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On the Occasion 
of the 23rd Anniversary of 
Ukraine's Independence, 

 

With deepest respect and sincere pride, the Ukrainian 

American Bar Association salutes the Ukrainian people who 

continue to bravely demonstrate their gargantuan moral 

strength by shedding their blood and sacrificing their lives to 

forge a truly free, national, and democratic Ukrainian 

consciousness which is a God-given right of every nation. 

With their single-minded resolve and unwavering desire to 

freely determine their own destiny as a united and 

independent country, the Ukrainians' unshakable 

determination will overcome the terrorist forces of the 

foreign invaders from the Kremlin that are vindictively bent 

solely on the total destruction of Ukraine's independence.  

The Ukrainian people have heeded the prophetic words of 

the Ukrainian bard, Taras Shevchenko, and Ukraine shall 

never be in shackles again!  

Glory to Ukraine -- Glory to its Heroes! 

 

And glory, freedom's knights, to you, 

Whom God will not forsake. 

Keep fighting—you are sure to win! 

God helps you in your fight! 

For fame and freedom march with you,  

And right is on your side! 
 

"The Caucasus", by Taras Shevchenko 
Pereyaslav,  November 18, 1845 

English Translation by John Weir 

З Нагоди 

23-ї Річниці 

Незалежності України, 
 
З найглибшою повагою і щирою гордістю, Асоціація 
Українських Правників Америки вітає український 
народ, який продовжує мужньо демонструвати свою 
гігантську моральну силу, проливаючи свою кров і 
жертвуючи своїм життям, щоб викувати справді вільну, 
національну і демократичну українську свідомість, яка є 
дане Богом правом кожного народу. З їх 
цілеспрямованою рішучістю і непохитним бажанням 
вільно визначати свою долю в якості єдиної і 
незалежної країни, непохитна рішучість українців 
подолає терористичні сили іноземних загарбників з 
Кремля, які мстиво зігнуті виключно на повне знищення 
незалежності України. Український народ послухав 
пророчі слова українського барда, Тараса Шевченка, і 
Україна ніколи не буде в кайданах знову!  
 
Слава Україні --- Героям Слава! 
 
 

І вам, лицарі великі,  

Богом не забуті.  

Борітеся — поборете,  

Вам Бог помагає!  

За вас правда, за вас сила  

І воля святая! 

Тарас Шевченко - "Кавказ" 
Переяслав, 18 листопада 1845 
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