
първа част

70-годишният Рей Далио 
е крупен американски инвес-
титор, един от най-влиятел-
ните личности в света според 
сп. " Тайм"  и един от най-бога-
тите хора според класацията на 
сп. "Форбс". Роден в Ню Йорк, 
той израства в обикновено аме-
риканско семейство от средна-
та класа. На 26-годишна въз-
раст създава инвестицион-
ната компания "Бриджуотър 
Асошиътс", на която понастоя-
щем е съ-главен изпълнителен 
директор и съ-президент. Този 
хедж-фонд е една от малкото 
компании, които се справиха 

блестящо по време на послед-
ната финансова криза през 
2008/09 г. Личното му състо-
яние възлиза на  18,7 млрд.
ам.долара. В края на 2019 г. в 
България излезе от печат кни-
гата на Рей Далио "принципи", 
за която  Бил Гейтс казва: "Рей 
Далио ми даде безценни насоки 
и прозрения, които сега ще дос-
тигнат и до вас с "принципи"."

На 25 март т.г. Рей Делио 
публикува статия, озаглавена 
"променящия се световен ред" 
https://www.linkedin.com/pulse/
changing-world-order-ray-dalio-
1f/, в която пише: 

"Вярвам че предстоящите 
времена ще бъдат коренно раз-
лични от времената, които 
преживяхме в живота си досе-
га, макар и подобни на много 
други епохи в историята.

Убеден съм в това, защо-
то преди около 18 месеца пред-
приех проучване за възходите и 
спадовете на империите, тех-
ните резервни валути и тех-
ните пазари. по този начин 
стигнах до извода, че днес съм 
свидетел на много необичай-
ни явления и развития, които  
преди това не са се случвали в 

живота ми, но сега разбрах, 
че те са се повтаряли  много 
пъти в историята. Всичко, ко-
ето проучих, ме накара да видя 
ясно, че днес сме свидетели на 
сливането в едно  на три мощ-
ни фактора: първият са  ви-
соките нива на задлъжнялост 
и изключително ниските лих-
ви, което ограничава изключи-
телно много правомощията на 
централните банки да стиму-
лират икономиката;

Вторият са  големите раз-
лики  в жизнения стандарт  на 
хората  и  като следствие, по-
литически противоборства  в 
отделните  страни, които не-
минуемо водят  до увеличаване 
на социалното и политическо-
то  напрежение и конфликти; 

Третият е нарастващата 

световна сила (Китай), която 
се  превръща в прекомерно пре-
дизвикателство за съществу-
ващата световна сила (САЩ), 
което води до голям междуна-
роден конфликт. последното 
аналогично време е бил период-
ът от 1930 до 1945 г. 

Тези изводи бяха твърде  
многозначителни  за мен".

Много точна характерис-
тика от един успял и богат 
американец, който учейки се 
от грешките си, помага и на-
сочва милиони хора да инвес-
тират успешно своите пари. 
Потвърждение е и фактът, че 
първата книга на Делио "прин-
ципи" достига  тираж от 2 ми-
лиона екземпляра  и е издадена 
в 25 страни по света! 

На стр. 2

Отмина Благовещение 
и дните от календара 
ни приближават към 
Великден – символни-

ят ден на великата и неумира-
ща надежда във вечния кръго-
врат на живота и вярата. Ден 
за радост и поклон пред Спаси-
теля, Който ни завеща: „Аз съм 
пътят, истината и живота”. 

Но как бавно и болно тече 
реката на времето в тези пред-
великденски дни!  Как унило 
скърца ножицата на стрелките 
по циферблата на часовника и 
как скъпернически реже дъл-
гите тягостни часове на болно-
то време, в което живеем!...

Април е, но погледнеш ли 
през прозореца, снегът се сипе 
като пред Рождество и сякаш ня-
как гузно се опитва да засипе 
и изличи очертанията на без-
дната между вчера и днес, меж-

ду надеждата за утре и непрео-
долимия хоризонт на отчаяни-
ето. И само телевизорът, този 
неуморен генератор на страха 
като в пиеса на абсурда, реди 
с равен глас сухия език на ци-
фрите от комюникета на ща-
бове, от статистики на пораже-
ния и загуби.

Понякога режисьорът сменя 
декорите и динамиката на дейст-
вието,  и някакъв вълшебен рог 
начева да сипе щедрост, добро-
та и загриженост: за държавата, 
за хляба и бъдещето на този на-
род, за смирения поклон дозе-
ми към поколенията построи-
ли България. 

И човек слуша, клати глава 
и все по-често се пита: „Какво се 
е случило със света, довчера на-
стръхнал и отчужден?; как ста-
ва  така, че Страхът ни потик-
ва към доверие на хора, чиято 
алчност и отчуждение от вся-
какви добродетели никога не са 
се нуждаели от доказване!”… 

Каква е тази алхимия в души-
те, която изкривява сетивата и 
човек не може да различи сата-
нинските дела от Божествената 
уредба на света и живота. И не се 
присеща дори, че някъде между 
некролозите и скръбните отче-
ти, скита ехото от думите на гор-

чивия поплак на старозаветния 
пророк Осия: „Изтребен ще бъде 
моят народ, защото му знание 
недостига!” (4:6)

И става така, че ни засти-

га мисълта да запитаме: „Краят 
на времената ли настъпва, щом 
Страхът ражда доверие, а Дове-
рието лековерно прераства в На-
дежда? И каква е заслугата зато-

ва на доказани лъжци и манипу-
латори, когато започват да го-
ворят истината, а никой не се 
пита защо правят това?”

На стр. 5

www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 7 апРИл 2020 г. ЦЕНа 1 лВ. СОФИЯ ГОДИНа XXIV (XXX) БРОЙ 14

ЗОРа Е !

ISSN 1310-8492

ЗАЛЕЗЪТ НА ХЕГЕМОНА

Минчо МИНЧЕВ

АПОКАЛИПСИС СЕГА?

Георги ВацОВ

Записки за завесата, която пада
в края на абсурдния театър, 

наречен „Живот и Свят“

https://www.linkedin.com/pulse/changing-world-order-ray-dalio-1f/
https://www.linkedin.com/pulse/changing-world-order-ray-dalio-1f/
https://www.linkedin.com/pulse/changing-world-order-ray-dalio-1f/


брой 14, 7 април 2020 г.  брой 14, 7 април 2020 г.Стр. 2 Стр. 3ВъпРОС На ДЕНЯ аКТуалЕН ГлаС

От стр. 1

американците му вярват 
и го четат даже и сега, кога-
то предрича бедност и тежки 
изпитания за болшинството 
от населението на планета-
та! 

В новата си книга "проме-
нящият се световен ред" аме-
риканският инвеститор и ми-
лиардер Рей Делио, заедно  с 
голяма група свои сътрудни-
ци, след задълбочени анализи 
и проучвания, обективно раз-
крива икономическите и фи-
нансовите причини и усло-
вия, при спазване или нару-
шаване, на които държавите 
или успяват, или се провалят 
в своето развитие.

Мнението на инвеститора 
и финансиста Делио е от съ-
ществено значение за нас, но 
не по-малко интересно е да уз-
наем, каква  е 

съвременната 
американска  политическа 

позиция  
за ролята на америка в 

протичащите глобални про-
цеси в съвременния свят? 

В средата на миналата го-
дина президентът на нюйорк-
ския  Съвет за международни 
отношения и автор на бест-
селъра "Международна бърко-
тия: американската външна 
политика и кризата на стария 
ред" Ричард Хаас  публику-
ва статията  "Как ще си отиде 
старият световн ред?", изля-
зла  в сп. "Foreign Affairs" – фла-
гман на политическия истаб-
лишмънт на СаЩ,  издател 
на което е  рокфелеровия 
"Council on Foreign Relations" 
(CFR) – лидиращ "мозъчен 
център" на американската 
дипломация и външнополи-
тическо разузнаване. Репу-
бликанецът  Ричард Хаас, след 
като е бил специален помощ-
ник на Джордж Буш-старши 
и директор на Департамен-
та за планиране на полити-
ката на Държавния департа-
мент на СаЩ,  вече 17 годи-
ни е президент на CFR. Него-
ви предшественици на този 
пост  са били: до 1985 г. мили-
ардера-републиканец Дейвид 
Рокфелер, президент на "Chase 
Manhattan Bank", а след него до 
2003 г. милиардера-републи-
канец Питър Петерсън - ми-
нистър на търговията на САЩ, 
президент на "Lehman Brothers" 
и основател на инвестицион-
ния гигант "Blackstone Group".

"Стабилният световен ред 
е рядко срещано явление" – 
пише Хаас. "Обикновено той 
възниква след периоди на голе-
ми сътресения, които генери-
рат стремеж към нещо ново 
и условията са: преди всичко 
стабилно разпределение на си-
лите в света и наличието на 

общопризнати правила за по-
ведение в международните от-
ношения. Освен това са необ-
ходими държавнически мисле-
щи умове, защото световният 
ред се формира, а не се раж-
да. Но колкото и благородни, 
и силни да са първоначалните 

намерения и стремежи, за под-
държането на световния ред 
са необходими креативна ди-
пломация, функциониращи ин-
ститути и ефективни дейст-
вия, позволяващи адаптаци-
ята му към променящите се 
обстоятелства и сила за про-
тиводействие на новите пре-
дизвикателства" - казва Ри-
чард Хаас.

В  статията Хаас умно и 
компетентно анализира създа-
дения след Виенския конгрес 
1814/15 г.

"Европейски концерт " 
характеризиращ се с уста-

новяването на Световен ред, 
в който доминиращо поло-
жение имат европейските 
монархии, постигнали спо-
разумение за недопустимост 
на нахлуване на територия-
та на друга държава и наме-
са във вътрешните й рабо-
ти без нейно съгласие. Тези 
правила, макар и с много 
компромиси и редица воен-
ни действия, съществуват 
до началото на Първата све-
товна война, когато Руската 
и Отоманските империи тър-
пят крах, Франция и англия 
губят своята мощ и позиции, 
а на европейската сцена се 
появява Германия, а в азия 
– Япония. Ричард Хаас прави 
следния извод: 

"първо, до  разрушаване  на 

световния ред могат да дове-
дат не само противоречия по 
базови въпроси. Взаимното 
уважение между държавите 
от "концерта" изчезва не по-
ради разногласия по социално-
икономическото устройство в 
Европа, а причината е в тях-

ното съперничество в перифе-
рията.

Второ, разрушаването на 
установения порядък ста-
ва със "скърцане", а не с гръм 
и трясък, поради което често 
остава незабележимо за поли-
тиците, докато не се отиде 
твърде далеч."

Основно внимание в своя 
исторически преглед на Све-
товния ред Ричард Хаас от-
деля на правилата в между-
народните отношения след 
Втората световна война. Тук 
той отстъпва от правдивия и 
обективен подход към исти-
ната и твърди, че "за дълъг пе-
риод от време  глобалният ред 
след войната се е формирал 
от два паралелни модела. Еди-
ният се е изградил на фона на 
Студената война между САЩ 
и СССР. В основата му са били 
строгият баланс на военните 
сили в Европа и Азия, подкре-
пен от ядреното сдържане... 
Двете страни следваха неофи-
циалните правила на играта, 
включвайки взаимно уважение 
на сферите на влияние и съю-
зниците... Този международен 
ред се базираше на средства-
та, а не на целите... Другият 
международен ред, оформил се 
след ВСВ, е либералният, кой-
то действаше паралелно с пър-
вия. Икономическият аспект 
на този ред бе насочен към съз-
даването на свят (и ако тряб-

ва да бъдем точни, състоящ се 
от некомунистическата него-
ва част), който се базираше 
на търговията, развитието 
и отработената финансова 
система. Свободната търго-
вия трябваше да се превърне 
в двигател на икономическия 

ръст и да обедини страните 
така, че започването на вой-
на да струва твърдо скъпо, а и 
доларът де факто вече бе при-
знат за глобална резервна ва-
лута".

След тези думи за нас е не-
понятно, как е възможно ав-
торитетен анализатор като 
Ричард Хаас да допуска та-
кава странна необективност 
и политическо късогледство, 
"забравяйки" за съществу-
ването на "Варшавския дого-
вор" и СИВ, за високия стан-
дарт на живот в социалисти-
ческите страни, за правата 
на трудещите се, за изклю-
чителната социална роля на 
държавата и плановата ико-
номика, към които днес се 
обръщат за "вдъхновение" за-
падната политология, ико-
номика и социологията? 
Действително, необезпече-
ният долар и развихрянето 
на потребителския нагон в 
капиталистическия  свят бе 
преимуществото, които ре-
шиха спора със социкономи-
ката, но да игнорираш трета-
та паралелно съществуваща 
система в международните 
отношения след ВСВ, е про-
ява на двоен стандарт, хвър-
лящ сянка върху останалите, 
по същество, правилни изводи 
в цитираната статия!

