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Звяр нуў ува гу лі дар кра і ны на 

тое, што мы су му ем і па ах вя рах 

вай ны — жан чы нах, ста рых, дзе-

цях, якія вы пі лі спаў на гор кую ча шу 

аку па цыі.

«Веч ная па мяць тым, хто вель-

мі ха цеў жыць, але склаў га ла ву 

ў ба ях за Ай чы ну, па мёр ад ран, 

за гі нуў у канц ла ге рах і ге та! Схі лім 

га ло вы пе рад ты мі, хто не прый шоў 

з той вай ны, уша ну ем іх па мяць 

хві лі най маў чан ня», — пас ля гэ тых 

слоў Прэ зі дэн та пра гу ча лі 20 уда-

раў мет ра но ма.

Ня ўмоль ны час за бі рае ве тэ ра-

наў, та му, па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, наш свя ты аба вя зак — 

пад тры маць, ахі нуць кло па там 

фран та ві коў і пра цаў ні коў ты лу, 

за бяс пе чыць ім год нае жыц цё.

«А вам, па ва жа ныя ве тэ ра ны, як 

звы чай на, ад мя не на каз — жыць! 

Сён ня вы мо жа це га на рыц ца сва-

і мі дзець мі і ўну ка мі. Ця пе раш няе 

па ка лен не ва ен ных свя та за хоў вае 

пе ра мож ныя тра ды цыі», — звяр-

нуў ся бе ла рус кі лі дар да ўдзель ні-

каў той вай ны.

На дум ку Прэ зі дэн та, га лоў ны 

ўрок Вя лі кай Пе ра мо гі ў тым, што 

за мір трэ ба зма гац ца. Не стра ці-

ла гэ та тэ ма ак ту аль насць і ў наш 

час. З гла баль ным тэ ра рыз мам і 

ін шы мі па гро за мі трэ ба зма гац ца 

ра зам, адзі ным фрон там. «Як гэ-

та бы ло та ды, у да лё кія су ро выя 

са ра ка выя, ка лі ў шэ ра гах бе ла-

рус ка га су пра ціў лен ня зма га лі ся 

ты ся чы ан ты фа шыс таў з еў ра-

пей скіх дзяр жаў: Поль шчы, Чэ хіі, 

Сла ва кіі, Аў стрыі, Фран цыі, Іта ліі і 

на ват Гер ма ніі, — на га даў кі раў-

нік кра і ны і да даў: — На жаль, у 

Еў ро пе сён ня та ко га адзін ства 

ня ма. Ідзе ўзмац нен не ва ен най 

пры сут нас ці і на на шых ру бя жах. 

Пе ра крэс ле ны Да га вор аб ра ке-

тах ся рэд няй і мен шай да лё кас ці. 

Але мы ўпэў не ныя ў не аб ход нас ці 

кан струк тыў на га дыя ло гу з усі мі 

кра і на мі».

Па дзеі вя лі кай вай ны ляг лі ў 

асно ву шмат лі кіх кніг і філь маў, але 

ўсё роў на за ста ец ца яшчэ до сыць 

бе лых плям. У пер шую чар гу яны 

да ты чац ца лё саў ва ен ных, пар ты-

за наў, якія знік лі без звес так, за гі-

ну лых пад поль шчы каў, вяз няў.

«За ха ваць свя шчэн ную па мяць 

пра кож на га ўдзель ні ка вай ны для 

на шчад каў — га лоў ная мэ та рэс-

пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла русь па-

мя тае!». Гэ ты пра ект на кі ра ва ны ў 

бу ду чы ню. Гэ та са праў ды «Бес смя-

рот ны полк», — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Трэ ба, каб дзе ці, уну-

кі і праў ну кі праз лё сы во і наў-пе ра-

мож цаў — сва іх род ных і бліз кіх, якія 

ад ста я лі мір і сва бо ду, — усвя до мі лі 

ся бе част кай вя лі кай гіс то рыі род-

най кра і ны, ад чу лі боль не за мен най 

стра ты і аца ні лі ве ліч подз ві гу са вец-

ка га сал да та».

