
Шокът от огнище-
то на коронави-
руса поставя Пе-
кин 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 ре-
формата на Дън Сяопин през 
1978 г. Пекин открито счита 
САЩ за заплаха, която външ-
ният министър Ван Йи заяви 
на конференцията по сигур-
ността в Мюнхен в разгара на 
борбата срещу коронавируса 
преди месец.

Пекин внимателно, стъп-
ка по стъпка изгражда сцена-
рий, според който от началото 
на атаката на коронавируса ръ-
ководството знаеше, че е под 
атаката на хибридна война. 

Терминологията на Си Цзин-
пин е основният ключ за разби-
рането на това. Той каза съвсем 
официално, че това е война. И 
като контраатака трябва да за-

почне "народна война".
Освен това той  описа 

вируса като демон  или дя-
вол. Си е конфуцианец. За 

разлика от други древноки-
тайски мислители, Конфуций 
не искал да обсъжда свръхес-
тествени сили и да преценява 
последствията. В китайския 
културен контекст обаче дя-
волът означава „бели дяволи“ 
или „чужди дяволи“: guailo на 
мандарински, gweilo на кантон-
ски. Така Cи Цзинпин преда-
де силно и зашифровано пос-
лание.

Когато Чжао Лицян, гово-
рител на китайското Външно 
министерство, направи огне-
но изявление за възможност-
та, че „може би американска-
та армия е довела епидемията 
в Ухан“ - първият удар, дошъл 
от висш служител - Пекин из-
прати „пробен балон”, сигнали-

зирайки, че ръкавицата най-
накрая е хвърлена. Чжао Ли-
цян направи пряка връзка с 
военните игри в Ухан през ок-
томври 2019 г., в които участва 
делегация от 300 американски 
военни.

Той директно цитира ди-
ректора на американските 
Центрове за контрол на забо-
ляванията Робърт Редфийлд, 
който миналата седмица на 
въпрос не са ли диагностици-
рани някои случаи от корона-
вирус посмъртно, той отгово-
ри, 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 идентифици-
рането му в Ухан - поради на-
пълно документираната не-
способност на САЩ да тест-
ват и установяват разликите 
от грип.

Добавете всичко това към 
факта, че мутациите в гена на 
коронавируса в Иран и Ита-
лия са последователни. Беше 
разкрито, че те не принадлежат 
към вида, който е в Ухан. Ки-
тайските медии открито по-
ставят въпроси и установя-
ват връзка между затваряне-
то на "небезопасната" лабора-
тория за военно биологично 
оръжие във Форт Детрик ми-
налия август, военните игри и 
епидемията в Ухан. 
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ИСТИНАТА ЗА КОРОНАВИРУСА

ГЛОБАЛИЗМЪТ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО
П

о отношение научното 
творчество и възгледи-
те на великия герман-
ски философ на пра-

вото, историк и геополитик 
Карл Шмит практиката е изра-
ботила две „формули на добрия 
тон”. Първата формула на до-
брия тон изисква творчеството 
на Шмит да се познава добре, да 
се познават неговите принципи 
и методология. Втората форму-

ла на добрия тон, обаче съдържателно противоречи на първа-
та. Да, положенията на Шмит трябва да се познават, с тях тряб-
ва да се работи, предвид  огромния авторитет на Шмит. Обаче 
Шмит не подлежи на цитиране, нито на позоваване, нито е умес-
тен за съдържателна аргументация, по причина на неговия от-
крит, последователен, системен антилиберализъм. Просто каза-
но, длъжни сме да познаваме Шмит, да го ценим и да се съобра-
зяваме с него, като едновременно с това сме длъжни да се дър-
жим така, сякаш никога не сме чували името му. Либералите от 
правото (а и не само оттам), които Шмит разгроми теорети-
чески, се реваншираха в практическата плоскост. Задължи-
телно беше, в целия следвоенен период всяко споменаване 
на Шмит, по какъвто и да било повод, да бъде съпроводе-
но с яростно морално заклеймяване – „Шмит като коронен 
юрист на нацисткия режим” следва да бъде системно отри-
чан, 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 най-
лошото клеймо, което европейският следвоенен либерализъм 
е можал да измисли – той е обвинен в сътрудничество с наци-
зма. Доколко и в какъв смисъл това е вярно, няма никакво значе-
ние – важна е необратимата стигма, наложена върху името и върху 
цялото му творчество. 
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Днешният исторически мо-
мент, който преживява Бълга-
рия, заедно с останалата част 
от  глобализираното човечест-
во, предлага много сериозни 
причини и разкрива много се-
риозни основания някои от 
основните идеи на Шмит да 
бъдат отново напомняни.

Още първото изречение в 
първата глава на неговия про-
грамен труд „Политическа тео-
логия (четири глави за суверени-
тета)” гласи: „Суверенен е този, 
който взема решения за извън-
редно положение”.

Изясняването на тази мисъл 
може да бъде облекчено чрез 
още няколко цитата от автора, 
чието цитиране всеки път тряб-
ва да бъде придружавано с мол-
ба за извинение. И така:

- тази дефиниция може да 
бъде справедлива за понятието 
„суверенитет” само като пре-
делно понятие. Защото предел-
но понятие означава не смът-
ното понятие като в небрежната 
терминология на популярната 
литература, а понятие за пре-
делна сфера. Съответно, тази 
дефиниция може да бъде об-
вързана не към нормалния, а 
само към крайния случай.

- под извънредно положе-
ние следва да се разбира общо 
понятие от учението за дър-
жавата, а не някакво извън-
редно постановление или кое 
да е обсадно положение.

- извънредното положение 
във висша степен е пригодно 
за юридическа дефиниция на 
суверенитета, и това има сис-
темно, логически-правно осно-
вание.

- защото всеобщата нор-

ма, както тя е изразена от нор-
мално действащата формула на 
правото никога не може в пъл-
на мяра да улови абсолютно-
то изключение и следовател-
но не е способна напълно да 
обоснове решението за това, 
че даденият случай е наисти-
на изключителен. 

- когато казват, че юридиче-
ски е невъзможно да се про-
вери налице ли е извънредно 
положение, се тръгва от пред-
поставката, че решението в 
правен смисъл трябва да бъде 
изцяло производно от съдър-
жанието на нормата. Но имен-
но 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 значе-
ние на решението (Dezision).

- няма никаква практическа 
или теоретична разлика в това 
да се признава или не абстракт-
ната схема, която се предлага 
за дефиниране на суверените-
та (суверенитетът като висша 
непроизводна власт на управ-
ника). 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 как-
во се състои интересът на пуб-
ликата или на държавата, об-
ществената сигурност и реда, 
„le salut public” и т.н. Изключи-
телният случай, случаят, неопи-
сан в действащото право, може 
в най-добрия случай да се харак-
теризира като случай на край-
на необходимост, заплаха за 
съществуването на държава-
та или нещо подобно, но не 
може да бъде описан по своя 
фактически състав. Само този 
случай актуализира въпроса 

за субекта на суверенитета, 
т.е. въпроса за суверенитета 
изобщо. 

- суверенът стои извън нор-
мално действащия правопоря-
дък и все пак му принадлежи, 
защото той е, който е компе-
тентен да решава може ли да 
бъде спирано действието на 
Конституцията. Всички тен-
денции на съвременното раз-
витие на правовата либерална 
държава водят към отстраня-
ване на суверена в този сми-
съл.

 Само суверенът може да 
решава!

Без да задълбочаваме повече, 

може да обобщим – само суве-
ренът (а той е фигура, стояща 
едновременно извън и вътре 
в правната реалност и властта 
му не се извежда и не произ-
тича от закон) може да реша-
ва за това кой случай е извън-
реден, кое положение (в дър-
жавата) може да бъде харак-
теризирано като извънредно. 
Към тази формула следва да се 
обърнем днес, докато наблю-
даваме как тромаво, хаотично 
и безпомощно българският 
парламент се опитва да роди 
Закон за извънредното поло-
жение. Очевидно тук следва да 
се напомни, че парламентът 

не е суверен, а само репрезен-
татор на суверена, че в добре 
развитите правни системи по-
нятието извънредно положе-
ние е предварително уговоре-
но и кодифицирано и то при-
съства не в обичайния кодекс 
от закони, а на равнището на 
върховния закон – Конститу-
цията. 

Българската правна 
система не разполага с 
понятието „извънредно 

положение”
 – нито като съдържателно 

описано състояние на нещата, 
нито като формално понятие, 
което да отпраща към сувере-
на. Всъщност, в съвременните 
правни системи става именно 
това – споменаването на ка-
тегорията „извънредно положе-
ние” отвежда директно към 
суверена, както е разбран и 
описан в съответната прав-
на система. В България е ина-
че – без общественото мнение 
в страната да се „обременява с 
излишна правна метафизика” 
българското общество се съ-
гласи с една брутална подмя-
на на понятията – „суверени-
тет” започна да се подменя с 
„независимост”. След тази кон-
цептуална фалшификация за 
управляващите всичко ста-
на много лесно: един брако-
разводен адвокат, който по 
волята на СДС, (но и на БСП, 
разбира се) работи известно 
време като президент на стра-
ната, успя с бързия си ум (и с 
още по-бързия си език) да ар-
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Някои от тези въпроси 
бяха зададени - без отговор - в 
самите Съединени щати.

Остават допълнителни въ-
проси относно неясното съби-
тие 201 в Ню Йорк от 18 ок-
томври 2019 г.: репетиция на 
световната пандемия, причи-
нена от смъртоносния вирус 
- какъвто се оказа коронавиру-
сът. Това великолепно съвпа-
дение се случи месец преди 
избухването му в Ухан.

Събитие 201 беше спонсо-
рирано от Фондацията на Бил 
и Мелинда Гейтс, Световния 
икономически форум, ЦРУ, 
Блумбърг, Фондация „Джон 
Хопкинс” и ООН. През този ден 
в Ухан започнаха световните 
военни игри.

Независимо от произхода 
на вируса, който все още не 
е окончателно определен, тъй 
като Тръмп пише туитове за 
„китайски вирус“, коронавиру-
сът вече поставя изключител-
но сериозни въпроси относно 
биополитиката (къде е Фуко, 
когато имаме нужда от него?) и 
биологичният тероризъм.

Работната хипотеза за ко-
ронавируса като много мощ-
но, но причиняващо Арма-
гедон биологично оръжие, е 
идеалният му инструмент за 
цялостен социален контрол - 
и в световен мащаб.

Куба се очертава като 
биотехнологична сила
Точно както напълно 

прикритото посещение на 
Си Цзинпин в Ухан миналата 
седмица, беше ясна демон-
страция пред цялата плане-
та, че Китай печели „народна-
та война“ срещу коронави-
руса с огромни жертви, така 
и Русия действа по Сун Дзъ 
срещу Рияд, което доведе до 
значително намаляване на 
цената на барел петрол и по-
могна, от всяка гледна точка, 
да се постави началото на 
неизбежното възстановява-
не на китайската икономи-
ка. Ето как работят стратеги-
ческите партньорства.

Позициите на шахматна-
та дъска се променят с гла-
возамайваща скорост. Вед-
нага след като Пекин опреде-
ли коронавируса като атака 

с биологично оръжие, запо-
чна „народна война” с пълна-
та сила на държавата.  Ме-
тодично. От позицията на 
„каквото и да ни струва“. Сега 
навлизаме в нов етап, кой-
то Пекин използва, за да ко-
ригира съществено взаимо-
действието си със Запада, 
със съвсем различна рамка, 
що се отнася до САЩ и ЕС.

„Меката сила” има пър-
востепенно значение. Пекин 
изпрати полет на Air China 
до Италия с товар от 2300 го-
леми кутии с маски и текст: 
„Ние сме вълните на едно море, 
листата на едно дърво, цветя-
та на една градина“. Китай из-
прати и щедри хуманитарни 
доставки в Иран, доставени 
от осем полета на Mahan Air,  
авиокомпанията  подложена 
на незаконни, едностранни 
санкции на администрация-
та на Тръмп.

Сръбският президент 
Александър Вучич не може 
да бъде по-точен: „Единстве-

ната страна, която може да 
ни помогне, е Китай. Сега всич-
ки разбират, че европейска-
та солидарност не съществу-
ва. Това беше вълшебна при-
казка, но само на хартия! "

Вечно намираща се под 
строги санкции и винаги де-
монизирана, Куба все още 
не е в състояние на пробив - 
дори и в биотехнологиите. Ан-
тивирусният  Heberon - ин-
терферон алфа 2b - лечеб-
но средство вместо ваксина, 
- се използва с голям успех 
при лечението на коронави-
рус. Съвместното предприя-
тие в Китай произвежда своя 
инхалационен вариант и 
поне 15 страни вече са заин-
тересовани да го внасят.

Сега сравнете всичко по-го-
ре с факта, че администраци-
ята на Тръмп предлага 1 ми-
лиард долара, за да привлече 
германски учени, работещи 
в биотехнологичната ком-
пания  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 оригинал-
ния труд „Политика на опера-
цията: Разкопки на съвремен-
ния капитализъм“, вече се оп-
итва да  създаде концепция, 
в която точно сега се намираме, 
в смисъла - да се борим с Covid-
19.

Изправени сме пред избо-
ра на малтузийския род - про-
вокиран от социалния дарви-
низъм - „воден от оста Джон-
сън-Тръмп-Болсонаро“, и от дру-
га страна, „прекалибрирането 
на общественото здравеопазва-
не като основен инструмент“, 
примери за което са Китай, 
Южна Корея и Италия. Ето 
това са основните уроци, ко-
ито трябва да извлечем от оп-
ита на Южна Корея, Тайван и 
Сингапур.

тикулира колективното под-
съзнателно на цялата българ-
ска политическа класа – суве-
ренитетът може да се залага, 
отстъпва и преотстъпва, това 
се изисква от нашия нов „ци-
вилизационен избор” и изобщо 
изборът между това да бъдеш 
суверенен или да бъдеш соб-
ственик е еднозначно опре-
делен: в името на това да бъ-
дем собственици, (и разбира 
се, да бъдем на страната на по-
бедителите - най-сетне) изби-
раме качеството да бъдем не-
суверенни. Нямаше как да се 
обясни на българския, прос-
ти 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, връз-
ката между суверенитет и соб-
ственост нито е пряка, нито е 
къса. Но тя е реална, ужасява-
що реална и това се потвърди 
от практиката на последните 
30 години. Българската поли-
тическа класа сложи на тезгя-
ха за продан националния су-
веренитет на България. Сдел-
ката се състоя, търговията със 
суверенитет се превърна в ос-
новно доходно перо на т.нар. 
„български политически елит”. 
От тази сделка произтекоха 
твърде много имоти за елита 
– например днес български-
ят суверенитет може успешно 
да съшествува (в превърната 
форма) и като „тризонет” на 
Шанз’ Елизе в Париж...

Но оттук произтекоха и ня-
кои неудобства. Днес няма 
кой, заемайки ролята на су-
верен, да въведе извънредно 
положение. Суверен в страна-
та няма, просто не се наблюдава, 
живеем несуверенен живот като 
весели пуерториканци, като ин-
дигенните племена, населя-
ващи Северните Мариански 
острови. Разбира се, колек-
тивният 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 развра-
тиха българското общество с 
чудовищното твърдение, че 
отказът от суверенитет е цена-
та, която трябва да плати Бъл-
гария, за да добрува в дружно-
то семейство на европейските 
народи. 

Накратко, днес 
България суверен няма. 

Освен българският на-
род, разбира се – но на него 
му е внушено, боя се по нео-
братим начин, че суверените-
тът, всъщност е тежко наслед-
ство от мрачното минало, кое-
то трябва да се преодолее час 
по-скоро и, че днешната за-
дача на този народ е не да ми-
сли за такива вехти фантоми, 
а да живее от ден на ден все 
по-щастливо във връхлетя-
лото го общоевропейско щас-
тие. Колективният Борисов 
– а това е ядрото на днешна-
та политическа класа, от своя 

страна, няма нужда от сувере-
нитет, а ако отнякъде такъв се 
появи (разбира се, фантастична 
хипотеза) първото, което след-
ва 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 на-
цията; суверен днес на Бълга-
рия е американският посла-
ник - и къде, впрочем, изчез-
на тази госпожа? Доскоро ре-
цитираше 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 ли-
цето на суровата историческа 
необходимост) да се обърнем 
към уважаемата г-жа фон дер 
Лайен с молба да поеме суве-
ренитета ни...

А дотогава ще се занима-
ваме със самостоятелно юри-
дическо творчество – българ-
ският политически елит с пръ-
хтене, стонове и охкане ще се 
напряга да роди извънредно 
положение. Когато си свикнал 
друг да определя аксиомите на 
държавно-правното ти съзна-
ние, писането на такъв закон 
е истинско бреме – и изобщо, 
какво значи извънредно по-
ложение, след като полити-
ческия, с извинение, елит на 
страната и така е свикнал да 
живее в чрезвичайщина – съ-
гласието на елита, например, 
с това че няма нищо нередно 
един премиер да инструкти-
ра митническите служби да 

не засягат по никакъв начин 
„едно свое момче” не е ли една 
чрезвичайщина, и то отдав-
нашна?

Днес българското държав-
но-правно ТНТМ трябва да 
преобразува ежедневната по-
литическа и правна чрезви-
чайщина в страната в нещо 
„като за пред хората”, в нещо, 
което да бъде наречено „извън-
редно положение” – и то да е ос-
ветено от волята на Народното 
събрание. Но как българската 
политическа класа – родена 
в чрезвичайщина, живееща 
в чрезвичайщина и мислей-
ки в чрезвичайните форми на 
тясно-груповия си интерес, 
да роди самото понятие за из-
вънредно положение? Не е ли 
това едно несвойствено ин-
телектуално усилие, една ум-
ствено непосилна задача? 

Отначало изглежда лесно 
– просто трябва да се намерят 
и приемат мерки, които да сп-
рат (или поне да ограничат) по-
жаро-образното разпростра-
нение на вируса в страната. С 
помощта на опитни лекари – 
които на драго сърце помагат, 
консултирайки законодатели-
те – такива мерки са открити, 
огласени и приложени, (докол-
кото е възможно да се действа 
рационално в  създалата се  об-
становка). След това обаче де-
путатското ТНТМ се вижда за-
труднено, – защото следва зада-
чата да се помогне на общество-
то, на дребния и среден бизнес, и 
в края на крайщата – на малкия 
човек, да се помогне с органи-
зационни, но и с – да му се не 
види – материални мерки, т.е. 
Държавата да се откаже от ня-
кои вземания, да удължи ня-
кои 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-минут-
ното си обращение към тях 
шест пъти употребява мета-
фората на войната (без, раз-
бира се, да въвежда военно 
положение) и обещава – не се 
очаква да лъже, това е Фран-
ция, все пак – едни 30 милиар-
да евро като държавна помощ 
за бизнеса и за „малкия фран-
цузин”, т.е. държавата се анга-
жира (сериозно, без шега) да 
влее една много солидна сума 
(само като начало) в обще-
ството на Франция. Средният 
французин не се изненадва – 
той знае, че френската държа-
ва е Res Publica – т.е., че Фран-
ция принадлежи на францу-
зите.

А на кого принадлежи 
България? 

Това е един тежък, сложен, 
всъщност отвратителен въ-
прос. Но той си има отговор, из-
вестен вече на всички – Бълга-
рия принадлежи на своя елит, 
на онези 150 семейства (и на 
техния обслужващ персонал, 
разбира се), които са главни-
те бенефициари на българ-
ския компрадорски псевдоев-
ропейски курс. 

И връщайки се към извън-
редното законодателство – 
да се измисли пакет от неот-
ложни мерки с технико-уп-
равленско естество, е напъл-
но естествено и редно. Този 
пакет разбира се може да се 
допълва с нови подобни мер-
ки, а някои от досегашни-
те да бъдат оптимизирани и 
или коригирани. 

На стр. 4
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Основният избор, как-
то отбелязва Мецадра, е меж-
ду "естествения подбор на на-
селението" с хиляди жертви 
и "защитата на обществото" 
чрез въвеждане на "различ-
ни нива на авторитарен и со-
циален контрол". Лесно е да 
си представим кой ще се въз-
ползва 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 пред-
ложи поглед към светлината в 
стила на Тиеполо. Италия из-
бра варианта Ухан с последи-
ци от огромно значение за и 
без това тресящата се  иконо-
мика. Италианците в каранти-
на реагираха забележително с 
пеене от балконите си - наис-
тина акт на метафизичен про-
тест.

Да не говорим за поетич-
ната справедливост на истин-
ската 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. Ве-
кове наред е един от покрови-
телите на пандемиите.

Дори трилиони долари, ле-
тящи от небето по молба на 
„светия“ ФРС, не могат да из-
лекуват Covid-19. „Лидерите“ 
на Г-7 бяха принудени да при-
бягнат до видеоконферентна 
връзка, за да осъзнаят колко 
безпомощни са, въпреки че 
борбата на Китай срещу коро-
навируса даде аванс  от някол-
ко седмици.

Д-р Джан Венхонг от Шан-
хай, един от водещите  специ-
алисти по заразни болести в 
Китай, чийто анализи досега 
бяха безпогрешни, сега каз-
ва, че Китай е избягал от най-
мрачните дни на „народна-
та война“ срещу Covid-19. Но 
не смята, че до лятото всичко 
ще приключи. Сега екстрапо-
лирайте думите му във връзка 
със западния свят.

Пролетта все още не е до-
шла, но вече знаем, че беше 
нужен вирус, който безми-
лостно да разтърси Богиня-

та на пазара. Goldman Sachs, 
заяви миналия петък, че поне 
1500 корпорации не са изло-
жени на системен риск. Това 
е лъжа.

Източници в банките в 
Ню Йорк ми казаха истината: 
системният риск през 2020 г. 
става още по-труден, откол-
кото през 1979, 1987 или 2008 
г. поради изключително ви-
сокия риск пазарът на дери-
вативи в размер на 1,5 квад-
рилиона долара да се срине.

Както твърдят източни-
ците, историята никога не е 
виждала нещо подобно на 
интервенциите на ФРС с не-
ясното унищожаване на из-
искванията за резервите на 
търговските банки, което 
разгръща потенциално не-
ограничено разширяване 
на кредитите, за да се пре-
дотврати 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 как-
то сега знаем, нямаше значе-
ние. Призракът на срива на 
пазара на деривати - в този 

случай, причинен от не-пре-
дишната възможност за за-
тваряне на Хормузския про-
ток - остава при нас.

Тепърва започваме да ос-
ъзнаваме последиците от 
Covid-19 за бъдещето на не-
олибералния турбокапита-
лизъм. Но определено цяла-
та глобална икономика беше 
засегната от коварен, бук-
вално невидим враг. Може 
просто да е съвпадение. Или 
може би, както някои смело 
твърдят, е част от възможна 
психологическа операция, 
която създава идеални усло-
вия за развитие на геополи-
тическа и социална среда с 
пълномащабно господство.

Освен това, в допълнение 
към дългия път с огромни чо-
вешки и икономически жерт-
ви, със или без рестартиране 
на световната система, остава 
още по-належащият въпрос: 
ще продължат ли имперски-
те елити хибридната война 
за пълномащабно господство 
срещу Китай?

Превод: Поглед.инфо
Източник: Asia Time

ИСТИНАТА ЗА  КОРОНАВИРУСА

https://asiatimes.com/2020/03/china-locked-in-hybrid-war-with-us/
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Б
езспорно в тези труд-
ни моменти е важно 
да останем сплотени и 
единни като спазваме 

обществения ред! Важно е да 
уважаваме труда на медиците 
и органите на реда, които рис-
куват своето здраве за нас! А 
ограничаването на социални-
те контакти ще спаси човеш-
ки живот на наш близък, род-
нина, родител или приятел! 
Отбелязахме, че обичта към ро-
дината и патриотизмът преди 
всичко са проява на загриже-
ност към българите и бъдеще-
то на България! 

По-важният въпрос оба-
че е 

какво следва след 
утрешния ден? 

Как се стигна дотам, по вре-
ме на глобална епидемия, да 
живеем със страха от световна 
конспирация или с мисълта за 
мрачно бъдеще и предстояща 
война? 

На първо място техноло-
гичният бум в човешката ис-
тория даде възможност за то-
тално наблюдение и контрол 
над населението и, което е по-
важно, - за обработка на ин-
формационния поток в крат-
ки срокове. Няма нужда от вне-
дрени агенти и шпиони. Нуж-

ни са единствено биометрични 
данни и наличието на високи 
технологии, например поред-
ното мобилно приложение за 
телефон. Днес всичко е един 
алгоритъм от човешки емо-
ции. Чрез личния избор на 
канал, клип или снимков ма-
териал, може лесно да бъдат 
разгадани вкусовете, желани-
ята, политическите пристрас-
тия на абсолютно всеки човек 
на планетата. Безкрайно необ-
ходима информация, както за 
големите корпорации и тър-
говци, така и за световните 
политически "елити"... 

Очертаващото 
се разделение или 

неравенство в света.

Световното богатство днес 
е концентрирано в 1% от на-
селението. Винаги, когато на-
ближи криза, обикновените 
граждани са тези, които по-
насят товара на финансови-
те спекулации и произвол: ра-
ботници, които губят работа-
та си; собственици на жилища, 
които губят домовете си; хора-
та, които преживяват с мизер-
ни заплати, пенсии и не могат да 
осъществят мечтите си. А лип-
сата на доверие в "системата", 
потребителското общество и за-
владяващата ни аномия, разру-
шават вярата и сигурността на 
човечеството в т.нар. Западен 
свят.

От друга страна, окруп-
няването на бизнеса в свето-
вен план откри възможност-
та този 1% едновременно да 
притежава медии, фарма-
цевтични индустрии, банко-
ви институции и акции в жи-
зненоважни отрасли. По една 
или друга причина, притежа-
телите на световното богат-
ство се оказаха единствените 
печеливши от глобалните ка-
таклизми, от турболенциите в 
световните пазари и от нарас-

налата тревожност и контрол 
над световното население... 

