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П

о отношение научното
творчество и възгледите на великия германски философ на правото, историк и геополитик
Карл Шмит практиката е изработила две „формули на добрия
тон”. Първата формула на добрия тон изисква творчеството
на Шмит да се познава добре, да
се познават неговите принципи
Валентин ВАЦЕВ
и методология. Втората формула на добрия тон, обаче съдържателно противоречи на първата. Да, положенията на Шмит трябва да се познават, с тях трябва да се работи, предвид огромния авторитет на Шмит. Обаче
Шмит не подлежи на цитиране, нито на позоваване, нито е уместен за съдържателна аргументация, по причина на неговия открит, последователен, системен антилиберализъм. Просто казано, длъжни сме да познаваме Шмит, да го ценим и да се съобразяваме с него, като едновременно с това сме длъжни да се държим така, сякаш никога не сме чували името му. Либералите от
правото (а и не само оттам), които Шмит разгроми теоретически, се реваншираха в практическата плоскост. Задължително беше, в целия следвоенен период всяко споменаване
на Шмит, по какъвто и да било повод, да бъде съпроводено с яростно морално заклеймяване – „Шмит като коронен
юрист на нацисткия режим” следва да бъде системно отричан, без да имат значение факти и особености от неговата
персонална биография.
И до днес оценката за този германски автор е двойнствена,
теоретически той е победител, а на практика е жигосан с найлошото клеймо, което европейският следвоенен либерализъм
е можал да измисли – той е обвинен в сътрудничество с нацизма. Доколко и в какъв смисъл това е вярно, няма никакво значение – важна е необратимата стигма, наложена върху името и върху
цялото му творчество.
На стр. 2
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окът от огнището на коронавируса поставя Пекин и Вашингтон
в сблъсък. Сред безбройните
изумителни геополитически
въздействия на коронавируса,
едно е най-очевидно. Китай се
представя по нов начин. За
първи път от началото на реформата на Дън Сяопин през
1978 г. Пекин открито счита
САЩ за заплаха, която външният министър Ван Йи заяви
на конференцията по сигурността в Мюнхен в разгара на
борбата срещу коронавируса
преди месец.
Пекин внимателно, стъпка по стъпка изгражда сценарий, според който от началото
на атаката на коронавируса ръководството знаеше, че е под
атаката на хибридна война.
ISSN 1310-8492

Covid-19 - Глобалната криза и
геополитическата турбулентност
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ИСТИНАТА ЗА КОРОНАВИРУСА
КИТАЙ ОТКРИТО ОБВИНИ САЩ В ХИБРИДНА ВОЙНА

Пепе ЕСКОБАР
Терминологията на Си Цзинпин е основният ключ за разбирането на това. Той каза съвсем
официално, че това е война. И
като контраатака трябва да започне "народна война".
Освен това той описа
вируса като демон или дявол. Си е конфуцианец. За

разлика от други древнокитайски мислители, Конфуций
не искал да обсъжда свръхестествени сили и да преценява
последствията. В китайския
културен контекст обаче дяволът означава „бели дяволи“
или „чужди дяволи“: guailo на
мандарински, gweilo на кантонски. Така Cи Цзинпин предаде силно и зашифровано послание.
Когато Чжао Лицян, говорител на китайското Външно
министерство, направи огнено изявление за възможността, че „може би американската армия е довела епидемията
в Ухан“ - първият удар, дошъл
от висш служител - Пекин изпрати „пробен балон”, сигналиЗОРА Е !

зирайки, че ръкавицата найнакрая е хвърлена. Чжао Лицян направи пряка връзка с
военните игри в Ухан през октомври 2019 г., в които участва
делегация от 300 американски
военни.
Той директно цитира директора на американските
Центрове за контрол на заболяванията Робърт Редфийлд,
който миналата седмица на
въпрос не са ли диагностицирани някои случаи от коронавирус посмъртно, той отговори, че „някои случаи наистина
са диагностицирани в САЩ по
този начин“.
Взривното заключение на
Чжао е, че коронавирусът вече
е присъствал в Съединените

щати още преди идентифицирането му в Ухан - поради напълно документираната неспособност на САЩ да тестват и установяват разликите
от грип.
Добавете всичко това към
факта, че мутациите в гена на
коронавируса в Иран и Италия са последователни. Беше
разкрито, че те не принадлежат
към вида, който е в Ухан. Китайските медии открито поставят въпроси и установяват връзка между затварянето на "небезопасната" лаборатория за военно биологично
оръжие във Форт Детрик миналия август, военните игри и
епидемията в Ухан.
На стр. 2
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Днешният исторически момент, който преживява България, заедно с останалата част
от глобализираното човечество, предлага много сериозни
причини и разкрива много сериозни основания някои от
основните идеи на Шмит да
бъдат отново напомняни.
Още първото изречение в
първата глава на неговия програмен труд „Политическа теология (четири глави за суверенитета)” гласи: „Суверенен е този,
който взема решения за извънредно положение”.
Изясняването на тази мисъл
може да бъде облекчено чрез
още няколко цитата от автора,
чието цитиране всеки път трябва да бъде придружавано с молба за извинение. И така:
- тази дефиниция може да
бъде справедлива за понятието
„суверенитет” само като пределно понятие. Защото пределно понятие означава не смътното понятие като в небрежната
терминология на популярната
литература, а понятие за пределна сфера. Съответно, тази
дефиниция може да бъде обвързана не към нормалния, а
само към крайния случай.
- под извънредно положение следва да се разбира общо
понятие от учението за държавата, а не някакво извънредно постановление или кое
да е обсадно положение.
- извънредното положение
във висша степен е пригодно
за юридическа дефиниция на
суверенитета, и това има системно, логически-правно основание.
- защото всеобщата нор-

ма, както тя е изразена от нормално действащата формула на
правото никога не може в пълна мяра да улови абсолютното изключение и следователно не е способна напълно да
обоснове решението за това,
че даденият случай е наистина изключителен.
- когато казват, че юридически е невъзможно да се провери налице ли е извънредно
положение, се тръгва от предпоставката, че решението в
правен смисъл трябва да бъде
изцяло производно от съдържанието на нормата. Но именно и в това се състои въпросът.
Всеобщността на тази формула
е само израз на либерализма на
правовата държава и в нея не се
отчита самостоятелното значение на решението (Dezision).
- няма никаква практическа
или теоретична разлика в това
да се признава или не абстрактната схема, която се предлага
за дефиниране на суверенитета (суверенитетът като висша
непроизводна власт на управника). За понятията сами по
себе си не се спори, спори се
за конкретното приложение,
т.е. затова кой взема решение
в случай на конфликт, в какво се състои интересът на публиката или на държавата, обществената сигурност и реда,
„le salut public” и т.н. Изключителният случай, случаят, неописан в действащото право, може
в най-добрия случай да се характеризира като случай на крайна необходимост, заплаха за
съществуването на държавата или нещо подобно, но не
може да бъде описан по своя
фактически състав. Само този
случай актуализира въпроса

ГЛОБАЛИЗМЪТ СРЕЩУ

не е суверен, а само репрезентатор на суверена, че в добре
развитите правни системи понятието извънредно положение е предварително уговорено и кодифицирано и то присъства не в обичайния кодекс
от закони, а на равнището на
върховния закон – Конституцията.
Българската правна
система не разполага с
понятието „извънредно
положение”

за субекта на суверенитета,
т.е. въпроса за суверенитета
изобщо.
- суверенът стои извън нормално действащия правопорядък и все пак му принадлежи,
защото той е, който е компетентен да решава може ли да
бъде спирано действието на
Конституцията. Всички тенденции на съвременното развитие на правовата либерална
държава водят към отстраняване на суверена в този смисъл.

може да обобщим – само суверенът (а той е фигура, стояща
едновременно извън и вътре
в правната реалност и властта
му не се извежда и не произтича от закон) може да решава за това кой случай е извънреден, кое положение (в държавата) може да бъде характеризирано като извънредно.
Към тази формула следва да се
обърнем днес, докато наблюдаваме как тромаво, хаотично
и безпомощно българският
парламент се опитва да роди
Закон за извънредното полоСамо суверенът може да
жение. Очевидно тук следва да
решава!
Без да задълбочаваме повече, се напомни, че парламентът

ИСТИНАТА ЗА

Работната хипотеза за коронавируса като много мощНякои от тези въпроси но, но причиняващо Армабяха зададени - без отговор - в гедон биологично оръжие, е
самите Съединени щати.
идеалният му инструмент за с биологично оръжие, запоОстават допълнителни въ- цялостен социален контрол - чна „народна война” с пълнапроси относно неясното съби- и в световен мащаб.
та сила на държавата. Метие 201 в Ню Йорк от 18 октодично. От позицията на
Куба се очертава като
томври 2019 г.: репетиция на
„каквото и да ни струва“. Сега
биотехнологична сила
световната пандемия, причинавлизаме в нов етап, койТочно както напълно
нена от смъртоносния вирус
то Пекин използва, за да ко- какъвто се оказа коронавиру- прикритото посещение на ригира съществено взаимосът. Това великолепно съвпа- Си Цзинпин в Ухан миналата действието си със Запада,
дение се случи месец преди седмица, беше ясна демон- със съвсем различна рамка,
страция пред цялата планеизбухването му в Ухан.
що се отнася до САЩ и ЕС.
Събитие 201 беше спонсо- та, че Китай печели „народна„Меката сила” има пъррирано от Фондацията на Бил та война“ срещу коронави- востепенно значение. Пекин
и Мелинда Гейтс, Световния руса с огромни жертви, така изпрати полет на Air China
икономически форум, ЦРУ, и Русия действа по Сун Дзъ до Италия с товар от 2300 гоБлумбърг, Фондация „Джон срещу Рияд, което доведе до леми кутии с маски и текст:
Хопкинс” и ООН. През този ден значително намаляване на „Ние сме вълните на едно море,
в Ухан започнаха световните цената на барел петрол и по- листата на едно дърво, цветямогна, от всяка гледна точка,
военни игри.
та на една градина“. Китай изНезависимо от произхода да се постави началото на прати и щедри хуманитарни
на вируса, който все още не неизбежното възстановява- доставки в Иран, доставени
е окончателно определен, тъй не на китайската икономи- от осем полета на Mahan Air,
като Тръмп пише туитове за ка. Ето как работят стратеги- авиокомпанията подложена
„китайски вирус“, коронавиру- ческите партньорства.
на незаконни, едностранни
Позициите на шахматнасът вече поставя изключителсанкции на администрацияно сериозни въпроси относно та дъска се променят с гла- та на Тръмп.
биополитиката (къде е Фуко, возамайваща скорост. ВедСръбският
президент
когато имаме нужда от него?) и нага след като Пекин опреде- Александър Вучич не може
ли коронавируса като атака
биологичният тероризъм.
да бъде по-точен: „ЕдинствеОт стр. 1
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– нито като съдържателно
описано състояние на нещата,
нито като формално понятие,
което да отпраща към суверена. Всъщност, в съвременните
правни системи става именно
това – споменаването на категорията „извънредно положение” отвежда директно към
суверена, както е разбран и
описан в съответната правна система. В България е иначе – без общественото мнение
в страната да се „обременява с
излишна правна метафизика”
българското общество се съгласи с една брутална подмяна на понятията – „суверенитет” започна да се подменя с
„независимост”. След тази концептуална фалшификация за
управляващите всичко стана много лесно: един бракоразводен адвокат, който по
волята на СДС, (но и на БСП,
разбира се) работи известно
време като президент на страната, успя с бързия си ум (и с
още по-бързия си език) да ар-

Въпрос на деня

ната страна, която може да
ни помогне, е Китай. Сега всички разбират, че европейската солидарност не съществува. Това беше вълшебна приказка, но само на хартия! "
Вечно намираща се под
строги санкции и винаги демонизирана, Куба все още
не е в състояние на пробив дори и в биотехнологиите. Антивирусният Heberon - интерферон алфа 2b - лечебно средство вместо ваксина,
- се използва с голям успех
при лечението на коронавирус. Съвместното предприятие в Китай произвежда своя
инхалационен вариант и
поне 15 страни вече са заинтересовани да го внасят.
Сега сравнете всичко по-горе с факта, че администрацията на Тръмп предлага 1 милиард долара, за да привлече
германски учени, работещи
в биотехнологичната компания   Curevac в Тюрингия,
за експериментална ваксина

Covid-19, така че тази ваксина
да е „само за САЩ“.
Психологическата
операция на социалното
инженерство.

