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БЕЛАРУСЬ ПАМЯТАЕ

Нягледзячы на пахмурную раніцу, на сталічнай плошчы Перамогі
сабралася шмат людзей. Гэта знакавае месца ўжо каторы год —
эпіцэнтр мерапрыемстваў аднаго з найважнейшых свят краіны.
Не пужае ўдзельнікаў ні магчымы дождж, ні пранізлівы вецер —
узнёслы настрой паляпшае ўсе ўмовы надвор'я. Хтосьці з галоўных
герояў свята — ветэранаў, нават успамінае, што тады, у 1945-м, у
беларускай сталіцы таксама было дажджліва...
Павіншаваць пераможцаў і ўскласці кветкі да манумента прыйшлі
прадстаўнікі ўлады і замежныя госці. Першым упрыгожыў помнік
вянок Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, які прыбыў на
плошчу разам са сваімі сынамі. Кветкі таксама ўсклалі кіраўнікі
рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, Нацыянальнага
сходу, судоў, Савета бяспекі і Узброеных Сіл, праваахоўных
органаў, маладзёжных і грамадскіх аб'яднанняў, прадстаўнікі
замежнага дыпламатычнага корпуса, Беларускай праваслаўнай
і Рымска-каталіцкай цэркваў. Па традыцыі кіраўнік дзяржавы
звярнуўся да прысутных са словамі віншавання.
«Вось мае дзе ся ці год дзе бе ла- непера можнасці ваен най машы ны
рускі народ жыве і працуе пад мір- Трэ ця га рэй ха», — ска заў Алякным не бам. Маг чы масць ды хаць сандр Лука шэнка.
сва бо дай, га да ваць дзя цей і раПрэзідэнт успомніў тых, хто змада вац ца кожнаму но ваму дню даў гаўся насмерць пад Мінскам і Магінам ратны подзвіг нашых баць коў, лёвам, на берагах Дняпра і Бярэзідзя доў і пра дзе даў. Сёння мы пра- ны, адзначыўшы, што «кожны рубеж
слаўляем мужнасць воінаў, гераізм абароны для ворага быў Брэсцкай
партызанаў і падпольшчыкаў, тыта- крэпасцю».
Бяда прыйшла ў тыя часы ў кожнічныя намаганні працаўнікоў тылу.
Мена ві та на бела рускай зямлі са- ную беларускую сям'ю: дзве трэвец кія салда ты развянчалі міф аб ція загінулых — мірныя жыхары.
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Хатынь, Дальва, Азарычы, Шунеўка,
Трасцянец — гэтыя месцы генацыду беларускага народа вядомы ўсяму свету. «Асаблівая тэма — лёсы
дзяцей вайны. Сёння гэтыя людзі
сталых гадоў — жывыя сведчанні і
сведкі зверстваў акупантаў. У іх на
вачах забівалі родных і блізкіх. Яны
раслі ў голадзе і холадзе першых
пасляваенных гадоў. На роўных з
дарослымі адстойвалі і адбудоўвалі
краіну. Найбольш змрочныя старонкі ў самотнай кнізе вайны — дзіцячыя донарскія канцлагеры. Праз іх
прайшлі тысячы дзяцей, а выжылі
адзінкі. Усім, хто сёння падтрымлівае
мітынгі неанацыстаў і шэсці састарэлых ваяк з батальёнаў СС, трэба
прыехаць у Беларусь і пабываць у
пасёлку Чырвоны Бераг, дзе быў такі
канцлагер. Убачыць пранізлівы крык і
ўбачыць мемарыял дзіцячым марам,
якія не збыліся», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Вялікая Перамога — трыумф жыцця над смерцю, і будучыя пакаленні
павінны ведаць, якую цану народ заплаціў за свабоду, каб такое ніколі не
паўтаралася.
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