
Та ва ры шы сал да ты, сяр жан-
ты, пра пар шчы кі і афі цэ ры!

Да ра гія ве тэ ра ны!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі і гос ці 

Бе ла ру сі!
Сён ня мы ўра чыс та ад зна ча-

ем га лоў нае свя та на шай кра і ны 
— Дзень Не за леж нас ці.

У жыц ці кож на га на ро да ёсць 
лё са вы зна чаль ныя дні і па дзеі, 
якія ста но вяц ца пунк там ад лі ку 
но ва га эта пу ў гіс то рыі дзяр жа-
вы і вы клі ка юць най вы шэй шы 
ду хоў ны ўздым і яд нан не ўсіх 
гра ма дзян.

Для Бе ла ру сі та кой вя хой 
з'яў ля ец ца дзень вы зва лен ня 
ста лі цы на шай Ра дзі мы — го ра-
да-ге роя Мін ска ад фа шысц кіх 
за хоп ні каў.

Ме на ві та гэ та гіс та рыч ная да-
та па во лі бе ла ру саў ста ла Днём 
Не за леж нас ці, звя заў шы ра зам 
свя тыя сло вы — Сва бо да і Не-
за леж насць.

І гэ та не вы пад ко ва. Сва-
бо ду нель га на быць дзя ку ю чы 
рос чыр ку пя ра. На ша не за леж-
насць за сна ва на на за слу гах 
па ка лен ня пе ра мож цаў, тых, 
хто, ах вя ру ю чы са мым да ра-
гім — сва ім жыц цём, пры нёс 
на на шу зям лю доў га ча ка ную 
сва бо ду.

Бе ла русь пер шая су тык ну ла ся 
з ве ра лом ным уда рам агрэ са ра. 
Ге ра іч нае су пра ціў лен не на ша га 
на ро да па ча ло ся з пер шых хвілін 
вай ны ка ля сцен Брэсц кай крэ-
пас ці і пра даў жа ла ся да поў на га 

вы гнан ня во ра га з тэ ры то рыі на-
шай Ра дзі мы.

За гэ тыя га ды Бе ла русь па-
нес ла са мы вя лі кі ўрон ся род усіх 
рэс пуб лік СССР і дзяр жаў ан ты гіт-
ле раў скай ка а лі цыі. У вы ні ку бес-
ча ла веч на га ге на цы ду кра і на стра-
ці ла трэць свай го на сель ніц тва.

Сён ня мы ад да ём да ні ну па-
ва гі і па мя ці ўсім, хто ўнёс уклад 
у на шу агуль ную пе ра мо гу над 
фа шыз мам, у вы зва лен не на шай 
Ра дзі мы і ўся го све ту ад пры гня-
таль ні каў.

Но вае ты ся ча год дзе не пры-
нес ла ча ла вец тву мі ру і спа кою. 
Мы па-ра ней ша му на зі ра ем 
дык тат шэ ра гу кра ін і ва ен ных 
бло каў, умя шан не ва ўнут ра ныя 
спра вы су ве рэн ных дзяр жаў, 

пра яў лен не між на род на га тэ ра-
рыз му.

У якас ці ін стру мен таў ака зан-
ня на ціс ку вы ка рыс тоў ва юц ца не 
толь кі сі ла выя ме та ды, але і эка-
на міч ны дык тат, і ін фар ма цый-
ныя вой ны.

Спра бу юць на тры ва ласць і 
на шу кра і ну. Ад нак адзін ства, 
муд расць і сі ла бе ла рус ка га на-
ро да не ад на ра зо ва па каз ва лі: 
лю быя спро бы дэ ста бі лі за ваць 
сі ту а цыю ў на шай кра і не не ма-
юць ні вод на га шан цу.

Упэў не ны, што і ў да лей шым 
мы да стой на вы тры ма ем лю быя 
вы пра ба ван ні.

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Бе ла русь — мір ная і ад кры тая 

кра і на. Мы жа да ем усім дзяр жа-
вам, на ро дам даб ра і пра цві тан-
ня. Дру жа люб насць і сар дэч-
насць — ад мет ныя ры сы на ша га 
на цы я наль на га ха рак та ру.

Мы шчы ра ад да ныя сяб рам 
і са юз ні кам. Мы заў сё ды ра ды 
тым, хто га то вы з на мі пра ца ваць, 
ганд ля ваць, мець ад но сі ны. На-
ша на цыя не мае ма ніі вя лі кас ці 
— мы га то вы пры слу хоў вац ца да 
чу жых мер ка ван няў і па рад, ка лі 
яны ідуць ад чыс та га сэр ца.

Але мы не пры ма ем хлус ні, 
кры ва душ нас ці і дык та ту.

Прын цы по вая па зі цыя Бе ла-
ру сі праз рыс тая і цвёр дая — ад-
но сі ны ў све це па він ны бу да вац-
ца на прын цы пах ад кры тас ці, 
уза ем най па ва гі і вяр шэн ства 
між на род на га пра ва.

Але са мы га лоў ны фун да мент 
між на род ных ад но сін — гэ та сум-
лен насць. Для нас, для Бе ла ру сі, 
яна бы ла, ёсць і за ста ец ца кра е-
 ву голь ным ка ме нем як унут ра-
най, так і знеш няй па лі ты кі.

А каб не бы ло ў ка го-не будзь 
жа дан ня па спра ба ваць нас на 
тры ва ласць, бо е га тоў насць бе-
ла рус кай ар міі заў сё ды па він на 
зна хо дзіц ца на вы со кім уз роў ні 
— на та кім, каб ні ў ка го на ват 
дум кі не маг ло ўзнік нуць аб на-
па дзен ні на на шу кра і ну.

На ша гра ні ца па він на быць 
ад кры та для ўсіх доб рых гас цей 
і на глу ха за кры та для лю бо га 
зла мыс ні ка і па ру шаль ні ка, кім 
бы ён ні быў.

Мір і па ра дак у Бе ла ру сі — гэ-
та вель мі вя лі кая каш тоў насць і 
най вя лік шая за ва ё ва на ша га на-
ро да. І ўсім нам трэ ба іх бе раг чы 
і аба ра няць.

Па ва жа ныя ве тэ ра ны!
Ніз кі па клон вам за ва шу бяс-

пры клад ную муж насць, за ваш 
Вя лі кі Подз віг. Вы зда бы лі для 
нас не толь кі сва бо ду і не за леж-
насць. Вы па да ры лі нам і ўсім 
на ступ ным па ка лен ням бе ла ру-
саў га лоў нае — вы па да ры лі нам 
Жыц цё!

Да ра гія су ай чын ні кі!
У гэ ты свя шчэн ны для ўся го 

бе ла рус ка га на ро да дзень жа-
даю вам мір на га не ба, свет лай 
бу ду чы ні, шчас ця, зда роўя і даб-
ра бы ту.

Сла ва бе ла рус ка му на ро ду, 
які ад ста яў не за леж насць Ай чы-
ны, ро біць усё ў імя пра цві тан ня 
на шай лю бі май Ра дзі мы!

Са свя там! З Днём Не за леж-
нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь!

Ура!
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