Сандро Мецадра, съавтор
на Брет Нийлсън, в оригиналния труд „Политика на операцията: Разкопки на съвременния капитализъм“, вече се опитва да   създаде концепция,
в която точно сега се намираме,
в смисъла - да се борим с Covid19.
Изправени сме пред избора на малтузийския род - провокиран от социалния дарвинизъм - „воден от оста Джонсън-Тръмп-Болсонаро“, и от друга страна, „прекалибрирането
на общественото здравеопазване като основен инструмент“,
примери за което са Китай,
Южна Корея и Италия. Ето
това са основните уроци, които трябва да извлечем от опита на Южна Корея, Тайван и
Сингапур.
брой 13, 31 март 2020 г.

ЧОВЕЧЕСТВОТО

тикулира колективното подсъзнателно на цялата българска политическа класа – суверенитетът може да се залага,
отстъпва и преотстъпва, това
се изисква от нашия нов „цивилизационен избор” и изобщо
изборът между това да бъдеш
суверенен или да бъдеш собственик е еднозначно определен: в името на това да бъдем собственици, (и разбира
се, да бъдем на страната на победителите - най-сетне) избираме качеството да бъдем несуверенни. Нямаше как да се
обясни на българския, прости Господи, политически елит,
че който губи суверенитета си
(и по-лошо - който го залага и
търгува с него) неминуемо и
то съвсем скоро след това, се
оказва несъстоятелен и като
собственик. Разбира се, връзката между суверенитет и собственост нито е пряка, нито е
къса. Но тя е реална, ужасяващо реална и това се потвърди
от практиката на последните
30 години. Българската политическа класа сложи на тезгяха за продан националния суверенитет на България. Сделката се състоя, търговията със
суверенитет се превърна в основно доходно перо на т.нар.
„български политически елит”.
От тази сделка произтекоха
твърде много имоти за елита
– например днес българският суверенитет може успешно
да съшествува (в превърната
форма) и като „тризонет” на
Шанз’ Елизе в Париж...

Но оттук произтекоха и някои неудобства. Днес няма
кой, заемайки ролята на суверен, да въведе извънредно
положение. Суверен в страната няма, просто не се наблюдава,
живеем несуверенен живот като
весели пуерториканци, като индигенните племена, населяващи Северните Мариански
острови. Разбира се, колективният Бойко Борисов, (а не
индивида с това име), който
не е спрял да претендира, че
носи на раменете си съдбата
на България, може да излезе
и с претенцията, че е суверен.
Но това е недоказуемо – нали
именно същите хора развратиха българското общество с
чудовищното твърдение, че
отказът от суверенитет е цената, която трябва да плати България, за да добрува в дружното семейство на европейските
народи.
Накратко, днес
България суверен няма.

Освен българският народ, разбира се – но на него
му е внушено, боя се по необратим начин, че суверенитетът, всъщност е тежко наследство от мрачното минало, което трябва да се преодолее час
по-скоро и, че днешната задача на този народ е не да мисли за такива вехти фантоми,
а да живее от ден на ден все
по-щастливо във връхлетялото го общоевропейско щастие. Колективният Борисов
– а това е ядрото на днешната политическа класа, от своя

страна, няма нужда от суверенитет, а ако отнякъде такъв се
появи (разбира се, фантастична
хипотеза) първото, което следва да направи и ще направи,
е да го продаде на костуема
цена. Компрадорската класа
по дефиниция няма нужда от
суверенитет, тя е „анаеробна”.
За нея суверени на България
са „началниците, които дано
да се разберат, а ние сме лесни”,
по думите на Бащицата на нацията; суверен днес на България е американският посланик - и къде, впрочем, изчезна тази госпожа? Доскоро рецитираше българска поезия,
инспектираше магистрали от
джипа на Предводителя на
новото българско дворянство
и поздравяваше българите с
духа им. А сега се стаи някъде.
Може да се наложи (пред лицето на суровата историческа
необходимост) да се обърнем
към уважаемата г-жа фон дер
Лайен с молба да поеме суверенитета ни...
А дотогава ще се занимаваме със самостоятелно юридическо творчество – българският политически елит с пръхтене, стонове и охкане ще се
напряга да роди извънредно
положение. Когато си свикнал
друг да определя аксиомите на
държавно-правното ти съзнание, писането на такъв закон
е истинско бреме – и изобщо,
какво значи извънредно положение, след като политическия, с извинение, елит на
страната и така е свикнал да
живее в чрезвичайщина – съгласието на елита, например,
с това че няма нищо нередно
един премиер да инструктира митническите служби да

КОРОНАВИРУСА
Основният избор, както отбелязва Мецадра, е между "естествения подбор на населението" с хиляди жертви
и "защитата на обществото"
чрез въвеждане на "различни нива на авторитарен и социален контрол". Лесно е да
си представим кой ще се възползва от подобно социално
инженерство в ремикса на 21
век на „Маските на червената
смърт“ от Едгар Алън По.
Насред целия шум трябва да
разчитате на Италия да предложи поглед към светлината в
стила на Тиеполо. Италия избра варианта Ухан с последици от огромно значение за и
без това тресящата се икономика. Италианците в карантина реагираха забележително с
пеене от балконите си - наистина акт на метафизичен протест.
Да не говорим за поетичната справедливост на истинската Света Корона, която е
погребана в град Анжу през

9 век. Светата Корона е бил
християнин, убит при Марк
Аврелий през 165 г. сл. Хр. Векове наред е един от покровителите на пандемиите.
Дори трилиони долари, летящи от небето по молба на
„светия“ ФРС, не могат да излекуват Covid-19. „Лидерите“
на Г-7 бяха принудени да прибягнат до видеоконферентна
връзка, за да осъзнаят колко
безпомощни са, въпреки че
борбата на Китай срещу коронавируса даде аванс от няколко седмици.
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Д-р Джан Венхонг от Шанхай, един от водещите специалисти по заразни болести в
Китай, чийто анализи досега
бяха безпогрешни, сега казва, че Китай е избягал от наймрачните дни на „народната война“ срещу Covid-19. Но
не смята, че до лятото всичко
ще приключи. Сега екстраполирайте думите му във връзка
със западния свят.
Пролетта все още не е дошла, но вече знаем, че беше
нужен вирус, който безмилостно да разтърси Богиня-

не засягат по никакъв начин
„едно свое момче” не е ли една
чрезвичайщина, и то отдавнашна?
Днес българското държавно-правно ТНТМ трябва да
преобразува ежедневната политическа и правна чрезвичайщина в страната в нещо
„като за пред хората”, в нещо,
което да бъде наречено „извънредно положение” – и то да е осветено от волята на Народното
събрание. Но как българската
политическа класа – родена
в чрезвичайщина, живееща
в чрезвичайщина и мислейки в чрезвичайните форми на
тясно-груповия си интерес,
да роди самото понятие за извънредно положение? Не е ли
това едно несвойствено интелектуално усилие, една умствено непосилна задача?
Отначало изглежда лесно
– просто трябва да се намерят
и приемат мерки, които да спрат (или поне да ограничат) пожаро-образното разпространение на вируса в страната. С
помощта на опитни лекари –
които на драго сърце помагат,
консултирайки законодателите – такива мерки са открити,
огласени и приложени, (доколкото е възможно да се действа
рационално в създалата се обстановка). След това обаче депутатското ТНТМ се вижда затруднено, – защото следва задачата да се помогне на обществото, на дребния и среден бизнес, и
в края на крайщата – на малкия
човек, да се помогне с организационни, но и с – да му се не
види – материални мерки, т.е.
Държавата да се откаже от някои вземания, да удължи някои срокове, да разхлаби ня-

кои (стегнато навити) „гайки”.
Във Франция е ясно как се
прави това – Президентът на
Републиката се обръща към
всички французи, в 15-минутното си обращение към тях
шест пъти употребява метафората на войната (без, разбира се, да въвежда военно
положение) и обещава – не се
очаква да лъже, това е Франция, все пак – едни 30 милиарда евро като държавна помощ
за бизнеса и за „малкия французин”, т.е. държавата се ангажира (сериозно, без шега) да
влее една много солидна сума
(само като начало) в обществото на Франция. Средният
французин не се изненадва –
той знае, че френската държава е Res Publica – т.е., че Франция принадлежи на французите.

та на пазара. Goldman Sachs,
заяви миналия петък, че поне
1500 корпорации не са изложени на системен риск. Това
е лъжа.
Източници в банките в
Ню Йорк ми казаха истината:
системният риск през 2020 г.
става още по-труден, отколкото през 1979, 1987 или 2008
г. поради изключително високия риск пазарът на деривативи в размер на 1,5 квадрилиона долара да се срине.
Както твърдят източниците, историята никога не е
виждала нещо подобно на
интервенциите на ФРС с неясното унищожаване на изискванията за резервите на
търговските банки, което
разгръща потенциално неограничено разширяване
на кредитите, за да се предотврати сривът на пазара
на деривати поради пълния
срив на пазара на стоки и
фондове по целия свят.
Тези банкери смятаха, че
това може да сработи, но както сега знаем, нямаше значение. Призракът на срива на
пазара на деривати - в този

случай, причинен от не-предишната възможност за затваряне на Хормузския проток - остава при нас.
Тепърва започваме да осъзнаваме последиците от
Covid-19 за бъдещето на неолибералния турбокапитализъм. Но определено цялата глобална икономика беше
засегната от коварен, буквално невидим враг. Може
просто да е съвпадение. Или
може би, както някои смело
твърдят, е част от възможна
психологическа операция,
която създава идеални условия за развитие на геополитическа и социална среда с
пълномащабно господство.
Освен това, в допълнение
към дългия път с огромни човешки и икономически жертви, със или без рестартиране
на световната система, остава
още по-належащият въпрос:
ще продължат ли имперските елити хибридната война
за пълномащабно господство
срещу Китай?

Въпрос на деня

А на кого принадлежи
България?

Това е един тежък, сложен,
всъщност отвратителен въпрос. Но той си има отговор, известен вече на всички – България принадлежи на своя елит,
на онези 150 семейства (и на
техния обслужващ персонал,
разбира се), които са главните бенефициари на българския компрадорски псевдоевропейски курс.
И връщайки се към извънредното законодателство –
да се измисли пакет от неотложни мерки с технико-управленско естество, е напълно естествено и редно. Този
пакет разбира се може да се
допълва с нови подобни мерки, а някои от досегашните да бъдат оптимизирани и
или коригирани.
На стр. 4
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езспорно в тези трудни моменти е важно
да останем сплотени и
единни като спазваме
обществения ред! Важно е да
уважаваме труда на медиците
и органите на реда, които рискуват своето здраве за нас! А
ограничаването на социалните контакти ще спаси човешки живот на наш близък, роднина, родител или приятел!
Отбелязахме, че обичта към род-р Георги Димов,
дината и патриотизмът преди
патриотично движение
всичко са проява на загриже„Народна сила“
ност към българите и бъдещето на България!
ни са единствено биометрични
По-важният въпрос оба- данни и наличието на високи
че е
технологии, например поредкакво следва след
ното мобилно приложение за
утрешния ден?
телефон. Днес всичко е един
Как се стигна дотам, по вре- алгоритъм от човешки емоме на глобална епидемия, да ции. Чрез личния избор на
живеем със страха от световна канал, клип или снимков маконспирация или с мисълта за териал, може лесно да бъдат
мрачно бъдеще и предстояща разгадани вкусовете, желанията, политическите пристрасвойна?
На първо място техноло- тия на абсолютно всеки човек
гичният бум в човешката ис- на планетата. Безкрайно необтория даде възможност за то- ходима информация, както за
тално наблюдение и контрол големите корпорации и търнад населението и, което е по- говци, така и за световните
важно, - за обработка на ин- политически "елити"...
формационния поток в кратОчертаващото
ки срокове. Няма нужда от внесе разделение или
дрени агенти и шпиони. Нужнеравенство в света.

