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Выступленне Прэзiдэнта Беларусi А. Р. Лукашэнкi
Паважаныя суайчыннiкi i замежныя госцi!
Дарагiя ветэраны! Сябры!
Дазвольце мне перш за ўсё павiншаваць
вас з Днём Незалежнасцi — нашым галоўным дзяржаўным святам, якое стала сiмвалам свабоды беларускага народа. Народа,
якi перамог смерць у самай страшнай вайне
ў гiсторыi чалавецтва.
Так, да сваёй незалежнасцi беларусы
iшлi больш за тысячу гадоў. Амаль ва ўсе
часы, пачынаючы з глыбокай старажытнасцi, гэта быў шлях барацьбы. Барацьбы з суровым клiматам за ўраджай, з захопнiкамi за зямлю, з прыгнятальнiкамi за
свабоду, з iнтэрвентамi за веру, культуру
i традыцыi.
Але Вялiкая Айчынная вайна стала вайной за жыццё, за само iснаванне нацыi.
Вайной за месца беларусаў у гiсторыi, за
месца маладой савецкай рэспублiкi на карце свету. Гады акупацыi наглядна i жорстка
паказалi людзям сапраўдны сэнс такiх паняццяў, як бяспека, свабода, суверэнiтэт
i незалежнасць. Гэтыя каштоўнасцi маглi
быць страчаны назаўсёды, але былi здабыты ў дзень вызвалення нашай сталiцы — горада Мiнска.
З таго часу змянiлася амаль чатыры пакаленнi беларусаў. Але памяць пра герояў,
якiя падарылi нам будучыню, жыве ў нашых
сэрцах. У ёй шмат болю, але яшчэ больш
гонару. У ёй усведамленне, што ўсе мы,
сучасныя беларусы, з'яўляемся носьбiтамi
гена пераможцаў.
Тое, што ў далёкiм 45-м беларускi народ
адстаяў сваю незалежнасць са зброяй у
руках, — гэта сур'ёзны аргумент супраць
любога ўмяшання ў жыццё краiны. Але сёння мала падхапiць гiстарычны сцяг Перамогi
бацькаў i дзядоў, з гонарам пранесцi яго i
перадаць дзецям.
Настаў час абаранiць гонар сцяга пераможцаў. Калi мы бачым, што нават нашчадкi народаў, выратаваных 75 гадоў таму ад
фашысцкага рабства i генацыду, разбураюць помнiкi савецкiм воiнам i гераiзуюць
нацыс таў, мы разумеем, што вайна, на
жаль, не закончылася. Яна прадаўжаецца
ў культурнай, iнфармацыйнай, палiтычнай i
эканамiчнай сферах. У брацкай нам краiне
нават перайшла ў гарачую фазу.

А пазней ужо ў былых рэспублiках СССР
прывяло да расколу ў грамадстве. Гэты гiстарычны вопыт мы iгнараваць не можам, i
гэту данасць, якая сёння iснуе, мы таксама
iгнараваць не можам.
Усведамленне таго, што нашы продкi
былi вялiкiмi людзьмi, — гэта тое, што дае
кожнаму новаму пакаленню пачуццё самадастатковасцi i гонару за сваё паходжанне,
робiць нацыю моцнай i незалежнай. Менавiта гераiчныя падзеi мiнулага фармiруюць
нацыянальную iдэнтычнасць народа i аб'ядноўваюць яго.
Таму любыя спробы дыскрэдытаваць пакаленне пераможцаў мы будзем расцэньваць як замах на суверэнiтэт, носьбiтам якога з'яўляецца i беларускi народ. I трэба разумець, што нашчадкi i iдэйныя паслядоўнiкi
тых, хто стаяў па другую лiнiю фронту, не
пакiнуць спробы перапiсаць гiсторыю Другой сусветнай вайны або забыць яе. Але мы
не можам, проста не маем права дапусцiць
гэта. Не маем права ў iмя памяцi тых, хто
аддаў жыццё за свабоду беларускай зямлi,
за нашу сённяшнюю сучаснасць i будучыню
нашых дзяцей i ўнукаў.
Гiстарыяграфiя Вялiкай Айчыннай вайны — гэта больш за 260 лагераў смерцi,
больш за 140 карных аперацый на тэрыторыi Беларусi, больш за тры гады нечалавечых пакут беларусаў у акупацыi — у балотах, зямлянках. Гэта памяць увекавечана
ў больш як васьмi тысячах мемарыяльных
помнiкаў, у архiўных кiнастужках i дакументах. Яна жыве ў народнай iнiцыятыве «Беларусь памятае».
I сёння важна не толькi захаваць, але
i давесцi да ведама ўсе архiўныя фонды.
Гэта пакет контраргументаў, якi дапаможа
будучым пакаленням беларусаў захаваць
гераiчную спадчыну сваёй краiны.
Дарагiя ветэраны!
Вось ужо 25 гадоў мы разам адзначаем
3 лiпеня Дзень вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў i Дзень Незалежнасцi нашай дзяржавы.
Я ўпэўнены, вы шчаслiвыя сёння бачыць, што адноўлены вамi мiр у краiне мы
захоўваем як самую вялiкую каштоўнасць
у жыццi. I наш святы абавязак — у iмя вашага вялiкага подзвiгу захаваць i перадаць

