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Ад сул та на та 
да рэс пуб лі кі

У Маль дыў скім ар хі пе ла гу, на 

якім раз ме шча на ад най мен ная 

дзяр жа ва, на ліч ва ец ца 1192 аст ра-

вы, 85 пра цэн таў якіх — не за се ле-

ныя. Пе ра важ ная боль шасць 430-

ты сяч на га на сель ніц тва рэс пуб лі кі 

жы вуць у Ма ле — ста лі цы і адзі ным 

го ра дзе ў кра і не, раз ме шча ным 

на най буй ней шым вост ра ве ар хі-

пе ла га, пло шча яко га ўся го 6 кв. 

км. Прак тыч на ўсё жы ха ры (ка ля 

98 %) вы зна юць іс лам су ніц ка га 

тол ку, які рас паў сю дзіў ся тут яшчэ 

ў ХІІ ста год дзі. З тых ча соў больш 

за 800 га доў мяс цо вая дзяр жа ва 

іс на ва ла ў фор ме му суль ман ска га 

сул та на ту, які з 1887-га тра піў пад 

пра тэк та рат бры тан скай ка ро ны.

Су час ную гіс то рыю кра і ны ад-

ліч ва юць з 1965-га — ме на ві та 

та ды аст ра вы атры ма лі не за леж-

насць ад Вя лі ка бры та ніі. Пер шым 

прэ зі дэн там Маль дыў скай рэс пуб-

лі кі стаў Іб ра гім На сір, вы ха дзец 

з сям'і на шчад каў ка ра леў скай 

ды нас тыі Дыя мі гі лі. Пад час яго кі-

ра ван ня бы ла ма дэр ні за ва на эка-

но мі ка, аб' яў ле на дзяр жаў ная ма-

на по лія на знеш ні ган даль. Ад нак 

у 1970-х эка на міч ная сі ту а цыя па-

гор шы ла ся, па ча лі ся вы ступ лен ні 

на сель ніц тва. У ліс та па дзе 1978-га 

хва ля не за да во ле нас ці ака за ла ся 

на столь кі моц най, што На сір збег 

у Сін га пур.

З та го ча су прэ зі дэн там стаў 

Ма мун Аб дул Га юм — ён зай маў 

па са ду на пра ця гу шас ці пя ці га до-

вых тэр мі наў за пар. Га ю ма не ад на-

ра зо ва аб ві на вач ва лі ў па ру шэн ні 

пра воў ча ла ве ка, ка руп цыі і ўжы-

ван ні тэ ро ру су праць ды сі дэн таў. 

Ад нак ме на ві та пры ім Маль ды вы 

па ча лі атрым лі ваць знач ныя срод-

кі ад ту рыз му, ус ту пі лі ў Між на-

род ны ва лют ны фонд і Су свет ны 

банк. У ліс та па дзе 1988 го да Га-

ю ма па спра ба ва лі зры нуць чле-

ны ўзбро е най ар га ні за цыі «Тыг-

ры вы зва лен ня Та міл-Іла ма», але 

дзя ку ю чы да па мо зе ін дый скіх 

вай скоў цаў мя цеж быў за ду ша ны. 

Апе ра цыя, якая атры ма ла ўмоў-

ную наз ву «Как тус», ума ца ва ла 

ад но сі ны па між Дэ лі і Ма ле. У па-

чат ку 2000-х прэ зі дэнт ажыц ця віў 

шэ раг дэ ма кра тыч ных рэ фор маў: 

да зво ліў па лі тыч ныя пар тыі, увёў 

пра мую сіс тэ му вы ба раў кі раў ні-

ка дзяр жа вы (ра ней яго вы бі раў 

пар ла мент).

