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Па тра ды цыi старт свя-

точ ным ме ра пры ем ствам 

не толь кi ў ста лi цы, але i 

па ўсёй кра i не дае па тры я -

тыч нае шэс це «Бе ла русь 

па мя тае!». У Мiн ску ва ўра-

чыс тас цях узяў удзел Прэ зi-

дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

з сы на мi.

Ка ло на амаль з пя цi ты-

сяч ча ла век па ча ла ру хац-

ца ад Дзяр жаў на га цыр ка па 

пра спек це Не за леж нас цi да 

пло шчы Пе ра мо гi. На пе ра-

дзе яе — ро та га на ро вай 

вар ты з квет ка вай гiр лян дай 

у на цы я наль ных ко ле рах. 

За вай скоў ца мi па га лоў-

най ву лi цы ста лi цы прай шлi 

ве тэ ра ны Уз бро е ных Сiл 

Бе ла ру сi, во i ны-iн тэр на-

цы я на лiс ты, вы шэй шыя 

служ бо выя асо бы, кi раў нi кi 

дзяр жаў ных ор га наў ула ды, 

дзея чы куль ту ры, вя до мыя 

спарт сме ны, пi я не ры, ка дэ-

ты, ма ла дзёж ныя ак ты вiс-

ты. За iмi вы стра iў ся кар тэж 

аў та ма бi ляў УАЗ, дзе раз-

мяс цi лi ся ша ноў ныя гос цi 

свя та — удзель нi кi Вя лi кай 

Ай чын най вай ны, якiх су пра-

ва джа лi пад лет кi — iх праў-

ну кi або тыя, хто шэф ствуе 

над ве тэ ра на мi.

* * *
Да па чат ку шэс ця жур на-

лiс ты змаг лi кры ху па га ва-

рыць з прад стаў нi ка мi ўла ды 

i ве тэ ра на мi i па вiн ша ваць iх 

са свя там.

«Мы сён ня ў пер шую 

чар гу ад да ём да нi ну па-

мя цi, па ва гi, па кла нен ня 

подз вi гу на шых лю дзей, 

якiя яго здзейс нi лi, каб мы 

жы лi ў сва бод най, воль най 

кра i не, якая раз вi ва ец ца 

i на кi ра ва на ў бу ду чы ню. 

Учо ра на свя точ ным кан-

цэр це рэт ра спек ты ва па-

каз а ла, што мы зра бi лi за 

26 га доў на ша га су ве рэ нi тэ-

ту, ча го да сяг ну лi ў сфе ры 

пра мыс ло вас цi, сель скай 

гас па дар кi, як раз вi ва юц ца 

IТ-сфе ра, на ву ка. Мы ста лi 

кас мiч най кра i най. У Бе ла-

ру сi за хоў ва юц ца са цы яль-

ныя га ран тыi — мы кла по-

цiм ся аб ве тэ ра нах, дзе цях, 

шмат дзет ных сем'ях, ма ла-

дых лю дзях. I гэ тае свя та 

заў сё ды вы клi кае пры ўзня-

тыя па чуц цi, гэ та этап, пас-

ля яко га хо чац ца зра бiць у 

сва ёй спра ве, на сва iм мес-

цы яшчэ больш», — ска заў 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 

Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА.

На мес нiк стар шы нi 

Па ста ян най ка мi сii Па ла-

ты прад стаў нi коў па мiж-

на род ных спра вах Алег 

ГАЙ ДУ КЕ ВIЧ вы ка заў дум-

ку, ча му 3 лi пе ня — най важ-

ней шы дзень у ка лен да ры: 

«Дзень Не за леж нас цi — 

га лоў нае свя та. Ча му? Гэ-

та маг чы масць бе ла ру сам 

са мiм вы зна чаць свой лёс. 

То-бок мы са мi вы ра ша ем, 

як нам жыць, са мi вы ра ша-

ем, у якiя iн тэ гра цый ныя 

аб' яд нан нi нам ус ту паць, мы 

са мi вы зна ча ем, якiя бу дзем 

мы i на ша кра i на».

