разлики са някак “вкорене-
ни” в биологията, те няма да 
получат поддръжка от анархи-
сти. •

Свободна мисъл 
и материали от Интернет

» » » продължава от 1 страница

Пустите софиянци 
станали китайци
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НОВИНИ

ЖУРНАЛИСТ ЗАТВОРЕН 
ЗА БОГОХУЛСТВО В 
АФГАНИСТАН

Две години затвор за бого-
хулство получи афганистан-
ският журналист Мохакик 
Насаб предаде агенция “Рой-
терс”. Той бе осъден защо-
то е критикувал наказани-
ята описани в шериата, на 
страниците на списанието 
на което е редактор “Хоко-
ок е Зан”. 

Това е четвъртият подо-
бен случай от началото на 
годината, в който журна-
лист е подложен на репре-
сии на верска основа от 
страна на “демократизира-
щото се по американски об-
разец” правителство на Аф-
ганистан.

ГРАЖДАНИ АТАКУВАТ 
НЕКАДЪРНИ ПОЛИЦАИ 
В БАНГЛАДЕШ

Жители на Бангладешкия 
град Басурхат атакуваха 
полицейския участък, след 
като обвиниха “пазители-
те на реда и закона”, че не 
могат да се справят с прес-
тъпността, предава аген-
ция “Ройтерс”.

При сблъсъците с поли-
цията са били убити трима 
души а над 50 са били ране-
ни.

И РАЗГОВОРИТЕ В 
ИНТЕРНЕТ ЩЕ БЪДАТ 
СЛЕДЕНИ ОТ ЕВРОКУКИ

След като посегнаха на сво-
бодата на общуването със 
следенето на телефонни-
те разговори, евроченге-
тата бръкнаха и в мрежа-
та. Специалните служби ще 
събират данни за разгово-
рите, провеждани в Интер-
нет. Това предвижда новата 
директива на Европейска-
та комисия. Тези мерки ще 
бъдат приложени и у нас с 
промяната в Закона за дале-
косъобщенията, съобщиха 
комисарите от Комисията 
за регулиране на съобщения-
та (КРС).

Интернет фирмите ще 
водят справка за срок от 
6 месеца назад във време-
то, кой с кого е разговарял, 
кога е станало това и каква 
е била продължителността 
на разговорите. По същия 
начин ще се процедира и с 
електронната поща и „чато-
вете”. След това при поиск-
ване тази информация ще се 
предава на полицията.

“Все още не е ясно какъв 
ще бъде диапазонът от ин-
формацията, която фирми-
те за разговори по Интер-
нет ще трябва да събират. 
Засега става дума само за 
гласовите съобщения, но 
има вариант да бъдат опис-
вани и трафикът на данни 
на имейлите (съобщенията 
по електронна поща)”, съоб-
щава пред вестника членът 
на КРС Петър Рендов.

Кървавия Великден
С ръцете свои съградихме 

 Империята на Бога.

Била тя, казват, на богатите,

но истинският Бог е нашият народ.

Затуй прозряхме и дочухме 

 зова на работника:

“Станете, коленичилите, 

 като буря, в единен порив, 

смело в атака, другари, напред!”

Нашият лозунг е прост:

“Да живее свободният 

 трудов народ!”,

и радост в труда си 

 той да намира.

Джеймс Коноли

Много се е изписало и изпри-
казвало за ирландския народ и 
неговата непрестанна борба 
за свобода и по-добър живот. 
Даже Холивудските киносту-
дии почти всяка година пускат 
по екраните някоя мащабна 
продукция за съпротивата на 
ирландците срещу техните 
вековни поробители англича-
ните. Често обаче нещата, ко-
ито се пишат или филмират 
за ирландските борби за сво-
бода са твърде политизирани, 
изопачени и тенденциозни, а 
много пъти и неверни като съ-
държание. 

Тази статия се стреми мак-
симално кратко и ясно да из-
ложи събитията и фактите 
около почти легендарното “Ве-
ликденско въстание” в Дъблин 
от 1916 г., в което се включ-
ват и няколко десетки души 
анархисти. Въстанието има 
слаба подготовка и е потуше-
но за една седмица, но полити-
ческата и социалната картина 
в Ирландия след неговия край 
коренно се променя.

През 1893 г. Дъглас Хейд и 
Еоин Мак Нийл основават в 
Дъблин “Галската лига” – непо-
литическа организация, чиято 
цел е запазването на тради-
ционния ирландски език, бит 
и култура. Много скоро към 
“Лигата” се присъединяват и 
такива видни тогавашни ир-
ландски поети, като Патрик 
Пърс, Томас Кларк и анархи-
стът Джоузеф Плънкет, чий-
то помощник по време на въс-
танието е младият и никому 
неизвестен дотогава доброво-
лец Майкъл Колинс. Център на 
организацията става книжар-
ницата-печатница на Томас 
Кларк в Дъблин, където пред 
множество хора Пърс чете 
своите стихове и призовава 
народа към бунт и въстание, 
Плънкет рецитира и разясня-
ва на събралото се множество 
основите на свободата и без-
властието. Благодарение на 
тях “Галската лига” придоби-
ва сериозна политическа и со-
циална насоченост и нейните 
членове започват все по-чес-
то да се замислят за сериозна 
въоръжена съпротива срещу 
своите “английски господари”.

През 1913 г. Патрик Пърс 
организира въоръжена гру-
па, която е наречена “Irish 
Volunteers”(Ирландски добро-
волци), както и до ден днешен 
се наричан бойците от ИРА. 
Нейната основна цел е при-
зоваване и подтикване на ир-
ландския народ към въоръжено 
въстание срещу тиранията на 
богатите и премахване на ан-
глийското робство по ирланд-
ските земи. Към тази група се 
присъединяват и членовете на 

“Irish Citizen Army” (Ирландска 
гражданска армия), ръководени 
от поета социалист Джеймс 
Коноли. Много съветски исто-
рици твърдят, че Коноли е пър-
вият ирландски комунист-бол-
шевик, повлиян от идеите на 
Маркс и Ленин, което не отго-
варя на истината. Основаната 
от него през 1896 г. “Ирланд-
ска социалистическа партия” 
изповядва идеята за народен 
социализъм, близък до възгле-
дите на членовете на руските 
организации “Хляб и воля” и “На-
родна воля”. Само като факт 

можем да споменем, че Ирланд-
ската комунистическа партия 
е създадена през 1933 г., много 
след смъртта на Коноли.

