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“Окупація як вона є”

Як  би  це  не  було  гидко,  але  окупація  України  (у  часовому
вимірі цей процес вже триває понад три сторіччя — ця ремарка для тих,
хто не знайомий, або не розуміє історії: шукати по темі “Чорна Рада”) не
просто продовжується, ще й нахабно поглиблюється. І мова навіть не про
не-кацапських  “заблукалих”  не-військових  і  інших  “чемних”  зелених
“братанів” — мова про всю ту ж (до огиди незмінну!) “місцеву” владу.

Хтось  (як  і  після  “дискотеки”  2004 року)  навіть  після  бійні
2014-го  (яка,  власне,  невпинно  продовжується,  ще  й  набирає  обертів)
наївно продовжував сподівався,  що “нові”  старі  “діячі”  почнуть нарешті
належні реформи для захисту українців (а це — головна функція держави
під  назвою  Україна,  звісно,  в  теорії )  і  хоча  б  закладуть  підвалини  для
невідворотності  покарань усіх  вкрай борзих беззаконних,  кількість  яких
вже важко просто перелічити. Багато хто навіть після “колінопреклоніння”
військовослужбовця  на  інавгурації  ПАРАШенко все  ще  продовжував
вірити  у  його  лукаві  слова  про  те,  ніби  він  зможе  “завершити  АТО
максимум за два тижні”.  Лише дехто,  споглядаючи все  це  блюзнірство,
тепер  вже  особливо  рясно  здобрене  кривавими  жертвоприношеннями
патріотів, вкотре пригадував сакраментальне “маємо, що маємо”.

ПроФФФесіонали (вже з трьома “фе”, які замінили тих голубих
“зоналів”, що були з двома — по факту вони всі вже органічно об’єдналися )
за  весь  цей  час  (скоро  вже  2 роки!)  досягли  результатів:  водночас  і
“неочікувано”,  і  безпроблемно  “втекли”  особливо  нахабні  “попЄрЄднІкІ”,
національну  валюту  “кинули”  в  кілька  разів  (разом  з  усім  населенням,
особливо бюджетниками і пенсіонерами). При цьому головне, що країна в
цілому стає вже не тільки де-факто, а й де-юре все менше власне країною!
Виправдовуючись  забаганками  терористів,  які  продиктував  іноземний
окупант  і  підписали  відомі  місцеві  аферисти,  Верховна зРада  в  чергове
“покращує” Конституцію (КУ) під радісне хрюкання “гаранта”.

Ще  коли  весь  цей  фарс  починався,  країну  “покращили”  по
факту  повним  роззброєнням  (без’ядерний  статус  відобразили  ще  у
проекті  КУ),  взявши на  себе  і  негайно виконавши обов’язки,  натомість
отримавши  лишень  обіцянки  безпеки  і  цілісності.  Пізніше  дозволили
перебування військового флоту “братана” у Криму (постійно продовжуючи
строк), до купи надавши автономію півострову і “особливий статус” місту
“Севастополь” (все це негайно втулили у КУ) — натомість, знову ж таки,
лише  чергові  глумливі  цяцянки.  Далі,  тупо  жартуючи  з  окупації  Грузії,
послали НАТО (у КУ одразу з’явився позаблоковий статус).  Тепер ось не
просто натягнули на шию усієї країни і (в першу чергу) населенню чергові
“обов’язки”  у  вигляді  “Мінських домовленостей”,  а  і  відобразили  їх  у
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Конституції  (поки  що  у  першому читанні).  Повсякчас  усі  навколо
задоволені  —  особливо  окупанти  (доречи,  й  усередині  країни  вони  теж
задоволені).

Якщо  хтось  сумнівається,  що  влада  тут,  на  нібито
“підконтрольній Києву” території, теж є окупаційною — згадайте історію
WW2 і придивіться до сучасних методів. Патріотів нищать (разом з тими,
хто  просто  опинився  поруч),  керівництво  відбувається  зовні  (більшість
цих людей, як і “попЄрЄднІкІ”, навіть не бажають користатися місцевою
мовою),  туди ж (закордон)  “зникають”  гроші і  навіть  ті,  хто “попалився”
(не домовився)…

Сьогодні  (31.08.2015),  коли,  власне,  чергове  “покращення”
втулили до сторінок багатостраждальної Конституції України, походу ще й
знайшли  крайнього  (терпіло),  який  нібито  (тільки  вдумайтесь!):  кинув
гранату  РГО  позаду  натовпу  ментів  (захищені  щитами,  бронею  і
шоломами),  яка  вибухнула  за  10 метрів  від  найближчої  людини,  але
якимось дивом уламками (показово,  що їх вперто звуть на окупаційний
манер “обломками”) вклала понад сотню осіб на лікарняні ліжка!