Световното богатство днес
е концентрирано в 1% от населението. Винаги, когато наближи криза, обикновените
граждани са тези, които понасят товара на финансовите спекулации и произвол: работници, които губят работата си; собственици на жилища,
които губят домовете си; хората, които преживяват с мизерни заплати, пенсии и не могат да
осъществят мечтите си. А липсата на доверие в "системата",
потребителското общество и завладяващата ни аномия, разрушават вярата и сигурността на
човечеството в т.нар. Западен
свят.
От друга страна, окрупняването на бизнеса в световен план откри възможността този 1% едновременно да
притежава медии, фармацевтични индустрии, банкови институции и акции в жизненоважни отрасли. По една
или друга причина, притежателите на световното богатство се оказаха единствените
печеливши от глобалните катаклизми, от турболенциите в
световните пазари и от нарас-

налата тревожност и контрол ролята на политиците и пранад световното население...
вителствата, които трябва да
Разбира се, не става въпрос осигурят стабилност и продали световните кризи са из- зрачност.
куствено причинени,
Затова, ако сме изкушени
да
сравним епидемията от
а кой има интерес от тях!
COVID-19
с чумните пандемии
Въпросът е защо се всява
и
я
оприличаваме
на биолопаника и страх чрез медиите
гично
оръжие,
(защото
винаи кои финансови кръгове пеги
световните
войни
и
кризи
са
челят на гърба на фалиралипреподреждали
икономиката)
те държави и предприемачи.
не
сме
виновни.
Дали това е визията за новия
Ако приемаме, че Италия
„свят-икономика”, подчинен
е
най-потърпевша
от епидена неолибералните императимията,
за
да
избегне
бъдеща
ви и т.нар. "шокова доктрина".
На трето място, неолибе- дългова криза и рецесия, явно
ралната икономика доведе до имаме натрупани съмнения...
Още повече, че ако Съединеикономически произвол, койните
щати бяха реагирали на отто постави основите на Новия
слабената
икономика и финансветовен ред, наречен на посовата
криза
от миналото деселитически език лобизъм. Нетилетие
и
бяха
дали пример на
регулираните и неограничени
останалия
свят
с политика за
пазари стимулираха монополинамаляване
на
неравенствата,
те, унищожаването на малките
икономики (и превръщането на тогава щяхме да живеем в подържави като България в потре- справедливо и лишено от конбители) и безбройните злоупо- спирации общество. А икономическата обвързаност и нетреби във финансовия сектор.
Да, големите икономиче- равенство доведоха до пълна
ски колебания съпътстват ка- липса на морал в световната
питализма от самото начало от политика.
Така, ако през XX в. политинеговия генезис. Тук обаче е
ката бе пътя към богатство, днес

ГЛОБАЛИЗМЪТ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО
От стр. 3

Проблемът е друг - каква е
тази тяга, това неудържимо
влечение да се въвеждат не
извънредни мерки, а извънредно положение – и то, когато в правния свят на България няма такова понятие.
Не от българската правна система, а от световната държавно-правна управленска практика се знае какво всъщност
означава понятието „извънредно положение”. Да си спомним
отново френския президент,
който говори непрекъснато затова, че Франция е във
война, но военно положение не въвежда (и не, защото няма право на това, напротив), говори за извънредност
на ситуацията, но извънредно положение не въвежда (и
отново, не защото не може).
Ако се запитаме защо, отговорът ще е ясен, – защото извънредно положение означава съвкупност от няколко
неща: закриване на парламента, разгонване на депутатите, закриване на всички партии, без изключения,
прекратяване не просто на
всеки политически живот, но
и на всеки политически дискурс (и тогава първото, което чуваш в телефонната слушалка, когато набираш някой номер е съобщението, че
разговорът се контролира).
Стр. 4

При извънредното положение властта се поема от извънредни органи – хунти за
национално спасение, комитети за обществено съгласие,
съвети за обществено здраве
и т.н. При извънредно положение е напълно естествено
„политиканството”, (на което така категорично се противопоставя един главен прокурор) да бъде безусловно забранено, в такива ситуации
лицето на властта е представено от човек в генералска
униформа – но не на генерал от военномедицинските сили, а на някакъв друг, а
защо не на генерал от полицията, например.
Такова развитие на нещата в България не е напълно невъзможно, ситуацията
и с коронавирус, и без него,
приплъзва към точката на неуправляемостта. ЕС, т.е. евробюрокрацията няма да забележи какво е станало или не
би обърнала внимание, а от
американския посланик можем да чуем поредните поздравления за националния
ни дух, а можем и да я чуем да
пее български народни песни,
облечена в съответната национална носия (пафти, гердани, забрадка и всичко останало,
както си му е реда).
Въпросът е това ли иска
българският
политически
елит? Ще действа ли той по

епидемия или криза на световния модел?

Икономика по Оруел:

формулата „едно извънредно
положение повече – милион грижи по-малко”? По-долу ли сме
днешните българи от онези
българи - през май 1934 г.?
Най-важното и най-неприятното при това е, че каквото
и да стане в България, нашите
нови братя, европейците,
няма как да ни
обърнат внимание.
Евробюрократическите
структури спят,

когато Италия измира, отчаяно обръщайки се за помощ
отвсякъде. От Брюксел помощ
не дойде, от НАТО да се очаква помощ е немислимо, американският посланик в Рим
сигурно е изпял някоя канцонета на драгите италианци
и кой знае – може би ги е поздравил с духа им. Очевидно е
едно – „международната демократична общност” не дава
пет пари за страната, която е
една от учредителките на ЕС;
соросианството, оплело света с кукувичата си прежда, не
се интересува от ужасяващия
факт, че в Италия, само за две
седмици измря едно цяло поколение, че италианските въоръжени сили с конвои от военни камиони изнасят труповете. Помощта за Италия дойде откъдето не се очакваше,
„тоталитарен” Китай пръв
протегна ръка за помощ, последваха го „тоталитарните”
актуален глас

Куба и Русия.
Италианците умеят да правят изводи – и морални, и политически, дори и военни. Сигурно има някакъв дълбок и
много жесток исторически
смисъл в суровата истина, която връхлетя Италия – и тя е,
че нито ЕС, нито НАТО, нито
който и да е друг от „демократичното човечество” не се интересува от съдбата на Италия. Демократическият жаргон, на който така обичат да
си говорят евробюрократите
затихна - днес евробюрокрацията незаинтересовано мълчи.
Демагогията стихна в
часа на истината.

Неизвестно е колко още
жертви ще вземе вирусът в
обединена Европа. Но е сигурно едно – след края на епидемията, гражданите на европейските страни ще гласуват
и с общата си воля ще изпратят в нищото всички отвратителни спекулации: за обединеното европейско гражданство, което идва да отмени
националното, за края на националната държава, която
предстои да бъде заменена от
едни троцкистко-соросиански
Съединени европейски щати
и т.н., и т.н. Гражданите на европейските страни осъзнават
безпощадно ясно, че е минало
времето да се пее Одата на ра-

достта, да се размахват сини
байрачета с жълти звездички. Евромистерията свърши.
Историята влезе в правата си,
без да обръща внимание на
това, че идеологията на глобализма обещаваше нейния
край.

богатството стана единственият път към политиката, а също
и до повече богатства, частни
интереси и липса на заинтересованост към обществото, в което живеем. Масовият ефект бе
загубата на авторитет и липса
на идеология сред политиците на новото хилядолетие!
Следващият фактор е динамичното пренареждане на
картите в световната геополитика. През XXI век наблюдаваме как от еднополярен, светът
премина към многополярен
модел. Ако някога могъществото на САЩ се градеше на
неговата "мека сила" и моралното и икономическо влияние, то днес Китай се затвърди
като реалния победител в голямата игра. Макар „поднебесната империя” да отчита високи нива на неравенство и дефицит на "демокрация" (според
западните анализатори), то във
времената на американски
застой и европейска слабост,
Китай успя да изведе близо
500 млн. души от бедност; реализира успешно инвестиционната си политика по Пътя
на коприната и показа държавна сила и солидарност със
света по време на епидемията COVID-19. За сметка на това,
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последните години се наблюдава резистентност и към последните поколения антибиотици - цефалоспорини. Това
ни дава основание да твърдим,
че живеем в постантибиотъч-

телството пред народа и да
го накараме да се съобразява
с неговите интереси и нужди. Така ще може да се поправи голямото разделение и да
бъде възстановено всеобщото

плод на нечии чужди
световни интереси.

Напоследък модерно стана сред учените и политическите анализатори виждането, че историята е циклична
и живеем във времена близки като сценарии до Римската
империя. Особено модерно стана сравнението с Европейския
съюз. Забавената икономика,
демографският упадък, миграциите, явната липса на морал и
ценности, а сега и настъпващата епидемия, са наистина добър
пример. Трябва обаче веднага
да отбележим, че разпадът на
Римската империя е продължителен процес от няколко
века; а дали тя е паднала или е
била съборена, или, както образно казва френският историк Андре Пиганьол, е убита - ние все
още не знаем... Едно е сигурно
- ЕС се е засилил към същата
пропаст с впечатляваща сила...
За съжаление, последната
предпоставка не е оптимистична. Тревожното е, че през

благоденствие в държавата...
Кризата около епидемията от COVID-19 ще засегне не
само туризма или транспортния бранш, а цялостно родната икономика. България за 30
години се превърна от производител в потребител и бе влята в един световен пазар като
реално запази сектора на услугите.
Същевременно виждаме как
В заключение за изтерзана във време на епидемична обстановка някои държави стиБългария,
най-важното е да заси- мулират икономиката си, а
лим отговорността на прави- наскоро напусналата ЕС Анна епоха, където една пандемия може да има ужасяващи
последици за човешкото население. Паралелно, съчетанието
от апокалиптични филмови
и телевизионни продукции,
страхът от климатичните промени, стресът от неравенството и поляризацията на обществото, редят ужасяващи сценарии за близкото бъдеще на
човечеството...

глия, дори увеличи производството и вътрешното потребление.
Сега е моментът правителството да компенсира загубата на доходи сред населението
и да подпомогне нуждаещите се
с ваучери за почивки в България, български продукти (колкото и да са останали)...
А най-хубавият жест на
родолюбие остава призивът да пазаруваме от български дистрибутори и търговци! Не само поради факта, че големи чуждестранни
търговски вериги изнасят от
страната огромни печалби и
обезкървяват българската
икономика!
Цените им в България са
многократно по-високи от
тези в Германия, Испания,
Франция, Австрия или Италия като често ни продават нискокачествени стоки с по-дълъг
срок на годност от реалния.
Накрая, освен нашите евродепутати да проявят национално самосъзнание, трябва бизнесът да бъде обезпечен с кредити, стимули и намаляване
на данъците...
Звучи утопично, но надеждата е последното лекарство в
съвременния "оруелов" свят!

ПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ РЕД Е НЕИЗБЕЖЕН

Удари часът на истината
и тя влиза в правата си.

Но гражданите на ЕС стават свидетели не просто на катастрофата на изцяло изкуствения и фалшив соросиански
европеизъм. И европейците,
но и всички други народи, осъзнават в тези трагични дни,
че старият свят – светът на
глобализацията си отива и
от него остават само трупове.
Това разбира се, е естествено.
Тържественият марш на глобализма не можеше да не завърши с една наистина глобална катастрофа. Свидетели
сме как силите на глобализма
(а това е глобализирания финансов капитал), се опитват
да хвърлят бремето на глобалната катастрофа върху гърба
на ненужното вече за тях човечество.
Това ще бъде последният акт на драмата на глобализма. Човечеството срещу силите на глобализма. Опиумът
на глобалността срещу силите на живота! Това е конфликтът, който се разгръща в наши
дни.

постоянните геополитически
сблъсъци и икономически
войни доведоха човечеството
до убеждението, че всяка поредна криза или локален конфликт,
епидемия или публично недоволство, са

Александър ДУГИН

К

ризата, която човечеството изпитва във
връзка с пандемията
от коронавирус, вече
придоби толкова глобален мащаб, че връщането към ситуацията, съществуваща в навечерието на епидемията, е
просто невъзможно.
Ако поради някои обстоятелства разпространението
на вируса не може да бъде радикално спряно в рамките на
един и половина до два месеца, тогава всички процеси ще
станат необратими и за една
нощ целият световен ред ще
се срине. Историята познава
подобни периоди, които бяха
свързани с глобални световни
бедствия, войни и извънредни обстоятелства.
Ако се опитате да погледнете в бъдещето от позицията, в
която се намираме сега, тогава с

цялата несигурност и откритост
можем все пак да очертаем някои от най-вероятните сценарии или отделни точки.
1. Глобализацията се срина напълно, бързо и безвъзвратно. Отдавна проявява
признаци на криза, но епидемията взриви всичките й основни аксиоми: отворени граници, солидарност на обществата, ефективността на съществуващите икономически
институции и компетентността на управляващите елити на
фона на проблема с коронавируса. Глобализацията падна като идеология (либерализъм), икономика (глобални
мрежи), политика (лидерство
на западните елити). На руините на глобализацията ще
бъде създадена
нова архитектура на
постглобалистичния
(постлибералния) свят.