Рас ка заў Прэ зі дэнт у сва ёй пра-

мо ве яшчэ аб ад ным маш таб ным 

пра ек це «У го нар агуль най Пе ра-

мо гі!». На тэ ры то рыі 118 бе ла рус-

кіх ра ё наў і пры гра ніч ных рэ гі ё наў 

Ра сіі і Укра і ны з мес цаў во ін скіх 

па ха ван няў і гі бе лі жы ха роў бу дзе 

ўзя тая зям ля. А ў юбі лей ны 2020 

год, 9 мая, гэ тыя кап су лы з ім ёна-

мі за гі ну лых раз мес цяць у ні шах 

хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых 

у Мін ску.

«Толь кі так, агуль ны мі на ма ган-

ня мі, маг чы ма за ха ваць і ўве ка ве-

чыць для на шчад каў імя кож на га 

во і на і збе раг чы ге ра іч ную спад чы-

ну, якая ста ла част кай ге не тыч на-

га ко да на ша га на ро да», — ска заў 

Прэ зі дэнт і яшчэ раз па він ша ваў 

усіх са свя там Пе ра мо гі.

Зро бім усё, каб не за быць
Пас ля кі раў нік дзяр жа вы ад-

ка заў на пы тан ні жур на ліс таў. 

У бе ла рус ка га лі да ра спы та лі, як 

за ха ваць па мяць пра вай ну, бо з 

кож ным го дам гэ та ста но віц ца ра-

біць усё скла да ней і скла да ней.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн-

кі, на ту раль на, што з кож ным го-

дам гэ тая за да ча ста но віц ца ўсё 

ця жэй шай, бо час ня ўмоль ны. «Ча-

ла ве чая па мяць улад ка ва на та кім 

чы нам, што яна не мо жа па мя таць 

усё, за хоў ваць усе. Мо жа, гэ та з 

пунк ту гле джан ня фі зіч на га, фі зія -

ла гіч на га і доб ра, але нам трэ ба 

ду маць пра тое, як за ха ваць га-

лоў нае. Га лоў нае, што ро біць нас 

людзь мі, што ары ен та ва на ў бу ду-

чы ню, і гэ та, на ту раль на, адзін з 

на шых сім ва лаў — Дзень Пе ра мо гі. 

Мы ў яго за над та шмат укла лі — як 

мі ні мум, кож на га трэ ця га, сцёр тую 

з тва ру зям лі рэс пуб лі ку, спус то-

ша ную зям лю, але не спус то ша ныя 

ду шы і сэр цы лю дзей», — кан ста-

та ваў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы шчы ра пры-

знаў, што праб ле ма за ха ван ня па-

мя ці ёсць. Пры гэ тым ён звяр нуў 

ува гу, што боль шасць прад стаў-

ні коў бе ла рус кай мо ла дзі — гэ та 

ад да ныя і на дзей ныя лю дзі. Пра-

хо дзя чы мі ма мо ла дзі на ста ліч най 

пло шчы Пе ра мо гі, Прэ зі дэнт за даў-

ся пы тан нем, а ці змо гуць гэ тыя 

лю дзі за ха ваць па мяць пра вай ну. 

«Вы ве да е це, у пе ра важ най сва ёй 

боль шас ці — аб са лют на пе ра ка-

на ны — здоль ныя», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Спры яе за-

ха ван ню па мя ці аб тых страш ных 

па дзе ях і вя лі кая коль касць ак цый, 

у тым лі ку і «Бе ла русь па мя тае!», 

упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

«Вя до ма, ак цы я мі ўсё не за ха-

ва еш. Трэ ба кож ны дзень дзе-не-

будзь што-не будзь ра біць і па каз-

ваць гэ та дзе цям. А лепш за ўсё — 

і гэ та га лоў нае — каб дзе ці са мі 

ра бі лі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што не каль кі га доў та му даў да ру-

чэн не, каб школь ні кі за ня лі ся доб-

ра ўпа рад ка ван нем пом ні каў за гі-

ну лым. Па вод ле слоў бе ла рус ка га 

лі да ра, дзе ці прый шлі да кож на га 

пом ні ка, сва і мі ру ка мі ад на ві лі іх. 