Коротка інформація. РГО — значно менш потужна варіація
на тему Ф-1 (у старечої Ф-1 маса 600 г, вбивчі уламки розлітаються на
відстань до 200 м; а у РГО маса 530 г, покриття вбивчими уламками біля
213-286 кв. м,  тобто  до  15-16 м,  максимальний  розліт  до  50 м, —  при
цьому уламки РГО швидше втрачають енергію, тож становлять меншу
загрозу  з  відстанню).  Навіть  коли  військові  (або  й  цивільні!)  у  зоні
так званої  “АТО”  (тим  більше  під  час  “перемир’я”)  підриваються  на
професійно встановлених (не-військовими з  підоRussia)  розтяжках (вибух
направлений,  з  використанням потужних Ф-1,  МОН і  навіть  снарядів!),
вони  часто  виживають  і  подекуди  не  стають  інвалідами.  Але  тут,  коли
вибухає плюгава (порівняно) РГО — вкрай захищені менти, наче усі типові
симулянти, сотнями йдуть до лікарень!

Але найбільш показовим є негайна заява хАвакова про те, що
якимось  дивом  одразу  (не  дивлячись  на  чисельні  жертви  і  чималий
натовп!)  вдається  затримати  безсумнівно  “винного”  злочинця-терориста
(вже  навіть  не  “підозрюваного”  — цього  разу  навіть  з  жувальної  гумки
його беззубих бабусь-дідусів аналіз ДНК не стали брати!), який начебто є
“Свободівцем”, в якого одразу знаходять таку ж саму гранату і збережену
ним  чеку  від  вже  використаної  тільки-но (зауважте,  що  ще  не  було
навіть  належного  огляду  місця  злочину  експертами!) …  Певно,
невиліковний дурень  якийсь  — не  інакше,  чи може все  ж на  клінічних
ідіотів власне розрахована така заява? … Питання риторичне.

Особисто  я  вже  давно  не  маю  сумнівів   про  те,  що  лави
ВО             “Свобода” складають нездари, триндуни та подекуди терпіли   (ті, хто
готовий  померти  за…).  При  цьому  перший  “твікс”  рекламується  на
останніх,  яких  природним  шляхом  стає  все  менше
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(див. 15             лютого             2014,             21:41   і  15             лютого             2014,             21:49  ),  поступово
демонструючи свою все більшу  схильність до відкритої зради  . Але ж щоб
бути  настільки  слинявими  даунами,  аби  так  гучно  серед  білого  дня
підставитися — такого не було навіть за часів Майданів! Що ця чергова
справа зі звинуваченням “цинічних бандерівців” шита білими нитками (або
ж ліплена жуйкою — то вже як кому подобається) нема жодних сумнівів.
Що ця  акція  залякування активних  киян  (напередодні  місцевих  виборів)
заздалегідь спланована — також.

Повертаючись  до  “латиноамериканських”  порівнянь,  вся  це
“mierda”  (аби  не  сказати  грубіше)  ще  й  називається  “junta”?  Та  в  цих
“членів”  владної  партії  навіть  “testículos”  немає!  В  них  хіба  треновані
язики  —  аби  забовтувати  місцевих  невиліковних  лохів  та,  звичайно,
лизати  зади  ліліПутінських  шісток  вкупі  з  усіма  “глибоко
занепокоєними”… От врешті й відбуваються суцільне “cajón de sastre”.

Як  довго  ця  нахабна  вакханалія  окупанта   буде  тривати?  Ще
після  Майдану-2004  я  особисто  був  переконаний,  що  більше  “мирного
майдану” не буде — майже так і відбулося (адже постраждали виключно
патріоти,  проте  винних  досі  не  покарано  —  більшість  ще  на
Майдані-2013-2014  з  миром  відпустили!).  Тепер  точно  мирні  протести
йдуть  у  минуле  —  вже  не  тільки  мені,  але  й  абсолютній  більшості
населення  нарешті  зрозуміло,  що  це  марна  втрата  двох  найголовніших
ресурсів кожної нації і країни (особливо під час окупації): часу і патріотів  .
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