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Да ра гiя су ай чын нi кi!
На пя рэ дад нi на ша га га лоў на га свя та — Дня Не-

за леж нас цi — мы ад кры ва ем пло шчу Дзяр жаў на га 
сця га кра i ны.

Праз не каль кi хвілін у не ба ста лi цы на ся мi дзе ся-
цi мет ро вую вы шы ню ўзнi мец ца чыр во на-зя лё нае па-
лот нi шча — сiм вал на ша га су ве рэ нi тэ ту i сва бо ды, 
iмк нен не да якiх бе ла ру сы пра нес лi праз ста год дзi.

Шлях да атры ман ня дзяр жаў нас цi, якi вы паў на до-
лю бе ла ру саў, быў скла да ны i цяр нiс ты. Толь кi ў ХХ 
ста год дзi мы атры ма лi шанц на са ма вы зна чэн не. Бе-
ла рус кая Са вец кая Са цы я лiс тыч ная Рэс пуб лi ка ста ла 
пер шым кро кам да не за леж нас цi, фун да мен там для 
ства рэн ня су ве рэн най Бе ла ру сi. Вы сту пiў шы ад ным з 
за сна валь нi каў Ар га нi за цыi Аб' яд на ных На цый, БССР 
у 1951 го дзе пры ня ла но вы, чыр во на-зя лё ны сцяг, якi 
пад крэс лi вае са ма быт насць i не за леж насць дзяр жа-
вы.

Для мiль ё наў на шых су гра ма дзян дзяр жаў ныя сiм-
ва лы БССР ува саб ля юць да сяг нен нi, якiх Бе ла русь 
да бi ла ся ў са вец кi пе ры яд.

Ме на вi та та му на рэ фе рэн ду ме ў 1995 го дзе бе ла-
ру сы вы бра лi ця пе раш нiя сцяг, герб i гiмн, якiя ад люст-

роў ва юць не па рыў ную су вязь гiс та рыч на га i су час на га 
эта паў ста наў лен ня кра i ны.

Дзяр жаў ны сцяг Рэс пуб лi кi Бе ла русь — не ад' ем ная 
част ка на ша га мi ну ла га i су час на га. Чыр во ная па ла-
са на iм — ад люст ра ван не муж нас цi на ро да, кры вёй 
ад ста яў ша га сваю сва бо ду. Зя лё ная — ко лер жыц ця 
i над зеi, ко лер на шых ля соў, лу гоў i па лёў, свед чан не 
мiр на га i пра ца вi та га ха рак та ру бе ла ру саў. Бе лая па-
ла са з ар на мен там — сiм вал на шай чыс цi нi i вы со кай 
ду хоў нас цi.

Пад гэ тым сця гам Бе ла русь амаль два дзе ся цi год дзi 
ды на мiч на раз вi ва ец ца i сцвяр джае ся бе на мiж на-
род най арэ не. Ён авя вае на шы спар тыў ныя пе ра мо гi, 
раз вя ва ец ца на са мых вы со кiх вяр шы нях i по лю сах 

пла не ты, прад стаў ляе на шу кра i ну ў iн шых дзяр жа вах, 
зма цоў вае на цы я наль ную зго ду i па тры я тыч ны дух 
бе ла рус ка га на ро да.

Кож ны з нас не за леж на ад на цы я наль нас цi з го на-
рам на зы вае ся бе гра ма дзя нi нам Бе ла ру сi. У асно ве 
па няц ця «бе ла рус кi на род» — вя лi кае ду хоў нае бра тэр-
ства ўсiх, для ка го на ша шчод рая, пры го жая i доб рая 
зям ля ста ла род ным до мам.

Па ва жаць i ша на ваць на шы дзяр жаў ныя сiм ва лы 
— най пер шы свя ты аба вя зак усiх чле наў гэ тай вя лi-
кай сям'i.