І сён ня кі раў нік дзяр жа вы ба чыць 

гэ тыя пом ні кі ў ідэа льным ста не па 

ўсёй кра і не. «Гэ та зра бі лі дзет кі. 

Зна чыць, бу дуць па мя таць», — да-

даў ён.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу, што ў гра мад стве ёсць тыя, 

хто лі чыць, што гэ та не на ша пе ра-

мо га, што на ша кра і на вы сту па ла 

ледзь не агрэ са рам... «Гэ та ж зна-

хо дзіць вод гу кі ў сэр цах асоб ных — 

хай асоб ных, але на шых — дзе так. 

Гэ та дрэн на. Каб за ха ваць па мяць, 

нам трэ ба не за быц ца і на ву чыць 

гэ та му сва іх дзя цей: дзе толь кі маг-

чы ма, як толь кі маг чы ма, па каз-

ваць сва ім дзе цям, на ват са мым 

ма лень кім, што гэ та на ша пе ра-

мо га і гэ та не толь кі зда бы так тых 

лю дзей, хто пе ра мог. Яны, вя до-

ма ж, га лоў ныя, яны пры нес лі нам 

пе ра мо гу. Але гэ та на ша год насць, 

наш зда бы так, гэ та сіг нал, што мы 

на шчад кі тых, хто ўмее пе ра ма-

гаць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Не шу кай це інт рыг ні я кіх
Дру гое пы тан не ад жур на ліс-

таў да ты чы ла ся свят ка ван ня Дня 

Пе ра мо гі ў Ра сіі, у пры ват нас ці 

на мас коў скай Крас най Пло шчы. 

Сёлета да дзе нае ме ра пры ем ства 

не на ве да лі за меж ныя лі да ры — 

і ў асоб ных СМІ гэ ту па дзею ін тэр-

прэ ту юць па-свой му. Як да гэ та га 

ста віц ца Аляк сандр Лу ка шэн ка?

Ён звяр нуў ува гу, што Бе ла русь 

бы ла прад стаў ле на на Дні Пе ра-

мо гі ў Ра сіі і бы ла прад стаў ле на 

вель мі шы ро ка — гэ та як звы чай-

ныя лю дзі, так і служ бо выя асо бы. 

У прык лад кі раў нік дзяр жа вы пры-

вёў гу бер на та ра Мін скай воб лас ці 

Ана то ля Іса чан ку, які на ра дзіў ся 

на Бран шчы не і лі та раль на дня мі 

ез дзіў на ра дзі му, каб па кла ніц-

ца ма гі лам сва іх прод каў. «І я яго 

пра сіў: пе ра дай це на шым лю дзям, 

рус кім лю дзям, якія там жы вуць, 

са мыя доб рыя па жа дан ні ў Дзень 

Пе ра мо гі. Вось гэ та вось на род ная 

дып ла ма тыя, у якую Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі ўцяг ну ты, яна бы ла і ёсць 

заў сё ды», — ска заў ён.

Што да ты чыц ца та го, што на па-

рад у Маск ве не пры еха лі кі раў ні кі 

ін шых дзяр жаў, Прэ зі дэнт за явіў 

на ступ нае:

«Не ма гу ска заць, што ні хто не 

пры ехаў. Ка лі б ра сі я не ці кі раў-

ніц тва Ра сіі ка гось ці за пра сі лі, а 

яны ад мо ві лі ся — гэ та бы ло б «не 

пры ехаў». Але што да нас, па-пер-

шае, мя не ні хто не за пра шаў сён ня 

ў Маск ву. Па-дру гое, на ват ка лі б 

за пра сі лі, тут скла да на бы ло б нам 

не як раз вес ці гэ тыя ме ра пры ем-

ствы. Але я не ма гу пра пус ціць та-

кое ме ра пры ем ства [у Мін ску. — 

«Зв.»] — ка лі б я не з'я віў ся на гэ-

тым, у вас бы бы ла да мя не ма са 

пы тан няў».