Пар ла мен та рый ак цэн-

та ваў ува гу на да сяг нен нях 

Бе ла ру сi, са мае знач нае з 

якiх тое, што мы ства ры лi 

сваю дзяр жаў насць. «Мы 

ад бы лi ся як са ма стой ная i 

не за леж ная кра i на. Да сяг-

ну лi мно га га i пра гэ та па вiн-

ны га ва рыць i па мя таць, каб 

больш нi ко лi ў на шай гiс то-

рыi мы не па чы на лi з па чат-

ку», — упэў не ны ён.

Стар шы ня Па ла ты 

прад стаў нi коў Ула дзi-

мiр АНД РЭЙ ЧАН КА пад-

крэс лiў: «Мы па вiн ны сва-

ёй пра цай, мi рам, зго дай, 

уза е ма ра зу мен нем ра бiць 

усё, каб кра i на раз вi ва ла-

ся i мы за ха ва лi тое, што 

зроб ле на за га ды не за леж-

нас цi». Ула дзi мiр Паў ла вiч 

i пад час свя та не за бы вае 

пра ра бо ту i да дае, што са-

мае га лоў нае сён ня — гэ та 

раз вiц цё эка но мi кi.

Прэм' ер-мi нiстр Ра ман 

ГА ЛОЎ ЧАН КА так са ма 

пад тры маў та кую дум ку: 

«Эка но мi ка — гэ та за лог 

даб ра бы ту на сель нiц тва, 

маг чы масць раз вi вац ца 

i iс цi на пе рад. Ня ма эка но-

мi кi — ня ма фун да мен та, на 

якiм ста iць дзяр жа ва», — 

кан ста та ваў кi раў нiк ура-

да. Гэ ты мi дня мi на пло шчы 

пе рад Па ла цам Рэс пуб лi кi 

вы стаў ле на тэх нi ка, ство-

ра ная ай чын ны мi iн жы не-

ра мi на пра ця гу апош нiх 

20 га доў. Да сяг нен нi ў га-

лi не ма шы на бу да ван ня за 

гэ ты час стар шы ня Саў мi-

на на зваў вя лiз ным скач-

ком. Ён быў зроб ле ны на 

ба зе, якая за ста ла ся з са-

вец кiх ча соў, але ма ла хто 

сён ня з пост са вец кiх кра iн 

мо жа па хва лiц ца за ха ван-

нем пра мыс ло вас цi i вы вя-

дзен нем яе на но вы якас ны 

ўзро вень.

«Бе ла русь фак тыч на не 

стра цi ла нi вод на га буй но-

га прад пры ем ства. Гэ та, 

ма быць, i ёсць ад но з да-

сяг нен няў не за леж нас цi, — 

ска заў прэм' ер-мi нiстр. — 

Мы пе ра жы ва ем скла да-

ны эка на мiч ны пе ры яд. Ён 

звя за ны з тым, што мы ад-

кры тая, экс пар та а ры ен та-

ва ная эка но мi ка, якая за вя-

за на на знеш нiя рын кi. Мы 

звыш 60 пра цэн таў пра дук-

цыi па вiн ны рэа лi зоў ваць 

на экс парт, каб мець пла-

цеж ны ба ланс, ад па вед ны 

на шым iн та рэ сам».

Але ў ча сы за крыц ця рын-

каў, па сло вах Ра ма на Га лоў-

чан кi, мы знi зi лi ВУП менш, 

чым су сед нiя кра i ны, што 

ва ло да юць мац ней шай па-

душ кай бяс пе кi. «Нам на iх 

фо не ўда ец ца пад трым лi ваць 

больш па зi тыў ную кар цi ну, а 

за раз мы ба чым вы хад на 

тра ек то рыю рос ту. Бу дзем 

тры мац ца. У фун да мент не-

за леж нас цi кож ны па вi нен 

за ла жыць цаг лiн ку на сва iм 

мес цы», — ска заў прэм' ер.

