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Сьогодні (08.09.2016 р.) знову повернусь до остогидлої тематики
“Окупація  як  вона  є  ”  (оприлюднена  на  моєму  ресурсі   31.08.2015             р.  )  у
одвічному  контексті  “остаточного  вирішення  українського  питання  ”
(нажаль, по суті тут також зовсім нема нічого нового).

Вкотре  “гібридний             презик”        ПАРАШенко   на похованні чергового
загиблого  героя  (“цинічного  бандерівця”,  як  він  їх  називає)  під  час  чи то
АТО,  чи то  чергового  “перемир’я”  (реально  WW3  ,  яка,  не  дивлячись  на
багаторічні  очевидні  попередження  ,  на межі 2013-2014 років  докотилася
до  нас  )  прямо  виокремив  свою  сатанинську  позицію:  на  його
переконання українці  повинні  вимирати (показові  цитати  таких  його
“PR-танців  на  кістках”:  “потрапив  у  полон”  і  “загинув  від  ворожої  кулі”,
саме тому “має стати прикладом для майбутніх поколінь українців”)!

Поки імперський окупант ліліПутін (загальновідомий як  ХУ#ЛО)
із  садистською радістю тупо нищить українців,  найогиднішими засобами
насаджуючи  “руSSкій мірЪ”, —  голова  місцевих окупантів  (аналогічно
названий  мною  3,14-ЗДЛО —  див. ПТН             ХЙЛ             та             ПРШ             ПЗД  )  хитрожопо
підставляє українців під таку “дрібничку” як багатомільярдні борги, а ще
під  кулі,  снаряди,  ракети  і,  що  найогидніше,  під  “найсправедливіших
суддів”  вкупі  з  “правоПохоронцями” — при активному сприянні  свідчень
“розіп’ятих  дитинок  у  труселях”,  “зґвалтованих  епілептичних
пенсіонерок”  і  просто  “ображених  синичок-снігурів”.  Звісно,  все  подібне
апріорно  не  підлягає  сумніву,  як  і  інші  свідчення  апологетів
“радіоактивного попелу”!

Та  надглумливішими  є  “воплі і  соплі”  місцевих  ЗМІ,  які  (не
знайшовши  нічого  справді  жахливого)  лякають  суспільство  татуюванням
де-яких “торнадівців” і “зливом” записів їх обурливо-зневажливої поведінки
під  час  “закритих”  судових  засідань.  Певно,  якась  частина  плебсу  це  й
“прохаває”, але ж, як доводять сторіччя, “Україна — не поRussia” … Власне,
зазначене наочно доводять і  нещодавні події  з  одним телеканалом (знову
активні  громадяни,  ризикуючи власними свободою,  здоров’ям і  життям,
змушені  самоорганізовуватися  і  починати  самотужки  вирішувати
питання,  які  ніхто  навіть  не  збирається  вирішувати взагалі  ).  Зауважу,
що особисто я   за останні щонайменше півроку подивився цього ка-каналу
виключно  через  згадані  події  —  роздивлявся  один-єдиний  (завбачливо
зачищений, тобто “закоментований” і “відредагований”!) “документальний”
сюжет  “у мряці” …  Чим  не  дешева  реклама  для  такого  “потрібного”  і
“популярного” (очевидно, щонайменше не для мене  ) телеканалу?
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Рішення одвічних питань (визволення від окупації,  завершення
війни, запобігання геноциду, тощо) достобіса очевидні (клин клином). Легко
побачити,  що  насправді  лякає усіх  кривавих  апологетів  “остаточного
вирішення  українського  питання  ”,  тобто  окупантів-хазяїв  (як  вкотре
“встаючої  з  колін”  Імперії             Зла  ,  так  і  перманентно  “незалежної”
Русі-Країни).  Показово,  що  сама  лишень  ідея  виникнення
проукраїнських  партизанських  груп (публічно  згадано  25.03.2014             р.  )
реально (до срачки)  лякає абсолютно усіх  “легітимних окупантів”,  які  самі
плескаються у і  піаряться на крові  (поки що  десятків тисяч,  а  у
перспективі  мільйонів людей),  та  при  цьому  нахабно  називають  дієвих
патріотів-захисників “терористами” (такий собі консенсус             виродків  ).
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