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ЗА ПА СЫ 
НА ЎЗБЯ РЭЖ ЖЫ

Апош нiя 15 га доў аб' ём 

ва ла во га на цы я наль на га 

пра дук ту Ма зам бi ка па вя-

лiч ваў ся знач ны мi тэм па-

мi — у ся рэд нiм на шэсць 

пра цэн таў у год. Гэ та ад бы-

ва ла ся дзя ку ю чы рас пра-

цоў цы ба га тых пры род ных 

рэ сур саў — за па саў ву га лю 

i ты та ну, а так са ма тан най 

гiд ра энер гii. Але бед насць 

i ня роў насць у кра i не толь-

кi ўзмац ня лi ся, ад зна чае 

«Бi-бi-сi». Не да па маг лi i 

ве лi зар ныя ра до вi шчы га зу 

i ру бi наў, ад кры тыя ў пра-

вiн цыi Ка бу-Дэ лга ду, што на 

ўзбя рэж жы Iн дый ска га акiя-

на. Як лi чаць асоб ныя экс пе-

рты, усе бо ну сы да ста лi ся 

вер ха вi не пар тыi ФРЭЛI-

МО (Frente de Libertaçã o 

de Moçambique — «Фронт 

вы зва лен ня Мазам бi ка»), 

якая не па дзель на кi ра ва ла 

кра i най з мо ман ту зда быц ця 

не за леж нас цi ад Пар ту га лii 

ў 1975 го дзе i пра во дзi ла ад-

на пар тый ную па лi ты ку.

5 каст рыч нi ка 2017 го да 

гру па ўзбро е ных iс ла мiс таў 

за ха пi ла i два днi ўтрым лi ва-

ла стра тэ гiч ны порт Ма сiмб-

ва-да-Прая ўся го ў 60 кi ла-

мет рах ад га лоў на га цэнт ра 

га за зда бы чы ў Паль ме. Ён 

меў важ нае зна чэн не для 

за бес пя чэн ня i раз вiц ця га-

за ва га пра ек та. Пас ля бы ло 

ўста ноў ле на, што ба е вi кi — 

не пры ез джыя, а мяс цо выя 

жы ха ры. Да рэ чы, пас ля iс-

ла мiс ты за хоп лi ва лi Ма сiмб-

ва-да-Прая яшчэ двой чы.

З 2017-га гвалт у гэ тых 

мяс цi нах па чаў iмк лi ва раз-

рас тац ца. За тры га ды са ма 

ме ней 1500 ча ла век бы лi за-

бi тыя i 250 ты сяч вы му ша ны 

па кi нуць свае да мы. Ула ды 

стра цi лi кант роль над тры-

ма пры бя рэж ны мi ра ё на мi, 

ад зна чае «Бi-бi-сi». Бес пра-

цоўе ся род мо ла дзi i га ле ча 

ста лi фак та ра мi, якiя спры я лi 

раз вiц цю ра ды каль най iс ла-

мiсц кай iдэа ло гii. У пра вiн цыi 

Ка бу-Дэ лга ду па шы ра ец ца 

дзей насць тэ ра рыс тыч ных 

гру по вак. Га вор ка ў пер шую 

чар гу iдзе аб рэ гi я наль ных 

струк ту рах «Аш-Ша баб», 

якiя дзей нi ча юць у ка а лi-

цыi з пад раз дзя лен нем «Iс-

лам скай дзяр жа вы» ISCAP 

(Цэнт раль на аф ры кан ская 

пра вiн цыя IД). Лi да ры «Аш-

Ша баб» i ISCAP ста вяць 

агуль ную мэ ту — ства рэн-

не на тэ ры то рыi Ма зам бi ка 

iс ла мiсц кай дзяр жа вы.

