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По време на студената война в армиите на страните от НАТО имаше подразделения за
водене на ядрена, бактериологична и химическа война и защита, обозначавани със
съкращението NBC. Наред с тях съществуваха и военни лаборатории за изследване на
образци на бойни отровни вещества и бактериологични агенти. Една такава
лаборатория функционира и днес недалеч от градчето Солзбъри в Англия, където се
разрази измислицата с „отравянето“ на двойния шпионин Сергей Скрипал и неговата
дъщеря Юлия. Противно на твърденията, че руски агенти са се опитали да ги умъртвят
с извънредно смъртоносния газ „новичок“, двамата бяха успешно „излекувани“. Което
подсказва, че в гореспоменатата лаборатория са притежавали и отровата, и
противоотровата. По същата логика някои анализатори изказват предположението, че
който има готова ваксина срещу новия тип коронавирус, той е неговият създател.

Сега, когато епидемията убива ежедневно между 800 и 900 заразени в Италия и
Испания, в САЩ броят на доказаните случаи на заразяване с коронавирус надхвърли
259750, а този на починалите стана 6603. Само в Ню Йорк за едно денонощие починаха
562 души. Потвърдени бяха и 1648 случая на коронавирус в американската армия, като
дори сред 5000-ния екипаж на атомния самолетоносач „Теодор Рузвелт“ бяха
установени към 100 случая на заразени моряци. Капитанът на самолетоносача Брет
Крозиър поиска с писмо до командването на американския флот разрешение да свали
екипажа на брега на остров Гуам. Скоро след това той беше уволнен под предлог, че е
изпратил писмото и до лица и медии извън командната верига на армията.

За сравнение, сутринта на 4 април броят на доказано заразените в световен мащаб
надхвърли цифрата 1 милион души, а този на починалите беше 56 730. От Белия дом
изказаха мрачната прогноза, че при това развитие на епидемията в САЩ може да умрат
между 100 000 и 240 000 заразени.

На този фон Китай обяви, че успешно е спрял разпространението на новия тип
коронавирус, наречен COVID-19, но във Великобритания и САЩ веднага изразиха
съмнение в предоставените от Китай статистики. И запяха старата песен, че Китай
умишлено е предизвикал епидемията, за да постави на колене западния свят. В Yahoo
News, на който се позовава турският вестник „Миллиет“ (01.04.2020), „изтече“ секретен
доклад на ФБР, според който в края на 2018 г. американски митнически служители са
заловили на едно летище китайски учен, носещ куфар с три шишенца. В тях имало
образци от двата типа коронавирус-SARS и MERS, предхождащи COVID-19 и особено
смъртоносният вирус Е-Coli. Не е известно дали от ФБР са уведомили за случая Белия
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дом и защо президентът Тръмп не е предприел нищо, ако е бил уведомен за това. От
ФБР отказвали коментар и не съобщавали имената на китайския трафикант на вируси.
Никой не обяснява и защо епидемията с коронавируса избухна в Китай, а не в Щатите,
ако целта на трафиканта е била да зарази американците. Което не пречи на
американското ръководство да обвини днес Китай и Русия в биотероризъм, въпреки
предоставената от тях помощ срещу епидемията в САЩ. Дори от екрана на една наша
„национална“ телевизия прозвуча твърдението, че Русия била изпращала шпиони под
формата на помощ срещу коронавируса. Очевидно Белият дом не може да обясни на
американците как Пекин овладя епидемията за няколко месеца, а в Русия делът на
заразените и починалите от коронавируса е незначителен в сравнение с този в Италия,
Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Великобритания и САЩ. На твърденията на
Пекин, че вирусът е бил донесен в Ухан от американска военна делегация, посетила
града през миналата година, президентът Тръмп отговори с нарицателното „китайски
вирус“. А в Лондон, ако съдим по публикацията на Хари Коул и Стивън Адамс в
британския всекидневник „Дейли мейл“ (29.03.2020), министри от кабинета и
парламентаристи от партията на торите упражняват натиск върху премиера Борис
Джонсън за преразглеждане на отношенията с комунистическата свръх държава
Китай. Първо, защото Пекин бил предоставял занижени от 15 до 40 пъти статистически
данни за броя на заразените и починалите от коронавируса; второ, защото си затварял
очите за продължаващите да функционират пазари за дивечово месо, като този в Ухан,
от който се предполагаше, че е тръгнала епидемията с коронавируса; трето, защото
Китай бил предизвикал умишлено дефицит на защитни маски, облекла и ръкавици
срещу коронавируса, от каквито отчаяно се нуждаят лекарите, медицинските сестри и
медицинския персонал в САЩ и на острова; четвърто, защото възползвайки се от
епидемията, Пекин се опитвал да наложи своето икономическо и политическо влияние
по света, оказвайки помощ с маски, защитни костюми, ръкавици и тестове за
коронавирус на редица западни и африкански страни. Авторите на коментара във
вестник „Дейли мейл“ твърдят, че в разгара на епидемията в Ухан и заобикалящата го
провинция Хубей, китайските лидери поръчали за правителствените агенции огромни
количества средства за индивидуална защита, произведени във фабриките в Китай и
предназначени за износ. По този начин предизвикали глобален недостиг на предпазни
средства срещу коронавируса. Сякаш ако тези средства бяха произведени във
Великобритания, правителството на Нейно Величество щеше да ги подари на
нуждаещите се от тях Италия и Испания. Западната и в частност британската
„солидарност“ сякаш се ръководи от моралните принципи на Настрадин Ходжа, който
казвал: „Умре ли жена ми, за мен свършва половината свят. Умра ли аз – свършва
целият свят!“.