Ра зу мен не глы бо ка га гiс та рыч на га i па лi тыч на га 
зна чэн ня гер ба i сця га Рэс пуб лi кi Бе ла русь, умен не 
вы кон ваць наш гiмн, ве дан не Кан сты ту цыi — асноў-

на га за ко ну кра i ны, па вiн ны стаць не ад' ем най част кай 
агуль най куль ту ры кож на га бе ла ру са.

Не аб ход на, каб у Бе ла ру сi сфар мi ра ваў ся са праўд-
ны культ дзяр жаў ных сiм ва лаў. Каб яны ша на ва лi ся ў 
кож ным бе ла рус кiм до ме, уяў ля ю чы са бой прад мет 
го на ру i кры нi цу па тры я тыз му.

Бе ла рус кая зям ля спрад ве ку ба га та на па мят ныя 
мяс цi ны i свя ты нi, якiя скла да юць бяс цэн ную спад чы-
ну бе ла ру саў.

На вей шая гiс то рыя су ве рэн най Бе ла ру сi ста ла ча-
сам ад ра джэн ня пом нi каў мi ну ла га i ўзвя дзен ня но вых 
ар хi тэк тур ных аб' ек таў, якiя з'яў ля юц ца да стой ным 
укла дам на ша га па ка лен ня ў ду хоў ную i куль тур ную 
скарб нi цу пла не ты.

Га ды не за леж нас цi азна ме на ва ны ад наў лен нем 
Мiр ска га i Ня свiж ска га зам каў, бу дын каў Вя лi ка га 
тэ ат ра i Тэ ат ра iмя Ян кi Ку па лы, Па ла ца Рэс пуб лi кi, 
На цы я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi, якая ўвай шла ў лiк 
ста са мых дзiў ных да сяг нен няў су час най су свет най ар-
хi тэк ту ры, а так са ма ве лiч на га хра ма-пом нi ка ў го нар 
Усiх Свя тых, унi каль на га комп лек су «Мiнск-Арэ на» i 
iн шых зна ка вых, ста тус ных аб' ек таў, што скла да юць 
го нар на цыi.

У са мым сэр цы Мiн ска мы за ду ма лi i ўзво дзiм цэ-
лы комп лекс, якi ўклю чае ў ся бе пло шчу Дзяр жаў на га 
сця га, Па лац Не за леж нас цi i за лу ўра чыс тас цяў. Гэ ты 
комп лекс ста не кра са моў ным сiм ва лам на ша га су ве-
рэ нi тэ ту, на шай не за леж нас цi. Па ка жа ўся му све ту, 
што Бе ла русь ад бы ла ся як дзяр жа ва, якая ўпэў не на 
гля дзiць у бу ду чы ню.

На гэ тым мес цы пад бе ла рус кiм сця гам, якi гор да 
раз вя ва ец ца ў не бе, мо ладзь бу дзе атрым лi ваць паш-
пар ты i пры но сiць во iн скую пры ся гу, тут бу дуць пры-
маць у пi я не ры i чле ны БРСМ, сю ды прый дуць баць кi з 
дзець мi i ве тэ ра ны, гос цi ста лi цы з усiх кан цоў све ту.

Упэў не ны, што гэ ты комп лекс ста не га лоў ным цэнт-
рам су ве рэн най дзяр жа вы, прад ме там го на ру на шых 
су гра ма дзян, вi зiт най карт кай Бе ла ру сi ў све це.

Да ра гiя сяб ры!
Я ад уся го сэр ца вiн шую вас з ад крыц цём пло шчы 

Дзяр жаў на га сця га ў Мiн ску i з на ды хо дзя чым Днём 
Не за леж нас цi кра i ны.

Жа даю ўсiм вам, ва шым род ным i блiз кiм зда роўя, 
шчас ця, пос пе хаў у пра цы на ка рысць на шай Ай чы-
ны.

Са свя там вас, да ра гiя сяб ры!
З Днём Рэс пуб лi кi!