Колкото по-бързо разпознаем точно такъв обрат, толкова по-подготвени ще бъдем
да се справим с новите предизвикателства. Това е сравнимо с последните дни на СССР:
огромното мнозинство от управляващата съветска класа
отказваше дори да мисли за
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възможността за преминаване към нов модел на държава,
правителство и идеология и
само едно малко малцинство
осъзна фаталния характер на
кризата и се готвеше да приеме алтернативен модел. Но в
двуполюсен свят, при срутването на един от полюсите, остава вторият. Решението беше
да се признае победата му, да се
копират институциите му и да
се опита да се включим в неговите структури. Това всъщност
даде глобализацията на 90-те
години и еднополюсният свят,
който се разви оттогава.
Днес, именно тази еднополярност се срива - с всички опити да защити независимостта
и да спечели най-добрите условия – а беше призната (в областта на идеологията, икономиката и политическата структура)
от всички основни световни
играчи - включително Китай,
Русия и останалите. Следователно, управляващите елити
се сблъскват с по-сложен проблем: изборът между модел,
сриващ се в бездната и в пълна неизвестност, в който нищо
не може да послужи като модел или надеждна рецепта за
изграждане на бъдещето. Човек може да си представи колко

отчайващо – (още по-отчайващо, отколкото в късната съветска епоха и съветската номенклатура) - управляващите елити ще се вкопчат в глобализма
и неговите структури, въпреки очевидния срив на всичките му механизми и инструменти, институции и структури.
Следователно,броят на онези,
които могат повече или по-малко свободно да се ориентират в
нарастващия хаос, ще бъде доста малък дори сред елитите. Ще
бъде трудно да си представим как
ще се развият отношенията между глобалисти и постглобалисти,
но дори и сега, най-общо казано,
може да се предвидят основните моменти на постглобалистичната реалност.
На преден план не е отворено
общество, а затворено
общество.

Суверенитетът се превръща в най-високата и абсолютна ценност. Като благо се обявява спасението и поддържането на живота на конкретен
народ в рамките на определена държава. Властта ще бъде
легитимна само ако успее да
се справи с тази задача: първо - да спаси живота на хората в пандемия и нейните ка-

актуален глас

тастрофални процеси, а след
това - да организира политическа, икономическа и идеологическа структура, която
позволява защита на интересите на това затворено общество в лицето на другите. Това
не означава непременно война на всички срещу всички,
но в същото време тази страна и този народ на първо място определят основния и абсолютен приоритет. И никакви други идеологически съображения не могат да отменят
този принцип.
Затвореното общество
трябва да бъде автаркия*.

Това означава, че държавата
трябва да бъде самодостатъчна и независима от външните
доставчици по въпроси, предимно за храните, промишленото производство, паричната и финансовата система
и военната мощ. Всичко това
в близко бъдеще ще се превърне в основни приоритети
в борбата срещу епидемията,
когато държавите са принудени да се затворят (вече са
се затворили), но в постглобалистичния свят тази държава
ще стане постоянна.
На стр. 6
Стр. 5

Криптоаналитика

П

андемията на коронавируса е сложен и опасен процес. При неговото обсъждане няма
място за хейтърстване, евтина
конспирология и дилетантски
разсъждения. За епидемията
трябва да се изказват вирусолозите и медиците. Затова ще оставим собствено епидемиологичните аспекти на коронавируса на вирусолозите, а ние ще
се обърнем към криптоаналитиката на коронавируса.
Криптоаналитиката се занимава с малко забележими,
зашифровани или щателно
скривани аспекти на важни за
глобалната динамика събития,
ситуации или процеси. Без да
претендираме за пълен и детайлен анализ на криптоаналитиката на коронавируса, ще обърнем внимание на мислещите
читатели върху някои странни
факти. Те засега се игнорират в
рамките на дневния ред, зададен от мейнстриймните средства за масова информация и
от водещите политици.
За простота и разбираемост
няма да се отвличаме, а ще изложим криптоаналитическите загадки ясно, понятно и с позоваване на източници.
Първа загадка.

През 1981 г. един от най-популярните американски автори
на технотрилъри и научни хоръри, конкурентът на Стивън Кинг
– Дийн Кунц, написа романа
„Очите на мрака“. Прославеният автор на бестселъри в края на
90-те години на миналия век попромени не много първоначалния текст на романа, привеждайки го в съотвествие с новите
реалности. Събитията в романа
се разгръщат около несанкциОт стр. 5

Елена Ларина,
Информационна агенция
„Аврора“
онирано изтичане от хранилищата на един от подизпълнителите на Пентагона на китайски
боен вирус под наименованието „Ухан-400“. Този вирус действал твърде избирателно, убивайки едни и модифицирайки
организмите на други.
Относно реалността е известно следното. В началото на
март официалният представител на външното министерство
на КНР Чжао Лицзян излезе с
предположение, че коронавирусът от ново поколение са го
донесли в китайския град Ухан
американски военни.
При това, на специалистите
в областта на генното инженерство и разследващите журналисти, им е известно точно следното: Уханският институт по вирусология, работещ в това число и за нуждите на отбраната,
има тесни връзки с Националната лаборатория „Халверстон“
на Тексаския университет, която е един от най-големите подизпълнители на Пентагона по
програмите за биологическа
защита и синтетична биология.
Очевидно е, че имаме работа
със съвпадение, но както пише
Карл Густав Юнг, на фантастите
понякога чрез синхрония им се
открива бъдещето.
Втора загадка.

Зад кулисите на пандемията
Обикновено ръководите- зидентския пул, в изявленията си разгарят паниката сред населелите на най-големите държави в последно време, демонстрира нието, действат разрушително
и водещите политически дей- явно неразбиране на протича- на финансовите и икономичеци се стараят да правят макси- щите процеси и очевидна обър- ски пазари, буквално хвърлят в
мално балансирани, отговор- каност. Вицепрезидентът Майк ступор структурите на управлени, правдиви, и в същото време Пенс, е доста по-уверен и дело- нието. Т. е., водещите политици
спокойни заявления относно ви от Тръмп. Именно той огла- говорят и правят точно протипроцесите, способни да пре- ви работната група на Белия воположното на това, което отдизвикат обществена паника. дом по борба срещу коронави- говорните лидери са длъжни да
В края на първата десетдневка руса.
предприемат в период на тежка

на март, обикновено сдържаната и внимателна Ангела Меркел, изведнъж заяви, че 60-70 %
от немците могат да се заразят
от коронавируса и определена
част от тях ще умрат, доколкото
в най-близко време лекарство
срещу коронавируса, даже и да
бъде създадено, няма да се превърне в достъпно за широката
публика. Ангела Меркел не е самотна в своя алармизъм.
Доналд Тръмп, според свидетелствата на журналисти от пре-

Преди дни водещият британски правителствен център
в областта на здравеопазването Public Health England подготви за ръководството доклад, в
който се казва: „Очаква се, че до 80
% от населението ще бъде заразено с Covid-19 в течение на следващите 12 месеца и до 15 % (7,9
млн. души) ще бъдат хоспитализирани предвид тежкото им състояние“.
Става понятно, че подобни
изявления и документи само

криза.
Трета загадка.

На 18 октомври 2019 г. в Ню
Йорк Центърът за безопасност
в областта на здравеопазването към университета „Джон
Хопкинс“ (именно по неговите
информационни ресурси днес целият свят следи за епидемията на
коронавируса), в партньорство
със Световния икономически
форум и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ проведоха мероприятието „Събитие 201“ за реагира-

ПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ

Ако глобалистите смятат
това за временна мярка, тогава постглобалистите трябва
да се подготвят това да стане установи контрол върху обстратегически приоритет.
ластите, от които суверениСамодостатъчността по тетът и сигурността на всяко суверенно образувание са
въпросите за поминъка,
ресурсите, икономиката и жизнено зависими. Това превръща определени интеграполитиката
трябва да се комбинира с ционни процеси в геополиефективна външна политика, тически императив. Враждебкъдето стратегията на Алиан- ните анклави в заплашителна
са излиза на преден план. Най- близост до национална териважното е да има достатъчен тория (потенциално или от знаброй стратегически и геопо- чение) ще подкопаят отбраналитически важни съюзници, та и сигурността. Следователкоито заедно да формират по- но, вече в контекста на борбата
тенциален блок, способен да срещу епидемията, трябва да се
осигури на всички участници предвиди и определи определен
ефективна съпротива и доста- интеграционен модел.
Постглобалистичният свят
тъчно надеждна защита среможе
да бъде представен като
щу възможна външна агреняколко
основни центъра и
сия. Същото се отнася за икоредица
второстепенни.
Всеки
номическите и финансовите
връзки, разширявайки обема основен стълб трябва да отгона достъпните пазари, но не варя на изискванията на авв глобален, а в регионален ма- таркията. Той ще бъде аналог
на традиционните империи.
щаб.
За да се осигури суверени- Това означава:
• Единна вертикална систет и автаркия, е важно да се
тема за строг контрол (в ситу-

ация на криза с диктаторски
правомощия на най-висшия
орган);
• Пълна отговорност на
държавата и нейните институции за живота и здравето на
гражданите;
• Приемане от държавата
на отговорност за осигуряване на населението с храна в
затворени граници, което изисква развито земеделие;
• Въвеждане на валутен суверенитет с националната валута, свързано не със световната резервна система, а със
злато или стоково покритие
(т.е. към показатели за реалната
икономика);
• Гарантиране на високи
темпове на развитие на националната промишленост, достатъчни за ефективна конкуренция с други затворени
държави, (което не изключва сътрудничеството, но само в
случаите, когато принципът на
независимост и индустриалната
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автаркия не страдат);
• Създаване на ефективна
военна индустрия и необходимата научна и индустриална инфраструктура;
• Контрол и поддръжка на
транспортната и комуникационната система, която осигурява комуникация между отделните територии на държавата.
Очевидно е че за изпълнението на такива извънредни
задачи са необходими:
• Много специален елит
(постглобалистична политическа класа) и
• Съответно, напълно нова
държавна идеология (либерализмът и глобализмът определено не са подходящи за
това).
Политическата класа трябва да се набира от ръководители и служители на военни институции.
Идеологията трябва да отразява историческите култур-

ни и религиозни характеристики на определено общество
и да има футурологична ориентация - проекция на цивилизационната идентичност в
бъдещето.
Важно е да се отбележи, че
нещо подобно трябва да премине през почти всички съвременни държави и блокове
от държави - и тези, които са
изцяло потопени в глобализацията, и тези, които се опитаха да останат на разстояние от
нея.
В тази връзка трябва да се
предположи, че подобни процеси ще направят САЩ едни
от най-важните световни играчи, които в същото време
ще променят съдържанието
си - от крепостта на глобализацията до мощна и самозащитаваща се автаркична световна сила. Предпоставките за
подобна трансформация вече
частично се съдържат в програмата на Доналд Тръмп и в конброй 13, 31 март 2020 г.

на коронавируса

не на пандемия от високо ниво.
Срещата бе проведена като
свеого рода стратегическа игра.
В хода на играта бе моделиран
процес на разпространение на
пандемия от именно устойчив
вирус, предаван по въздушнокапков път, а също и при ръкостискане и други тактилни контакти. Особеност на вируса бе
отсъствието на ефективна ваксина и избирателна смъртност
сред населението, особено свързана с лица с отслабен имунитет.
В деловата игра, проведена на
18 октомври, участваше група
политици, лидери от бизнеса и
чиновници от здравеопазването от водещи страни в света, поименното посочване на част от
които, е засекретено. Все пак видео от мероприятието и досега е
достъпно в онлайн в мрежата.
Ето какво разказа Ерик Тонер,
старши научен сътрудник в Центъра за безопасност в областта
на здравеопазването към университета „Джон Хопкинс“: „Новият вирус в началото ще бъде
сложно разпознаваем, доколкото външно прилича на грип или
на остра респираторна вирусна
инфекция, но много по-смъртоносен. В хода на моделирането
на разпространението на вируса и на усилията на лекарите и
епидемиолозите за борба с него, в
продължение на 18 месеца на първо време в развиващите се страни ще загинат 65 млн. човека. Вирусът по своите последствия, съгласно резултатите от играта,
надмина най-смъртоносната
пандемия в историята – испанския грип от 1918 г.“.

Какво е важно да се
отбележи?

