
Да ра гія ве тэ ра ны!
Па ва жа ныя су ай чын ні кі і за меж ныя гос-

ці!
Сар дэч на він шую вас з ад ным з са мых 

ша ну е мых на бе ла рус кай зям лі свят — 
Днём Пе ра мо гі. Для міль ё наў лю дзей ён 
стаў веч ным свед чан нем доб лес ці на ро-
даў, якія адо ле лі най вя лік шае су свет нае 
зло — фа шызм.

Шэсць дзе сят дзе вяць га доў ад дзя ля юць 
нас ад той вяс ны. Але па мяць аб Вя лі кай 
Ай чын най вай не не зга сае. Яна жы ве ў 
кож ным го ра дзе і вёс цы, пе рад аец ца з па-
ка лен ня ў па ка лен не, пе ра хо дзіць ад сэр ца 
да сэр ца, звяз ва ю чы ўсіх нас ра зам жы вой 
ніц цю лю бо ві да Ай чы ны.

Лёс ча ла вец тва ў тыя су ро выя га ды 
вы ра шаў ся на тэ ры то рыі Ра сіі, Бе ла ру сі і 
Укра і ны. Ме на ві та на са вец ка-гер ман скім 
фрон це вер махт стра ціў свае ўзбро е ныя 
сі лы і сваю пра сла ву тую зброю.

За мах нуў шы ся на гра ні цы Са вец ка га 
Са ю за, фа шыс ты су стрэ лі вель мі жорст кае 
су пра ціў лен не і атры ма лі ра шу чы ад пор. 
Усе ад ма ло га да вя лі ка га паў ста лі на аба-
ро ну сва ёй Ра дзі мы. Ні хто і ні дзе ў све це 
так са ма ад да на не зма гаў ся з «ка рыч не-
вай чу мой».

Ме на ві та тут, на па літ ай кры вёю са-
вец кіх лю дзей зям лі, раз гар нуў ся га лоў ны 
фронт.

На аку пі ра ва ных бе ла рус кіх, ра сій скіх, 
укра ін скіх зем лях з пер шых дзён вай ны 
быў ад кры ты і са праўд ны «дру гі фронт». 
Су праць фа шыс таў уз ня ло ся больш за 
міль ён пар ты зан — вя лі кая на род ная ар мія, 
дзе ян ні якой на бы лі стра тэ гіч нае зна чэн не і 
ста лі важ ным фак та рам раз гро му во ра га.

У Са вец кай кра і не ў вель мі цяж кіх умо-
вах на ма ган ня мі прос тых пра цаў ні коў ты лу 

бы ла да сяг ну та эка на міч ная пе ра ва га над 
агрэ са рам. За га ды вай ны вы пу шча на ў 
два ра зы больш ба я вой тэх ні кі і ўзбра ен-
няў, чым у са мой гіт ле раў скай Гер ма ніі.

Але га лоў най пе ра ва гай СССР у ба-
раць бе су праць ма гут най і раз бу раль най 
ва ен най ма шы ны «трэ ця га рэй ха» ста ла 
ду хоў ная стой касць на ша га на ро да.

Не нар маль най, ча ла ве ка не на віс ніц кай 
ідэа ло гіі на цыз му Са вец кі Са юз про ці па-
ста віў ідэа ло гію гу ма ніз му і ін тэр на цы я на-
ліз му. Пля чо ў пля чо больш за 100 на цый 
і на род нас цяў СССР паў ста лі на аба ро ну 
агуль най Ай чы ны. Вя лі кая Пе ра мо га да-
ста ла ся на шай рэс пуб лі цы страш най ца ной 
— мы стра ці лі, ска ле чы лі кож на га трэ ця га 
жы ха ра на шай Ра дзі мы.

Са вец кая Бе ла русь унес ла не ацэн ны 
ўклад у раз гром во ра га. Яна ста ла рэс-
пуб лі кай-пар ты зан кай. У строй на род ных 
мсці ўцаў уста лі ка ля паў міль ё на ча ла век. 
Во сем дзе сят во сем з іх уда сто е ны вы со ка-
га зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Ге ра іч нае су пра ціў лен не на ро да фа-
шыз му, якое па ча ло ся ў Брэсц кай крэ пас-
ці, у ба ях пад Грод на, Мінск ам, По лац кам, 
Ле пе лем, Ві цеб скам, Ба ры са вам, Ма гі лё-
вам і Го ме лем, пра даў жа ла ся да поў на га 
вы гнан ня аку пан таў.

