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Пра гэ та га ва рыў Прэ зі-

дэнт у вы ступ лен ні пад-

час ура чыс та га схо ду ў 

Па ла цы Рэс пуб лі кі, пры-

мер ка ва на га да Дня Не-

за леж нас ці і 75-год дзя 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў. Ура чыс тым схо-

дам і кан цэр там май строў 

мас тац тва «Вы зва лен не» 

ўве ча ры 2 лі пе ня рас па ча-

лі ся свя точ ныя ме ра пры-

ем ствы па ўсёй кра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

зваў да ту вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў пунк там ад лі ку 

но вай гіс то рыі кра і ны — мір-

най і ства раль най, які на ват 

праз доў гія шчас лі выя га ды 

пад чыс тым не бам ня змен на 

вяр тае нас у адзін з са мых 

цяж кіх і ге ра іч ных пе ры я даў 

жыц ця бе ла рус ка га на ро да.

Амаль во сем дзя сят каў 

га доў та му на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі раз га рэў ся ачаг са май 

жорст кай у гіс то рыі ча ла-

вец тва вай ны. Ме на ві та на 

бе ла рус кай зям лі фа шысц-

кія за хоп ні кі, прай шоў шы 

па ло ву Еў ро пы, упер шы ню 

су тык ну лі ся з са мым лю тым 

су пра ціў лен нем і па цяр пе лі 

пер шыя буй ныя стра ты.

Бе ла русь стра ці ла ў вай не 

ка ля трох міль ё наў ча ла век. 

Ка лі па лі чыць і не на ро джа-

ных дзя цей, гэ тая ліч ба, па 

сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

пе ра вер не на шу свя до масць 

і ўспры ман не страт, якія па-

нес ла кра і на.

Што год 3 лі пе ня, у Дзень 

вы зва лен ня Мін ска, бе ла ру-

сы пе ра жы ва юць тра ге дыю 

тых га доў і ша ну юць ге ро яў, 

якія аба ра ні лі на шу зям лю. 

У гэ тыя дні су час ні кі схі ля-

юць га ло вы пе рад усі мі, хто 

жыц цём за пла ціў за мір ную 

бу ду чы ню.

Прэ зі дэнт вы ка заў сло вы 

па дзя кі і брац кім на ро дам — 

«усім, хто зма гаў ся за на шы 

га ра ды і сё лы, як за сваю 

ма лую ра дзі му, хто вы зва-

ляў Бе ла русь і да па ма гаў 

ад наў ляць з ру ін і по пе лу ў 

пас ля ва ен ныя га ды».

На дум ку Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі, Вя лі кая Ай чын ная 

вай на маг ла па ста віць кроп-

ку ў на шай гіс то рыі, спы ніць 

іс на ван не бе ла рус ка га на ро-

да. Але ў страш ных вы пра-

ба ван нях вы явіў ся ня злом ны 

бе ла рус кі ха рак тар, на цы я-

наль ная мен таль насць, якая 

ні ко лі не пад да ва ла ся ра цы-

я наль на му ра зу мен ню тых, 

хто і ра ней пры хо дзіў з мя-

чом на на шу зям лю.

Ус пом ніў у сва ім вы ступ-

лен ні лі дар Бе ла ру сі і пра 

шмат лі кія дыс ку сіі на тэ му 

пра лі каў, да пу шча ных у па-

чат ку Вя лі кай Ай чын най вай-

ны: «Ме на ві та на гэ тай цяж-

кай для нас тэ ме спе ку лю юць і 

роз ныя дэ струк тыў ныя сі лы 

ўнут ры кра і ны, але час цей 

звон ку».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

нель га да зво ліць змяс ціць 

ак цэн ты той эпо хі і пе ра клас-

ці ад каз насць за ва ен ныя 

стра ты на лю дзей, якія да 

апош ня га ве ры лі ў сум лен-

насць да сяг ну тых па лі тыч-

ных да моў ле нас цяў на пя рэ-

дад ні вай ны.