Китай не е виновен, че ЕС не прояви никаква солидарност с Италия и Испания, ако не
броим жеста на Германия, която се съгласи да трансферира на своя територия 47
заразени с коронавируса от Италия и десетина такива от Испания. Италия и Испания
получиха помощ от Русия, Китай и Куба, но не и от страните, изповядващи прословутите
„евроатлантически ценности“.
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Пекин не е отговорен и затова, че британската фирма за защитно оборудване JSPе
изнесла двата си завода в Китай, които според „Дейли мейл“ са били реквизирани от
китайското правителство, за да произведат наличните екипировки за респираторна
защита. Освен това Пекин е проявил завидна прозорливост, нареждайки на
действащите в чужбина китайски оперативи да изкупят на едро медицински материали
от западните страни. Например отвъдморските бюра на подкрепяната от китайското
правителство „Грийнланд Груп“ са изкупили 3 милиона предпазни маски, 700 000
защитни костюма за еднократна употреба и 500 000 чифта ръкавици. Те се чувствали
длъжни да съдействат на усилията за смекчаване на разпространението на вируса,
което довело до орязването на важни медицински доставки в Китай. Това, според
„Сидни Хералд“, се виждало от един бюлетин на компанията. Заключението на „Дейли
мейл“ обаче е впечатляващо:

„Иронично, а за критиците – цинично, сега Китай започна да доставя маски и други
екипировки на други страни. Банката на Китай изпрати 200 000 артикула за
индивидуална защита на Ирландия, а китайският магнат Джак Ма даде комплект
тестове, маски и други на 54 африкански страни”. Парламентаристът от партията на
торите Том Тагендхат каза: „Пекин маскира най-големия за едно столетие извънреден
здравен случай и стойността на тази измама е глобална“.

Неназовани „старши“ министри 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 първата атака срещу китайската компания
дойде от Доналд Тръмп, не е трудно да се досетим кой дърпа конците на въпросните
британски „старши“ министри и парламентаристи.

Няма да адвокатствам на Пекин, но се питам какво щеше да направи правителството на
Великобритания ако епидемията с коронавируса, която застигна дори кралското
семейство, беше тръгнала от емигрантските гета на английските градове? Забравиха ли
англичаните как Доналд Тръмп забрани на техните граждани да влизат в САЩ
когато„китайският вирус“ разтърси „Стара Европа“ и се развихри на острова? Въпреки
това самите САЩ, според СЗО, се превърнаха в новия световен център на епидемията.
И, понеже Белият дом е склонен да обвини Пекин в „биотероризъм“, ще цитирам
коментара на журналиста Арслан Булут, публикуван във вестник „Йеничагъ“
(19.03.2020) под заглавие: „Командване на вирусните сили“. От него научаваме, че преди
пет години създателят на „Майкрософт“ Бил Гейтс е направил пророческо изказване
относно бъдещия „биотероризъм“. Обръщаме внимание на Бил Гейтс, защото една
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фондация, носеща неговото и на съпругата му Мелинда имена, притежава патента на
вирусологичната лаборатория в Ухан. Фондацията е участвала и в проведеното в Ухан
миналата година учение по антивирусна защита. Любопитно е, че същата фондация
притежава акциите на опериращата в Германия фирма CureVac, която разработва
ваксина срещу коронавируса COVID-19, но отказа 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 години нещо сложи край на живота на над 10 милиона хора, то
няма да е толкова война, колкото един вирус, разпространяващ се с висока скорост. Те
ще бъдат унищожени не с ракети, а с микроби. 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 естествена епидемия
като Ебола, или пък някакъв биотероризъм“.

И какво предлага да се направи Бил Гейтс?

„Приоритетно трябва да създадем в бедните страни медицински екипи и една силна
система на здравеопазване. Трябва да провеждаме симулации: не военни, а
бактериални игри. Последната такава беше проведена в САЩ преди 2001 г. и не
завърши много добре. Досега резултатът между бактериите и хората е 1:0“.