І на гэ та звяр ну лі б ува гу не 

толь кі жур на ліс ты, але і прос тыя 

бе ла ру сы, упэў не ны кі раў нік дзяр-

жа вы. Ён ад зна чыў, што 9 Мая — 

гэ та свя та ўсіх і перш за ўсё — бе-

ла ру саў, а так са ма за клі каў час цей 

збі рац ца на на шай зям лі, у тым лі-

ку і прад стаў ні коў бы лых са вец кіх 

рэс пуб лік.

«Кан спі ра ло гіі ні я кай, па лі ты кі 

ні я кай, па вер це», — так ад ка заў 

на ўсе чут кі і зда гад кі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Наш лёс — у на шых ру ках
Апош няе пы тан не кі раў ні ку 

дзяр жа вы: якія па гро зы для Бе ла-

ру сі ёсць сён ня і якія мо гуць з'я віц-

ца заўт ра?

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што на ша кра і на мно гія па-

дзеі, прад ка за ныя на мі ў ін шых 

дзяр жа вах, так ці інакш ужо пе ра-

жы ла. Ён ус пом ніў аў та ма бі лі ДАІ, 

якія пе ра ва роч ва лі на цэнт раль ным 

пра спек це Мін ска, ус пом ніў, як на 

пло шчы Не за леж нас ці апа гань ва лі 

пом нік Ула дзі мі ру Ле ні ну. На яго 

дум ку, апош няя спро ба скі нуць 

ула ду ад бы ла ся ў 2010 го дзе — 

гэ та штурм До ма ўра да.

«Да рэ зі дэн цыі Прэ зі дэн та па-

ба я лі ся па ды сці. Мы ўсё гэ та пе ра-

жы лі. І гіб ры ды, і вось гэ тыя га ра-

чыя су тык нен ні, і спро бу зры нуць 

кан сты ту цый ны лад і ця пе раш няе 

кі раў ніц тва — усё пе ра жы лі», — 

звяр нуў ува гу бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы чар го вы раз 

пад крэс ліў: для Бе ла ру сі ня ма ні-

я кай не бяс пе кі, акра мя эка но мі-

кі. «А эка но мі ка — гэ та зноў мы. 

Бу дзем пра ца ваць як след, бу дзем 

перш за ўсё па ды хо дзіць да люс-

тэр ка і гля дзець на ся бе, бу дзем ду-

маць пра тое, а што я зра біў сам, 

перш чым спы таць з Прэ зі дэн та або 

ўра да ці яшчэ з ка гось ці. Так, з нас 

трэ ба пы таць, але перш за ўсё з 

ся бе. Вось ка лі мы бу дзем прын-

цы по ва да гэ та га па ды хо дзіць і бу-

дзем заў сё ды ду маць пра эка но мі-

ку, пра тое, што нам трэ ба больш-

менш доб ра жыць — а для гэ та га 

ў нас ёсць усё, — нам ужо ні чо га 

не страш на, та му што мы пе ра жы лі 

ўсё», — ад ка заў Прэ зі дэнт.

На дум ку Прэ зі дэн та, на ват ка-

лі заўт ра кі раў ніц тва кра і ны пой-

дзе на пен сію, то бе ла рус кія дзе ці 

змо гуць жыць спа кой на і мір на. Ад-

нак ён зноў ак цэн та ваў ува гу на 

пер ша рад най важ нас ці эка но мі кі: 

«Трэ ба хут чэй раз горт вац ца. Сён-

ня ў на шых ру ках наш лёс. І як мы 

ім рас па ра дзім ся — гэ та за ле жыць 

толь кі ад нас».

Скрозь га ды і па ка лен ні
Ся род удзель ні каў свя та бы лі і 

вы со кія дзяр жаў ныя асо бы, якія па-

дзя лі лі ся сва і мі ўра жан ня мі і мер-

ка ван ня мі.

На дум ку стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, Дзень 

Пе ра мо гі — гэ та свя та свят.