ТЭ РА РЫС ТЫ 
Ў ЛЕ СЕ

Ба е вi кi ха ва юц ца ў ляс-

ных гу шча рах рэ гi ё на, ад-

куль ажыц цяў ля юць свае тэ-

ра рыс тыч ныя рэй ды. Пад час 

на па даў яны ка ту юць i за бi-

ва юць лю дзей, вы кра да юць 

жан чын i дзя цей, спаль ва юць 

ха ты, знi шча юць па се вы. Гру-

поў ка скла да ец ца пе ра важ-

на з гра ма дзян Ма зам бi ка, 

але так са ма ўклю чае тан-

за нiй цаў i са ма лiй цаў. Яна 

вы ка рыс тоў вае да хо ды ад 

кры мi наль най дзей нас цi для 

ўлад ка ван ня баз на тэ ры то-

рыi Тан за нii i Дэ ма кра тыч най 

Рэс пуб лi кi Кон га, дзе ба е вi кi 

пра хо дзяць пад рых тоў ку да 

вя дзен ня пар ты зан скай вай-

ны. Ура да выя вой скi пра вя лi 

шэ раг контр тэ ра рыс тыч ных 

апе ра цый, ад нак не змаг лi 

спы нiць дзей насць тэ ра рыс-

таў. Вя лi кая пло шча рэ гi ё на 

не да зва ляе сi ла вi кам кант-

ра ля ваць сi ту а цыю.

У каст рыч нi ку 2018 го да 

па чаў ся буй ны су до вы пра-

цэс над дзвю ма сот ня мi па-

да зро ных у пры на леж нас цi 

да ра ды каль ных iс ла мiс таў. 

Ула ды Ма зам бi ка за явi лi пра 

су вя зi мяс цо вых ра ды ка лаў 

з сум на вя до мы мi са ма лiй-

скi мi тэ ра рыс та мi.

Му суль ма не скла да юць 

18 пра цэн таў ад пры клад на 

30-мiль ён на га на сель нiц-

тва Ма зам бi ка, але Ка бу-

Дэлга ду — рэ гi ён пе ра важ-

на му суль ман скi. У апош-

нiя га ды ён су тык нуў ся з 

наплы вам як ра ды каль ных 

iс ла мiс таў, так i хрыс цi ян-

скiх мi сi я не раў, звя за ных 

з мiж на род ны мi гу ма нi тар-

ны мi ар га нi за цы я мi.

«Но выя iма мы», якiя 

атры ма лi рэ лi гiй ную аду ка-

цыю за мя жой, за сноў ва юць 

мя чэ цi i ву чаць, што ста рыя 

пра па вед нi кi звя за ны з 

ФРЭ ЛI МО i ўдзель нi ча юць 

у ка руп цыi i што жыц цё па 

ша ры я ту бу дзе спра вяд лi-

вае. У iх зна хо дзяц ца срод кi, 

каб да па ма гаць мяс цо вым 

жы ха рам па чы наць свой 

бiз нес.

Прэ зi дэнт Ма зам бi ка 

пры знаў, што iх пры ця галь-

насць для на сель нiц тва 

нель га не да ацэнь ваць. Пер-

шыя ўзбро е ныя су тык нен нi 

па мiж па лi цы яй i пры хiль нi-

ка мi тра ды цый на га iс ла му 

ра зам з фун да мен та лiс та мi 

ад бы лi ся ў 2015 го дзе. Та ды 

ра ды ка лы па цяр пе лi па ра-

жэн не i за та i лi ся. Як вы свет-

лi ла ся, ча су яны не губ ля лi.

ПРЫ ЦЯ ГАЛЬ НЫЯ 
АК ТЫ ВЫ

Па iро нii лё су, ФРЭ ЛI МО 

па чаў уз бро е ную ба раць бу 

за не за леж насць ад Пар ту-

га лii ў тых жа кра ях. Пер-

шы бой ад быў ся 25 ве рас ня 

1964 го да ў 60 кi ла мет рах 

на за хад ад Ма сiмб ва-да-

Прая. Вя лi кiм аў та ры тэ там 

у пра вiн цыi Ка бу-Дэ лга ду 

да сён ня ка рыс та юц ца два 

ве тэ ра ны вай ны за не за-

леж насць — Аль бер та Чы-

пан дэ i Рай мунд Па чы ну а па. 