През 1916 г. Първата све-
товна война е в разгара си. В 
началото на годината завър-
налите се от фронтовете в 
Европа Пърс и Плънкет, заедно 
с Томас Кларк и Джеймс Коно-
ли, взимат решение през ап-
рил същата година да вдигнат 
въоръжено въстание. Тяхната 
основна цел е да блокират под-
стъпите към Дъблин, да пре-
вземат Дъблинския замък и да 
организират кръгова отбра-
на на града. Джоузеф Плънкет 
успява да установи връзка с 
немски търговци на оръжие, ко-
ито обещават да доставят на 
“доброволците” въоръжение и 
амуниции.

На 21 април 1916 г. обаче 
немската подводница “AUD”, 
плаваща под норвежки флаг и 
пренасяща оръжие за  ирланд-
ските революционери, е задър-
жана край графство Кери от 
няколко английски ескадрени 
миноносци и след кратко сра-
жение е принудена да се отте-
гли.

Поради това и поради сла-
бото въоръжение на въстани-
ците “доброволците” и “граж-
данската армия” решават да 
предприемат отбранителна 
тактика.

На 26 април (Великден) 1916 
г. в 10 часа около 2000 въоръ-
жени революционери се съби-
рат на площада пред Централ-
ната поща в Дъблин на улица 
Секвил. Към тях се присъединя-
ват и 40 души анархисти от 
Дъблинската анархистическа 
група, на които по разпореж-
дане на Плънкет е раздадено 
оръжие.

На стълбите пред пощата 
Патрик Пърс прочита прокла-
мацията “Poblaht na h’Eirann” 
(Създаване на Ирландската 
република). За броени минути 
на площада се струпва много-

хилядна тълпа от дъблинчани. 
Пърс призовава хората да от-
хвърлят многовековното ан-
глийско робство и да вземат 
съдбата си в свои ръце. Въс-
танието е обявено. Образува-
но е и ново временно “народно 
правителство на Ирландия”, 
в което влизат: Томас Кларк, 
Шон Макдирмада, Томас Мак-
Дона, Патрик Пърс, Емън Кант, 
Джеймс Коноли и Джоузеф 
Плънкет.

Сформирани са 4 батальона 
от “ирландските доброволци” 
и “ирландската гражданска ар-

мия”, които се отправят към 
позициите, които трябва да 
завземат. На площада около 
пощата са издигнати барика-
ди и укрепления.

“Гражданската армия” и при-
съединилите се към нея анар-
хисти, общо около 300 души, 
се насочват към общината. Те 
атакуват намиращите се там 
казарми и успяват да изгонят 
от тях нищо неподозиращи-
те около 2500 войници. След 
това, заедно с “доброволците” 
от 1-ви батальон, атакуват 
намиращите до сградата на 
Медицинския факултет казар-
ми.

По същото време “добро-
волци” атакуват и квартали в 
Южен Дъблин.

На 25 и 26 април се водят 
кръвопролитни улични сра-
жения почти из целия град. 
Командващият английските 
войски в града генерал Лоу с 
помощта на артилерия успява 
да направи кордон и да изтлас-
ка въстаниците към центъра 
на града, както и да изолира 
групи бунтовници в крайни-
те квартали. На 26-ти вечер-
та английският военен кораб 
“Хелга” след тежък артилерий-
ски обстрел на района около 
“Либърти хол”, акостира край 
квартал Лифи и стоварва на 
брега две роти морска пехота 
и артилерия, които атакуват 
позициите на въстаниците 
около пощата. В това сраже-
ние загиват около 200 револю-
ционери.

През следващите дни в цяла 
Ирландия е обявено военно по-
ложение. На 28 април малка гру-
па въстаници, намиращи се в 
пощата, прави опит да пробие 
блокадата. Придвижването 
става трудно, тъй като им се 
налага да носят ранения Коно-
ли. На 29 април, в 12:45 мал-
цината оцелели въстаници се 
предават. В 3:30 Патрик Пърс 
предава сабята си на генерал 
Лоу. Официалната капитулация 

по ирония на съдбата е подпи-
сана в книжарницата на Томас 
Кларк, мястото, което пре-
ди въстанието е било тайна 
квартира на много ирландски 
революционери.

Последен остава да се сра-
жава батальон “доброволци” 
под ръководството на Еймън 
Де Валера (бъдещ ирландски 
президент), който също до 
края на деня се предава. 

Въстанието е разбито. Тра-
гичната равносметка е над 
500 загинали въстаници и 103 
войници. Над 300 сгради (много 

от тях паметници на култу-
рата) са разрушени и опожаре-
ни. След края на въстанието в 
Дъблин пристига 20-хиляди ан-
глийска войска, която подлага 
местното население на нечу-
вани жестокости. По улиците 
на града ирландци са разстрел-
вани без съд и присъда. Ограбе-
ни са много домове, десетки 
жени са изнасилени.

Въпреки протестите в за-
щита на ирландския народ, кои-
то заливат улиците на Европа, 
ръководителите на въстани-
ето са съдени по съкратена 
процедура и 2 май съдът про-
изнася 15 смъртни присъди. Те 
са изпълнени между 3 и 12 май. 
Разстреляни са големите ир-
ландски поети Патрик Пърс, 
Томас Кларк, Джеймс Коноли 
и Джоузеф Плънкет. Убити са 
общественици като Еймънт 
Кант, Шон МакКинли и др. Ус-
тата на ирландската проле-
тарска литература е вре-
менно запушена. Но борбата 
продължава. Само след няколко 
години Ирландия успява да из-
воюва своята независимост 
от Великобритания.

Във “Великденското въста-
ние” от април 1916 г. участ-
ват и около 40 ирландски без-
властници. Голяма част от 
тях намират смъртта си в 
тежки сражения с английската 
армия. Те не умират напразно – 
за пореден път светът вижда, 
че хората изповядващи идеята 
за свободно и безвластническо 
общество винаги са готови да 
дадат живота си в името на 
една светла идея.

Как ужасно е това – 

детската усмивка 

плач да изкриви.

Как нелепо е това –

твоят поглед засиял

болката да помрачи.

...

Видения странни ме мъчат,

когато те целуна...

Патрик Пърс

На 28 юли 2005 Ирландската републиканска 

армия (ИРА) обяви, че слага край на своята 30-

годишна въоръжена борба за независимост 

на Северна Ирландия и вече ще се занимава 

само с политика. За да разберем дали тази 

„несравнима по своя мащаб” според Тони Блеър 

стъпка е наистина краят, в тази статия се 

опитваме да си припомним началото.

„Великденски” доброволци
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Изучаването на „вероучението” в училищата

Електрошок и власт
Поредната убийствена продукция на МВР: за полуделите от ценовия шок – електрически такъв

Месец октомври освен вто-
ра серия на изборния водевил 
ни поднесе и една изненада. 
Ако търсите добрата новина, 
ще трябва да гледате внима-
телно, тя мина тихомълком в 
медиите и се загуби в общия 
фекален поток. Полицията се 
въоръжи с парализиращ писто-
лет. Честито на спечелилите.