«Дзень Пе ра мо гі — гэ та сім вал 

муж нас ці, сім вал ге ра із му на ша га 

на ро да. І ад нас, ад ста рэй ша га 

па ка лен ня, за ле жыць, як усе гэ-

тыя сім ва лы, ува гу, па мяць аб тых 

ах вя рах, якія па нес ла на ша кра і на, 

усе кра і ны, якія зма га лі ся з фа шыз-

мам, пе ра да дзім на шым дзе цям і 

ўну кам», — пад крэс ліў ён.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

звяр нуў ува гу, што і яго пас ля ва-

ен на му па ка лен ню ёсць чым га на-

рыц ца, па коль кі ўздым эка но мі кі, 

даб ра бы ту лю дзей — гэ та так са ма 

ня прос тая пра ца. Ён за клі каў кож-

на га бе ла ру са на сва ім ра бо чым 

мес цы з лю боўю ста віц ца да сваёй 

спра вы.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та На тал ля Ка ча на ва ад зна-

чы ла, што аса біс та для яе з га-

да мі гэ тае свя та ста но віц ца ўсё 

больш знач ным. «Па коль кі ты 

ўсве дам ля еш усё тое, што бы-

ло зроб ле на на шы мі ста рэй шы мі 

па ка лен ня мі ў га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Ніз кі па клон усім 

на шым ве тэ ра нам. Для нас гэ та 

шчас це — жыць у мір най кра і-

не, [мець. — «Зв.»] маг чы масць 

пра ца ваць, га да ваць дзя цей», — 

да да ла яна.

На дум ку На тал лі Ка ча на вай, 

для кож на га бе ла ру са Дзень Пе-

ра мо гі — гэ та свя шчэн нае свя та. 

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

шчы ра па він ша ва ла ўсіх з гэ тым 

днём і па жа да ла даб ра, зда роўя, 

шчас ця, а на шай кра і не — мі ру і 

роск ві ту.

Для дзяр жаў на га сак ра та ра 

Са ве та бяс пе кі Ста ні сла ва За ся 

Дзень Пе ра мо гі — важ нае не толь кі 

дзяр жаў нае, але і ся мей нае свя та. 

Пас ля ўра чыс тас цяў ён ад зна чыць 

яго з бліз кі мі. «74 га ды ад дзя ля юць 

нас ад той Вя лі кай Пе ра мо гі. На 

жаль, за ста ец ца ўсё менш ве тэ-

ра наў, удзель ні каў тых ба ёў, але 

на ша па мяць аб гэ тай вай не, пе ра-

мо зе, рат ных подз ві гах бу дзе жыць 

заў сё ды ў на шым на ро дзе. У гэ тым 

ні хто не су мня ва ец ца», — ска заў 

Ста ні слаў Зась. Ён пад крэс ліў, што 

сі ла вы блок свят куе Дзень Пе ра-

мо гі ра зам з усёй кра і най: «Ка неш-

не, хтось ці на ба я вым дзя жур стве 

ці на вар це гра мад ска га па рад ку. 

Пра фе сій ны аба вя зак — за бяс пе-

чыць бяс пе ку на ша га на ро да ў гэ-

тыя свя точ ныя дні». Ста ні слаў Зась 

па жа даў бе ла ру сам «та го, за што 

гі ну лі на шы дзя ды на вай не, — мір-

на га не ба над га ла вой, шчас ця і 

даб ра бы ту. Яны пра гэ та ма ры лі, 

яны за гэ та іш лі ў бой».

Га лоў ныя ге роі свя та
Асаб лі вая ўва га не толь кі ў гэ-

тыя дні, але і заў сё ды — ве тэ ра-

нам. Учо ра на пло шчы Пе ра мо гі 

га лоў ныя ге роі свя та зай ма лі па-

чэс нае мес ца по бач з тры бу най. 

Удзель ні кі вай ны, вяз ні, бла кад ні кі 

з ра дас цю раз маў ля лі з жур на ліс-

та мі, дзя лі лі ся ўспа мі на мі і на ват 

чы та лі свае вер шы.

«Я быў пры зва ны ў ар мію ў 

1944 го дзе. Ву чыў ся ля таць. Па-

куль мя не абу ча лі, вай на скон чы-

ла ся. І я так на фронт і не тра піў, 

але вель мі ха цеў зма гац ца з во-

ра гам», — усмі ха ец ца Іван Рэ дзя. 

Усё сваё жыц цё ён пры свя ціў ва-

ен на-транс парт най авія цыі. «Дзень 

Пе ра мо гі для мя не — гэ та са мае 

важ нае свя та. Я гэ тае свя та заў сё-

ды пом ню», — ска заў ве тэ ран.

Удзель нік вай ны Мі ка лаў Іва ноў 

на ра дзіў ся ў Пад мас коўі, але жы ве 

ў Бе ла ру сі ўжо 42 га ды. Сім ва ліч на, 

што і ва я ваў ён на 1-м Бе ла рус кім 

фрон це, амаль дай шоў да Бер лі на. 

«Кры ху не дай шоў, бо быў па ра-

не ны, тры ме ся цы пра вёў у шпі та-

лі», — рас каз вае Мі ка лай Іва ноў і 

ўспа мі нае, што на ві на аб Пе ра мо зе 

за спе ла яго пад час ля чэн ня. Фран-

та вік заў сё ды ма рыў звя заць сваё 

жыц цё з кні га мі, і мож на ска заць, 

што яго жа дан не здзейс ні ла ся: ён 

стаў чле нам Са ю за пісь мен ні каў, 

пі ша вер шы. Вы даў ужо тры кні гі, 

але боль шасць яго тво раў не аб 

вай не — аб ка хан ні, жыц ці, Ай чы-

не.

«У сва ім ра ё не я пра жы ла ўжо 

47 га доў. Я пра вод жу шмат уро-

каў муж нас ці ў Ва ен най ака дэ міі, 

шко лах, гім на зі ях. Дзе ці, школь ні кі, 

сту дэн ты па він ны ве даць пра на ша 

мі ну лае і што та кое вай на. Мір — 

гэ та шчас це на ро да», — дзе ліц ца 

кі раў нік аб' яд нан ня бла кад ні каў 

Ле нін гра да Пер ша май ска га ра ё на 

Мін ска Та ма ра Вішнякова. Аб па-

дзе ях вай ны яна рас каз вае і сва ім 

на шчад кам. У яе шэсць праў ну каў 

і чац вё ра ўну каў: «Я та кая ба га тая, 

ба чы це. Яны па він ны ве даць пра 

гэ та, каб не бы ло вай ны».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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Агуль ная Пе ра мо га
За меж ныя лі да ры і кі раў ні кі між на род ных ар га ні за цый 

па він ша ва лі Прэ зі дэн та і бе ла рус кі на род з Днём Пе ра мо гі.

Ад ным з пер шых свай го ка ле гу па він ша ваў Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі-

мір Пу цін. Ён звяр нуў ува гу, што 9 мая ад да юць да ні ну ўдзяч нас ці і 

глы бо кай па ва гі ўсім тым, хто сва і мі подз ві га мі на фран тах, у пар ты-

зан скіх атра дах, у пад пол лі на блі жаў Пе ра мо гу. «Наш свя ты аба вя-

зак — за хоў ваць па мяць аб іх не злі чо ных ах вя рах, ахі нуць кло па там 

і ўва гай ве тэ ра наў і, вя до ма, зма гац ца су праць лю бых спроб пе ра пі-

саць гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най вай ны з мэ тай да га дзіць па лі тыч най 

кан' юнк ту ры», — на пі са на ў він ша ван ні.

Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што ў су ро выя ва ен ныя га ды бе ла ру сы 

і ра сі я не пля чо ў пля чо зма га лі ся з фа шысц кі мі за хоп ні ка мі і сён ня 

слаў ныя тра ды цыі бра тэр ска га сяб роў ства і ўза е ма вы руч ка да па-

ма га юць раз ві ваць са юз ніц кія су вя зі і ін тэ гра цый нае ўза е ма дзе ян не 

па між дзвю ма кра і на мі.

Па вод ле Бел ТА.