Играта се провежда на 18
октомври м.г., когато не е бил
зафиксиран все още нито един
случай на коронавирус. Когато епидемията започна, мейнстриймните глобални медии,
показвайки опустелите градове
на Китай, старателно създаваха
образа у американската и европейската публика за локалността на този най-опасен феномен.
Нещо повече, нито една мейнстриймна медия, не говорейки даже за най-големите видеоплатформи, и до ден днешен
не свърза компютърната емулация „Събитие 201“ с това, което се разгръща по целия свят в
режим на реално време.
Четвърта загадка,

най-кратката и същевременно най-зловещата. Сред организаторите на „Събитие 201“
и разработката на ваксина срещу коронавируса едно от ключевите места заема Бил Гейтс.
Малцина знаят, но още през
2010 г. Бил Гейтс, не твърде често занимаващ публиката със
своите изявления, все пак направи изключение за най-популярната в Америка и достъпна чрез интернет за милиони
ползватели от целия свят, конференция TED.
Ще цитираме един от ключовите изводи в този важен доклад на Бил Гейтс: „Огромният
проблем – това е демографията.
Сега, в света живеят 6,8 млрд. човека. Скоро тяхното число ще нарастне до 9 млрд. Въпреки това,
ако ние извършим голяма и ка-

чествена работа по разработката на услуги за опазване на репродуктивното здраве, променяйки
системата на здравеопазване и
пускането на нови масови ваксини, ще можем да съкратим прирастта на населението минимум с 10-15 %.“.
Ако направим несложни
аритметически сметки, можем
да изчислим, че ефективното
ваксиниране трябва да намали,
според разчетите на Гейтс, прирастта на населението, примерно с 200-300 млн. човека.
След като в Китай епидемията започна да затихва,
световните средства за масова
информация превключиха на
Италия. Апенините се превърнаха в главните нюзмейкъри
в областта на коронавируса.
През лятото на 2019 г. Еврокомисията започна в срочен порядък да разработва мерки по
отношение на Италия, предназначени да не позволят фалита на тази страна. Италия
през последните няколко години се превърна в „болния човек“ на Европа.
Страната има едно от найвисоките нива на външен дълг
в Европа. Той съставлява примерно 135 % от БВП на страната. И при това при намаляващ от година на година темп
на ръст на БВП и хроническа
неустойчивост на правителствата. Италия се готвеха да
я лекуват с методите на твърдата шокова терапия, сходни
с тези, които бяха приложени
в Гърция и се предлагат на Украйна. И изведнъж тук прис-

РЕД Е НЕИЗБЕЖЕН

текста на борбата срещу пандемията и извънредното положение, те ще придобият още
по-отчетливи черти.
Някои европейски сили са
готови да поемат по същия
път - докато са под спешни мерки - днес това са Франция и
Германия. С нарастването и
затягането на кризата тези
процеси ще се приближават
все повече до общите очертания
на схемата, която описахме.
Китай е сравнително готов
за такъв обрат в идеологически и политически план като
е твърда централизирана държава с ясно изразена вертикала на властта. Китай губи много с краха на глобализацията,
която успя да постави в услуга
на националните си интереси,
но като цяло винаги е поставял специален акцент върху
автаркията, за която не е губил поглед дори в периоди на
максимална откритост.
Съществуват предпостав-

ки за подобна постглобалистична еволюция в Иран, Пакистан и отчасти в Турция, които биха могли да станат полюси на ислямския свят.
Индия, която бързо възражда националната си идентичност, в пандемия започва активно да възстановява
връзките си с приятелските
страни на региона, подготвяйки се за нови процеси.

брой 13, 31 март 2020 г.

Русия също има редица положителни аспекти в тези начални условия:
• Политиките на Путин
през последните две десетилетия за укрепване на суверенитета;
• Наличието на сериозен
военен потенциал;
• Исторически прецеденти
на пълна или относителна автаркия;

тигна коронавирусът. Сега Европейската централна банка
и ръководството на ЕС взеха
решение за мащабна емисия
на евро, а също и за преструктуриране и даже за отписване
на различен род задължения
с цел спасяване икономиката
на Общността.
Буквално преди броени дни
фокусът по осветляването на
коронавируса се премести към
Съединените щати. В средата на
месеца, а именно на 16 март, когото в бъдеще несъмнено ще
нарекат „черния понеделник“, се
случи едва ли не най-големият
срив на фондовите пазари. Загубени бяха достиженията на
капитализацията на задоеканските пазари на ценни книжа,
с които толкова се гордееше
Тръмп.
Именно с тези постижения
той свързваше увереността си
в преизбирането си на президентския пост. Главното се състои в това, че пред очите ни коронавирусът приземи виртуалната икономика на САЩ и
върна разбирането за ценностите на реалното производство, в т.ч. на строителството,
радиоелектрониката, производството на хранителни продукти,
дрехи и т.под., всичко онова,
което напусна Америка, премествайки се в Азия и Мексико.
Макар Тръмп засега да говори само за рецесия, подавляващото мнозинство от сериозните икономисти предполага, че
Америка и светът навлязоха в
пълномащабна, преди всичко,
икономическа, свързана с реалното производство, а също и
финансово-икономическа криза.
Ето кое е интересното.

• Традиции на идеологическа и политическа независимост;
• Силна национална и религиозна идентичност;
• Признаване от мнозинството на легитимността на
централистичния и патерналистичен (покровителствен)
модел на управление.
Съществуващият управляващ елит обаче, формиран в
късните съветски и постсъветски времена, напълно не отговаря на предизвикателството
на времето, като наследник
на биполярния и еднополюсен (глобалистичен) световен
ред и свързаното с него мислене. Икономически, финансово, идеологически, технологично Русия е твърде тясно
свързана с глобалистическата
структура, което в много отношения я прави неподготвена за ефективна конфронтация с епидемията - ако се
превърне от краткосрочна
спешна ситуация в създаване на нов - и необратимо следглобален - световен ред. Този
елит споделя либерална идеология и основава дейността
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Сред инвеститорите и
икономистите с голямо доверие и неизменна популярност се ползва ресурсът www.
shadowstats.com. Съгласно
разследващи аналитици на ресурса, научили се виртуозно да
очистват правителствената статистика от раздуване и фалшификации, през последните 1,5
години икономиката на САЩ е
балансирала на нивото на рецесия, а в периода от края на 2019
г. и в началото на 2020 г. е навлязла в криза на реалната икономика, а в перспектива е обременена със срив на финансовите и фондовите пазари. Абонатите на платения бюлетин на
сайта се запознаха с тази оценка още в дните около Рождество Христово на 2019 г.
Медийните платформи и социалните мрежи са пълни с гнева и негодуванието на американци, справедливо предполагащи, че финансистите, т. нар.
банкстери, и безотговорните
политици, довели страната до
сериозни изпитания в ситуация, която заради поляризацията избирателите наричат „студена гражданска война“. И изведнъж и тук пристигна коронавирусът.
Постарахме се да навържем
в единно цяло не съображения и
съждения, а факти и кръстосано
потвърждаеми събития, старателно скривани от мейнстриймните медии. Първият в историята криптоаналитик Аристотел говорел, че познанието
започва с удивлението. Ще се
удивляваме и опознаваме това,
което се случва тук и сега, в този
видимо преломен момент на
Историята.
Превод: Атанас Стойчев
си в една или друга степен на
транснационални структури
- продажба на ресурси, делокализиране на индустрията,
зависимост от чужди стоки и
продукти, включване в световната финансова система с
признаването на долара като
резервна валута и др. Нито по
отношение на техните умения,
нито по своя мироглед, нито по
политическата и административната си култура, този елит
не е в състояние да премине
към нова държава. Това състояние на нещата обаче е обичайно за огромното мнозинство от страните, в които глобализацията и либерализмът
доскоро се смятаха за неразрушими и неопровержими
догми. И в този случай Русия
има шанс да промени това
състояние, като прави държавата и обществото готови да
влязат в новия постглобалистичен ред.
Превод: В. Сергеев
Източник: Завтра.ру
* Автаркия: Централизирана форма на икономика
Стр. 7

Covid-19 - Глобалната криза и
геополитическата турбулентност
Проф. дфн. д-р ист.н.
Нако Стефанов

В

днешната обстановка на
пандемия на Covid-19, на
„набъбваща“ Глобална
криза на нестихващо геополитическо напрежение и т.н.,
възникват множество любопитни въпроси. Ето някои от тези въпроси:
Наблюдава ли се отсъствие
на рационална логика и вътрешна противоречивост в някои от заявленията и действията на управляващите кръгове
в международен план, но и на
тези у нас, в отношение на същата тази пандемия на Covid19?
Внушава ли се, че пандемията на Covid-19 е основната причина за задаващата се Глобална
криза?
Мероприятията наричани
„количествени улеснения“, т.е. банално печатане на пари и намаляване на лихвените проценти,
спасяват ли ни от Глобалната
криза или точно обратното?
Явяват ли се редица на пръв
поглед несвързани събития като
повтарящо се възбуждане на
„бежански“ потоци към Европа,
пандемията на Covid-19, „превантивните“ мерки срещу отдавна чаканата Глобална криза
и нарастващото геополитическо
напрежение, звена от насочван и
контролиран процес?
И нарая - има ли фактори и
сили, и ако има кои са те, които чрез всичко изброено по-горе
тласкат света към хаос и какъв
интерес имат те от този глобален хаос?
Поглед към основното
противоречие на момента

Ще започнем отговорите на
въпросите, които си зададохме с
последния от горните. А отговорът ще бъде хипотеза. Тя се опира на определени факти. Но
също така е опит за рационално обяснение, т.е. за разкриване на логиката на събитията. Самата хипотеза се опира на
разбирането за това кое е основното противоречие в съвременния момент?
Според нас това основно
противоречие от една страна е
глобалната неолиберална мрежа, т.е. глобализираният найедър финансов капитал, както
и създадените или доминираните, или най-малко повлияни
от него и работещи в негов интерес сили и кръгове по целия
свят. Тези сили понякога се назовават по различен начин –
„прогресисти“, „дълбока държаСтр. 8

ва“, неоконсервативни и неолиберални кръгове и т.н. В една
или друга форма и състояние
те присъстват почти във всяка
държава или общество. Основната им политико-идеологическа платформа през последните
повече от 30 години бе „глобализацията“, виждана като американски глобализъм. Т.е. като
еднополюсен свят, на върха на
който е именно споменатият
свръхедър финансов капитал
със западни, а най-вече североамерикански корени. Неговата

стратегическа концепция бе изразената от американския кремлинолог от японски произход
Френсис Фукуяма като „Край на
историята“.
Според нея разпространението по целия свят на либералната демокрация в западен стил,
както и на доминирания от
свръхедрия финансов капитал
глобален пазар, показва крайната точка на социокултурната еволюция на човечеството и
формирането на окончателната форма на политическо управление и социо-икономическо
функциониране.
Другата страна на основното
противоречие е много по-колоритна и характеризираща се с понебалансирани взаимодействия във вътрешен план. Тя
представлява ситуационно-временна, еклектична и вътрешно-противоречива коалиция от
най-разнобразни сили и кръгове. Но три сили са в ядрото на
тази коалиция:
Китай, под ръководството
на Си Дзинпин и левопатриотичните кръгове в Китайската
комунистическа партия и държава, които стоят зад него;
Путинският „вертикал“ в
Руската федерация (РФ), както
и онези патриотично-националистически сили с различни политически разцветки, поддържащи в една или друга степен
„Руската идея“. В икономически
план тук може да отнесем отбранително-промишления ком-

плекс на РФ и навярно част от
руските корпорации, свързани
със суровинната ресурсна база
на Русия;
Класическите консерватори и национал-консерваторите
около президента на САЩ Доналд Тръмп. В общополитически
план те главно са концентрирани около GOP (Grand Old Party),
т.е. Републиканската партия.
Поддържани са от такива мощни
кръгове като военно-промишления комплекс (ВПК) на САЩ,
както и друг тип промишлен ка-

питал, базиран основно на североамериканска територия.
Това, което обединява всички тези три сили, както и други подобни, е отхвърлянето по
различни причини на неолибералния социо-икономически
модел, както и неолибералната
социо-културна платформа. Но
в много други важни измерения
като стратегически визии, мисии и цели, както и пътищата
за постигане на същите, не само
има различия, а в немалко случаи
те са противоположни и противопоставени.
В конфликта между двете
страни на съвременното основно
противоречие до съвсем неотдавна шансовете като че ли бяха в
полза на първата от тях – неолибералната. Но все по-засилващият се провал на наложения
от глобалистите неолиберален
модел в различните му аспекти
– военно-стратегически, общоикономически, технико-технологически и социо-културни,
силно наклони везните в обратната посока.
„Империята отвръща на
удара“

Както в известната поредица
„Междузвездни войни“ на Джордж Лукас „Империята”, т.е. „глобалистите“ също отвръщат
на удара. Като се използват вътрешните противоречия и различните цели в другата страна
– тази на отхвърлящите днешното неолиберално настояще и
анализи

стратегическите визии и цели
на прогресистите, се инсталират
и осъществяват:
Спрямо РФ – икономически санкции, информационни и психо-исторически атаки,
както и всякакъв друг род и вид
т.нар. „хибридни войни“;
По отношение на КНР – търговски войни, също така всякакъв друг род и вид „хибридни
войни“;
Към Тръмп – импийчмънт, а
по отношение на кръговете, които го поддържат – мощна психо-

информационна атака;
Но всичко това до голяма степен се оказа не особено
ефективно. Затова се включват в действие много по-мощни средства. Засега няма някакви окончателни доказателства
за източника на Covid-19 и не
бихме искали да спекулираме
по този повод. Но в тази връзка
може да се каже твърдо, че при
цялата реална опасност от пандемията Covid-19 не бива да се
пренебрегва фактът на изключителното преекспониране на
действието.
На практика се създава глобална параноя, поддържана от
редица правителства и политически елити по света. Подобна
параноя на практика е в пряко
противоречие с целите на борбата с пандемията, която изисква разумно спокойствие, избягване на паника, твърди, но
адекватни мерки. И най-вече
обяснение на рисковете пред
обществото и търсенето на съзнателно поведение за избягване на тези рискове от гражданите поотделно и от обществото като цяло. Но в никакъв
случай не възбуждане на екстремни форми на поведение от
гражданите, на базата на изказване на плашещи прогнози и
вкарване на тероризиращи по
този начин общественото съзнание страхове.
Зад цялата тази параноя
се крият много неща.