Какво представлява въпрос-
ното “несмъртоносно” оръ-
жие!? Това е електрошоков 
пистолет, който парализира 
с 50 000 волта. При натиска-
не на спусъка едновременно се 
изстрелват две игли, които 
се забиват в тялото на човек. 
Когато иглите влязат в кон-
такт, по кабелите се преда-
ват електрически импулси, ко-
ито парализират човек и той 
пада на земята за 0,25 секун-
ди. Електрошок се постига и 
без физически контакт с тя-
лото! Поразеният остава не-
подвижен около 5 секунди. Пис-
толетът действа от 6,5 до 
9,5 м. Зарядът е газов патрон, 
който се използва еднократно. 
За втори изстрел се поста-
вя нов. Оръжие, което няма па-
трон може да се използва като 
просто се допре до тялото. 
Размерът е малко по-голям от 
мобилен телефон. Разполага с 
лазерен мерник и малък про-
жектор.

Как ви се струва? Прекра-
сен уред, който в комбина-
ция с пословичната ювелирна 
дебилност на болшинство-
то рекетьори в синьо, ще до-
веде до невиждан произвол. 
Производител на оръжието е 
американската фирма “Taser 
International”. Фирмата пред-
ставител за България е “ISD 
България” ООД. От въпросната 
фирма са спретнали стилна 
листовка, която твърди кол-
ко полезен и безопасен е TASER 
X26. За прекрасния нов свят, 
който ни се предлага може да 
прочетете на: www.isd-bg.com. 
От МВР съобщават, че вече 

са поръчани 20 броя от писто-
лета. Как е била избрана тази 
фирма и точно този писто-
лет не е много ясно. Колко ще 
се плати от бюджета на МВР 
също не се казва. По данни от 
Интернет цената му се движи 
между 1600 до 1900 долара.
Не ви изненадва това, нали? 
Господин бившия плевенски 
кмет да обясни как става.

Защото МВР и фирмата 
пропускат някои неща. Този 
пистолет е отнел живота на 
поне 150 души само в САЩ за 
периода 1999 - 2005 г. Това са 
официални данни и става дума 
предимно за здрави 20 годиш-
ни младежи, загинали от това 
идиотско оръжие. Информация 
за това има в Интернет и за 
щастие тя няма как да бъде 
скрита. Тази “играчка” може 
да е безопасна за другаря въ-
трешен министър, само че да 
беше казал, че поради водени-
те две разследвания акциите 
на “Taser International” са се сри-
нали през 2005 г. с 80%. Бъл-
гарската поръчка определено 
няма да ги вдигне особено, но 
пък защо да не пробутаме мал-
ко опасни играчки на абориге-
ните, докато не са се усетили, 
нали така, мистър Петкоф? 

Електрошокът може да ув-
реди телесните електроим-
пулси и да доведе до смърт, 
като това е особено опасно 

за хора със сърдечни проблеми. 
За това има редица анализи, 
направени от лекари. Още по-
вече, че тези оръжия могат да 
се използват срещу протести-
ращи граждани. Всички други 
измислици за “борба с терори-
зма, бандитизма” оставяме за 
неделно забавление на въоръ-
жените до зъби бандити, кои-
то сигурно се попикават от 
радост при мисълта за куки-
те, които ги дебнат по под-
лезите с верните „тазери” в 
ръка.

Не само бандитите, но и 
нашите блюстители на зако-
на, с цялата им присъща ин-
телигентност, също биха се 
израдвали на такова оръжие. 
Ние сме виждали какво става 
за цигара марихуана, какво се 
случва на “съмнителни” роми 
или имигранти и сме слушали 
много истории за “любимата 

палка”. Сега ще имат подходя-
щото оръжие, за да изпробват 
густото да натиснеш спусъка. 
Рано или късно нечия сърдечно-
съдова система няма да издър-
жи и тогава пак ще слушаме 
лъжи и оправдания. Създавани-
те митове и параноята по от-
ношение на престъпността 
е чудесен начин някои да на-
правят пари и кариера, и още 
пари.

Това е само част от ата-
ката срещу нашите права и 
нашето здраве. Малка част 
от историята на технологи-
ите за контрол върху хора-
та. Власт, пари, технологии и 
смърт вървят отдавна ръка за 
ръка. Нашите управници няма 
да останат по-назад. Повече 
по темата може да прочете-
те на: http://cryptome.org/stoa-

atpc.htm •
LGB

Новата учебна 2005-2006 
година е вече в разгара си, а за-
едно с това отново се загово-
ри за въвеждането на “вероу-
чението” като задължителен 
предмет в училищата.

Министърът на просвета-
та Даниел Вълчев се срещна с 
патриарх Максим. След прове-
дения разговор просветният 
министър обещал на “светия 
отец” да приравни по важност 
вероучението с другите учеб-
ни предмети. Така след дълги 
години на настояване, най-по-
сле мечтата на българското 
духовенство да сложи ръка вър-
ху възпитанието на нашите 
деца е на път да се осъщест-
ви.

Това криво-ляво го разби-
раме – държавата и църква-
та винаги са вървели ръка за 
ръка, подкрепяйки се взаимно, 
а в древността често пъти 
царят е бил отъждествяван 
с божи наместник на земята. 
Понятно е и старанието на 
просветния министър, който, 
като представител и привър-
женик на бившия български цар 
Симеон Кобурготски се опита 
да заздрави тази връзка, още 
повече, че при всички срещи до-
сега между тях висшите духов-
ници са се обръщали към него 
единствено с “Ваше величест-
во”.

Само, че ние не разбираме 
как може да се съвместяват 
две противоположни понятия 
като наука и религия. И как ще 
реагира детският разум, кога-
то преподавателят по христи-
янско вероучение (най-вероят-
но свещеник) му разказва урока 
за сътворението на света, как 
на белобрадия старец, наречен 

Бог, като се мотаел в нищото 
му доскучало и той взел че от 
нищото сътворил земята. Това 
станало за един ден, въпреки че 
тогава все още не е имало ден. 
На следващия ден казал “да бъде 
светлина” и поставил на небе-
то едно слънце (въпреки че още 
не се е знаело какво е небе), но 
да не издребняваме чак толко-
ва. Та там разпръснал и звез-
дите да го разнообразяват, ко-
гато слънцето залезе. В онези 
времена се е вярвало, че земя-
та е плоска и че слънцето се 
върти около нея. След това на-
правил човека (Адам) по свой 
образ и подобие (само че дядо 
Господ сигурно няма нито хра-
носмилателна, нервна или кръ-
воносна система, както при 
човека – само да му създават 
ядове), а за него (човека) създал 
рая с дървета, цветя и всякак-
ва растителност, птици и жи-
вотни. А  като се позамислил 
му дошло на ум, че на Адам ще 
му бъде скучно сам, та извадил 
едно ребро от него и сътворил 
жената (Ева), с условие да му се 
подчинява.

