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«На род, які жы ве на гэ тай зям лі, 
ад дасць жыц цё, але не ста не ра бом»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Ня мец ка му ка ман да ван ню ўжо да ве-

ча ра 22 чэр ве ня да вя ло ся ад даць за гад аб 

спы нен ні штур му. І гэ та ста ла пер шым ад-

ступ лен нем аб са лют на не пе ра мож най да 

та го дня ар міі. Мы гэ тыя фак ты заў сё ды 

бу дзем па мя таць, та му што ў іх — ве ліч і сі-

ла ду ху лю дзей, якія не ска ры лі ся. Ме на ві та 

та ды, ка лі не зда ва лі ся і па мі ра лі апош нія 

аба рон цы крэ пас ці, во раг быў пе ра мо жа-

ны псі ха ла гіч на. Яны ўсвя до мі лі, ку ды 

прый шлі. І гэ та быў пер шы крок са вец ка га 

на ро да на шля ху да най вя лік шай Пе ра мо гі 

но ва га ча су», — на га даў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што Брэсц-

кая крэ пасць ста ла не пе ра адоль най пе ра-

шко дай для фа шыс таў, якія так і не дай шлі 

да ста лі цы на шай та га час най дзяр жа вы за 

шэсць тыд няў, як пла на ва лі. І ў той дзень 

за хоп ні кі паў та ры лі не за свое ны гіс та рыч ны 

ўрок: на род, які жы ве на гэ тай зям лі, ад-

дасць жыц цё, але не ста не ра бом. Што, 

па сло вах Прэ зі дэн та, вель мі су гуч на з на-

шым ча сам.

СВА БОД НЫЯ ЛЮ ДЗІ 
НА ВОЛЬ НАЙ ЗЯМ ЛІ

«Сён ня ўсе мы, на шчад кі слаў ных во і наў, 

ува саб ля ем у жыц цё ўсё, за што зма га лі ся 

аба рон цы Ай чы ны ў га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Мы га ду ем дзя цей, бу ду ем сваю 

не за леж ную дзяр жа ву, а га лоў нае — мы 

сва бод ныя лю дзі. Мы не ста лі ты мі, на ка-

го раз ліч ва лі фа шыс ты, прый шоў шы сю ды 

22 чэр ве ня», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы.

«Зма га ю чы ся за сваю не за леж насць, 

су ве рэ ні тэт, су праць тых, хто на вяз вае 

нам свае ідэі, хто ідзе сю ды для та го, 

каб раз бу рыць мір і ўсё тое, што мы з 

ва мі ства ра лі за час су ве рэ ні тэ ту і не за-

леж нас ці, мы не мо жам здра дзіць тым, 

хто гля дзіць на нас сён ня з ня бё саў. Гэ та 

яны ва я ва лі тут і не толь кі, вы ста я лі і пе ра-

маг лі. Гэ та яны, зга рэ лыя за жы ва ра зам з 

дзець мі, за клі ка юць нас, каб мы бе раг лі тое, 

што яны нам зда бы лі. Мы з ва мі па він ны 

па мя таць, што ўсё, што мы сён ня ма ем, 

не гля дзя чы на тое што мы ства ры лі гэ та 

сва і мі ру ка мі, на ле жыць не толь кі нам. 

Яно на ле жыць перш за ўсё ім і бу ду чы-

ні — на шым дзе цям», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах Прэ зі дэн та, кож нае па ка лен-

не вы ра шае свае за да чы, заў сё ды га то вае 

здзейс ніць подз віг. Час аб раў нас, і бе ла-

ру сы па він ны вы ра шыць праб ле мы, якія 

ста яць пе рад імі. «Мы і толь кі мы па він-

ны бу да ваць сваю дзяр жа ву, мы і толь кі 

мы па він ны вы ра шаць свой лёс і лёс 

сва іх дзя цей. Хай кож ны наш дзень бу дзе 

пра жы ты ў імя па мя ці тых, хто зма гаў ся і 

гі нуў дзе ля на ша га жыц ця, дзе ля на шай 

бу ду чы ні, дзе ля сён ня ў чыс тай, утуль най, 

зя лё най, пры го жай Бе ла ру сі, пра ца ві тай, 

з ра зум ным і муд рым на ро дам. І хай Бог 

нам дасць гэ ту муд расць на заў сё ды, хай 

ён ні ко лі не за бя рэ ў бе ла рус ка га на ро да 

гэ ту муд расць, каб мы маг лі жыць сва-

ім ро зу мам і на сва ёй зям лі», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У Брэс це, як да гэ та га ў вёс цы Бор кі ў 

Ма гі лёў скай воб лас ці і на мес цы тра ге дыі 

ў ко ліш няй вёс цы Ала на Го мель шчы не, 

Прэ зі дэнт ад зна чыў: па куль мы пом нім аб 

па дзе ях, што ад бы лі ся ў гэ тых і па доб ных ім 

мяс ці нах, яны ні ко лі не паў то рац ца.