Пло шча Дзяр жаў на га сця га 
Бе ла ру сi ўра чыс та ад кры-
ла ся ў Мiн ску, у цы ры мо нii 
пры няў удзел Прэ зi дэнт Бе-
ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Ва ўра чыс тай аб ста ноў цы 
сцяг па ме рам 14х7 м быў уз ня ты 
на ся мi дзе ся цi мет ро вы флагш-
ток, уста ноў ле ны ў цэнт ры пля-
цоў кi. За тым быў вы ка на ны гiмн, 
якi су пра ва джа лi зал пы ар ты ле-
рый ска га са лю ту, а ў кан цы не-
ба над ста лi цай упры го жы лi аг нi 
фе ер вер ку i бы ло вы пу шча на 10 
тыс. па вет ра ных ша роў ко ле раў 
дзяр жаў на га сця га.

На цы ры мо нii так са ма бы ла 
за кла дзе на но вая па тры я тыч-
ная тра ды цыя пры ня сен ня клят-
вы вер нас цi Дзяр жаў на му сця гу 
Рэс пуб лi кi Бе ла ру сi — сiм ва лу i 
апло ту не за леж нас цi i дзяр жаў-
нас цi. Для гэ та га бы лi за про ша ны 
да стой ныя прад стаў нi кi бе ла рус-
ка га на ро да, якiя сва ёй доб лес-
цю, пра цай i та лен там пра сла вi лi 
Ай чы ну, а так са ма прад стаў нi кi 
мо ла дзi, якiя iдуць iм на зме ну. 
Клят ву вер нас цi пры нес лi ве тэ-
ран Вя лi кай Ай чын най вай ны, 
удзель нiк вы зва лен ня Мiн ска ге-
не рал-ма ёр Аляк сандр Фень, на-
ву чэ нец Мiнск ага су во раў ска га 
ва ен на га ву чы лi шча Вiк тар Аге еў, 
двух ра зо вая чэм пi ён ка све ту па 
бiя тло не, брон за вы пры зёр Алiм-
пiй скiх гуль няў Да р'я До мра ча ва, 
пе ра мож ца пер шын ства Бе ла ру сi 
па мас тац кай гiм нас ты цы Да р'я 
Яку то вiч, ства раль нiк пра слаў ле-
ных ва ўсiм све це Бе лА Заў Ге рой 
Бе ла ру сi Па вел Ма ры еў, лаў рэ ат 
спе цы яль на га фон ду Прэ зi дэн та 
Бе ла ру сi па са цы яль най пад-
трым цы адо ра ных на ву чэн цаў 
i сту дэн таў, пе ра мож ца мiж на-
род ных алiм пi яд па ма тэ ма ты цы 
Дзя нiс Пiрш тук, зор ка су свет най 
опе ры, са лiст ка На цы я наль на-
га ака дэ мiч на га Вя лi ка га тэ ат ра 
опе ры i ба ле та, за слу жа ная ар-
тыст ка Бе ла ру сi Ак са на Вол ка ва i 
лаў рэ ат спец фон ду Прэ зi дэн та па 
пад трым цы та ле на вi тай мо ла дзi, 

лаў рэ ат мiж на род ных кон кур саў 
Аляк санд ра Ня хай.

Цы ры мо нii ад крыц ця пло шчы 
Дзяр жаў на га сця га па пя рэд нi ча-
ла кан цэрт ная пра гра ма «Кра-
суй, Бе ла русь». Ме ра пры ем ства 
транс лi ра ва ла ся ў пра мым эфi ры 
па асноў ных бе ла рус кiх тэ ле ка-
на лах.

