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На ві ны з Іра ка ця гам апош-

ніх не каль кіх ме ся цаў вель мі на-

гад ва юць звод кі вай ско вых дзе-

ян няў. Дня мі ста ла вя до ма, што 

раз ме шча ная на за хад ад Баг да да 

(у пра він цыі Ан бар) ва ен ная ба-

за, на якой дыс ла ка ва ныя аме ры-

кан скія фар мі ра ван ні, тра пі ла пад 

ра кет ны аб стрэл. Пра гэ та па ве да-

міў тэ ле ка нал Аs Sumаrіуа са спа-

сыл кай на за яву сі ла вых струк тур 

Іра ка. «Пяць ра кет упа ла на тэ ры-

то рыі ба зы Айн аль-Асад», — ад-

зна чы лі ў пра ва ахоў ных ор га нах. 

На конт та го, хто ме на ві та мо жа 

ста яць за гэ тай ата кай, ін фар ма-

цыі па куль не па сту па ла. Як вя до-

ма, на тэ ры то рыі Іра ка зна хо дзіц ца 

не каль кі ва ен ных ла ге раў, у якіх 

рас ква та ра ва ны пад раз дзя лен ні 

з ЗША. Апош нім ча сам іх ня рэд ка 

ата ку юць. Так, у кан цы каст рыч ні-

ка на пад быў здзейс не ны на ба зу 

ў ра ё не Эт-Та джы на поў нач ад 

ірак скай ста лі цы. Гэ та ад бы ва ец ца 

на фо не жорст кіх ма са вых пра тэс-

таў, якія пра цяг ва юц ца вось ужо 

трэ ці ме сяц. Ча му па лае шмат па-

кут ны Ірак?

Ах вя ры на пло шчы 
Тах рыр

Тры ге рам пра тэс таў у Іра ку 

вы сту пі ла... на двор'е: у пер шы 

ты дзень каст рыч ні ка слу пок тэр-

мо мет ра ва гаў ся па між 35 і 40 гра-

ду са мі Цэль сія. У гэ тых умо вах 

ця жэй за ўсё мі рыц ца з праб ле-

ма мі жыл лё ва-ка му наль най сфе-

ры: па лом ка мі ў во да за бес пя чэн-

ні і пе ры я дыч ны мі ад клю чэн ня мі 

элект рыч нас ці. Гра мад ская дум ка 

Іра ка ўскла дае ад каз насць за не-

па лад кі на ка руп цыю. Толь кі па 

афі цый на прад стаў ле ных звест-

ках, з 2003 го да праз ня чыс тых 

на ру ку чы ноў ні каў прай шло 

450 міль яр даў до ла раў, што ад па-

вя дае ча ты ром бюд жэ там кра і ны, 

пе рад ае tаss.ru.

Хоць Ірак з'яў ля ец ца дру гім 

па зна чэн ні вы твор цам наф ты ў 

АПЕК, знач ная коль касць лю дзей 

жы ве ў га ле чы. Уз ро вень ка руп-

цыі — са мы вы со кі на Бліз кім 

Ус хо дзе. Між на род ная ар га ні за цыя 

Trаnsраrеnсу Іntеrnаtіоnаl па ста ві-

ла кра і ну ў су свет ным ін дэк се ка-

руп цыі на 161-е мес ца з 168. Яшчэ 

адзін біч Іра ка — бес пра цоўе. 

Чвэрць мо ла дзі ва ўзрос це да 

25 га доў не мае па ста ян най кры-

ні цы да хо ду. Да 2017 го да ў Іра ку 

раз ліч ва лі, што пас ля пе ра мо гі над 

гру поў кай «Іс лам ская дзяр жа ва» 

вы зва ле ныя срод кі ін вес ту юць у 

рэ аль ны сек тар. Ад нак ча ка на га 

пас ля ва ен на га эка на міч на га роск-

ві ту не ад бы ло ся.

Пры нам сі част ка ірак ска га гра-

мад ства не за да во ле ная і знеш не-

па лі тыч ным кур сам Баг да да. На 

дэ ман стра цы ях без ад аб рэ ння 

ўспа мі на юць зблі жэн не з су сед-

нім Іра нам, які мае шмат лі кіх во ра-

гаў у рэ гі ё не. Рас паў сюдж ва юц ца 

чут кі, што Тэ ге ран, за ці каў ле ны ў 

за ха ван ні ўра да, ні бы та на кі ра ваў 

спец наз для пад аў лен ня пра тэс-

таў. На гэ тым фо не не ка то рыя з 

не за да во ле ных па ляць сця гі Іс лам-

скай рэс пуб лі кі. Але ад на ча со ва 

ня доб ра зыч ліў цы знай шлі ся і ў 

Саудаў скай Ара віі, на офіс тэ ле-

кам па ніі якой здзейс ні лі на пад.