«Але як толь кі мы гэ та за бу дзем — я не 

ба ю ся гэ та ска заць сён ня — мы зноў аку-

нём ся ў ха ос, раз драй, мы дэ ста бі лі зу ем 

кра і ну, мы на ро дзім но вую вай ну», — пе-

ра сця рог ён.

ЗВА РОТ ДА НО ВА ГА ПА КА ЛЕН НЯ
Ня гле дзя чы на вя ліз ную коль касць пом ні-

каў ча соў апош няй вай ны, у Бе ла ру сі, аказ-

ва ец ца, усё яшчэ за ста юц ца мяс ці ны, якія 

вар тыя ўве ка ве чан ня і да гэ туль бы лі вя до-

мыя аб ме жа ва най коль кас ці лю дзей, та му 

па ча лі не спра вяд лі ва за бы вац ца. Сё ле та 

два та кія мес цы пе ра ўтва ры лі ся ў су час-

ныя ме ма ры я лы, зроб ле ныя ў но вай сты ліс-

ты цы. Іх 20 і 21 чэр ве ня ад кры ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

У вёс цы Бор кі Кі раў ска га ра ё на Ма гі лёў-

скай воб лас ці ў 1942 го дзе ад бы ла ся ад на 

з са мых маш таб ных тра ге дый ча соў ня-

мец кай аку па цыі: за адзін дзень фа шыс ты 

рас стра ля лі і спа лі лі больш за дзве ты ся чы 

мір ных жы ха роў.

«Са мае не спа сціж нае на ступ ства той 

вай ны — ге на цыд мір на га на сель ніц тва, — 

ска заў на ад крыц ці ў гэ тым мес цы ме ма рыя -

ла «Па мя ці спа ле ных вё сак Ма гі лёў шчы ны» 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Боль, го ра і па-

чуц цё не за мен най стра ты, якія ад чуў наш 

на род, ста лі для на ступ ных па ка лен няў бе-

ла ру саў са праўд най траў май».

У Бор ках кі раў нік дзяр жа вы ка заў пра 

тое, як руй ну юць ду шы ідэі ра са вай пе ра-

ва гі ча ла ве ка над ча ла ве кам. Пра тое, што 

на ват пас ля па дзен ня гіт ле раў ска га рэ жы-

му ідэі фа шыз му не за ста лі ся ў мі ну лым — 

яны жы вуць у тых, хто сён ня на зы вае свя та 

9 Мая «пе ра мо га шаль ствам», хто бу рыць 

пом ні кі во і нам-вы зва лі це лям, хто ге ра і зуе 

здрад ні каў і ка ла ба ра цы я ніс таў, па кла няе ц-

ца на цысц кай сім во лі цы. Пра тое, што асоб-

ныя дзяр жа вы і ўра ды па-ра ней ша му, як 

і бы ло на пя рэ дад ні Дру гой су свет най, не 

за ўва жа юць, а ча сам за ах воч ва юць пра явы 

ра ды ка ліз му, а ка лі-ні ка лі і ад кры та га тэ ра-

рыз му ў гра мад стве, не шка ду ю чы ні ко га.

«Ска жу прос та: фа шызм, ня на вісць 

пад сця га мі дэ ма кра тыі бе ла ру сы на сва-

ёй зям лі пра пус ціць не мо гуць і не пра-

пус цяць, — за явіў бе ла рус кі лі дар. — Мы 

пра цяг нем вы хоў ваць сва іх дзя цей на каш-

тоў нас цях мі ру і ча ла ве ча га жыц ця. Дзі ця, 

якое ў свя до мым уз рос це хоць бы раз у жыц-

ці на ве дае адзін з бе ла рус кіх ме ма ры я лаў 

з па доб най гіс то ры яй, ні ко лі не да пус ціць 

на ват дум кі пра тое, што на зям лі ёсць лю-

дзі, ня вар тыя жыць і быць сва бод ны мі».