* * *
Ад сён няш нiх спраў i 

перс пек тыў на заўт ра пя-

рой дзем да тых, хто за ва я-

ваў нам маг чы масць ка заць 

пра вы бар са ма стой на га 

шля ху, — ве тэ ра наў. Ула-

дзi мiр БА РА ДЗIН, бы лы 

ар ты ле рыст, гвар дыi пал-

коў нiк ак цэн та ваў ува гу на 

су вя зi Дня Не за леж нас цi 

i лё су ста лi цы i ад зна чыў, 

што ра ду ец ца та му, як вы-

рас Мiнск з пас ля ва ен ных 

ча соў. «Пе ра мо га для мя-

не — гэ та, па-пер шае, вы-

зва лен не го ра да i рэс пуб лi кi. 

На ша бу ду чы ня за ле жыць толь кi ад нас са мiх

Па ва жа ныя су ай чын нi кi i за меж ныя гос цi!

Да ра гiя ве тэ ра ны! Сяб ры!

Да зволь це мне перш за ўсё па вiн ша ваць 

вас з Днём Не за леж нас цi — на шым га лоў-

ным дзяр жаў ным свя там, якое ста ла сiм ва-

лам сва бо ды бе ла рус ка га на ро да. На ро да, 

якi пе ра мог смерць у са май страш най вай не 

ў гiс то рыi ча ла вец тва.

Так, да сва ёй не за леж нас цi бе ла ру сы 

iш лi больш за ты ся чу га доў. Амаль ва ўсе 

ча сы, па чы на ю чы з глы бо кай ста ра жыт-

на сцi, гэ та быў шлях ба раць бы. Ба раць-

бы з су ро вым клi ма там за ўра джай, з за-

хоп нi ка мi за зям лю, з пры гня таль нi ка мi за 

сва бо ду, з iн тэр вен та мi за ве ру, куль ту ру 

i тра ды цыi.

Але Вя лi кая Ай чын ная вай на ста ла вай-

ной за жыц цё, за са мо iс на ван не на цыi. 

Вай ной за мес ца бе ла ру саў у гiс то рыi, за 

мес ца ма ла дой са вец кай рэс пуб лi кi на кар-

це све ту. Га ды аку па цыi на гляд на i жорст ка 

па ка за лi лю дзям са праўд ны сэнс та кiх па-

няц цяў, як бяс пе ка, сва бо да, су ве рэ нi тэт 

i не за леж насць. Гэ тыя каш тоў нас цi маг лi 

быць стра ча ны на заў сё ды, але бы лi зда бы-

ты ў дзень вы зва лен ня на шай ста лi цы — го-

ра да Мiн ска.

З та го ча су змя нi ла ся амаль ча ты ры па-

ка лен нi бе ла ру саў. Але па мяць пра ге ро яў, 

якiя па да ры лi нам бу ду чы ню, жы ве ў на шых 

сэр цах. У ёй шмат бо лю, але яшчэ больш 

го на ру. У ёй усве дам лен не, што ўсе мы, 

су час ныя бе ла ру сы, з'яў ля ем ся нось бi та мi 

ге на пе ра мож цаў.

Тое, што ў да лё кiм 45-м бе ла рус кi на род 

ад ста яў сваю не за леж насць са збро яй у 

ру ках, — гэ та сур' ёз ны ар гу мент су праць 

лю бо га ўмя шан ня ў жыц цё кра i ны. Але сён-

ня ма ла пад ха пiць гiс та рыч ны сцяг Пе ра мо гi 

баць каў i дзя доў, з го на рам пра нес цi яго i 

пе ра даць дзе цям.