Първо, да се каже, че настъпващата Глобална криза няма
съзнателен и манипулиран характер. Причината е пандемията. За нас Covid-19 може да бъде
обвинен, че е един от пусковите
механизми на кризата, но в никакъв случай не е причината.
Причината е целият този неолиберален капитализъм на катастрофите. И цялото това „количествено улеснение“, което днес
е не толкова спасение от Глобалната криза, а тъкмо обратното,
защото внася онази капка, която препълва чашата на Глобалния хаос.
Второ, поддържането на такава параноя има за цел да блокира народното недоволство.
Видите ли, не политиката на неолибералните политически и
икономически елити доведе до
Глобалната криза, а тази неизбежна пандемия Covid-19! Това
е внушението. И всичките тези
неясни формулировки в Закона за извънредното положение
не създават ли онова желано
двусмислие, което да позволи
всеки един изказал недоверие
в единствено „вярната линия“
на правителството и политическия елит да бъде „поставен на
мястото му“?
Вместо заключение

ще потвърдим отговора на
въпроса - каква е все пак крайната цел на „глобалистите“,
на „прогресистите“? Глобален
хаос? Да, както казва една наша
поговорка – „В мътна вода риба
лови“. В условията на Глобалния хаос целта е да бъдат ударени всички онези, които в
една или друга степен предлагат алтернатива на неолиберализма в различните му форми и прояви. Като по този начин върнат обратно времето,
определено като „Край на историята“.
В тази борба, както се вижда ясно днес, Европа, по-точно Европейският съюз (ЕС), се
оказа най-слабото звено. Така
че войната между двете страни на днешното основно противоречие най-вероятно ще се
води главно на територията на
ЕС. А едва ли някой ще отрече,
че в този ЕС именно нашата
мила България е най-слабото
звено.
Може да завършим с молитвата на примирението и надеждата: „Бог да пази България“! Но
може би е по-добре да си припомним една друга наша поговорка: „Господ дава, но в кошара не вкарва“. Остава да се намерят българи – жени и мъже,
които да вкарат здраве и живот в „кошарата на българското бъдеще“?
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дин невидим враг,
една „гад“ броди по
света, превръщайки
цели градове, региони и страни в концлагери.
Тръгнала, както ни убеждават,
от прилепите на открития пазар за месо в 9-милионния китайски град Ухан, провинция
Хубей, епидемията от новия
коронавирус COVID-19 се пренесе в Европа, откъдето прескочи чак до Америка. И съответно наруши спокойствието
на жителите и властите в над
160 страни по света, от Азия,
през ЕС, до САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, Аржентина и
Чили. Случаи на коронавирусна инфекция бяха регистрирани и в страните от Персийския
залив, Северна и Западна Африка. Поради това Световната здравна организация (СЗО)
обяви пандемия.
С други думи, вирусът на
страха, наречен COVID-19, се
глобализира, отричайки другите форми на глобализацията като икономическата, културната и политическата. По
ирония на съдбата, китайският
лекар, който пръв алармира властите в Ухан за началото на епидемията с новия коронавирус,
беше обявен от тях за паникьор.
По-късно беше реабилитиран,
но посмъртно, а управниците, които потулиха тревожната информация, бяха снети от
длъжност и въдворени в затвора. А през миналата седмица в Конгреса на САЩ беше
внесен законопроект с искане
Китай да бъде разследван за
укриване на информация за
епидемията. Припомням тези
неща, защото и нашите управляващи бяха съблазнени от
възможността чрез Закона за
извънредното положение да
запушат устата на критиците
си като ги обвинят в разпространение на невярна информация. Без да обяснят кой ще
преценява дали информацията е вярна или е злоумишлено
изопачена и „фейк“ (лъжлива).
Разбира се, всичко това беше оправдавано със загрижеността за
живота, физическото и духовното здраве на населението и запазването на икономическата,
финансовата и политическата
стабилност на държавата.
Президентът Румен Радев
наложи частично вето върху
два члена на гласувания от НС
Закон за извънредното положение, ограничаващи свободата на словото, позволяващи
използването на армията като
придатък на МВР и въвеждащи пределни цени на храни
и лекарства, като средство за
борба със спекулата. Премиерът Борисов реагира като

КОРОНОПСИХЯСВАНЕ!
„И най-хубавите планове са били проваляни от дребнавостта на тия, които е трябвало да ги изпълняват“.
(Бертолд Брехт, „Майка Кураж и нейните деца“)

Петко ПЕТКОВ

дента Радев в егоцентризъм.
Понеже не давал армията да
се използва за налагане и контрол на карантинните мерки. И не казвал, че мерките
за борба със спекулата, които
смята за нецелесъобразни, са
били предложени от БСП.
Нали доскоро от ГЕРБ
твърдяха, че Радев не е обединител на нацията, а президент
на БСП? Ако е така, защо на
23 март ветото на президента
беше прието и в парламентарната правна комисия, и в парламентарната зала? Срещу премахването на текста за невярната информация се обявиха само
от ВМРО, докато депутатите на
НФСБ гласуваха „с отвращение“ за ветото на Румен Радев.
А от ПП „Воля“, както винаги, се
изсулиха от парламентарната
зала, за да не вземат страна в
спора между Радев и Борисов.
Премиерът също не зачете НС,
а надянал маска, отиде да пусне водата по трикратно авариралия водопровод от язовир
Бели Искър до Перник. С маски бяха и придружаващите го
министри, въпреки съветите
на Националния оперативен
щаб здравите да не носят маски.
Що се отнася до насаждането на страх и паника посредством лъжливи информации,
защо Борисов и компания не
смъмриха главния прокурор
Гешев, който заяви, че трябва да се наложи „почти военно положение“? Още повече, че
той пръв упрекна управляващите в мудност и обяви Закона за извънредното положение за изначално закъснял
и неадекватен на ситуацията.
Кой ръководи страна, в която е въведено военно положение? Президентът, който
по Конституция е върховен
главнокомандващ на Въоръжените сили? Премиерът, или
главният прокурор? Непоследователните, закъснели (според
главния прокурор, б.а.) и панисърдито и разглезено
чески мерки, въведени от ценхлапе,
тралната и местните власти у
на което са отнели люби- нас, не насаждат ли у милиони
мата играчка и в скучен моно- български граждани усещанелог на 22 март обвини прези- то за обреченост, безсилие и
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изоставяне от държавата? Не
твърдяха ли те в началото на
епидемията, че COVID-19 не е
по-опасен и смъртоносен от
предишните коронавируси и
обикновените грипни вируси? После началникът на Оперативния щаб за борба с коронавируса генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски каза, че към нас се задава
епидемия „с невиждана ярост“.
Накрая властите забраниха влизанията в и излизанията от
България към дестинации с
вирусна зараза като Китай,
Южна Корея, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Испания,
Великобритания и др. Ски курортът Банско беше поставен
под карантина от 00:01 часа
на 18 март, а придвижването
между областните центрове бе
строго ограничено и разрешено само с представяне на документ за неотложност на посещението. За тази цел от МВР
бяха изготвени съответните образци формуляри, към които
от 25 март се прибави нов.
Добре дошли в 15 век!

Преди малко повече от една
седмица за гражданите над 60
години милостиво беше отворен времеви коридор за пазаруване в хранителните магазини и аптеките от 08:30 до
10:30 часа. През другото време
им се забранява да излизат от
къщи, за да не се заразят от помладите. Но ако е вярно, че точно младите разнасят заразата
с COVID-19, и понасят заболяването общо взето леко, те ще
придобият имунитет, докато
затворените по домовете си
по-възрастни няма да го получат. Защото няма да получат
витамин „Д“ от слънцето, ще
се обездвижват и ще се стресират по три пъти на ден, докато
гледат брифингите на Националния оперативен щаб или
изявленията на премиера и
министрите. Над всички тегне въпросът кога ще достигнем и преминем пика на кризата? И респективно, кога ще
се отмени извънредното положение? В САЩ президентът
Тръмп каза, че ще бъде щастлив, ако икономиката се върне към предишното си състояние до Великден, 12 април.
Обаче, според турския всекидневник вестник „Миллиет“
(25.03.2020), държавният секретар по отбраната Марк Еспър смятал, че регресията на
епидемията от коронавирус
ще отнеме 8-10 седмици.
Напълно възможно е и след
отварянето на ГКПП и възста-

новяването на въздушния, сухопътния и морския трафик
от и към България,, отново да
ни бъдат внесени коронавируси от чужбина. Това вече се
случи в Китай.
Светът е голям и опасности
дебнат отвсякъде. Обаче, България не може дълго да издържи
в изолация и пак ще заживеем на тръни, очаквайки като
осъдени на смърт поредната
вълна на епидемията. Според
най-оптимистичните прогнози на видни вирусолози, ваксина срещу коронавируса може
да има най-рано след една до
две години. В момента лекарите се опитват да се борят с вируса с лекарства срещу Ебола,
СПИН, малария и други, чиято ефикасност срещу коронавируса не е клинично доказана. Остават карантината, социалната изолация и молитвите към Бога. Добре дошли в
15-ти век!
А епидемията няма да
чака!