наступным пакаленням мiрную, бяспечную i
незалежную Беларусь. Нягледзячы на розныя пераплёты сучаснасцi, смею вас запэўнiць: мы яе захаваем — гэту мiрную i
незалежную краiну.
Шаноўныя беларусы! Грамадзяне краiны!
Успамiнаючы герояў вайны, мы заўсёды
кажам пра iх мужнасць, гатоўнасць аддаць
жыццё за Радзiму. I разумеем, што выпрабаваннi Вялiкай Айчыннай вайны абудзiлi
ў народзе невядомыя раней сiлы. Але ж
узгадавала iх шматвяковая гiсторыя несвабоднага жыцця нашых далёкiх продкаў.
Безумоўна, вытокi нашай незалежнасцi бяруць свой пачатак у сiвой старажытнасцi, у глыбiнi стагоддзяў. Яны — у iмкненнi Полацкага княства да палiтычнай i
эканамiчнай самастойнасцi, у стварэннi на
нашай зямлi самага прагрэсiўнага права,
у шматлiкiх навуковых i духоўных працах,
у палiтычных поспехах суайчыннiкаў — яскравых прадстаўнiкоў розных гiстарычных
эпох.
Але так адбылося, што амаль тысячу гадоў выразнiкамi нашай волi на беларускай
зямлi былi выключна каранаваныя асобы.
I толькi ў ХХ стагоддзi на адвечнае пытанне
«А хто там iдзе?» знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмi складаных умовах
трох рэвалюцый, Першай сусветнай i Грамадзянскай войнаў на гiстарычную сцэну падняўся беларускi народ — мудры i цягавiты
працаўнiк, праўдзiвы абаронца i захавальнiк
Радзiмы.
Народ, якi фактычна i быў гаспадаром
гэтай зямлi, таму што ў жудасныя часы ўсiх
войнаў (якiх было нямала) ён самааддана
ўставаў на абарону Бацькаўшчыны i заўсёды ведаў, хто яе вораг. Нават не маючы
палiтычнай самастойнасцi, стагоддзямi жывучы пад гнётам культурнай, канфесiйнай i
палiтычнай экспансii, ён здолеў захаваць
сваю этнiчную самабытнасць i традыцыi.
А гэта i ёсць незалежнасць — тая самая найвялiкшая прага да сапраўднай волi,
якая жыве ў сэрцы. Яна i дапамагае нам
захаваць сувязь з продкамi, роднай зямлёй, зберагчы нацыянальную iдэнтычнасць,
веру i мову.
Менавiта сэрцам беларускi народ заўсёды выбiраў гiстарычны шлях i тым самым