Кож на му — 81 год, абод ва 

ўва хо дзяць у най вы шэй шы 

ор ган ФРЭ ЛIМО — Па лiт-

ка мi сiю.

За цвер дзiў шы ся ва ўла-

дзе, кi раў нiц тва «Фрон та 

вы зва лен ня Ма зам бi ка» аб-

вяс цi ла курс на са цы я лiзм, 

але ў 1992 го дзе рэз ка пе-

ра ка ва ла ся ў ры нач нi каў. 

Па бу да ва ны ФРЭ ЛI МО ка-

пi та лiзм моц на ка рум па ва-

ны, пi ша «Бi-бi-сi». У хо дзе 

хут кай пры ва ты за цыi сот нi 

прад пры ем стваў да ста лi ся 

парт функ цы я не рам i вы-

сока па стаў ле ным вай скоў-

цам. Кант рак ты, кан цэ сii i 

крэ ды ты раз мяр коў ва лi ся 

це ня вым шля хам. Два вя-

до мыя вы кры ва льнi кi зло-

ўжы ван няў у па чат ку ну ля-

вых бы лi за бi тыя.

Ка лi ў 2009-м па блi зу 

Мон тэ пе за, што ў пра вiн цыi 

Ка бу-Дэ лга ду, ад кры лi ад но 

з най буй ней шых у све це ра-

до вi шчаў ру бi наў, мяс цо выя 

жы ха ры па ча лi са ма стой на 

шу каць iх, i сёй-той па спеў 

раз ба га цець. Але праз год 

кан цэ сiю на рас пра цоў ку 

атры маў Рай мунд Па чы ну а-

па ў парт нёр стве з мяс цо вай 

«дач кой» бры тан скай кам-

па нii Gemfields Group Ltd.

Дроб ных ста ра це ляў па-

пра сi лi «ады сцi ўбок». У хо-

дзе раз вiц ця ра до вi шча 

знес лi вёс ку. Ма зам бiц кi 

фi лi ял Gemfields за ўва жае, 

што дзей нi чаў у поў най ад-

па вед нас цi з мяс цо вы мi 

за ко на мi i па бу да ваў для 

пе ра ся лен цаў 105 да моў. 

Тым не менш, 273 ча ла ве кi 

звяр ну лi ся ў бры тан скi суд. 

У па рад ку ўрэ гу ля ван ня 

спрэч кi ма ця рын ская кам па-

нiя вы пла цi ла iм 7,5 мiль ё на 

до ла раў.

Праз год на шэль фе 

пра вiн цыi Ка бу-Дэ лга ду 

бы лi вы яў ле ны най буй ней-

шыя на ўсхо дзе Аф ры кi 

ра до вi шчы га зу. Па вод ле 

пад лi каў, агуль ны аб' ём 

зда бы чы з ужо раз ве да-

ных участ каў да ся гае два 

трыль ё ны ку бiч ных мет раў. 

Шэ раг вя ду чых су свет ных 

энер ге тыч ных груп, уклю-

ча ю чы Total i Exxon Mobil, 

га то выя да рэа лi за цыi най-

буй ней шых пра ек таў на су-

му ў 60 мiль яр даў до ла раў 

па зда бы чы i вы твор час цi ў 

гэ тай част цы кра i ны звад-

ка ва на га га зу.

Ад чу жэн не зям лi пры ня-

ло яшчэ боль шы маш таб. 

Пра ва аба рон чая i эка ла гiч-

ная гру па Justica Ambiental 

сцвяр джае, што пра па на-

ва ныя кам пен са цыi не бы лi 

адэ кват ныя. Ра ней мяс цо-

выя жы ха ры апра цоў ва лi 

зям лю ма ты ка мi i ры ба чы лi 

на не вя лiч кiх лод ках, але 

пас ля ад крыц ця га зу за ста-

лi ся зу сiм без пра цы.

