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— Алі шэр На ваі зай мае асо бае мес ца ў сэр цы кож на га 
ўзбе ка, — да даў пер шы на мес нік стар шы ні Се на та Олій 
Маж лі са Уз бе кі ста на Са дык СА ФА ЕЎ, — яго твор часць 
па кі ну ла не зні ка ю чы след у куль ту ры на ша га на ро да. З не пе-
ра ўзы дзе най паэ тыч най сі лай ён усла віў най леп шыя якас ці, 
па чуц ці ча ла ве ка, лю боў да сва ёй ра дзі мы і на ро да, род най 
мо вы.

Тво ры бе ла рус кіх і ўзбек скіх кам па зі та раў, якія пра гу ча лі ў 
час ура чыс тас ці, ста лі сім ва ліч ным му зыч ным афарм лен нем 
цы ры мо ніі ад крыц ця пом ні ка. Пры кла дам не ўмі ру час ці паэ-
тыч ных тво раў Алі шэ ра На ваі пра гу чаў адзін з яго вер шаў, 
пе ра кла дзе ны на бе ла рус кую мо ву Ула дзі мі рам Ду боў кай.

На ро ды Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на аб' яд ноў вае вы со кае па чуц-
цё па ва гі да род най мо вы. Па цвяр джэн нем гэ та му — ад крыц-
цё ле тась у ста лі цы Уз бе кі ста на бюс та ад на го з за сна валь ні каў 
су час най бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Яку ба Ко ла са, чыя 
твор часць не па рыў на звя за ная з уз бек скай зям лёй.

Спад чы на, па кі ну тая ча ла вец тву ге ні яль ным паэ там Ус хо да 
Алі шэ рам На ваі, і сён ня за ста ец ца ак ту аль най для кож на га з 
нас. Яна — свед чан не ду хоў на га адзін ства і не па рыў най друж-
бы на шых на ро даў.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Зор ка На ваі

Больш Больш 
плён на плён на 
пра ца ваць пра ца ваць 
на ўзроў ні на ўзроў ні 
рэ гі ё наўрэ гі ё наў
Та кую дум ку вы ка заў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на су стрэ чы 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Лат вій скай Рэс пуб лі кі ў Бе ла ру сі Мар цінь шам 
ВІР СІ САМ, якая ад бы ла ся на па чат ку тыд ня.

Тэр мін ка дэн цыі дып ла ма та па ды шоў да за кан-
чэн ня, та му спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та па дзя ка ваў яму за аса біс ты ўнё сак 
ва ўма ца ван не і раз віц цё бе ла рус ка-лат вій скіх 
ад но сін і су пра цоў ніц тва.

— Я мяр кую, што той за чын, які быў зроб ле ны 
дзя ку ю чы вам, бу дзе доб рым пры кла дам для ва-
ша га пе ра ем ні ка, — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ён звяр нуў ува гу на тое, што бе ла рус кі бок 
заў сё ды бу дзе імк нуц ца да да лей ша га раз віц ця 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва і са дзей ні чаць ума-
ца ван ню ін та рэ саў дзвюх кра ін на між на род ных 
пля цоў ках.

Да рэ чы, та ва ра аба рот, які склаў ся ле тась, 
дэ ман струе ня дрэн ную ды на мі ку: пры клад на 
600 міль ё наў до ла раў і рост на тра ці ну ў па раў-
на нні з 2017-м.

— Гэ та доб ра, — аха рак та ры за ваў вы ні кі двух-
ба ко ва га ганд лю за 2018 год спі кер верх няй па-
ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та і пад крэс ліў, што не 
толь кі та ва ра па то кі з'яў ля юц ца ас но вай ста сун каў: 
сён ня іс нуе шмат су мес ных кам па ній, якія вя дуць 
біз нес як у Бе ла ру сі, так і ў Лат віі.

— І ў мя не ня ма та кой ін фар ма цыі, што іс ну юць 
не пе ра адоль ныя пы тан ні ці тыя, што ма юць вя лі-
кія скла да нас ці ў вы ра шэн ні, — ад зна чыў ён.

