Борис Ефимович Немцов
(1959-2015)

През нощта на 27 срещу 28 февруари 2015 г. в центъра на
Москва бе убит руският патриот и политик Борис Ефимович
Немцов. Застрелян бе подло, в гръб, след като седмици наред е
получавал
анонимни
заплахи
чрез
социалните
мрежи.
Застрелян бе само ден преди организирания от него протестен
поход под надслов „Пролет”. Застрелян бе, след като се
превърна в знаме на опозиционните сили в Русия, след като
написа и изрече убийствено точни анализи за гибелната
политика на Путин и на неговото обкръжение.
Кой ли е убиецът?
Кой е поръчителят?
Смела, нестандартна, всестранно надарена личност, Борис
Немцов бе роден за политически водач. Доказа се като
вицепремиер по времето на Борис Елцин, като губернатор, като
депутат, като опозиционен оратор и публицист.
Искрен приятел на България и на Украйна, Б. Немцов бе
сред малцината, които се опитваха да разграничат късогледата
политика на режима в Кремъл от неоспоримите добродетели на
руския народ. Народ-труженик и страдалец, близък по дух, по
душевност и вяра до българския.
Цинично и гротескно звучат опитите на официална Москва
да припише убийството на неизвестни, излезли сякаш от Нищото

„провокатори”. Изявлението на Вл. Путин, че убийството "носи
поръчков и провокационен характер" звучи примитивно дори за
дресирани привърженици на съветската пропаганда. Смешни са
намеците за някакви външни фактори, стремящи се да очернят
ореола на безукорния неосталинистки режим.
Същите доводи бяха тиражирани и след убийството на Анна
Политковская: някой избивал опозиционни дейци, за да
докажел, че в Русия свободата на словото и на съвестта са
понятия, лишени от смисъл. Като при Иван Грозни, при Николай
I, при Сталин, при Андропов.
Няма кой да повярва на кремълските демагози. От 2000 до
2010 г. в Русия бяха убити повече от 300 журналисти, надигнали
глас срещу безправието, агресията и вулгарната разправа с
инакомислещите.
Логиката
на
чекисткия
тоталитаризъм,
налаган вече 15 години върху една седма част от територията на
планетата, неминуемо трябваше да доведе дотук: до агресия
срещу Украйна, до разпалване на необявена братоубийствена
война, до избиването на близо 30 000 украински граждани от
прикрити редовни руски войски и от наемни терористи, до
убийството на всеки, дръзнал да издигне глас срещу курса на
великоруски шовинизъм на „националния лидер”.
Поклон пред паметта на Борис Немцов, руски държавник и
приятел на България, европеец, честен и талантлив човек, убит в
държава, управлявана от деспотичен режим!
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