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Пачатак на 1-й стар.)
Пад час на вед ван ня Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га му зея 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны лі да ры дзвюх кра ін 
яшчэ раз пад крэс лі лі не аб ход-
насць за хоў ваць гіс та рыч ную 
праў ду і су праць ста яць спро-
бам фаль сі фі ка цыі гіс то рыі. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць, 
што сён ня, ка лі між на род-
ная су поль насць пе ра жы вае 
скла да ны кры зіс ны час, гіс та-
рыч ная па мяць і адзін ства на-
бы ва юць асаб лі вую каш тоў-
насць. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу, што ў му зеі 
ёсць асоб ная экс па зі цыя «Бе-
ла русь і Кі тай. Ве хі ба я во га 
бра тэр ства», якая рас каз вае 
пра ўза е ма дзе ян не На род-
на-вы зва лен чай ар міі Кі тая і 
Чыр во най Ар міі. Ён ад зна чыў, 
што кі тай цы так са ма ўдзель-
ні ча лі ў ан ты фа шысц кім ру ху 
ў Ві цеб ску.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са-
ма па ве да міў, што Стар шы ня 
КНР Сі Цзінь пін пры няў ра-
шэн не маш таб на ад свят ка-
ваць у гэ тым го дзе 70-га до вы 
юбі лей Пе ра мо гі. «Гэ та вя лі кі 
за лог та го, што гіс то рыя ні ко-
лі не бу дзе фаль сі фі ка ва на, 
а ваш подз віг ні ко лі не бу дзе 
за бы ты», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да 
пры сут ных ве тэ ра наў.

Стар шы ня КНР пры знаў-
ся, што на вед ван не му зея 
яго вель мі глы бо ка ўра зі ла. 
«Пе рад тва рам стра шэн най у 
гіс то рыі ча ла вец тва вай ны бе-
ла рус кі на род пра явіў вя лі кую 
муж насць. Стой ка пры маў на 
ся бе пер шы ўдар вай ны. Сва ім 
жыц цём і кры вёй бе ла ру сы ад-
ста я лі год насць і не за леж насць 
свай го на ро да і дзяр жа вы. Ме-
на ві та сва ім ге ра із мам бе ла-
рус кі на род за ва я ваў па ва гу і 
пры знан не на ро даў уся го све-
ту», — ска заў Стар шы ня КНР.

Ён зра біў ак цэнт на тым, 
што ў га ды су мес най ба раць бы 
з агрэ са ра мі на ро ды абедз вюх 
кра ін ва я ва лі пля чо ў пля чо. 
«Ме на ві та ў гэ тыя га ды кры-
вёй бы ло зма ца ва на ба я вое 
сяб роў ства. Бе ла ру сы ў скла-
дзе Са вец кай Ар міі ва я ва лі з 
япон скі мі агрэ са ра мі пад час 
па вет ра ных ба ёў, а так са ма 
ба я вых апе ра цый на паў ноч-
ным ус хо дзе на шай кра і ны. 
Яны па ско ры лі раз гром япон-
ска га мі лі та рыз му. Ніз кі вам па-
клон!» — ска заў Сі Цзінь пін.

Кі тай скі лі дар поў нас цю 
згод ны з па зі цы яй Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі на конт та го, 
што нель га да пус каць спро бы 
фаль сі фі ка цыі гіс то рыі Дру гой 
су свет най вай ны, ге ра і за цыі 
фа шыс таў. «Мы га то вы з усі мі 
на ро да мі, у тым лі ку з бе ла-
рус кім, су мес ны мі на ма ган-
ня мі ад ста яць вы ні кі на шай 
пе ра мо гі ў Дру гой су свет най 
вай не», — за явіў ён.

ПА ЗІ ЦЫІ СУ ПА ДА ЮЦЬ
Ме на ві та на та кую су му Бе ла русь 
і Кі тай пад пі са лі 10 мая па гад нен ні 
і ме ма ран ду мы. Пра гэ та на су стрэ чы са 
Стар шы нёй Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
Сі Цзінь пі нам па ве да міў прэм' ер-мі ністр 
Бе ла ру сі Анд рэй КА БЯ КОЎ.

«Толь кі за адзін дзень пад пі са ны ме ма-
ран ду мы і па гад нен ні па крэ дыт на-ін вес ты-
цый ным су пра цоў ніц тве на агуль ную су му ў 
3,5 млрд до ла раў», — ска заў кі раў нік ура да. 