У пер шыя дні пра тэс таў ула ды 

зра бі лі стаў ку на пад аў лен не ру ху 

сі лай. Су пра цоў ні кі пра ва па рад-

ку бла кі ра ва лі пло шчу Тах рыр у 

цэнт ры Баг да да, ку ды спа дзя ва-

лі ся пра крас ці ся дэ ман стран ты. 

У 2011 го дзе ў ла ка цыі з той жа 

наз вай у Ка і ры пра хо дзі лі пра тэс-

ты, вы ні кам якіх ста ла рэ ва лю цыя 

ў Егіп це, на гад вае tаss.ru. Ула ды ў 

Іра ку па лі чы лі спра вай прын цы пу 

не да пус ціць мі тын гоў цаў на свой 

Тах рыр. 4-5 каст рыч ні ка па між 

дэ ман стран та мі і пра ва ахоў ні ка-

мі ў Баг да дзе прай шлі су тык нен ні 

не да лё ка ад пло шчы. Па лі цэй скія 

пус ці лі ў ход слё за та чы вы газ, а 

за тым па ча лі стра ляць на па ра-

жэн не. Дэ ман стран ты так са ма 

ўжы лі сі лу. Вы ні кам ста ла гі бель 

лю дзей з абод вух ба коў.

Пас ля не каль кіх дзён кро ва пра-

літ ных су тык нен няў урад пай шоў 

на эка на міч ныя са ступ кі. «Дэ-

ман стра цыі з'яў ля юц ца важ най 

па дзе яй і вы дат най маг чы мас цю 

для рэ фор маў, якія вы ра шы лі б 

праб ле мы, што на за па шва юц ца 

на пра ця гу доў га га пе ры я ду ча-

су», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр 

Іра ка Ад эль Аб дэль Мах дзі. Аб 

гэ тым па ве да міў тэ ле ка нал «Ас-

Су мар». Па лі тык за клі каў дэ ман-

стран таў не ві на ва ціць у ка руп цыі 

ўрад, «жыц цё яко га не пе ра вы шае 

не каль кіх ме ся цаў». «На пра ця гу 

на шай ра бо ты ў кра і не ўзрас-

ла эка на міч ная ак тыў насць», — 

заўва жыў прэм' ер.

Па па, ген сек і ая та ла
Кі раў нік ірак ска га ўра да аб-

вяс ціў па вы шэн не са цы яль ных 

вы плат сем' ям, якія жы вуць у ня-

ста чы, на мер па бу да ваць 100 ты-

сяч но вых да моў і за пуск пра грам 

па пе ра на ву чан ні для 150 ты сяч 

бес пра цоў ных. Так са ма прэм' ер-

мі ністр за явіў пра на мер пра вес ці 

пе ра ста ноў кі ва ўра дзе і ска ра-

ціць за роб кі вы со ка па стаў ле ных 

чы ноў ні каў. Ад нак дэ ман стран ты 

за ста лі ся не за да во ле ныя. У кан цы 

каст рыч ні ка вы ступ лен ні ад на ві лі-

ся з но вай сі лай і не ўза ба ве аха пі лі 

ўсю кра і ну. Служ бы бяс пе кі па ча лі 

раз га няць мі тын гоў цаў з асаб лі вай 

жорст кас цю, ад кры ва ючы агонь на 

па ра жэн не.

28 ліс та па да ста ла са мым кры-

ва вым днём з мо ман ту па чат ку 

пра тэс таў. У Баг да дзе, На джа фе 

і На сі ры ад рук сі ла ві коў за гі ну ла 

не менш за 40 ча ла век. Аmnеstу 

Іntеrnаtіоnаl на зва ла гэ ты дзень 

кры ва вай лаз няй. За кла по ча насць 

тым, што ад бы ва ец ца ў Іра ку, вы-

ка заў ге не раль ны сак ра тар ААН 

Ан то ніу Гу тэ рыш. У мі ну лую ня дзе-

лю Па па Рым скі Фран цыск вы сту-

піў з асу джэн нем гвал ту з бо ку сіл 

бяс пе кі ў ад но сі нах да пра тэс ту ю-

чых. «З бо лем я да ве даў ся пра дэ-

ман стра цыі пра тэс ту ў апош нія дні 

і пра жорст кую рэ ак цыю на іх, якая 

пры вя ла да дзя сят каў ах вяр», — 

ска заў пан ты фік пад час што тыд-

нё ва га бла га слаў лен ня вер ні каў. 

Па па па ве да міў, што мае на мер 

на ве даць Ірак на ле та.