даказаў, што заслугоўвае суверэннага права вяршыць свой лёс. Мы i толькi мы будзем
вяршыць гэты лёс на гэтым кавалку зямлi.
Паважаныя таварышы!
У гэты святочны дзень мы заўсёды ўспамiнаем савецкую эпоху, якая дала беларусам магчымасць упершыню ў сваёй гiсторыi
пабудаваць эканамiчны фундамент будучай
легiтымнай дзяржавы — рэспублiку з усiмi нацыянальнымi атрыбутамi: беларускiмi
сцягам, гербам i гiмнам.
Але ў навейшы час наша пакаленне мае
гонар рэалiзаваць абсалютнае права на
дзяржаўны суверэнiтэт i незалежнасць. На
шчасце, без крывi i ўзрушэнняў.
I мы зрабiлi гэта, выбраўшы шлях пераемнасцi палiтычных, культурных i сацыяльных
традыцый — свой, а не навязаны знешнiмi
сiламi гiстарычны шлях. Шлях, якi многiм, як
вы бачыце, ужо сёння не падабаецца. Але
гэта наш шлях, мы яго выбралi. I мы будзем
iсцi гэтым шляхам, чаго б нам гэта нi каштавала. Я памятаю, год таму мы разважалi на
гэту тэму, i ўжо тады я вас папярэдзiў, што
суверэнiтэт i незалежнасць — гэта самае
дарагое, што ёсць у любога народа, i што суверэнiтэт i незалежнасць дорага каштуюць.
Калi мы хочам быць суверэннымi i незалежнымi, нам трэба iсцi на гэта, спакойна, без
узрушэнняў, не ўступаючы ў канфлiкты нi з
якiмi суседзямi, далёкiмi або блiзкiмi, — нам
гэта не патрэбна, мы мiрныя людзi i хочам
жыць спакойна. Жыць за свой кошт, сваёй
працай, нам чужога не трэба, але i свайго
мы не аддадзiм.
На рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду мах у
1990-я беларускi народ падтрымаў моўную
роўнасць i дату Дня Незалежнасцi. Зрабiў
выбар на карысць моцнай улады, здольнай
забяспечыць бяспеку i стабiльнасць дзяржаўнага развiцця. Дзiўна, але я апошнiм
часам усё часцей чую крытыку гэтай формы
дзяржаўнага ладу нашай краiны. Я хачу некаторым, якiя прысутнiчаюць у гэтай зале,
нагадаць, а моладзь, якая гэтага не ведае,
праiнфармаваць, што не я ўзяў i манапалiзаваў гэту ўладу, узвалiў на свае плечы
непасiльную ношу. Тады мы ўяўлялi крывавы абрубак вялiкай дзяржавы — Савецкага
Саюза. Нi грошай, нi мукi, каб хлеб спячы,
вакол забастоўкi, каструлi, чайнiкi, лыжкi.

Наша будучыня залежыць толькi ад нас самiх
Дзень Незалежнасцi 3 лiпеня — гэта нагода не толькi
ўспомнiць тых, хто заваяваў нам права быць гаспадарамi на сваёй зямлi, але i падумаць пра тое, якi
ўнёсак можа зрабiць кожны з нас у прагрэсiўнае
заўтра нашай краiны. Што ўсё ў нашых руках, казалi ўчора Прэзiдэнт, калi звяртаўся з уступным словам да грамадзян на Плошчы Перамогi, прадстаўнiкi
ўлады, галоўныя героi падзеi — ветэраны Вялiкай
Айчыннай вайны.
Па традыцыi старт святоч ным ме ра пры ем ствам
не толькi ў сталiцы, але i
па ўсёй краiне дае патрыятычнае шэсце «Беларусь
памятае!». У Мiнску ва ўрачыстасцях узяў удзел Прэзiдэнт Аляксандр Лукашэнка
з сынамi.
Калона амаль з пяцi тысяч чалавек пачала рухацца ад Дзяржаўнага цырка па
праспекце Незалежнасцi да
плошчы Перамогi. Наперадзе яе — рота ганаровай
варты з кветкавай гiрляндай
у нацыянальных колерах.
За вайскоўцамi па галоўнай вулiцы сталiцы прайшлi
ве тэ ра ны Уз бро е ных Сiл
Бе ла ру сi, во i ны-iн тэр нацы я на лiс ты, вы шэй шыя
службовыя асобы, кiраўнiкi
дзяржаўных органаў улады,
дзеячы культуры, вядомыя

спартсмены, пiянеры, кадэты, маладзёжныя актывiсты. За iмi выстраiўся картэж
аў тамабiляў УАЗ, дзе размясцiлiся шаноўныя госцi
свята — удзельнiкi Вялiкай
Айчыннай вайны, якiх суправаджалi падлеткi — iх праўнукi або тыя, хто шэфствуе
над ветэранамi.

***
Да пачатку шэсця журналiсты змаглi крыху пагаварыць з прадстаўнiкамi ўлады
i ветэранамi i павiншаваць iх
са святам.
«Мы сён ня ў пер шую
чар гу ад да ём да нi ну памя цi, па ва гi, па кла нен ня
подз вi гу на шых лю дзей,
якiя яго здзейснiлi, каб мы
жылi ў свабоднай, вольнай
кра i не, якая раз вi ва ец ца
i на кi ра ва на ў буду чы ню.