Ён па дзя ка ваў за крэ дыт ныя рэ сур сы, якія 
га то вы пра да ста віць кі тай скі бок. Прэм' ер-мі-
ністр удак лад ніў, што аб' ём крэ ды таў да ся гае 
7 млрд до ла раў, у тым лі ку 3 млрд скла дуць 
іль гот ныя срод кі.

Акра мя та го, як па ве дам ляе БЕЛ ТА, Анд-
рэй Ка бя коў вы ка заў асаб лі вую па дзя ку кі-
тай ска му лі да ру за ра шэн не аб вы дзя лен ні 
Бе ла ру сі тэх ні ка-эка на міч най да па мо гі ў па-
ме ры 800 млн юа няў на рэа лі за цыю са цы яль-
ных пра ек таў.

«Бе ла русь га на рыц ца сва і мі 
ад но сі на мі з Кі та ем. Ця пе раш ні 
ві зіт у на шу кра і ну мы ацэнь ва ем 
як гіс та рыч ны і вель мі 
па спя хо вы — пад пі са ныя ўчо ра 
да ку мен ты ад кры ва юць но вы этап 
бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сі наў», — 
за явіў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Мі ха іл 
Мяс ні ко віч на су стрэ чы са 
Стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што Бе ла русь 
шмат ча му ву чыц ца ў кі тай скіх парт нё раў. 
«Мы імк нём ся пе рай маць ваш во пыт. Кож-
ная кра і на мае свае асаб лі вас ці, але ў нас 
шмат агуль на га ў прын цы по вых па ды хо дах 
раз віц ця», — кан ста та ваў кі раў нік па ла ты 
пар ла мен та.

За больш чым 20-га до вы пе ры яд дып ла-
ма тыч ных ад но сі наў та ва ра аба рот Бе ла ру сі і 
Кі тая вы рас у сто ра зоў. Па звест ках Мі нэ ка-
но мі кі, за мі ну лы год пры рост та ва ра аба ро ту 
дзвюх кра ін па вя лі чыў ся на 27%.

Бе ла рус ка-кі тай скі між рэ гі-
я наль ны біз нес-фо рум, ар-
га ні за ва ны Мі ніс тэр ствам 
эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, Бе ла рус кай ганд лё-
ва-пра мыс ло вай па ла тай 
і Мі ніс тэр ствам ка мер цыі 
КНР, вы раз на акрэс ліў но-
вы этап у раз віц ці бе ла рус-
ка-кі тай скіх ад но сі наў.

Усе ба ко вае стра тэ гіч нае 
парт нёр ства та ко га ўзроў ню, 
які за раз склад ва ец ца ў зно сі-
нах Бе ла ру сі і Кі тая, маг чы ма 
пры на яў нас ці цэ ла га шэ ра гу 
пры чын. Але пер шым у гэ тым 
ра дзе з'яў ля ец ца ха рак тар ад-
но сі наў кі раў ні коў кра ін — Сі 
Цзінь пі на і Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі. Гэ та — на ві да во ку і не 
па тра буе ні я кай ар гу мен та цыі. 
Ды і маш таб фо ру му ўраж вае: 
450 удзель ні каў, прад стаў ні-
чыя дэ ле га цыі рэ гі ё наў Бе ла-
ру сі і Кі тая.

Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін, 
вы сту па ю чы на ад крыц ці фо-
ру му, уз га даў кі тай скую пры-
маў ку: «По лы мя раз га ра ец ца 
та ды, ка лі ўсе ідуць па дро вы». 
І да даў, што ўзро вень двух ба-
ко вых ад но сі наў за ле жыць ад 
бліз ка сці двух на ро даў. Кі тай-
скі лі дар, за ўва жыў шы, што 
на шы мі кра і на мі су поль на 
ўжо шмат зроб ле на, звяр нуў 
ува гу на тры іс тот ныя ака ліч-
нас ці. Па-пер шае, на яго дум-
ку, па ляп шэн не біз нес-клі ма-
ту па вы сіць уз ро вень ад кры-
тас ці, ума цуе па тэн цы ял для 
вы твор чай ка а пе ра цыі, пры-
цяг не за меж ныя ін вес ты цыі, 
спрос ціць па ра дак рэ гіст ра цыі 
прад пры ем стваў. Па-дру гое, 
кі тай скі бок га то вы па дзя ліц-
ца вы твор чы мі ма гут нас ця мі і 
пе ра да вы мі тэх на ло гі я мі. Час 
па ка заў, што вы дат най пля-
цоў кай для рэа лі за цыі гэ тай 
уста ноў кі з'яў ля ец ца пра ект 
бе ла рус ка-кі тай ска га ін дуст-
ры яль на га пар ка. І ўво гу ле, 
Бе ла русь ва ло дае моц най 
вы твор чай ба зай. Сі Цзінь пін 

