„Разбирачи” по всичко! И този път, когато проблемът е крайно сериозен
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По предложение на правителството вчера парламентът гласува и в страната бе
въведено извънредно положение за срок от 1 месец, като мярка за ограничаване на
разпространението на коварния вирус от Ухан, който засегна целия свят.

Целта е чрез редица ограничения да се направи опит за намаляване на риска заразата
да се разпростре навсякъде и да се случи апокалипсис, какъвто наблюдаваме в някои
от страните, най-пострадали в момента от коронавируса.

Знаем, че има кибици, на които не може да се угоди. Ако не вземеш мерки ще те
критикуват, че не си взел. Като вземеш мерки пък ще те обвинят защо си ги взел.

Веднага обаче се намериха хора, които започнаха да коментират при какви
обстоятелства и баланс на права и ограничения трябвало парламентът да спази с
въвеждането на извънредното положение, каквото между впрочем въведоха и куп
други държави.

Други дават акъл какво не трябвало да се прави, или обратното, а трети се оляха,
говорейки за диктатура и танкове!?

Става въпрос за хора, които са се „специализирали” в коментиране на всичко. Едни и
същи „специалисти” по всякакви въпроси (лично на мен са ми втръснали до болка),
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които дефилират по телевизиите под път и над път и се произнасят по какви ли не
теми, а редица информационни сайтове дават (да се чуди човек защо) дават гласност на
безумните им писания.

Сред тези лица преобладават хора, които са доказали отсъствието на какъвто и да е
принос за обществото с краткия си престой в политиката преди повече от десетилетие
или такива, които от години се въртят около политиката, правейки серия от неуспешни
опити да влязат в нея.

Очевидно те нито си дават сметка за сериозността на тази невидима заплаха, която ни
дебне и застрашава, нито преценяват трезво тежките последствия от нея при условие,
че все още не се знае истината за появата на коронавируса.

А всъщност става въпрос за нашето здраве и живот. Кратко точно и ясно. И за нашата
солидарност като бъдем дисциплинирани към медицинските кадри и другите
служители, които са на първата линия в битката с това непредвидимо
предизвикателство.

Без да е изобщо ясно как ще свърши всичко това да седнеш да коментираш всякакви
второстепенни проблеми, които изникват всекидневно, само и само да си актуален,
значи, че не си добре.

Жалкото е , че и в политиката сме свидетели на неадекватност. Президентът Румен
Радев, например, който мълча цяла седмица и се активира едва, след като беше
критикуван в медиите за своята пасивност, вчера пък се жалва, че не бил информиран
за въвеждането на извънредното положение. Да му имам проблема!

Добре ще в това сложно и непредвидимо откъм последствията време на изпитание
медиите да сложат под „карантина” безумните коментари на тези всезнайковци и
„специалисти” по всякакви теми и да дадат думата на здравните професионалисти и
експерти. В противен случай самите медии рискуват да станат смешни с избора, който
предлагат.
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