Веч ная сла ва за гі ну лым у ба ях і ад звер-
стваў фа шыс таў. Удзяч ная Бе ла русь пом-
ніць вас і ша нуе ваш подз віг. Мы зро бім усё, 
каб ва ша вя лі кая ах вя ра на ал тар Ай чы ны 
не ака за ла ся да рэм най. Стра шэн ны агонь 
вай ны, раз бу рэн няў і смер ці больш ні ко лі не 
па ві нен ус пых нуць на бе ла рус кай зям лі.

Пра па ную ўша на ваць па мяць усіх ге ро-
яў і ах вяр Вя лі кай Ай чын най вай ны мі ну тай 
маў чан ня.

(Мі ну та маў чан ня).

Да ра гія сяб ры!
Ця пе раш ні, 2014 год ад зна ча ны дзвю-

ма зна ка вы мі па дзея мі ў гіс то рыі. У лі пе ні 
споў ніц ца 70 га доў з дня вы зва лен ня кра-
і ны ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, а ў 
жніў ні — 100 га доў з дня па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны.

Гэ тыя па мят ныя да ты — пад ста ва для 
сур' ёз ных раз ва жан няў. Ча му ўся го праз 
тры дзе ся ці год дзі пас ля Пер шай су свет най 
вай ны раз га рэў ся но вы ўсе пла не тар ны па-
жар? Як маг ла ў цы ві лі за ва най Еў ро пе за-
ра дзіц ца і на браць сі лу пя чор ная ідэа ло гія 
на цыз му? Ці хо піць у су час най па лі тыч най 
элі ты ро зу му і сум лен ня, каб не пра ва ка-
ваць но выя раз бу раль ныя кан флік ты?

На жаль, сён ня не ка то рыя па лі ты кі ад-
да юць за быц цю ўро кі гіс то рыі, спра бу юць 
пры ні зіць ро лю са вец ка га на ро да ў Пе ра-
мо зе над фа шыз мам, па ту ра юць ад ра-
джэн ню на цыз му.

Каб да га дзіць па лі тыч ным і геа стра-
тэ гіч ным ам бі цы ям, ажыц цяў ля ец ца мэ-
та на кі ра ва ная дзей насць па дэ ста бі лі за-
цыі па лі тыч най аб ста ноў кі ў су ве рэн ных 
дзяр жа вах. Та кія пры кла ды мы на зі ра ем 
на Бліз кім Ус хо дзе, у Паў ноч най Аф ры цы, 
ін шых «га ра чых кроп ках» пла не ты.

Ба лю ча га ва рыць аб тым, што ад ной 
з та кіх «га ра чых кро пак» ста ла бліз кая 
нам на ша Укра і на. Над брац кай сла вян-
скай кра і най на віс лі хма ры гра ма дзян скай 
вай ны, і брат пад няў ру ку на бра та. Ча го 
б нам гэ та ні каш та ва ла, мы па він ны гэ та 
спы ніць.

Нас не па ко іць і той факт, што гэ тыя па-
дзеі вы ка рыс тоў ва юц ца як пад ста ва для 
ак ты ві за цыі дзяр жа ва мі НА ТА ва ен най 
дзей нас ці не па срэд на ка ля на шых бе ла-
рус кіх гра ніц. Усё гэ та па тра буе асаб лі вай 

піль нас ці і з'яд на нас ці на ро да.
Мы атры ма лі бяс цэн ныя ўро кі з тра гіч-

ных па дзей ХХ ста год дзя. Мы ве да ем ца ну 
мі ру і зго ды і бу дзем ня ўхіль на ад стой ваць 
свае ідэа лы.

На шы Уз бро е ныя Сі лы га то вы ў лю бую 
мі ну ту ад ста яць су ве рэ ні тэт Бе ла ру сі, гра-
ма дзян скі мір і зго ду ад за ма хаў звон ку і 
знут ры.