Мо ладзь, якая скон чы ла 

шко лу i спа дзя ва ла ся, што 

дзя ку ю чы пры хо ду «цы вi лi-

за цыi» змо жа жыць лепш, 

чым баць кi, бы ла рас ча ра-

ва ная. Пра ца ў бу даў нiц тве 

i га за зда бы чы знай шла ся 

толь кi для 2,5 ты ся чы ма-

зам бiк цаў, i тое ў асноў-

ным не ўра джэн цаў Ка бу-

Дэ лга ду.

ГА РА ЧАЯ 
КРОП КА

За ход нiя па лi ты кi i фi-

нан са выя ана лi ты кi, якiя 

ра ней па тра ба ва лi ад ура-

да Ма зам бi ка праз рыс та-

га кi ра ван ня i ба раць бы з 

бед нас цю, пас ля ад крыц ця 

га зу па ча лi ра бiць упор на 

яго ад кры тас цi для за меж-

ных iн вес ты цый. У 2019 го-

дзе ФРЭ ЛI МО толь кi мяк ка 

па да ка ра лi за па ру шэн нi 

пад час чар го вых вы ба раў, 

iра нi зуе «Бi-бi-сi».

Сё ле та 17 лi пе ня аме-

ры кан скiя i бры тан скiя 

бан кi ўхва лi лi па зы ку ў 14,9 

мiльё на до ла раў, якая пой-

дзе ў асноў ным на за куп ку 

аб ста ля ван ня ў ЗША i Вя лi-

ка бры та нiю. Праў да, гэ тыя 

ам бi цый ныя пла ны ця пер 

пад па гро зай з-за джы ха-

дысц кiх вы ступ лен няў. Пер-

ша па чат ко ва, па вод ле ацэ-

нак спе цы я лiс таў, канфлiкт 

быў чыс та ўнут ра ны. Клю-

ча вую ро лю ў на ву чан нi i 

кi раў нiц тве пар ты за на мi 

ады гра ва лi лю дзi, якiя па-

пя рэд не атры ма лi пад рых-

тоў ку ў ра дах ма зам бiк скiх 

ар мii i па лi цыi. Ця пер кан-

флiкт iн тэр на цыя на лi зу ец-

ца. Ра ды ка лы, па на яў ных 

да дзе ных, пры сяг ну лi на 

вер насць ар га нi за цыi «Iс-

лам ская дзяр жа ва» i бя-

руць уро кi як ва ен най спра-

вы, так i рэ лi гii ў за меж ных 

iн струк та раў.

Урад, са свай го бо ку, 

на няў паўд нё ва а фры кан-

скiх вер та лёт чы каў i вя дзе 

пе рагаворы з той жа ПАР, 

а так са ма з Фран цы яй i 

ЗША аб ва ен най да па мо-

зе, уклю ча ю чы мар ское па-

тру ля ван не ўзбя рэж жа, каб 

спы нiць су вя зi паў стан цаў 

з Блiз кiм Ус хо дам. Пад час 

свай го вi зi ту ў ад мi нiст ра-

цый ную ста лi цу пра вiн цыi 

Ка бу-Дэ лга ду — го рад 

Пем ба, якi раз ме шча ны ў 

200 кi ла мет рах на поў нач 

ад за хоп ле на га ба е вi ка мi 

пор та Ма сiмб ва-да-Прая, 

прэ зi дэнт Ма зам бi ка заявiў, 

што ўла ды ад но вяць мiр i 

ста бiль насць у гэ тай част-

цы кра i ны. «Урад Ма зам бi-

ка за бяс пе чыць устой лi вае 

раз вiц цё энер ге тыч на га 

комп лек су ў Ка бу-Дэ лга ду, 

што ад кры вае но выя шля хi 

для раз вiц ця ўсёй кра i ны,— 

пад крэс лiў Нью сi. — За раз 

пра цяг ва ец ца ра бо та, у вы-

нi ку якой Ма зам бiк ста не 

важ ным гуль цом на рын ку 

наф ты i га зу ўжо з 2022 го-

да».