По-нататък в изложението 
си Р. Хаас изтъква, че: "двата 

порядъка служиха на интере-
сите на САЩ. Мирът в Евро-
па и Азия се крепеше на САЩ, а 
растящата американска ико-
номика беше в състояние да 
си позволи тези разходи. Раз-
ширяването на международ-
ната търговия (разбирай, за-
вземането на все нови и нови 
пазари - б.а.), и възможност-
ите за инвестиране, съдейст-
ваха за икономическия растеж 
на САЩ. С течение на време-
то все повече страни поемаха 
по демократичен път... Днес 
двата модела увехнаха. Студе-
ната война завърши отдавна, 
но създадения от нея световен 
ред се разпада на части, веро-
ятно заради неудачния опит 
на Запада да интегрира Ру-
сия в либералния свят. Русия 
не е предявявала военни пре-
тенции към НАТО, но демон-
стрира готовност да разру-
ши статуквото, в т.ч. и чрез 
използването на сила в Грузия 
2008 г., в Украйна в 2014 г., ин-
тервенцията в Сирия, а така 
също агресивното използване 
на киберпространството за 
влияние  на изборите в САЩ и 
в европейските страни. Всич-
ко това говори за игнориране 
на основните  "стопиращи бу-
фери" на стария порядък. От 
гледна точка на Русия, същото 
може да се каже и по повод раз-
ширяването на НАТО  – ини-
циатива, явно противоречаща 
на афоризма на У. Чърчил: "Ко-
гато си победител, бъди вели-
кодушен!"... Либералният по-
рядък също демонстрира при-
знаци на разрушаване. Авто-
ритаризмът е в подем не само 
в Китай и Русия, но и във Фи-
липините, в Турция, в Източ-
на Европа... Съветът за сигур-
ност на ООН не е в състояние 
да се справи с болшинството 
световни конфликти, систе-
мата от международни спора-
зумения не отговаря адекват-
но на предизвикателствата 
на глобализацията."

За нас, живелите в непри-
знавания от американска-
та политическа класа реален 
социализъм, където "човек 
за човека бе брат", а не вълк, 
представлява изключителен 
интерес позицията на Ричард 
Хаас за бъдещето развитие 
на държавата СаЩ и негово-
то  виждане за ролята й в Но-
вия световен ред: 

"Изместване  на силите!
 Защо се случва всичко 

това? Струва си да си спом-
ним разрушаването на "Ев-
ропейския концерт", създа-
ден след Виенския конгрес 
1814/15 г.?

Съвременният световен 
ред се мъчи да осмисли из-
местването на баланса на си-
лите: подема на Китай, поя-
вата на няколко държави от 

средно ниво (Иран, Северна 
Корея), които игнорират базо-
вите аспекти на световния ред, 
а така също активизирането 
на "свободни" играчи (от нар-
кокартелите до терористични-
те мрежи), които представля-
ват сериозна опасност за реда 
вътре в страните и за отно-
шенията между тях. Техно-
логическият и политически 
контекст също се променя. 
Глобализацията оказа деста-
билизиращо въздействие: от 
изменението на климата до 
попадането на технологии-
те в ръцете на тези, които ис-
кат да разрушат световния 
ред. Национализмът и попу-
лизмът набират сила в резул-
тат на растящото неравен-
ство; понижаването на дохо-
дите след финансовата криза 
от 2008 г.; загубата на работ-
ни места заради развитието 
на търговията и технологии-
те; увеличаването на потоци-
те от имигранти и бежанци, 
както и омразата, която се 
разпространява чрез социал-
ните мрежи... Катастрофално 
не достигат ефективни и ком-
петентни политици. Институ-
тите не могат да се адаптират 
към новите условия... Усили-
ята да се създаде ефективна 
система за противодействие 
на предизвикателствата на 
глобализацията  търпят не-

успех. Допусканите грешки 
от самия ЕС – конкретно - ре-
шението да се въведе единна 
валута без да се създаде обща 
фискална политика или бан-
ков съюз; разрешението за 
практически неограничена 
имиграция в Германия, които 
предизвикаха мощното недо-
волство на някои европейски  
правителства, заради откри-
тите им граници и тези на са-
мия Евросъюз... 

От своя страна, САЩ надце-
ниха възможностите си, зах-
ващайки се с преустройството 
на афганистан, с войната  в 
Ирак и със  смяната на режи-
ма в Либия... Действията на ад-
министрацията на Тръмп, из-
лизайки от   редица междуна-
родни споразумения и поставя-
нето на условия на здравите в 
миналото алианси от Европа и 
Азия, подхранват съмненията 
в надежността на СаЩ като 
световен лидер. Отчитайки 
всички тези фактори, едва ли 
на практика ще бъде възмож-
но да бъде възстановен стари-
ят Световен ред.

Настъпва времето на 
управляваното рушене
За Съединените щати осъз-

наването на това предупреж-
дение означава заздравяване 
на някои определени аспекти 
от стария Световен ред  и до-

пълнителни мерки, отнасящи 
се до изменящата се динами-
ка на силите и новите глобал-
ни проблеми. СаЩ ще трябва 
да укрепват споразумения-
та за контрол над въоръже-

нията и неразпространени-
ето на ядреното оръжие; да 
заздравят алиансите си в Ев-
ропа и азия; да подкрепят 
слабите държави, които не 
могат да се борят с терори-
стите, картелите и бандити-
те и да противодействат на 
намесата на авторитарни-
те държави в демократич-
ните процеси. Въпреки това 
не трябва да се прекратяват 
опитите Китай и Русия да 
бъдат интегрирани в регио-
налните и глобални аспекти 

на Световния ред. Този род 
усилия предполагат комбина-
ция от компромиси, стимули 
и ответни действия...  Съеди-
нените щати следва да взаи-
модействат с другите страни 

в решаването на проблеми-
те на глобализацията, преди 
всичко изменението на кли-
мата, търговията и кибер-
пространството. Затова е не-
обходимо не да се възстано-
вява стария порядък, а да се 
изгражда новият... САЩ тряб-
ва да демонстрират сдържа-
ност и уважение към други-
те, за да възстановят репута-
цията си на "мека сила". Пре-
ди всичко трябва да скъса с 
авантюристичните си нах-
лувания на територията на 

други страни и да използ-
ва икономическата полити-
ка като оръжие т.е. прекале-
ното налагане на санкции и 
тарифи. И най-важното – да 
преразгледа рефлекторното 
си противодействие на мно-
гостранния подход. Бавното 
разрушаване на стария Све-
товен ред е едно, а да се ог-
лави демонтажа му от стра-
ната, която е вложила толко-
ва много усилия за неговото  
създаване,  е съвсем друго... 
За да постигне всичко това Съ-
единените щати преди всич-
ко трябва да въведат ред в 
собствената си страна: да се 
съкрати държавния дълг; да 
се модернизира инфраструк-
турата; да се повиши качест-
вото на образованието; да се 
увеличат инвестициите в со-
циалното осигуряване; да се 
оптимизира миграционната 
система така, че да се  при-
вличат талантливи чужденци 
и да се отстранят проблеми-
те, свързани с политическа-
та дисфункция, изключвайки 
възможностите за предизбор-
ни машинации. САЩ няма да 
успеят да наложат своите пра-
вила в чужбина, ако страната е 
разделена и  е съсредоточена 
върху вътрешните си пробле-
ми, изпитвайки при това не-
достиг на ресурси. 
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Преди 20 години наша-
та малка фармацев-
тична фирма „Нифар-
ма-98“ беше готова с 

технологията и инсталацията 
за производство на едно ефек-
тивно противотуберкулозно 
средство. Получихме първите 
50 кг от активната субстанция. 
В Украйна лекарите бяха об-
надеждени. Каверните в бели-
те дробове се затваряха за ня-
колко месеца и имаше сериоз-
на надежда лошата бактерия 
да бъде побеждавана успешно 
поне двайсетина години, докато 
стане резистентна и към новия 
препарат Т-11 Рифацина. 

Уволнените преждевре-
менно от комисарите на КТ 
„подкрепа“ специалисти  от 
НИХФИ вече виждаха свет-
лината в тунела на пазарната 
икономика. Беше нужно само 
едно рамо - не повече от един 
милион лева. Но държавата 
вече я нямаше. Не се получи. 
Туберкулозата не напада тези, 
които играят тенис и плуват в 

частни басейни. Инвеститор 
така и не се намери. Новите 
собственици на  „Фармахим“  с 
1 млн. си купиха 2 вестника, за 
да станат олигарси. Плебсът 
трябваше да чака други вре-
мена. Ние, специалистите, ос-
таряхме и се разпиляхме.

Неочаквано в 2020 г., се 
появи новият коронавирус, 

който се оказа, че не подби-
ра обектите по банковите им 
сметки. Донякъде предпочи-
та старци и политици, които 
страдат от т.нар. „поцелуйко-

вщина“ като лидерите на ЕС 
и НаТО. Вирусът предизвика 
криза, заради която се отложиха  
Олимпиадата в Япония и със-
тезанията преди нея, и прова-
ли логистичните маневри на 
НаТО (с участие на 20 000 аме-
рикански войници), за обграж-
дане на Русия. Богатите се уп-
лашиха не на шега. Веднага се 

съгласиха, че трябва да се от-
делят милиарди за борба с ви-
руса. Ударът насочен срещу 
китайската икономика и лич-
но към Си цзинпин отскочи в 

нежелана посока. Епидемия-
та от сезонния грип беше заб-
равена. Паниката, предизви-
кана от 24-часовото излъчва-
не на СМИ, накара всички да 
повярват, че става въпрос за 
пандемия и, че 

@предстои трансформа-
ция на еднополюсния свят без 

гореща  война.

„Господарите на парите“ 
или идеолозите на „Дълбоката 
държава“ отдавна мислят как 

да се намали населението на 
Земята. Идеята за създаване 
на селективни вируси, които 
до унищожават непълноцен-
ни народи не е нова. Тази идея 
е дори в главата на „бившия 
грък“ и настоящ принц Филип 
(съпруг на английската крали-
ца Елизабет), който не крие, че 
иска да се прероди във вирус-
убиец и да изтребва излишно-
то население на Земята, което 
„с присъствието си вреди на ди-
вата природа.“ За световния 
лидер - СаЩ - заплахата днес 
идва най-вече от Китай и, за-
това пропагандната машина 
беше подготвена, и първият 
удар беше нанесен в Ухан.

Но, както казват хасковлии: 
„На тьез кауньи вируса им ги 
слаб!“ Тоталитарната държа-
ва успя с драстични мерки да 
се справи  с него и междувре-
менно не попречи на корона-
вируса да се прехвърли в де-
мократичните държави, кои-
то от 30 години предпочитат 
китайците да вършат по-го-
лямата част от черната рабо-
та вместо тях.

От своя страна Западът, в 
лицето на ЕС и СаЩ, отново, 
както в кризата с боклука, се 
оказа неподготвен за панде-
мията. Без да са чули за нея хо-
рата по света продължиха да 
си умират от сезонния грип. 
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ПСИХОПАНДЕМИЯ
Румен Воденичаров

Рей Делио
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На 4 април, с тон на откри-
вател, т.нар. математик проф. 
Михаил Константинов, една 
удобна маша на всяка власт, 
внезапно ощастливи по БНТ 
народонаселението с изчис-
ления, че във Великобрита-
ния от КОВИД-19 умирали 
98% от заразените; че в Ни-
дерландия този процент е 
86% и пр., и пр., а в България 
той бил от 20 до 25 пъти по-
малък. 

Току преди него, известни-
ят и уважаван пулмолог проф. 
александър Симидчиев от-
говорно, честно и професио-
нално разясни какви са меди-
цинските съображения на 
мерките за сдържане на пан-
демията. Смисълът на каза-
ното от него бе, че по този 
начин се цели да бъде спече-
лено време, тъй като здрав-
ната система и държавата не 
са готови да поемат немину-
емата приливна вълна на за-
разените и, че надеждата е да 
бъде открита ВаКСИНа.

След всичко казано, нека 
всеки се опита да изчисли те-
ктоничната сила на психоде-
мията, която мигом се втурва 
да изличи и обезсмисли хиля-
долетните човешка памет и 
опит, натрупани в несвърш-
ващата битка между доброто 
и злото. С други думи, балан-
сът между доверието и недо-
верието като вирусна мутация 
на Страха, вече се превръща в 
инструмент за Надеждата, и 
образно казано, е заставен да 
работи за „каузата на добро-
то”. И така е почти навсякъде 
по света. 

И се улавям, че рефренът 
на незабравимата песничка 
на Васил Найденов, от едни 
по-добри времена, кой знае 
защо натрапчиво звучи в гла-
вата ми:  „Но дали е така, кой 
ще ми каже? Аз вървя през све-
та и усмихвам се даже”. Този 
въпрос от песничката ме на-
кара да се обърна и към едни 
отдавна известни намере-
ния, параметри, и калкула-
ции. Обезсилени с грифа 
„световна конспирация” оба-
че, те стоят някак встрани от 
вниманието на хората, кои-
то са свикнали да се надяват 
на всепобеждаващата сила 
на доброто. Но кой да ти каже 
дали не сме свидетели на вре-
мена, в които „злото” е изучи-
ло сложната техника на азиат-
ските бойни изкуства, чиято 
философия, както знаем, е 
да бъде използвана силата и 
енергията на противника? А 
нали не сме забравили, че ве-
чният противник на Злото е 
Доброто.

Продължението на тези 

разсъждения е на двама без-
спорно по-информирани от 
мен мъже – проф. Валентин 
Катасонов и д-р Джон Коул-
ман. И доколкото проф. Ка-
тасонов ще бъде представен с 
отделна статия, за мен  оста-
ва възможността да повдиг-
на, макар и само крайчето на 
завесата, чрез вледеняваща-
та изповед на д-р Джон Ко-
улман от неговата знаменита 
книга „Комитет 300. Йерар-
хия на конспирацията”.  Не се 
чувтвам като прероден пророк 
Осия, но знам, че е казано: кой-
то има ухо да чуе!...

