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Търсете жената и ще разкриете причината за всяка интрига, неблагополучие,
престъпление. Тази крилата фраза тръгва по широкия свят от романа на Александър
Дюма-баща „Парижките мохикани“, издаден през 1854 г. Героят му - висшият
полицейски чиновник Антоан дьо Сантин, при всеки заплетен случай обичал да повтаря
Cherchez la femme, pardieu! Сherchez la femme!,
перифразирайки всъщност репликата на един от сатиричните персонажи на римския
поет Ювенал, че едва ли има спор, в който причината за кавгата да не е жена.

Свързвам тази крилата фраза с предизвестеното убийство на Борис Немцов. Да,
предизвестено е, доколкото политическите наблюдатели отдавна предупреждават, че
се планират нови крупни антируски провокации, включително на територията на
Руската федерация. През октомври 2014 г. политическият анализатор Иван Виноградов
писа: „Целта на провокациите е всеки път конфронтацията да бъде въвеждана на ново
равнище, с нов набор от средства, които да водят до евентуални нови загуби на
противника. Международното право е потъпкано
, контролираните медии го
интерпретират според заповедите на световния хегемон. Сдържащи фактори като
човечност, морал и т.н. в съзнанието на поръчителите не съществуват
“ (analitichen.pogled.info)

Впрочем, още през 1965 г. основателят на Хъдзъновия институт Херман Кан маркира
условната стълбица на ескалационния процес в книгата си „За ескалацията“. В
контекста на украинската „криза“ изявлението на украинския министър на отбраната, че
се разработва украинско ядрено оръжие за война с Русия; че то може тактически да
бъде използвано в Новорусия; както и информации, че се подготвя апокалиптична
провокация срещу Запорожките АЕЦ, са все част от технологията на ескалацията, която
трябва да доведе до пряк сблъсък между военните сили на братските славянски
страни, като не се изключва конфликт между Русия и НАТО.

Клането в Одеса, провокацията с малайзийския самолет, жестоките наказателни
операции срещу проруското население в Донбас и пр., ескалират провокации,
извършени на територията на Украйна. Те вече не са достатъчни. Пък и западното
обществено мнение все повече се убеждава кои са действителните извършители и
подбудители - Киевската хунта и отвъдокеанските й спонсори. Конфликтът трябва да
ескалира на територията на Русия, най-добре в столицата, още по-добре в центъра.
Какво по-добро от убийството на политик от ранга на Борис Немцов, считан за отявлен
противник на президента Путин, при това на публично място пред погледите на
минувачите.
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Истината е, че извън реториката, Немцов едва ли може да се нарече реален противник
на Путин. Рейтингът на Путин надскочи 80 % одобрение и никой не си въобразява - не
само в Русия, а и на запад - че в настоящия момент друг политик може да го задмине. На
„светлинни години” в класациите остават Зюганов, Прохоров и Жириновски, които имат
някаква подкрепа в руското общество. За разлика от Немцов и Каспаров, които
единствено „
правилните” грантови медии у нас представят за
политици с влияние в Русия.

И все пак – защо Немцов?

Лицеприятен, нахакан, критик на Путин и най-вече – с майка еврейка. Замисълът на
поръчителите е убийството да предостави на Империята на лъжата нови кофи
пропагандна помия в информационната война срещу Русия, която, по признание дори на
Хилари Клинтън, САЩ отдавна губят. Руската RT например е кабелната телевизия
номер едно сред чуждите новинарски канали в САЩ (далеч пред CNN, BBC,
Euronews и „Ал Джазира“) и в много страни от Латинска Америка,
сред които са Мексико и Аржентина. За последната година има най-висок ръст на
аудиторията с три милиона зрители в САЩ и половин милион във Великобритания.
RT е предпочитана телевизия, защото предлага смислена алтернатива на
корпоративните западни медии.
Просто днес светът има въпиеща нужда от истината и RT я поднася професионално,
обективно, искрено, отговорно (http://svetoven.pogled.info).

Убийството очевидно е внимателно pежисирано, предназначено е най-вече за
зрителите. Разхожда се Боря Немцов с любимата девойка безгрижно в късната вечер
по Червения площад. И само на метри от Кремълската стена го настига килърът, пуска
му четири куршума и бяга с автомобил. Също като в холивудски екшън. Любимата
девойка е 23-годишната украинска красавица Анна Дурицкая, която наскоро е правила
аборт в швейцарска клиника. Уместни в този контекст са няколко въпроса.

Ако бременността й е била нежелана, защо я е допуснала? Ако е била желана, защо я е
прекъснала? Дали не е таила надежди чрез новороденото да се превърне в госпожа
Немцова? Напълно нормална, впрочем, женска хитрост. Ако не е била твърдата
декларация на Боря Немцов, че не иска да се развежда? А дали подобна твърда
позиция не е обърквала нечии планове? От което следва, че Немцов е станал излишен.
И е можело да бъде пожертван физически. След което да бъде издигнат като жертва
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на Путин и знаме на закърняващата про-Вашингтонска грантова опозиция?

Еврейството на майката е друг съществен елемент в замисъла. Плановете на
антируската пропаганда предвиждат ексалиране на обвиненията в „антисемитизъм“
спрямо правителството на Путин и убийството на „
евреина
“ Немцов пред стените на Кремъл не се ли вписва напълно в сценария: то трябва да
убеди влиятелното еврейско лоби в САЩ да продължава да подкрепя провалите на
официален Вашингтон и клиентелистката Киевска хунта?

И така, има ли мотив Анна Дурицкая? Възможно ли е да го е завела, както допуска
икономистът Михаил Делягин, на точното място в точното време? Или някой е
използвал момичето да изведе Немцов на разходка пеша в нощна Москва на точното
място в точното време, както допуска политологът Виталий Третяков? Въобще, може ли
да изключим Анна Дурецкая от заговора за убийството на Немцов?

Отговори на тези въпроси засега няма. Затова, сherchez la femme, pardieu, както
съветва полицейският чиновник Антоан дьо Сантин...
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