Всичко това дядо Господ на-
правил за 6 дни, а на седмия сед-
нал да си почине. (Та той уморя-
ва ли се? И ако е така, как ще 
може да наблюдава хората дали 
спазват божиите закони?)

Но след вероучението на уче-
ниците им се налага да изуча-
ват и други науки като геогра-
фия, астрономия, биология и те 
ще научат там, че най-напред е 
имало Слънце, което е част от 
нашата галактика, и че такива 
слънца има безброй, милиарди 
в цялата Вселена. Ще научат, 
че земята се появява преди 4-5 
милиарда години, че преди око-

ло 1 милиард и 600 години се 
появяват първите живи орга-
низми, че преди около 410 ми-
лиона години на сушата се поя-
вява първата растителност и 
първите влечуги, а преди около 
250 милиона години на сушата 
вече са живеели огромните ди-
нозаври.

Това са все неща, за които 
авторите на Библията не са 
имали никакво понятие. И едва 
преди около 2 милиона години 
са се появили първите предста-
вители на човешкия род, а пре-
ди около 40 хиляди години се е 
появил и съвременният човек.

Е, трудно е след като вярва-
ме в научните открития да по-
вярваме и в Библията. Това не 
може да стане след като вече 
стотици сателити обикалят 
земята, а изкуствени спътни-
ци достигат други планети в 
Слънчевата система и за съ-
жаление все още не откриват 
обещания от Господ рай.

Въпросът обаче може да се 
постави и по друг начин. Мо-
жем ли с лека ръка да подминем 
факта, че развитието на чо-
вечеството е преминало през 
много етапи, докато стигне 
до днешното си състояние и че 
човек, който е свързал живота 
си с религията, не може да си 
обясни появата на живота на 
земята и влиянието на природ-
ните явления, които той е при-
нуден да обожествява?

Но всеки е свободен да из-
бира заблудите си все пак и за-
това предлагаме да се изучава 
в училище история на религи-
ите по света (с техните хи-
ляди богове). По този начин не 
бихме обидили никой вярващ на 
света, а и децата не биха се лу-

тали между религия и наука, до-
като най-вероятно накрая нам-
разят и двете.

А да се втълпява на ученици-
те, че съществува някакъв до-
бър дядо Господ, който е там 

някъде горе на небето и наблю-
дава какво става на земята и 
ни съди за нашите постъпки, е 
глупаво и смешно, много меко 
казано. •

Г. Божилов

Тазерът – новият мъжки атрибут на куките
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Десен и ляв антиглобализъм
Има ли пресечни точки между така наречените „десни” и „леви” антиглобалистки движения?

Антиглобалисти са всич-
ки, които застават на позиция 
против глобализацията като 
цяло или против отделни ней-
ни проявления. Можем да ги 
разделим на две направления и 
то условно, защото в реалнос-
тта идеите на тези течения 
се пресичат и защото в левия 
антиглобализъм практичес-
ки има несъвместими идеи, 
споделяни от различните гру-
пи и организации. Друга важна 
разлика е, че хората, които са 
част от това движение, пред-
почитат и се наричат алтер-
глобалисти. Понятието “ан-
тиглобалисти” беше наложено 
от корпоративните медии 
след протестите в Сиатъл 
през 1999 г.

Ляв антиглобализъм

Защитници на ляво-либерал-
ни, социал-демократически, 
про-болшевишки и псевдо-анар-
хистски модели за устрой-
ство на обществото. В рамки-
те на своите идеологеми те 
предлагат на свой ред два ва-
рианта за решение на пробле-
мите на глобализацията.

а) Обществото се предпаз-
ва от транснационалния биз-
нес, международната конку-
ренция и световния финансов 
капитал чрез протекционист-
ки бариери и други държавни 
мерки или обществени органи-
зации.

б) Създаване на междуна-
родни институции за държа-
вен и\или обществен контрол 
над глобализацията като све-
товна държава и\или светов-
но гражданско общество. Те 
гарантират и поставят под 
обществен контрол глобал-
ния капитализъм, смекчавайки 
неговата политика, прилагат 
мерки тя да бъде социално ори-
ентирана.

Към тези движения спадат 
реформистски групи като 
Аttаc, Jubilee 2000, Human 
Rights Watch, Socialist Workers 
Party и подобни. Тези движения 
се стремят към нещо, което 
може да определим като “капи-
тализъм с човешко лице” и са в 
основата на провеждащите се 
ежегодни Световни Социални 
форуми. За нас анархистите е 
очевидна тяхната склонност 
към национализъм и това, че 
съществуването на някакъв 
реформистки модел дава по-
вод на властта да обявява ра-
дикалните групи за “терорис-
тични”.

Вляво, освен посочените 
течения, има и други, които 
отричат не глобализацията, а 
въобще капитализма и държа-
вата като такава във всички-
те ґ проявления, били те про-
текционистки, етатистки 
(държавен капитализъм) или не-
олиберални. Към тези течения 
принадлежат повечето групи 
от анархисти, радикални еко-
логични и либертариански (сво-
бодомислещи) комунистиче-
ски групи. Анархистите не са 
против глобализацията! Това 
е факт, който медиите така 
и не проумяха, а разликата е 
също толкова проста, колко-
то разликата между стола и 
електрическия стол. Анархи-
стите са против корпоратив-

ната глобализация на капита-
лизма. Анархистките модели 
защитават принципите на 
пряката демокрация и пряко-
то действие и отказваме вся-
какво представителство чрез 
модела на парламентарната 
“демокрация”.