Ако попитаме д-р Джон Ко-
улман, който още през 1992 г. 
освети най-строго пазената 
тайна в света, целта на това, ко-
ето се случва пред очите ни е из-
вестна, защото самата тази цел е 
планирана от „Комитет 300”. В 
уверение на това той би ни по-
сочил най-напред, че на стр. 41 
в българското издание на не-
говата смразяващата изповед, е 
записано, че Комитет 300 преду-
преждава още през 1981 г. всич-
ки правителства, включително 
и това на СССР, че „ще настъпи 
хаос, ако Комитет 300 не поеме 
контрол върху подготовката 
за установяване на Нов свето-
вен ред.” Следващото изречение, 
бившият висш офицер на МИ6 
д-р Коулман, е изписал с глав-
ни букви. Така ще го цитираме 
и ние: „КОНТРОЛЪТ ЩЕ БЪДЕ 
ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ НАШИЯ 
КОМИТЕТ И ЧРЕЗ ГЛОБАЛНО 
пЛАНИРАНЕ И УпРАВЛЕНИЕ 
НА КРИЗИ”. 

Някъде към средата на 60-те 
години на миналия век, за пос-
ветените става ясно, че „Коми-
тет 300 вече си е присвоил пра-
вото еднолично да се разпореж-
да със живота и смъртта…” 

Преди да посочим, макар и 
телеграфно, целите записани в 
„програмата”  на Комитет 300, 
тази елитна организация, спо-
ред  д-р Коулман, наследница 
на илюминатите („покоряващи-
ят вятър на Мория”, култа към 
Дионисий, култа към Изида, 
катарите и пр.), ще приведем 
едно негово уверение: „Членове-
те на тази организация се на-
ричат  и ОЛИМпИЙЦИ (и на-
истина вярват, че по своето об-
ществено положение и мощ са 
равни на легендарните богове 
на Олимп, поставили се както 
Луцифер над нашия истински 
Бог). и твърдо вярват, че по бо-
жествено право  са призвани да 
осъществят следното: 

1. Да установят Единно све-
товно правителство – Нов све-
товен ред с Обединена църква и 
парична система, под тяхно ръ-
ководство…

2. пълно разрушение на на-
ционалното самосъзнание и на-
ционалното достойнство;

3. Разрушение на религиите 
и особено на християнството, 
с изключение на създадената от 
тях религия!

4. Контрол върху всеки човек, 
без изключение, чрез използване 
на средства за манипулиране на 
съзнанието и онова, което Бже-
жински нарича „технотрони-
ка”, които ще създадат човеко-
подобни роботи и такава сис-
тема на терор, сравнение с ко-
ято червеният терор на Феликс 
Двержински, ще изглежда като 
детска игра.

5. прекратяване на индус-
триалното развитие и произ-
водството на електроенергия 
от ядрени централи в т.нар 
„постиндустриално общество с 
нулев растеж”. Изключението е 
само за компютърната промиш-
леност и сферата на услугите.

И тук нещо много важно, на 
което самите ние в последни-
те години станахме свидетели: 
„Запазилата се промишленост 
в САЩ ще бъде изнесена в стра-
ни като Мексико, в които има 
изобилие от робски труд. Безра-
ботните, които ще се появят, в 
резултат на разрушената ин-
дустрия, или ще станат нар-
комани, употребяващи опиум, 
хероин и кокаин, или ще се пре-
върнат в цифри, в статисти-
ката на процеса на премахване, 
известен днес под името „Global 
2000”, (стр. 32). 

Прескачаме по-ординарни-
те, но не по-малко зловещи 6,7 
и 8 точки, за да се съсредоточим 
на т. 9, в която е казано: „Чрез 
ограничени войни в развитите 
държави, а в страните от тре-
тият свят, чрез глад и болести, 
да се осъществи унищожаване-
то на 3 милиарда души”, (които 

в програмата на Комитет 300, са 
наречени „безполезни консума-
тори”).

Този въпрос, както съобща-
ва д-р Джон Коулман, потресен 
от безграничния цинизъм на 
Комитет 300 и неговите архи-
текти на бъдещето, е възло-
жен на Сайръс Ванс*, който да 
изготви доклад как е най-до-
бре да се осъществи този ге-
ноцид. Докладът излиза под 
името „Global 2000”, и е одобрен 
и приет за действие от „прези-
дента Картър, от страна на 
американското правителство, 
както и от Държавния депар-
тамент на САЩ в лицето на 
Едмънд Мъски”.

Удивителното е, не, чудо-
вищно е, че съгласно положе-
нията в „Global 2000”, „до 2050 
г. населението на САЩ трябва 

да бъде намалено със 100 000 000 
души!” И това е планирано сре-
щу народа на най-могъщата 
страна в света!

В т. 10 на Програмата на Ко-
митет 300 можем да прочетем, 
че главната цел е „отслабване 
на моралния дух на нацията и 
деморализиране на работниче-
ската класа”; че определящото 
е,  „намаляване на работните 
места вследствие на полити-
ката на „нулев индустриален 
растеж”; че „младежта в стра-
ната ще бъде подстрекавана 
чрез рок, музика и наркотици, 
към бунт срещу съществуващо-
то положение и в резултат на 
това ще бъдат подринати и на-

края разрушени устоите на се-
мейството.” 

Комитет 300 поръчва на 
Института „Тависток” да из-
готви проект за постигане-
то на тази цел. В решаване-
то на тази задача се намесва 
и Университетът „Станфорд”, 
където под ръководството на 
проф. Уилис Харман е израбо-
тен план, по-късно станал из-
вестен като „Съзаклятието на 
Ерата на Водолея”.

Особен интерес представля-
ват т. 11 и 15 от този, нека го 
наречем Наръчник на апока-
липсиса, или Разписание за 
Края на времената.

Т.11 - „Да не се позволява на 
народите по света да решават 
сами своята съдба; изкуствено 
да се създават, с тази цел, раз-
лични кризисни ситуации и по-
сле кризите да се „управляват”. 
Това ще обърка и деморализира 
населението до такава степен, 
че в условията на прекалено го-
лям избор хората масово ще из-
паднат в апатия.” (стр. 33). 

На стр. 35 е поместена т. 15, 
която е кратка и ясна: „предиз-
викване на всеобща криза в све-
товната икономика и създава-
не на всеобщ политически хаос.” 

Т. 18 на същата страница 
предвижда: „Внедряване на под-
ривни агенти във всички пра-
вителства и извършване на 
действия, насочени към разру-
шаването на суверенната ця-
лост на страните, отвътре в 
правителствата им.”

В следващата 19-та точка се 
говори за тероризма и в нея е 
припомнен забравеният днес 
случай с похищението на ита-
лианския министър-предсе-
дател алдо Моро, ведно с гене-
рал Джеймс Лий Дозиър. „Ге-
нералът е избегнал трагична-
та участ на Алдо Моро срещу 
заповедта да мълчи за случило-
то се с него. В противен случай 
му е обещано да бъде превърнат 
в „пример за назидание”, както 
Кисинджър прави това с Алдо 
Моро, Али Бхуто и генерал Зия 
Ул Хак”.

Няма как да бъде пропусната 
и последната точка 20, не само 
защото е кратка и ясна, но защо-
то е определяща за бъдещето. 
Тя гласи: „Установяване на кон-
трол над образованието в САЩ, 
с цел пълното му и окончателно 
разрушаване”. 

Съзнавам че материалите и 
в миналия, и в днешния брой 
на „Нова Зора” носят тревож-
ния дух на инфодемията, пре-
дизвикана от тоталния залпов 
огън на страха от коронавиру-
са, подклаждан и разпалван 
от хилядогласния оркестър 
на средствата за масова мани-
пулация. Всичко обаче много 
прилича на масирана артиле-
рийска подготовка, предхож-

АПОКАЛИПСИС СЕГА?
От стр. 3

Но тъй като в частните бол-
ници всяка услуга се заплаща, 
сравнително малко от тях сти-
гат до лекарите. Статистика-
та в СаЩ показва стопяване-
то на средната класа. За 5 ме-
сеца (от 1 октомври 2019 г. до 29 
февруари 2020 г.), са заболели от 
грип 50 млн американци. Само 
половината са потърсили ле-
карска помощ, а в болници-
те са постъпили 600 000 души 
(имащи медицинска осигу-
ровка), от които са починали 
около 50 000.

В същото време смъртните 
случаи в Русия, благодарение 
на остатъците от социалисти-
ческото здравеопазване, са 50 
пъти по-малко.

Неволно се обръщам към 
сравнението между  броя на 
починалите от болестта на бе-
дните и хъшовете - „туберку-
лозата“, и жертвите на коро-
навируса. До 17 март  в света 
от „китайския“ вирус бяха по-
чинали 7100 души т.е. толко-
ва, колкото от туберкулоза за 
36 часа. До 30 март в Съедине-
ните щати са се заразили към 
160 000. В Ню Йорк заразените 
са 55 000, а починалите - 1200. 
Нещо не се връзва с предста-
вата за пандемия. В същото 
време паниката се засилва от 
съобщения, че в Италия (и в 
Испания), се поставят летал-
ни рекорди – по 800 жертви на 
ден. Но Италия е многолюд-
на страна и дневно умират по 

1700 души. Спорно е дали по-
ловината се дължат единстве-
но  на коронавируса, но не би 
трябвало да е стряскащо. „Чо-

век и добре да живее, умира и 
друг се ражда“, пише на коло-
ната на кан Омуртаг в църква-
та „Св. 40 мъченици“ във Велико 
Търново.
На друго място е заровено 

кучето. 
България без война за 30 

години загуби 2 милиона свои 
граждани. Русия загуби 30 ми-
лиона. Няма място за хвалба 
нито за българските правител-

ства, нито за руските правител-
ства. Това е геноцид  в сравне-
ние с обявената пандемия, т.е. 
престъпление срещу народи-
те на България и Русия, за ко-
ето няма давност и трябва да 
има наказание. 

Българите, оставайки под 
карантина вкъщи, имат доста-

тъчно време да премислят мно-
го неща за битието си. Не съз-
дава ли „дълбоката държава“ 
поредната криза след борба-

та с тероризма и мерките сре-
щу глобалното затопляне? От 
първата бяха разорени ня-
колко проспериращи държа-
ви. След втората - ще страдат 
страните, получаващи енер-
гията си от изкопаеми горива. 
След третата натрапена криза 
с коронавируса, хаосът в све-

товната икономика ще бъде 
неизбежен.

 Къде отиват правата на 
гражданите за бизнес и пъту-
ване? Къде отиват работни-
те им места? Как е възможно, 
за излизане на чист въздух в 
парка, гражданите  да бъдат 
глобявани по 5000 лева? Защо 
се появи „аналната фиксация“ 
и се свършиха тоалетната хар-
тия и патроните, в най-разви-
тата демокрация (СаЩ)? Чув-
ството за тревожност и страх, 
за което допринасят лидерите 
на ЕС, е завладяло всички. На 
фондовите борси се губят ми-
лиарди, пукат се финансови 
мехури, печатат се трилиони 
нови долари. а когато хората 
се страхуват, стадото  от „shee-
ples“ (от хора с овчи мантали-
тет) може да се поведе  в жела-
ната посока. От извънредното  
положение до военно положе-
ние и диктатура има само една 
крачка.

Свидетели сме на панде-
мия на страха. а от страха и 
паниката пада имунитета и се 
дава зелена улица на зараза-
та. Някои предупреждават, че 
„Коронавирусът е психотерори-
зъм“. Други шегаджии казват, 
че „Овенът е мутирал паникьор. 
Той се страхува, че ще бъде изяд-
ен от вълците, а не от овчаря“. 

Нищо чудно броят на са-
моубийствата, в резултат на 
фалитите на малкия и среден 
бизнес, да се окаже  по-голям 
от жертвите на китайския ко-
ронавирус.

ПСИХОПАНДЕМИЯ

От стр. 3

алтернативата  на същест-
вуващия, но модернизиран 
Световен ред, е  непривлека-
телна и малко вероятна. Све-
товен  ред, начело с Китай би 
бил нелиберален, с автори-
тарна политическа систе-
ма и държавна икономика, 
главната цел, на която ще 
бъде поддържането на въ-
трешната стабилност... Ще 
има връщане към сферите 
на влияние... Нов демокра-
тичен и основан на правила 
Световен ред, формиран от 
европейски и средно разви-
ти азиатски държави, а така 
също и с участието на  Кана-
да, е привлекателна концеп-
ция, но на тези страни им 
липсва военен потенциал и 
политическа воля. По-веро-
ятната алтернатива е свят 
без порядък. Протекциони-
змът, национализмът и по-
пулизмът набират сила, а де-
мокрацията губи своите по-
зиции. Локалните и между-
народни конфликти вече са 
често явление, а съперни-
чеството между държави-
те ще се засилва. Сътрудни-
чество с цел преодоляване 

на глобалните предизвика-
телства, ще става невъзмож-
но. Всичко, за което става 
дума сега, в много отноше-
ния прилича на съвремен-
ния наш свят...

Разрушаването на 
Световния ред ще 

провокира инициативи, 
който ще доведат до 

катастрофа 
Главното днес е да не се до-

пусне материализация на оне-
зи сценарии, които са  предиз-
викани от съперничеството 
между СаЩ и Китай, от стълк-
новение с Русия, от голяма 
война в Близкия изток или от 
кумулативния ефект от изме-
нението на климата. Добрата 
новина е, че приближаващата се 
катастрофа не може да бъде оп-
ределена като неизбежна, но не 
може  и да се изключи като ва-
риант. 

