«Справа здобуття української держави – це справа цілої нації
української, а не якогось класу чи партії»
Симон Петлюра

(в 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських
Націоналістів постановив щороку 23 травня відзначати
День пам'яті тих, хто боровся за свободу України. Дата
була приурочена до сумного дня - 23 травня 1938 року, коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Також було згадано
, що саме в травні пішли з життя «кращі сини України XX століття» - Микола Міхновський, Симон Петлюра).
Українські Герої — це українці, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Вони ставали до лав руських дружин
великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського,
Української Галицької Армії Мирона Тарнавського, Січових стрільців Дмитра Вітовського, а також Армії Української
Народної Республіки Симона Петлюри, Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери,
Української Повстанської Армії. Сьогодні ж це свято всіх захисників України від російської орди.
Сьогодні Українська держава докладає всіх зусиль, аби вшанувати героїв, які віддали своє життя за волю та соборність
країни в російсько-українській війні. Пам’ять про них має жити вічно. Ми згадуємо всіх поіменно, розповідаємо історії їхнього
життя, називаємо на їхню честь вулиці та встановлюємо пам’ятні знаки. Адже усвідомлюємо, що завдячуємо їм можливістю
продовжувати жити у своїй державі.
Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. З’явиться ще більше героїв, імена та історії яких ми
ще дізнаємося і зафіксуємо в ході цієї кровопролитної війни. Момент гідного всеосяжного вшанування ще попереду, після
остаточної перемоги над російським агресором.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сотні військових відзначені державними нагородами за відсіч
агресорові. Щонайменше 147 були нагороджені найвищою державною нагородою “Герой України”, з них – 75 посмертно.
Пам´ять про подвиг кожного з них – святий обов´язок усіх прийдешніх поколінь.
Дякуємо та віддаємо шану найсміливішим синам та дочкам України, які стоять на нашому захисті, та всіх тих,
хто віддав за це найцінніше – власне життя.
Слава Україні!
Слава її Героям!