Десен антиглобализъм

Фундаментализъм във всич-
ките му проявления. Ето какво 
пише по този въпрос италиан-
ският философ и теоретик на 
самоуправлението Антонио 
Негри: „Под фундаментализъм 
трябва да се разбира не само 
радикалният ислям. Тук се от-
насят различните варианти 
на християнския фундамента-
лизъм в САЩ, националисти-
ческите течения в Европа по 
подобие на френския Национа-
лен фронт, групи от типа на 
руските ултрадесни и право-
славната църква. Общото при 
всички тези движения е едно: 
изтъкват се ценностите на 
традиционните религии, на 
нациите, расите или и трите 
едновременно, отстояват се 
чистотата, затвореността 
и обявяването на тези цели 
за свещени и неизменни. Фун-
даментализмът противопос-
тавя своите ценности срещу 
ценностите на глобалния ка-
питал и постмодернизма, сред 
които са расовото и\или ет-
нокултурното многообразие. 
В областите на икономиката, 
вътрешните и външни рабо-
ти, социалната политика, те 
обикновено целят протекцио-
низъм и консерватизъм, като 
допускат варианти за обеди-
нение – например идеята за 
ислямска търговска общност 
при някои фундаменталисти. 
Особено остро фундамента-
лизмът се противопоставя 
на свободното придвижва-
не на работна сила – като ос-
новна черта на свободната 
търговия. Фундаменталист-
ките течения също така се 
противопоставят на свобод-
ното движение на капитали, 
информация и производстве-
ни мощности. Това създава на 
фундаменталистките тече-
ния ореол на защитници на на-
ционалните трудови пазари 
и затова те печелят голямо 
влияние в пролетарските квар-
тали и региони. Тази „тяхна 
борба” кристализира особе-
но ясно наскоро, когато всич-
ки европейски националисти 
тръгнаха на поход срещу „тур-
цизирането” на Европа и в по-
широк план, срещу притока на 
източноевропейски работни-
ци към западноевропейските 
страни.

Не е трудно да забележим, 
че в десния и левия етатиски 
модел на антиглобализъм има 
немалко точки на пресичане. 
Преди всичко това е изповяд-
ването на протекционизма и 
идеите за масирано държав-
но присъствие в икономиката. 
Очевидно е, че тук съвпадат 
исканията на някои американ-
ски и европейски профсъюзи, 
неоконсерватори-фундамен-
талисти и леви антиглобалис-
ти със социалдемократическа 
и необолшевишка ориентация. 
Протекционизмът е нераз-

ривно свързан с национализма, 
с идеологическото налагане 
на чистотата на местните 
порядки. Тук може да дадем 
за пример приликите между 
родните националисти като 
“Атака” и разните болшевишки 
производни, проводени от пар-
тията-майчица БКП/БСП да си 
дирят късмета сами по белия 
свят.

Друго съвпадение между 
фундаментализма и левия ан-
тиглобализъм са в симпати-
ите към национализма на на-
ционално-освободителните 
движения – от чеченския до 
движението на баските в Ис-
пания. Разбира се, възгледите 
на левите антиглобалисти по 
отношение на Чечня не съвпа-
дат с тези на православния 
руски фундаментализъм, но 
често съвпадат с възгледите 
на мюсюлманския.

Няма съмнение, че домини-
ращите тенденции в рамките 
на алтерглобалистките иде-
ологии често се свеждат до 
защита на национални (иконо-
мически и други) интереси. В 
този контекст е важно да се 
спомене за една от главните 
тези в аргументацията на ле-
вите радикали на запад, които 
искат премахването на гра-
ниците. Този лозунг прозвуча 
и на протестите против Г8 
в Шотландия и той е директ-
но против протекционистки-
те мерки. Неговата логика е 
в това, че премахването на 
границите не само за стоки, 
а и за хора, ще доведе до пъл-
но премахване на сегашната 
капиталистическа система. 
В същото време такъв лозунг 
не е съвместим с идеологията 
на крайната десница, „защи-
таваща ни от пристигащите 
чужденци” (не е важно дали са 
бежански групи или отделни 
хора).

Възниква и друг въпрос: явя-
ва ли се антисемитизмът 
точка на пресичане на двата 
проекта? Да, определено, но 
тук трябва да бъдем много 
внимателни в оценките.

Действително антициониз-
мът на някои леви, като Соци-
алистическата работническа 
партия в Англия, се доближава 
до антисемитизма: исканията 
да се натика Израел в морето 
обективно съвпадат с лозун-
гите на мюсюлманските фун-
даменталисти и на практи-
ка е призив към геноцид. Но по 
принцип не бива да се смесват 
антисемитизмът и антици-
онизмът, както това често 
правят официалните, про-гло-
бализационни медии. Никой 
член на СРП не поддържа ан-
тисемитизма в собствената 
си страна, напротив, остро 
критикува антисемитите 
и нерядко ги напада физиче-
ски. Традиционно левичарски-
те анти-израелски течения на 
Запад не са антисемитски, но 
пък търпимо се отнасят към 
палестинския анти-израелски 
или даже антисемитски наци-
онализъм. И това, разбира се, 
поставя под съмнение техния 
интернационализъм.

Не бива да се забравя и 
това, че сред левите антигло-
балисти има и поддържащи Из-
раел – така наречените „анти-

дойч”. Факт е, че “анти-дойч” 
провеждат съвместни демон-
страции с ционистки органи-
зации и то във време, когато 
ционистите възпрепятстват 
бягството на руски евреи от 
Израел в страни от Западна 
Европа и са отговорни за реди-
ца злостни типично антисе-
митски актове.

Да обобщим: левият и де-
сният етатистки антигло-
бализъм могат тясно да се 
преплитат и взаимодейст-
ват. И това е свързано със са-
мата същност на глобализа-
цията като поредна мутация 
на държавата и капитала. Тя 

може да бъде заменена от нов 
протекционизъм. Това за анар-
хистите не е нищо повече от 
замяна на една версия на ка-
питализма с друга и ни обри-
ча вечно да избираме по-мал-
кото зло между различните 
разновидности на капитала и 
бюрокрацията. Позицията на 
анархо-комунистите трябва 
да бъде категорична по този 
въпрос. Само такава позиция 
дава възможност да видим не-
достатъците на антиглоба-
листкото движение и начини-
те за обединение на неговите 
сериозни сили. •

LGB/anonymous

„Модерните” немски националсти от Германската националдемократическа 

партия са против ЕС – „диктатура на световния едър капитал”, „за мир 

и свободни народи”, срещу „войните на глобализма”

„Партията на свободата” на австрийския националист Йорг Хайдер е за 

неутралитет, „а не военни авантюри” и изтегляне на австрийските войски 

от Афганистан. На плаката пише „Афганистан: внимание, опасност за 

живота” и любимото на всички националисти „Ние казваме това, което вие 

мислите.”, в този случай „Хайнц Кристан Щрахе (новият партиен вожд) казва 

това, което Австрия мисли.”
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Р А Д И К А Л Н И  Д В И Ж Е Н И Я  И  Р А Д И К А Л Н И  А К Т И В И С Т И

Кои са радикалните зелени?
Когато стане дума за ради-

кално екологическо движение, 
мнозина си представят наду-
ваемите моторни лодки на 
Грийнпийс, най-широко отразя-
ваните акции на екологически 
саботаж и ненасилствен те-
роризъм. Такъв е образът, по 
който радикалните „зелени” се 
отделят от „традиционните” 
движения – тяхната войнстве-
на, екстремистка тактика. 