«За чвэрць ста год дзя ра бо ты Прэ зі дэн-

там я ба чыў роз ныя на ро ды, дзяр жа вы і 

ўра ды. Ня ма больш мір ных лю дзей, чым 

мы, бе ла ру сы, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Мы вель мі па ку та ва лі ў сва ёй 

гіс то рыі, прак тыч на ні ко лі не бы лі су ве рэн-

ныя і не за леж ныя. На жаль».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў ся, што 

не мог уя віць, каб праз 75 га доў пас ля 

Пера  мо гі над на цыз мам і чвэрць ста год дзя 

з мо ман ту, як бе ла ру сы па ча лі бу да ваць 

свой ці хі і спа кой ны дом, зноў да вя дзец ца, 

хай і мір ным шля хам, ад стой ваць гэ ты мір і 

спа кой. «Я ні ко лі не ду маў, што ў Бе ла ру сі 

мо гуць з'я віц ца лю дзі, якія хо чуць зла маць, 

зні шчыць кра і ну, зня ве чыць па мяць і ўсё 

тое, што зра біў наш бе ла рус кі на род. На ша 

га лоў ная за да ча, усіх нас — аба ра ніць гэ ту 

кра і ну», — ка заў ён у Бор ках.

Сён ня ня ма ні чо га не бяс печ на га і страш-

на га, ня ма ні я кай ка та стро фы — у тым лі ку 

ў ра зу мен ні лю дзей, ка заў Прэ зі дэнт. «Але 

нам па ста ян на, што дня пад кід ва юць, на-

гня та юць ста но ві шча. Я ха чу, каб вы гэ та 

прос та ра зу ме лі і, ацэнь ва ю чы мае дзея-

н ні ў гэ ты вель мі не бяс печ ны і кры тыч ны 

мо мант для су ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці 

на шай кра і ны, ра зу ме лі мя не: што здра-

дзіць, зла маць і зні шчыць тое, што мы з 

ва мі ства ра лі за чвэрць ста год дзя, ні ко му 

не бу дзе да зво ле на...» — ска заў кі раў нік 

дзяр жа вы.

НА ШТО ЗДОЛЬ НАЯ МО ЛАДЗЬ
У ко ліш няй вёс цы Ала (ця пер на гэ тым 

мес цы толь кі ад най мен ны пом нік) так са ма 

бы ло за бі та ка ля дзвюх ты сяч мір ных жы-

ха роў, пры гэ тым 950 з іх — дзе ці. На-

ват жан чын бы ло менш — 500. І 200 ста-

рых...

Пра пла ны па бу даў ніц тве тут ме ма ры я-

ла Прэ зі дэн ту рас ка за ла сту дэнт ка з Го ме-

ля на су стрэ чы ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

меды  цын скім уні вер сі тэ це ў кан цы мі ну ла га 

го да. Мо ладзь та ды і за пра сі ла кі раў ні ка 

дзяр жа вы на ад крыц цё пом ні ка. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка іні цы я ты ву пад тры маў і па абя-

цаў пры ехаць. Ён да ру чыў Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та вы ву чыць пра ект і, ка лі трэ ба, 

удас ка на ліць. У мі ну лую ня дзе лю кі раў нік 

дзяр жа вы стры маў сваё абя цан не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў па дзя-

ку ўсім, хто ўзяў удзел у рэ кан струк цыі 

ме ма ры яль на га комп лек су. Асоб на — мо ла-

дзі, дзя ку ю чы якой гэ та іні цы я ты ва на бы ла 

дзяр жаў ны маш таб. Усім, хто да лу чыў ся да 

пра ек та пад час тра ды цый на га вяс но ва га 

су бот ні ка.

«Тым са мым мы па каз ва ем, што на ша 

мо ладзь не толь кі ўмее ся дзець у га-

джэ тах, — ска заў Прэ зі дэнт. — Не толь кі 

кры чаць на ву лі цах пры го жа га ўтуль на га 

Мін ска. На ша мо ладзь умее ра біць вось та-

кія свя тыя і свя шчэн ныя спра вы».

Яшчэ шмат на ле жыць зра біць, да даў 

кі раў нік дзяр жа вы. У Бе ла ру сі да стат ко ва 

мяс цін з тра гіч ным лё сам, якія не ўве ка ве-

ча ныя ў ме ма ры я ле. У нас ня ма ла ге раіч -

ных гіс то рый, якія вар тыя афарм лен ня ў 

пом ні ку.