Спра ва го на ру кож на га гра ма дзя ні на — 
аба ро на Ай чы ны і што дзён ны кло пат аб яе 
ўма ца ван ні!

Па ва жа ныя ве тэ ра ны!
Пе ра мо га ў маі 45-га — гэ та ваш най вя-

лік шы ўклад у ра та ван не і раз віц цё ча ла-
ве чай цы ві лі за цыі, у на шу з ва мі агуль ную 
мір ную су час насць і ў бу ду чы ню.

Ва ша па ка лен не вы ра та ва ла кра і ну, ад-
ра дзі ла яе, уз ня ўшы з по пе лу і ру ін. Ства-
ры ла моц ную пра мыс ло васць, раз ві тую 
сель скую гас па дар ку, пе ра да вую на ву ку 
і ба га тую куль ту ру.

Вы ўме лі іс ці на пе рад і пад трым лі ваць 
адзін ад на го, пе ра адоль ва ю чы ўсе цяж кас-
ці. Не гна лі ся за аса біс тым даб ра бы там і 
да стат кам. Ду ма лі спа чат ку аб Ра дзі ме, а 
по тым аб са бе. Ва ша ду хоў ная спад чы на 
заў сё ды бу дзе для нас бяс цэн най ма раль-
най апо рай.

Да ра гія су ай чын ні кі!
Мы — на след ні кі вя лі ка га на ро да-пе ра-

мож цы, яко му Еў ро па аба вя за на сва бо дай 
і пра цві тан нем. І ўсве дам лен не гэ та га слу-
жыць кры ні цай на шай сі лы і ўпэў не нас ці 
ў са бе.

У гэ ты свя точ ны дзень ха чу па жа даць 
усім вам, ва шым род ным, ва шым бліз кім 
зда роўя, пос пе хаў, шчас ця і даб ра бы ту.

Са свя там вас, да ра гія сяб ры! 
З Днём Пе ра мо гі!
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«Jоіn Us!» — «Да лу чай це ся 
да нас!». Пад гэ тым за клі-
кам сён ня ў Да ніі фі ні шуе 
59-ы між на род ны кон курс 
пес ні «Еў ра ба чан не-2014». У 
фі наль ным шоу вы сту пяць 
прад стаў ні кі 26 кра ін — па 10 
лі да раў з кож на га паў фі на лу, 
а так са ма ар тыс ты «вя лі кай 
пя цёр кі» кра ін-за сна валь ніц 
кон кур су (Вя лі ка бры та ніі, 
Гер ма ніі, Іс па ніі, Іта ліі, Фран-
цыі) і кан кур сант з Да ніі.

Му зыч нае спа бор ніц тва абя цае 
быць над звы чай на пру жа ным: у 
фі на ле су стрэ нуц ца абод ва за піс-
ныя фа ва ры ты кон кур су — Ар-
ме нія і Венг рыя (па вод ле ста вак 
бук ме ке раў і мер ка ван ня фан-
клу баў), вя лі кі скан ды наў скі блок 
— Фін лян дыя, Шве цыя, Іс лан дыя, 
Нар ве гія і Да нія, а так са ма блок 
пост са вец кіх кра ін — Ра сія, Укра і-
на, Ар ме нія, Азер бай джан...

Але, ба дай, най перш важ на і 
пры ем на для бе ла рус кіх гле да чоў 
тое, што мы зноў па чу ем свай го 
кан кур сан та Тэа — ужо ў фі на ле. 
На су пе рак прад ка зан ням шмат лі-
кіх скеп ты каў ад шоу-біз не су, лёг-

кай, па зі тыў най і іра ніч най пес ні 
«Сhееsесаkе» па шан ца ва ла ку ды 
больш, чым не ка лі маш таб ным і 
да ра гім ну ма рам з пе ра апра на н-
ня мі, скла да ны мі па ста ноў ка мі і 
дэ ка ра цы я мі. З чым як Юрыя Ва-
шчу ка, так і ўсю бе ла рус кую ка-
ман ду шчы ра він шу ем і сціс ка ем 
ку ла кі на да лей шую ўда чу!