Разбира се, че преди 2001 г. САЩ са провеждали учения по темата „биотероризъм“. Но
щом е така, защо „правилните“ медии и политиците на Запад заобикалят възможността
епидемията с коронавируса да е продукт на американска биологична атака? Има ли
връзка 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 принадлежи на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“?

Така или иначе, съдейки по глобалното разпространение на коронавируса от Китай,
през Корея, Япония, кораба „Диамантената принцеса“, Иран, Италия, Испания,
Франция, Германия и Обединеното кралство, до САЩ, Канада и Латинска Америка,
можем да кажем, че никой не е невинен. Дали някой е култивирал новия тип
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коронавирус, а друг го е пуснал или изтървал - това е отделен въпрос. Според
американския учен професор д-р Робърт Гари, преподавател в медицинския факултет
на университета в Тюлейн, Ухан не е първоизточникът на коронавирусната епидемия.
Става дума за съвсем естествена мутация на вирус, който десетки години по-рано е
съществувал сред хората. Следователно властите в засегнатите от COVID-19 страни са
виновни затова, че въпреки започналата епидемия са проспали месеци, преди да вземат
предпазни мерки. Виновни са и гражданите, които продължават да се държат така,
сякаш нищо не се е случило. Накрая някоя нещастна медицинска сестра в Испания или
Италия ще изплаче: „Болният ми показва с очи, че ще умре, а аз плача от безсилие!“.

Така стигнахме до положението да ходим с маски, да пазаруваме в определени часови
отрези, заделени за възрастни, и да се изолираме по домовете си като прокажени или
чумави! На всичко отгоре, решенията на тези, които ни „предпазват“ от вируса, се
променят по няколко пъти на ден или през ден. Веднъж министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев забранява влизането на камиони за Турция, но същия
ден отменя заповедта си. После същият министър издава заповед за задължителното
носене на маски на публични места, но осъзнал, че маски няма, отлага нововъведението
за събота (04.04.2020). Понеже нямало обществен консенсус по въпроса. Не следваше
ли този консенсус да се осигури преди да бъде подписана въпросната заповед? Дали
министър Ананиев няма да възстанови и карантината в Банско, след като от
Националния оперативен щаб съобщиха, че местни лекари са укрили факти за
заразяването на над 50 души. Оказа се, че и в Народното събрание в София има трима
заразен с коронавирус - депутатът от ДПС Хасан Адемов, който е приет за
хоспитализация във ВМА и депутатките от ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова и Даниела
Малешкова. Първата се е заразила, докато в качеството си на общо практикуващ лекар
преглеждала заразени с коронавирус пациенти. Това наложи да се отложи за петък (3
март) заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси, което забави
актуализацията на бюджета и удължаването на извънредното положение. С
безценната помощ на ДПС всички предложени от правителството мерки бяха одобрени
от НС. Сутринта на 4 април шефът на националния оперативен щаб генерал-майор
професор д-р Мутафчийски обяви, че броят на доказано заразените с коронавируса е
станал 498, а този на починалите - 14. Очевидно пикът на епидемията още не е
достигнат, за да стане низходяща кривата на заразяванията. Ерго, извънредното
положение може да продължи и след 13 май.

Обаче, тъй като парламентът е в карантина, възниква конституционен проблем, заради
перспективата заседанията да се провеждат дистанционно, вместо присъствено. От
ДПС моментално си приписаха пророчески способности, понеже първи били
предложили НС да заседава дистанционно. Животът на народните представители им е
по-мил и от увеличението на заплатите „с цел да могат да даряват“, както каза Цвета
Караянчева. Другото било популизъм. Тук се намеси Бойко Борисов, който призова ПГ
на ГЕРБ да внесе предложение за замразяване на депутатските заплати към равнището
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им от ноември 2019 г., и председателят на парламента Караянчева 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 депутати за
коронавирус и два от тестовете се оказаха положителни. Макар че според
избирателите, някои от „народните избраница“ са болни повече от глупост, алчност и
арогантност. Което, разбира се, не оневинява онези, които „им гласуват“.

Впрочем, въпреки наложените забрани на събиранията, въпреки ограничаването 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 коронавируса 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 заразените вече бяха 498, а
починалите – 14. Въпреки това, от екрана на телевизия „Алфа“ отхвърлят карантинните
мерки, предлагайки вместо с епидемията, управляващите да се заемат с абортите.
Хората на Сидеров премълчават факта, че и Москва беше поставена под карантина, а в
цяла Русия беше въведено извънредно положение. Трябва ли да превърнем стадионите
и спортните зали в полеви болници, а ледените пързалки в морги, за да се разбере, че в
условията на такава епидемия играта на демокрация и човешки права е опасна и за
своите любители? Това е като да дърпаш тигъра за опашката. Епидемията с
коронавируса така или иначе ще свърши някога, но човешката глупост – никога! А тя,
както е казал Алберт Айнщайн, е безкрайна. Докато за безкрайността на Вселената той
не бил съвсем сигурен.
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