Гэ тыя ме ры абяр ну лі ся су праць 

Га ю ма: у 2008 го дзе ён прай граў у 

дру гім ту ры, а яго апа нент — апа-

зі цы я нер Ма ха мед На шыд — стаў 

пер шым дэ ма кра тыч на абра ным 

прэ зі дэн там Маль ды ваў. Ён пра-

сла віў ся тым, што ў каст рыч ні ку 

2009-га пра вёў пер шае ў све це 

па ся джэн не ўра да пад ва дой. Гэ-

тая ак цыя, пад час якой чы ноў ні кі 

зна хо дзі лі ся ў аква лан гах, бы ла 

за клі ка ная пры цяг нуць ува гу да 

праб ле мы гла баль на га па цяп лен ня 

і па вы шэн ня ўзроў ню Су свет на га 

акі я на. Для Маль ды ваў гэ та пра-

мая па гро за — спе цы я ліс ты праг-

на зу юць, што пры за ха ван ні ця пе-

раш ніх тэн дэн цый аст ра вы сы дуць 

пад ва ду ўжо да 2100 го да. На шыд 

абя цаў пе ра вес ці кра і ну на со неч-

ную і вет ра э нер ге ты ку, па тра ба ваў 

ад су сед ніх кра ін згар нуць буй ныя 

пра мыс ло выя вы твор час ці. Але 

ў 2012 го дзе прэ зі дэнт стра ціў 

сваю па са ду ў вы ні ку па лі тыч на га 

кры зі су.  Пас ля ўла ды рэс пуб лі кі 

прад' яві лі яму аб ві на ва чан ні ў тэ-

ра рыс тыч най дзей нас ці ў су вя зі з 

вы дан нем не за кон на га за гаду аб 

за тры ман ні кі раў ні ка Кры мі наль-

на га су да Аб ду лы Ма ха ме да. У 

вы ні ку экс-прэ зі дэнт быў асу джа-

ны на 13 га доў ту рэм на га зня во-

лен ня, што вы клі ка ла не га тыў ную 

рэ ак цыю між на род най су поль нас-

ці. На шы да ад пус ці лі на ля чэн не ў 

Вя лі ка бры та нію, дзе ён атры маў 

па лі тыч ны пры ту лак, а пас ля пе-

ра браў ся блі жэй да ра дзі мы — 

у Шры-Лан ку.

Прэ вен тыў ны ўдар
З 2013 го да кра і най кі руе Аб ду ла 

Ямін — звод ны брат Ма му на Аб дул 

Га ю ма. Ямін вя до мы як га лоў ны 

іні цы я тар пра вя дзен ня рэ фор маў 

у эка на міч най сфе ры, ён вы сту пае 

за ўма ца ван не су пра цоў ніц тва з 

Пад ня бес най і пры цяг нен не ў кра і -

ну кі тай скіх ін вес ты цый. У 2015 го-

дзе ён пад пі саў за кон, які да зва ляе 

за меж ні кам ва ло даць зям лёй на 

Маль ды вах (ра ней гэ та бы ло за ба-

ро не на кан сты ту цы яй кра і ны).

Як за ўва жа юць экс пер ты, тое, 

што ад бы ва ец ца ця пер, не па срэд на 

звя за на з вы ба ра мі прэ зі дэн та, якія 

па він ны ад быц ца на Маль ды вах у 

ліс та па дзе 2018 го да. Ма ха мед На-

шыд не ха вае, што хо ча вяр нуц ца 

ва ўла ду. Ра шэн не Вяр хоў на га су-

да аб ад ме не пры су ду, вы не се на га 

экс-прэ зі дэн ту, ад кры вае пе рад ім 

та кую маг чы масць. На ліс та па даў-

скіх вы ба рах без умоў ным фа ва-

ры там да гэ туль з'яў ляў ся Аб ду ла 

Ямін. Але ра шэн не ВС аб ам ніс тыі 

На шы да і яго на мер ба ла та вац ца 

па хіс ну лі па зі цыі ця пе раш ня га прэ-

зі дэн та.

Больш за тое, як ад зна чае Asіa 

Tіmes, ад быў ся не маг чы мы да гэ-

туль аль янс па між Ма му нам Аб-

ду лам Га ю мам і Ма ха ме дам На-

шы дам. Ямін асце ра га ец ца, што 

ка лі апа зі цы я не ра да пус цяць да 

вы ба раў, то той ста не га лоў ным 

прэ тэн дэн там на пе ра мо гу дзя ку ю-

чы між на род най пад трым цы. І ўжо 

та ды ця пе раш ні кі раў нік дзяр жа вы 

ры зы куе сам апы нуц ца за кра та-

мі, па коль кі апа зі цы я не ры па тра-

бу юць ад ВС пры цяг нуць яго да 

ад каз нас ці за «бес прэ цэ дэнт ную 

ка руп цыю». Ме на ві та та му Ямін 

вы ра шыў на нес ці па аб' яд на най 

апа зі цыі прэ вен тыў ны ўдар. На го-

дай стаў яго кан флікт з Вяр хоў ным 

су дом.

Стра тэ гіч ны пункт
Апроч унут ра ных пры чын — 

стом ле нас ці на сель ніц тва і част кі 

сіс тэм най элі ты ад праў лен ня Аб ду-

лы Ямі на — маль дыў скі кры зіс мае 

і знеш няе вы мя рэн не. Бо Маль-

дыў скі ар хі пе лаг не толь кі вя до мы 

ку рорт, але і най важ ней шая стра-

тэ гіч ная па зі цыя, раз ме шча ная на 

скры жа ван ні ганд лё вых шля хоў. 

Той, хто кант ра люе іх, мо жа кант-

ра ля ваць тран зіт гру заў праз Ін-

дый скі акі ян па між Ус ход няй Азі яй 

з ад на го бо ку і Бліз кім Ус хо дам, 

Аф ры кай і Еў ро пай з дру го га.

За па лі тыч ны мі апа не нта мі Ямі-

нам і На шы дам ста яць два клю ча-

выя рэ гі я наль ныя гуль цы — Кі тай і 

Ін дыя. Пры прэ зі дэн це Ямі не Маль-

ды вы, якія тра ды цый на ад но сяц ца 

да сфе ры ўплы ву Нью-Дэ лі, ста лі 

ўсё больш за ле жаць ад Пе кі на — 

у пер шую чар гу эка на міч на. Кі тай 

уклю чыў аст раў ную дзяр жа ву ў іні-

цы я ты ву «Адзін по яс, адзін шлях», 

уста на віў з ёй зо ну сва бод на га 

ганд лю, а так са ма ўклаў ся ў клю-

ча выя інф ра струк тур ныя пра ек ты, 

у тым лі ку па шы рэн не між на род-

на га аэ ра пор та кош там $400 млн. 

На КНР пры па да юць 70 % знеш ня-

га дзярж доў гу Маль ды ваў і боль-

шасць ту рыс таў, якія пры яз джа юць 

ад па чы ваць на гэ ты ку рорт, — 22 

%. Для Кі тая Маль ды вы з'яў ля юц ца 

важ ным пунк там стра тэ гіі «жам-

чуж най ніт кі» — бу даў ніц тва пар то-

вай інф ра струк ту ры ў кра і нах, якія 

вы хо дзяць да Ін дый ска га акі я на.

Апа ге ем дрэй фу Маль ды ваў 

у бок Пе кі на ста ла пад пі сан не ў 

снеж ні мі ну ла га го да да га во ра аб 

ства рэн ні зо ны сва бод на га ганд-

лю па між дзвю ма кра і на мі. Эка-

на міс ты па пя рэдж ва лі, што гэ та 

яшчэ больш па вя лі чыць ганд лё вы 

дэ фі цыт. Ад нак урад за пэў ні ваў, 

што па гад нен не ство рыць перс пек-

ты вы па ве лі чэн ня про да жу ры бы 

(97 пра цэн таў уся го маль дыў ска га 

экс пар ту) на ры нак Пад ня бес най, а 

так са ма пры цяг не кі тай скія ін вес-

ты цыі.

У кан цы мі ну ла га го да праў лад-

ная га зе та Маль ды ваў аб вяс ці ла 

Кі тай «но вым най леп шым сяб рам» 

кра і ны, а Ін дыю — «ва ро жай дзяр-

жа вай», якая рых туе змо ву су-

праць ура да Ямі на. Сам прэ зі дэнт 

па спя шаў ся за пэў ніць ін дый ска га 

прэм' ер-мі ніст ра На рэнд ра Мо дзі, 

што не па дзя ляе гэ ты пункт гле-

джан ня. Ад нак апа зі цыя на ча ле 

з Ма ха ме дам На шы дам рас кры-

ты ка ва ла пуб лі ка цыю і за яві ла аб 

пры хіль нас ці да ўма ца ван ня друж-

бы з Ін ды яй.

На мя жы ін тэр вен цыі
Па дзеі на аст ра вах вы клі ка лі 

шы ро кі між на род ны рэ за нанс. 

Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то-

ніу Гу тэ рыш вы ка заў за не па ко е-

насць сі ту а цы яй на Маль ды вах. 

Ар га ні за цыя га то вая вы сту піць у 

ро лі па ся рэд ні ка ва ўрэ гу ля ван-

ні ўнут ры па лі тыч на га кры зі су. 

У ана ла гіч ным клю чы вы ка за лі-

ся за ход нія па лі тыч ныя лі да ры. 

