
„Комунизмът си отива…” 
Петър Ганев 

 
16 декември 2009 г., Копенхаген – Уго Чавес се обръща към света: 
 
„…Капитализмът е разрушителен модел, който заплашва да сложи окончателен край на 
човешката раса…” 
„Историята изисква всички хора да се борят против капитализма или планетата ни ще 
изчезне…” 
…следват бурни аплодисменти… светът приветства Уго Чавес и думите му… 
 

Това не е кошмар, това е реалността, такава каквато е тези дни в Копенхаген, където световните 
лидери си говорят за климата и за бъдещето ни.  
 

Позицията си в защита на климата обявиха и следните „хуманисти”: 
 

 
 
Да, всички те – Махмуд Ахмединеджад (Иран), Уго Чавес (Венецуела) и Робърт Могабе 
(Зимбабве) говориха в защита на климата и срещу капитализма. Едва ли точно тези тримата имат 
нужда от някакво представяне – това, което ги обединява, е, че те просто не зачитат човешките 
права (всеки - по свой начин). Не случайно Могабе има забрана въобще да припарва до Европа, но 
в случая беше направен компромис – все пак е важно да го чуем човекът какво има да каже за 
климата. 
Докато тези тримата обвиняваха западния свят за всичкото зло по света, отвън също беше 
интересно. Мили и загрижени за климата хора протестираха и току се сбиваха с полицията – 
резултатът е, че около 1000 човека бяха арестувани. Нищо, поне са имали кауза, която да си 
заслужава. Ето част от тяхната кауза: 
 

 
 
„Нашия климат, не вашия бизнес”. Интересен е и лозунгът малко по-назад - „Капитализмът 
убива”. 
 



 
“Спасете планетата, отървете се от капитализма” и „Имаме нужда от централно (социално) 
планиране” 
 

Колко мило! За да стане още по-мило, трябва да знаете, че най-често срещаният символ при 
протестите беше… сърпът и чукът!  
 
 

Разбира се, най-доброто го запазих за накрая. Всички знаем какво означава „от всеки според 
способностите му, на всеки според потребностите му”. Мислите, че това са остарели неща?! Не 
виждате връзка между подобни твърдения и климата?! Е, представям ви тогава върха на 
човешката мисъл… 
 
 

„Произвеждаме спрямо възможностите на планетата, разпределяме спрямо нуждите на 
хората” (снимка по-долу). 

 
 
Светът е обезумял! Не климатът, а свободата ни е заплашена! 
 

Поздрави за всички разумно мислещи хора със следното: 
 
„Държавна е земята, 
отровени полята, 
замърсена е водата 
и подтисната душата. 
… 
Комунизмът си отива, 
Комунизмът си отива, 
Комунизмът си отива, 
спете спокойно деца…”* 

                                                 
* Текст на Васко Кръпката, лауреат на Наградния фонд ” Георги Василев” за принос  към свободата на 
духа, 2007 г. 
 


