
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ З 1917-ого ДО 1920- ого РОКУ

Сьогодня ми відзначаємо століття незалежності і суверенності України.
Це було в минулому столітті, 22-угого січня 1918, Центральна Рада завершила, 
4-им універсалом, цю історичну подію.                               Ь                                     

Рік пізніше, 22 січня 1919 р., Центральна рада проголосить об’єднання 
українських земель.
Ця подія, є лише завершенням низки ситуацій, пов'язаних з відродженням 
української культури, повстанням рухів національного визволення, в реакції на 
поневолення України царем, повстань українського народу, які вели неочікувано
до революції 1917 року.
У 1900 році Микола Міхновський, харківський адвокат, у супроводженні 
інтелектуалів, публично  обороняє право цілої України на незалежність, 
заявляючи що Українці мають здійснити своє визволення "від Карпат аж до 
Кавказу ".                                                           
Того самого року створюється Українська революційна партія.                               

Проєкт української держави набирає форми, і вироджується серед великих 
потрясінь першої світової війни, які переживають окупаційні імперії Росії і 
Австро-Угорщини.
Від березня 1917 р., після упаду царського режиму, створюється тимчасовий 
парламент (Українська центральна рада). Михайло Грушевський, вернувшись до
Києва, є обраний президентом України.
Створюється український уряд, і проголошується українська автономія.
Генерал Табуі буде придставником Франції в Києві. Мимо прийнятих законів, 
деккретів підписаних урядом, шлях до перемоги сіяний перешкодами.
Упродовж всього цього періоду, Україна мусить собі давати раду з численними 
збройними конфліктами, і відбиватися від численних повторних аґресій 
большевиків Леніна, білої армії Денікіна, анархістичних угруповань Махна, 
окупаційного німецького режиму, завдяки якому Павло Скоропадський стає 
головою окупованої держави.
Але в кінець 1918-ого року, ресбубліка виявляється востановленою з правлінням
директорії.
Після резиґнації Володимира Винниченка, Симон Петлюра є обраним головою 
директорії, з титулом головнокомандуючого української армії. Він буде правити 
змаганнями Українців за їхню незалежність і осягне з’єднання двох українських
держав (зхідної і західної), в одну республіку 22 січня 1919 року.                           

Україна розділина між Румунією, Чехословаччиною, Мадярщиною, Польщею і 
Росією, змушена приказать своїм війскам покинути свою батьківщину і здати 
зброю на полсьській території.
Так закрився період незалежності України.                                                                

Її включення в СРСР триватиме близько 70 років. Симон Петлюра, на еміґрації 
у Парижі, упаде під кулями аґента Москви, на вулиці Расін, і помре 25-ого 
травня 1926 р. У шпиталі Шаріти що став Катедрою Святого Володимира 
Великого.
24-ого серпня 1991 р., стане датою проголошення нової незалежності України.
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