На цы ры мо нiю бы лi за про ша-
ны вы шэй шыя служ бо выя асо-
бы, прад стаў нi кi рэс пуб лi кан скiх 
ор га наў дзярж кi ра ван ня, мяс цо-
вых вы ка наў чых i рас па рад чых 
ор га наў, дэ ле га цыi аб лас цей, 
прад стаў нi кi на ву чаль ных уста-
ноў Мiн ска, пра цоў ных ка лек-
ты ваў, праф са юзаў, гра мад скiх 
аб' яд нан няў, рэ лi гiй ных кан фе-
сiй, твор чых са юзаў, ве тэ ра ны 
Уз бро е ных Сiл, прад стаў нi кi 
дып кор пу са i мiж на род ных ар га-
нi за цый. Ся род за меж ных гас цей 
на ме ра пры ем стве пры сут нi чаў 
Прэ зi дэнт Ла ос кай На род на-Дэ-
ма кра тыч най Рэс пуб лi кi Цю ма лi 
Сай ня сон, якi зна хо дзiц ца ў Бе-
ла ру сi з афi цый ным вi зi там.

Пло шча Дзяр жаў на га сця га 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь раз ме шча на 
ў Мiн ску на пра спек це Пе ра мож-
цаў. Яна ўяў ляе са бой круг ра ды у-
 сам 50 м i злу ча ец ца з га лоў ным 
фа са дам вы ста вач на га па вiль ё на 
НВЦ «Бел экс па» лес вi цай шы ры-
нёй 24 м. Уз доўж пе ша ход най да-
рож кi раз ме шча ны сем гра нiт ных 
стэл з гер ба мi аб лас цей i Мiн ска. 
Сi мет рыч на з двух ба коў ад лес вi-
цы раз ме шча ны стэ лы з тэкс там 
Дзяр жаў на га гiм на i геа гра фiч най 
кар тай Бе ла ру сi.

Пло шчу пла ну ец ца вы ка-
рыс тоў ваць для пра вя дзен ня 
свя точ ных ме ра пры ем стваў 
у Дзень Дзяр жаў на га гер ба i 
Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь, ме ра пры ем стваў гра-
ма дзян ска-па тры я тыч най на кi ра-
ва нас цi, на вед ван ня афi цый ны мi 
дэ ле га цы я мi за меж ных дзяр жаў. 
Пло шча так са ма бу дзе ўклю ча-
на ў фар мi ру е мы Мiн скiм гар вы-
кан ка мам пе ра лiк ту рыс тыч ных 
аб' ек таў для на вед ван ня гас ця мi 
ста лi цы.

Вы ступ лен не Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
А.Р. Лу ка шэн кi 
на цы ры мо нii ад крыц ця 
пло шчы Дзяр жаў на га сця га 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь

СЦЯГ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І СВАБОДЫ

Больш за 350 тыс. удзель нi каў i гле да чоў пры сут нi ча лi на 
па ра дзе вой скаў Мiнск ага гар нi зо на, якi прай шоў учо ра ў 
ста лi цы з на го ды Дня Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
па ве да мiў БЕЛ ТА на чаль нiк упраў лен ня iн фар ма цыi i гра-
мад скiх су вя зяў Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў Кан стан цiн 
Шаль ке вiч.

«Ка ля 350 тыс. ча ла век пры ня лi ўдзел i на зi ра лi за ва ен ным 
па ра дам i спар тыў на-мо ла дзе вым шэс цем у Мiн ску. Усё прай-
шло спа кой на, без зда рэн няў», — рас ка за лi ў МУС.

У Мiн ску для ахо вы месц, дзе пра хо дзi лi свя точ ныя ме ра-
пры ем ствы, за дзей нi ча лі ўвесь ста лiч ны гар нi зон, уклю ча ю чы 
ўнут ра ныя вой скi. Бяс пе ку на да ро гах за бяс печ вала вя лi кая 
коль касць экi па жаў ДАI. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы ў Мiн ску 
пра хо дзi лi больш чым на 20 пля цоў ках. Ка ля стэ лы тра ды цый на 
ад бы ла ся ак цыя «Пра спя ва ем гiмн ра зам» i свя точ ны са лют, якi 
па чаў ся ў 23.00. За вяр шы лi ся ме ра пры ем ствы ў 0.30 4 лi пе ня.