«Мы не бу дзем су дзіць мі-

ну лае, але бу дзем зда бы ваць 

з яго ўро кі. Хай на ват жорст-

кія, не пры ем ныя ўро кі. Сён ня 

мы дак лад на ве да ем, што за 

мір трэ ба зма гац ца ў мір ны 

час. Гэ та га лоў ны ўрок, які 

вы ні кае з лю бой вай ны, асаб-

лі ва той вай ны. Ба ча чы, як у 

су час най гіс то рыі дэ валь ву-

ец ца сіс тэ ма між на род ных 

ад но сін, якая скла ла ся, зноў 

абяс цэнь ва ец ца ча ла ве чае 

жыц цё, мы па він ны аба вяз-

ко ва тры мац ца ра зам, — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Ра зам аба ра няць 

наш су ве рэ ні тэт, зма гац ца 

су праць вой наў і кан флік таў 

сва ёй ак тыў най па зі цы яй. 

Не ад моўч вац ца, а за клі каць 

кра і ны све ту да пры няц ця ад-

каз ных ра шэн няў, каб па га-

сіць усе га ра чыя кроп кі на 

на шай пла не це. Ка лі бу дзем 

маў чаць па прын цы пе «на ша 

ха та з краю», заўт ра гэ та ўсё 

прый дзе ў наш дом».

Не мог Прэ зі дэнт не пра-

ка мен та ваць га ра чыя дыс ку-

сіі, якія раз гар ну лі ся на конт 

за ко на пра ек та пра вай ско-

вую служ бу.

Су ве рэ ні тэт і не за леж-

насць — да ра гія рэ чы, якія 

гра мад ства ўспры ня ло «на 

ўра». І ка лі паў ста ла пы тан-

не пра аба вя зак, пра ца ну 

не за леж нас ці, хоць бы ў 

част цы аба ро ны су ве рэ ні-

тэ ту і не за леж нас ці, му сі ру-

ец ца дум ка, што хтось ці па-

ві нен вы кон ваць во ін скі аба-

вя зак, а хтось ці не. Але хто 

та ды бу дзе аба ра няць не-

за леж насць кра і ны? «Мож-

на звяр нуц ца ў НА ТА, Паў -

ноч на ат лан тыч ны блок і па-

пра сіць іх. Ка лі мы моц на па-

про сім, яны нам па абя ца юць. 

Вы хо ча це гэ ты ва ры янт? Я — 

не. Ёсць ін шы ва ры янт, ён 

нам блі жэй шы — мы ня даў-

на ў та кім ва ры ян це іс на ва-

лі, — брац кая, род ная нам 

Ра сія. Мы мо жам ус ту піць у 

склад Ра сіі, па пра сіць іх, каб 

яны нас аба ра ня лі, — пе ра-

ліч вае ва ры ян ты бе ла рус кі 

лі дар. — Вы хо ча це ў склад 

Ра сіі, каб яна нас аба ра ні-

ла? Не. І я не ха чу. Та ды

за ста ец ца трэ ці ва ры янт — са-

мі бу дзем аба ра няць ся бе».

З амаль 2000 на ро даў толь-

кі дзя ся тая част ка здо ле ла 

ства рыць улас ную дзяр жа ву. 

Ся род та кіх і на ша Бе ла русь. 

«І тое, што за чвэрць ста год дзя 

сва ёй не за леж нас ці ва ўмо вах 

ма гут на га па лі тыч на га, ін фар-

ма цый на га і эка на міч на га ціс-

ку (па мя та е це, зу сім ня даў на 

бы ло) нам уда ло ся аба ра ніць 

су ве рэ ні тэт, за ха ваць мір і па-

ра дак у кра і не — ста ла на шай 

з ва мі агуль най пе ра мо гай у 

най ноў шай гіс то рыі. Пе ра-

мо гай без вай ны, што вель мі 

важ на», — кан ста та ваў кі раў-

нік кра і ны.

Па мя та ю чы мі ну лае, Бе-

ла русь вя дзе між на род ны 

дыя лог на прын цы пах доб ра-

су сед ства і ўза ем най па ва гі, 

за хоў вае між кан фе сій ную і 

ўнут ры на цы я наль ную зго ду, 

імк нец ца да спра вяд лі ва га і 

гар ма ніч на га раз віц ця гра-

мад ства. Гэ та му на ву чы ла 

нас гіс то рыя.