Разбира се, не става въпрос 
дали световните кризи са из-
куствено причинени, 
а кой има интерес от тях! 

Въпросът е защо се всява 
паника и страх чрез медиите 
и кои финансови кръгове пе-
челят на гърба на фалирали-
те държави и предприемачи. 
Дали това е визията за новия 
„свят-икономика”, подчинен 
на неолибералните императи-
ви и т.нар. "шокова доктрина".

На трето място, неолибе-
ралната икономика доведе до 
икономически произвол, кой-
то постави основите на Новия 
световен ред, наречен на по-
литически език лобизъм. Не-
регулираните и неограничени 
пазари стимулираха монополи-
те, унищожаването на малките 
икономики (и превръщането на 
държави като България в потре-
бители) и безбройните злоупо-
треби във финансовия сектор. 

Да, големите икономиче-
ски колебания съпътстват ка-
питализма от самото начало от 
неговия генезис. Тук обаче е 

ролята на политиците и пра-
вителствата, които трябва да 
осигурят стабилност и про-
зрачност. 

Затова, ако сме изкуше-
ни да сравним епидемията от 
COVID-19 с чумните пандемии 
и я оприличаваме на биоло-
гично оръжие, (защото вина-
ги световните войни и кризи са 
преподреждали икономиката) - 
не сме виновни. 

Ако приемаме, че Италия 
е най-потърпевша от епиде-
мията, за да избегне бъдеща 
дългова криза и рецесия, явно 
имаме натрупани съмнения... 

Още повече, че ако Съедине-
ните щати бяха реагирали на от-
слабената икономика и финан-
совата криза от миналото десе-
тилетие и бяха дали пример на 
останалия свят с политика за 
намаляване на неравенствата, 
тогава щяхме да живеем в по-
справедливо и лишено от кон-
спирации общество. А иконо-
мическата обвързаност и не-
равенство доведоха до пълна 
липса на морал в световната 
политика. 

Така, ако през XX в. полити-
ката бе пътя към богатство, днес 

епидемия или криза на световния модел?Икономика по Оруел: 
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Проблемът е друг - каква е 
тази тяга, това неудържимо 
влечение да се въвеждат не 
извънредни мерки, а извън-
редно положение – и то, ко-
гато в правния свят на Бъл-
гария няма такова понятие. 
Не от българската правна сис-
тема, а от световната държав-
но-правна управленска прак-
тика се знае какво всъщност 
означава понятието „извънред-
но положение”. Да си спомним 
отново френския президент, 
който говори непрекъсна-
то затова, че Франция е във 
война, но военно положе-
ние не въвежда (и не, защо-
то няма право на това, напро-
тив), говори за извънредност 
на ситуацията, но извънред-
но положение не въвежда (и 
отново, не защото не може). 
Ако се запитаме защо, отго-
ворът ще е ясен, – защото из-
вънредно положение озна-
чава съвкупност от няколко 
неща: закриване на парла-
мента, разгонване на депу-
татите, закриване на всич-
ки партии, без изключения, 
прекратяване не просто на 
всеки политически живот, но 
и на всеки политически дис-
курс (и тогава първото, кое-
то чуваш в телефонната слу-
шалка, когато набираш ня-
кой номер е съобщението, че 
разговорът се контролира). 

При извънредното положе-
ние властта се поема от из-
вънредни органи – хунти за 
национално спасение, коми-
тети за обществено съгласие, 
съвети за обществено здраве 
и т.н. При извънредно поло-
жение е напълно естествено 
„политиканството”, (на кое-
то така категорично се проти-
вопоставя един главен проку-
рор) да бъде безусловно заб-
ранено, в такива ситуации 
лицето на властта е предста-
вено от човек в генералска 
униформа – но не на гене-
рал от военномедицински-
те сили, а на някакъв друг, а 
защо не на генерал от поли-
цията, например.

Такова развитие на не-
щата в България не е напъл-
но невъзможно, ситуацията 
и с коронавирус, и без него, 
приплъзва към точката на не-
управляемостта. ЕС, т.е. евро-
бюрокрацията няма да забе-
лежи какво е станало или не 
би обърнала внимание, а от 
американския посланик мо-
жем да чуем поредните поз-
дравления за националния 
ни дух, а можем и да я чуем да 
пее български народни песни, 
облечена в съответната наци-
онална носия (пафти, герда-
ни, забрадка и всичко останало, 
както си му е реда). 

Въпросът е това ли иска 
българският политически 
елит? Ще действа ли той по 

формулата „едно извънредно 
положение повече – милион гри-
жи по-малко”? По-долу ли сме 
днешните българи от онези 
българи - през май 1934 г.?

 Най-важното и най-непри-
ятното 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, от-
чаяно обръщайки се за помощ 
отвсякъде. От Брюксел помощ 
не дойде, от НАТО да се очак-
ва помощ е немислимо, аме-
риканският посланик в Рим 
сигурно е изпял някоя кан-
цонета на драгите италианци 
и кой знае – може би ги е поз-
дравил с духа им. Очевидно е 
едно – „международната де-
мократична общност” не дава 
пет пари за страната, която е 
една от учредителките на ЕС; 
соросианството, оплело све-
та с кукувичата си прежда, не 
се интересува от ужасяващия 
факт, че в Италия, само за две 
седмици измря едно цяло по-
коление, че италианските въ-
оръжени сили с конвои от во-
енни камиони изнасят трупо-
вете. Помощта за Италия дой-
де откъдето не се очакваше, 
„тоталитарен” Китай пръв 
протегна ръка за помощ, пос-
ледваха го „тоталитарните” 

Куба и Русия.
Италианците умеят да пра-

вят изводи – и морални, и по-
литически, дори и военни. Си-
гурно има някакъв дълбок и 
много жесток исторически 
смисъл в суровата истина, ко-
ято връхлетя Италия – и тя е, 
че нито ЕС, нито НАТО, нито 
който и да е друг от „демокра-
тичното човечество” не се ин-
тересува от съдбата на Ита-
лия. Демократическият  жар-
гон, на който така обичат да 
си говорят евробюрократите 
затихна - днес евробюрокра-
цията незаинтересовано  мъл-
чи.

Демагогията стихна в 
часа на истината.

Неизвестно е колко още 
жертви ще вземе вирусът в 
обединена Европа. Но е сигур-
но едно – след края на епиде-
мията, гражданите на евро-
пейските страни ще гласуват 
и с общата си воля ще изпра-
тят в нищото всички отвра-
тителни спекулации: за обе-
диненото европейско граж-
данство, което идва да отмени 
националното, за края на на-
ционалната държава, която 
предстои да бъде заменена от 
едни троцкистко-соросиански 
Съединени европейски  щати 
и т.н., и т.н. Гражданите на ев-
ропейските  страни осъзнават 
безпощадно ясно, че е минало 
времето да се пее Одата на ра-

достта, да се размахват сини 
байрачета с жълти звездич-
ки. Евромистерията свърши. 
Историята влезе в правата си, 
без да обръща внимание на 
това, че идеологията на гло-
бализма обещаваше нейния 
край.
Удари часът на истината 
и тя влиза в правата си.

Но гражданите на ЕС ста-
ват свидетели не просто на ка-
тастрофата на изцяло изкуст-
вения и фалшив соросиански 
европеизъм. И европейците, 
но и всички други народи, ос-
ъзнават 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 гло-
бализма не можеше да не за-
върши с една наистина гло-
бална катастрофа. Свидетели 
сме как силите на глобализма 
(а това е глобализирания фи-
нансов капитал), се опитват 
да хвърлят бремето на глобал-
ната катастрофа върху гърба 
на ненужното вече за тях чо-
вечество. 

Това ще бъде последни-
ят акт на драмата на глобали-
зма. Човечеството срещу си-
лите на глобализма. Опиумът 
на глобалността срещу сили-
те на живота! Това е конфлик-
тът, който се разгръща в наши 
дни. 

ГЛОБАЛИЗМЪТ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО

богатството стана единствени-
ят път към политиката, а също 
и до повече богатства, частни 
интереси и липса на заинтере-
сованост към обществото, в ко-
ето живеем. Масовият ефект бе 
загубата на авторитет и липса 
на идеология сред политици-
те на новото хилядолетие!

Следващият фактор е ди-
намичното пренареждане на 
картите в световната геополи-
тика. През XXI век наблюдава-
ме как от еднополярен, светът 
премина към многополярен 
модел. Ако някога могъще-
ството на САЩ се градеше на 
неговата "мека сила" и морал-
ното и икономическо влия-
ние, то днес Китай се затвърди 
като реалния победител в го-
лямата игра. Макар „поднебес-
ната империя” да отчита висо-
ки нива на неравенство и де-
фицит на "демокрация" (според 
западните анализатори), то във 
времената на американски 
застой и европейска слабост, 
Китай успя да изведе близо 
500 млн. души от бедност; ре-
ализира успешно инвестици-
онната си политика по Пътя 
на коприната и показа дър-
жавна сила и солидарност със 
света по време на епидемия-
та COVID-19. За сметка на това, 

постоянните геополитически 
сблъсъци и икономически 
войни доведоха човечеството 
до убеждението, че всяка поред-
на криза или локален конфликт, 
епидемия или публично недо-
волство, са 

плод на нечии чужди 
световни интереси.

Напоследък модерно ста-
на сред учените и политиче-
ските анализатори виждане-
то, че историята  е циклична 
и живеем във времена близ-
ки като сценарии до Римската 
империя. Особено модерно ста-
на сравнението с Европейския 
съюз. Забавената икономика, 
демографският упадък, мигра-
циите, явната липса на морал и 
ценности, а сега и настъпваща-
та епидемия, са наистина добър 
пример. Трябва обаче веднага 
да отбележим, че разпадът на 
Римската империя е продъл-
жителен процес от няколко 
века; а дали тя е паднала или е 
била съборена, или, както образ-
но казва френският историк Ан-
дре 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 оптимис-
тична. Тревожното е, че през 

последните години се наблю-
дава резистентност и към по-
следните поколения антиби-
отици - цефалоспорини. Това 
ни дава основание да твърдим, 
че живеем в постантибиотъч-

на епоха, където една панде-
мия може да има ужасяващи 
последици за човешкото насе-
ление. Паралелно, съчетанието 
от апокалиптични филмови 
и телевизионни продукции, 
страхът от климатичните про-
мени, стресът от неравенство-
то и  поляризацията на обще-
ството, редят ужасяващи сце-
нарии за близкото бъдеще на 
човечеството... 
В заключение за изтерзана 

България,
най-важното е да заси-

лим отговорността на прави-

телството пред народа и да 
го накараме да се съобразява 
с неговите интереси и нуж-
ди.  Така ще може да се попра-
ви голямото разделение и да 
бъде възстановено всеобщото 

благоденствие в държавата... 
Кризата около епидемия-

та от COVID-19 ще засегне не 
само туризма или транспорт-
ния бранш, а цялостно родна-
та икономика. България за 30 
години се превърна от произ-
водител в потребител и бе вля-
та в един световен пазар като 
реално запази сектора на ус-
лугите. 

Същевременно виждаме как 
във време на епидемична об-
становка някои държави сти-
мулират икономиката си, а 
наскоро напусналата ЕС Ан-

глия, дори увеличи производ-
ството и вътрешното потреб-
ление. 

Сега е моментът правител-
ството да компенсира загуба-
та на доходи сред населението 
и да подпомогне нуждаещите се 
с ваучери за почивки в Бълга-
рия, български продукти (кол-
кото и да са останали)...

А най-хубавият жест на 
родолюбие остава призи-
вът да пазаруваме от бъл-
гарски дистрибутори и тър-
говци! Не само поради фа-
кта, 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 Ита-
лия като често ни продават нис-
кокачествени стоки с по-дълъг 
срок на годност от реалния. 

Накрая, освен нашите евро-
депутати да проявят национал-
но самосъзнание, трябва биз-
несът да бъде обезпечен с кре-
дити, стимули и намаляване 
на данъците...

Звучи утопично, но надеж-
дата е последното лекарство в 
съвременния "оруелов" свят!

д-р Георги Димов,  
патриотично движение  

„Народна сила“

ПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ РЕД Е НЕИЗБЕЖЕН

Александър ДУГИН

Кризата, която чове-
чеството изпитва във 
връзка с пандемията 
от коронавирус, вече 

придоби толкова глобален ма-
щаб, че връщането към ситу-
ацията, съществуваща в на-
вечерието на епидемията, е 
просто невъзможно.

Ако поради някои обсто-
ятелства разпространението 
на вируса не може да бъде ра-
дикално спряно в рамките на 
един и половина до два месе-
ца, 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 извънред-
ни обстоятелства.

Ако се опитате да погледне-
те в бъдещето от позицията, в 
която се намираме сега, тогава с 

цялата несигурност и откритост 
можем все пак да очертаем ня-
кои от най-вероятните сцена-
рии или отделни точки.

1. Глобализацията се сри-
на напълно, бързо и безвъз-
вратно. Отдавна проявява 
признаци на криза, но епиде-
мията взриви всичките й ос-
новни аксиоми: отворени гра-
ници, солидарност на обще-
ствата, ефективността на съ-
ществуващите икономически 
институции и компетентност-
та на управляващите елити на 
фона на проблема с корона-
вируса. Глобализацията пад-
на като идеология (либерали-
зъм), икономика (глобални 
мрежи), политика (лидерство 
на западните елити). На ру-
ините на глобализацията ще 
бъде създадена 

нова архитектура на 
постглобалистичния 

(постлибералния) свят.
Колкото по-бързо разпоз-

наем точно такъв обрат, тол-
кова по-подготвени ще бъдем 
да се справим с новите предиз-
викателства. Това е сравни-
мо с последните дни на СССР: 
огромното мнозинство от уп-
равляващата съветска класа 
отказваше дори да мисли за 

възможността за преминава-
не към нов модел на държава, 
правителство и идеология и 
само едно малко малцинство 
осъзна фаталния характер на 
кризата и се готвеше да при-
еме алтернативен модел. Но в 
двуполюсен свят, при срутва-
нето на един от полюсите, ос-
тава вторият. Решението беше 
да се признае победата му, да се 
копират институциите му и да 
се опита да се включим в него-
вите структури. Това всъщност 
даде глобализацията на 90-те 
години и еднополюсният свят, 
който се разви оттогава.

Днес, именно тази еднопо-
лярност се срива - с всички оп-
ити да защити независимостта 
и да спечели най-добрите усло-
вия – а беше призната (в облас-
тта на идеологията, икономика-
та и политическата структура) 
от всички основни световни 
играчи - включително Китай, 
Русия и останалите. Следова-
телно, управляващите елити 
се сблъскват с по-сложен про-
блем: изборът между модел, 
сриващ се в бездната и в пъл-
на неизвестност, в който нищо 
не може да послужи като мо-
дел или надеждна рецепта за 
изграждане на бъдещето. Чо-
век може да си представи колко 

отчайващо – (още по-отчайва-
що, отколкото в късната съвет-
ска епоха и съветската номен-
клатура) - управляващите ели-
ти ще се вкопчат в глобализма 
и неговите структури, въпре-
ки очевидния срив на всички-
те му механизми и инструмен-
ти, институции и структури.

Следователно, броят на онези, 
които могат повече или по-мал-
ко свободно да се ориентират в 
нарастващия хаос, ще бъде дос-
та малък дори сред елитите. Ще 
бъде трудно да си представим как 
ще се развият отношенията меж-
ду глобалисти и постглобалисти, 
но дори и сега, най-общо казано, 
може да се предвидят основни-
те моменти на постглобалис-
тичната реалност.
 На преден план не е отворено 

общество, а затворено 
общество.

Суверенитетът се превръ-
ща в най-високата и абсолют-
на ценност. Като благо се обя-
вява спасението и поддържа-
нето на живота на конкретен 
народ в рамките на определе-
на държава. Властта ще бъде 
легитимна само ако успее да 
се справи с тази задача: пър-
во - да спаси живота на хора-
та в пандемия и нейните ка-

тастрофални процеси, а след 
това - да организира полити-
ческа, икономическа и иде-
ологическа структура, която 
позволява защита на интере-
сите на това затворено обще-
ство в лицето на другите. Това 
не означава непременно вой-
на на всички срещу всички, 
но в същото време тази стра-
на и този народ на първо мяс-
то определят основния и аб-
солютен приоритет. И никак-
ви други идеологически съо-
бражения не могат да отменят 
този принцип.

Затвореното общество 
трябва да бъде автаркия*.

Това означава, че държавата 
трябва да бъде самодостатъч-
на и независима от външните 
доставчици по въпроси, пре-
димно за храните, промиш-
леното производство, парич-
ната и финансовата система 
и военната мощ. Всичко това 
в близко бъдеще ще се пре-
върне в основни приоритети 
в борбата срещу епидемията, 
когато държавите са прину-
дени да се затворят (вече са 
се затворили), но в постглоба-
листичния свят тази държава 
ще стане постоянна. 

На стр. 6
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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 въздушно-
капков път, а също и при ръкос-
тискане и други тактилни кон-
такти. Особеност на вируса бе 
отсъствието на ефективна вак-
сина и избирателна смъртност 
сред населението, особено свър-
зана с лица с отслабен имунитет. 
В деловата игра, проведена на 
18 октомври, участваше група 
политици, лидери от бизнеса и 
чиновници от здравеопазване-
то от водещи страни в света, по-
именното посочване на част от 
които, е засекретено. Все пак ви-
део от мероприятието и досега е 
достъпно в онлайн в мрежата.

Ето какво разказа Ерик Тонер, 
старши научен сътрудник в Цен-
търа за безопасност в областта 
на здравеопазването към уни-
верситета „Джон Хопкинс“: „Но-
вият вирус в началото ще бъде 
сложно разпознаваем, доколко-
то външно прилича на грип или 
на остра респираторна вирусна 
инфекция, но много по-смърто-
носен. В хода на моделирането 
на разпространението на виру-
са и на усилията на лекарите и 
епидемиолозите за борба с него, в 
продължение на 18 месеца на пър-
во време в развиващите се стра-
ни ще загинат 65 млн. човека. Ви-
русът по своите последствия, съ-
гласно резултатите от играта, 
надмина най-смъртоносната 
пандемия в историята – испан-
ския 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. Кога-
то епидемията започна, мейн-
стриймните глобални медии, 
показвайки опустелите градове 
на Китай, старателно създаваха 
образа у американската и евро-
пейската публика за локалност-
та на този най-опасен феномен. 
Нещо повече, нито една мейн-
стриймна медия, не говорей-
ки даже за най-големите виде-
оплатформи, и до ден днешен 
не свърза компютърната ему-
лация „Събитие 201“ с това, кое-
то се разгръща по целия свят в 
режим на реално време.

Четвърта загадка, 
най-кратката и същевре-

менно най-зловещата. Сред ор-
ганизаторите на „Събитие 201“ 
и разработката на ваксина сре-
щу коронавируса едно от клю-
чевите места заема Бил Гейтс.

Малцина знаят, но още през 
2010 г. Бил Гейтс, не твърде чес-
то занимаващ публиката със 
своите изявления, все пак на-
прави изключение за най-по-
пулярната в Америка и достъп-
на чрез интернет за милиони 
ползватели от целия свят, кон-
ференция TED.

Ще цитираме един от клю-
човите изводи в този важен до-
клад на Бил Гейтс: „Огромният 
проблем – това е демографията. 
Сега, в света живеят 6,8 млрд. чо-
века. Скоро тяхното число ще на-
растне до 9 млрд. Въпреки това, 
ако ние извършим голяма и ка-

чествена работа по разработка-
та на услуги за опазване на репро-
дуктивното здраве, променяйки 
системата на здравеопазване и 
пускането на нови масови вакси-
ни, ще можем да съкратим при-
растта на населението мини-
мум с 10-15 %.“.

Ако направим несложни 
аритметически сметки, можем 
да изчислим, че ефективното 
ваксиниране трябва да намали, 
според разчетите на Гейтс, при-
растта на населението, пример-
но с 200-300 млн. човека.

След като в Китай епиде-
мията започна да затихва, 
световните средства за масова 
информация превключиха на 
Италия. Апенините се превър-
наха в главните нюзмейкъри 
в областта на коронавируса. 
През лятото на 2019 г. Евроко-
мисията започна в срочен по-
рядък да разработва мерки по 
отношение на Италия, пред-
назначени да не позволят фа-
лита на тази страна. Италия 
през последните няколко го-
дини се превърна в „болния чо-
век“ на Европа.

Страната има едно от най-
високите нива на външен дълг 
в Европа. Той съставлява при-
мерно 135 % от БВП на стра-
ната. И при това при намаля-
ващ от година на година темп 
на ръст на БВП и хроническа 
неустойчивост на правител-
ствата. Италия се готвеха да 
я лекуват с методите на твър-
дата шокова терапия, сходни 
с тези, които бяха приложени 
в Гърция и се предлагат на Ук-
райна. И изведнъж тук прис-

тигна коронавирусът. Сега Ев-
ропейската централна банка 
и ръководството на ЕС взеха 
решение за мащабна емисия 
на евро, а също и за преструк-
туриране 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, ко-
гото в бъдеще несъмнено ще 
нарекат „черния понеделник“, се 
случи едва ли не най-големият 
срив на фондовите пазари. За-
губени бяха достиженията на 
капитализацията на задоекан-
ските пазари на ценни книжа, 
с които толкова се гордееше 
Тръмп.

Именно с тези постижения 
той свързваше увереността си 
в преизбирането си на прези-
дентския пост. Главното се със-
тои в това, че пред очите ни ко-
ронавирусът приземи вирту-
алната икономика на САЩ и 
върна разбирането за ценно-
стите на реалното производ-
ство, в т.ч. на строителството, 
радиоелектрониката, производ-
ството на хранителни продукти, 
дрехи и т.под., всичко онова, 
което напусна Америка, пре-
мествайки се в Азия и Мексико. 
Макар Тръмп засега да гово-
ри само за рецесия, подавлява-
щото мнозинство от сериозни-
те икономисти предполага, че 
Америка и светът навлязоха в 
пълномащабна, преди всичко, 
икономическа, свързана с ре-
алното производство, а също и 
финансово-икономическа кри-
за.

Ето кое е интересното. 

Сред инвеститорите и 
икономистите с голямо до-
верие и неизменна популяр-
ност се ползва ресурсът www.
shadowstats.com. Съгласно 
разследващи аналитици на ре-
сурса, научили се виртуозно да 
очистват правителствената ста-
тистика от раздуване и фалши-
фикации, през последните 1,5 
години икономиката на САЩ е 
балансирала на нивото на реце-
сия, а в периода от края на 2019 
г.  и в началото на 2020 г. е на-
влязла в криза на реалната ико-
номика, а в перспектива е обре-
менена със срив на финансови-
те и фондовите пазари. Абона-
тите на платения бюлетин на 
сайта се запознаха с тази оцен-
ка още в дните около Рождест-
во Христово на 2019 г.

Медийните платформи и со-
циалните мрежи са пълни с гне-
ва и негодуванието на амери-
канци, справедливо предпола-
гащи, че финансистите, т. нар. 
банкстери, и безотговорните 
политици, довели страната до 
сериозни изпитания в ситуа-
ция, която заради поляризаци-
ята избирателите наричат „сту-
дена гражданска война“. И извед-
нъж и тук пристигна коронави-
русът.

Постарахме се да навържем 
в единно цяло не съображения и 
съждения, а факти и кръстосано 
потвърждаеми събития, стара-
телно скривани от мейнстрий-
мните медии. Първият в исто-
рията криптоаналитик Ари-
стотел 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
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Ако глобалистите смятат 
това за временна мярка, то-
гава постглобалистите трябва 
да се подготвят това да стане 
стратегически приоритет.
Самодостатъчността по 
въпросите за поминъка, 

ресурсите, икономиката и 
политиката 

трябва да се комбинира с 
ефективна външна политика, 
където стратегията на Алиан-
са излиза на преден план. Най-
важното е да има достатъчен 
брой стратегически и геопо-
литически важни съюзници, 
които заедно да формират по-
тенциален блок, способен да 
осигури на всички участници 
ефективна съпротива и доста-
тъчно надеждна защита сре-
щу възможна външна агре-
сия. Същото се отнася за ико-
номическите и финансовите 
връзки, разширявайки обема 
на достъпните пазари, но не 
в глобален, а в регионален ма-
щаб.

За да се осигури суверени-
тет и автаркия, е важно да се 

установи контрол върху об-
ластите, от които суверени-
тетът и сигурността на вся-
ко суверенно образувание са 
жизнено зависими. Това пре-
връща определени интегра-
ционни процеси в геополи-
тически императив. Враждеб-
ните анклави в заплашителна 
близост до национална тери-
тория (потенциално или от зна-
чение) ще подкопаят отбрана-
та и сигурността. Следовател-
но, вече в контекста на борбата 
срещу епидемията, трябва да се 
предвиди и определи определен 
интеграционен модел.

Постглобалистичният свят 
може да бъде представен като 
няколко основни центъра и 
редица второстепенни. Всеки 
основен стълб трябва да отго-
варя на изискванията на ав-
таркията. Той ще бъде аналог 
на традиционните империи. 
Това означава:

• Единна вертикална сис-
тема за строг контрол (в ситу-

ация на криза с диктаторски 
правомощия на най-висшия 
орган);

• Пълна отговорност на 
държавата и нейните инсти-
туции за живота и здравето на 
гражданите;

• Приемане от държавата 
на отговорност за осигурява-
не на населението с храна в 
затворени граници, което из-
исква развито земеделие;

• Въвеждане на валутен су-
веренитет с националната ва-
лута, свързано не със светов-
ната резервна система, а със 
злато или стоково покритие 
(т.е. към показатели за реалната 
икономика);

• Гарантиране на високи 
темпове на развитие на наци-
оналната промишленост, дос-
татъчни за ефективна кон-
куренция с други затворени 
държави, (което не изключ-
ва сътрудничеството, но само в 
случаите, когато принципът на 
независимост и индустриалната 

автаркия не страдат);
• Създаване на ефективна 

военна индустрия и необхо-
димата научна и индустриал-
на инфраструктура;

• Контрол и поддръжка на 
транспортната и комуникаци-
онната система, която осигу-
рява комуникация между от-
делните територии на държа-
вата.