Акра мя эка на міч ных ста сун каў ба дай што цэнт-
раль нае мес ца, на дум ку стар шы ні Са ве та Рэс пуб-
лі кі, зай ма юць між пар ла менц кія кан так ты: ві зі ты і 
пад трым ка ра бо ча га дыя ло гу — гэ та вель мі доб-
ры вы нік двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, якое мае 
перс пек ты вы для свай го да лей ша га раз віц ця.

— Я ха цеў бы, каб на шы рэ гі ё ны су пра цоў ні ча лі 
па між са бой не толь кі дзя ку ю чы кан так там з цэнт-
ра, але і на мес цах, бо у нас агуль ная мя жа і шмат 
на ву ко вых, уні вер сі тэц кіх кан так таў, — агу чыў па-
жа дан не Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Нам так са ма трэ ба 
до сыць ак тыў на пра ца ваць у сфе ры ту рыз му, у 
тым лі ку вы ка рыс тоў ва ю чы маг чы мас ці ку рор таў 
і здраў ніц. Мы бу дзем ра ды пры маць ва шых гра-
ма дзян для азда раў лен ня.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та звяр нуў ува гу на тое, што на шы на ро ды заў сё ды 
бы лі да стат ко ва бліз кія, ня гле дзя чы на сур' ез ныя 
асаб лі вас ці кож на га з іх, але гэ та ні ко лі не вы клі-
ка ла ні я кіх су пя рэч нас цяў.

У сваю чар гу Мар ціньш Вір сіс ад зна чыў, што 
тыя ад но сі ны, што скла лі ся за час яго ка дэн цыі, 
мо гуць стаць доб рай пля цоў кай для раз віц ця роз-
ных пра ек таў, як на між ура да вым, так і між па ра-
ла менц кім уз роў нях.

Што да ты чыц ца но ва га па сла, ён ад зна чыў, 
што гэ та вель мі во пыт ны дып ла мат, які ва ло дае 
до све дам ра бо ты ў та кіх кра і нах як ЗША, Кі тай, 
Поль шча, Літ ва і Фін лян дыя.

— У нас ёсць ці ка васць да пра ек та «Вя лі кі ка-
мень» і маг чы мас ці да лу чыц ца да ўдзе лу ў ім. 
Тут да стат ко ва шмат не вя до ма га, але як ча ла век, 
зна ё мы з гэ тай кра і най, ён бу дзе са дзей ні чаць 
гэ та му пра цэ су, — аха рак та ры за ваў Мар ціньш 
Вір сіс свай го пе ра ем ні ка, які пры е дзе ў Бе ла русь 
у па чат ку жніў ня.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Пер шы на мес нік стар шы ні Се на та Олій 
Маж лі са Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан Са дык 
Са фа еў на ве даў верх нюю па ла ту 
бе ла рус ка га пар ла мен та на дру гі дзень 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 
пе рад па чат кам пле нар на га 
па ся джэн ня.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па дзя ка ваў уз бек-
ска му ка ле гу за ві зіт і шы ро кае прад-
стаў ніц тва кра і ны на I Фо ру ме рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на.

«Са праў ды, кан так ты па між людзь мі 
па трэб ныя, ня гле дзя чы на тыя доб рыя, 
вы дат ныя ра шэн ні ін фар ма цый ных тэх-
на ло гій, які мі ва ло да юць на шы спе цыя-
ліс ты, але ра зам з тым жы выя ста сун кі 
заў сё ды ка рыс ныя і мож на больш да-
ве дац ца і больш за па зы чыць», — ска-
заў, ві та ю чы гас цей, стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Спі кер верх няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та пад крэс ліў, што на ша кра і-
на ад кры тая для аб мер ка ван ня ўсіх без 
вы клю чэн ня пы тан няў, ці то эка на міч-
ных, ці то па лі тыч ных, пар ла менц кіх 
кан так таў або кан крэт ных кі рун каў: ме-
ды цы на, сель ская гас па дар ка, ін фар-
ма цый ныя тэх на ло гіі. «Мы ад кры ты для 
дыя ло гу не толь кі, каб па ка заць, чым 
ва ло да ем, мы га то выя дзя ліц ца но вы мі 
ве да мі ў тых або ін шых га лі нах і сфе рах 
дзей нас ці», — ска заў ён.

