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«Вось мае дзе ся ці год дзе бе ла-

рус кі на род жы ве і пра цуе пад мір-

ным не бам. Маг чы масць ды хаць 

сва бо дай, га да ваць дзя цей і ра-

да вац ца кож на му но ва му дню даў 

нам рат ны подз віг на шых баць коў, 

дзя доў і пра дзе даў. Сён ня мы пра-

слаў ля ем муж насць во і наў, ге ра ізм 

пар ты за наў і пад поль шчы каў, ты та-

ніч ныя на ма ган ні пра цаў ні коў ты лу. 

Ме на ві та на бе ла рус кай зям лі са-

вец кія сал да ты раз вян ча лі міф аб 

не пе ра мож нас ці ва ен най ма шы ны 

Трэ ця га рэй ха», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ус пом ніў тых, хто зма-

гаў ся на смерць пад Мінск ам і Ма гі-

лё вам, на бе ра гах Дняп ра і Бя рэ зі-

ны, ад зна чыў шы, што «кож ны ру беж 

аба ро ны для во ра га быў Брэсц кай 

крэ пас цю».

Бя да прый шла ў тыя ча сы ў кож-

ную бе ла рус кую сям'ю: дзве трэ-

ція за гі ну лых — мір ныя жы ха ры. 

Ха тынь, Даль ва, Аза ры чы, Шу неў ка, 

Трас ця нец — гэ тыя мес цы ге на цы-

ду бе ла рус ка га на ро да вя до мы ўся-

му све ту. «Асаб лі вая тэ ма — лё сы 

дзя цей вай ны. Сён ня гэ тыя лю дзі 

ста лых га доў — жы выя свед чан ні і 

свед кі звер стваў аку пан таў. У іх на 

ва чах за бі ва лі род ных і бліз кіх. Яны 

рас лі ў го ла дзе і хо ла дзе пер шых 

пас ля ва ен ных га доў. На роў ных з 

да рос лы мі ад стой ва лі і ад бу доў ва лі 

кра і ну. Най больш змроч ныя ста рон-

кі ў са мот най кні зе вай ны — дзі ця-

чыя до нар скія канц ла ге ры. Праз іх 

прай шлі ты ся чы дзя цей, а вы жы лі 

адзін кі. Усім, хто сён ня пад трым лі вае 

мі тын гі неа на цыс таў і шэс ці са ста-

рэ лых ва як з ба таль ё наў СС, трэ ба 

пры ехаць у Бе ла русь і па бы ваць у 

па сёл ку Чыр во ны Бе раг, дзе быў та кі 

канц ла гер. Уба чыць пра ніз лі вы крык і 

ўба чыць ме ма ры ял дзі ця чым ма рам, 

якія не збы лі ся», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Вя лі кая Пе ра мо га — тры умф жыц-

ця над смер цю, і бу ду чыя па ка лен ні 

па він ны ве даць, якую ца ну на род за-

пла ціў за сва бо ду, каб та кое ні ко лі не 

паў та ра ла ся.

74-ю 
ГА ДА ВІ НУ 
ВЯ ЛІ КАЙ 
ПЕ РА МО ГІ 
АД ЗНА ЧА ЛА 
ЎСЯ 
КРА І НА

Ня гле дзя чы на па хмур ную ра ні цу, на ста ліч най пло шчы Пе ра мо гі 

са бра ла ся шмат лю дзей. Гэ та зна ка вае мес ца ўжо ка то ры год — 

эпі цэнтр ме ра пры ем стваў ад на го з най важ ней шых свят кра і ны. 

Не пу жае ўдзель ні каў ні маг чы мы дождж, ні пра ніз лі вы ве цер — 

уз нёс лы на строй па ляп шае ўсе ўмо вы на двор'я. Хтось ці з га лоў ных 

ге ро яў свя та — ве тэ ра наў, на ват ус па мі нае, што та ды, у 1945-м, у 

бе ла рус кай ста лі цы так са ма бы ло даждж лі ва...

Па він ша ваць пе ра мож цаў і ўсклас ці квет кі да ма ну мен та прый шлі 

прад стаў ні кі ўла ды і за меж ныя гос ці. Пер шым упры го жыў пом нік 

вя нок Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі, які пры быў на 

пло шчу ра зам са сва і мі сы на мі. Квет кі так са ма ўскла лі кі раў ні кі 

рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, На цы я наль на га 

схо ду, су доў, Са ве та бяс пе кі і Уз бро е ных Сіл, пра ва ахоў ных 

ор га наў, ма ла дзёж ных і гра мад скіх аб' яд нан няў, прад стаў ні кі 

за меж на га дып ла ма тыч на га кор пу са, Бе ла рус кай пра ва слаў най 

і Рым ска-ка та ліц кай цэрк ваў. Па тра ды цыі кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ся да пры сут ных са сло ва мі він ша ван ня.
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