«Бе ла русь за ха вае са праўд ную гіс то-

рыю ў пом ні ках. З усі мі пад ра бяз нас ця мі і 

фак та мі, — па абя цаў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Ня хай ідуць і гля дзяць. І ня хай цэ няць гэ ты 

свя ты на род, які ча сам зма гаў ся не ў сва-

ёй вай не, але заў сё ды зма гаў ся за го нар і 

справяд  лі васць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за вяр шыў сваю 

пра мо ву ты мі ж сло ва мі, што і ў Бор ках:

«Ні ко лі не ду маў, што праз чвэрць ста-

год дзя на ша га спа кой на га, мір на га і не-

за леж на га жыц ця ў не за леж най Бе ла ру сі 

прый дзец ца га ва рыць пра тое, што нам 

трэ ба ад ста яць свой су ве рэ ні тэт і сваю 

не за леж насць. Не рас слаб ляй це ся. Пом-

ні це, што ва кол шмат лю дзей, якія з-за 

зайз драс ці, з-за та го, што ім не па да-

ба ец ца наш на род, бо мы га во рым пра 

сваю не за леж насць, пра во дзім свой не-

за леж ны курс, бу дуць ста рац ца аба вяз-

ко ва ўлез ці ў на шы спра вы. Мы ні ко му не 

па він ны да зво ліць чар го вы раз вяр нуць нас 

пад бі зун і абуць у лап ці».

Усю ды, дзе ў гэ тыя дні бы ваў 

кі раў нік дзяр жа вы, яго ча ка-

лі мяс цо выя жы ха ры для не-

фар маль най гу тар кі. Як заў-

сё ды, шчы ра Прэ зі дэнт га ва-

рыў з людзь мі  аб тым, што іх 

хва люе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў 

пра сур' ёз ны ціск на на шу кра і-

ну — перш за ўсё эка на міч ны, — 

які яшчэ на пе ра дзе.

«Бо ва я ваць з на мі ўжо не бяс-

печ на, а на хі ліць трэ ба: за над та 

не за леж ныя ста лі. Вы ж ра зу мее -

це, што не за леж нас ці шмат не 

бы вае — яна ці ёсць, ці яе ня ма. 

Я яшчэ год та му па пя рэдж ваў, што 

не за леж насць — вель мі да ра гая 

цац ка. Яна вель мі до ра га каш-

туе. Гэ та са мае каш тоў нае, што 

мо жа быць у на ро да ці дзяр жа-

вы. Та му, ка лі мы на род, ка лі мы 

хо чам мець сваю дзяр жа ву — 

сваю не за леж насць, мы па він ны 

яе аба ра ніць», — за клі каў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Не да хо пы, вя до ма, ёсць усю-

ды, за ўва жыў Прэ зі дэнт і пры вёў у 

прык лад ЗША — нель га бы ло па-

ду маць, што яны так ус пых нуць.

«І дэ ма кра тыч ныя СМІ за хлы ну-

лі ся і за моў клі, не па каз ва юць тое, 

што ад бы ва ец ца. Там у га ра дах 

ужо ўвай шлі вой скі, і ўжо ка мен-

данц кая га дзі на. Тое са мае і ў За-

ход няй Еў ро пе. Аб гэ тым не пры-

ня та ка заць — а ў нас яны неш та 

ўба чы лі... У іх ні чо га не атры ма ец-

ца — гэ та я вам га ран тую», — за-

пэў ніў кі раў нік дзяр жа вы.

Ма ла дзей шае па ка лен не бе ла-

ру саў ён па пра сіў тры маць га ла ву 

на пля чах і не да зва ляць са бой 

па нук ваць.

«Я ні ко му не да зво лю сі ла-

вым чы нам ра шаць праб ле му, 

якую трэ ба ра шаць мір на, па лі-

тыч ным шля хам, на пад ста ве на-

шых за ко наў... Бе ра жы це кра і ну 

і бе ра жы це мір», — за клі каў су ай-

чын ні каў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў Бор ках 

у асо бе ад ной з су бя сед ніц звяр-

нуў ся да бе ла рус кіх жан чын: «Мя-

не спра бу юць за раз з жан чы на мі 

су тык нуць (па мя та е це, я ад ной-

чы ска заў, што ў Бе ла ру сі па куль 

жан чы на не мо жа быць Прэ зі дэн-

там, і шэ раг пры чын на зваў, але 

вы ха пі лі з кан тэкс ту Кан сты ту-

цыю? Што я меў на ўва зе? Што 

ў нас Кан сты ту цыя та кая, што 

на ват му жы ку цяж ка нес ці гэ ту 

но шу, а ка лі яе за гру зіць на жан-

чы ну, яна па ва ліц ца, не ба ра ка). 