Очевидно е че за изпълне-
нието на такива извънредни 
задачи са необходими:

• Много специален елит 
(постглобалистична политиче-
ска класа) и

• Съответно, напълно нова 
държавна идеология (либе-
рализмът и глобализмът оп-
ределено не са подходящи за 
това).

Политическата класа тряб-
ва да се набира от ръководите-
ли и служители на военни ин-
ституции.

Идеологията трябва да от-
разява историческите култур-

ни и религиозни характерис-
тики на определено общество 
и да има футурологична ори-
ентация - проекция на циви-
лизационната идентичност в 
бъдещето.

Важно е да се отбележи, че 
нещо подобно трябва да пре-
мине през почти всички съ-
временни държави и блокове 
от държави - и тези, които са 
изцяло потопени в глобализа-
цията, и тези, които се опита-
ха да останат на разстояние от 
нея.

В тази връзка трябва да се 
предположи, че подобни про-
цеси ще направят САЩ едни 
от най-важните световни иг-
рачи, които в същото време 
ще променят съдържанието 
си - от крепостта на глобали-
зацията до мощна и самоза-
щитаваща се автаркична све-
товна сила. Предпоставките за 
подобна трансформация вече 
частично се съдържат в програ-
мата на Доналд Тръмп и в кон-

текста на борбата срещу пан-
демията и извънредното по-
ложение, те ще придобият още 
по-отчетливи черти.

Някои европейски сили са 
готови да поемат по същия 
път - докато са под спешни мер-
ки - 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 идеологиче-
ски и политически план като 
е твърда централизирана дър-
жава с ясно изразена вертика-
ла на властта. Китай губи мно-
го с краха на глобализацията, 
която успя да постави в услуга 
на националните си интереси, 
но като цяло винаги е поста-
вял специален акцент върху 
автаркията, за която не е гу-
бил поглед дори в периоди на 
максимална откритост.

Съществуват предпостав-

ки за подобна постглобалис-
тична еволюция в Иран, Па-
кистан и отчасти в Турция, ко-
ито биха могли да станат по-
люси на ислямския свят.

Индия, която бързо въз-
ражда националната си иден-
тичност, в пандемия започ-
ва активно да възстановява 
връзките си с приятелските 
страни на региона, подготвяй-
ки се за нови процеси.

Русия също има редица по-
ложителни аспекти в тези на-
чални условия:

• Политиките на Путин 
през последните две десетиле-
тия за укрепване на суверени-
тета;

• Наличието на сериозен 
военен потенциал;

• Исторически прецеденти 
на пълна или относителна ав-
таркия;

• Традиции на идеологиче-
ска и политическа независи-
мост;

• Силна национална и ре-
лигиозна идентичност;

• Признаване от мнозин-
ството на легитимността на 
централистичния и патерна-
листичен (покровителствен) 
модел на управление.

Съществуващият управля-
ващ елит обаче, формиран в 
късните съветски и постсъвет-
ски времена, напълно не отго-
варя на предизвикателството 
на времето, като наследник 
на биполярния и еднополю-
сен (глобалистичен) световен 
ред и свързаното с него ми-
слене. Икономически, финан-
сово, идеологически, техно-
логично Русия е твърде тясно 
свързана с глобалистическата 
структура, което в много от-
ношения я прави неподгот-
вена за ефективна конфрон-
тация с епидемията - ако се 
превърне от краткосрочна 
спешна ситуация в създава-
не на нов - и необратимо след-
глобален - световен ред. Този 
елит споделя либерална иде-
ология и основава дейността 

си в една или друга степен на 
транснационални структури 
- продажба на ресурси, дело-
кализиране на индустрията, 
зависимост от чужди стоки и 
продукти, включване в све-
товната 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 администра-
тивната си култура, този елит 
не е в състояние да премине 
към нова държава. Това със-
тояние на нещата обаче е оби-
чайно за огромното мнозин-
ство от страните, в които гло-
бализацията и либерализмът 
доскоро се смятаха за нераз-
рушими и неопровержими 
догми. И в този случай Русия 
има шанс да промени това 
състояние, като прави държа-
вата и обществото готови да 
влязат в новия постглобалис-
тичен ред.

Превод: В. Сергеев
Източник: Завтра.ру

* Автаркия: Централизи-
рана форма на икономика

Пандемията на корона-
вируса е сложен и опа-
сен процес. При него-
вото обсъждане няма 

място за хейтърстване, евтина 
конспирология и дилетантски 
разсъждения. За епидемията 
трябва да се изказват вирусоло-
зите и медиците. Затова ще ос-
тавим собствено епидемиоло-
гичните аспекти на коронави-
руса на вирусолозите, а ние ще 
се обърнем към криптоанали-
тиката на коронавируса.

Криптоаналитиката се за-
нимава с малко забележими, 
зашифровани или щателно 
скривани аспекти на важни за 
глобалната динамика събития, 
ситуации или процеси. Без да 
претендираме за пълен и детай-
лен анализ на криптоаналити-
ката на коронавируса, ще обър-
нем внимание на мислещите 
читатели върху някои странни 
факти. Те засега се игнорират в 
рамките на дневния ред, зада-
ден от мейнстриймните сред-
ства за масова информация и 
от водещите политици.

За простота и разбираемост 
няма да се отвличаме, а ще изло-
жим криптоаналитическите за-
гадки ясно, понятно и с позовава-
не на източници.

Първа загадка. 
През 1981 г. един от най-по-

пулярните американски автори 
на технотрилъри и научни хоръ-
ри, конкурентът на Стивън Кинг 
– Дийн Кунц, написа романа 
„Очите на мрака“. Прославени-
ят автор на бестселъри в края на 
90-те години на миналия век поп-
ромени не много първоначал-
ния текст на романа, привеж-
дайки го в съотвествие с новите 
реалности. Събитията в романа 
се разгръщат около несанкци-

онирано изтичане от хранили-
щата на един от подизпълните-
лите на Пентагона на китайски 
боен вирус под наименование-
то „Ухан-400“. Този вирус дейст-
вал твърде избирателно, уби-
вайки едни и модифицирайки 
организмите на други.

Относно реалността е из-
вестно следното. В началото на 
март официалният представи-
тел на външното министерство 
на КНР Чжао Лицзян излезе с 
предположение, че коронави-
русът от ново поколение са го 
донесли в китайския град Ухан 
американски военни.

При това, на специалистите 
в областта на генното инженер-
ство и разследващите журнали-
сти, им е известно точно следно-
то: Уханският институт по ви-
русология, работещ в това чис-
ло и за нуждите на отбраната, 
има тесни връзки с Национал-
ната лаборатория „Халверстон“ 
на Тексаския университет, ко-
ято е един от най-големите по-
дизпълнители 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. 

Обикновено ръководите-
лите на най-големите държави 
и водещите политически дей-
ци се стараят да правят макси-
мално балансирани, отговор-
ни, правдиви, и в същото време 
спокойни заявления относно 
процесите, способни да пре-
дизвикат обществена паника. 
В края на първата десетдневка 

на март, обикновено сдържа-
ната и внимателна Ангела Мер-
кел, 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 пре-
върне в достъпно за широката 
публика. Ангела Меркел не е са-
мотна в своя алармизъм.

Доналд Тръмп, според свиде-
телствата на журналисти от пре-

зидентския пул, в изявленията си 
в последно време, демонстрира 
явно неразбиране на протича-
щите процеси и очевидна обър-
каност. Вицепрезидентът Майк 
Пенс, е доста по-уверен и дело-
ви от Тръмп. Именно той огла-
ви работната група на Белия 
дом по борба срещу коронави-
руса.

Преди дни водещият бри-
тански правителствен център 
в областта на здравеопазване-
то Public Health England подгот-
ви за ръководството доклад, в 
който се казва: „Очаква се, че до 80 
% от населението ще бъде зара-
зено с Covid-19 в течение на след-
ващите 12 месеца и до 15 % (7,9 
млн. души) ще бъдат хоспитали-
зирани предвид тежкото им със-
тояние“.

Става понятно, че подобни 
изявления и документи само 

разгарят паниката сред населе-
нието, действат разрушително 
на финансовите и икономиче-
ски пазари, буквално хвърлят в 
ступор структурите на управле-
нието. Т. е., водещите политици 
говорят и правят точно проти-
воположното на това, което от-
говорните лидери са длъжни да 
предприемат в период на тежка 

криза.
Трета загадка. 

На 18 октомври 2019 г. в Ню 
Йорк Центърът за безопасност 
в областта на здравеопазва-
нето към университета „Джон 
Хопкинс“ (именно по неговите 
информационни ресурси днес це-
лият свят следи за епидемията на 
коронавируса), в партньорство 
със Световния икономически 
форум и Фондация „Бил и Ме-
линда Гейтс“ проведоха меропри-
ятието „Събитие 201“ за реагира-

СВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕСВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕ

Криптоаналитика на коронавируса
Зад кулисите на пандемията

РЕД Е НЕИЗБЕЖЕНПОСТГЛОБАЛИСТИЧНИЯТ 

Елена ЛАРИНА,  
Информационна агенция 
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Един невидим враг, 
една „гад“ броди по 
света, превръщайки 
цели градове, реги-

они и страни в концлагери. 
Тръгнала, както ни убеждават, 
от прилепите на открития па-
зар за месо в 9-милионния ки-
тайски град Ухан, провинция 
Хубей, епидемията от новия 
коронавирус COVID-19 се пре-
несе в Европа, откъдето прес-
кочи чак до Америка. И съот-
ветно наруши спокойствието 
на жителите и властите в над 
160 страни по света, от Азия, 
през ЕС, до САЩ, Канада, Мек-
сико, Бразилия, Аржентина и 
Чили. Случаи на коронавирус-
на инфекция  бяха регистрира-
ни и в страните от Персийския 
залив, Северна и Западна Аф-
рика. Поради това Световна-
та здравна организация (СЗО) 
обяви пандемия.

С други думи, вирусът на 
страха, наречен COVID-19, се 
глобализира, отричайки дру-
гите форми на глобализация-
та като икономическата, кул-
турната и политическата. По 
ирония на съдбата, китайският 
лекар, който пръв алармира вла-
стите в Ухан за началото на епи-
демията с новия коронавирус, 
беше обявен от тях за паникьор. 
По-късно беше реабилитиран, 
но посмъртно, а управници-
те, които потулиха тревожна-
та информация, бяха снети от 
длъжност и въдворени в за-
твора. А през миналата сед-
мица 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 упра-
вляващи бяха съблазнени от 
възможността чрез Закона за 
извънредното положение да 
запушат устата на критиците 
си като ги обвинят в разпрос-
транение на невярна инфор-
мация. Без да обяснят кой ще 
преценява дали информация-
та е вярна или е злоумишлено 
изопачена и „фейк“ (лъжлива). 
Разбира се, всичко това беше оп-
равдавано със загрижеността за 
живота, физическото и духов-
ното здраве на населението и за-
пазването на икономическата, 
финансовата и политическата 
стабилност на държавата.

Президентът Румен Радев 
наложи частично вето върху 
два члена на гласувания от НС 
Закон за извънредното поло-
жение, ограничаващи свобо-
дата на словото,  позволяващи 
използването на армията като 
придатък на МВР и въвежда-
щи пределни цени на храни 
и лекарства, като средство за 
борба със спекулата. Преми-
ерът Борисов реагира като 

сърдито и разглезено 
хлапе, 

на което са отнели люби-
мата играчка и в скучен моно-
лог на 22 март  обвини прези-

дента Радев в егоцентризъм. 
Понеже не давал армията да 
се използва за налагане и кон-
трол на карантинните мер-
ки. 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 обеди-
нител на нацията, а президент 
на БСП? Ако е така, защо на 
23 март ветото на президента 
беше прието и в парламентар-
ната правна комисия, и в пар-
ламентарната зала? Срещу пре-
махването на текста за невярна-
та информация се обявиха само 
от ВМРО, докато депутатите на 
НФСБ гласуваха „с отвраще-
ние“ 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 пус-
не водата по трикратно авари-
ралия водопровод от язовир 
Бели Искър до Перник. С мас-
ки бяха и придружаващите го 
министри, въпреки съветите 
на Националния оперативен 
щаб здравите да не носят мас-
ки. 