Кі раў нік МЗС Вя лі ка бры та ніі Ба-

рыс Джон сан за явіў, што дзе ян ні 

Ямі на на но сяць шко ду дэ ма кра-

тыч ным ін сты ту там аст раў ной 

дзяр жа вы. Кі раў нік прэс-служ бы 

Дзярж дэ парт амен та ЗША Хе-

зер На ўэрт за клі ка ла прэ зі дэн та 

Маль дыў скай рэс пуб лі кі, вой ска 

і па лі цыю «вы кон ваць прын цып 

вяр шэн ства пра ва, вы кон ваць па-

ста но вы Вяр хоў на га су да кра і ны, 

за бяс пе чыць поў нае функ цы я на-

ван не пар ла мен та і ад на віць га-

ран та ва ныя кан сты ту цы яй гра ма-

дзян скія пра вы».

Ад ра зу пас ля ўвя дзен ня рэ-

жы му над звы чай на га ста но ві шча 

Ямін на кі ра ваў сва іх спец прад-

стаў ні коў у «са юз ныя кра і ны» — 

Ін дыю, Па кі стан, КНР і Са удаў скую 

Ара вію, каб рас тлу ма чыць сваю 

па зі цыю. Ін дыя дэ ман стра тыў на 

ад мо ві ла ся пры няць па слан ца 

Ямі на, кі раў ні ка МЗС Ма ха ме-

да Азі ма, вы каз ва ю чы не за да-

во ле насць дзе ян ня мі прэ зі дэн та 

Маль ды ваў. Та кая па зі цыя Дэ лі 

цал кам зра зу ме лая. «Мы за не па-

ко е ны аб' яў лен нем над звы чай на га 

ста но ві шча на Маль дыў скіх аст-

ра вах», — ад зна чыў МЗС Ін дыі ў 

сва ёй афі цый най за яве. Кры ні цы 

вы дан ня The Tіmes Of Іndіa сцвяр-

джа юць, што ін дый скія вай скоў цы 

бы лі пры ве дзе ны ў стан га тоў нас-

ці ў су вя зі з па дзея мі на Маль ды-

вах. У пры ват нас ці, пе ра мя шчэн не 

вой скаў бы ло за ўва жа на на клю-

ча вой авія ба зе ў паўд нё вай Ін дыі. 

Афі цый ны Дэ лі гэ тую ін фар ма цыю 

не па цвер дзіў. МЗС Кі тая ў сваю 

чар гу вы ка заў над зею, што ўла ды 

Маль ды ваў спра вяц ца з сі ту а цы-

яй, якая скла ла ся, са ма стой на «з 

да па мо гай дыя ло гу і кан суль та-

цый».

«Мяр ку ю чы па ўсім, у пер шыя 

дні кры зі су ў Нью-Дэ лі ўсур' ёз раз-

гля да ла ся пы тан не аб ін тэр вен цыі. 

Тым не менш ін дый скае кі раў ніц-

тва пра яві ла стры ма насць. Ін дыя 

ад да ла пе ра ва гу дып ла ма тыч ным 

ме та дам, звяр нуў шы ся да ААН з 

прось бай на кі ра ваць на аст ра вы 

спец ка мі сіі для рас сле да ван ня сі-

ту а цыі, і за клі каў шы дру жа люб-

ныя кра і ны ака заць ціск на ўрад 

Ямі на, каб пры му сіць яго пай сці 

на са ступ кі», — ад зна чыў стар шы 

на ву ко вы су пра цоў нік На цы я наль-

на га да след ча га ін сты ту та су свет-

най эка но мі кі і між на род ных ад но-

сін РАН Аляк сей Куп ры я наў. Та кім 

чы нам, хоць сі ту а цыя за ста ец ца 

на пру жа най, ве ра год насць эс ка-

ла цыі кан флік ту іс тот на зні зі ла-

ся, лі чыць экс перт. І Ін дыя, і Кі тай 

пра дэ ман стра ва лі не га тоў насць і 

не жа дан не іс ці на кан фран та цыю, 

мяр ку ю чы вы ра шыць скла да ную сі-

ту а цыю шля хам пе ра га во раў. Хоць 

маг чы масць аб васт рэн ня сі ту а цыі 

ў вы ні ку рэз кіх дзе ян няў маль дыў-

скіх па лі ты каў за ста ец ца, за ня тая 

Ін ды яй і Кі та ем па зі цыя дае над зею 

на тое, што і на да лей Пе кін і Нью-

Дэ лі бу дуць па збя гаць эс ка ла цыі 

ў га ра чых кроп ках на сты ку сфер 

уплы ву.

За хар БУ РАК.