Не та му што я «не па ва жаю жан-

чын» — каб не бы ло жан чын, я  не 

быў бы Прэ зі дэн там. А то заў сё ды 

мя не на зы ва лі «жа но чым» Прэ-

зі дэн там, а сён ня рап там па ча лі 

су праць пас таў ляць жан чы нам. Не 

атры ма ец ца».

Яшчэ ад ной тэ май пад час гэ тых 

па ез дак ста ла пад трым ка пен сі я-

не раў. Ён па ве да міў, што тры мае 

на кант ро лі свое ча со вую вы пла ту 

пен сій. «Пен сія, вя до ма, не вя лі кая, 

што там ка заць: тое, што ма ем, 

тое і ма ем. У нас кры ху ёсць гро-

шай, мы па він ны ве тэ ра нам і пен-

сі я не рам да па маг чы — на коль кі 

гэ та маг чы ма. Гэ та не па пу лізм, 

не дзе ля ней кіх вы ба раў — я ні ко лі 

гэ та га не ра біў. Але ка лі ве тэ ра ны 

і пен сі я не ры ўзні ма юць пы тан не, 

хоць дзе сяць, двац цаць до ла раў 

трэ ба да ба віць вам за раз, каб не як 

вам бы ло ляг чэй», — рас тлу ма чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ад па вед нае ра шэн не бы ло 

пры ня тае. По тым, пад час па езд-

кі на цяг ні ку па но вым марш ру це 

са Свет ла гор ска, ён па га дзіў ся з 

агу ча най ві цэ-прэм' е рам пра па-

но вай пра цяг нуць тэр мін дзе ян-

ня льго ты на пра езд пен сі я не раў 

у пры га рад ных цяг ні ках да кан ца 

каст рыч ні ка.

Яшчэ адзін зва рот Прэ зі дэн та ў 

апош нія дні да ты чыў ся га ра джан, 

якія ма юць у наш час маг чы масць 

мець дом у вёс ках і на ху та рах.

«Жы ві це на зям лі. Пан дэ мія 

гэ та па ка за ла: у ка го ёсць ха та ў 

вёс цы, ста рых па вы во зі лі з Мін-

ска асаб лі ва, з аб лас ных цэнт раў. 

І ста рыя не за хва рэ лі...» — ка заў 

ён жы ха рам Ма гі лёў скай воб-

лас ці, а на на ступ ны дзень — Го-

мель скай. Гэ та да ты чыц ца і са міх 

ула даль ні каў вяс ко вых ся дзіб, і іх 

дзя цей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка анан са-

ваў да ру чэн не стар шы ням рай вы-

кан ка маў ня до ра га рас пра даць сва-

бод ныя ўчаст кі ка ля вё сак. «Дзе ці 

на шы ад чу юць, што та кое ў 

цэнт ры Еў ро пы мець ка ва лак 

зям лі», — пад крэс ліў ён.

За хо дзі ла раз мо ва і пра зда-

роўе, пра зма ган не з ві ру са мі, пра 

абра ны кра і най шлях у гэ тай но вай 

ба раць бе.

«Я ба чыў гэ та шмат ме ся цаў та-

му, ча го ад нас хо чуць, — тлу ма чыў 

Прэ зі дэнт. — ...спра ва ў тым, што 

ў нас кра і ны б ужо да гэ та га ча су 

не бы ло. Нам бы пры нес лі до лар ці 

ра сій скі ру бель (яны за раз ім ма-

ха юць перад но сам у мя не)... Але 

мы пра цу ем сён ня, хоць не як ды-

ха ем, а ха це лі, каб мы не ды ха лі. 

Не атры ма ла ся. Да лей вы больш 

зра зу ме е це, што я меў ра цыю».

У РАЗ МО ВАХ З ЛЮДЗЬ МІУ РАЗ МО ВАХ З ЛЮДЗЬ МІ
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