РЭАБIЛIТАЦЫЯ КАТАЎ
(замест прадмовы)
3 лютага 1993 г. Вярхоўны Сав ет Рэспублiкi Беларусi аднав iў у
прав ах Камунiстычную партыю.
Мы зноў засталiся з нашымi мёртвымi сам-насам.
Як цяпер iсьцi ў Курапаты, што казаць нашым дзядам, якiя
ляжаць пад соснамi? Як растлумачыць, чаму вернутая зь
небыцьця партыя-в ампiр, ненажэрная людаедзкая банда, што
дзесяцiгодзьдзямi гв алтавала беларускi народ, iрв ала на кав алкi
ягоныя землi i прадав ала iншаземным дзяржав ам, таптала мову i
палiла кнiгi, душыла лепшых сыноў i дочак i тысячамi клала ў
в ялiкiя i малыя Курапаты, на тры гады кiнула ў акупацыю, а
потым працягнула гэтую акупацыю сама, пасыпаўшы на
разьв iтаньне радыёактыўным попелам ды подла схав аўшы св аё
чарнобыльскае злачынств а ад людзей?..
188 дэпутатаў Вярхоўнага Сав ету рэанiм ав алi КПСС-КПБ.
Апроч партыйных сакратароў, сярод iх ёсьць навукоўцы i
настаўнiкi, генэралы i дырэктары... Страхав iт аму камунiстычнаму
Вiю паднялi пав екi -- i быццам нiчога, нiхто не зьнерухомеў. Зараз
хутка знойдуцца спэцыялiсты паразв ажаць, што аднаўленьне
дзейнасьцi КПСС-КПБ нiчога не мяняе ў Беларусi.
Гэта ня так. Роспуск кампартыi ў жнiўнi 1991 году -- адзiны,
першы i апошнi акт хаця б умоўнай справ ядлiв асьцi. Нiхто не
панес пакараньня асабiста. Усё, абсалютна ўсё сышло з рук. I
таму пастанов а, прынятая парлямэнтам 3 лютага -- ня толькi
сорам на ўв есь сьв ет. Гэта, найперш, трыюмф катаў i абраза
мiльёнаў ахвяраў -- i тых, хто ўжо ляжыць у зямлi, i тых, хто, як
дзецi Чарнобыля, туды заўчасна пойдзе.
Нашы мёртвыя цяпер могуць пакiнуць нас, бо мы не абаранiлi
iх ад пасьмяротнае зьнявагi. I тады гэта знак непапраўнае бяды.
Бо так, бяз памяцi, без аховы продкаў загiнем, сыдзем у нябыт з
карты Эўропы, i толькi кампартыйныя пацукi будуць лётаць
ненажэрнымi зграямi па чарнобыльскiх абшарах таго, што некалi
зв алася Беларусяй.
Радыё Свабода, 4 лютага 1993 г.
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