«Мы дак лад на ве да ем, што 

бу ду чы ня Бе ла ру сі ў згур та ва-

нас ці на ро да і на цы я наль ным 

адзін стве. Гэ та са мае вя лі кае 

да сяг нен не на шай дзяр жа-

вы і са мая леп шая спад чы-

на, якую мы па кі нем на шым 

дзе цям і на шым уну кам. Мы 

га на рым ся муж нас цю і ге-

ра із мам пе ра мож цаў, сва ёй 

пра цай, пос пе ха мі і мэ та мі ў 

мір ным жыц ці імк нём ся быць 

год ны мі пра даў жаль ні ка мі іх 

слаў на га подз ві гу. Ра зам бу-

ду ем моц ную і не за леж ную 

дзяр жа ву. Усё, што зроб ле на 

сён ня ў Бе ла ру сі, ня змен на 

аса цыю ец ца са зна кам са май 

вы со кай якас ці. І гэ та дзя ку ю-

чы вам усім, хто лю біць сваю 

кра і ну, сум лен на пра цуе ў імя 

на шай агуль най мэ ты: зра-

біць яе су час ную гіс то рыю 

слаў най і пры га жэй шай. Мы 

ве да ем, што ўсё да ся галь нае, 

але толь кі ка лі бу дзем ве рыць 

ва ўлас ныя сі лы, за ха ва ем 

мір і зро бім усё маг чы мае ў 

імя гэ та га жыц ця на гэ тай Зям-

лі», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

На род Бе ла ру сі гля дзіць 

у бу ду чы ню і ве дае, што яна 

ёсць, па куль бе ра гуць па-

мяць пра мі ну лае. І гэ тую 

па мяць ува саб ляе га лоў нае 

дзяр жаў нае свя та — Дзень 

Не за леж нас ці.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

БУ ДУ ЧЫ НЯ — 
У АДЗІН СТВЕ НА РО ДА

ЗЯМ ЛЯ, 
ПА ЛІТ АЯ 
КРЫ ВЁЮ

Ад крыц цё ме ма ры я ла «Уро чы шча «Пяс кі» 
за пла на ва на на дру гі квар тал 2020 го да
У ад ным з са мых жа лоб ных кут коў по лац кай 

зям лі знай шлі апош ні пры ста нак амаль 150 ты-

сяч ах вяр фа шыз му, 38—40 ты сяч з якіх бы лі 

са вец кі мі ва ен на па лон ны мі з пе ра сыль на га ла-

ге ра «ДУ ЛАГ-125» у 1941—1944 га дах. Іх за бі ва лі 

фа шыс ты і тыф, ад якога што дня гі ну ла дзвес це 

ча ла век.

Да ня даў ня га ча су тут бы ло дзе вяць ма гіл, ледзь 

пры сы па ных пяс ком. Акт аб сле да ван ня ад 7 мая 

1945 го да свед чыць, што дзве ма гі лы за хоп ні кі пе рад 

ад ступ лен нем спра ба ва лі спа ліць, каб ута іць сля ды 

зла чын ства. У пас ля ва ен ныя га ды тут се я лі збож жа, 

па сві лі коз, пас ля бы ла пуст ка...

«Уве ка ве чыць па мяць імк ну лі ся даў но — гро шай не 

ха па ла. У 2010 го дзе По лац кае ад дзя лен не Бе ла рус-

ка га фон ду мі ру звяр ну ла ся ў По лац кі га рад скі Са вет 

дэ пу та таў з ад па вед най пра па но вай, і ўвесь кор пус 

ад на га лос на пра га ла са ваў за тое, што наш аба вя зак 

пе рад за гі ну лы мі — ства рыць ім пом нік», — ус па мі нае 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду па за ка на даў стве На тал ля 

ГУЙ ВІК. Да пад трым кі гэ тай іні цы я ты вы ак тыў на да-

лу чы ла ся і «Звяз да».

Кошт пра ек та ме ма ры я ла склаў міль ярд не дэ мі на-

ва ных руб лёў, але пас ля 2011-га бу даў ні чыя ра бо ты 

што год да ра жэ лі. Ме ма ры ял «Уро чы шча «Пяс кі» быў 

уклю ча ны ў дзяр жаў ную пра гра му на 2015—2020 га ды, 

і з да па мо гай бюд жэт ных гро шай пер шая чар га бу даў-

ніц тва ўжо зда дзе на ў экс плу а та цыю.

Днём кан чат ко ва га ад крыц ця ме ма ры яль на га 

комп лек су ў По лац ку мо жа стаць 9 мая ці 22 чэр ве ня 

2020 го да, па ве да мі ла жур на ліс там пад час вах ты па-

мя ці ва ўро чы шчы «Пяс кі» На тал ля Гуй вік.