Тази статия е написана пре-
ди една година. Тя не е русофоб-
ска и антикитайска и не е издър-
жана в стилистиката  на вашинг-
тонския  “Атлантически съвет” 
и неговите “издънки” по света. 
Авторът Ричард Хаас, безспор-
но,  е защитник на  интереси-
те на америка и дълбоко се на-

дява, че тя чрез трансформация 
ще запази водещото си място 
в един макар и променен, но ед-
нополюсен свят. Това е “реална 
политика”, към която се при-
държа консервативното ядро на 
републиканската партия в т.ч. и 
“Чаеното парти” на Ренд Пол. 
Макар и с уговорки, но те под-
крепят концепцията на Доналд 
Тръмп да “Направи Америка 
отново велика!”. За съжаление, 
вече повече от три години, иде-
ите на 45-я президент на САЩ, 
както и “реалната политика” на 
консерваторите срещат ожес-
точен отпор от неолиберални-
те демократи в СаЩ и социа-
листи в Европа, от   ротшилдо-
вите креатури и соросоидите 
по целия  свят. Тези сили водят 
ожесточена битка за запазване 
на отвоюваните позиция в све-
товното пространство от “Тре-
тия път” на Бил Клънтън и 
глобалистите. Без да се замис-
ля за бъдещето на човечеството, 
тази ожесточена и екзалтира-
на публика “днес иска цялата 
власт”, така както бе с “цветни-
те революции” в Европа и Се-
верна африка, по сценария на 
Джим Шифт. Разчленяването 
на  Югославия, бомбардиров-
ките над Сърбия, унижаване-

то на Елцинова Русия и физи-
ческото ликвидиране на непо-
корни лидери  на суверенни 
държави – това е визитната 
картичка на техния нов све-
товен ред. Ние ги срещаме и в 
България. Те са некомпетент-
ни и нагли, екстремално без-
очливи и посредствени, хора, 
за които няма род и Родина, 
няма духовност и национал-
ни традиции, няма мисъл и  
грижа за благоденствието на 
народа и авторитета на дър-
жавата – всичко се свежда до 
пари, власт и удоволствия.

Челният “боен” отряд на 
тази огромна армия космопо-
лити и неолиберали е съсредо-
точен в “дълбоката държава” в 
СаЩ и в нейните “бойни групи” 
по света. За мащаба на явлени-
ето разбираме от стряскаща-
та репликата на президента 
Тръмп  по време на брифин-
га  в Белия дом във Вашинг-
тон   на  20 март т.г.: “Знаете ли 
какво ми се иска? Да изпратя (в 
смисъл да изолирам заради пан-
демията - б.м.)  държавния се-
кретар Майк помпео в Държав-
ния департамент. Или както 
го наричат – Департамента  на 
дълбоката държава.”  

След тази изпусната фра-

за, всичко си идва на мястото. 
Българският съдия от Специ-
ализирания наказателен съд 
андон Миталов, по безпреце-
дентен начин бе санкциони-
ран от американската държа-
ва, без да му бъдат  предявява-
ни  конкретни доказателства 
за вина чрез  едноличното ре-
шение на Майк Помпео. На-
шата версия за случилото се е, 
че достатъчно високопоста-
вен български чиновник, на 
преговори в СаЩ, търсейки  
оправдание за прецедента – 
следствен  за шпионаж в пол-
за на РФ български гражда-
нин, да получава лично награ-
да от Путин - обявява за вино-
вен съдията. Логично, Помпео, 
имайки предвид източника, 
приеме информацията за дос-
товерна и, защитавайки све-
товната демокрация, наказва 
съдията. В същото време, “гузен 
негонен бяга”, нарежда на ми-
нистъра на правосъдието на 
РБ  да  иска наказание за съ-
дия Миталов от  ВСС, въпреки 
че по този въпрос Съветът има 
оневиняващо решение!   

Това вече е “интернациона-
лизъм” в действие на “дълбока-
та държава”!

 (следва)

ЗАЛЕЗЪТ НА ХЕГЕМОНА

* 57-ият държавен секретар 
на САЩ Сайръс Ванс - 23.01.1977-28-
.04.1978 г. -  заема тази длъжност по 
време на президентството на Джими 
Картър. На този пост той е сменен от 
Едмънт Мъски – 8.05.1980-18.01.1981 г.

https://www.google.com/search?hl=bg&nfpr=1&q=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi2_966w87oAhXJVt8KHcyEAU8QBSgAegQIARAo&biw=1280&bih=871
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Д
оста много признаци 
затова, че "Господарите 
на парите" (главни-
те  акционери на Сис-

темата на Федералния резерв 
на СаЩ), се стремят да уста-
новят пълна власт над света. 
Накратко казано, от "стопани 
на парите", искат да се превър-
нат в "стопани на света". Всич-
ки свои действия, насочени към 
изграждане на Новия световен 
ред, те прикриват зад "красиви"  
думи, че всичко се прави за-
ради "благополучието на чове-
чеството".

Такива "грижи" за човечест-
вото се явяват например иници-
ираните от "Господарите на па-
рите"  международни програ-
ми по борба със "затоплянето 

на климата"; контрол над раж-
даемостта; борба с междуна-
родния тероризъм и т.н. Още 
едно направление "благородна" 
дейност се налагана от светов-
ния елит - цифровизацията на 
всички страни от живота на 
обществото (финанси, ико-
номика, образование, здра-
веопазване, култура и др.). 
За тази  цифровизация вече пи-
сах много. В частност, може да 
се спомене моята книга: "Све-
тът под хипноза на числата, 
или пътят към  в електронния 
концлагер" (М.: Библиотека РЭО 
им. С. Ф. Шарапова, 2018).

Както може да се досети-
те по самото име на книгата, 
в нея стигам до извода: лука-
вите увещания на световния 

елит за удобства и изгоди от 
цифровизацията, са призва-
ни, в крайна сметка, да хванат 
отделни народи и цялото чо-
вечество в "цифровия капан", 
или в "световния електронен 
концлагер". С помощта на "ци-
фрите", световният елит  пла-
нира преди всичко, да устано-
ви контрол над поведението 
и  живота на човека.

Днес, разработките в об-
ластта на цифровите (инфор-
мационно-компютърни) тех-
нологии, са достигнали толко-
ва далеч, че е възможно вече да 
се контролират не само дейст-
вията на човека, но даже и не-

говите мисли. В крайна смет-
ка, в Китай вече имат такива 
технологии, които може да се 
нарекат "детектори на лъжа-
та", но за  проверка на човека 
не са нужни датчици и кабе-
ли. Дори сам човек може, даже 
без да подозира, да се подлага 
на "тестване".

Във всички варианти за 
създаване на световен елек-
тронен концлагер, задължи-
телно условие се явява ци-
фровата идентификация на 
човека. През последните 20-30 
години (особено след събитията 
на 11 септември 2001 г.) актив-
но се обсъжда такъв начин на 

цифрова  идентификация на 
хората като вграждане в тя-
лото на човека на  електронен 
микрочип. Такова чипиране 
позволява на Големия Брат 
не само да вижда всички хора, 
но при необходимост и да ги 
управлява.

С помощта на изпращани-
те към електронния микро-
чип сигнали може да се пре-
дизвиква чувство на болка, за-
мъгляване на разсъдъка, да се 
предизвиква слепота, глухота 
и т.н. Днешните технологии 
позволяват  не само да се "бло-
кира" човекът, но и да се нака-
ра да действа  в нужното за Го-
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дитни  отношения МГИМО (У) МИД, Русия.

аНалИЗИаНалИЗИ

ВАксиНАТА – 

даща важна атака. Но преди да  
изясним посоката на главния 
удар нека се опитаме да обоб-
щим казаното дотук.

На стр. 6
От стр. 5

Няма съмнение, че в избро-
ените 20 точки от програмата 
на Комитет 300, особен инте-
рес представлява същността на 
икономическата политика, коя-
то, както пише д-р Джон Коул-
ман, „изцяло се основава на уче-
нието на Малтус, синът на ан-
глийския селски свещеник, кой-
то се издига и става известен, 
благодарение на Британската 
Източно-индийска компания, 
послужила за модел на създава-
нето на Комитет 300.”

Ако някому дотук се приви-
жда все пак одумваният и охул-
ван силует на плашилото, на-
речено „Световен заговор”, нека 
си припомни, че уточняващо-
то подзаглавие на тази книга е: 

„Йерархия на конспирацията”. 
И че в нея поименно се обви-
няват най-големите, най-вли-
ятелните институции, органи-
зации, компании и личности в 
съвременния свят.

През ноември 1991 г. д-р 
Джон Коулман пише: „Ще про-
дължавам и занапред да изпъл-
нявам задачата си, докато на-
края сваля маските на тайно-
то паралелно правителство, 
действащо на най-високо ниво, 
което управлява Великобрита-
ния и САЩ.”

В своето учение Малтус 
твърди, че „прогресът на чо-
вечеството се определя от ес-
тествената способност на зе-
мята да осигурява съществу-
ването на определен брой хора 
и след преминаването на този 
праг, възниква необходимост от 
ограничаване броя на населени-
ето в границите на достатъч-
ност на намаляващите природ-
ни ресурси”. 

И наистина, мутации-
те на личности и авторите-
ти, в последните 30 години у 
нас, скверните превъплъще-
ния на „двойно биографични-
те хора”, крушението на иде-
али и принципи пред очите 
ни, все по-често ни връща към 
прозрението на великия Фьо-
дор Михайлович Достоевски: 
„В света, в който отсъства Бог, 
значи всичко е възможно.” (цита-
тът е по памет). 

В такъв случай, необходимо 
ли е да споменаваме, че за  т.нар.
национален елит няма прес-
тъпление, което да не може 
да бъде извършено. И че и за 
него, подобно на световния 
елит, е немислимо да постави 
собственото си съществуване 
под заплахата от бурния рас-
теж на броя на някакви „мар-
гинали”, на някакви „безполез-
ни консуматори!” Нищо чудно 
ако те вече са убедени, че тряб-
ва да се прибегне към практи-

ката на т.нар. подбор. Впро-
чем не пишеше ли тъкмо това 
в доклада на „Global 2000”?

Струва ми се обаче, че тази 
операция е невъзможно да 
бъде едноходова. Последните 
седмици ни направиха свиде-
тели може би само на начал-
ния етап от една съдбовна 
шахматна партия, началото 

на която може да бъде изобра-
зено с метафората „ход, с коня 
напред”. Или по-точно, „ход, с 
конника на Страха”.

В четвъртък, 2 април, ин-
формационните агенци раз-
пространиха изявлението на 
Бил Гейтс, че: „Няма да можете 
да пътувате без сертификат 
за ваксинация.” (“You Can`t Travel 
Without a VACCINE CERTIFICATE” 
(COVID-19 HOAX). Когато про-
четох това си помислих, че наис-
тина пътят към ада е постлан с 
„добри намерения”. И че телена-
та ограда на бъдещия концлагер 
на света е само пореден елемент 
от триходовата комбинация на 
един предстоящ Апокалипсис. 

За ВаКСИНаТа обаче ще 
оставим да говори проф. Ката-
сонов. Ако сме живи и здрави, 
може би ще съумеем да напи-
шем как пада завесата в края на 
този абсурден театър, наречен 
„Живот и Свят”.

АПОКАЛИПСИС СЕГА?

лемия Брат направление. Т.е. 
от човека може да се  напра-
ви биоробот или киборг. Още 
една крачка към това да се  
обезпечи ефективно управле-
ние на хората, трябва да ста-
не отказването от наличните 
пари. Дигиталният човек ще 
бъде  привързан към банкова 
сметка, в случай на необходи-
мост, Големият  Брат може да 
блокира човека чрез неговата 
сметка и да го обрече на глад-
на смърт.

Технически всичко е вече 
отдавна проработено. Най-ре-
шаващото място в проекта за 
построяването на електрон-
ния концлагер, са  индивиду-
алните микрочипове. Няма да 
им се удаде обаче да постигнат 
тотално обхващане на населе-
нието с такива микрочипове. 
Народът  интуитивно чувства, 
заради какво се прави всич-
кото това, и се съпротивлява. 
Има разбира се и доброволци. 
Към тях може да се добавят и за-
творниците, умствено болни-
те, военнослужещите и още 
някои категории хора, на ко-
ито в задължителен порядък 
прави чипизация, т. е. прину-
дително. Но даже в СаЩ, къ-
дето властта от края на мина-
лия век вече  "налага" масова 
чипизация и заплашват хора-
та с  углавна отговорност и за-
твор, ефективността на усили-
ята, в крайна степен, не е ви-
сока.

Ваксинация за чипизация
Новият натиск върху наро-

да от страна на властимащите 
(особено в САЩ и Западна Евро-
па) започва с първите дни на 
новата 2020 г. Както се досеща-
те, затова способства истерия-
та около коронавируса. Поя-
виха се редица допълнителни 
силно действащи аргументи 
в полза на масовата чипиза-
ция.

На първо място, при усло-
вията на пандемия (а сегаш-
ната пандемия, може да се пред-
полага, няма да е последна), 
властта трябва да има пъл-
на информация за състояни-
ето на здравето на всеки чо-
век, включително информа-
ция затова, какви ваксини са 
му били направени. И  всеки 
един проверяващ ще може с 
едно натискане на клавиша на 
компютъра, да получи такава 
информация, ако разбира се, 
у човека бъде имплантиран 
микрочип, който да го свърз-
ва с централизирана база дан-
ни.