Тактиката на преки акции 
с нейните елементи на игра 
заема определено място в по-
литиката на радикалните ини-
циативи, но е и тяхна външна 
обвивка, “връх на айсберга”.

С термина „радикален” се 
случи същото, както и с тер-
мина „екологичен” – първона-
чалното академично значение 
беше силно разширено от пуб-
лицистиката и средствата за 
масова информация. Ние сме 
длъжни да различаваме такти-
ческия и стратегическия ради-
кализъм, а също и степента на 
невъзприемане на едни или дру-
ги действия и цели от стра-
на на властта, а понякога, и на 
обществото.

Тактически радикализъм

Най-утвърдената в преса-
та, политологията и обще-
ството в наше време е пред-
ставата за радикализма, като 
за тактики, включващи крайни 
мерки. Радикални се наричат 
организации или хора, провеж-
дащи ярки протестни акции, 
предизвикващи негативна ре-
акция на властите. Всъщност 
в зависимост от степените 
на търпимост и демократич-
ността на самото общество 
и държавната система, за ра-
дикални могат да се считат 
не само блокади на пътища, 
окупиране на сгради или те-
роризъм (в слабо авторитар-
на система), но и протестни 
подписки, живи вериги и други 
мирни публични акции (ако сис-
тема е силно авторитарна). 

    Към радикалните, в сми-
съла на начини и методи на 
действие, може да се отне-
сат всички протестни дейст-
вия на организации, граждан-
ски инициативи или отделни 
групи хора против конкретни 
анти-екологични проекти. Това 
е едно широко, но и разнород-
но движение. Към него може да 
причислим действия на граж-
дани в села, градове и в мик-
рорайоните на най-големите 
градове. По правило такива 
инициативи възникват като 
част от вълната на обща со-
циална активност на хората 
и техният пик преминава за-
едно със затихването на тази 
активност. Хората излизат 
от домовете си и започват 
борба за своето здраве, за 
средата, обкръжаваща тях-
ното жизнено пространство 
по съвършено различни моти-
ви. Може да посочим редица 
примери за такива действия 
против строителство на пъ-
тища или съоръжения, гаражи 
или хипермаркети, унищожава-
не на културни или религиозни 
обекти. Радикализмът на тех-
ните действия има характер 
на реакция спрямо неочаквана-
та агресия от страна на сис-
темата. Те не искат да проме-
нят нищо генерално, просто 

желаят спокойствие за сами-
те себе си и тяхното жизне-
но пространство. В името на 
това те са способни на дейст-
вия, неприемливи и неочаквани 
от системата – на радикални 
действия – блокади, живи вери-
ги и даже унищожаване на тех-
ника и съоръжения.

    Към тактическия ради-
кализъм прибягват и много 
известни екологични органи-
зации за привличане внимани-
ето на пресата, населението 
или властите за решение на 
отделни проблеми, ако това 
е невъзможно да стане чрез 
„традиционните” методи. Към 
този род организации може 
да отнесем Грийнпийс и много 
техни последователи в различ-
ни страни по света. Грийнпийс 
обаче не бива да се отнася към 
радикалните организации, въ-
преки многото провеждани от 
нея преки акции. Главно място 
в дейността на Грийнпийс зае-
ма информационната работа, 
работата на експерти, лоби-
ране пред национални власти 
и международни организации. 
Грийнпийс не нарушава закона 
и при всяко стълкновение с ор-
ганите се стреми да докаже 
това. Тя зачита неприкосно-
венността на частната соб-
ственост, за което е подла-
гана на критики от страна на 
радикални екологични инициа-
тиви. Но най-главното, тази 
организация със своя чисто 
външен радикализъм не е носи-
тел на какъвто и да било идео-
логически радикализъм. Прак-
тически тя стои на същата 
система от ценности, която 
защитават и индустриалните 
държави и се опитва да кориги-
ра тяхната политика от „ре-
алистични” и реформаторски 
позиции. Именно дейността на 
тези лесно достъпни за журна-
листи организации дава повод 
радикалната тактика на тези 
„крайни зелени” да се схваща 
погрешно за тяхна стратегия. 

Стратегически 
радикализъм

В този случай за радикал-
ни следва да се считат орга-
низации и хора, изповядващи 
идеи за коренни промени в об-
ществото и само в тях те 
виждат възможност за разре-
шаване на дълбоките проти-
воречия между загиващата 
природа и съвременното ин-
дустриално общество. Отно-
во в зависимост от степента 
на авторитарност на систе-
мата, такива промени могат 
да бъдат “меката” модерниза-
ция (в случая на консерватив-
на, стагнационна система), 
реформите и не на последно 
място революцията (в случай 
на либерална система). 

    Широко разпростране-
ни заблуждения на социоло-
зи, журналисти и “традицион-
ни зелени” са, че радикалното 
крило на движението прибяг-
ва към екстремистка такти-
ка изключително с цел реша-
ване на някакъв конкретен 
екологичен проблем. На това 
се основава критиката срещу 
“крайните зелени” като неспо-
собни реално да въздействат 
за предотвратяване на гло-
бална екологична катастрофа. 
Безсмислено е да считаме, че 

закриване на обект (или съхра-
нението на малък къс относи-
телно дива природа) се явява 
единствена и крайна цел на ра-
дикалните акции. Това схваща-
не е и погрешно. Ако се суми-
рат целите, преследвани от 
различните организации при 
провеждане на отделни акции, 
може да отделим следните 
цели:

1. Агитация сред местното 
население, неговото екологи-
ческо просвещение, и в крайна 
сметка промяна на начина на 
мислене. 

2. Активизиране на потен-
циални участници в движение-
то, тяхното въвличане в еко-
логичните движения въобще и 
в радикалното крило в част-
ност, създаване на нови еколо-
гически инициативи с местни 
активисти, по нататъшната 
им поддръжка и интеграция в 
световните екологични дви-
жения.

3. Промяна на отношение-
то към проблема за опазване 
на природата от страна на 
местната преса, органите на 
властта, трудовите колекти-
ви, работниците. 

4. Сбирки за “запознаване с 
дейността” с новите членове 
на радикалното движение, при-
съединили се към организация-
та в периода между акциите. 
Изграждане на обществения 
образ на самата организация, 
повишаване авторитета на 
“зелените”, привличане към ор-
ганизацията на материални 
средства. 

5. Нанасяне на демонстра-
тивни удари по противника 
(“Да не им се услажда много жи-
вотът”).

6. Поддържане на “бойния 
дух” в движението на “тради-
ционните”. 

7. Моделиране на алтерна-
тивни социални отношения 
сред участниците в акциите. 