Па яе сло вах, га тоў насць ме ма ры я лу ця пер скла дае 

амаль 75 %, за ста ло ся са браць ка ля двух сот ты сяч руб-

лёў, каб за вяр шыць ства рэн не комп лек су: па бу да ваць 

ува ход ны пар тал у вы гля дзе кры жа і лаў ро ва га вян ка, 

пад' яз ную да ро гу, ста ян ку, ага ро джу, дош ку з ім ёна мі 

ўсіх, хто браў удзел у збо ры срод каў. Да яго, да рэ чы, 

да лу чы лі ся не толь кі бе ла ру сы, як ка жуць, усім све там, 

але і за меж жа: зра бі лі ўнё сак го рад-па бра цім По лац-

ка ня мец кі Фрыд рыхс ха фен і жы ха ры Ра сіі. З'я віц ца ў 

ме ма ры я ле і пом нік во і нам 1812 го да — бо на мес цы 

па ха ван ня іш лі баі і ў ХІХ ста год дзі: тут зной дзе ны гу зі кі 

сал дат той вай ны, эмб ле мы вайсковых злучэнняў.

«Да за вяр шэн ня бу даў ніц тва комп лек су пад сту па лі-

ся не каль кі ра зоў, і вось урэш це вы хо дзім на фі ніш ную 

пра мую дзя ку ю чы су мес ным на ма ган ням і мяс цо вай 

ула ды, і абл вы кан ка ма, і гра мад скіх аб' яд нан няў. Са-

праў ды, пра ект гран ды ёз ны, і сён ня, ка лі аба зна чы лі ся 

ўжо яго ныя кон ту ры, ста но віц ца лёг ка і ра дас на на 

ду шы. Гэ та на ша па мяць, тое, што нас аб' яд ноў вае», — 

ад зна чыў член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

 стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су-

вя зі Анд рэй ЮНІ ЦЫН.

На «ге не раль най рэ пе ты цыі ад крыц ця» слё зы вы-

ці ра лі на ват муж чы ны — на столь кі кра ну ла гле да чоў 

тэ ат ра лі за ва ная па ста ноў ка з ла гер най гіс то рыі. Прад-

стаў ні кі ўла ды, гра мад скіх аб' яд нан няў, вай скоў цы, ве-

тэ ра ны і мо ладзь ус кла лі квет кі да пом ні ка, ад даў шы 

да ні ну па мя ці пад час хві лі ны маў чан ня.

«На гэ тым мес цы асаб лі ва ві даць, коль кі го ра, бя ды 

пе ра нёс наш на род. Пе ра мо га па літ ая кры вёю, зям ля 

на ша па літ ая кры вёю. На ша за да ча — да нес ці на шчад-

кам па мяць пра тое, што тут ка лісь ці бы ло. Ра бо ту мы 

да кан ца го да за вер шым, зро бім доб ра ўпа рад ка ван не, 

і тут бу дуць заў сё ды пра хо дзіць ме ра пры ем ствы, бу дзе 

збі рац ца мо ладзь, уклю чым ме ма ры ял у марш ру ты 

дэ ле га цый», — па ве да міў стар шы ня По лац ка га рай-

вы кан ка ма, член Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Мі ка лай ШАЎ ЧУК.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, г. По лацк.

Він ша ван ні з Днём Не за леж нас-

ці Бе ла ру сі па сту пі лі ў ад рас кі-

раў ні ка дзяр жа вы Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі і бе ла рус ка га на ро да 

ад кі раў ні коў за меж ных кра ін, 

за меж ных па лі тыч ных і гра мад-

скіх дзея чаў, кі раў ніц тва ін тэ гра-

цый ных аб' яд нан няў, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Він ша валь ныя па слан ні атры ма ны 

ад Стар шы ні Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кі, прэ зі дэн таў Ра сіі, Ка зах ста на, 

Азер бай джа на, Сер біі, Укра і ны, Та джы-

кі ста на, Уз бе кі ста на, Тур цыі, Ве не су э-

лы, Гер ма ніі, Фран цыі, Рэс пуб лі кі Ка-

рэя, Аў стрыі, Лат віі, Бал га рыі, Венг рыі, 

ААЭ, Турк ме ні ста на, В'ет на ма, Сін га-

пу ра, Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб-

лі кі, Дзяр жа вы Па лес ці на, Стар шы ні 

Дзяр жаў на га са ве та і Са ве та Мі ніст раў 

Рэс пуб лі кі Ку ба, прэм' ер-мі ніст раў Ра-

сіі і Ар ме ніі, Па пы Рым ска га Фран цыс-

ка, Ка ра ле вы Вя лі ка бры та ніі, ка ра лёў 

Бель гіі і Тай лан да.