След като наличните инфекционни отделения в големите софийски болници изчерпиха капацитета си, от Националния оперативен щаб
обявиха, че ще предложат на
министъра на здравеопазването да задължи всички болници да разкрият отделения
за лечение на коронавируса.
Само че откъде ще се вземат
лекари и медицински сестри
за тях при настоящата тясна специализация по всичко друго, освен по вирусология и интензивно лечение?
Нали медицинските кадри
във Втора градска болница и
Белодробната болница в София отказаха да лекуват болни от коронавирус, защото
не се чувствали подготвени и
защитени. Едва ли обещаните от Борисов 1000 лева ще ги
убедят в обратното. А епидемията няма да чака управляващите и медиците да се подготвят психически и физически за генералното сражение
с COVID-19.
На 23 март, когато се събудихме под снежна пелена, броят на заразените с коронавирус в световен мащаб достигна цифрата 339 041 човека,
този на починалите – 14 705,
а на възстановените – 98 799.
След Китай, в който заразените бяха 81 439, се нареди
Италия - с 59 138 заразени и
5476 починали. Третото място заеха САЩ – 35 211 заразени и 471 починали. Четвъртото и петото място оку-

анализи

пираха Испания и Германия
с 28 768 и 24 873 заразени и
съответно 1772 и 94 починали. Въпреки относително помалкия брой на заразените
във Франция - 16 243 души,
броят на починалите там
беше 676 души, включително
по един умрял от коронавируса в Гваделупа и Мартиника. Феноменът Германия продължава да буди удивление,
без някой да може да обясни
логично малкият брой на починалите от COVID-19.
На 23 март, ден преди
първия брифинг на наскоро
създадения експертен Медицински съвет, който ще дава
на премиера алтернативни
на Националния оперативен
щаб оценки и препоръки.
(Ситуацията с коронавируса
на Балканите вижте в таблицата.)
Сутринта на 24 март броят на
доказано инфектираните с коронавируса в България нарасна
на 202, вечерта достигна 220, а
на 27 март сутринта те вече
бяха станали 293. В Турция на
24 март министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа
обяви за починали 37 души, които на 25 март станаха 44, а на
27 март – 59. Броят на заразените беше нараснал от 1872
на 2433, като към починалите се добавиха още 50, изгубили живота си в 8 други страни
по света. На 27 март броят на
доказано заразените по света
надмина 532 000, а този на починалите-20 000. С над 85 991
потвърдени случаи на коронавирусна инфекция САЩ задминаха Китай (81 872), докато
Италия все още е страната, която изпреварва Китай по броя
на починалите – над 6000. От
началото на епидемията, до
25 март, във Франция починаха 1100 души, които на 24 март
бяха „само“ 860. Към 27 март
потвърдените случаи на коронавирусна инфекция в Германия бяха 42 288 (увеличение с
5780 само за едно денонощие),
а броят на починалите стана
253 (увеличение с 55).
Италия обаче получи помощ
с лекари и медицински сестри от
Русия и социалистическа Куба, в
която към 23 март имаше само
35 заразени и 1 починал. Според една публикация в турския
вестник „Миллиет“ (24.03.2002)
40 000 кубински лекари работят
в 77 страни по света. Бразилия,
която преди време беше изгонила кубинските лекари, сега ги
молела да се върнат. А в САЩ Доналд Тръмп поиска помощ от…
Южна Корея! Губернаторът на
Ню Йорк Андрю Куомо се разбунтува срещу Тръмп, като му
написа: „Когато аз имам нужда
от 30 000 апарата за обдишване, вие ми изпращате 400. Какво
мога да направя? Тогава вие определете 26-те хиляди, които
ще умрат!“
На стр. 10
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а 14 март 2020 г., в София,
се проведе „Народно събрание“ – среща-разговор
по важни за България въпроси. На нея присъстваха граждани, организации и общественици,
които заедно изготвиха решения
на значими национални проблеми.
И се обединиха около тях.
Впечатлението е, че това са българи, мислещи за бъдещето на
страната ни; че това са хора, които
не се поддават на манипулации и
паника.
Организатор на форума беше ПП
„Възраждане“ и нейният лидер Костадин Костадинов. На „Народното
събрание“ беше съставена и приета
Декларация за независимост на
българския народ, която поместваме отделно. Участниците отправиха обвинения към правителството и обосновани, според тях, подозрения, че то за пореден път създава медийна паника, за да отмести
фокуса на българските граждани
от случващото се в страната и света. Бе изказана тревога за времето след приключване на въведеното извънредно положение, когато
„здравната ни система няма да издържи на епидемията от COVID-19, а
социалната и всички останали сфери, ще бъдат тотално унищожени“.
Според участниците в „Народното събрание“ на 14 март, „некомпетентността на правителството да се справи с епидемията доведе
до блокиране на българската икономика, което неминуемо ще се отрази
на всички сфери на националния живот“.
Участниците във форума заявиха пред българската общественост и своето непоколебимо верую,
което ги вдъхновява в тези трудни
за Отечеството дни: „Бъдещето на
страната ни е в ръцете на нас, българите! Да живее България!“

От стр. 9

Според съобщение, публикувано в турския вестник
„Миллиет“ на 26 март, за да се
защитят от коронавируса медицинските сестри в Ню Йорк
надявали… торби за смет!
Само ЕС се опитва да си пререже сам пъпната връв като
след печалния опит с Италия се
съсредоточава върху намирането на собствени решения срещу
коронавируса. В знак на солидарност Германия е прехвърлила на своя територия 47 болни от коронавирус италианци. Нека всеки да си направи изводите сам.
Що се отнася до

„Възраждане“ и граждани
Декларация за независимост на българския народ
одени от правило- дите ни и превърна бъл- ната, социалната, здравеото, че всички хора гарската земя в депо за без- пазващата и пенсионната,
са създадени рав- контролно изгаряне на от- като практически лиши нани, че се раждат падъци.
рода ни от тях.
свободни и че разполагат
То продаде нашите приТо взе и изхарчи без съпо рождение с неотмени- родни богатства на безце- гласието на народа многомите права на живот, сво- ница.
милиардни кредити, които
То отрови стопанската ние, децата и внуците ни, ще
бода и стремеж към щастие и достоен живот, наро- среда и чрез непосилен ад- изплащаме дълго след като
дите създават управления, министративен гнет поста- си отиде.
да унищожава държавноткоито да гарантират всич- ви на колене българската
То ликвидира граждан- ворните обществени систеки тези права. Всяко упра- икономика и предприема- ското общество и като овла- ми, да заличава белезите на
вление обаче се крепи на ческия дух.
дя профсъюзните и граж- държавността ни и да ликсъгласието на управляваТо превърна прокурату- дански организации, от ко- видира независимостта на
ните да бъдат управлява- рата в печатница на индул- рективни за работата му ги България, като ни превръни. Щом властта започне да генции за престъпниците превърна в гротескни свои ща в колония, управлявана
бъде упражнявана в проти- и в машина за преследване патерици.
отвън, според чужди интеТо подготвя ликвиди- реси.
воречие с горепосочените на несъгласните с политиосновни човешки права и ките му.
рането на българския лев
Ето защо ние, предстаТо унищожи цели отра- и замяната му с чужда ва- вителите на българския насвободи, народът има пълното право да я премах- сли на селското стопанство лута.
род, събрани на „Народно съТо създаде армия от чи- брание“, в София, на 14 март
не и да учреди ново упра- и от износители на храни вление. Когато правото се ни превърна във вносител новници, издържани от 2020 г., заявяваме, че не припревърне в безправие, съ- на почти всички храни.
всички нас, но верни само знаваме повече юрисдикпротивата е задължителТо допусна агенти на нему и използвани един- цията на престъпното прана, защото злоупотребите, влияние, финансирани от- ствено за поддръжка на вителство, обявяваме го за
престъпленията и посега- вън, да прекрояват законо- властта на правителството свалено, управлението му
телствата над личната чест дателството ни според ин- над народа.
за приключено и декларии достойнство, извърш- тересите на своите спонсоТо подпомага престъп- раме пълната си решимост
вани от правителството в ри.
ността, за да живее народа в да освободим държавното
продължение на десетилеТо превърна правосъ- страх и мизерия и да разчи- и местното управление от
тия, не заплашват просто дието във фарс, допусна та на „защитата“ на прави- всички негови представиправата и свободите ни, а противоречива практика телството.
тели, както и да ги предадем
То разруши отбранител- на справедлив съд, който ще
самото съществуване на и чрез дългите, сложни и
народа и държавата!
скъпи процедури, практи- ната ни система и изложи бъде създаден специално за
Това престъпно прави- чески лиши народа ни от страната ни като беззащит- разследване на престъплетелство извърши следните него.
на плячка на всеки враг.
нията им.
То прокара лобистки заЧрез тези си продължапрестъпления срещу
Нека Бог да пази българкони в ущърб на общест- ващи престъпления, пра- ския народ!
народа и държавата:
То обезлюди страната вения интерес и в полза вителството продължава
ни и я превърна в терито- на определени съсловия
• Декларацията за независимост на българския народ е
рия, от която младите, об- – частни изпълнители, задостъпна
за подпис на този адрес: https://kauza.vazrazhdane.bg/
разованите и семействата с страхователи, банкери.
и
вече
е
подписана
от няколко хиляди българи.
То отказа да реформира
деца, се евакуират.
•
Видео
от
провелото
се Народно събрание: То отрови въздуха и во- жизненоважни обществеhttps://www.youtube.com/watch?v=44bW0nAzizw
ни системи - образовател-
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КОРОНОПСИХЯСВАНЕ!

ропейски, африкански или американски страни, нито страните
с мащабите на нашата, имаше
защо да изучават българския
опит, при положение, че можеха да черпят ноу-хау от Китай
и Южна Корея. Да не говорим,
че някои от по-крайните мерки могат да се окажат по-вред-

ни от болестта. Достатъчно е
човек със сърце да се постави
в положението на самотните
и болните възрастни хора, чиито деца са емигранти в чужбина, или не могат да стигнат до
тях заради наложената карантина и блокирането на входовете на областните градове. Оста-

Страна

Заразени

Починали

Излекувани

Турция

1236

30

-

Гърция

624

15

19

Румъния

433

3

64

ситуацията в България,

Хърватия

254

1

5

тя не е нито положително,
нито отрицателно изключение от общата тенденция в ЕС
и света. Хвалбите на Борисов, че
сме били пионери в налагането на строгите мерки за борба
с коронавируса, са силно преувеличение на собствените ни
достойнства. Нито големите ев-

Сърбия

222

2

2

България

190

3

3

Босна и
Херцеговина
Северна
Македония
Албания
Черна гора

126

1

2

115

1

1

89
21

2
-

2
-
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вени на милостта на службите
за социален патронаж, на БЧК
и на доброволците, те не могат
нито да си получат пенсиите,
нито да си платят сметките за
ток, вода и отопление. И, преди да ги споходи коронавирусът, може да умрат от самота,
студ, глад и отчаяние. Психясването на нацията е следствие
от тридесет годишното безхаберие на управляващите, като
1/3 от тези „години, изядени от
скакалци“ се падат на правителствата, ръководени от Бойко Борисов. Последният кабинет „Борисов-3“ ще се запомни
не с реформи, а с кризи и скандали. Епидемията на коронавируса е само върхът на айсберга,
под който зрее бъдещата икономическа криза и свързаните
с нея безработица и фалити на
фирми. Опитите на премиера да
обяснява неща, които са неясни
за самия него, ме кара да цити-

рам написаното от Фридрих
Ницше в „Тъй рече Заратустра“: „Не само този лъже, който говори въпреки своето знание, а тъкмо онзи, който говори, въпреки своето незнание“. И
този кабинет „орел, рак и щука“,
ръководен от подобен „експерт
по всичко“, щеше да преследва
авторите на неверни информации, ако НС беше отхвърлило президентското вето!
Откакто, подобно на Съвета на ЕС, Министерският съвет започна да заседава и да
решава по видеоконферентна
връзка, сме спокойни за физическото здраве на министрите. Боим се обаче, че те са
повярвали на собствената си
оптимистична пропаганда и
асоциализацията, която препоръчват на простосмъртните, ще ги докара до „коронопсихясване“, подобно на управлявания от тях народ. Така
поговорката „Бог високо, цар
далеко“ може да замени девиза
над входа на Парламента „Съединението прави силата“.
Бог да пази България!
брой 13, 31 март 2020 г.