Маль дыў ская Рэс пуб лі ка аса цы ю ец ца з рас кош ны мі пля жа мі і да ра гі мі га тэ ля мі, а не з 

дзяр жаў ны мі кры зі са мі і гра ма дзян скі мі бес па рад ка мі. Тым не менш на пра ця гу апош-

ня га дзе ся ці год дзя кра і на зна хо дзіц ца ў ста не пер ма нент най па лі тыч най не ста біль нас-

ці, чар го вы ві ток якой па чаў ся ў лю тым. Маль дыў скія аст ра вы зноў ака за лі ся ў «то пе» 

па ве дам лен няў су свет ных ін фар ма генц тваў. Вяр хоў ны суд (ВС) кра і ны ад мя ніў пры суд 

у да чы нен ні да бы ло га прэ зі дэн та Ма ха ме да На шы да і яшчэ вась мі прад стаў ні коў апа-

зі цыі, якія аб ві на вач ва юц ца ў тэ ра рыс тыч най дзей нас ці. Акра мя та го ВС па ста на віў 

ад на віць ман да ты 12 ра ней ад хі ле ных апа зі цый ных дэ пу та таў пар ла мен та. Маль дыў скі 

пар ла мент па ве да міў аб ча со вым пры пы нен ні ра бо ты на ня вы зна ча ны тэр мін па мер-

ка ван нях бяс пе кі. Прэ зі дэнт Маль ды ваў Аб ду ла Ямін увёў у кра і не рэ жым над звы чай-

на га ста но ві шча, які дзей ні чаў на пра ця гу 15 дзён, а на гэ тым тыд ні пра доў жа ны яшчэ 

на ме сяц. Стар шы ня ВС Аб ду ла Са ід і яшчэ двое суд дзяў бы лі арыш та ва ныя. Так са ма 

за тры ма ны экс-прэ зі дэнт кра і ны Ма мун Аб дул Га юм. Ча му не спа кой на на Маль ды вах?

 У тэ му
НЕ ВАР ТА ЕХАЦЬ

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі рэ ка мен да ва ла бе ла-
рус кім гра ма дзя нам ус тры мац ца ад па ез дак на Маль ды вы ў су вя зі 
з не спа кой ным ста но ві шчам у кра і не, за явіў на чаль нік упраў лен ня 
ін фар ма цыі і ліч ба вай дып ла ма тыі — прэс-сак ра тар МЗС Дзміт рый 
Мі рон чык. «Рэ ка мен ду ем бе ла рус кім гра ма дзя нам ча со ва ўстры-
мац ца ад на вед ван ня Маль ды ваў, па мен шай ме ры да за кан чэн ня 
рэ жы му над звы чай на га ста но ві шча. Гэ тая рэ ка мен да цыя тлу ма-
чыц ца яшчэ і тым, што на Маль ды вах ад сут ні чае бе ла рус кае дып-
прадс таў ніц тва», — рас тлу ма чыў Дзміт рый Мі рон чык. Ён на га даў, 
што най блі жэй шае бе ла рус кае па соль ства раз ме шча на ў Нью-Дэ лі 
(Ін дыя) — за 2800 кі ла мет раў ад Ма ле. Ад нак гэ тае па соль ства не 
акрэ ды та ва на на Маль ды вах, і яго маг чы мас ці ўза е ма дзе ян ня з ула-
да мі вель мі аб ме жа ва ныя. На Маль ды вах ня ма і дып прадс таў ніц тва 
Ра сіі, акрэ ды та ва нае ў гэ тай кра і не па соль ства зна хо дзіц ца 
ў Ка лом ба (Шры-Лан ка) — за 800 кі ла мет раў ад Ма ле. «Тым не менш 
ка лі хто-не будзь з бе ла рус кіх гра ма дзян тра піць у цяж кую сі ту а-
цыю, то яны мо гуць звяр тац ца па да па мо гу ў гэ тыя дып мі сіі. Іх кан-
такт ныя да ныя раз ме шча ны на сай тах МЗС Бе ла ру сі і Ра сіі», — за-
ўва жыў прэс-сак ра тар. Да рэ чы, ус тры мац ца ад па ез дак на Маль ды-
вы рэ ка ме да ва лі сва ім гра ма дзя нам шэ раг кра ін, ся род якіх Ра сія, 
Вя лі ка бры та нія, ЗША, Ін дыя і Кі тай.

ТРЫ ВОЖ НЫ РАЙТРЫ ВОЖ НЫ РАЙ
ШТО АД БЫ ВА ЕЦ ЦА НА МАЛЬ ДЫ ВАХ?


