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1. Що це є Голод?
Голод, це є коли люди не мають що їсти з різних причин.
2. Які є причини Голоду?
Голод може бути натуральний або штучний.
3. Що це є натуральний голод?
Натуральний голод відбувається коли страшна погода переходить і
нищить землю. Та земля тоді не зможе бути врожайною.
4. Що це є штучний голод?
Штучний голод це є коли злий уряд забирає їжу або зерно від людей,
щоб вони навмисно не мали що їсти.
5. Який був голод в Україні в 1932-1933?
В Україні був штучний голод.
6. Хто забирав зерно від українських селян?
Большевики
7. Чому Большевики хотіли знищити Українських селян?
Большевики знали що українські селяни були добрі робітники України.
Через їхні руки Україна мала зерно і мала що їсти. Большевики знали що
коли українські селяни будуть знищені, то і Україна буде знищена.
8. Що сталося з Україною і українцям через штучний голод?
Через штучний Голод в Україні між 7-10 мільйонів людей померло.
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Штучний голод це є коли злий уряд забирає їжу або зерно від людей,
щоб вони навмисно не мали що їсти.
5. Який був голод в Україні в 1932-1933?
В Україні був штучний голод. Большевики, уряд в Москві, пляново
зорганізував і перевів голод в україні щоб знищити українських селян та
підірвати біологічну силу української нації.
6. Чому Большевики хотіли знищити Українських селян?
Большевики знали що Українські селяни були добрі робітники
України. Через їхні руки Україна мала зерно і мала що їсти. Большевики
знали що коли українські селяни будуть знищені, то і Україна буде знищена.
7. Що це є колгоспи?
Колгоспи – це скорочення від колективного (спільного) господарства.
Одначе вони не були ніякими колективними господарствами, але
господарства керовані комуністичною державою. Вони були власністю
держави, а не українських селян.

8. Чому заведено примусову колективізацію?
В грудні 1927 року комуністичний уряд ухвалив запровадити
“добровільну колективізацію”. Але селяни не хотіли записуватися до
колгоспів. Тому комуністи приготовили кадри для терору і рішилися завести
насильну колективізацію і видали в тому напрямі різні накази і ухвали.
9. Що сталося з Україною і українцями через штучний голод?
Через штучний голод в Україні між 7-10 мільйонів людей померло.
Большевики хотіли знищити українську інтелігенцію і селян – всього того,
що ставило спротив Москви.