На стаў час аба ра нiць го нар сця га пе ра-

мож цаў. Ка лi мы ба чым, што на ват на шчад-

кi на ро даў, вы ра та ва ных 75 га доў та му ад 

фа шысц ка га раб ства i ге на цы ду, раз бу ра-

юць пом нi кi са вец кiм во i нам i ге ра i зу юць 

на цыс таў, мы ра зу ме ем, што вай на, на 

жаль, не за кон чы ла ся. Яна пра даў жа ец ца 

ў куль тур най, iн фар ма цый най, па лi тыч най i 

эка на мiч най сфе рах. У брац кай нам кра i не 

на ват пе рай шла ў га ра чую фа зу.

А паз ней ужо ў бы лых рэс пуб лi ках СССР 

пры вя ло да рас ко лу ў гра мад стве. Гэ ты гiс-

та рыч ны во пыт мы iг на ра ваць не мо жам, i 

гэ ту да насць, якая сён ня iс нуе, мы так са ма 

iг на ра ваць не мо жам.

Усве дам лен не та го, што на шы прод кi 

бы лi вя лi кi мi людзь мi, — гэ та тое, што дае 

кож на му но ва му па ка лен ню па чуц цё са ма-

да стат ко вас цi i го на ру за сваё па хо джан не, 

ро бiць на цыю моц най i не за леж най. Ме на-

вi та ге ра iч ныя па дзеi мi ну ла га фар мi ру юць 

на цы я наль ную iдэн тыч насць на ро да i аб' яд-

ноў ва юць яго.

Та му лю быя спро бы дыс крэ ды та ваць па-

ка лен не пе ра мож цаў мы бу дзем рас цэнь-

ваць як за мах на су ве рэ нi тэт, нось бi там яко-

га з'яў ля ец ца i бе ла рус кi на род. I трэ ба ра-

зу мець, што на шчад кi i iдэй ныя пас ля доў нi кi 

тых, хто ста яў па дру гую лi нiю фрон ту, не 

па кi нуць спро бы пе ра пi саць гiс то рыю Дру-

гой су свет най вай ны або за быць яе. Але мы 

не мо жам, прос та не ма ем пра ва да пус цiць 

гэ та. Не ма ем пра ва ў iмя па мя цi тых, хто 

ад даў жыц цё за сва бо ду бе ла рус кай зям лi, 

за на шу сён няш нюю су час насць i бу ду чы ню 

на шых дзя цей i ўну каў.

Гiс та рыя гра фiя Вя лi кай Ай чын най вай-

ны — гэ та больш за 260 ла ге раў смер цi, 

больш за 140 кар ных апе ра цый на тэ ры то-

рыi Бе ла ру сi, больш за тры га ды не ча ла ве-

чых па кут бе ла ру саў у аку па цыi — у ба ло-

тах, зям лян ках. Гэ та па мяць уве ка ве ча на 

ў больш як вась мi ты ся чах ме ма ры яль ных 

пом нi каў, у ар хiў ных кi на стуж ках i да ку мен-

тах. Яна жы ве ў на род най iнi цы я ты ве «Бе-

ла русь па мя тае».

I сён ня важ на не толь кi за ха ваць, але 

i да вес цi да ве да ма ўсе ар хiў ныя фон ды. 

Гэ та па кет контр ар гу мен таў, якi да па мо жа 

бу ду чым па ка лен ням бе ла ру саў за ха ваць 

ге ра iч ную спад чы ну сва ёй кра i ны.

Да ра гiя ве тэ ра ны!

Вось ужо 25 га доў мы ра зам ад зна ча ем 

3 лi пе ня Дзень вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня-

мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў i Дзень Не за-

леж нас цi на шай дзяр жа вы.

Я ўпэў не ны, вы шчас лi выя сён ня ба-

чыць, што ад ноў ле ны ва мi мiр у кра i не мы 

за хоў ва ем як са мую вя лi кую каш тоў насць 

у жыц цi. I наш свя ты аба вя зак — у iмя ва-

ша га вя лi ка га подз вi гу за ха ваць i пе ра даць 

на ступ ным па ка лен ням мiр ную, бяс печ ную i 

не за леж ную Бе ла русь. Ня гле дзя чы на роз-

ныя пе ра плё ты су час нас цi, смею вас за-

пэў нiць: мы яе за ха ва ем — гэ ту мiр ную i 

не за леж ную кра i ну.