Тым не менш су тык нен ні пра-

цяг ну лі ся ў ня дзе лю ў мно гіх ірак-

скіх га ра дах, у тым лі ку ў Баг да дзе 

і Эн-На джа фе. Ду хоў ны лі дар ірак-

скіх шы і таў, вя лі кі ая та ла Алі Сі-

ста ні (фран цуз скі ча со піс Lе Роіnt 

на зы вае яго «ня бач ным гас па да-

ром Іра ка») у про па ве дзі ў Кер бе-

ле асу дзіў урад за вы ка ры стан не 

сі лы су праць удзель ні каў пра тэс-

таў і за клі каў да пе ра вы ба раў. Як 

вы ні кае з за явы прэм' ер-мі ніст ра, 

ме на ві та па зі цыя Сі ста ні ста ла для 

яго вы ра шаль ным ар гу мен там на 

ка рысць ра шэн ня аб ад стаў цы. 

Аб дэль Мах дзі за явіў, што па кі не 

сваю па са ду з-за ма са вых ан ты-

ўра да вых вы ступ лен няў.

Яго пра шэн не аб ад стаў цы бы-

ло за цвер джа на ірак скім пар ла-

мен там 1 снеж ня. Ад нак ра шэн не 

кі раў ні ка ўра да ні як не паў плы ва ла 

на ін тэн сіў насць пра тэс ных ак цый, 

якія пра цяг ва юц ца на су пе рак усім 

ме рам, што пры ма юц ца па лі тыч-

ным іс тэб ліш мен там. «Ад стаў ка 

Адэ ля Аб дэль Мах дзі не з'яў ля ец-

ца ра шэн нем праб ле мы, — за явіў 

у Бас ры ак ты віст Алі Аб дэль Амір, 

яко га цы туе Бі-бі-сі. — Мах дзі — 

толь кі част ка праб ле мы, бі тая фі-

гу ра ў шах мат най пар тыі. Праб-

ле ма — у сіс тэ ме, якая пры вя ла 

яго да ўла ды». Па лі тыч ны лі дар 

ірак скіх шы і таў Мак та да ас-Садр 

так са ма ад зна чыў, што ад стаў ка 

Мах дзі — пер шы, але не апош ні 

плод рэ ва лю цыі. «Май це на ўва зе, 

што яго ад стаў ка не азна чае ка-

нец ка руп цыі», — за явіў ас-Садр 

ў «Тві тэ ры». Ён за клі каў пра вес ці 

ад кры тыя і сум лен ныя вы ба ры і 

за сна ваць ан ты ка руп цый ны ка-

мі тэт.

Кан суль та цыі па вы ба ры кан-

ды да ту ры но ва га прэм' ер-мі ніст-

ра Іра ка прэ зі дэнт бліз ка ўсход-

няй кра і ны Бар хам Са лех па чаў 

3 снеж ня. Аб мер ка ван не ірак скі 

прэ зі дэнт вя дзе з усім спект рам 

па лі тыч ных сіл. Чы ноў ні кі ў Баг-

да дзе сцвяр джа юць, што гэ тая за-

да ча та кая ж цяж кая, як і спро бы 

пе ра ка наць ма ні фе стан таў спы-

ніць свае ак цыі. Кры тэ рыі і ўмо вы 

ў да чы нен ні да бу ду ча га кі раў ні ка 

ірак ска га ўра да, якія вы лу ча юць 

не ка то рыя бло кі, у тым лі ку на мі-

на цыю не за леж най фі гу ры па-за 

ця пе раш няй па лі тыч най струк ту-

рай, да сюль но сяць больш дэ ман-

стра тыў ны ха рак тар і па доб ныя на 

пад лашч ван не да ўдзель ні каў ан-

ты ўра да вых вы ступ лен няў, сцвяр-

джа юць ірак скія афі цый ныя асо бы. 

Зрэш ты, цяж ка спра чац ца з тым, 

што бя гу чая сі ту а цыя па тра буе по-

шу ку аб са лют на не ан га жа ва на га 

па лі ты ка, да яко га не бу дзе прэ-

тэн зій з на го ды яго пры на леж нас ці 

да якой-не будзь з сіс тэм ных унут-

ра ных ці знеш ніх сіл.

Пас ля ад стаў кі Ад эля Аб дэль 

Мах дзі бы ло агу ча на мност ва 

імёнаў, сярод іх роз ныя бы лыя 

дзяр жаў ныя па моч ні кі, экс-мі ністр, 

суд дзя, ад нак яны зна хо дзі лі ся 

не да лё ка ад па лі тыч на га цэнт ра 

ці кан так таў з па лі тыч ным іс тэб-

ліш мен там, што магло б угня віць 

ірак скую ву лі цу. Па вод ле кан сты-

ту цыі, пас ля пра цэ ду ры ад хі лен ня 

прэм' е ра прэ зі дэнт па ві нен да ру-

чыць фар мі ра ван не но ва га ўра да 

прад стаў ні ку ад пар тыі пар ла менц-

кай боль шас ці, на што ад во дзіц ца 

два тыд ні і адзін дзень. Ад нак блок 

уплы во ва га шы іц ка га пра па вед-

ні ка Мук та ды ас-Са дра «Са ірун» 

ад мо віў ся вы лу чаць свай го кан ды-

да та на па са ду прэм' е ра.