Для Бе ла ру сі сё лет няе «Еў ра-
ба чан не» — ужо 11-е, а вось пра-
ход праз сі та паў фі на лаў — уся го 

4-ы (ра ней гэ та ўда ва ла ся зра біць 
Дзі ме Кал ду ну ў 2007-м, гур ту 
«3+2» у 2010-м і Але не Лан ской у 
2013-м). «Усім дзя куй за пад трым-
ку і за га ла сы! — ла ка ніч на на пі-
саў спя вак у сва ім про фі лі ў сац-
сет ках лі та раль на праз не каль кі 
хві лін пас ля аб вя шчэн ня вы ні каў. 
А паз ней ін шыя ўдзель ні кі дэ ле га-
цыі пры зна лі ся, што іх лі та раль на 
за сы па лі він ша валь ны мі зван ка мі 
і СМС-ка мі са сло ва мі пад трым-

кі, за хап лен ня, пад ба дзёр ван ня і 
па жа дан ня пос пе ху. Са цы яль ныя 
сет кі так са ма вы бух ну лі ра дас ны мі 
эмо цы я мі. Най вя лік шыя апты міс-
ты ўжо на мя ка юць, што да пры ёму 
«Еў ра ба чан ня-2015» у Бе ла ру сі 
ўсё, уклю ча ю чы інф ра струк ту ру, 
га то ва. Бук ме кер скія кан то ры тым 
ча сам лі чаць най больш ве ра год-
най пе ра мо гу Аў стрыі (!), Шве цыі 
або Ні дэр лан даў, а Бе ла ру сі праг-
на зу юць мес ца ў леп шым вы пад ку 
ў ся рэ дзі не таб лі цы.

Якое мес ца зой ме Бе ла русь у 
фі на ле «Еў ра ба чан ня»? Ве рым і 
спа дзя ём ся, як ма га больш вы со-
кае. На жаль, па вод ле пра ві лаў, 
паў плы ваць на гэ ты вы нік бе ла-
рус кія тэ ле гле да чы не ў сі лах. За-
тое мож на га ла са ваць сён ня за 
ін шых упа да ба ных кан кур сан таў 
— праў да, не больш чым 20 зван-
коў ці СМС з ад на го ну ма ра. А хто 
і як га ла са ваў у паў фі на лах, да-
ве да ем ся ўжо зу сім хут ка: не ўза-
ба ве пас ля фі на лу ар га ні за та ры 
абя ца юць апуб лі ка ваць усе ацэн кі 
кож на га чле на жу ры, а так са ма 
вы ні кі га ла са ван ня кож най кра і-
ны — удзель ні цы кон кур су.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На шляху да перамогіНа шляху да перамогі  �� БЕЛАРУСЬ У ФІ НА ЛЕ 
«ЕЎ РА БА ЧАН НЯ»!Пер шым ха кей ным ба та лі-

ям у Мін ску па пя рэд ні ча ла 
ад мет ная свя точ ная цы ры-
мо нія. На пло шчы Дзяр жаў-
на га сця га Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь ура чыс та ўзня лі сця гі 
кра ін — удзель ніц чэм пі я-
на ту све ту па ха кеі.

— У Бе ла ру сі лю бяць спорт. 
Для мно гіх гра ма дзян, асаб лі-
ва для мо ла дзі, ён стаў нор май 
жыц ця, — звяр нуў ся да пры сут-
ных на пло шчы Мі ха іл Мяс ні ко-
віч, прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі. 
— У нас па пу ляр ны ха кей. Ство-
ра ны ўсе ўмо вы для за ня ткаў 
фі зіч най куль ту рай і спор там, 
па бу да ва ны су час ныя спар тыў-
ныя аб' ек ты. Су куп насць гэ тых 
фак та раў да зво лі ла спар тыў най 
гра мад скас ці, прэ зі дэн ту На цы-
я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
іні цы я ваць пра вя дзен не чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі ў ста лі цы 

Бе ла ру сі. Мы ўдзяч ны Між-
на род най фе дэ ра цыі ха кея, 
якая да ве ры ла Бе ла ру сі 
чэм пі я нат све ту. Для нас 
гэ та вя лі кі го нар і ад каз-
насць.