Ша ноў ныя бе ла ру сы! Гра ма дзя не кра i ны!

Ус па мi на ю чы ге ро яў вай ны, мы заў сё ды 

ка жам пра iх муж насць, га тоў насць ад даць 

жыц цё за Ра дзi му. I ра зу ме ем, што вы пра-

ба ван нi Вя лi кай Ай чын най вай ны абу дзi лi 

ў на ро дзе не вя до мыя ра ней сi лы. Але ж 

уз га да ва ла iх шмат вя ко вая гiс то рыя не сва-

бод на га жыц ця на шых да лё кiх прод каў.

Без умоў на, вы то кi на шай не за леж нас-

цi бя руць свой па ча так у сi вой ста ра жыт-

на сцi, у глы бi нi ста год дзяў. Яны — у iмк-

нен нi По лац ка га княст ва да па лi тыч най i 

эка на мiч най са ма стой нас цi, у ства рэн нi на 

на шай зям лi са ма га пра грэ сiў на га пра ва, 

у шмат лi кiх на ву ко вых i ду хоў ных пра цах, 

у па лi тыч ных пос пе хах су ай чын нi каў — яск-

ра вых прад стаў нi коў роз ных гiс та рыч ных 

эпох.

Але так ад бы ло ся, што амаль ты ся чу га-

доў вы раз нi ка мi на шай во лi на бе ла рус кай 

зям лi бы лi вы ключ на ка ра на ва ныя асо бы. 

I толь кi ў ХХ ста год дзi на ад веч нае пы тан не 

«А хто там iдзе?» знай шоў ся лё са вы зна-

чаль ны ад каз. У вель мi скла да ных умо вах 

трох рэ ва лю цый, Пер шай су свет най i Гра ма-

дзян скай вой наў на гiс та рыч ную сцэ ну пад-

ня ўся бе ла рус кi на род — муд ры i ця га вi ты 

пра цаў нiк, праў дзi вы аба рон ца i за ха валь нiк 

Ра дзi мы.

На род, якi фак тыч на i быў гас па да ром 

гэ тай зям лi, та му што ў жу дас ныя ча сы ўсiх 

вой наў (якiх бы ло ня ма ла) ён са ма ад да на 

ўста ваў на аба ро ну Баць каў шчы ны i заў-

сё ды ве даў, хто яе во раг. На ват не ма ю чы 

па лi тыч най са ма стой нас цi, ста год дзя мi жы-

ву чы пад гнё там куль тур най, кан фе сiй най i 

па лi тыч най экс пан сii, ён здо леў за ха ваць 

сваю эт нiч ную са ма быт насць i тра ды цыi.

А гэ та i ёсць не за леж насць — тая са-

мая най вя лiк шая пра га да са праўд най во лi, 

якая жы ве ў сэр цы. Яна i да па ма гае нам 

за ха ваць су вязь з прод ка мi, род най зям-

лёй, збе раг чы на цы я наль ную iдэн тыч насць, 

ве ру i мо ву.

Ме на вi та сэр цам бе ла рус кi на род заў сё-

ды вы бi раў гiс та рыч ны шлях i тым са мым 

да ка заў, што за слу гоў вае су ве рэн на га пра-

ва вяр шыць свой лёс. Мы i толь кi мы бу дзем 

вяр шыць гэ ты лёс на гэ тым ка вал ку зям лi.

Па ва жа ныя та ва ры шы!

У гэ ты свя точ ны дзень мы заў сё ды ўспа-

мi на ем са вец кую эпо ху, якая да ла бе ла ру-

сам маг чы масць упер шы ню ў сва ёй гiс то рыi 

па бу да ваць эка на мiч ны фун да мент бу ду чай 

ле гi тым най дзяр жа вы — рэс пуб лi ку з усi-

мi на цы я наль ны мi ат ры бу та мi: бе ла рус кi мi 

сця гам, гер бам i гiм нам.

