
Выступ намесніка міністра замежных спраў 

Рэспублікі Беларусь Дапкюнаса А.В. 

на прыёме з нагоды Дня Рэспублікі ў Індыі 

(24 студзеня 2020 г., г. Мінск) 

 

Паслязаўтра Індыя адзначыць сваё галоўнае дзяржаўнае свята. 71-ы раз  з 

моманту ўступлення ў моц Канстытуцыі краіны і канчатковага замацавання 

статусу незалежнай дзяржавы Індыя адзначыць Дзень Рэспублікі. Разам з Індыяй 

гэтую ўрачыстую нагоду сёння святкуюць сябры Індыі, якіх вельмі шмат і ў 

Беларусі. 

Да незалежнасці народы нашых краінаў ішлі кожны сваім складаным, 

цярністым шляхам. Але ў выніку мы прыйшлі да агульнага разумення 

найвышэйшай каштоўнасці, якую ўяўляе сабой рэальная дзяржаўная 

самастойнасць, як неабходная перадумова і моцны падмурак свабоднага і 

ўсебаковага развіцця грамадства. 

Беларусь і Індыя маюць шмат агульнага ў сваіх поглядах на свет. Нашыя 

дзяржавы паслядоўна падтрымліваюць ідэі неабходнасці ўмацавання 

міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі, пабудовы даверу паміж дзяржавамі, 

развіцця дабразычлівага дыялогу. Беларусь і Індыя паслядоўна адстойваюць 

прынцыпы суверэннай роўнасці дзяржаў і мірнага ўрэгулявання спрэчак. 

Беларускаму народу, аднаму з найбольш пацярпелых падчас Другой сусветнай 

вайны, блізкая філасофія ненасілля Махатмы Гандзі. 

Але нас звязвае нават большае, чым можа здацца на першы погляд. 

Напрыклад, такое старажытнае індуісцкае свята як Дзівалі – фестываль 

агеньчыкаў, які сімвалізуе перамогу святла над цемрай, дабра над злом – ужо 

крышачку стала і беларускім. 

Ад 2017 году, Беларусь штогод ладзіць у штаб-кватэры ААН у Нью-Ёрку 

мерапрыемства «Дзівалі. Сіла аднаго», прысвечанае ўшанаванню дыпламатаў 

і міжнародных дзеячоў, якія зрабілі значны ўнёсак ва ўмацаванне міру на зямлі. 

Гэтыя людзі ўшаноўваюцца своеасаблівым «Оскарам» ў галіне дыпламатыі. І 

тое, што галоўнымі арганізатарамі гэтага заўважнага мерапрыемства ў 

дыпламатычнай сталіцы свету, якое аб’ядноўвае дзясяткі дзяржаваў вакол ідэй 

дабрыні, святла і ненасілля, з’яўляюцца менавіта Беларусь і Індыя – гэта я 

ўспрымаю як натуральны і сымбалічны знак нашай бліскасці і сапраўднага 

сяброўства. 

За апошнія гады Беларусь і Індыя дамагліся сур'ёзных вынікаў ва 

ўмацаванні двухбаковых кантактаў. Адбыліся ўзаемныя візіты прэзідэнтаў 

Беларусі і Індыі. Спікер ніжняй палаты Парламента Індыі наведаў Беларусь. 

У бліжэйшыя гады мы чакаем далейшага працягу добрай традыцыі 

актыўных міждзяржаўных кантактаў на вышэйшым і высокім узроўнях. 

Мы з аптымізмам глядзім на нашыя сумесныя пачынанні па ўмацаванні 

вытворчай і прамысловай кааперацыі, пашырэнні гандлю таварамі і паслугамі, 

чакаем добрых вынікаў ад маючага адбыцца пасяджэння міжурадавай камісіі па 

супрацоўніцтве ў галіне гандлю, эканомікі, навукі, тэхналогій і культуры. 

У гэты ўрачысты дзень я хацеў бы пажадаць ураду і народу Індыі міру, 

дабрабыту і росквіту, а спадарыні амбасадару Сангіце Бахадур – новых поспехаў 

у нашай агульнай справе па развіцці ўсебаковага беларуска-індыйскага 

супрацоўніцтва і ўмацаванні сяброўства паміж народамі нашых краінаў. 
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