Що се отнася до насажда-
нето на страх и паника посред-
ством лъжливи информации, 
защо Борисов и компания не 
смъмриха главния прокурор 
Гешев, който заяви, че тряб-
ва да се наложи „почти воен-
но положение“? Още повече, че 
той пръв упрекна управлява-
щите в мудност и обяви За-
кона за извънредното поло-
жение за изначално закъснял 
и неадекватен на ситуацията. 
Кой ръководи страна, в коя-
то е въведено военно поло-
жение? Президентът, който 
по Конституция е върховен 
главнокомандващ на Въоръ-
жените сили? Премиерът, или 
главният прокурор? Непосле-
дователните, закъснели (според 
главния прокурор, б.а.) и пани-
чески мерки, въведени от цен-
тралната и местните власти у 
нас, не насаждат ли у милиони 
български граждани усещане-
то за обреченост, безсилие и  

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 виру-
си? После началникът на Опе-
ративния щаб за борба с коро-
навируса генерал-майор профе-
сор д-р Венцислав Мутафчий-
ски каза, че към нас се задава 
епидемия „с невиждана ярост“. 
Накрая властите забраниха вли-
занията в и излизанията от 
България към дестинации с 
вирусна зараза като Китай, 
Южна Корея, Индия, Индоне-
зия, Иран, Италия, Испания, 
Великобритания и др. Ски ку-
рортът Банско беше поставен 
под карантина от 00:01 часа 
на 18 март, а придвижването 
между областните центрове бе 
строго ограничено и разреше-
но само с представяне на до-
кумент за неотложност на по-
сещението. За тази цел от МВР 
бяха изготвени  съответните об-
разци 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 отво-
рен времеви коридор за па-
заруване в хранителните ма-
газини 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 по-
младите. Но ако е вярно, че точ-
но младите разнасят заразата 
с COVID-19, и понасят заболя-
ването общо взето леко, те ще 
придобият имунитет, докато 
затворените по домовете си 
по-възрастни няма да го полу-
чат. Защото няма да получат 
витамин „Д“ от слънцето, ще 
се обездвижват и ще се стреси-
рат по три пъти на ден, докато 
гледат брифингите на Наци-
оналния оперативен щаб или 
изявленията на премиера и 
министрите. Над всички те-
гне въпросът кога ще достиг-
нем и преминем пика на кри-
зата? И респективно, кога ще 
се отмени извънредното по-
ложение? В САЩ президентът 
Тръмп каза, че ще бъде щаст-
лив, ако икономиката се вър-
не към предишното си състо-
яние до Великден, 12 април. 
Обаче, според турския всеки-
дневник вестник „Миллиет“ 
(25.03.2020), държавният се-
кретар по отбраната Марк Ес-
пър 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, су-
хопътния и морския трафик 
от и към България,, отново да 
ни бъдат внесени коронави-
руси от чужбина. Това вече се 
случи в Китай.

Светът е голям и опасности 
дебнат отвсякъде. Обаче, Бъл-
гария не може дълго да издържи 
в изолация и пак ще заживе-
ем на тръни, очаквайки като 
осъдени на смърт поредната 
вълна на епидемията. Според 
най-оптимистичните прогно-
зи на видни вирусолози, вакси-
на срещу коронавируса може 
да има най-рано след една до 
две години. В момента лекари-
те се опитват да се борят с ви-
руса с лекарства срещу Ебола, 
СПИН, малария и други, чия-
то ефикасност срещу корона-
вируса не е клинично доказа-
на. Остават карантината, со-
циалната изолация и молит-
вите към Бога. Добре дошли в 
15-ти век!

А епидемията няма да 
чака!

След като наличните ин-
фекционни отделения в голе-
мите софийски болници из-
черпиха капацитета си, от На-
ционалния оперативен щаб 
обявиха, че ще предложат на 
министъра на здравеопазва-
нето да задължи всички бол-
ници да разкрият отделения 
за лечение на коронавируса. 
Само че откъде ще се вземат 
лекари и медицински сестри 
за тях при настоящата тяс-
на специализация по всич-
ко друго, освен по вирусоло-
гия и интензивно лечение? 
Нали медицинските кадри 
във Втора градска болница и 
Белодробната болница в Со-
фия отказаха да лекуват бо-
лни от коронавирус, защото 
не се чувствали подготвени и 
защитени. Едва ли обещани-
те от Борисов 1000 лева ще ги 
убедят в обратното. А епиде-
мията няма да чака управля-
ващите и медиците да се под-
готвят психически и физиче-
ски за генералното сражение 
с COVID-19. 

На 23 март, когато се събу-
дихме под снежна пелена, бро-
ят на заразените с коронави-
рус в световен мащаб достиг-
на цифрата 339 041 човека, 
този на починалите – 14 705, 
а на възстановените – 98 799. 
След Китай, в който заразе-
ните бяха 81 439, се нареди 
Италия - с 59 138 заразени и 
5476 починали. Третото мяс-
то заеха САЩ – 35 211 зара-
зени и 471 починали. Чет-
въртото и петото място оку-

пираха Испания и Германия 
с 28 768 и 24 873 заразени и 
съответно 1772 и 94 почина-
ли. Въпреки относително по-
малкия брой на заразените 
във Франция - 16 243 души, 
броят на починалите там 
беше 676 души, включително 
по един умрял от коронави-
руса в Гваделупа и Мартини-
ка. Феноменът Германия про-
дължава да буди удивление, 
без някой да може да обясни 
логично малкият брой на по-
чиналите от COVID-19. 

На 23 март, ден преди 
първия брифинг на наскоро 
създадения експертен Меди-
цински съвет, който ще дава 
на премиера алтернативни 
на Националния оперативен 
щаб оценки и препоръки. 
(Ситуацията с коронавируса 
на Балканите вижте в табли-
цата.)

Сутринта на 24 март броят на 
доказано инфектираните с ко-
ронавируса 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 здраве-
опазването Фахреттин Коджа 
обяви за починали 37 души, ко-
ито на 25 март станаха 44, а на 
27 март – 59. Броят на заразе-
ните беше нараснал от 1872 
на 2433, като към починали-
те се добавиха още 50, изгуби-
ли живота си в 8 други страни 
по света. На 27 март броят на 
доказано заразените по света 
надмина 532 000, а този на по-
чиналите-20 000. С над 85 991 
потвърдени случаи на корона-
вирусна инфекция САЩ зад-
минаха Китай (81 872), докато 
Италия все още е страната, ко-
ято изпреварва Китай по броя 
на починалите – над 6000. От 
началото на епидемията, до 
25 март, във Франция почина-
ха 1100 души, които на 24 март 
бяха „само“ 860. Към 27 март 
потвърдените случаи на коро-
навирусна инфекция в Герма-
ния 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. Спо-
ред една публикация в турския 
вестник „Миллиет“ (24.03.2002) 
40 000 кубински лекари работят 
в 77 страни по света. Бразилия, 
която преди време беше изго-
нила кубинските лекари, сега ги 
молела да се върнат. А в САЩ До-
налд Тръмп поиска помощ от… 
Южна Корея! Губернаторът на 
Ню Йорк Андрю Куомо се раз-
бунтува срещу Тръмп, като му 
написа: „Когато аз имам нужда 
от 30 000 апарата за обдишва-
не, вие ми изпращате 400. Какво 
мога да направя? Тогава вие оп-
ределете 26-те хиляди, които 
ще умрат!“ 

На стр. 10

КОРОНОПСИХЯСВАНЕ!

Петко ПЕТКОВ

„И най-хубавите планове са били проваляни от дребнавост-
та на тия, които е трябвало да ги изпълняват“.

(Бертолд Брехт, „Майка Кураж и нейните деца“)

Проф. дфн. д-р ист.н.  
Нако СТЕФАНОВ

В 
днешната обстановка на 
пандемия на Covid-19, на 
„набъбваща“ Глобална 
криза на нестихващо ге-

ополитическо напрежение и т.н., 
възникват множество любопит-
ни въпроси. Ето някои от тези въ-
проси:

Наблюдава ли се отсъствие 
на рационална логика и въ-
трешна противоречивост в ня-
кои от заявленията и действи-
ята на управляващите кръгове 
в международен план, но и на 
тези у нас, в отношение на съ-
щата тази пандемия на Covid-
19?

Внушава ли се, че пандемия-
та на Covid-19 е основната при-
чина за задаващата се Глобална 
криза? 

Мероприятията наричани 
„количествени улеснения“, т.е. ба-
нално печатане на пари и нама-
ляване 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, „пре-
вантивните“ мерки срещу от-
давна 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, кои-
то чрез всичко изброено по-горе 
тласкат света към хаос и какъв 
интерес имат те от този глоба-
лен хаос?

Поглед към основното 
противоречие на момента

Ще започнем отговорите на 
въпросите, които си зададохме с 
последния от горните. А отгово-
рът ще бъде хипотеза. Тя се опи-
ра на определени факти. Но 
също така е опит за рационал-
но обяснение,  т.е. за разкри-
ване на логиката на събития-
та. Самата хипотеза се опира на 
разбирането за това  кое е ос-
новното противоречие в съвре-
менния момент?

Според нас това основно 
противоречие от една страна е 
глобалната неолиберална мре-
жа, т.е. глобализираният най-
едър финансов капитал, както 
и създадените или доминира-
ните, или най-малко повлияни 
от него и работещи в негов ин-
терес сили и кръгове по целия 
свят. Тези сили понякога се на-
зовават по различен начин – 
„прогресисти“, „дълбока държа-

ва“, неоконсервативни и нео-
либерални кръгове и т.н. В една 
или друга форма и състояние 
те присъстват почти във всяка 
държава или общество. Основ-
ната им политико-идеологиче-
ска платформа през последните 
повече от 30 години бе „глоба-
лизацията“, виждана като аме-
рикански глобализъм. Т.е. като 
еднополюсен свят, на върха на 
който е именно споменатият 
свръхедър финансов капитал 
със западни, а най-вече северо-
американски корени. Неговата 

стратегическа концепция бе из-
разената от американския крем-
линолог от японски произход 
Френсис Фукуяма като „Край на 
историята“. 

Според нея разпространени-
ето по целия свят на либерална-
та демокрация в западен стил, 
както и на доминирания от 
свръхедрия финансов капитал 
глобален пазар, показва край-
ната точка на социокултурна-
та еволюция на човечеството и 
формирането на окончателна-
та форма на политическо упра-
вление и социо-икономическо 
функциониране. 

Другата страна на основното 
противоречие е много по-коло-
ритна и характеризираща се с по-
небалансирани взаимодейст-
вия във вътрешен план. Тя 
представлява ситуационно-вре-
менна, еклектична и вътреш-
но-противоречива коалиция от 
най-разнобразни сили и кръ-
гове. Но три сили са в ядрото на 
тази коалиция:

Китай, под ръководството 
на Си Дзинпин и левопатрио-
тичните кръгове в Китайската 
комунистическа партия и дър-
жава, които стоят зад него;

Путинският „вертикал“ в 
Руската федерация (РФ), както 
и онези патриотично-национа-
листически сили с различни по-
литически разцветки, поддър-
жащи в една или друга степен 
„Руската идея“. В икономически 
план тук може да отнесем отбра-
нително-промишления ком-

плекс на РФ и навярно част от 
руските корпорации, свързани 
със суровинната ресурсна база 
на Русия;

Класическите консервато-
ри и национал-консерваторите 
около президента на САЩ До-
налд Тръмп. В общополитически 
план те главно са концентрира-
ни около GOP (Grand Old Party), 
т.е. Републиканската партия. 
Поддържани са от такива мощни 
кръгове като военно-промиш-
ления комплекс (ВПК) на САЩ, 
както и друг тип промишлен ка-

питал, базиран основно на се-
вероамериканска територия.

Това, което обединява всич-
ки тези три сили, както и дру-
ги подобни, е отхвърлянето по 
различни причини на неоли-
бералния социо-икономически 
модел, както и неолибералната 
социо-културна платформа. Но 
в много други важни измерения 
като стратегически визии, ми-
сии и цели, както и пътищата 
за постигане на същите, не само 
има различия, а в немалко случаи 
те са противоположни и проти-
вопоставени.   

В конфликта между двете 
страни на съвременното основно 
противоречие до съвсем неотдав-
на шансовете като че ли бяха в 
полза на първата от тях – нео-
либералната. Но все по-засил-
ващият се провал на наложения 
от глобалистите неолиберален 
модел в различните му аспекти 
– военно-стратегически, общо-
икономически, технико-техно-
логически и социо-културни, 
силно наклони везните в обра-
тната посока. 

„Империята отвръща на 
удара“

Както в известната поредица 
„Междузвездни войни“ на Джор-
дж Лукас „Империята”, т.е. „гло-
балистите“ също отвръщат 
на удара. Като се използват въ-
трешните противоречия и раз-
личните цели в другата страна 
– тази на отхвърлящите днеш-
ното неолиберално настояще и 

стратегическите визии и цели 
на прогресистите, се инсталират  
и осъществяват: 

Спрямо РФ – икономиче-
ски санкции, информацион-
ни и психо-исторически атаки, 
както и всякакъв друг род и вид 
т.нар. „хибридни войни“;

По отношение на КНР – тър-
говски войни, също така всяка-
къв друг род и вид „хибридни 
войни“;

Към Тръмп – импийчмънт, а 
по отношение на кръговете, кои-
то го поддържат – мощна психо-

информационна атака;
Но всичко това до голя-

ма степен се оказа не особено 
ефективно. Затова се включ-
ват в действие много по-мощ-
ни средства. Засега няма някак-
ви 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 пан-
демията Covid-19 не бива да се 
пренебрегва фактът на изклю-
чителното преекспониране на 
действието. 