Але ў на вей шы час на ша па ка лен не мае 

го нар рэа лi за ваць аб са лют нае пра ва на 

дзяр жаў ны су ве рэ нi тэт i не за леж насць. На 

шчас це, без кры вi i ўзру шэн няў.

I мы зра бi лi гэ та, вы браў шы шлях пе ра ем-

нас цi па лi тыч ных, куль тур ных i са цы яль ных 

тра ды цый — свой, а не на вя за ны знеш нi мi 

сi ла мi гiс та рыч ны шлях. Шлях, якi мно гiм, як 

вы ба чы це, ужо сён ня не па да ба ец ца. Але 

гэ та наш шлях, мы яго вы бра лi. I мы бу дзем 

iс цi гэ тым шля хам, ча го б нам гэ та нi каш та-

ва ла. Я па мя таю, год та му мы раз ва жа лi на 

гэ ту тэ му, i ўжо та ды я вас па пя рэ дзiў, што 

су ве рэ нi тэт i не за леж насць — гэ та са мае 

да ра гое, што ёсць у лю бо га на ро да, i што су-

ве рэ нi тэт i не за леж насць до ра га каш ту юць. 

Ка лi мы хо чам быць су ве рэн ны мi i не за леж-

ны мi, нам трэ ба iс цi на гэ та, спа кой на, без 

уз ру шэн няў, не ўсту па ю чы ў кан флiк ты нi з 

якi мi су се дзя мi, да лё кi мi або блiз кi мi, — нам 

гэ та не па трэб на, мы мiр ныя лю дзi i хо чам 

жыць спа кой на. Жыць за свой кошт, сва ёй 

пра цай, нам чу жо га не трэ ба, але i свай го 

мы не ад да дзiм.

На рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду мах у 

1990-я бе ла рус кi на род пад тры маў моў ную 

роў насць i да ту Дня Не за леж нас цi. Зра бiў 

вы бар на ка рысць моц най ула ды, здоль най 

за бяс пе чыць бяс пе ку i ста бiль насць дзяр-

жаў на га раз вiц ця. Дзiў на, але я апош нiм 

ча сам усё час цей чую кры ты ку гэ тай фор мы 

дзяр жаў на га ла ду на шай кра i ны. Я ха чу не-

ка то рым, якiя пры сут нi ча юць у гэ тай за ле, 

на га даць, а мо ладзь, якая гэ та га не ве дае, 

пра iн фар ма ваць, што не я ўзяў i ма на па-

лi за ваў гэ ту ўла ду, уз ва лiў на свае пле чы 

не па сiль ную но шу. Та ды мы ўяў ля лi кры ва-

вы аб ру бак вя лi кай дзяр жа вы — Са вец ка га 

Са ю за. Нi гро шай, нi му кi, каб хлеб спя чы, 

ва кол за бас тоў кi, каст ру лi, чай нi кi, лыж кi. 

Вы ступ лен не Прэ зi дэн та Бе ла ру сi А. Р. Лу ка шэн кi
ГІСТАРЫЧНЫ ШЛЯХ

Дзень Не за леж нас цi 3 лi пе ня — гэ та на го да не толь кi 

ўспом нiць тых, хто за ва я ваў нам пра ва быць гас па-

да ра мi на сва ёй зям лi, але i па ду маць пра тое, якi 

ўнё сак мо жа зра бiць кож ны з нас у пра грэ сiў нае 

заўт ра на шай кра i ны. Што ўсё ў на шых ру ках, ка за-

лi ўчо ра Прэ зi дэнт, ка лi звяр таў ся з ус туп ным сло-

вам да гра ма дзян на Пло шчы Пе ра мо гi, прад стаў нi кi 

ўла ды, га лоў ныя ге роi па дзеi — ве тэ ра ны Вя лi кай 

Ай чын най вай ны.
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