на га даў сло вы Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі пра зна хо джан не 
на шай кра і ны ў цэнт ры Еў-
ро пы, як раз на Вя лі кім шоў-
ка вым шля ху, на той да ро зе, 
якую га то вы бу да ваць Кі тай 
сён ня па пра соў ван ні, рэа лі за-
цыі сва іх та ва раў. Па-трэ цяе, 
вы со кі госць пад крэс ліў гэ та 
асаб лі ва, абедз вюм кра і нам у 
сва ім цес ным су пра цоў ніц тве 
вар та ўма цоў ваць фі нан са ва-
крэ дыт ную па лі ты ку. Трэ ба да-
па маг чы ма ло му і ся рэд ня му 
біз не су. Вы ка заў Сі Цзінь пін 
і спа дзя ван ні на боль шую ак-
тыў насць Бан ка раз віц ця.

І ў вы ступ лен ні Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, і ў дак ла дах шы ро-
ка га ко ла ўдзель ні каў фо ру-
му не ад ной чы гу ча ла дум ка 
пра тое, што Бе ла русь — яр-
ка вы ра жа ны парт нёр Кі тая 
не толь кі па пра соў ван ні та-
ва раў у мыт най пра сто ры 
Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за. Але — і на шля ху да 
кра ін Еў ра са ю за, што ады гры-
вае асаб лі вую ро лю. Вя до ма, 
важ нае зна чэн не мае геа гра-
фіч нае ста но ві шча Бе ла ру сі. 
Але не менш іс тот ным з'яў-
ля юц ца і па мкнен ні кра і ны да 
фар мі ра ван ня доб ра зыч лі вых, 
пры яз ных ад но сі наў з усім на-
ва коль ным све там.

Раз віц цё Кі тая ўраж вае і 
на тхняе на тое, каб цяг нуц ца 
да яго хут ка сцей і яго ар га ні-
за ва нас ці. Кі раў ні кі пе ра да вых 
прад пры ем стваў, вер ты каль 
ула ды ў Бе ла ру сі, біз нес-су-
поль насць кра і ны — усе ра зу-
ме юць гэ та і ста ра юц ца пра-
ек та ваць раз ва гі і ўяў лен ні ў 
кан крэт ныя спра вы. Мін шчы-
на, Гро дзен шчы на, Ма гі лёў-
шчы на, Мінск і ін шыя рэ гі ё-
ны — усе ма юць парт нё раў у 
Кі таі, пад пі са лі па гад нен ні аб 
су пра цоў ніц тве. Бе ла рус ка-кі-
тай скія ад но сі ны на сы ча юц ца 
кан крэ ты кай. І, зра зу ме ла, 
спры яе гэ та му «ад крыц цё» 
Кі тая, па шы рэн не ве даў пра 
да лё кую па ад лег лас ці, але 

ўжо та кую бліз кую з пунк ту 
гле джан ня ста сун каў кра і ну. 
І ха ця на фо ру ме не гу ча лі 
сло вы пра на род ную дып ла ма-
тыю, ме на ві та яна, ра зу мен не 
ад но сі наў па між бе ла ру са мі і 
кі тай ца мі як доб ры мі, шчы ры-

мі сяб ра мі — ас но ва ру ху на-
пе рад, скла дан ня і рэа лі за цыі 
роз ных, ча сам да во лі ня прос-
тых су мес ных пла наў.

Сяр гей ШЫЧ КО.
P.S. Па вы ні ках фо ру му ад ра зу 
бы ло пад пі са на 25 да га во раў.

3,5 млрд до ла раў за адзін дзень

Гіс та рыч ны пос пех

На род ная дып ла ма тыя 
як ру ха вік эка но мі кі

Па за пра шэн ні на ша га пар ла мен та Бе ла русь на ве да ла 
дэ ле га цыя Ге не раль на га кан грэ са Мек сі кі. Дэ пу та ты па-
зна ё мі лі ся з пра цай не каль кіх сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў, а так са ма пры ня лі ўдзел ва ўра чыс тас цях, 
пры све ча ных Дню Пе ра мо гі. Учо ра ад бы ла ся су стрэ ча 
мек сі кан скай дэ ле га цыі з бе ла рус кі мі пар ла мен та ры я мі.