Рост уплы ву i ак тыў нас цi 

«Iс лам скай дзяр жа вы» ў Ма-

зам бi ку стаў важ най тэ май 

для аб мер ка ван ня ся род 

кра iн Су поль нас цi раз вiц ця 

Поўд ня Аф ры кi (Southern 

Af r i c a n  D e v e l o p m e n t 

Community — SADC). Асаб-

лi ва гэ та пы тан не ак ту аль-

нае для ПАР — паўд нё ва г а 

су се да Ма зам бi ка i най буй-

ней шай эка на мiч най i ва ен-

най дзяр жа вы рэ гi ё на. За-

раз раз мя шчэн не вай ско-

вых кан тын ген таў дзяр жаў 

SADC у Ма зам бi ку ўсё яшчэ 

зна хо дзiц ца пад пы тан нем, 

ад нак ве ра год насць гэ та-

га знач на вы шэй шая, чым 

не каль кi ме ся цаў та му. I ў 

вы пад ку та ко га раз вiц ця 

па дзей, ад зна чае riafan.ru, 

бая выя дзе ян нi ў Ка бу-Дэ-

лга ду ста нуць най буй ней-

шым па коль кас цi за дзей-

нi ча ных ба коў кан флiк там 

на поўд нi аф ры кан ска га 

кан ты нен та з мо ман ту за-

вяр шэн ня гра ма дзян скай 

вай ны ў Ан го ле. Так што 

Ма зам бiк ста но вiц ца «га-

ра чай кроп кай» са праў ды 

су свет на га маш та бу.

За хар БУ РАК.

КРОЎ I РУ БI НЫКРОЎ I РУ БI НЫ
Ча му лi ха ма нiць Ма зам бiк?

Апош нiм ча сам у Ма зам бi ку вель мi 

не спа кой на. Ура да выя сi лы па-ра ней-

ша му спра бу юць вяр нуць порт Ма сiмб-

ва-да-Прая. Буй ны го рад у пра вiн цыi 

Ка бу-Дэ лга ду быў аку па ва ны атра да-

мi ба е вi коў, звя за ных з аф ры кан скi мi 

струк ту ра мi тэ ра рыс тыч най гру поў кi 

«Iс лам ская дзяр жа ва», яшчэ ў ся рэ-

дзi не жнiў ня. А ў ве рас нi джы ха дыс ты 

на нес лi но вы ўдар: за ха пi лi два аст-

ра вы ў Iн дый скiм акi я не — Ме кун га 

i Ва мiс — на поў на чы Ма зам бi ка, па-

ве да мiў тэ ле ка нал CGTN. Па сло вах 

мяс цо вых жы ха роў, дзёр зкi рэйд ад-

быў ся поз на ўве ча ры. «Яны пры бы лi 

на не вя лi кiх ры бац кiх лод ках. Вы ве лi 

лю дзей з да моў, а за тым пад па лi лi iх 

жыл лё», — рас па вёў адзiн з мес цi чаў, 

якi па iро нii лё су пе рад тым уцёк на 

вост раў Ме кун га з за хоп ле на га ра ней 

ты мi ж ба е вi ка мi пар то ва га го ра да Ма-

сiмб ва-да-Прая. Ула ды зро бяць усё 

маг чы мае для аба ро ны сва iх гра ма-

дзян ад на па даў тэ ра рыс таў, за явiў 

прэ зi дэнт Ма зам бi ка Фi лi пэ Нью сi. Пра 

тое па ве да мi ла «Ра дыё Ма зам бi ка». 

Ад нак цi ўдас ца на вес цi па ра дак у гэ-

тай паў ноч на аф ры кан скай кра i не?


