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„Политиката има толкова малко общо с етиката, колкото астрономията и геометрията“.

Стефан Цвайг

Според изследване, цитирано преди време от Би Би Си, 33 на сто от пациентите,
заразени с COVID-19, които са преминали през интензивните отделения на болниците
във Великобритания, полудяват. Казано с други думи, бягайки от коронавируса, те са се
превърнали в клиенти на психиатриите. По същия начин, спасилите се чрез изолация от
заразяване с коронавирус български граждани, които страдат от други заболявания,
може да паднат в лапите на същите тези заболявания. Понеже през първите няколко
месеца на борбата с „китайския вирус“ у нас бяха временно преустановени редовните
прегледи, приемите, консултациите и плановите операции.

Както каза президентът Румен Радев, само

при управлението на Бойко Борисов у нас България е намаляла с 600 000 души.

На извънредния брифинг в МС на 19 май, представителката на ПИК-ливата
проправителствена агенция на Недялко Недялков, Ива Николова, „изненада“ премиера
Борисов с казаното от Радев, а пък той внезапно извади статистика, според която по
време на неговото премиерстване у нас са се родили над 700 000 млади българи. Защо
тогава населението на България вече е под 7 милиона души? И то, при положение, че
както твърди Борисов, българите масово се завръщат от чужбина, за да се лекуват тук?
И, защото „от България по-хубаво няма“? От България, която е имала редкия шанс да я
управлява „Премиерът Слънце“ Бойко Борисов. И затова ражда та се къса,
продължавайки да се свива демографски като шагренова кожа. Може половината
Европейски съвет да му се подиграват на самохвалствата, но е факт, че броят на
починалите от коронавирус у нас ни нарежда на трето място в Европа по ниска
смъртност. Всичко друго, което го говорят Румен Радев и Корнелия Нинова, „Божков
ТВ“ и други „негодници“, е от завист! Защо ли тогава някои предвиждат, че Борисов се
готви да хвърли кърпата и да отиде на предсрочни парламентарни избори, преди да ни
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е разтърсила икономическата криза, следствие от коронавирусните ограничения?
Зачестилите му медийни представления подсилват усещането за предсрочната му
абдикация с цел да остави президента да измъква каруцата, която той ще остави в
блатото, като същински банкянски Андрешко.

Откакто решиха да ни тормозят само с един седмичен брифинг, а провеждат по 2-3 на
ден, не ни се мисли какво би станало, ако вземат да възстановят официално
брифингите на Националния оперативен щаб! Защото гневните реакции срещу
неудобните журналистически въпроси, било към самия Борисов, било към някои от
неговите министри или членове на щаба, показват на какви рискове е изложено

психическото здраве на политиците и техните медицински съветници.

Това, разбира се, засяга и лидерите на далеч по-големи държави по света. Един от тях,
президентът на САЩ Доналд Тръмп, освен че се похвали че на своя отговорност гълта
хидроксихлорохин, посъветва и лекарите да лекуват болните от коронавирус чрез
осветяването им отвътре, както и да ги инжектират с дезинфектант. Казват че след
тези му препоръки поне 200 американци се нагълтали с белина. Оказва се, че и за
най-безумната идея може да се намерят последователи.

Включително в България, където въпреки ангажиментите си в борбата срещу
коронавируса, „бащицата“ Бойко Борисов намери време да инспектира строителството
на газовата връзка с Гърция. „Изненадан“ от ятото журналистки, които го чакаха в
нивите между две села - Орлово и Мандра, Хасковско, той ги повиши в звание от
„мисирки“ на „патици“, след което им нареди да бъдат благодарни, че са имали редкия
шанс да ги управлява той, а не „съседът“ Радев. Защото ако Радев бил на негово място,
щял да направи като Путин и Борис Джонсън – да остави хората да измрат. Заради
такива като него в Европа на ден умирали по 30 000 души - цяла армия, което Борисов
бил видял на някакъв телевизор. После си призна, че над въпросния репортаж „със
зеленко“ било изписано, че става въпрос за всички починали от коронавирус във
Великобритания от началото на епидемията в Обединеното кралство. Майтап, бе Уили!
Но да сложиш на една плоскост Русия и Великобритания, когато умрелите от
коронавирус в държавата на Путин бяха по-малко от 4000, докато тези в Англия
наближаваха 40 000, а в САЩ – 100 000 души, това си е направо Бойко-Борисово
„шменти капели“! И няма нищо необяснимо във факта, че сред „мисирките“ все ще се
намери някоя, която да хвърли сянка на съмнение в безалтернативността,
безпогрешността и европейските измерения на управлението на ГЕРБ и ОП. Такива
„тулупи“ го питат не за „успехите“ на правителството в борбата с коронакризата, а за
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акциите на ПФК „Левски“, дето му ги джироса съдружникът на Васил Божков Георги
Попов. По въпроса за законността на това джиро се обърка и

професор Огнян Герджиков, който първо заяви, че акциите са на Борисов, после се
извъртя, че за да бъде законно джирото,

трябвало да има съгласие от приемащия акциите. На напомнянето на репортерката на
Би Ти Ви, че законът очевидно позволява това джиросване, Борисов отговори: „На мен
законът ми позволява да кажа, че вие сте просто едни негодници и не искам дори да
чувам за вас! Няма на „Божков ТВ” да се хвана на въпроси! Извинявам се". Ясно ли ви е
защо България е на 111-то място по свобода на словото!? Когато всяка една от другите
„национални“ телевизии е практически „Борисов ТВ“, да придиряш на Би Ти Ви, че
популяризира тезите на хазартния бос Васил Божков, е просто скандално. Иначе някои
журналисти и журналистки, които са се превърнали в „тръбачи на успехите“ на
Борисов, си заслужават сравненията с пернатите. Дори трябва да се извинят на горките
животинки. Както и на зрителите, слушателите и читателите, заради превръщането на
медиите, за които работят, в присъдружни подлоги на управляващите.

Факт е, че психологическата война, която се води срещу народа от екраните и ефира на
т.нар. „национални медии”, се отразява зле на психическото здраве на нацията,
предизвиквайки в публиката истински стокхолмски синдром. Т.е.,

кара немалка част от облъчените с проправителствена пропоганда да заобичат своите
похитители.

И съответно „да им гласуват“, било при социологическите анкети, било на различните
видове избори. Без при това да се смущават от странните „мнозинства по интереси“ в
НС, формирани от уж „непримирими” противници като ОП, ДПС и „Воля“. Изборът на
Йордан Цонев за председател на Парламентарната комисия за контрол на
правителствените харчове около коронавируса, е като да вържеш лисица да ти пази
курника. А беше време, когато Бойко Борисов се жалваше, че Доган го бил поръчал, а
Делян Пеевски щял да го убие в ареста. И Валери Симеонов се хвалеше, че е
„изчегъртал“ ДПС от властта, а се оказа, че овластява допълнително партията на
Доган. Ясно е като бял ден, че и в българската политика няма вечни приятелства, а
само вечни интереси. Ето защо „честният“ частник, аптекар и бензинджия Веселин
Марешки предлага да му възложат създаването на държавната верига от
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бензиностанции, която ще осигури свободна конкуренция и ще осуети картелните
практики на пазара за горива. Всичко това ни кара с огромна предпазливост да
посрещаме уверенията на Борисов, че прави всичко възможно, за да ни опази живи от
коронавируса. Ако сравнително ниската смъртност от епидемията на COVID-19 у нас
(116 починали до 19 май, б.а.) е доказателство за навременността и ефективността на
въведените от правителството ограничения, с какво да обясним нулевата смъртност в
страни като Виетнам, Камбоджа, Еритрея, Намибия, Сейшелските о-ви, Мавритания, о-в
Мавриций, Мадагаскар, Мозамбик, Централно Африканската република и Уганда?

Ако пък пресметнем каква част от огромното население на Китай, Индия и Бразилия
съставляват починалите от коронавируса, може да се окаже, че там смъртността е
по-ниска и от тази в България. Всичко зависи от гледната точка. От гледна точка на
микробите, лекарите са опасни вредители. А от гледна точка на Британската империя
Джордж Вашингтон е бил терорист. Какъвто е бил и Васил Левски, според султан Абдул
Азиз. Така че малко скромност в самохвалствата на властта няма да е излишна.
Епидемията далеч не е приключила. Миналата седмица губернаторът на Ню Йорк
Андрю Куомо каза нещо потресаващо: 66% от новоприетите в болниците болни от
коронавирус са се заразили, докато си стоят вкъщи, контактувайки с хора, които
работят в рискови сектори. Как си представяте социалната изолация в апартаментите,
където живеят хора от две или три поколения? Няма ли да им омръзне този доброволен
затвор? Психясването по-приемливо ли е от коронавируса? Добре че управляващите не
ги оставят без зрелища.

В разгара на скандала с акциите на „отбора на народа“, джиросани на Бойко Борисов от
мажоритарния акционер на едноименния футболен клуб Георги Попов,

стана ясно какви тайни договорки е имало между властта и хазартния бизнес.

Тук футболът е само за прикритие. Ако Апостолът на свободата можеше да излезе от
неизвестния си още гроб и да види как акциите на клуба, носещ неговото име, се
развяват по софийските сокаци, щеше пак да скочи в гроба! Как ви изглежда
съпоставката между тефтерчето на Левски и днешните масрафи на клуба за
недоказали се чужди футболисти? Всъщност от времето на Томас Лафчис, до това на
Васил Божков и Бойко Борисов, клубът е бил непрекъснато джиросван на някой
„бащица“: Майкъл Чорни, Владимир Грашнов, Тодор Батков, Иво Тонев, Спас Русев, до
Георги Попов и Бойко Борисов. Днес обаче се е превърнал направо в „рандомизирано“
гнездо на далавери и скандали, стигащи до министъра на финансите Горанов и
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премиера Борисов. Ветерани на този славен някога отбор се молят на държавата за 100
млн.лв. заем, за да се изплатят задълженията към НАП и футболистите. Друг е
въпросът, че самото му придобиване от съмнителни „спасители“, ползващи се с
протекции от властта, беше издевателство над паметта на Апостола. А компроматите,
които Божков и Попов пускат на порции от Дубай, показват, че властта не само не се е
борела с корупцията, а е била съдружник на корумпаторите. Ето как в продължение на
5 години министър Владислав Горанов е „проспивал“ неплатените от Божков 700
милиона лева данъци. Но, вместо Борисов да го натири за това нехайство или
съучастие в престъплението, той го мъмри заради противопоставянето му срещу
обещания от самия него 9% ДДС за ресторантьорите.

Безспорно борбата срещу коронавируса у нас е много по-успешна от борбата с
корупцията, но

заслугата е на медиците, не на управляващите

начело с Борисов, които се опитват да придърпат към себе си като плячка чуждите
постижения. Без да са изпитали мъките на хората от предния фронт. Според ГЕРБ
историята на България се дели на два периода: до Бойко Борисов и при управлението
на Бойко Борисов. За времето след Борисов не се предвижда нищо, освен „След нас и
потоп!“ Дали казаното от генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски в
интервюто му с Миролюба Бенатова „Много хора ще умрат!“, не визира точно това
време?

Че ще се мре, това е неизбежно, но друго е да умреш с медицинска помощ, нали? Да са
ни живи и здрави лекарите, медицинските сестри, санитарите, лаборантите, шофьорите
на линейки и всички, които се опитват да ни удължат живота, въпреки нашето старание
да го съкратим!
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