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Суверенна, як ніколи раніше
Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що України взагалі не існує. Він
не визнає її суверенітет, її власну культуру, а
також свободу вирішувати з ким укладати союзи. На думку Путіна, Україна може існувати
лише у «партнерстві» з Росією.

роги часто сприяли об’єднанню нації. Українська армія відбивається, українська політика
відбивається, український народ відбивається – з моменту нападу з’явилася така сильна
єдність між усіма, якої ніколи раніше не було.

Партнерство ж завжди вимагає згоди, як
мінімум, двох сторін. Але що робити, якщо
одна із сторін взагалі не хоче партнерства?
А що робити, якщо інша все одно наполягає
на партнерстві? Що, якщо вона також значно
сильніша і розпочинає війну, щоб забезпечити
так зване «партнерство» в односторонньому
порядку? Тоді це називається, у класичному
розумінні – імперіалізм. Це те, що намагається робити Росія – підкорити нібито слабшого
сусіда.

Україна – це держава, в якій живе самостійний
та суверенний народ. Українці знають це вже
давно. А своїм вторгненням Путін спростував
свої ж твердження. Більше того, він показав
всьому світові, який український народ суверенний та впевнений у собі. Тому що Україна
продемонструвала, що без бою не здасться
та довела усім, що Путін помиляється і що
Україна не належить Росії. Путін створив українських героїв і зробив помітною українську
незалежність так сильно, як ніхто раніше не
зміг. Принаймні з моменту вторгнення Путіна
весь світ знає: Україна – це одна нація.

Путін закінчив свій памфлет «Про історичну
єдність росіян та українців» наступним реченням: «А якою має бути Україна – вирішувати її
громадянам». Але чекайте! Український народ
зробив це вже двічі. Перший раз, коли всі області України у 1991 році проголосували за її
незалежність – до речі, і Крим також. Вдруге
це рішення було ще більш очевидним.

У цій книзі подано щонайменше 100 доказів
української ідентичності з усіма її гранями,
особливостями та проблемами. Всі вони свідчать про існування нації з власною культурою
та власним розумінням ідентичності – незалежної та суверенної як ніколи!

Цього разу не голосування показало, наскільки українці вірять у свою країну. Натомість – їх рішучий супротив у загарбницькій
війні з Росією. Як показує історія, зовнішні во-

Бенджамін Фредріх

в Україні налічувалося

425 689 тракторів

Танки vs. Трактори
З перших днів повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, все
більше і більше з’являлось повідомлень,
фото та відео про те, як українські селяни
крадуть російські танки. Іноді кажуть, що
фермери просто відбуксирували їх за допомогою своїх тракторів. Чи всі ці розпові-

ді правдиві, неможливо однозначно з’ясувати. Але деякі з них звучать, принаймні,
переконливо. З огляду на те, що трактори
використовуються як один із видів військової техніки, напрошується порівняння
російських танків з українськими тракторами: чого ж більше?

У Росії до війни налічувалося

12 420 танків
Станом на 2009

один символ відповідає
1 000 транспортам
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Приховане слово
в Гербі України

Герб України
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Тризуб – національний український
символ, який має свою непросту
історію. Це малий Державний Герб
України, який був заборонений у
часи Радянського Союзу, а також
використовувався колись нацистами для власних цілей. Сьогодні ж
його можна зустріти на українських
банкнотах, марках і, звісно, на великому Гербі України. В українських
школах дітей також вчать, що якщо
уважно придивитися, то на Гербі
можна роздивитись слово «Воля».
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Кількість твітів про Україну
російських урядових акаунтів, які ...

Підготовка до
війни: поширення
фейкових новин
Згідно з дослідженням, 75 офіційних акаунтів російського уряду відповідальні за поширення дезінформації. У період з 25 лютого по 3 березня 2022 року вони опублікували
1157 твітів – три чверті з них про Україну.
У цих твітах виправдовувалось російське
вторгнення та поширювалась неправда. їх
ретвітнули 36 мільйонів разів, вони отримали приблизно 30 мільйонів уподобань та
чотири мільйони коментарів.

… неправдиві

... правдиві
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Ширина
європейських
залізничних колій
У Радянському Союзі завжди будували ширші залізничні колії, ніж у Центральній та Західній Європі. Україна також робила ставку на широкі траси.
Однак у 2020 році вона заявила, що в майбутньому перейде на вужчу стандартну колію. Чому? Це
полегшить вантажні та пасажирські перевезення
із західними сусідами.
Різна ширина колії в Європі та світі є результатом
економічних, технічних та військових причин. Наприклад, колія, відмінна від сусідніх країн, часто
навмисно обиралася з військово-стратегічних
міркувань, щоб, наприклад, у разі війни ускладнити транспортні постачання противника.

Ширина
Ширина колії
колії вв міліметрах
міліметрах
11435
435
11520/1
520/1524
524
11600
600
11668
668
84

Країни, які офіційно
визнають Голодомор
геноцидом ...
На початку 1930 років, за різними оцінками, від
шести до семи мільйонів українців загинули від
голоду. Відповідальним за це був Радянський
Союз, під керівництвом Йосипа Сталіна. На той
час диктатор боявся спроб України здобути незалежність. На його думку, ще однією причиною є
те, що українські фермери сплачують замало податків на зерно. Його реакція? Ще більш високі
продовольчі збори, арешти та розстріли, коротше кажучи – геноцид. Пізніше це отримало назву – Голодомор. 13% населення України загинуло
під час Голодомору. Протягом 50 років нікому
не дозволялося говорити про це. В СРСР хотіли
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стерти всі згадки про цей геноцид, шляхом загального замовчування. Це одна з причин, чому
Голодомор сьогодні є однією з найбільших гуманітарних катастроф 20 століття, про яку багато
хто навіть не чув.

… та країни, які
рішуче це заперечують
Станом на 28.4.2022
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Погляд у 2019: в Україні проживає майже 40
мільйонів людей. Близько восьми мільйонів
з них – росіяни. Більшість російськомовних
мешкає на сході України. За даними опитування, загалом близько 30 відсотків населення України розмовляють російською чи іншою
мовою. У той час Росія також почала видавати російські паспорти на тимчасово окупованих територіях на сході України. Для західних
спостерігачів це вже було ознакою ескалації
російсько-українського конфлікту.

Крим

Росія

Чорне море
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Чи знали ви, що географічний центр Європи знаходиться в
Україні? А чи знали ви, що в Україні у півтора рази більше бібліотек, ніж у Німеччині, Австрії та Швейцарії разом? А ви знали, що більшість насіння соняшника та олії йде з України? А
те, що площа для вирощування соняшника в Україні такого ж
розміру, як уся Литва? А те, що найглибша станція метро у світі також знаходиться в Україні? Що Україна посідає четверте
місце у рейтингу пісенного конкурсу «Євробачення»? А те, що
в Україні два рази святкують Різдво?
Новий KATAPULT-атлас показує, що зараз відбувається в Україні, а також те, що там руйнується. KATAPULT видає цю книгу на
чотирьох мовах. Такого ми ще ніколи не робили! Книга видається німецькою, українською та англійською. І звісно також
російською. Російську електронну книгу ми надішлемо саме
на той сервер, на якому кілька років тому пропонували для нелегального завантаження наші взломані електронні журнали.
Якщо ми завантажемо туди нашу книгу, то вона буде доступна
по всьому світу безкоштовно. Також і в Росії.
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