У сваю чар гу Рэ нэ Фа-
зэль, прэ зі дэнт Між на-
род най фе дэ ра цыі ха кея, 
у раз мо ве з жур на ліс та мі 
пры знаў ся, што яшчэ не 
чуў ад удзель ні каў за ўваг 
на конт ар га ні за цыі.

— Мы ўжо раз маў ля лі з 
дэ ле га цы я мі — усе за ста лі-
ся за да во ле ны пры ез дам. Мы 
са праў ды ча ка ем доб ры чэм-
пі я нат. У Бе ла ру сі для гэ та га 
ство ра на цу доў ная інф ра струк-
ту ра.

Не каль кі кам плі мен таў ста-
ліч ным ля до вым ста ды ё нам 
зра біў і ле ген дар ны са вец кі ва-
ра тар, трох ра зо вы алім пій скі 
чэм пі ён Ула дзі слаў Трац цяк, 
які ця пер уз на чаль вае Фе дэ ра-
цыю ха кея Ра сіі.

— У Мін ску вы дат ныя арэ ны. 

Я на вед ваў амаль усе чэм пі я на-
ты све ту і лі чу, што бе ла рус кія 
пля цоў кі вы гля да юць на іх фо-
не да стой на. Мы ўсе пад тры-
ма лі ідэю пра вес ці чэм пі я нат у 
ва шай кра і не. Ве даў, што тут 
лю бяць ха кей і зро бяць адзін 
з са мых леп шых чэм пі я на таў 
све ту. Вы на ват на двор'е доб-
рае да пры ез ду гас цей зра бі-
лі, — па жар та ваў Ула дзі слаў 
Аляк санд ра віч. — Спа дзя ю ся, 
удзель ні кі па ра ду юць вас доб-
рым ха ке ем.

Та рас ШЧЫ РЫ.

СЦЯ ГІ ЛУ НА ЮЦЬ НАД СТА ЛІ ЦАЙСЦЯ ГІ ЛУ НА ЮЦЬ НАД СТА ЛІ ЦАЙ
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МЫ — НА ШЧАД КІ ВЯ ЛІ КА ГА НА РО ДА-ПЕ РА МОЖ ЦЫМЫ — НА ШЧАД КІ ВЯ ЛІ КА ГА НА РО ДА-ПЕ РА МОЖ ЦЫ
УСВЕ ДАМ ЛЕН НЕ ГЭ ТА ГА — КРЫ НІ ЦА НА ШАЙ СІ ЛЫ І ЎПЭЎ НЕ НАС ЦІСвя та Пе ра мо гі ў Бе ла ру сі нель га ўя віць без ура чыс та-

га шэс ця па га лоў ным пра спек це ста лі цы. Мір ныя жы ха-
ры мір най кра і ны пад мір ным не бам кро чаць па мір ным 
пры го жым го ра дзе. Най леп шы сім вал Вя лі кай Пе ра мо гі, 
які з га да мі не страч вае ак ту аль нас ці і су час нас ці.

Шэс це па ча ло ся ад ву лі цы Ян кі Ку па лы і прай шло па 
пра спек це Не за леж нас ці да пло шчы Пе ра мо гі. Ка ло ну 
ўзна ча ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. У 
не каль кіх ад кры тых аў та ма бі лях еха лі ве тэ ра ны Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, част ка ве тэ ра наў іш ла ў ра дах.

У шэс ці пры ня лі ўдзел вы шэй шыя служ бо выя асо-
бы, прад стаў ні кі дзяр жаў ных і гра мад скіх ар га ні за цый, 
пра цоў ных ка лек ты ваў, дып ла ма тыч на га кор пу са, мо-
ладзь.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў па мяць аб подз ві гу 
на ро да ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну ўсклаў вя нок да ма-
ну мен та Пе ра мо гі. Да пад нож жа ма ну мен та ляг лі так са ма 
квет кі і вян кі ад вы шэй шых служ бо вых асоб, кі раў ні коў 
дзярж ор га наў, прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд нан няў, 
ве тэ ра наў, ду ха вен ства, дып ла ма тыч на га кор пу са і Вы-
кан ка ма СНД.

Вы ступ лен не Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А.Р. Лу ка шэн кі 
на цы ры мо ніі 
ўскла дан ня вян коў 
да ма ну мен та Пе ра мо гі 
9 мая 2014 го да
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