
 

 

Мінск, 13 сакавіка 2017 года 

 

 

Ваша Экселенцыя, 

 

Сардэчна віншую Вас з 25-годдзем з дня аднаўлення 

дыпламатычных адносін паміж Беларуссю і Германіяй,  

якія першапачаткова былі ўстаноўлены яшчэ ў 1923 годзе. 

Гэтая важная гістарычная акалічнасць выразна сведчыць  

пра асаблівы характар і салідны падмурак двухбаковага ўзаемадзеяння. 

Мы добра памятаем, што дваццаць пяць гадоў таму Германія стала 

адной з першых дзяржаў, якія прызналі незалежнасць Рэспублікі Беларусь 

і адкрылі дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў г. Мінску. 

Нашы краіны і народы спрадвеку аб’ядноўваюць шчыльныя 

палітычныя, эканамічныя, культурныя сувязі. Мы заўсёды належалі  

да агульнай еўрапейскай прасторы. Невыпадкова сёлета 500-годдзе 

Рэфармацыі ў Германіі супала з 500-годдзем беларускага кнігадрукавання. 

Безумоўна, у нашай супольнай гісторыі былі і перыяды надзвычай 

трагічных выпрабаванняў, найперш у час Другой сусветнай вайны.  

Але праз адкрыты дыялог і працу дзеля прымірэння паміж народамі  

мы наладзілі канструктыўнае супрацоўніцтва, скіраванае ў будучыню. 

За апошнюю чвэрць стагоддзя здзейснена і дасягнута многае. 

Створаны і функцыянуюць інстытуцыянальныя механізмы беларуска-

германскага ўзаемадзеяння. На рэгулярнай аснове адбываецца палітычны 

дыялог па шырокім коле пытанняў, у тым ліку ў рамках ЕС і міжнародных 

арганізацый. Сфарміравана дагаворна-прававая база двухбаковых адносін. 

Узаемны таваразварот павялічыўся больш чым у дзесяць разоў. 

Германія стабільна ўваходзіць у першую пяцёрку галоўных гандлёва-

эканамічных партнёраў Беларусі.  

Паспяхова развіваюцца ўзаемадзеянне на регіянальным узроўні, 

навукова-тэхнічнае і адукацыйнае супрацоўніцтва. Паглыбленню 

ўзаемаразумення спрыяюць актыўныя культурныя і моладзевыя абмены, 

пабрацімскія сувязі паміж гарадамі дзвюх краін. 

Мы шчыра ўдзячны Ўраду і народу Германіі за салідарнасць  

і шматгадовую дапамогу па пераадоленні наступстваў Чарнобыльскай 

катастрофы. Штогод некалькі тысяч беларускіх дзяцей праходзяць курс 

аздараўлення ў ФРГ. 

Беларусь, безумоўна, зацікаўлена ў далейшым пашырэнні сяброўскіх 

адносін і плённага партнёрства з Германіяй. Мы маем агульныя інтарэсы, 

звязаныя з умацаваннем бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне, забеспячэннем 

устойлівага развіцця і росквіту нашых краін, супрацьдзеяннем сучасным 

пагрозам і выклікам. 
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Упэўнены, што агульнымі намаганнямі мы здолеем у поўнай меры 

рэалізаваць значны патэнцыял узаемавыгаднага супрацоўніцтва ў самых 

розных галінах. 

Прыміце, Ваша Экселенцыя, найлепшыя пажаданні моцнага здароўя 

і поспехаў на адказнай дзяржаўнай пасадзе, а таксама запэўненне ў маёй 

вельмі высокай павазе. 

           

 

 Уладзімір Макей 