На практика се създава гло-
бална параноя, поддържана от 
редица правителства и полити-
чески елити по света. Подобна 
параноя на практика е в пряко 
противоречие с целите на бор-
бата с пандемията, която изис-
ква разумно спокойствие, из-
бягване на паника, твърди, но 
адекватни мерки. И най-вече 
обяснение на рисковете пред 
обществото и търсенето на съз-
нателно поведение за избяг-
ване на тези рискове от граж-
даните поотделно и от обще-
ството като цяло.  Но в никакъв 
случай не възбуждане на екс-
тремни форми на поведение от 
гражданите, на базата на изказ-
ване на плашещи прогнози и 
вкарване на тероризиращи по 
този начин общественото съз-
нание страхове. 

Зад цялата тази параноя 
се крият много неща. 

Първо, да се каже, че настъп-
ващата Глобална криза няма 
съзнателен и манипулиран ха-
рактер. Причината е пандемия-
та. За нас  Covid-19 може да бъде 
обвинен, че е един от пусковите 
механизми на кризата, но в ни-
какъв случай не е причината. 
Причината е целият този нео-
либерален капитализъм на ка-
тастрофите. И цялото това „ко-
личествено улеснение“, което днес 
е не толкова спасение от Глобал-
ната криза, а тъкмо обратното, 
защото внася онази капка, коя-
то препълва чашата на Глобал-
ния хаос.  

Второ, поддържането на та-
кава параноя има за цел да бло-
кира народното недоволство. 
Видите ли, не политиката на не-
олибералните политически и 
икономически елити доведе до 
Глобалната криза, а тази неиз-
бежна пандемия Covid-19! Това 
е внушението. И всичките тези 
неясни  формулировки в Зако-
на за извънредното положение 
не създават ли онова желано 
двусмислие, което да позволи 
всеки един изказал недоверие 
в единствено „вярната линия“ 
на правителството и политиче-
ския елит да бъде „поставен на 
мястото му“?

Вместо заключение 
ще потвърдим отговора на 

въпроса - каква е все пак край-
ната цел на „глобалистите“, 
на „прогресистите“? Глобален 
хаос? Да, както казва една наша 
поговорка – „В мътна вода риба 
лови“. В условията на Глобал-
ния хаос целта е да бъдат уда-
рени всички онези, които в 
една или друга степен предла-
гат алтернатива на неолибе-
рализма в различните му фор-
ми и прояви. Като по този на-
чин върнат обратно времето, 
определено като „Край на ис-
торията“.

В тази борба, както се виж-
да ясно днес, Европа, по-точ-
но Европейският съюз (ЕС), се 
оказа най-слабото звено. Така 
че войната между двете стра-
ни на днешното основно про-
тиворечие 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 молит-
вата на примирението и надеж-
дата: „Бог да пази България“! Но 
може би е по-добре да си при-
помним една друга наша пого-
ворка: „Господ дава, но в коша-
ра не вкарва“.  Остава да се на-
мерят българи – жени и мъже, 
които да вкарат здраве и жи-
вот в „кошарата на българско-
то бъдеще“? 

Covid-19 - Глобалната криза и 
геополитическата турбулентност
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НИе Сме бълГАРИ И ще ОТСТОяВАме бълГАРСКОТО! „ВъЗРАждАНе“ И ГРАждАНИ 
Скъпи сънародници,
братя и сестри,

Изпитанията, на кои-
то сме подложени в 
последните месеци, 
поставят живота 

ни в нови рамки. Сега тряб-
ва да полагаме повече грижи 
за телесното си здраве, за да 
преодолеем опасностите от 
заразите с коварния вирус 
и да запазим силите и енер-
гията на българската нация. 
Но още по-големи трябва да 
бъдат грижите за нашето ду-
ховно здраве. Защото една 
нация не може да се съхрани 
физически здрава, ако боле-
дува духът й и е немощно на-
ционалното й съзнание и ус-
тойчивостта й пред вирусите 
на разложението, обезлича-
ването и денационализира-
нето. Поднебесните сили на 
злобата обаче не престават 
да ерозират това съзнание, 
да внасят смут в мисленето 
на хората, да потъпкват на-
ционалните ценности, за да 
обезоръжат народа и обще-
ството и ги направят покор-
ни на злото и греха. 

В последно време забе-
лязваме как отново се съжи-
вява духът на отродителство-
то, на отказа от традиции и 
идеали. Преиначава се исто-
рията, изопачават се факти-
те, за да се доказват антибъл-

гарски тези. Атакуват се на-
ционални светини, героични 
личности, чиито образи се 
мъчат да обругаят и омърсят, 
за да ги лишат от славата на 
техните подвизи и мъчени-
чества. Правят се опити да се 
реабилитират отявлени фа-
шисти и организациите, ко-
ито са ръководили.

Идеолозите и изпълните-
лите на тези планове получа-
ват щедри хонорари за свое-
то служение на чужди фон-
дации. Те охотно слугуват на 
небългарски интереси и все-
отдайно работят за сломя-
ване на българския дух. Же-
ланието им е да превърнат 
Отечеството ни в духовна 
пустиня, за да избуят в нея 
плевелите на космополити-
зма, неолиберализма, неофа-
шизма, ксенофобията, ру-
софобията и бездуховност-
та. То се прикрива с маската 
на някаква уж принципност, 
обективност, надпартий-
ност, деполитизация и общо-
човешки ценности. 

Неосъществени писате-
ли, учени със съмнителни ка-
чества и постижения, крес-
ливи журналисти се опит-
ват да дискредитират големи 
български писатели и отдел-
ни техни произведения. Та-
кива опити в последно вре-

ме видяхме с Христо Ботев, 
Иван Вазов, Гео Милев, Ни-
кола Вапцаров и др. 

Ние сме силно разтре-
вожени от тези явления. От 
дълго време се опитваме да 
противодействаме на подоб-
ни опити за разрушаване на 
националното съзнание и 
националния дух. Сега смя-
таме, че е дошло времето за 
обединение на всички, които 
милеят за Отечеството, наци-
ята, българското, за да стане 
отпорът срещу отродители-
те още по-силен, настойчив 
и твърд. Заявяваме, че няма 
да позволим на никого да по-
ставя под съмнение величи-
ето на българската история, 
литература и култура, тради-
ционните ценности, духа на 
нацията. Защото те са най-
важните елементи на наци-
оналната ни сигурност и съ-
ществуването ни като народ 
и държава. 

Призоваваме всички бъл-
гари да защитим себе си от 
продажниците и врагове-
те на България. Историята 
няма да ни прости, ако до-
пуснем държавата ни да се 
разпадне и изчезне. 

Ние сме българи и ще от-
стояваме българското. И ни-
кому няма да позволим то да 
бъде унизявано и отричано.

Акад. Георги Марков, акад. 
Константин Косев, Боян Ан-
гелов, Панко Анчев, Минчо 
Минчев, проф. Чавдар До-
брев, проф. Иван Маразов, 
Станка Шопова, проф. Орлин 
Загоров, Петър Андасаров, 
член-кор. Иван Гранитски, 
доц. д-р Игнат Минков, Елка 
Няголова, Атанас Звездинов, 
Мая Вапцарова, член-кор. Ва-
сил Проданов, Надя Попова, 
Димитър Христов, член-кор. 
Иван Ангелов, Ирина Веле-
ва, Снежана Тодорова, Бла-
говеста Касабова, Драгомир 
Шопов, проф. Стоян Райчев-
ски, Анжел Вагенщайн, проф. 
Бончо Асенов, акад. Васил 
Гюзелев, Виолета Станисла-
вова, д-р инж. Марин Бело-
ев, проф. д-р ист.н. Нако Сте-
фанов, ст.н.с. Румен Водени-
чаров, проф.д-р ист.н. Тодор 
Мишев, Борис Данков, адв. 
д-р Тодор Предов, проф. д-р 
Методи Теохаров, Тодор Ко-
руев, акад. Стефан Воденича-
ров, акад. Васил Сгурев, Лал-
ка Павлова, Емил Измирли-
ев, Мария В. Николова, Диана 
Павлова, Иван Д. Христов, Ро-
сица Зиновиева, акад. Миха-
ил Белчев, Иван Странджев, 
Любомир Чернев, Боян Бой-
чев, Александър Гочев, Ахмет 
Емин Атасой, Лъчезар Елен-
ков, Саффет Ерен, Валентин 

Караманчев, Матей Шопкин, 
Иван Есенски, Трендафил Ва-
силев, Станислав Пенев, Ради 
Радев, Георги Н. Николов, Ге-
орги Бербенков, Владимир 
Стоянов, Людмила Богосло-
вова, Петко Каневски, Демир 
Демирев, Анибал Радичев, 
Костадин Златков, Екатерина 
Данчева, Иван Енчев, Весел-
ка Колева, Витка Витанова, 
Кънчо Великов, Стефка Дане-
ва, доц. Иван Воденичарски, 
Петър Мутафчиев, Арон Аро-
нов, Благой Ранов, Михаил 
Калдъръмов, Георги Славчев, 
Владислав Кацарски, Тотко 
Найденов, Пенчо Чернаев, 
Димитър Генчев, Никола Ста-
тков, Боян Чимов, Анелия Ге-
шева, Ники Комендвенска, 
Борислав Владиков, Христо 
Ганов, Венко Евтимов, Бойко 
Беленски…

Подписката е открита

ДЕКЛаРаЦИЯ На БъЛГаРСКИ ТВОРЦИ И уЧЕНИ

На 5 ноевмри 2017 г. ни напусна завинаги великата бъл-
гарка 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 изграж-
дането на паметник на Елена Лагадинова.

След няколко дни, по предложение на члена на централното 
ръководство на ПП „Нова зора“ и председателка на общинска-
та 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 Лагади-
нова 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 учи-
тели и книжовници Неофит Рилски, бащата и майката на вожда 
на нашия народ – Георги Димитров, ръководителят на IV-та опе-
ративна зона на НОВА и командир на първия партизански отряд 
Никола Парапунов, световноизвестният архитект Александър Ба-
ров 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 предло-
жение, тъй като съветниците от ГЕРБ са болшинство в местния 
парламент.

Бяхме събрали от дарители около 5000 лева, което ни поз-
воли да монтираме, изработения вече каменен барелеф, на 
стената на родната й къща.

инж. Пирин Несторов

ЗАРАдИ ИдНИТе ПОКОлеНИя
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Според съобщение, пуб-
ликувано в турския вестник 
„Миллиет“ на 26 март, за да се 
защитят от коронавируса ме-
дицинските сестри в Ню Йорк 
надявали… торби за смет!

Само ЕС се опитва да си пре-
реже сам пъпната връв като 
след печалния опит с Италия се 
съсредоточава върху намиране-
то на собствени решения срещу 
коронавируса. В знак на соли-
дарност Германия е прехвър-
лила на своя територия 47 бо-
лни от коронавирус италиан-
ци. Нека всеки да си направи из-
водите сам.

Що се отнася до 
ситуацията в България, 

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

ропейски, африкански или аме-
рикански страни, нито страните 
с мащабите на нашата, имаше 
защо да изучават българския 
опит, при положение, че може-
ха да черпят ноу-хау от Китай 
и Южна Корея. Да не говорим, 
че някои от по-крайните мер-
ки 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, чи-
ито деца са емигранти в чуж-
бина, или не могат да стигнат до 
тях заради наложената каран-
тина и блокирането на входове-
те на областните градове. Оста-

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, пре-
ди да ги споходи коронавиру-
сът, може да умрат от самота, 
студ, глад и отчаяние. Психяс-
ването на нацията е следствие 
от тридесет годишното безха-
берие на управляващите, като 
1/3 от тези „години, изядени от 
скакалци“ се падат на прави-
телствата, ръководени от Бой-
ко Борисов. Последният каби-
нет „Борисов-3“ ще се запомни 
не с реформи, а с кризи и скан-
дали. Епидемията на коронави-
руса е само върхът на айсберга, 
под който зрее бъдещата ико-
номическа 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 Заратус-
тра“: „Не само този лъже, кой-
то говори въпреки своето зна-
ние, а тъкмо онзи, който гово-
ри, въпреки своето незнание“. И 
този кабинет „орел, рак и щука“, 
ръководен от подобен „експерт 
по всичко“, щеше да преследва 
авторите на неверни инфор-
мации, ако НС беше отхвърли-
ло президентското вето!

Откакто, подобно на Съве-
та на ЕС, Министерският съ-
вет започна да заседава и да 
решава по видеоконферентна 
връзка, сме спокойни за фи-
зическото здраве на минист-
рите. Боим се обаче, че те са 
повярвали на собствената си 
оптимистична пропаганда и 
асоциализацията, която пре-
поръчват на простосмъртни-
те, ще ги докара до „короноп-
сихясване“, подобно на упра-
влявания от тях народ. Така 
поговорката „Бог високо, цар 
далеко“ може да замени девиза 
над входа на Парламента „Съе-
динението прави силата“. 