«На шы на ро ды свя та ша ну юць па-

мяць аб муж нас ці і ге ра із ме тых, хто ў 

су ро выя ва ен ныя га ды стаў на аба ро-

ну Ай чы ны. Важ на, што су вя зі брац кай 

друж бы і ўза е ма да па мо гі, за ве шча ныя 

баць ка мі і дзя да мі, і сён ня з'яў ля юц ца 

за ло гам тры ва лас ці ра сій ска-бе ла рус кіх 

ад но сін, — га во рыц ца ў він ша ван ні ад 

Прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на. — 

Упэў не ны, што су мес ны мі на ма ган ня мі 

мы бу дзем і на да лей па спя хо ва раз-

ві ваць кан струк тыў нае двух ба ко вае 

су пра цоў ніц тва ва ўсіх сфе рах, а так-

са ма ўза е ма вы гад ныя ін тэ гра цый ныя 

пра цэ сы ў рам ках Са юз най дзяр жа вы і 

на еў ра зій скай пра сто ры».

«У апош нія га ды дзя ку ю чы ва ша му 

цвёр да му кі раў ніц тву ў Бе ла ру сі за хоў-

ва юц ца па лі тыч ная ста біль насць, устой-

лі вае раз віц цё эка но мі кі, ума цоў ва ец ца 

даб ра быт на ро да. Агуль ная моц дзяр-

жа вы і яе ўплыў на між на род най арэ не 

бес пе ра пын на рас туць. Кі тай як доб ры 

ся бар і доб ры парт нёр Бе ла ру сі шчы ра 

ра ды гэ та му. Упэў не ны, Бе ла русь да-

сяг не яшчэ боль шых пос пе хаў у роз ных 

сфе рах дзяр жаў на га бу даў ніц тва», — 

га во рыц ца ў він ша ван ні, якое на кі ра ваў 

Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін.

«На ро ды Укра і ны і Бе ла ру сі заў-

сё ды звяз ва лі ўза е ма вы гад ныя доб-

ра су сед скія і парт нёр скія ад но сі ны, 

да лей ша му раз віц цю і ўма ца ван ню 

якіх Укра і на заў сё ды бу дзе на да ваць 

пры яры тэт нае зна чэн не. Упэў не ны, 

што гэ та му бу дуць спры яць на шы су-

мес ныя на ма ган ні і кан струк тыў ны 

па лі тыч ны дыя лог, у тым лі ку пад час 

ІІ Фо ру му рэ гі ё наў Укра і ны і Бе ла ру сі 

во сен ню гэ та га го да», — га во рыц ца ў 

він ша ван ні Прэ зі дэн та Укра і ны Ула дзі-

мі ра Зя лен ска га.

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон 

у він ша валь ным па слан ні Прэ зі дэн ту 

Бе ла ру сі ад зна чыў, што 2019 год ха-

рак та ры зу ец ца пра ця гам ін тэн сі фі ка цыі 

двух ба ко вых ад но сін па між дзвю ма кра-

і на мі ў па лі тыч най, эка на міч най і пар ла-

менц кай сфе рах. «Будзь це ўпэў не ныя, 

што Фран цыя вы сту пае за па глыб лен-

не дыя ло гу з су сед ні мі дзяр жа ва мі 

Еў ра пей ска га са ю за ў мэ тах са дзей-

ні чан ня леп ша му ра зу мен ню на шых 

уза ем ных па лі тыч ных кі рун каў», — 

пад крэс ліў ён.

«Ма лю Гос па да пра да ра ван не бе-

ла рус ка му на ро ду брац кай зго ды і са-

лі дар нас ці, у якіх кож ны бу дзе мець 

маг чы масць да сяг нуць поў на га роск ві-

ту ўсіх гра няў сва ёй асо бы, у тым лі ку 

ду хоў най. Хай бла сла віць і за ха вае Бог 

вас, ва шых па плеч ні каў і ўсіх бе ла ру-

саў», — га во рыц ца ў він ша ван ні Па пы 

Рым ска га Фран цыс ка.
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