Разбира се, не всички ради-
кални групи приемат изцяло 
горния списък. За едни е непри-
емливо да се занимават със 
самореклама и набиране на 
финансови средства, други не 
се ориентират към власти-
мащите, трети не желаят да 
стават реклама на полити-

ческото течение на „еколози-
те”, използващи успехите на 
радикалите в собствената си 
борба за власт. И разбира се, 
не всички цели се декларират 
от организациите в призиви и 
искания. 

Малко история

Радикалните екологични 
движения в Западна Европа и 
Северна Америка произлязоха 
от масовите социални проте-
сти през шейсетте години. 
Младежките бунтове против 
лицемерието на капиталисти-
ческото общество, избухнали 
в Европа (Париж през 1968 г.) и 
САЩ (фестивала Уудсток, бор-
бата против войната във Ви-
етнам, за правата на жените 
и чернокожите) дадоха начало-
то на нови социални движения, 
в това число и на екологично-
то. 

    Радикализмът на дейст-
вията през 60-те (барикади 
и сблъсъци с полицията) беше 
съпътстван от радикализъм 
на целите (искания за коренно 
преустройство на общество-
то) и това даде основата за 
развитие на радикалното еко-
логично движение за десетиле-
тия напред. Идеите за преу-
стройство на обществото на 
основата на свобода (а не бол-
шевишкия сурогат) завладяха 
умовете на милиони хора по 
целия свят. 

    Идеологическата основа 
на екологичното движение за-
почна да се формира дълго пре-
ди младежките бунтове през 
60-те години. През 1952 г. на 
бял свят излиза статията 
„Проблеми с химията в проду-
ктите”, скоро след това в Гер-
мания е издадена книга по тази 
статия. Един от съавторите 
на книгата – Мъри Букчин – в 
последствие става идеолог на 
радикалното екологично дви-
жение, но издава и редица кни-
ги и трудове в областта на 
анархизма, които определено 
оказват влияние на последва-
лите революционни процеси в 
западното общество. Така че, 
бунтът през 60-те не само по-
роди радикалното (и традици-
онното) екологично движение, 

но и беше подготвен от него-
вите теоретици. 

Положението днес

В повечето съвременни ра-
дикални екологични движения 
с радикализъм са пропити иде-
ологията, философията и ети-
ката на движението. Не може 
да се говори за някаква обеди-
няваща всички радикални “зеле-
ни” идеологическа база, въпре-
ки че по основните моменти 
възгледите им съвпадат.

Обществено-екологичните 
движения в страните от “тре-
тия свят” се развиват труд-
но. Нищета и отсъствието 
на поне някакви демократични 
институции води до чести ре-
пресии на зелените от страна 
на властите, корпорациите и 
настроеното от тях против 
еколозите население. В стра-
ните със силно авторитарни 
режими екологична дейност се 
опитват да осъществяват ор-
ганизации от САЩ и Западна 
Европа. 

В Източна Европа радикал-
ното екологично движение за-
почна да се развива веднага 
след като се измени политиче-
ският климат в бившите со-
циалистически доминиони. Въз-
никват както аналогични на 
западните организации (като 
Earth First!), така и собствени 
инициативи. Огромно влияние 
за формирането на радикални 
организации тук, както и на 
Запад, оказват анархистите. 
Екологичното движение, прода-
дено от политиците от всич-
ки видове, откри в анархисти-
те истински съюзници, които 
не се стремят да превърнат 
екологичните проблеми в поли-
тически капитал. 

Без съмнение в днешната 
изострена екологична криза ро-
лята на „крайните зелени” във 
всички сфери на обществото 
ще расте. Перспективите на 
това уникално и интересно дви-
жение се увеличават с осъзна-
ването на неспособността на 
традиционните политически 
сили да предотвратят глобал-
на екологична катастрофа. •

Сергей Фомичев 
punker@375crew.org

Арест на активисти на Грийнпийс пред централата на Ексон Мобил в Ървинг, Тексас. Еколозите преди това 

„арестуват” корпорацията за „престъпно участие в глобалното затопляне”. (снимка Индимедия Хюстън)
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ДИВЕРСИЯ 

В  Е Ф ИРА

АНАРХО КАЛЕНДАР
„Всяка власт е заговор срещу свободата на народа.”

• На 02.11.1910 г. в Шипка (Ст.
Загорско) е роден анархистът 
Иван Христов Гуджев, преми-
нал през болшевишките лаге-
ри на смъртта. 

• На 04.11.1873 г. в гр. Сантяго 
са убити няколко испански без-
властници. 

• На 05.11.1895 г. в гр. Лом е ро-
ден видният български анар-
хист Петър Лозанов (Перчо).

• На 08.11.1944 г. в Радомир се 
състои учредителната конфе-
ренция на югозападния съюз на 
Ф.А.К.Б. – Федерация на анархо-
комунистите в България.

• На 08.11.1889 г. е роден анархи-
стът  Нестор Иванович Мах-
но, предводител на анархис-
тическото революционно и 
национално-осбодително дви-
жение в Украйна.

• На 10.11.1945 г. във в. ”Работ-
ническа мисъл” е отпечатана 
платформата на Ф.А.К.Б. 

• На 11.11.1974 г. в Париж уми-
ра един от старите идеоло-
зи на анархизма в България 
Иван Рачев Иванов, известен 
още като Иван Правдолюбов и 
Иван Роков.

• На 11.11.1887 г. в Чикаго са 
обесени борците за осемчасов 
работен ден – Аугуст Шпис, 
Адолф Фишер, Албърт Пар-
сънс, Джордж Енгел. Оттога-
ва тази дата е известна като 
“Черния петък”.

• На 17.11.1977 г. в София умира 
анархистът Трухчо Николов 
Трухчев – прекарал дълги годи-

ни във фашистките и болше-
вишки затвори и концлагери.

• На 18.11.1923 г. в София изли-
за анархокомунистическият 
вестник “Протест”. 

• На 20.11.1936 г. при защитата 
на Мадрид е убит от българ-
ски болшевик легендарният ис-
пански анархист Буенавенту-
ра Дурути.

• На 23.11.2004 г. в село Хърсо-
во (Благоевградско), почива 
анрхистът д-р Любен Иванов 
Янкулов, прекарал години в бол-
шевишките концлагери.

• На 25.11.2004 г. в Благоевград 
почива анархистът Атанас 
Мечкаров. 

• На 27.11.1901 г. в Одрин са 
обесени анархистите Сла-
ви Мерджанов, Христо Илиев 
и арменският революционер 
Бедрос Сермджиян – заловени 
след кръвопроливно сражение 
във връзка с аферата “Нури 
бей”, при което е убит и анар-
хистът Петър Соколов.

• На 28.11.1997 г. в Търговище 
на 85 годишна възраст почи-
ва анархистът Иван Стоев 
Стойчев, жертва на болше-
вишките репресии. 