Учо ра на свя точ ным канцэр це рэт ра спек ты ва паказала, што мы зрабiлi за
26 гадоў нашага суверэнiтэту, чаго дасягнулi ў сферы
пра мыс ло вас цi, сель скай
гаспадаркi, як развiваюцца
IТ-сфера, навука. Мы сталi
касмiчнай краiнай. У Беларусi захоўваюцца сацыяльныя гарантыi — мы клапоцiмся аб ветэранах, дзецях,
шматдзетных сем'ях, маладых людзях. I гэтае свята
заўсёды выклiкае прыўзнятыя пачуццi, гэта этап, пасля якога хочацца зрабiць у
сваёй справе, на сваiм месцы яшчэ больш», — сказаў
намеснiк прэм'ер-мiнiстра
Iгар ПЕТРЫШЭНКА.
На мес нiк стар шы нi
Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў па мiжнародных справах Алег
ГАЙДУКЕВIЧ выказаў думку, чаму 3 лiпеня — найважнейшы дзень у календары:
«Дзень Не за леж нас цi —
галоўнае свята. Чаму? Гэта магчымасць беларусам
самiм вызначаць свой лёс.
То-бок мы самi вырашаем,
як нам жыць, самi вырашаем, у якiя iнтэграцыйныя

аб'яднаннi нам уступаць, мы
самi вызначаем, якiя будзем
мы i наша краiна».
Парламентарый акцэнтаваў увагу на дасягненнях
Беларусi, самае значнае з
якiх тое, што мы стварылi
сваю дзяржаўнасць. «Мы
адбылiся як самастойная i
незалежная краiна. Дасягнулi многага i пра гэта павiнны гаварыць i памятаць, каб
больш нiколi ў нашай гiсторыi мы не пачыналi з пачатку», — упэўнены ён.
Старшыня
Палаты
прад стаў нi коў Ула дзiмiр АНДРЭЙЧАНКА падкрэслiў: «Мы павiнны сваёй працай, мiрам, згодай,
узаемаразуменнем рабiць
усё, каб краiна развiвалася i мы захавалi тое, што
зроблена за гады незалежнасцi». Уладзiмiр Паўлавiч
i падчас свята не забывае
пра работу i дадае, што самае галоўнае сёння — гэта
развiццё эканомiкi.
Прэм'ер-мiнiстр Раман
ГА ЛОЎ ЧАН КА так са ма
пад тры маў та кую дум ку:
«Эканомiка — гэта залог
даб ра бы ту на сель нiц тва,
маг чы масць раз вi вац ца

i iсцi наперад. Няма эканомiкi — няма фундамента, на
якiм стаiць дзяржава», —
кан ста та ваў кi раў нiк урада. Гэтымi днямi на плошчы
перад Палацам Рэспублiкi
выстаўлена тэхнiка, створаная айчыннымi iнжынера мi на пра ця гу апош нiх
20 гадоў. Дасягненнi ў галiне машынабудавання за
гэты час старшыня Саўмiна назваў вялiзным скачком. Ён быў зроблены на
базе, якая засталася з савецкiх часоў, але мала хто
сёння з постсавецкiх краiн
можа пахвалiцца захаваннем прамысловасцi i вывядзеннем яе на новы якасны
ўзровень.
«Беларусь фактычна не
страцiла нiводнага буйнога прад пры ем ства. Гэ та,
мабыць, i ёсць адно з дасягненняў незалежнасцi, —
сказаў прэм'ер-мiнiстр. —
Мы пе ра жы ва ем скла даны эканамiчны перыяд. Ён
звязаны з тым, што мы адкрытая, экспартаарыентаваная эканомiка, якая завязана на знешнiя рынкi. Мы
звыш 60 працэнтаў прадукцыi па вiн ны рэа лi зоў ваць

на экспарт, каб мець плацежны баланс, адпаведны
нашым iнтарэсам».
Але ў часы закрыцця рынкаў, па словах Рамана Галоўчанкi, мы знiзiлi ВУП менш,
чым суседнiя краiны, што
валодаюць мацнейшай падушкай бяспекi. «Нам на iх
фоне ўдаецца падтрымлiваць
больш пазiтыўную карцiну, а
зараз мы бачым выхад на
траекторыю росту. Будзем
трымацца. У фундамент незалежнасцi кожны павiнен
залажыць цаглiнку на сваiм
месцы», — сказаў прэм'ер.

***
Ад сён няш нiх спраў i
перспек тыў на заўтра пяройдзем да тых, хто заваяваў нам магчымасць казаць
пра вы бар са ма стой на га
шляху, — ветэранаў. Уладзiмiр БАРАДЗIН, былы
артылерыст, гвардыi палкоўнiк акцэнтаваў увагу на
су вя зi Дня Не за леж нас цi
i лёсу сталiцы i адзначыў,
што радуецца таму, як вырас Мiнск з пасляваенных
часоў. «Перамога для мяне — гэта, па-першае, вызваленне горада i рэспублiкi.

