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Фота БелТА.

ПАМЯЦЬ. ГОНАР. БУДУЧЫНЯ
Выступленне Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь А. Р. Лукашэнкi на цырымонii ўскладання кветак на плошчы Перамогi
з нагоды Дня Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь 3 лiпеня 2020 года
Паважаныя суайчыннiкi, дарагiя
ветэраны, шаноўныя госцi нашай
сталiцы!
Дазвольце ад iмя беларускага народа павiншаваць усiх вас з
Днём Незалежнасцi нашай Беларусi!
Тут, на гэтым свяшчэнным месцы, мы аддаём данiну памяцi героям, якiя змагалiся за нашу зямлю i
наблiжалi гэты дзень Вялiкай Перамогi.
У гады Вялiкай Айчыннай вайны
беларускi народ зрабiў гiстарычны
выбар — паставiў сваю свабоду
тады вышэй за сваё жыццё.
Iншага выбару i быць не магло ў
нашчадкаў старажытнага славянскага народа — моцнага, гордага
i незалежнага. Народа, якi нiколi i
нiкога не прыгнятаў. Народа, якi
сам нiколi не быў рабом.
Таму непрымiрымая барацьба
з захопнiкамi iшла на нашай зямлi
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з першага i да апошняга дня акупацыi.
Партызаны, падпольшчыкi, мiрныя жыхары, якiя дапамалi iм, —
мiльёны людзей свядома iшлi на
смерць, не жадаючы служыць нацыстам.
У радах Мiнскага падполля з
ворагам змагалiся тысячы савецкiх мiнчан.
Сотнi герояў падполля ў Мiнску
закатаваны ў падвалах СД, расстраляны i павешаны.
I мы не знойдзем у Еўропе iншы
такi горад, у якiм ва ўмовах вельмi
жорсткага акупацыйнага рэжыму
дзейнiчаў такi масавы рух супрацiўлення.
Цяпер менавiта той час, калi трэба, каб яшчэ гучна i гучней
гучалi iмёны Iвана Кавалёва, Iсая
Казiнца, Дзмiтрыя Караткевiча,
Уладзiмiра Амельянюка, Iвана Кабушкiна i многiх-многiх iншых.
Гэ та са праўд ныя па тры ё ты,
рэальныя, непрыдуманыя героi.
Нашы суайчыннiкi, якiя так мала
жылi, але так шмат змаглi зрабiць
для нашай Айчыны. Разам з iмi мы
страцiлi ў той вайне кожнага трэцяга жыхара краiны.
Не стамляюся гэта паўтараць
для тых, хто робiць выгляд, што не

ведае, якую вялiкую цану заплацiў
наш народ за жыццё i свабоду будучых пакаленняў, нас з вамi.
Беларусь памятае i воiнаў брацкiх рэспублiк, якiя прынялi апошнi
бой на нашай зямлi.
Беларусь памятае ўсiх, хто вызваляў ад фашызму Прыбалтыку
i Польшчу, Балгарыю i Румынiю,
Венгрыю i Аўстрыю, Чэхiю i Германiю i застаўся там навечна пад
абелiскамi.
Мы смуткуем аб ветэранах, якiх
ужо няма з намi.
Давайце ж iх светлую памяць,
усiх герояў Вялiкай Айчыннай вайны ўшануем мiнутай маўчання!
(Мiнута маўчання.)
Асаблiвыя словы ўдзячнасцi я
адрасую ветэранам, якiя цяпер разам з намi.
Дзякуй вам за тое, што выстаялi i абаранiлi Радзiму!
Вашы бязмежная мужнасць,
стойкасць i патрыятызм сталi для
нас тым арыенцiрам, якi дапамагаў i дапамагае нам трымаць любыя ўдары сучаснасцi.
Паважаныя сябры!
Мы разам будуем нашу незалежную дзяржаву. Мы ганарымся
сваёй гiсторыяй i беражом памяць
аб гераiчным мiнулым.

Беларусь — мiралюбiвая дзяржава i будзе такой заўсёды. Мы
выступаем за дыялог краiн i народаў, за ўзаемавыгаднае супрацоўнiцтва выключна на раўнапраўнай
аснове.
Але сучасны свет становiцца
ўсё больш складаным i небяспечным. I сёння многiя задаюцца пытаннем: што будзе заўтра? Адказ
просты. Наша будучыня залежыць
толькi ад нас самiх.
Нiхто не можа звонку пахiснуць
тую стабiльнасць i незалежнасць,
якiя сёння ў Беларусi. Толькi мы
можам вяршыць лёсы свайго народа на гэтай зямлi. Усё залежыць
толькi ад нас. Моц i сiлу дзяржавы,
непахiснасць яе суверэнiтэту вызначае народ сваёй працай, адзiнствам i адданасцю роднай зямлi.
Дарагiя сябры!
Сёння сiмвалiчны дзень, ды i
ўсё жыццё чалавека, тым больш
дзяржавы, створана, як мне здаецца, з сiмвалаў. Гэта вялiкi сiмвалiзм, якi мы назiраем сёння па ўсёй
краiне. Тут, у гэтай тысячнай калоне, разам са старымi, ветэранамi,
пакаленнем пасляваенных гадоў
наша моладзь. I гэта галоўны сiмвал сённяшняга дня. Памятайце,

пакуль мы разам са сваiмi дзецьмi
прыходзiм да мемарыялаў i абелiскаў, Гасподзь будзе з намi, ён нас
заўсёды зможа абаранiць ад бур i
нягод. Але як толькi мы забудзем
народную сцежку да гэтых велiчных месцаў гiсторыi нашай краiны,
чакайце бяду.
Дзе б вы нi былi: у маленькiм
гарадку, невялiкай вёсачцы, аграгарадку, у абласных цэнтрах або
сталiцы нашай Радзiмы, — праязджаючы мiма, не забывайце
спынiцца каля маленькага помнiка, каля велiчнага абелiска, у
вёсцы Боркi i Ала Магiлёўскай i
Гомельскай абласцей, у легендарнай Брэсцкай крэпасцi, тут, у
цэнтры нашай сталiцы, не забывайце прыйсцi са сваiмi дзеткамi
i пакласцi кветку на гэтыя магiлы,
палявую кветку. I за гэта нам будзе адплачана ў нашым жыццi. Не
павiнна зарасцi народная сцежка.
Мы сваiмi дзеяннямi, сваiмi ўчынкамi павiнны даказаць, што Беларусь памятае!
Я жадаю нашай роднай Беларусi мiру i працвiтання.
А беларускаму народу, усiм нам —
здароўя, шчасця i дабрабыту.
Са святам вас, дарагiя сябры!
З Днём Незалежнасцi!