Кі раў нік дэ ле га цыі Маг да ле на дэль Са ко ра Нунь ес Ман-
рэ аль, стар шы ня гру пы сяб роў ства «Мек сі ка — Бе ла русь» 
Па ла ты дэ пу та таў Ге не раль на га кан грэ са Мек сі кан скіх 
Злу ча ных Шта таў, у раз мо ве з жур на ліс та мі пад крэс лі ла, 
што гэ ты ві зіт — пер шы з та го мо ман ту, ка лі ў мек сі кан скім 
пар ла мен це бы ла ство ра на гру па сяб роў ства «Бе ла русь — 
Мек сі ка».

— Га лоў ная мэ та ві зі ту — ума ца ваць су вя зі па між на шы мі 
пар ла менц кі мі гру па мі сяб роў ства, — ад зна чы ла мек сі кан скі 
пар ла мен та рый. — Акра мя гэ та га, ума ца ван не на шых уза е-
ма ад но сін у сфе рах эка но мі кі, па лі ты кі і са цы яль най сфе ры.

Ад каз ва ю чы на пы тан не на конт маг чы мых пра ек таў па-
між Мек сі кай і Бе ла рус сю ў роз ных сфе рах, Маг да ле на дэль 
Са ко ра Нунь ес Ман рэ аль за ўва жы ла, што трэ ба шмат ча го 
зра біць для раз віц ця на шых эка на міч ных су вя зяў. Яна так-
са ма пра ін фар ма ва ла: у хут кім ча се пла ну ец ца на зна чэн не 
Га на ро ва га кон су ла Мек сі кі ў Бе ла ру сі.

— Мы ба чым вель мі вя лі кі па тэн цы ял у эка на міч ным су-
пра цоў ніц тве па між на шы мі кра і на мі. Нам вель мі спа да ба лі ся 
ўзо ры бе ла рус кай пра мыс ло вас ці, яны ўяў ля юць ці ка васць 
для раз віц ця аграр на га сек та ра на шай кра і ны.

Мек сі кан скі пар ла мен та рый так са ма па дзя лі ла ся ўра жан-
ня мі ад на вед ван ня Бе ла ру сі.

— Нам па шчас ці ла пры маць удзел ва ўра чыс тас цях, пры-
мер ка ва ных да 70-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай-
не, — па ве да мі ла яна. — Тое, як кра і на бы ла ад ноў ле на пас ля 
той страш най вай ны, са праў ды ўраж вае. Мы ад зна чы лі для 
ся бе сур' ёз ныя да сяг нен ні Бе ла ру сі ў га лі не сель скай гас па-
дар кі. Для на шай кра і ны Бе ла русь мо жа слу жыць доб рым 
пры кла дам: мы ба чым, які ніз кі тут уз ро вень бес пра цоўя, як 
ар га ні за ва на сіс тэ ма са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва — тут 
мы са праў ды мо жам на зі раць са цы яль ную роў насць. Для нас 
гэ та важ на і ці ка ва з той пры чы ны, што мы пры еха лі ад туль, 
дзе, на жаль, і сён ня ма юць мес ца з'я вы са цы яль най ня роў-
на сці і мно гія ін шыя са цы яль ныя праб ле мы.

У сваю чар гу Аляк сей Кузь міч, на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па жыл лё вай па лі ты цы 
і бу даў ніц тве, кі раў нік пра цоў най гру пы На цы я наль на га 
схо ду па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Мек сі кі, ак цэн та ваў 
ува гу на тым, што гэ тая кра і на ўяў ляе ці ка васць для Бе ла ру сі 
і ў па лі тыч ным, і ў эка на міч ным пла нах. Як пад крэс ліў пар ла-
мен та рый, у Мек сі цы пра жы вае 120 міль ё наў ча ла век, і гэ та 
ро біць кра і ну асаб лі ва перс пек тыў ным парт нё рам.

— Па куль на ўзроў ні пар ла менц кіх ар га ні за цый Бе ла русь і 
Мек сі ка не су пра цоў ні ча лі, — кан ста та ваў Аляк сей Кузь міч. — 
Гэ та толь кі пер шы ві зіт пар ла менц кай дэ ле га цыі. Мы на кі ра ва-
лі ту ды за пра шэн не, і мек сі кан скія дэ пу та ты ад гук ну лі ся.