Второ - такъв микрочип 
позволява на Големия Брат 
да следи всяко преместване 
на човека, неговите контакти 
с други хора, а също да  иден-
тифицира местонахождение-
то му във всеки един момент 
от времето (в случай, че на чове-

ка му се наложи спешно да бъде 
изолиран, ваксиниран т.н.).

На трето място, микрочи-
път ще действа като предава-
тел, който ретранслира в цен-
трализирана база данни све-
дения за физическото състоя-
ние на човека (на първо място, 
за температурата на тялото).

По такъв начин, чипизаци-
ята и ваксинацията, са тяс-
но свързани помежду си теми. 
До неотдавна много хора са въз-
приемали тази връзка по след-
ния начин: чипизацията е нуж-

на за ваксинацията. А днешна-
та пандемия променя местата 
на всичко: ваксинацията ста-
ва  средство за чипизацията. 
На първо място излиза вакси-
нацията. За чипизацията вла-
стите неочаквано започнаха 
да мълчат.

От началото на годината 
в средствата за масова инфор-
мация се появиха неизмеримо 
количество материали (статии 
и изказвания) по темата за вак-
синацията. Към официални-
те изявления на  чиновниците 
на отделните държави и меж-
дународни организации (осо-
бено ВОЗ) затова, че човечест-
вото ще бъде спасено от чума-
та на  коронавируса от вакси-
ните, (които всеки момент ще 
бъдат разработени и ще бъдат 
предоставени за спасяване на 
хората), с доверие се  отнасят 
далеч не всички. Много честни 
и смели експерти справедли-
во отбелязват, че у тези, които 
се занимават с прокарване на 
ваксини по света, истински-
те цели са съвършено различ-
ни, отколкото декларираните. 

Тези цели са две:
Първо, 

забогатяване 
Фармацевтичните компа-

нии разчитат на ваксините, за 
да заработят с милиарди. До-
лари, евро, фунта  стерлинги, 
швейцарски франкове и т.н.

Второ, 
убийство 

"Господарите на парите" се 
стремят да отпратят на Оня 
свят милиарди хора. Гражда-
ни на всички страни по света, 

включително и онези, които 
се отнасят към  "златния ми-
лиард". В крайна сметка, на пла-
нетата трябва да остане само 
един милиард души. Такива 
са "препоръките" на Римския 
клуб. И едва ли този милиард 
може да бъде наречен "зла-
тен". "Златен" в него ще бъде 
само един милион, вчерашни-
те "господари на парите", а от 
днес "господари на света". а за 
тях ще работят останалите 999 
милиона.

Оказва се обаче, че вакси-
нацията има още една цел, за 
която знаят само тесни специ-
алисти. Преди няколко годи-
ни за борба  с онкологичните 
заболявания бяха разработе-
ни ваксини с използването на 
достиженията на нанотехно-
логиите. Появи се ново поко-
ление медикаменти, получи-
ли названието нановаксини. 
Приставката "нано" означава 
възможно най-малка величи-
на — една  милиардна част 
(10 в минус на девета степен). 
В нановаксините  се използ-
ват най-малките частици, ко-

ито й създават необходимия 
лечебен ефект (впрочем, има 
достатъчно голямо количе-
ство опоненти, считащи, че 
дългосрочните последствия 
от нановаксините върху здра-
вето на човека още не са из-
следвани).

Но нас сега не  ни интере-
сува медицинската страна на 
въпроса. Работата е в това, че 
нановаксината може да се из-
ползва в качеството на свое-
образен троянски кон. Заед-
но с нановаксината  в тяло-

то на човека може да се вкара 
свръхминиатюрен микрочип, 
който се явява нановеще-
ство. Човекът, съгласявайки 
се на ваксинация, даже няма 
да знае, че в него едновремен-
но са внедрили и наночип. 
Оказва се, че разработката на 
такива троянски коне започ-
нала още в нулевите години, 
при което главно място в съз-
дадения продукт заемал нано-
чипът, а нановаксината била 
длъжна да изпълни ролята на 
своеобразно прикритие.

В едно електронно издание 
в САЩ, специализирано в раз-
обличаването на плановете на 
американската и междуна-
родната  "медицинска мафия" 
("Prevent Disease.Com"), още 
през 2009 г. се появява статия: 
"Are Populations Being Primed For 
Nano-Microchips Inside Vaccines?" 
("подтиква ли се населението 
към приемане на нано-микрочи-
пове, скрити във ваксините?"). 
Както се отбелязва  в посочена-
та статия, още в последните го-
дини на ХХ век се е удало да  
бъдат разработени микрочи-

пове от ново поколение, ос-
новани на използването на 
нанотехнологии. Свръхком-
пактни (не по-големи от пра-
шинки, с радиус от порядъка 
на 5 микромилиметра, което 
е  примерно 10 пъти по-малко 
от радиуса на един косъм) и не 
скъпи.

В тази връзка се ражда иде-
ята такива микрочипове да се 
внедряват в тялото на човека 
посредством инжекции, кап-
ки, ваксинации. И най-добре 
това да се прави

в момента на появяване на 
детето на бял свят, още в 

родилния дом. 
За тези, които вече са напус-

нали границите на родилния 
дом, напълно пасват пандеми-
ите. а да създава изкуствени 
пандемии може Световната 
здравна организация, която 
вече отдавна е забелязано, че 
обслужва интересите на меж-
дународната "медицинска ма-
фия" и се контролира от "гос-
подарите на парите". Ето какво 
по-конкретно се казва в посоче-
ната по-горе статия: "Старти-
раният от Световната здрав-
на организация (СЗО) сценарий 
с пандемията от свински грип 
като никога най-добре подхож-
да за пропаганда и принужда-
ване на населението добровол-
но да се съгласи за въвеждане на 
микрочипове чрез нановаксини. 
Всичко това ще бъде направе-
но под лозунга за "най-висшето 
благо на човечеството”.

В Устава на СЗО, в нулеви-
те години, бяха внесени някои 
любопитни изменения. 

На стр. 8

спАсЕНиЕ иЛи ОрЪжиЕ?
• Зад СOVID-19 се крие сянката на Бил Гейтс.

• Искат ли “Господарите на парите” да наложат властта си 
над света, чрез всеобща тайна чипизация?

Проф. Валентин КаТаСОНОВ, 
доктор на  

икономическите науки

Изд. „Ера“, София, 2013 г.
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СЗО първоначално може 
да дава само "препоръки" на 
международното общество. По-
правка от 2005 г. разрешава на 
СЗО, в извънредни ситуации, 
(при тези същите пандемии) 
да издава не "препоръки", а "за-
поведи", задължителни за из-
пълнение от всички страни. 
Нищо чудно че днес СЗО я на-
ричат част от световното пра-
вителство. Също така са сва-
лени съществуващите по-ра-
но  в документите на СЗО кри-
терии (например, такива, като 
процент на смъртност сред за-
разените), позволяващи поя-
вяване и разпространение на 
вирус да се обявява като "пан-
демия". Сега 

СЗО сама решава, кое е 
пандемия, а кое не е. 

И не е длъжна да обяснява 
на обществеността своите ре-
шения.

В тази връзка, по повод по-
следното решение на СЗО, ще 
цитирам мнението на Питър 
Кёниг (Peter Koenig), научен съ-
трудник към центъра за изуча-
ване на глобализацията (Centre 
for Research on Globalization — 
CRG, Канада), икономист и ге-
ополитически аналитик, пре-
ди това работещ в Световната 
банка: "СЗО обяви  коронавирус 
COVID-19 за „пандемия“ — при 
положение, че няма и най-малка 
следа от пандемия. при панде-
мия смъртността  от заразява-
не достига повече от 12%. В Ев-
ропа нивото на смъртността  
съставлява около 0,4% или по-
малко — с изключение на Ита-
лия, която представлява сама 
по себе си особен случай, когато 
пикът на смъртността достиг-
на 6%… СЗО по-скоро е получила 
заповеди „от горе“ — от тези, 
които също управляват Тръмп 
и „лидерите“ на Европейския 
съюз и неговите страни-членки, 
от онези, които се  стремят да 
управляват света с помощта 
на силата на "Единния световен 
ред".

През 2010 г. Татяна Грачова 
в своята известна книга "Когато 
властта не е от Бога. Алгори-
тми на геополитиката и стра-
тегии  на тайните войни на 
световното закулисие", посве-
щава голяма глава на  

ваксинациите като 
оръжие за масово 

поразяване. 
И още тогава тя  пише: "Внед-

ряването на нано-микрочипове 
във ваксините, е въпрос на най-
близко бъдеще".

Днес, това бъдеще вече на-
стъпи. Пропускайки подроб-
ностите, ще кажа, че тогава не 
успяха, (пандемията от свин-
ския грип A/H1N1, започва точ-
но преди 11 години в Мексико, 
да я раздуят в световен мащаб, 
тя малко засегна САЩ, но в лято-
то на същата тази година напъл-
но се "разсъхна"). И разработ-

ките на нановаксините с на-
но-микрочиповете по онова 
време все още не излязоха из-
вън пределите на лаборатори-
ите. Сега е друго. целият свят 
е обхванат от пандемията на 
коронавируса. И троянските 
коне, съдейки по много  при-
знаци, вече са готови за това, 
да поразят милиони и мили-
они хора на планетата.

Сатаната Бил
Днес ние виждаме, как под 

флага на борбата с корона-
вируса  става обединяване на 
две изглеждащи по-рано като 
автономни глобални  проек-
ти — проектът "спасение" на 

човечеството с помощта на 
ваксините и проектът за "ци-
фровизация" на човечеството. 
Олицетворение на този "синтез" 
става известният на всички 
милиардер Бил Гейтс, устой-
чиво числящ се към първата 
тройка на най-богатите хора 
на америка.

До края на миналия век име-
то на Гейтс се асоциираше пре-
ди всичко  с компютрите и "ци-
фровите" технологии. Нали 
той е основател  и собстве-
ник, и ръководител на знаме-
нитата корпорация "Microsoft". 
Но незабелязано Бил Гейтс за-
почна да се отдръпва от своя  
"цифров" бизнес, създавайки 
благотворителния фонд (Фонд 
Бил и Мелинда  Гейтс). Основ-
ното направление на дейност-
та на Фонда е разработката на 
ваксини и разпространението 
на ваксини по целия свят.

Дейността на Фонда се 
придружава от мощна PR-
поддръжка.  Милиардерът се 

представя като 
"спасител" на света 

от пандемии и всякакви 
зарази. 

Бил е толкова загрижен за 
съдбата на човечеството, че как-
то съобщават средствата за ма-
сова информация, неотдавна 
напълно е излязъл от капита-
ла на своята рожба Microsoft. 
Но като човек, прекрасно разби-
ращ от електроника и компютри, 
той е призван да обезпечи "ор-
ганическия синтез" между "ци-
фрите" и "медицината".

Малко хора са обърнали 
внимание на мероприятие, ко-
ето е било проведено по ини-

циатива на и с най-активно 
участие на Бил Гейтс в края на 
миналата година. 18 октомври 
2019 г., в Медицинския център 
„Джонс Гопкинс” в Балтимор, 
спонсори на което са били Све-
товният Икономически Форум 
и Фондът на Бил и Мелинда 
Гейтс. В мероприятията взема 
участие структура, с не съвсем 
известно на  широката публика 
(все още не) название ID2020.

Оказва се, че това е програ-
ма, базираща се на публично-
частно партньорство, в нея 
също участват ООН и нейни-
те специализирани органи, не-
правителствени организации. 
От бизнес-структурите  следва 
изрично да се споменат ком-
паниите Microsoft, Accenture, 
Cisco Systems, Pricewaterhouse 
Coopers (PwC). Тази програма 
е предназначена да внедри ци-
фрова идентификация по све-
та, напълно цифровизирай-
ки планетата до 2030 година. 
От документите на ID2020 нау-

чаваме, че особен акцент про-
грамата поставя на цифровата   
фиксация на човека в момен-
та на раждане (т.е. в родилния 
дом) и при провеждане на ма-
сови ваксинации по време на 
пандемии.

алиансът ID2020 е бил съв-
сем не зле подготвен за среща-
та в Балтимор. В навечерието на 
септември, в Ню Йорк, той ор-
ганизира среща на висше ниво 
под названието "преход към по-
добра  идентификация" ("Rising 
to the Good ID Challenge"). Под 
"добра" се има предвид "иден-
тификация", която се извърш-
ва в момента на раждане на 

човека и в момент на панде-
мия.

На срещата в Ню Йорк е 
било съобщено, че пилотният 
проект за цифрова идентифи-
кация през 2020 г. ще се реали-
зира в Бангладеш,  в него ще 
участват много партньори. Но, 
навярно, главен партньор  ще 
бъде ГаВИ — Глобалният али-
анс по ваксините и имуниза-
циите и (GAVI — Global Alliance 
for Vaccines and Immunisation). 
Той, както  и ID2020, е алианс, 
базиращ се на държавно-част-
но партньорство, занимаващ 
се с въпросите на "имунизаци-
ята на всички". Сред главни-
те партньори на ГаВИ са СЗО 
и фармацевтичните корпора-
ции.

На срещата в Балтимор 
нейните участници, включител-
но Бил Гейтс, горещо поддър-
жат идеята за "добра иденти-
фикации". Между другото, из-
казани са пожелания да не 
се ограничават само с една 
държава - Бангладеш. Тряб-

ва да се започне от най-бе-
дните, а това са десетки  стра-
ни в азия, африка и Латин-
ска америка. Плюс милиони 
слабо обезпечени и бездомни 
в СаЩ и Европа. Та се социал-
на група с повишен риск, по-
ради това още в настоящата 
година трябва да се пристъпи 
към цифрова идентификация 
на "низините" в страните от 
"златния милиард".

Между впрочем, на срещата 
в Балтимор ключово меропри-
ятие става компютърното мо-
делиране в Медицинския цен-
тър „Джон Хопкинс”  на глобал-
на пандемия. Резултатите от 
моделирането са 65 милиона 
починали. През януари 2020 г., 
на ежегодната среща на върха 
в Давос, МВФ подкрепя про-
грамата ID2020, а неговите 
участници при закрити  врати 
се запознават с резултатите 
от "моделирането" в Медицин-
ския център „Джон Гопкинс”. 
Как удивително всичко съвпада 
в една времева точка! Трудно е 
да се повярва в такива случай-
ни съвпадения. В същото вре-
ме, когато в Давос се провежда 
срещата на високо ниво, в ки-
тайския град Ухан започва да 
се разгаря пламъкът на по-
жара на пандемията с вируса 
COVID-19.

Сега ще чакаме следващо-
то действие на драматичния 
спектакъл под название "пан-
демия коронавирус". Действие, 
когато на сцената ще се поя-
вят "спасителите" на човечест-
вото с ваксините. Аз съм уве-
рен, че  такава ваксина вече 
има и тя чака своето излизане 
на сцената. Впрочем, по-пра-
вилно би било тази ваксина да се 
нарече "троянски  кон" на "гос-
подарите на парите".

P. S.
Вълненията на американците 

(особено на тези, които считат 
себе си за християни и мюсюл-
мани) във връзка с планове-
те на ID2020 и GAVI да прове-
дат масова ваксинация и иден-
тификация на населението на 
СаЩ, предизвикват все по-го-
леми протести. На 19 март Бил 
Гейтс излезе публично с обяс-
нения (чрез информационния 
ресурс Biohackinfo News). Опит-
вайки се да успокои публиката, 
той каза, че  въвежданият в чо-
века нано-микрочип, видите ли, 
щял да има  ограничено пред-
назначение и ще позволява 
само да се отговаря на въпро-
сите: минал ли е даденият човек 
тестване на предмета на  вируса 
и дали му е била въведена вак-
сина. Както обаче отбелязват в  
социалните мрежи противни-
ците на ваксинацията и чипи-
зацията, не може да се има до-
верие на заявлението на мили-
ардера.

"Свободна преса", 25.03.2020
Превод: Люсиена Костова

Иточник: Бизнес online 
https://www.business- gazeta.

ru/article/462708

По време на студена-
та война в армиите 
на страните от НаТО 
имаше подразделе-

ния за водене на ядрена, бак-
териологична и химическа 
война и защита, обозначава-
ни със съкращението NBC. На-
ред с тях съществуваха и воен-
ни лаборатории за изследване 
на образци на бойни отровни 
вещества и бактериологични 
агенти. Една такава лаборато-
рия функционира и днес не-
далеч от градчето Солзбъри 
в англия, където се разрази 
измислицата с „отравянето“ 
на двойния шпионин Сергей 
Скрипал и неговата дъщеря 
Юлия. Противно на твърдения-
та, че руски агенти са се опита-
ли да ги умъртвят с извънред-
но смъртоносния газ „новичок“, 
двамата бяха успешно „излекува-
ни“. Което подсказва, че в горес-
поменатата лаборатория са при-
тежавали и отровата, и проти-
воотровата. По същата логика 
някои анализатори изказват 
предположението, че който 
има готова ваксина срещу но-
вия тип коронавирус, той е не-
говият създател.

Сега, когато епидемията 
убива ежедневно между 800 и 
900 заразени в Италия и Испа-
ния, в СаЩ броят на доказани-
те случаи на заразяване с коро-
навирус надхвърли 259750, а 
този на починалите стана 6603. 
Само в Ню Йорк за едно дено-
нощие починаха 562 души. По-
твърдени бяха и 1648 случая на 
коронавирус в американската 
армия, като дори сред 5000-ния 
екипаж на атомния самолето-
носач „Теодор Рузвелт“ бяха 
установени към 100 случая на 
заразени моряци. Капитанът 
на самолетоносача Брет Крози-
ър поиска с писмо до команд-
ването на американския флот 
разрешение да свали екипажа 
на брега на остров Гуам. Скоро 
след това той беше уволнен под 
предлог, че е изпратил писмо-
то и до лица и медии извън ко-
мандната верига на армията. 

За сравнение, сутринта на 4 
април броят на доказано заразе-
ните в световен мащаб надхвър-
ли цифрата 1 милион души, а 
този на починалите беше 56 730. 
От Белия дом изказаха мрачна-
та прогноза, че при това разви-
тие на епидемията в САЩ може 
да умрат между 100 000 и 240 000 
заразени. 

На този фон Китай обяви, че 
успешно е спрял разпростране-
нието на новия тип коронави-
рус, наречен COVID-19, но във Ве-
ликобритания и СаЩ веднага 
изразиха съмнение в предос-
тавените от Китай статистики. 
И запяха старата песен, че Китай 
умишлено е предизвикал епиде-
мията, за да постави на колене за-
падния свят. В Yahoo News, на кой-
то се позовава турският вестник 
„Миллиет“ (01.04.2020), „изтече“ 
секретен доклад на ФБР, според 
който в края на 2018 г. амери-
кански митнически служите-
ли са заловили на едно летище 
китайски учен, носещ куфар с 
три шишенца. В тях имало об-
разци от двата типа коронави-
рус-SARS и MERS, предхожда-
щи COVID-19 и особено смър-
тоносният вирус Е-Coli. Не е из-
вестно дали от ФБР са уведомили 
за случая Белия дом и защо пре-
зидентът Тръмп не е предприел 
нищо, ако е бил уведомен за това. 
От ФБР отказвали коментар и 
не съобщавали имената на ки-
тайския трафикант на вируси. 
Никой не обяснява и защо епи-
демията с коронавируса избух-
на в Китай, а не в Щатите, ако 
целта на трафиканта е била да 
зарази американците. Което не 
пречи на американското ръко-
водство да обвини днес Китай 
и Русия в биотероризъм, въ-
преки предоставената от тях 
помощ срещу епидемията в 
СаЩ. Дори от екрана на една 
наша „национална“ телевизия 
прозвуча твърдението, че Ру-
сия била изпращала шпиони 
под формата на помощ срещу 
коронавируса. Очевидно Бе-
лият дом не може да обясни на 
американците как Пекин овла-
дя епидемията за няколко месе-
ца, а в Русия делът на заразени-
те и починалите от коронави-
руса е незначителен в сравне-
ние с този в Италия, Испания, 
Франция, Германия, Нидер-
ландия, Великобритания и 
СаЩ. На твърденията на Пе-
кин, че вирусът е бил донесен 
в Ухан от американска военна 
делегация, посетила града през 
миналата година, президентът 
Тръмп отговори с нарицател-
ното „китайски вирус“. а в Лон-
дон, ако съдим по публикацията 
на Хари Коул и Стивън Адамс в 
британския всекидневник „Дей-
ли мейл“ (29.03.2020), министри 
от кабинета и парламентарис-
ти от партията на торите уп-
ражняват натиск върху пре-
миера Борис Джонсън за пре-
разглеждане на отношенията 
с комунистическата свръх дър-
жава Китай. Първо, защото Пе-

кин бил предоставял занижени 
от 15 до 40 пъти статистически 
данни за броя на заразените 
и починалите от коронавиру-
са; второ, защото си затварял 
очите за продължаващите да 
функционират пазари за ди-
вечово месо, като този в Ухан, 
от който се предполагаше, че 
е тръгнала епидемията с коро-
навируса; трето, защото Китай 
бил предизвикал умишлено де-
фицит на защитни маски, об-
лекла и ръкавици срещу коро-
навируса, от каквито отчаяно 

се нуждаят лекарите, медицин-
ските сестри и медицинския 
персонал в СаЩ и на острова; 
четвърто, защото възползвай-
ки се от епидемията, Пекин се 
опитвал да наложи своето ико-
номическо и политическо вли-
яние по света, оказвайки по-
мощ с маски, защитни костю-
ми, ръкавици и тестове за ко-
ронавирус на редица западни и 
африкански страни. Авторите 
на коментара във вестник „Дей-
ли мейл“ твърдят, че в разгара на 
епидемията в Ухан и заобикаля-
щата го провинция Хубей, ки-
тайските лидери поръчали за 
правителствените агенции ог-
ромни количества средства за 
индивидуална защита, произ-
ведени във фабриките в Китай 
и предназначени за износ. По 
този начин предизвикали гло-
бален недостиг на предпазни 
средства срещу коронавируса. 
Сякаш ако тези средства бяха 
произведени във Великобри-
тания, правителството на Ней-
но Величество щеше да ги по-
дари на нуждаещите се от тях 
Италия и Испания. Западната и 
в частност британската „солидар-
ност“ сякаш се ръководи от мо-
ралните принципи на Настра-
дин Ходжа, който казвал: „Умре 
ли жена ми, за мен свършва поло-
вината свят. Умра ли аз – свърш-
ва целият свят!“.

Китай не е виновен, че ЕС 
не прояви никаква солидар-
ност с Италия и Испания, ако 

не броим жеста на Германия, 
която се съгласи да трансфе-
рира на своя територия 47 за-
разени с коронавируса от Ита-
лия и десетина такива от Испа-
ния. Италия и Испания полу-
чиха помощ от Русия, Китай и 
Куба, но не и  от страните, из-
повядващи прословутите „ев-
роатлантически ценности“. 

Пекин не е отговорен и за-
това, че британската фирма 
за защитно оборудване JSPе 
изнесла двата си завода в Ки-
тай, които според „Дейли мейл“ 

са били реквизирани от ки-
тайското правителство, за да 
произведат наличните екипи-
ровки за респираторна защи-
та. Освен това Пекин е проявил 
завидна прозорливост, нареж-
дайки на действащите в чуж-
бина китайски оперативи да 
изкупят на едро медицински 
материали от западните стра-
ни. Например отвъдморските 
бюра на подкрепяната от китай-
ското правителство „Грийнланд 
Груп“ са изкупили 3 милиона 
предпазни маски, 700 000 за-
щитни костюма за еднократна 
употреба и 500 000 чифта ръка-
вици. Те се чувствали длъжни 
да съдействат на усилията за 
смекчаване на разпростране-
нието на вируса, което довело 
до орязването на важни меди-
цински доставки в Китай. Това, 
според „Сидни Хералд“, се виж-
дало от един бюлетин на компа-
нията. Заключението на „Дейли 
мейл“ обаче е впечатляващо:

„Иронично, а за критиците 
– цинично, сега Китай започна 
да доставя маски и други екипи-
ровки на други страни. Банката 
на Китай изпрати 200 000 ар-
тикула за индивидуална защи-
та на Ирландия, а китайският 
магнат Джак Ма даде комплект 
тестове, маски и други на 54 аф-
рикански страни”. Парламента-
ристът от партията на торите 
Том Тагендхат каза: „пекин мас-
кира най-големия за едно столе-
тие извънреден здравен случай и 

стойността на тази измама е 
глобална“.

Неназовани „старши“ мини-
стри от британския кабинет и 
депутати от Консервативната 
партия натискали премиера в 
карантина Борис Джонсън да 
анулира сделката с китайския 
технологичен гигант „Хюауей“ 
за изграждането на част от 5G 
мрежата на Великобритания. 
Като се има предвид, че първа-
та атака срещу китайската ком-
пания дойде от Доналд Тръмп, 
не е трудно да се досетим кой 
дърпа конците на въпросните 
британски „старши“ министри 
и парламентаристи.

Няма да адвокатствам на Пе-
кин, но се питам какво щеше да 
направи правителството на Ве-
ликобритания ако епидемията 
с коронавируса, която засти-
гна дори кралското семейство, 
беше тръгнала от емигрант-
ските гета на английските гра-
дове? Забравиха ли англичани-
те как Доналд Тръмп забрани 
на техните граждани да влизат 
в СаЩ когато„китайският ви-
рус“ разтърси „Стара Европа“ 
и се развихри на острова? Въ-
преки това самите СаЩ, спо-
ред СЗО, се превърнаха в но-
вия световен център на епиде-
мията. И, понеже Белият дом 
е склонен да обвини Пекин в 
„биотероризъм“, ще цитирам ко-
ментара на журналиста арслан 
Булут, публикуван във вестник 
„Йеничагъ“ (19.03.2020) под за-
главие: „Командване на вирусни-
те сили“. От него научаваме, че 
преди пет години създателят 
на „Майкрософт“ Бил Гейтс е 
направил пророческо изказ-
ване относно бъдещия „био-
тероризъм“. Обръщаме внима-
ние на Бил Гейтс, защото една 
фондация, носеща неговото и 
на съпругата му Мелинда име-
на, притежава патента на ви-
русологичната лаборатория в 
Ухан. Фондацията е участвала 
и в проведеното в Ухан мина-
лата година учение по антиви-
русна защита. Любопитно е, че 
същата фондация притежава 
акциите на опериращата в Гер-
мания фирма CureVac, която 
разработва ваксина срещу ко-
ронавируса COVID-19, но отка-
за да прехвърли дейността си в 
СаЩ срещу предложените й от 
Тръмп 1 милиард долара. 

Преди пет години в интервю 
за АBC Бил Гейтс е казал:

„Ако през следващите 10 го-
дини нещо сложи край на живо-
та на над 10 милиона хора, то 
няма да е толкова война, колко-
то един вирус, разпространяващ 
се с висока скорост. Те ще бъдат 
унищожени не с ракети, а с ми-
кроби. Човек може да се зарази с 
вируса от някой, който макар да 
е заразен, се чувства добре и се е 
качил на самолета, или е влязъл 
в супермаркета. Източникът на 
вируса може да е и някоя естест-
вена епидемия като Ебола, или 
пък някакъв биотероризъм“.

На стр. 10

ВАксиНАТА – 
спАсЕНиЕ 

иЛи ОрЪжиЕ?

КОРОНАВИРУСНА 
КОНСПИРОЛОГИЯ

Петко ПЕТКОВ
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„ЗЛАТО ЗА СМЕТ - Исто-
рически новели" е тре-
тата книга на Милена 
Върбанова - историк, 

културолог и лингвист, - коя-
то бе издадена наскоро от изда-
телство „Рал Колобър” - София. В 
книгата са включени 46 исто-
рически статии, групирани в 
шест дяла - "Бяла земя", "Траки", 
"Богове", "Италийци", "Камък", 
"път и Откровение", в които ав-
торката проследява дълбоките 
корени на нашия български и 
тракийски етнос, връзките му с 
атлантската цивилизация, раз-
селването му на апенинския 
полуостров, следите му в азия 
и Северна африка. Основните 
си заключения Милена Върбано-
ва прави на базата на езика, като 
тъкмо българският език, който тя 
нарича "лазер, отключващ тай-
ните на най-дълбокото минало", 
й помага да разкрие смисъла на 
имена и понятия, представля-
вали до днес хилядолетна за-
гадка за човечеството и главоб-
лъсканица за поколения учени. 
Някои от тези разгадани от нея 
названия са атлантида, мафия, 
Канарии, адриатическо море и 
пр. Имена на т.нар. древногръц-
ки - а всъщност тракийски - бо-
гове като арес, афродита, апо-
лон, асклепий също разкриват 
своя неочакван смисъл чрез бъл-
гарския език. Съвършено ново 
тълкуване тя дава и на имена-
та на тракийските божества 
Залмоксис и Сабазий. Изключи-
телно откритие на Милена Вър-
банова е разгадката на името на 
основателя на Рим - Ромул, което 
според авторката означава "ро-
мол на река". Вестта за това от-
критие обходи Интернет и то бе 

публикувано в Италия. Миле-
на Върбанова разкрива и забра-
вения смисъл на имената на 
българските градове Пловдив 
- Пулпудева, Варна, Джумая, 
а също - на Одрин. Живеейки 
в швейцарския кантон Тичино, 
авторката е събрала значите-
лен списък от местни древни  
имена, топоними и хидрони-
ми, произхождащи от езика 
на лигурите, чийто наследник 
е населението в този район, и 
обяснява  тези понятия отно-
во чрез българския език, с ко-
ето доказва прякото родство 
между лигури и траки. 

"Откровение за българския 
народ" тя нарича откритие-
то си, че последните думи на 
нашия Спасител, произнесе-
ни на кръста на Голгота и от-
правени към Бог Отец, всъщ-
ност са изречени на българ-
ски език и по законите на бъл-

гарската реч! 
В дял от книгата, наречен "С 

камъните, с които ги убих” (ре-
минисценция на прочутата фра-
за на Хайне), Милена Върбано-
ва бичува ширещото се плаги-
атство в историческите публи-
кации, престъпление, което тя 
смята за "по-отвратително от 
кражбата", "по-подло от убий-
ството". 

Последният дял от "Злато 
за смет", наречен "България", 
е посветен на най-голямата 
болка на емигрантката Миле-
на Върбанова - трагичното на-
стояще на нашето Отечество, 
агонията на нашия народ, пъ-
кленият замисъл за заличава-
не на най-древната цивилиза-
ция в Европа - българската. 

В поредица от публицистич-
ни текстове Милена Върбано-
ва с пламенна, безкомпромис-
на прямота сочи еничарите и 
търгашите, превърнали стра-

ната ни в световно сметище и 
продали, в буквалния смисъл, 
българското ЗЛаТО За СМЕТ. 
Нейният вик за промяна плам-
ти върху корицата на книгата 
й: "Българи! продадоха нашата 
златна държава, нашия златен 
народ, нашата златна природа, 
нашата златна история, наша-
та златна култура, нашия зла-
тен език, нашето златно бъде-
ще ЗА СМЕТ! ДОКОГА ЩЕ ТЪР-
пИМ!?" 

Книгата на Милена Върба-
нова е увенчана с финал, кой-
то представлява концентрат на 
научните усилия на авторката 
- това е Речникът на разгада-
ните от нея древни понятия, 
който тя е нарекла "Именник на 
българската древност". 

Книгата носи многозначи-
телното подзаглавие "Истори-
чески новели". Това е знак, че ав-
торката се стреми да възроди 
историческата творба в ней-
ния изначален вид  на инте-
грален текст - строго научен, 
но и написан с вдъхновено 
перо, четивен като литератур-
но произведение, като разказ, 
повест, роман. Според нея, е 
време да зачеркнем постните 
"исторически" статийки, чий-
то скучен, безжизнен и негра-
мотен слог успя само да ни от-
врати от науката. Т.нар. "ака-
демичен исторически стил", 
е само едно извращение от 
последните сто години, кое-

то позволява в науката да се 
шири скуката, догматизмът, 
бездарието и невежеството. 
Според авторката в едно бъде-
ще, основано на интелигент-
ността и хуманизма, трябва 
със закон да се забрани на без-
дарни и невежи в литература-
та индивиди, на "коне и мага-
рета с капаци" да стават исто-
рици. Клио не е нито архивар-
ка, нито счетоводителка, нито 
статистик, а муза - може би 
най-взискателната от всички! 

Именно тази сплав от ис-
торическо познание, езико-
ведско търсене, вдъхновено 
майсторско писане и публи-
цистично препращане към 
съвремието и бъдещето, е 
най-голямата заслуга на про-
изведението  на Милена Вър-
банова. 
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НА исТОриЧЕскАТА пАМЕТ

От стр. 9

И какво предлага да се на-
прави Бил Гейтс?

„приоритетно трябва да 
създадем в бедните страни ме-
дицински екипи и една сил-
на система на здравеопазване. 
Трябва да провеждаме симула-
ции: не военни, а бактериални 
игри. последната такава беше 
проведена в САЩ преди 2001 г. и 
не завърши много добре. Досега 
резултатът между бактерии-
те и хората е 1:0“.

Разбира се, че преди 2001 г. 
САЩ са провеждали учения по 
темата „биотероризъм“. Но щом 
е така, защо „правилните“ ме-
дии и политиците на Запад за-
обикалят възможността епи-
демията с коронавируса да е 
продукт на американска био-
логична атака? Има ли връз-
ка между „китайския вирус“ и 
визитата на американската 
военна делегация в Ухан? Или 
той е създаден и изпуснат от 
вирусологичната лаборатория 
в китайския град, патентът за 
дейността на която принадле-
жи на фондация „Бил и Мелин-
да Гейтс“?

Така или иначе, съдейки 
по глобалното разпростране-
ние на коронавируса от Ки-
тай, през Корея, Япония, ко-
раба „Диамантената принце-
са“, Иран, Италия, Испания, 
Франция, Германия и Обеди-
неното кралство, до СаЩ, Ка-
нада и Латинска америка, мо-
жем да кажем, че никой не е не-
винен. Дали някой е култиви-
рал новия тип коронавирус, а 
друг го е пуснал или изтървал 
- това е отделен въпрос. Спо-
ред американския учен про-
фесор д-р Робърт Гари, пре-
подавател в медицинския 
факултет на университета в 
Тюлейн, Ухан не е първоиз-

точникът на коронавирусната 
епидемия. Става дума за съв-
сем естествена мутация на ви-
рус, който десетки години по-
рано е съществувал сред хо-
рата. Следователно властите в 
засегнатите от COVID-19 стра-
ни са виновни затова, че въ-
преки започналата епидемия 
са проспали месеци, преди да 
вземат предпазни мерки. Ви-
новни са и гражданите, кои-
то продължават да се държат 
така, сякаш нищо не се е слу-
чило. Накрая някоя нещастна 
медицинска сестра в Испания 
или Италия ще изплаче: „Болни-
ят ми показва с очи, че ще умре, 
а аз плача от безсилие!“. 

Така стигнахме до поло-
жението да ходим с маски, да 
пазаруваме в определени ча-
сови отрези, заделени за въз-
растни, и да се изолираме по 
домовете си като прокаже-
ни или чумави! На всичко от-
горе, решенията на тези, кои-
то ни „предпазват“ от вируса, 
се променят по няколко пъти 
на ден или през ден. Веднъж 
министърът на здравеопаз-
ването Кирил ананиев забра-
нява влизането на камиони за 
Турция, но същия ден отме-
ня заповедта си. После същи-
ят министър издава заповед 
за задължителното носене на 
маски на публични места, но 
осъзнал, че маски няма, от-
лага нововъведението за съ-
бота (04.04.2020). Понеже ня-
мало обществен консенсус по 

въпроса. Не следваше ли този 
консенсус да се осигури преди 
да бъде подписана въпросната 
заповед? Дали министър ана-
ниев няма да възстанови и ка-
рантината в Банско, след като 
от Националния оперативен 
щаб съобщиха, че местни ле-
кари са укрили факти за зара-
зяването на над 50 души. Ока-
за се, че и в Народното събра-
ние в София има трима зара-
зен с коронавирус - депутатът 
от ДПС Хасан адемов, който е 
приет за хоспитализация във 
ВМА и депутатките от ПГ на 
ГЕРБ Даниела Дариткова и Да-
ниела Малешкова. Първата се 
е заразила, докато в качеството 
си на общо практикуващ лекар 
преглеждала заразени с корона-
вирус пациенти. Това наложи да 
се отложи за петък (3 март) за-
седанието на парламентарната 

комисия по бюджет и финан-
си, което забави актуализаци-
ята на бюджета и удължава-
нето на извънредното поло-
жение. С безценната помощ 
на ДПС всички предложени 
от правителството мерки бяха 
одобрени от НС. Сутринта на 4 
април шефът на националния 
оперативен щаб генерал-ма-
йор професор д-р Мутафчий-
ски обяви, че броят на доказа-
но заразените с коронавируса 
е станал 498, а този на почи-
налите - 14. Очевидно пикът на 
епидемията още не е достигнат, 
за да стане низходяща кривата 
на заразяванията. Ерго, извън-
редното положение може да 
продължи и след 13 май.

Обаче, тъй като парламен-
тът е в карантина, възниква 
конституционен проблем, зара-
ди перспективата заседанията 

да се провеждат дистанционно, 
вместо присъствено. От ДПС мо-
ментално си приписаха проро-
чески способности, понеже пър-
ви били предложили НС да за-
седава дистанционно. Животът 
на народните представители 
им е по-мил и от увеличение-
то на заплатите „с цел да могат 
да даряват“, както каза Цвета 
Караянчева. Другото било по-
пулизъм. Тук се намеси Бой-
ко Борисов, който призова ПГ 
на ГЕРБ да внесе предложение 
за замразяване на депутатски-
те заплати към равнището им 
от ноември 2019 г., и председа-
телят на парламента Караян-
чева побърза да се извини за 
„грешката“ с популизма.

На 1 април, когато броят на 
доказано заразените с COVID-19 
в България беше още 422, а този 
на починалите – 10, две болници 
в София тестваха всички депу-
тати за коронавирус и два от 
тестовете се оказаха положи-
телни. Макар че според изби-
рателите, някои от „народни-
те избраница“ са болни пове-
че от глупост, алчност и аро-
гантност. Което, разбира се, 
не оневинява онези, които 
„им гласуват“.

Д-р Волфганг Водарг, нем-
ски пулмолог, политик, бивш 
председател на Парламен-
тарната асамблея на Съвета 
на Европа. През 2009 г. той 
поиска разследване на лица 
в ЕС за конфликт на интере-
си, свързан със заболявания-
та от т.нар. свински грип: 

„Някои учени ухажват 
политиците, за да получат 
пари. Това са учени, които плу-
ват в мейнстрийма, за да взе-
мат своя пай от него. В момен-
та липсва рационален поглед 
към нещата. Би трябвало да 
задаваме въпроси като „Как 
разбрахте, че този вирус е опа-
сен?“, „Как беше преди?“, „Ня-
махме ли същото лани?“, „Това 
нещо ново ли е?“ Такъв поглед 
липсва.“

Д-р Сухарит Бхакди - мик-
робиолог, професор в уни-
верситета „Йоханес Гутен-
берг“ в Майнц, ръководител 
на Института за медицинска 
микробиология и хигиена:

„правителствените мер-
ки срещу COVID-19 са гротеск-
ни, абсурдни и много опасни. 
Страхуваме се че един мили-
он инфекции от новия вирус 
ще доведат до 30 смъртни слу-
чая на ден през следващите 
100 дни. Но не осъзнаваме, че 
продължителността на жи-
вота на милиони се съкраща-
ва. Ужасяващото въздействие 
върху световната икономика 
заплашва съществуването на 
безброй хора; а също, отказ-
ва се лечение на действително 
нуждаещи се, отменят са опе-

рации, клиниките се изпраз-
ват, болничният персонал на-
малява. Всичко това ще се от-
рази дълбоко върху цялото об-
щество. Тези мерки водят до 
самоунищожение и колектив-
но самоубийство, следствие 
от натрапвания ни призрак.“

Д-р Джоел Кетнър, профе-
сор по обществено здраве-
опазване и хирургия в уни-
верситета в Манитоба, Кана-
да, директор на Международ-
ния център по инфекциозни 
болести:

„Никога не съм виждал по-
добно нещо. Не говоря за панде-
мия, защото зная 30 - по една 
всяка година. Нарича се грип. 
познавам и други вирусни ре-
спираторни заболявания, ма-
кар не винаги да знаем произ-
хода им. Но никога не съм виж-
дал реакция като сегашната 
и се опитвам да разбера защо. 
притесняват ме публични-
те послания, страхът да не се 

влиза в контакт с хората… В 
провинция Хубей, действител-
ният брой на докладваните 
случаи е 1 на 1000 души, а реал-
ният брой на смъртните слу-
чаи е 1 на 20 000. Това помага 
ли да се разберат нещата?“

Д-р Джон Йоанидис, про-
фесор по здравни изследва-
ния и политики, директор 
на Изследователския център 
за превенция и съ-дирек-
тор на Мета-научния ино-
вационен център в Стан-
форд (METRICS); главен ре-
дактор на European Journal 
of Clinical Investigation. Като 
лекар, учен и автор, е публи-
кувал многобройни статии 
за събиране на достоверни 
доказателства в медицината, 
епидемиологията и клинич-
ните изследвания. Той ус-
тановява, че голяма част от 
публикуваните изследвания 
не отговарят на утвърдените 
научни стандарти за доказа-

телства: 
„повечето здравни систе-

ми имат ограничени възмож-
ности за тестване... Единстве-
ният случай, при който цялата 
затворена общност бе тества-
на, е на кораба Diamond Princess. 
Смъртността на карантини-
раните е 1%: но това са преоб-
ладаващо възрастни хора, при 
които смъртността от Covid-
19 е много по-висока... Но дори 
смъртността от някои леки 
или от обикновена настинка 
типове коронавируси, известни 
от десетилетия, може да дос-
тигне до 8%, когато са заразе-
ни възрастни хора в старчески 
домове... Това, което се знае е, че 
грипът този сезон изглежда е 
по-остър от обикновения. пред 
фиаско ли сме? Вземаме реше-
ния за овладяване пандемията 
на коронавируса без да имаме 
надеждни данни.“

Превод: 
д-р Радко Ханджиев

КОРОНАВИРУСНА 
КОНСПИРОЛОГИЯ
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Хората в нужда очакват по-
мощ, а не оферта за заем. Ико-
номическите мерки не достигат 
до най-важния бизнес - малкия 
и средния, а формулата 60/40  е 
на практика неприложима.

- Когато държавата нала-
га ограничения, тя трябва да 
предложи и адекватна компен-
сация – и за работниците, и за 
бизнеса. В условия на криза ре-
алната помощ е безвъзмездна-
та.

- Необходимо е в спешен по-
рядък да се преразгледат и ня-
кои разпоредби на приетия в 
бързина и хаос закон, които 
блокират икономическия жи-
вот.

Правителството прибягва 
до нов заем в размер до 10 млрд. 
лв., преди да използва резерви-
те в бюджета като преосмисли 
своите приоритети. Това е теж-
ко решение, което ще плащаме 
с години. Очакваме гаранции 
за прозрачност и ясни разче-
ти за финансово подпомагане 
на всички засегнати. Парите за 
възстановяването на икономи-
ката и подпомагането на най-
нуждаещите се не могат да се 
разпределят без ясни правила 

и само в тесния състав на каби-
нета, както това става с милиар-
дите от бюджетния излишък.

Очакваните мерки не са свър-
зани само с финансова помощ, а и 
с постигане на оптимален баланс 
между ограничения и социално-
икономическа активност. Дълга-
та изолация подлага на изпи-
тания психиката и здравето на 
хората, а непосилните глоби са 
неприемливи. Болшинството 
българи демонстрираха своята 
съзнателност и спазват соци-
ална дистанция, затова и упра-
вляващите трябва да преосмис-
лят социалната изолация в раз-
умен срок. В дългосрочен план 
трябва да заложим на съзнани-
ето и чувството за отговорност, 
не на репресиите и цензура-
та, която притиска гражданите 
дори в социалните мрежи.

Необходим е гъвкав подход: 

достоверни данни, приоритет-
на защита на рисковите групи, 
просвещаване на хората, ви-
соко съзнание, лична отговор-
ност и мисъл за другия.

В тези условия е критично 
важно българският парламент 
да прояви отговорност и да на-
мери форма да продължи сво-
ята дейност за приемане на ва-
жни решения и особено за кон-
ституционното си призвание 
за контрол над изпълнителна-
та власт.

Скъпи сънародници,
Кризата открои своите тихи 

герои: лекарите, медицински-
те специалисти, доброволците, 
полицаите и всички работници 
в търговията, транспорта, жи-
зненоважни производства, ад-
министрацията, които с риск за 
здравето поддържат основните 
функции на държавата и ико-

номиката ни. Преподаватели-
те и учениците, които не само 
възстановиха в кратки сроко-
ве учебния процес, но и дадоха 
пример как в екстрени срокове 
цяла една обществена система 
може да се преформатира и да 
заработи на принципно нова 
основа.

Наред с всички проблеми и 
беди, кризата открои необхо-
димостта държавата да бъде 
стълб на стабилност, завърна 
ни и чувство за солидарност.

Настоящата криза е повод 
да преосмислим приоритети-
те и ценностите си като обще-
ство. Нека не се оставяме на 
отчаянието – сега не е време 
за малодушие. Да надмогнем 
заблудите на егоизма и да се 
осъзнаем като общност. В за-
дружните ни усилия е ключът 
към успеха сега и в бъдеще.

МИзЕРИЯтА НЕ Е 
СПАСЕНИЕ От ВИРУСА

Милена ВъРБаНОВа

След като наводниха световните официални канали 
с версията, която ни налагат да приемем, много ме-
дицински експерти по света оспорват версиите на 
мейнстрийм медиите за епидемията от коронавирус.

Впрочем, въпреки наложените забра-
ни на събиранията, въпреки огра-
ничаването на пътуванията между 
селищата, карантините, жестоките 

глоби и заплахите със затвор, въпреки КПП-
та на входовете и изходите на областните 
центрове, броят на доказано заразените с ко-
ронавируса у нас нараства непрекъснато. На 
1 април сутринта те се увеличиха с 33 и станаха 
412 при 8 починали, а до вечерта към заразените 
се добавиха още и общият им брой достигна 422 
при 10 починали. На 2 април сутринта цифрата 
на доказано заразените набъбна на 449, които до 
вечерта станаха 458, а сутринта на 3 април вече 
бяха 477, при 11 починали. На 4 април заразе-
ните вече бяха 498, а починалите – 14. Въпреки 
това, от екрана на телевизия „Алфа“ отхвърлят 

карантинните мерки, предлагайки вместо с епи-
демията, управляващите да се заемат с абор-
тите. Хората на Сидеров премълчават факта, че 
и Москва беше поставена под карантина, 
а в цяла Русия беше въведено извънредно 
положение. Трябва ли да превърнем стади-
оните и спортните зали в полеви болници, 
а ледените пързалки в морги, за да се разбе-
ре, че в условията на такава епидемия игра-
та на демокрация и човешки права е опасна 
и за своите любители? Това е като да дърпаш 
тигъра за опашката. Епидемията с корона-
вируса така или иначе ще свърши някога, 
но човешката глупост – никога! а тя, както 
е казал алберт айнщайн, е безкрайна. До-
като за безкрайността на Вселената той не 
бил съвсем сигурен.

https://pogled.info/svetoven/12-meditsinski-eksperti-osporvat-panikata.114871
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Скъпи сънародници,

В
ече 20 дни сме в извън-
редно положение. Пра-
вителството предлага 
неговото удължаване до 

13-ти май. Решение ще вземат 
народните представители.

Без съмнение, пандемията 
изисква решителни мерки. По-
вечето българи ги приемат с раз-
биране. Считам обаче, че прави-
телството дължи на общество-
то убедителна информация за 
ефекта от извънредното по-
ложение през първия месец 
на неговото прилагане. Упра-
вленските решения следва да 
се вземат на базата на досто-
верни и всеобхватни данни.

Извънредните ограничения 
забавят ръста на заболеваемост-
та, но доведоха до обществена 
парализа и отключиха безпре-
цедентна социална и иконо-
мическа криза. Безработица-
та расте с часове, хиляди пред-
приятия спират работа. Мно-
го българи спешно се нуждаят 
от помощ. Бизнесът и свобод-
ните професии също очакват 
убедителни мерки. Мизерия-

та не е спасение от вируса. Вече 
споменах, че гладът скоро може 
да надделее над страха и по-
следствията рискуват да бъдат 
по-разрушителни от самия ко-
ронавирус.

Затова трябва да си поста-
вим ясна национална цел – въз-
можно най-бързо, управляемо 
и безопасно връщане към от-
носително нормален ритъм на 
живот, към производство, към 
свободно движение на хора и 
стоки. Тази цел може да бъде 
постигната само с обединени-
те усилия на институциите и 
на всеки един от нас.

Идните месеци ще бъдат 
решаващи не само за справя-
не с пандемията, но и за бъ-
дещето ни като нация в един 
нов свят, в който ще оцеляват 
и прогресират онези, които ус-
пеят да бъдат  сплотени и ино-
вативни в тези условия. Които 
могат да се адаптират и да раз-
вият социално-икономическа 
дейност в кризи, подобни на 
сегашната.

Здравеопазването ни във 
взаимодействие с останалите 

обществено значими системи, 
следва да възприеме по-гъвка-
ва стратегия за борба с коро-
навируса. Да разшири значи-
телно обхвата на тестване, фо-
кусирайки се върху различни 
социални и рискови групи, за 
да придобие реална информа-
ция за картината в страната и 
да действа целенасочено. Фо-
кусирането върху коронавиру-
са не трябва да възпрепятства 
достъпа до здравеопазване на 
хронично болните и спешните 
случаи, което подлага на риск 
живота на хиляди българи. 
Нашата здравна система про-
явява слабости, които засега 
се компенсират от себеотри-
цанието на медиците ни.

Мерките в защита на по-
страдалите следва да са ясни и 
ефективни.

- Част от мерките в извън-
редния закон и приетите впо-
следствие с решение на Минис-
терски съвет се определят и от 
гражданите, и от бизнеса като 
недостатъчни, а някои от тях и 
за неудачни. 
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Антология

ПРАВО НА  
ПОСЛЕДНА ДУМА

Мълчи народа.
Кюта си кювлийски.
Страх и лъжа царуват днес навред.
пред генерала Венци Мутафчийски
би взел за почест даже пиночет.

Държавата
не се тресе от ужас.
Държавата от болка се тресе! –
че тези, дето трябва да ни служат,
ни колят като коледно прасе.

За тях сме
шепа глупави калинки.
Без право и на припече дори.
Изтръскват ни последните стотинки.
И забраниха слънцето в зори.

Бащици –
чернодрешковци грижовни.
Невям за нас загрижени са те?
Но цъка страшно техният часовник.
И Времето без жал ще ги смете.

Аз вярвам, че животът ще е песен.
пък и това е крайната ми цел.
Ще кажа – с риск дори да ме обесят! –
да лъжеш цял народ,
е за разстрел.

РАДЕЦКИ МАРШ. 
В СТРАНА, В КОЯТО 
КОРАБЪТ „РАДЕЦКИ“ 
ВЪВ ПАМЕТТА НА 
ЦЯЛ НАРОД ИЗГНИ.

… светът е малка къщичка за гости, 
залутана в дълбокия Безкрай.
Кой ли Злодей вратите й залости, 
че да седим, заключени до май?
Кой вярата в доброто – и в човека, 
с един замах във нас унищожи?
Върви ми се по слънчева пътека! – 
а не по път, тревясал от лъжи.
И слънцето не иска да ме гали 
от политици, гракнали ми в хор! –
До гуша ми дойде! – от генерали, 
които ми вещаят глад – и мор.
Доде крадците трупат милиарди 
от хорското страдание и скръб.
И със добрата мисъл, че ни варди, 
държавата да ни обръща гръб.
простете, че мечтая си по детски – 
да се запиша четник тия дни.
В страна, в която корабът „Радецки“
във паметта на цял народ изгни.

НОТАРИАЛНО  
ЗАВЕРЕНО

Душата ми е пясъчен часовник.
Уж крехка, а пък взе да ми тежи.
От тонове мълчания – отровни.
От тонове преглътнати лъжи.
От стирки. И от медийните свирки
по нова, би ти ви, канал едно –
все медии, нафрашкани с мисирки,
напръскали с парфюм едно лайно.
От генерали с черни униформи.

От Вождове, прочели „Винету“.
От еспертизи ВМА – петорни.
От вируси. Ваксини. И манту.
Бих предпочел да пукна като воин
от студ, холера, удар на приклад! –
пред гнусната лъжа, че съм достоен
да бъда Българин на този свят.
Догаря ми в кандилцето елея.
И се подписвам с птичите пера –

Свободен като птица да живея.
Свободен като птица да умра. 

ВаЛЕРИ  
СТаНКОВ

президентът Румен Радев:

Изявление на държавния глава по повод 
предложението на правителството за 

удължаване на извънредното положение в страната

МИзЕРИЯтА НЕ Е 
СПАСЕНИЕ От ВИРУСА