Мі ха іл Мяс ні ко віч за ўва жыў, што ў 
Бе ла ру сі ста ноў ча ўспры ма ец ца ак ты-
ві за цыя дыя ло гу з Уз бе кі ста нам на вы-
шэй шым і вы со кім уз роў нях. «Са праў-
ды, гэ та ўраж вае і з'яў ля юц ца ці ка выя 
но выя пра ек ты, якія, без умоў на, бу дуць 
са дзей ні чаць шмат ба ко ва му су пра цоў-
ніц тву», — да даў стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі.

Што да ты чыц ца Фо ру му рэ гі ё наў, то 
як пер шы, ён у мно гім но сіць ар га ні-
за цый ны ха рак тар: за дае фар мат і тон 
для бу ду чых па доб ных су стрэч. Ра зам з 
тым гэ та ме ра пры ем ства ства рае ўмо вы 
для на ладж ван ня пра мых кант рак таў і 
па бу до вы кан крэт ных пла наў на роз ных 
уз роў нях.

«І тое, што ў нас з'яў ля юц ца сур' ёз-
ныя су мес ныя кам па ніі, — гэ та вель мі 
доб ра. Ёсць па лі тыч ная во ля кі раў ні коў 
дзяр жаў, і мы па він ны апраў даць гэ ты 
вы со кі да вер. Су мес ныя кам па ніі — гэ-
та ас но ва ўстой лі ва га су пра цоў ніц тва, 
свай го ро ду кроп ка не зва рот нас ці ў 
ад но сі нах, ка лі бу дзе су мес ны біз нес, 
уза ем ны ін та рэс. Су мес ныя кам па ніі — 
гэ та не толь кі пры ба вач ная вар тасць, 
гэ та до ступ да ін фар ма цыі, што вель мі 
важ на. І мы га то вы пра ца ваць па поў-
ным тэх на ла гіч ным цык ле», — па абя цаў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Бе ла рус кі пар ла мен та рый па ве да-
міў, што ў гэ тым пла не ўжо ад быў ся 
аб мен дум ка мі з на го ды ства рэн ня гіб-
рыд на-се лек цый ных цэнт раў у жы вё-
ла га доў лі.

Вель мі важ нае зна чэн не для бу ду-
ча га ва ўза е ма дзе ян ні дзвюх кра ін мае 
ўцяг нен не ў гэ ты пра цэс мо ла дзі, лі чыць 
спі кер. Ён пра па на ваў узяць пад пар ла-
менц кі кант роль ста жы роў кі, сту дэнц кі 
і на ву ко вы аб мен, а так са ма аб мер ка-

ваць пы тан ні зме ша най пад рых тоў кі 
ра бо чых кад раў вы со кай ква лі фі ка цыі 
і спе цы я ліс таў, ка лі на пер шых кур сах 
мо ладзь на ву ча ец ца ва Уз бе кі ста не, 
а по тым — у Бе ла ру сі і атрым лі вае дып-
лом еў ра пей ска га ўзо ру.

У сваю чар гу, Са дык Са фа еў за пэў-
ніў, што ва Уз бе кі ста не на да юць вя лі кае 
зна чэн не раз віц цю су пра цоў ніц тва з Бе-
ла рус сю. «Так атры ма ла ся, што ця гам 
мно гіх га доў мы не змаг лі на ма цаць 
пунк ты су да кра нан ня, але наш но вы 
Прэ зі дэнт Шаў кат Мір зі ё еў на дае вя-
лі кае зна чэн не раз віц цю па лі тыч на га 
дыя ло гу, эка на міч на га су пра цоў ніцтва, 
куль тур на-гу ма ні тар ных су вя зяў, ва ен-
на-тэх ніч на га парт нёр ства з Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь. І вя ліз ным кро кам у фар мі ра-
ван ні но ва га эта пу на шых двух ба ко вых 
ад но сін стаў гіс та рыч ны ві зіт Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі ў ве рас ні мі ну ла га го да 
ва Уз бе кі стан. Ён ад крыў но выя да ля-
гля ды на ша га ўза е ма дзе ян ня ва ўсіх 
сфе рах».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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