ШМАТ ЛI КIЯ ВIН ША ВАН НI 
АД ЗА МЕЖ НЫХ ЛI ДА РАЎ 
ПА СТУ ПІЛІ  З НА ГО ДЫ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СВЯТА

У ад рас Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь Аляк санд ра Лу ка шэн кi i бе ла рус-
ка га на ро да з на го ды Дня Не за леж нас-
цi па сту пілі шмат лi кiя вiн ша ван нi ад за-
меж ных лi да раў, вя до мых гра мад скiх i 
па лi тыч ных дзея чаў, па ве да мi лi БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе кi раў нi ка дзяр жа вы.

Вiн ша валь ныя па слан нi па сту пi лi ад кi раў-
нi коў кра iн СНД, Стар шы нi Кi тай скай На род-
най Рэс пуб лi кi, Стар шы нi Дзяр жаў на га Са ве-
та i Са ве та Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Ку ба, ка ра-
лёў Са удаў скай Ара вii, Тай лан да, Шве цыi i 
Iс па нii, прэ зi дэн таў Аў стрыi, Iта лii, В'ет на ма, 
Ла о са, Iн дыi, Рэс пуб лi кi Ка рэя, Грэ цыi, Аф га-
нi ста на, Сер бii, Сiн га пу ра, Швей цар скай Кан-
фе дэ ра цыi, Iн да не зii, Тур цыi, Банг ла дэш.

Акра мя та го, кi раў нi ка бе ла рус кай дзяр-
жа вы па вiн ша ва лi Па па Рым скi Фран цыск, 
Князь i Вя лi кi Ма гiстр Су ве рэн на га Маль тый-
ска га Ор дэ на.

«Глы бо ка сiм ва лiч на, што гэ та свя та ад-
зна ча ец ца ў дзень вы зва лен ня Бе ла ру сi ад 
ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў. Шмат вя ко-
выя ву зы бра тэр скай друж бы i са юз нiц тва, 
якiя вы тры ма лi мно гiя вы пра ба ван нi, i сён ня 
з'яў ля юц ца за ло гам па спя хо ва га раз вiц ця ра-
сiй ска-бе ла рус ка га парт нёр ства. Упэў не ны, 
што рэа лi за цыя да моў ле нас цяў, да сяг ну тых 
у хо дзе па ся джэн ня Вы шэй ша га Дзярж са-
ве та Са юз най дзяр жа вы, якое ад бы ло ся ў 
са ка вi ку ў Санкт-Пе цяр бур гу, бу дзе са дзей-
нi чаць да лей ша му раз вiц цю двух ба ко вых iн-
тэ гра цый ных пра цэ саў. Раз лiч ваю так са ма 
на пра даў жэн не кан струк тыў най су мес най 
ра бо ты ў рам ках Мыт на га са ю за i Адзi най 
эка на мiч най пра сто ры з пры цэ лам на фар-
мi ра ван не ў 2015 го дзе Еў ра зiй ска га эка на-
мiч на га са ю за», — га во рыц ца ў вiн ша ван нi 
Прэ зi дэн та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Ула дзi мi ра 
Пу цi на.

Стар шы ня КНР Сi Цзiнь пiн у сва iм вiн-
ша валь ным па слан нi ад зна чыў, што па мiж 
Бе ла рус сю i Кi та ем на пра ця гу апош нiх га-
доў бес пе ра пын на ўма цоў ва ец ца па лi тыч-
нае ўза е ма да вер'е i на зi ра юц ца знач ныя 
вы нi кi прак тыч на га су пра цоў нiц тва ў ганд-
лё ва-эка на мiч най, фi нан са вай, на ву ко вай 
i ва ен на-тэх нiч най га лi нах, па глыб ля ец ца 
куль тур ны аб мен, ажыц цяў ля ец ца цес нае 
ўза е ма дзе ян не ў мiж на род ных i рэ гi я наль-
ных спра вах.
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ШЧЫ РАСЦЬ 
І ДРУ ЖА ЛЮБ НАСЦЬ — 
АС НО ВА 
БЕ ЛА РУС КА-ВЕ НЕ СУ ЭЛЬ СКА ГА 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка раз-
ліч вае на пра даў жэн не ак тыў ных ад но сін па між 
дзвю ма кра і на мі, асно вы якіх бы лі за кла дзе ны ў 
час прэ зі дэнц тва ў Ве не су э ле Уга Ча ве са. Аб гэ-
тым кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы за явіў учо ра 
на су стрэ чы ў Мін ску з Прэ зі дэн там Ве не су э лы 
Ні ка ла сам Ма ду ра, пе рад ае БЕЛ ТА.

«У мя не не па ва роч ва ец ца язык на зы ваць ця бе пан 
Прэ зі дэнт. У нас даў но ўста на ві лі ся доб рыя ад но сі ны не 
толь кі з на шым агуль ным сяб рам, на жаль, яго сён ня з 
на мі ня ма, але і з та бой — са мым бліз кім і да ве ра ным 
ча ла ве кам Уга Ча ве са», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар, 
ві та ю чы Ні ка ла са Ма ду ру.

«Мы спа дзя ём ся і аб са лют на ўпэў не ны, што па лі ты ка, 
якую вы пра во дзі лі ра зам з Уга Ча ве сам, бу дзе за ха ва на. 
Не толь кі я, кі раў ніц тва Бе ла ру сі, але і ўвесь бе ла рус кі 
на род аса цы і ру юць ця бе з той па лі ты кай, якая ажыц цяў ля-
ла ся пры Ча ве се», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма ад зна чыў, што на ця-
пе раш нім эта пе яму пра сцей вы бу доў ваць ад но сі ны 
з Ве не су э лай, па коль кі ў мі ну лыя ча сы быў за кла дзе-
ны тры ва лы фун да мент двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 
«Та му я ўпэў не ны і вель мі спа дзя ю ся, што ў па мяць 
аб гэ тым вя лі кім ча ла ве ку мы з та бой усё зро бім, каб 
ажыц ця віць тое, аб чым мы ка лісь ці ду ма лі і аб чым ён 
ма рыў», — да даў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

У сваю чар гу Ні ка лас Ма ду ра за явіў, што Ве не су э ла 
мае на мер раз ві ваць да сяг ну тыя ра ней з Бе ла рус сю да-
моў ле нас ці. Прэ зі дэнт Ве не су э лы пад крэс ліў, што ба за, 
якую за кла лі Аляк сандр Лу ка шэн ка і Уга Ча вес, грун та ва-
ла ся на друж бе і гэ та ба за вель мі тры ва лая. Ця пер за да ча 
за клю ча ец ца ў тым, каб, вы ка рыс тоў ва ю чы за кла дзе ную 
асно ву, пра доў жыць раз ві ваць да сяг ну тыя ра ней з Бе ла-
рус сю да моў ле нас ці, ска заў ве не су эль скі Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што не ад на ра зо ва пры сут ні чаў у час пе-
ра га во раў Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Уга Ча ве са. Заў сё ды 
ў час гэ тых пе ра га во раў асноў ны мі тэ ма мі бы лі эка на-
міч нае раз віц цё, па ляп шэн не даб ра бы ту двух на ро даў, 
жыл лё вае бу даў ніц тва — тэ мы, якія бліз кія і зра зу ме лыя 
прос тым лю дзям.

«Ад но сі ны кра ін заў сё ды вы зна ча лі ся шчы рас цю і 
дру жа люб нас цю. Яны з'яў ля юц ца пры кла дам для ін шых 
кра ін», — пад крэс ліў Ні ка лас Ма ду ра.

Ве не су эль скі лі дар ад імя ўра да і на ро да Ве не су э лы 
вы ка заў глы бо кую па ва гу аса біс та да Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

На па ра дзе ў Мiн ску пры сут нi ча лi 
больш за 350 тысяч ча ла век