* * *
Мек сі ка — кра і на, якая па аб' ёме ВУП зай мае 11 мес ца 

ў све це. Гэ та ад на з най больш раз ві тых дзяр жаў рэ гі ё на. У 
Мек сі цы зда бы ва юць наф ту, пры род ны газ, жа лез ную ру ду, 
се ру, ртуць, гра фіт. Доб ра раз ві ты та кія сфе ры пра мыс ло-
вас ці, як хі міч ная і наф та хі міч ная, ба ваў ня ная і хар чо вая, 
чор ная і ка ля ро вая ме та лур гія, ма шы на бу да ван не. У той жа 
час наф та пе ра пра цоў ка ў кра і не раз ві та сла ба: з'яў ля ю чы ся 
ад ным з най буй ней шых су свет ных экс пар цё раў наф ты, Мек сі-
ка ім парт уе вы твор ныя з «чор на га зо ла та». З гэ тай пры чы ны 
су пра цоў ніц тва з кра і най у га лі не наф та пе ра пра цоў кі ўяў ляе 
для на шай дзяр жа вы асаб лі вую ці ка васць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

«ВА ША КРА І НА МО ЖА 
СЛУ ЖЫЦЬ ДОБ РЫМ 

ПРЫ КЛА ДАМ ДЛЯ НАС»

Як па ве да мі лі ў МУС, на ўлі ку ў ве-
тэ ран скіх ар га ні за цый ве дам ства 
зна хо дзяц ца 344 удзель ні кі вай ны. 
Мно гія з іх — ула даль ні кі шмат лі кіх 
ба я вых уз на га род. Ра зам з він ша-
ван ня мі і па да рун ка мі кож ны з іх 
атры маў юбі лей ны ме даль «70 га-
доў Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не 1941—1945 га доў».

Акра мя та го, ве тэ ра ны на ча ле з Вік та-
рам Піс ка ро вым, стар шы нёй Рэс пуб лі кан-
ска га са ве та ве тэ ра наў МУС, на ве да лі ма-
гі лы за гі ну лых пар ты за наў, фран та ві коў, 
якія зай ма лі вы со кія па са ды ў бе ла рус кай 

і са вец кай мі лі цыі, — Ге роя Са вец ка га 
Са ю за Сяр гея Сі кор ска га, Аляк сея Клі-
моў ска га, Ва сі ля Ці ма шэн кі, Аляк санд ра 
Ак сё на ва і ін шых.

Да Дня Пе ра мо гі ў мі ніс тэр стве так са-
ма пры мер ка ва лі су стрэ чу мі ніст ра Іга ра 
ШУ НЕ ВІ ЧА з ма ла ды мі су пра цоў ні ка мі 
мі лі цыі, якія пры еха лі ў Мінск з усіх кут коў 
кра і ны. Пра ва ахоў ні кі на тэ ры то рыі Цэнт-
ра па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі раў ні чых 
ра бот ні каў і спе цы я ліс таў Дэ парт амен-
та ахо вы за кла лі хва ё вую алею ў го нар 
70-год дзя пе ра мо гі, уста на ві лі па мят ны 
знак, паў дзель ні ча лі ра зам з ве тэ ра на мі 

ў круг лым ста ле, на ве да лі ме ма ры яль ны 
комп лекс «Ха тынь»...

— На шым дзя дам і пра дзе дам па шан-
ца ва ла — яны за ста лі ся жы выя, — звяр-
нуў ся да мо ла дзі Ігар Шу не віч. — Та му 
мы з ва мі і на ра дзі лі ся. Ад нак кож ны трэ ці 
бе ла рус не вяр нуў ся з той жорст кай вай-
ны. Я ха чу, каб мы заўж ды пом ні лі ад ну 
рэч: ка лі ў чы юсь ці га ла ву прый дзе не-
да рэ чная ідэя зла дзіць неш та па доб нае 
да та го, што ад бы ло ся 70 га доў та му, у 
кра і ны ёсць мы з ва мі, лю дзі ў па го нах, 
якія па він ны вы ка наць свой аба вя зак.

Якаў ЖУР БІН.

Па мяць пра ве тэ ра наў
Су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў 

на ве да лі і па він ша ва лі ве тэ ра наў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны


