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Па ва жа ныя су ай чын нi кi, да ра гiя 

ве тэ ра ны, ша ноў ныя гос цi на шай 

ста лi цы!

Да зволь це ад iмя бе ла рус ка-

га на ро да па вiн ша ваць усiх вас з 

Днём Не за леж нас цi на шай Бе ла-

ру сi!

Тут, на гэ тым свя шчэн ным мес-

цы, мы ад да ём да нi ну па мя цi ге ро-

ям, якiя зма га лi ся за на шу зям лю i 

на блi жа лi гэ ты дзень Вя лi кай Пе-

ра мо гi.

У га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны 

бе ла рус кi на род зра бiў гiс та рыч ны 

вы бар — па ста вiў сваю сва бо ду 

та ды вы шэй за сваё жыц цё.

Iн ша га вы ба ру i быць не маг ло ў 

на шчад каў ста ра жыт на га сла вян-

ска га на ро да — моц на га, гор да га 

i не за леж на га. На ро да, якi нi ко лi i 

нi ко га не пры гня таў. На ро да, якi 

сам нi ко лi не быў ра бом.

Та му не пры мi ры мая ба раць ба 

з за хоп нi ка мi iш ла на на шай зям лi 

з пер ша га i да апош ня га дня аку-

па цыi.

Пар ты за ны, пад поль шчы кi, мiр-

ныя жы ха ры, якiя да па ма лi iм, — 

мiль ё ны лю дзей свя до ма iш лi на 

смерць, не жа да ю чы слу жыць на-

цыс там.

У ра дах Мiнск ага пад пол ля з 

во ра гам зма га лi ся ты ся чы са вец-

кiх мiн чан.

Сот нi ге ро яў пад пол ля ў Мiн ску 

за ка та ва ны ў пад ва лах СД, рас-

стра ля ны i па ве ша ны.

I мы не зной дзем у Еў ро пе iн шы 

та кi го рад, у якiм ва ўмо вах вель мi 

жорст ка га аку па цый на га рэ жы му 

дзей нi чаў та кi ма са вы рух су пра-

цiў лен ня.

Ця пер ме на вi та той час, ка-

лi трэ ба, каб яшчэ гуч на i гуч ней 

гу ча лi iм ёны Iва на Ка ва лё ва, Iсая 

Ка зiн ца, Дзмiт рыя Ка рат ке вi ча, 

Ула дзi мi ра Амель я ню ка, Iва на Ка-

буш кi на i мно гiх-мно гiх iн шых.

Гэ та са праўд ныя па тры ё ты, 

рэ аль ныя, не пры ду ма ныя ге роi. 

На шы су ай чын нi кi, якiя так ма ла 

жы лi, але так шмат змаг лi зра бiць 

для на шай Ай чы ны. Ра зам з iмi мы 

стра цi лi ў той вай не кож на га трэ-

ця га жы ха ра кра i ны.

Не стам ля ю ся гэ та паў та раць 

для тых, хто ро бiць вы гляд, што не 

ве дае, якую вя лi кую ца ну за пла цiў 

наш на род за жыц цё i сва бо ду бу-

ду чых па ка лен няў, нас з ва мi.

Бе ла русь па мя тае i во i наў брац-

кiх рэс пуб лiк, якiя пры ня лi апош нi 

бой на на шай зям лi.

Бе ла русь па мя тае ўсiх, хто вы-

зва ляў ад фа шыз му Пры бал ты ку 

i Поль шчу, Бал га рыю i Ру мы нiю, 

Венг рыю i Аў стрыю, Чэ хiю i Гер-

ма нiю i за стаў ся там на веч на пад 

абел iс ка мi.

Мы смут ку ем аб ве тэ ра нах, якiх 

ужо ня ма з на мi.

Да вай це ж iх свет лую па мяць, 

усiх ге ро яў Вя лi кай Ай чын най вай-

ны ўша ну ем мi ну тай маў чан ня!

(Мi ну та маў чан ня.)

Асаб лi выя сло вы ўдзяч нас цi я 

ад рас ую ве тэ ра нам, якiя ця пер ра-

зам з на мi.

Дзя куй вам за тое, што вы ста я-

 лi i аба ра нi лi Ра дзi му!

Ва шы бяз меж ная муж насць, 

стой касць i па тры я тызм ста лi для 

нас тым ары ен цi рам, якi да па ма-

гаў i да па ма гае нам тры маць лю-

быя ўда ры су час нас цi.

Па ва жа ныя сяб ры!

Мы ра зам бу ду ем на шу не за-

леж ную дзяр жа ву. Мы га на рым ся 

сва ёй гiс то ры яй i бе ра жом па мяць 

аб ге ра iч ным мi ну лым.

Бе ла русь — мi ра лю бi вая дзяр-

жа ва i бу дзе та кой заў сё ды. Мы 

вы сту па ем за дыя лог кра iн i на ро-

даў, за ўза е ма вы гад нае су пра цоў-

нiц тва вы ключ на на раў на праў най 

асно ве.

Але су час ны свет ста но вiц ца 

ўсё больш скла да ным i не бяс печ-

ным. I сён ня мно гiя за да юц ца пы-

тан нем: што бу дзе заўт ра? Ад каз 

прос ты. На ша бу ду чы ня за ле жыць 

толь кi ад нас са мiх.

Нi хто не мо жа звон ку па хiс нуць 

тую ста бiль насць i не за леж насць, 

якiя сён ня ў Бе ла ру сi. Толь кi мы 

мо жам вяр шыць лё сы свай го на-

ро да на гэ тай зям лi. Усё за ле жыць 

толь кi ад нас. Моц i сi лу дзяр жа вы, 

не па хiс насць яе су ве рэ нi тэ ту вы-

зна чае на род сва ёй пра цай, адзiн-

ствам i ад да на сцю род най зям лi.

Да ра гiя сяб ры!

Сён ня сiм ва лiч ны дзень, ды i 

ўсё жыц цё ча ла ве ка, тым больш 

дзяр жа вы, ство ра на, як мне зда-

ец ца, з сiм ва лаў. Гэ та вя лi кi сiм ва-

лiзм, якi мы на зi ра ем сён ня па ўсёй 

кра i не. Тут, у гэ тай ты сяч най ка ло-

не, ра зам са ста ры мi, ве тэ ра на мi, 

па ка лен нем пас ля ва ен ных га доў 

на ша мо ладзь. I гэ та га лоў ны сiм-

вал сён няш ня га дня. Па мя тай це, 

па куль мы ра зам са сва i мi дзець мi 

пры хо дзiм да ме ма ры я лаў i абел iс-

каў, Гас подзь бу дзе з на мi, ён нас 

заў сё ды змо жа аба ра нiць ад бур i 

ня год. Але як толь кi мы за бу дзем 

на род ную сцеж ку да гэ тых ве лiч-

ных мес цаў гiс то рыi на шай кра i ны, 

ча кай це бя ду.

Дзе б вы нi бы лi: у ма лень кiм 

га рад ку, не вя лi кай вё сач цы, аг ра -

га рад ку, у аб лас ных цэнт рах або 

ста лi цы на шай Ра дзi мы, — пра-

яз джа ю чы мi ма, не за бы вай це 

спы нiц ца ка ля ма лень ка га пом-

нi ка, ка ля ве лiч на га абел iс ка, у 

вёс цы Бор кi i Ала Ма гi лёў скай i 

Го мель скай аб лас цей, у ле ген-

дар най Брэсц кай крэ пас цi, тут, у 

цэнт ры на шай ста лi цы, не за бы-

вай це прый сцi са сва i мi дзет ка мi 

i па клас цi квет ку на гэ тыя ма гi лы, 

па ля вую квет ку. I за гэ та нам бу-

дзе ад пла ча на ў на шым жыц цi. Не 

па вiн на за рас цi на род ная сцеж ка. 

Мы сва i мi дзе ян ня мi, сва i мi ўчын-

ка мi па вiн ны да ка заць, што Бе ла-

русь па мя тае!

Я жа даю на шай род най Бе ла-

ру сi мi ру i пра цвi тан ня.

А бе ла рус ка му на ро ду, усiм нам — 

зда роўя, шчас ця i даб ра бы ту.

Са свя там вас, да ра гiя сяб ры!

З Днём Не за леж нас цi!
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