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Фота БелТА.

Та ва ры шы сал да ты, сяр жан-

ты, пра пар шчы кi i афi цэ ры! Да-

ра гiя ве тэ ра ны! Па ва жа ныя су-

ай чын нi кi i гос цi!

Сён ня Бе ла русь ура чыс та 

ад зна чае га лоў нае дзяр жаў нае 

свя та — Дзень Не за леж нас цi.

Дзень, якi ў да лё кiм 44-м вяр-

нуў мiр на зму ча ную фа шысц кай 

аку па цы яй зям лю. Па ка заў ня-

злом ную сi лу са вец ка га на ро да, 

бе ла ру саў, якiя ста я лi на смерць 

за сваю сва бо ду.

Роў на 75 га доў та му тут ад-

гры ме лi апош нiя баi за ста лi цу 

на шай Ра дзi мы — го рад Мiнск. 

Гэ та бы ла пе ра мо га над са мой 

смер цю. Гэ та бы ла ўра чыс тасць 

адзiн ства i сi лы ду ху вя лi ка га па-

ка лен ня во i наў-вы зва лi це ляў.

Сён ня мы зноў згад ва ем усiх, 

хто ге ра iч на тры маў удар агрэ-

са ра. I гэ тая па мяць — част ка 

на шай на цы я наль най са ма свя-

до мас цi.

З го да ў год 3 лi пе ня мы асаб-

лi ва вост ра ўспры ма ем ге ра iч-

ныя эпi зо ды Вя лi кай Ай чын най 

вай ны.

Пра жы ва ем зноў ку кож ны 

факт, нi бы са мi да апош няй кроп-

лi кры вi аба ра ня лi Брэсц кую крэ-

пасць, Буй нiц кае по ле, па мi ра лi 

ў ла ге ры смер цi «Трас ця нец», у 

дзi ця чым канц ла ге ры «Чыр во ны 

Бе раг», га рэ лi ў Ха ты нi, фар сi ра-

ва лi Дняп роў скi ру беж.

Бе ла русь у да лё кiм 41-м пер-

шай пры ня ла на ся бе ўдар за хоп-

нi каў i ста ла жы вым шчы том на 

iх шля ху. I нi пя дзi род най зям-

лi не бы ло ад да дзе на во ра гу 

без бою.

Су пра цiў лен не па ча ло ся з 

пер шых хвi лiн ува рван ня во ра-

га. Але на ват раз бу ра ная i аку-

па ва ная Бе ла русь за ста ла ся не-

па ко ра най.

Да ра гiя сяб ры! Мы 75 га доў 

жы вём пад чыс тым не бам. У iмя 

свя той па мя цi ге ро яў Вя лi кай Ай-

чын най вай ны мы аба вя за ны за-

ха ваць мiр i не за леж насць сва-

ёй зям лi, пе ра даць гэ тую са мую 

вя лi кую каш тоў насць у на шым 

жыц цi на ступ ным па ка лен ням.

Вы ка наць гэ ту важ ную мi сiю — 

зна чыць да стой на су праць ста-

 яць вы клi ку но вых гла баль ных 

кан флiк таў — ва ен ных, iн фар ма-

цый ных, эка на мiч ных. Та кiх, якiя 

ахоп лi ва юць усе сфе ры жыц ця, 

руй ну юць дзяр жа вы знут ры i ад-

кi да юць на дзе ся цi год дзi на зад 

у раз вiц цi. Ча сам без адзi на га 

стрэ лу, але ўсё час цей — па кры-

ва вых сцэ на рах.

У гэ та гла баль нае су праць-

ста ян не ўцяг ну тыя i не вя лi кiя 

дзяр жа вы. Усе ва ю юць сён ня 

су праць усiх, i гэ та ад бы ва ец ца 

не прос та ва кол нас, а по бач з 

на шы мi ме жа мi.

Мы ма ем на мер вы ка рыс тоў-

ваць усе рэ зер вы для ад наў лен ня 

ста бiль нас цi i спа кою ў рэ гi ё не. 

Пра па ну ю чы мi ра люб ныя iнi цы я -

ты вы, мы iмк нём ся да га лоў най

мэ ты — знай сцi но выя шля хi i 

ме та ды на ладж ван ня ўза е ма ад-

но сiн па мiж роз ны мi геа па лi тыч-

ны мi сi ла мi.

Вы ключ на для за бес пя чэн ня 

мi ру на сва ёй зям лi мы ўма цоў-

ва ем бая здоль насць Уз бро е ных 

Сiл, iн шых вой скаў i во iн скiх 

фар мi ра ван няў.

З га лоў ным на шым стра тэ-

гiч ным парт нё рам — Ра сi яй — 

ажыц цяў ля ем ва ен нае бу даў нiц-

тва, на кi ра ва нае на па вы шэн не 

аба ра на здоль нас цi Са юз най 

дзяр жа вы.

Мы ак тыў на ўза е ма дзей нi ча-

ем з кра i на мi Ар га нi за цыi Да га-

во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы. 

Па шы ра ем су пра цоў нiц тва ў ва-

ен най i ва ен на-тэх нiч най сфе рах 

з Кi тай скай На род най Рэс пуб лi-

кай. У га ды Вя лi кай Ай чын най 

вай ны на шы прод кi ра зам зма га-

лi ся су праць агуль на га агрэ са ра 

як на за ха дзе, так i там, да лё ка

на ўсхо дзе. I сён ня мы ра зам 

ста iм на вар це спа кою i даб ра-

бы ту на шых дзяр жаў.

Сё ле та ў па ра дзе вой скаў 

пры ма юць удзел ва ен на слу жа-

чыя Уз бро е ных Сiл Ра сii i Кi тая, 

а так са ма брац кiх дзяр жаў.

Па ва жа ныя та ва ры шы!

У гэ ты свя шчэн ны дзень са-

мыя цёп лыя сло вы па дзя кi i 

ўдзяч нас цi мы ад рас уем удзель-

нi кам Вя лi кай Ай чын най вай ны. 

Ве тэ ра нам, якiя зма га лi ся ў 

тыя га ды ў шэ ра гах Чыр во най 

ар мii.

Да ра гiя су ай чын нi кi!

У гэ ты свя ты для кож на га з 

нас дзень жа даю вам шчас ця, 

мi ру i даб ра бы ту.

Сла ва бе ла рус ка му на ро ду, 

якi ад ста яў сва бо ду i не за леж-

насць Ай чы ны!

Сла ва бе ла рус кай ар мii — га-

ран ту не па руш нас цi на шых ру-

бя жоў!

Са свя там!

З Днём Не за леж нас цi, Бе ла-

русь!

Ура!
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