Бог да пази България!

Страна Заразени Починали Излекувани

Турция 1236 30 -

Гърция 624 15 19

Румъния 433 3 64

Хърватия 254 1 5

Сърбия 222 2 2

България 190 3 3

Босна и 
Херцеговина

126 1 2

Северна 
Македония

115 1 1

Албания 89 2 2

Черна гора 21 - -

КОРОНОПСИХЯСВАНЕ!

Водени от правило-
то, че всички хора 
са създадени рав-
ни, че се раждат 

свободни и че разполагат 
по рождение с неотмени-
мите права на живот, сво-
бода и стремеж към щас-
тие и достоен живот, наро-
дите създават управления, 
които да гарантират всич-
ки тези права. Всяко упра-
вление обаче се крепи на 
съгласието на управлява-
ните да бъдат управлява-
ни. Щом властта започне да 
бъде упражнявана в проти-
воречие с горепосочените 
основни човешки права и 
свободи, народът има пъл-
ното право да я премах-
не и да учреди ново упра-
вление. Когато правото се 
превърне в безправие, съ-
противата е задължител-
на, защото злоупотребите, 
престъпленията и посега-
телствата над личната чест 
и достойнство, извърш-
вани от правителството в 
продължение на десетиле-
тия, не заплашват просто 
правата и свободите ни, а 
самото съществуване на 
народа и държавата!

Това престъпно прави-
телство извърши следните 

престъпления срещу 
народа и държавата:
То обезлюди страната 

ни и я превърна в терито-
рия, от която младите, об-
разованите и семействата с 
деца, се евакуират.

То отрови въздуха и во-

дите ни и превърна бъл-
гарската земя в депо за без-
контролно изгаряне на от-
падъци.

То продаде нашите при-
родни богатства на безце-
ница.

То отрови стопанската 
среда и чрез непосилен ад-
министративен гнет поста-
ви на колене българската 
икономика и предприема-
ческия дух.

То превърна прокурату-
рата в печатница на индул-
генции за престъпниците 
и в машина за преследване 
на несъгласните с полити-
ките му.

То унищожи цели отра-
сли на селското стопанство 
и от износители на храни - 
ни превърна във вносител 
на почти всички храни.

То допусна агенти на 
влияние, финансирани от-
вън, да прекрояват законо-
дателството ни според ин-
тересите на своите спонсо-
ри.

То превърна правосъ-
дието във фарс, допусна 
противоречива практика 
и чрез дългите, сложни и 
скъпи процедури, практи-
чески лиши народа ни от 
него.

То прокара лобистки за-
кони в ущърб на общест-
вения интерес и в полза 
на определени съсловия 
– частни изпълнители, за-
страхователи, банкери.

То отказа да реформира 
жизненоважни обществе-
ни системи - образовател-

ната, социалната, здравео-
пазващата и пенсионната, 
като практически лиши на-
рода ни от тях.

То взе и изхарчи без съ-
гласието на народа много-
милиардни кредити, които 
ние, децата и внуците ни, ще 
изплащаме дълго след като 
си отиде.

То ликвидира граждан-
ското общество и като овла-
дя профсъюзните и граж-
дански организации, от ко-
рективни за работата му ги 
превърна в гротескни свои 
патерици.

То подготвя ликвиди-
рането на българския лев 
и замяната му с чужда ва-
лута.

То създаде армия от чи-
новници, издържани от 
всички нас, но верни само 
нему и използвани един-
ствено за поддръжка на 
властта на правителството 
над народа.

То подпомага престъп-
ността, за да живее народа в 
страх и мизерия и да разчи-
та на „защитата“ на прави-
телството.

То разруши отбранител-
ната ни система и изложи 
страната ни като беззащит-
на плячка на всеки враг.

Чрез тези си продължа-
ващи престъпления, пра-
вителството продължава 

да унищожава държавнот-
ворните обществени систе-
ми, да заличава белезите на 
държавността ни и да лик-
видира независимостта на 
България, като ни превръ-
ща в колония, управлявана 
отвън, според чужди инте-
реси.

Ето защо ние, предста-
вителите на българския на-
род, събрани на „Народно съ-
брание“, в София, на 14 март 
2020 г., заявяваме, че не при-
знаваме повече юрисдик-
цията на престъпното пра-
вителство, обявяваме го за 
свалено, управлението му 
за приключено и деклари-
раме пълната си решимост 
да освободим държавното 
и местното управление от  
всички негови представи-
тели, както и да ги предадем 
на справедлив съд, който ще 
бъде създаден специално за 
разследване на престъпле-
нията им.

Нека Бог да пази българ-
ския народ!

На 14 март 2020 г., в София, 
се проведе „Народно съ-
брание“ – среща-разговор 
по важни за България въ-

проси. На нея присъстваха гражда-
ни, организации и общественици, 
които заедно изготвиха решения 
на значими национални проблеми. 
И се обединиха около тях.

Впечатлението е, че това са бъл-
гари, 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 Кос-
тадин Костадинов. На „Народното 
събрание“ беше съставена и приета 
Декларация за независимост на 
българския народ, която помества-
ме отделно. Участниците отправи-
ха обвинения към правителство-
то и обосновани, според тях, подо-
зрения, че то за пореден път създа-
ва медийна паника, за да отмести 
фокуса на българските граждани 
от случващото се в страната и све-
та. Бе изказана тревога за време-
то след приключване на въведено-
то извънредно положение, когато 
„здравната ни система няма да из-
държи на епидемията от COVID-19, а 
социалната и всички останали сфе-
ри, ще бъдат тотално унищожени“. 

Според участниците в „Народ-
ното събрание“ на 14 март, „неком-
петентността на правителство-
то да се справи с епидемията доведе 
до блокиране на българската иконо-
мика, което неминуемо ще се отрази 
на всички сфери на националния жи-
вот“. 

Участниците във форума зая-
виха пред българската обществе-
ност и своето непоколебимо верую, 
което ги вдъхновява в тези трудни 
за Отечеството дни: „Бъдещето на 
страната ни е в ръцете на нас, бъл-
гарите! Да живее България!“

• Декларацията за независимост на българския народ е  
достъпна за подпис на този адрес: https://kauza.vazrazhdane.bg/  
и вече е подписана от няколко хиляди българи.

• Видео от провелото се Народно събрание: -  
https://www.youtube.com/watch?v=44bW0nAzizw

Декларация за независимост на българския народ

https://kauza.vazrazhdane.bg/
https://kauza.vazrazhdane.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=44bW0nAzizw
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АнтологияПРедИЗВеСТеНАТА СмъРТ 
НА КОНСТИТУЦИяТА? 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,
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

Петър Василев е ро-
ден през 1937 г. в село Хухла, 
Ивайловградско. Завършил е 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ – спе-
циалност Българска филоло-
гия. Има и специализация по 
журналистика. Бил е учител 
в Родопите, журналист във 
в. “Нов живот“ – Кърджа-
ли, председател на Клуба на 
дейците на културата в Кър-
джали, зам.-главен редактор 
на алманах „Юг“ и директор 
на Литературния музей в Ха-
сково, дългогодишен пред-

седател на Хасковското Дру-
жество на българските пи-
сатели. Публикува стихове 
от 1955 г. Носител на Нацио-
налната литературна награда 
„Александър Паскалев“. Ав-
тор е на поетични книги. По 
стихотворението му „Наслед-
ство“ („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!

У
важаеми български 
граждани, както обик-
новено се обръщам към 
вас от четири години, 

някои колеги днес се сетиха за 
това обръщение. Уважаеми бъл-
гарски граждани, сигурно много 
пъти сте чували от тази трибуна, 
че става дума за исторически мо-
мент, за исторически речи и ис-
торически думи. Сигурно някой 
път е имало основание в това, 
друг път не. Ние смятаме, че днес 
наистина става дума за исто-
рически момент. Днес, какво-
то и да говорят наши поли-

тически опоненти или народ-
ни представители с различно 
виждане, парламентарната ре-
публика временно се отменя и 
се суспендира Конституцията 
на Република България. 

3 дни заличиха 29 годи-
ни съществуване и прилагане 
на българската Конституция. 
Вчера, правителството предло-
жи като компенсация за кри-
зата на българските гражда-
ни единствено живот на кре-
дит. Пари чрез кредит, работа 
чрез кредит, живот на кредит, 
ви дадоха вчера. Днес ви да-
доха свобода под карантина. 
Утре - влиза в действие дикта-
турата. Това са трите дни, кои-
то променят България за месе-
ци напред. Живот на кредит, 
свобода под карантина и дик-
татура в действие. Извънред-
ното положение не е повод да 
спре да функционира държа-
вата. Тези мерки, които днес 

ни се представят като живо-
тоспасяващи, не са предложе-
ни нито от първия щаб, нито 
от втория щаб, нито дори от 
парламентарни  групи или де-
путати. Всички се сещаме кой 
стои зад това. Всички се сеща-
ме кой 10 години налага дикта-
турата като метод на управле-
ние и накрая успява. 

Изтъкват се причини орга-
низационно-технически: няма 
прозорци, няма въздух, нямаме 
отстояние един от друг. Толко-
ва ли е трудно да осигурите една 
огромна зала, в която да стоим на 

пет метра един от друг и да има 
прозорци и вентилация? Самите 
вие се опровергавате като казва-
те, 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. Техни-
ческото решение на въпроса е 
лесно. То е ви е само оправда-
ние. Причината е друга. Моти-
вите, в които обличате своето 
предложение, са загриженост 
за здравето на хората. Едва ли 
има някой съмнение в Бълга-
рия, че всички сме притесне-
ни от ситуацията, че призова-
ваме към разум, спокойствие 
и решения, които да помогнат 
на българските граждани, за-
това и подкрепихме извънред-
ното положение, но ако наис-
тина сме загрижени за здраве-
то на хората на първо време, 
сега не трябва да абдикираме и 
да се скриваме по домовете си. 

Днес, вместо решение за затва-
ряне на парламента, трябваше 
да гледаме предложение част-
ните болници да се изравнят 
на общинските и държавни-
те, и да не са търговски друже-
ства. Така щяхме да помогнем 
за здравето на хората. Днес щя-
хме 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 здра-
вето на хората. Може би тряб-
ваше днес, тук, да бъде минис-

тър-председателят и да пред-
ставя актуализация на бю-
джета? А не да  продължава да 
раздава милионите еднолич-
но. За да помогнем на здраве-
то и живота на хората днес, 
ако трябва и на закрито засе-
дание, трябваше те като не ис-
кат, ние, Народното събрание, 
да разблокираме Държавния 
резерв - да раздадем на хора-
та, лекарите и аптеките  маски, 
предпазни облекла и всичко 
необходимо. 

Патриотите, вместо да дър-
жат речи срещу БСП,  трябва-
ше да внесат предложение ми-
нималната пенсия най-накрая 
да стане 350 лв. На тези хора 
след един месец ще им се нало-
жи да си плащат сметките, да 
си плащат кредитите, да си об-
служват домовете. Това тряб-
ваше да направите днес, а не 
да натискате копчето, да бяга-
те и да се криете вкъщи. Това 

щеше да е истинската загри-
женост за българския народ.

Казвате че имате нужда от 
време да преосмислим закони-
те, които видите ли - в този 
момент не били актуални. Те-
първа трябва да ги преосмисля-
ме, през това време да полежим 
малко вкъщи и да се върнем с 
нова мисъл.  

Уважаеми колеги, мисля, че 
дори и краткото време на болес-
тта, в която се намираме, на опас-
ността и кризата, доказаха пра-
вотата на БСП, която от 4 години 
се опитваме да изтъкнем. Няма 
нужда повече да преосмисля-
ме дали болниците трябва да 
са търговски дружества. Няма 
нужда повече да преосмисля-
ме дали търговските вериги в 
момента слагат надценки, ко-
ито 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 го-
дини – и за болници, и за бъл-

гарско производство, и за тър-
говски вериги. Ако ви трябва 
още време да мислите, това оз-
начава, че сте стояли 4 години 
в тази зала абсолютно напраз-
но.

Днес слагате венеца на без-
контролната власт. Днес ще из-
ползвате този период на абди-
кация на Народното събрание 
от работа, за да заметете сле-
дите на свършеното, открад-
нато в последните 4 години и 
да продължите безконтролно 
да работите по същия начин, 
с висока степен на корупция, 
с висока степен на безотговор-
ност в следващите дни, седми-
ци или месеци, прехвърляйки 
всичко в ръцете на изпълни-
телната власт, прехвърляйки 
всичко в ръцете на един човек. 
Ще завърша с думите, с кои-
то започнах: живот на кредит, 
свобода под карантина, дикта-
тура в действие, продължава-
не на кражбите и всичко това 
за сметка на българския на-
род, с който днес се оправда-
вате.

Слово на Корнелия Нинов, председател на пГ на „БСп за България” 
от трибуната на Народното събрание – 26.03.2020 г.