• На 30.11.1914 г. умира испан-
ският теоретик на безвлас-
тието Анселмо Лоренцо.

• На 30.11.1934 г. в лагера 
“Бреендонк”(Белгия) е екзеку-
тиран от хитлеристите бъл-
гарският анархист Тодор Ан-
гелов (Божаната), организирал 
съпротива срещу фашизма.

Д-р Тасе Дойчинов
85-годишният лекар анархист не е вече сред нас

СВОБОДНА  МИСЪЛДНАНА ММИСДНАНАНА А МММИСДНАНАНАНА А ММММИС
Дра ги чи та те ли,
Або на мен тът за вес т ник “Сво бод-
на ми съл” МОЖЕ ДА СТАВА ДО 15-
ТО ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ ВЪВ 
ВСИЧКИ по щен с ки кло но ве на 
стра на та. 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 2006
ВЕЧЕ 12 СТРАНИЦИ

Нещастен случай отне жи-
вота му на 23.09.2005 г., на 85-
годишна възраст.

Прегърнал идеите на анархи-
зма още на младини като уче-
ник, за които е изключен от 
гимназията в Кюстендил, Тасе 
взима участие в борбите про-
тив фашизма и по-късно срещу 
болшевизма. След 9 септември 
1944 г. минава и през болше-
вишките концлагери. В опи-
та си да емигрира през 1948 г. 
лежи в Югославските концла-
гери и затвори, след което ус-
пява да  премине през Австрия 
до Германия, оттам във Фран-

ция, за да се установи накрая в 
Швейцария, където завършва 
медицина и започва да работи 
като лекар-анестезиолог.

В емиграция остава верен 
на своите идеи и членува в Съ-
юза на българските безвласт-
ници в чужбина, където се бори 
за силна и сплотена организа-
ция в България и по света.

Отивайки си, той остави да 
тъжат верни другари, жена и 
двама сина. •

От приятелите му от Съюза 
на българските безвластници 

в чужбина.

Две нови анархистически издания

ПО ЛЕ З НИ КНИ ГИ НА НИ С КИ ЦЕ НИ

Фе де ра ци я та на анар хи с ти те в Бъл га рия пре д ла га на чи та те-
лите на в. "Сво бо д на ми съл" сле д ни те за г ла вия на анар хис ти че-
с ка литерату ра:

КНИ ГИ:

1. Ос но ви на без в ла с ти е то - Г. Ха джи ев 1 лв.
2. На ци о нал но ос во бо ж де ние и безвластие - Г. Ха джи ев 1 лв.
3. Вче ра ш ни, дне ш ни и ут ре ш ни про б ле ми - Г. Ха джи ев 1 лв.
4. Ис то рия на безвластническото дви же ние

в Бъл га рия - Г. Ха джи ев 1 лв.
5. Моя път (спомени в два тома) - Г. Хаджиев 2х1 лв.
6. Фе но ме нът Ма х но - П. Ар ши нов 1 лв.
7. За б лу ж де ни я та на мар к си з ма - Пи ер Ра мю 1 лв.
8. Съ би ти е то на ве ка - анар хи с ти че с ка Ис па ния - 

Г. Ле вал  1 лв.
9. Вза и мо по мо щ тта - фа к тор на ево лю ци я та - 

П. Кро по т кин 1 лв.
10. Ан тиис то рия сла вя нобъл гар с ка - Г. Кон с тан ти нов 1 лв.
11. Краят на държавата и капитала - Г. Константинов 3 лв.
12. С думи вместо с куршуми - Г. Константинов 5 лв.
13. Възможна ли беше съпротивата срещу ДС? 3 лв.
14. Нечути песни - Кръстьо Г. Хаджииванов  3.50 лв.
15. Национализъм и култура - Рудолф Рокер 2 лв.
16. Национализъм и култура - Рудол Рокер том II 5 лв.
17. Избрани страници за и от него - Михаил Бакунин 2 лв.
18. Барутни (по)мисли - Г. Константинов                                         5 

лв.
19. Хляб и свобода - П. Кропоткин 4 лв.
20. Ставайте, робове - Г. Константинов 5 лв.

БРО ШУ РИ:

1. Сто па ни с ва не то на зе мя та - Г. Ха джи ев 0,50 лв.
2. Про б ле мът за ор га ни за ци я та на анар хи з ма - Г. Ха джи ев 0,50 лв.
3. Що е анар хи зъм? 0,50 лв.
4. От го вор на ед на вяр ва ща - С. Фор 0,50 лв.
5. За об щи на та 0,50 лв.
6. Фе де ра ли зъм и цен т ра ли зъм - Ру долф Ро кер 0,50 лв.
7. Крахът на руския държавен комунизъм - Рудолф Рокер 1 лв.
8. Килифаревско народно въстание и килифаревска чета  1 лв.

Тези книги и горните нови заглавия мо жете да ку пи те от ан ти-
к вар на та кни жар ни ца на пл. "Славейков"№7. Същите още могат 
да бъдат поръчани и изпратени от Александър Методиев Наков, 
Перник, ул. "Република" №4.

Кои сме ние?, 
издава ФАБ, 
18 страници

В тази бро-
шура ще наме-
рите кратко и 
емоционално из-
ложение на иде-
алите и целите 

на Федерацията на анархисти-
те в България и пътищата за 
засилване на анархисткото 
движение.

„Не грубият личен интерес, 

а кристалната чистота на 

идеала трябва да легне в осно-

вата на нашата тактика.” Не 
са ли тези думи на авторите 
нещо, което отдавна усещаме, 
че ни липсва? •

Любовта 
на малката 
безвластничка, 
Анхиела 
Граупера, 
издава ФАБ, 30 
страници.

В малката 
си повест пи-

сателката е вложила голяма 
художествена и морална сила. 
Героинята Естрела е прекра-
сен образ на свободолюбива, 
изпълнена с идеализъм, твър-
дост и достойноство млада 
жена, закърмена с идеите на 
безвластничеството. Нейна-
та удивителна упоритост и 
безкористност, нейната все-
отдайност на майка и дос-

тойнство на жена извършват 
преврат в душата на младия 
буржоа Карл. Той признава, че 
никога не е срещал жена, която 
да превъзхожда Естрела по до-
брота, нежност, достойнство 
и преданост. Заявява, че има 
зад гърба си една неустраши-
ма и калена боркиня, с която би 
повел борба с целия свят. „Аз 

се прекланям пред твоите 

идеи, Естрела. Те бяха, които 

те предпазиха от всичките 

измами на живота и младост-

та. Те бяха, които те окри-

лиха да поемеш с усмивка на 

уста мъченическия път на из-

оставена майка. Пази идеите 

си, малка и очарователна без-

властничко!” •