Ние сме българи и ще отстояваме българското!
Скъпи сънародници,
братя и сестри,

И

зпитанията, на които сме подложени в
последните месеци,
поставят живота
ни в нови рамки. Сега трябва да полагаме повече грижи
за телесното си здраве, за да
преодолеем опасностите от
заразите с коварния вирус
и да запазим силите и енергията на българската нация.
Но още по-големи трябва да
бъдат грижите за нашето духовно здраве. Защото една
нация не може да се съхрани
физически здрава, ако боледува духът й и е немощно националното й съзнание и устойчивостта й пред вирусите
на разложението, обезличаването и денационализирането. Поднебесните сили на
злобата обаче не престават
да ерозират това съзнание,
да внасят смут в мисленето
на хората, да потъпкват националните ценности, за да
обезоръжат народа и обществото и ги направят покорни на злото и греха.
В последно време забелязваме как отново се съживява духът на отродителството, на отказа от традиции и
идеали. Преиначава се историята, изопачават се фактите, за да се доказват антибъл-

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ И УЧЕНИ
гарски тези. Атакуват се на- ме видяхме с Христо Ботев,
Акад. Георги Марков, акад. Караманчев, Матей Шопкин,
ционални светини, героични Иван Вазов, Гео Милев, Ни- Константин Косев, Боян Ан- Иван Есенски, Трендафил Валичности, чиито образи се кола Вапцаров и др.
гелов, Панко Анчев, Минчо силев, Станислав Пенев, Ради
Ние сме силно разтре- Минчев, проф. Чавдар До- Радев, Георги Н. Николов, Гемъчат да обругаят и омърсят,
за да ги лишат от славата на вожени от тези явления. От брев, проф. Иван Маразов, орги Бербенков, Владимир
техните подвизи и мъчени- дълго време се опитваме да Станка Шопова, проф. Орлин Стоянов, Людмила Богослочества. Правят се опити да се противодействаме на подоб- Загоров, Петър Андасаров, вова, Петко Каневски, Демир
реабилитират отявлени фа- ни опити за разрушаване на член-кор. Иван Гранитски, Демирев, Анибал Радичев,
шисти и организациите, ко- националното съзнание и доц. д-р Игнат Минков, Елка Костадин Златков, Екатерина
националния дух. Сега смя- Няголова, Атанас Звездинов, Данчева, Иван Енчев, Веселито са ръководили.
Идеолозите и изпълните- таме, че е дошло времето за Мая Вапцарова, член-кор. Ва- ка Колева, Витка Витанова,
лите на тези планове получа- обединение на всички, които сил Проданов, Надя Попова, Кънчо Великов, Стефка Даневат щедри хонорари за свое- милеят за Отечеството, наци- Димитър Христов, член-кор. ва, доц. Иван Воденичарски,
то служение на чужди фон- ята, българското, за да стане Иван Ангелов, Ирина Веле- Петър Мутафчиев, Арон Ародации. Те охотно слугуват на отпорът срещу отродители- ва, Снежана Тодорова, Бла- нов, Благой Ранов, Михаил
небългарски интереси и все- те още по-силен, настойчив говеста Касабова, Драгомир Калдъръмов, Георги Славчев,
отдайно работят за сломя- и твърд. Заявяваме, че няма Шопов, проф. Стоян Райчев- Владислав Кацарски, Тотко
ване на българския дух. Же- да позволим на никого да по- ски, Анжел Вагенщайн, проф. Найденов, Пенчо Чернаев,
ланието им е да превърнат ставя под съмнение величи- Бончо Асенов, акад. Васил Димитър Генчев, Никола СтаОтечеството ни в духовна ето на българската история, Гюзелев, Виолета Станисла- тков, Боян Чимов, Анелия Гепустиня, за да избуят в нея литература и култура, тради- вова, д-р инж. Марин Бело- шева, Ники Комендвенска,
плевелите на космополити- ционните ценности, духа на ев, проф. д-р ист.н. Нако Сте- Борислав Владиков, Христо
зма, неолиберализма, неофа- нацията. Защото те са най- фанов, ст.н.с. Румен Водени- Ганов, Венко Евтимов, Бойко
шизма, ксенофобията, ру- важните елементи на наци- чаров, проф.д-р ист.н. Тодор Беленски…
софобията и бездуховност- оналната ни сигурност и съ- Мишев, Борис Данков, адв.
Подписката е открита
та. То се прикрива с маската ществуването ни като народ д-р Тодор Предов, проф. д-р
на някаква уж принципност, и държава.
Методи Теохаров, Тодор КоБългариЯ над всиЧко!
обективност,
надпартийПризоваваме всички бъл- руев, акад. Стефан Воденичаност, деполитизация и общо- гари да защитим себе си от ров, акад. Васил Сгурев, Лалпродажниците и врагове- ка Павлова, Емил Измирличовешки ценности.
Неосъществени писате- те на България. Историята ев, Мария В. Николова, Диана
ли, учени със съмнителни ка- няма да ни прости, ако до- Павлова, Иван Д. Христов, Рочества и постижения, крес- пуснем държавата ни да се сица Зиновиева, акад. Михаливи журналисти се опит- разпадне и изчезне.
ил Белчев, Иван Странджев,
ват да дискредитират големи
Ние сме българи и ще от- Любомир Чернев, Боян Бойбългарски писатели и отдел- стояваме българското. И ни- чев, Александър Гочев, Ахмет
ни техни произведения. Та- кому няма да позволим то да Емин Атасой, Лъчезар Еленкива опити в последно вре- бъде унизявано и отричано. ков, Саффет Ерен, Валентин
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

ЗАРАДИ ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
На 5 ноевмри 2017 г. ни напусна завинаги великата българка Елена Лагадинова-Амазонката. На скромното, камерно
погребение, извършено в родния й град Разлог, пишещият тези
редове в надгробното слово отправи призив-обръщение към
патриотичната общественост в България да подкрепят изграждането на паметник на Елена Лагадинова.
След няколко дни, по предложение на члена на централното
ръководство на ПП „Нова зора“ и председателка на общинската организация в Разлог - Елена Стоичкова, беше сформиран
Инициативен комитет за изграждане на барелеф-паметник
на Амазонката. В него бяха включени както Елена Стоичкова,
като ръководител на ИК, така и ръководителите и членове на ПП
„Нова зора“, Българската социалистическа партия, НД „Русофили“
и Партия на българските комунисти.
Известният разложки художник и скулптор Крум Чилев с
въодушевление прие предложението на ИК да извае гипсовата
отливка на барелефния й образ.
Идеята за изграждане на барелеф-паметник на Елена Лагадинова вече прерасна в идея за оформяне в центъра на Разлог на
Алея на известните личности от Разложка община. И това би
било прекрасно - тук са родени патриархът на българските учители и книжовници Неофит Рилски, бащата и майката на вожда
на нашия народ – Георги Димитров, ръководителят на IV-та оперативна зона на НОВА и командир на първия партизански отряд
Никола Парапунов, световноизвестният архитект Александър Баров и много други.
От името на ИК Елена Стоичкова внесе в Общинския съвет
писмено предложение, касаещо изложената по-горе идея. След
шестмесечно чакане, за съжаление, той отхвърли нашето предложение, тъй като съветниците от ГЕРБ са болшинство в местния
парламент.
Бяхме събрали от дарители около 5000 лева, което ни позволи да монтираме, изработения вече каменен барелеф, на
стената на родната й къща.
инж. Пирин Несторов
брой 13, 31 март 2020 г.
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ПРЕДИЗВЕСТЕНАТА СМЪРТ
НА КОНСТИТУЦИЯТА?
Слово на Корнелия Нинов, председател на ПГ на „БСП за България”
от трибуната на Народното събрание – 26.03.2020 г.

У

важаеми
български
граждани, както обикновено се обръщам към
вас от четири години,
някои колеги днес се сетиха за
това обръщение. Уважаеми български граждани, сигурно много
пъти сте чували от тази трибуна,
че става дума за исторически момент, за исторически речи и исторически думи. Сигурно някой
път е имало основание в това,
друг път не. Ние смятаме, че днес
наистина става дума за исторически момент. Днес, каквото и да говорят наши поли-

ни се представят като животоспасяващи, не са предложени нито от първия щаб, нито
от втория щаб, нито дори от
парламентарни групи или депутати. Всички се сещаме кой
стои зад това. Всички се сещаме кой 10 години налага диктатурата като метод на управление и накрая успява.
Изтъкват се причини организационно-технически: няма
прозорци, няма въздух, нямаме
отстояние един от друг. Толкова ли е трудно да осигурите една
огромна зала, в която да стоим на

Днес, вместо решение за затваряне на парламента, трябваше
да гледаме предложение частните болници да се изравнят
на общинските и държавните, и да не са търговски дружества. Така щяхме да помогнем
за здравето на хората. Днес щяхме да решаваме как със закон
да спасим болниците, които са
без пациенти, не им се плаща в
момента по клинични пътеки и
са пред фалит.
Искате да помогнем на здравето на хората. Може би трябваше днес, тук, да бъде минис-

Антология

ВРЕМЕНА

Какви кошмарни времена
върху главите ни се струпаха!
И цялата страна е в струпеи
като след гибелна война.
А как възторжено и в такт,
Петър Василев
с подскоци пъргави скандирахме.
И пипнахме, каквото дирехме,
спечелихме - и още как!
Но тъкмо в общия ни дом с права и ценности до шията,
като вълна ли люшна сприята
на чисто нашенски синдром.
И се видя като на длан
в какво сме цъфнали и вързали,
и накъде сме се забързали
като при мор неoбуздан.
И се разбра от глух и сляп
сред тези съсипни наоколо,
че ножът е опрял до кокала
не само за самия хляб.
И току-виж, че сме на път,
след всички пъклени сценарии,
в една страна, но с две Българии
да спретнем пак народен съд…

Петър Василев е роден през 1937 г. в село Хухла,
Ивайловградско. Завършил е
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ – специалност Българска филология. Има и специализация по
журналистика. Бил е учител
в Родопите, журналист във
в. “Нов живот“ – Кърджали, председател на Клуба на
дейците на културата в Кърджали, зам.-главен редактор
на алманах „Юг“ и директор
на Литературния музей в Хасково, дългогодишен пред-

тически опоненти или народни представители с различно
виждане, парламентарната република временно се отменя и
се суспендира Конституцията
на Република България.
3 дни заличиха 29 години съществуване и прилагане
на българската Конституция.
Вчера, правителството предложи като компенсация за кризата на българските граждани единствено живот на кредит. Пари чрез кредит, работа
чрез кредит, живот на кредит,
ви дадоха вчера. Днес ви дадоха свобода под карантина.
Утре - влиза в действие диктатурата. Това са трите дни, които променят България за месеци напред. Живот на кредит,
свобода под карантина и диктатура в действие. Извънредното положение не е повод да
спре да функционира държавата. Тези мерки, които днес
Стр. 12

пет метра един от друг и да има
прозорци и вентилация? Самите
вие се опровергавате като казвате, че комисиите ще се събират и
ще работят на разстояние един
от друг. Значи комисиите могат,
но депутатите в зала не могат.
Вие сами се опровергахте. Техническото решение на въпроса е
лесно. То е ви е само оправдание. Причината е друга. Мотивите, в които обличате своето
предложение, са загриженост
за здравето на хората. Едва ли
има някой съмнение в България, че всички сме притеснени от ситуацията, че призоваваме към разум, спокойствие
и решения, които да помогнат
на българските граждани, затова и подкрепихме извънредното положение, но ако наистина сме загрижени за здравето на хората на първо време,
сега не трябва да абдикираме и
да се скриваме по домовете си.

тър-председателят и да представя актуализация на бюджета? А не да продължава да
раздава милионите еднолично. За да помогнем на здравето и живота на хората днес,
ако трябва и на закрито заседание, трябваше те като не искат, ние, Народното събрание,
да разблокираме Държавния
резерв - да раздадем на хората, лекарите и аптеките маски,
предпазни облекла и всичко
необходимо.
Патриотите, вместо да държат речи срещу БСП, трябваше да внесат предложение минималната пенсия най-накрая
да стане 350 лв. На тези хора
след един месец ще им се наложи да си плащат сметките, да
си плащат кредитите, да си обслужват домовете. Това трябваше да направите днес, а не
да натискате копчето, да бягате и да се криете вкъщи. Това
актуален глас

щеше да е истинската загриженост за българския народ.
Казвате че имате нужда от
време да преосмислим законите, които видите ли - в този
момент не били актуални. Тепърва трябва да ги преосмисляме, през това време да полежим
малко вкъщи и да се върнем с
нова мисъл.
Уважаеми колеги, мисля, че
дори и краткото време на болестта, в която се намираме, на опасността и кризата, доказаха правотата на БСП, която от 4 години
се опитваме да изтъкнем. Няма
нужда повече да преосмисляме дали болниците трябва да
са търговски дружества. Няма
нужда повече да преосмисляме дали търговските вериги в
момента слагат надценки, които представляват спекула на
пазара. От 4 години се борим
с този Закон за търговските
вериги. Защо трябваше през
криза и през болест да дойде
това осъзнаване на проблема,
за който БСП алармира от години – и за болници, и за бъл-

седател на Хасковското Дружество на българските писатели. Публикува стихове
от 1955 г. Носител на Националната литературна награда
„Александър Паскалев“. Автор е на поетични книги. По
стихотворението му „Наследство“ („Две праскови посях и
две череши”) е създаден един
от хитовете на българската
популярна музика.
Петър Василев почина
на 17 март 2020 г.
Поклон пред
светлата му памет!
гарско производство, и за търговски вериги. Ако ви трябва
още време да мислите, това означава, че сте стояли 4 години
в тази зала абсолютно напразно.
Днес слагате венеца на безконтролната власт. Днес ще използвате този период на абдикация на Народното събрание
от работа, за да заметете следите на свършеното, откраднато в последните 4 години и
да продължите безконтролно
да работите по същия начин,
с висока степен на корупция,
с висока степен на безотговорност в следващите дни, седмици или месеци, прехвърляйки
всичко в ръцете на изпълнителната власт, прехвърляйки
всичко в ръцете на един човек.
Ще завърша с думите, с които започнах: живот на кредит,
свобода под карантина, диктатура в действие, продължаване на кражбите и всичко това
за сметка на българския народ, с който днес се оправдавате.
брой 13, 31 март 2020 г.