Вя лі кая гуль ня
Коль касць за бі тых за дзень ідзе 

ўжо на дзя сят кі, а ўся го з па чат ку 

пра тэс таў, па не афі цый ных звест-

ках, за гі ну ла ка ля 400 ча ла век. 

Але ўжы ван не аг ня стрэль най зброі 

і ўве дзе ная ўла да мі ка мен данц кая 

га дзі на не спы ня юць пра тэс ту ю-

чых. У Іра ку пра цяг ва юць гі нуць 

ма ні фе стан ты. Так, на пя рэ дад ні 

пар ла мен та рыі на кі ра ва лі спе цы-

яль ныя ка мі сіі ў Ды-Кар і На джаф 

для рас сле да ван ня здзейс не ных 

у гэ тых пра він цы ях зла чын стваў, 

у вы ні ку якіх толь кі за мі ну лы ты-

дзень ах вя ра мі ста лі ка ля 70 ча-

ла век.

Пры не звы чай най для сты хій на-

га пра тэс ту пра цяг лас ці мі тын гоў-

цы ма юць вы раз ную па лі тыч ную 

мэ ту, у тым лі ку знеш не па лі тыч-

ную. Цяж ка са бе ўя віць, каб ірак-

ская мо ладзь, якая бун туе на ву лі-

цах, са ма на ўпрост звя за ла сваю 

бед насць з уплы вам Тэ ге ра на ў 

іх кра і не. Ко ла «па да зра ва ных» у 

па да гра ван ні не за да во ле нас ці з 

ан ты іран скай скі ра ва нас цю вель-

мі шы ро кае. Ня доб ра зыч ліў цаў у 

Іра на мност ва, але асноў ныя пра-

ціў ні кі, здоль ныя на ар га ні за цыю 

па доб ных ак цый, — гэ та ЗША, Із-

ра іль і Са удаў ская Ара вія. Ад нак 

су праць удзе лу Са удаў скай Ара-

віі ў ця пе раш ніх ак цы ях пра тэс ту 

свед чыць тое, што бес па рад ка мі 

ахоп ле ны перш за ўсё шы іц кія ра ё-

ны Іра ка, а ўплыў Эр-Ры я да моц ны 

ся род су ніц ка га на сель ніц тва.

Із ра іль больш за не па ко е ны 

пры сут нас цю Іра на ў паў днё вых 

ра ё нах Сі рыі (яны мя жу юць з Із раі-

лем), чым яго ўплы вам у шы іц кім 

Іра ку. А вось прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп, які даў но пра во дзіць 

лі нію на эка на міч нае ўду шэн не Іс-

лам скай рэс пуб лі кі, мае пад ста вы 

быць не за да во ле ным па во дзі на-

мі Іра на ў Іра ку. У па чат ку гэ та га 

го да пар ла мент Іра ка аб' явіў пра 

рас пра цоў ку за ко на пра ек та аб 

раз ры ве дагавора па бяс пе цы з 

ЗША, які пра ду гледж вае вы вад з 

кра і ны аме ры кан скіх ва ен ных баз. 

На го дай для аб васт рэн ня ад но сін 

стаў не аб' яў ле ны ві зіт Трам па ў 

Ірак, на ва ен на-па вет ра ную ба зу 

Айн аль-Асад (да рэ чы, тую са мую, 

якую дня мі аб стра ля лі ра ке та мі), у 

кан цы снеж ня мі ну ла га го да. Ірак-

скі бок не па пя рэ дзі лі, па-пер шае, 

з мер ка ван няў бяс пе кі, а па-дру-

гое, та му, што ні ко га не ці ка ві ла 

яго мер ка ван не. На ўрад ці ірак скія 

пар ла мен та рыі сур' ёз на раз ліч ва лі 

да маг чы ся вы ва ду аме ры кан скіх 

вой скаў — хут чэй ЗША вы ве лі б з 

Іра ка ця пе раш ні склад пар ла мен-

та, ад нак спро ба «бун ту» бы ла ў 

на яў нас ці, за ўва жае ехреrt.ru. Але 

ўсё ж ЗША зма га юц ца не з іран-

скім уплы вам у Іра ку, а з са мім Іра-

нам, і ў іх ёсць пра сцей шыя ры ча гі, 

каб змя ніць ірак скі ўрад.

Горш за ўсё, як для Іра ка і Іра на, 

так і для ЗША, Із ра і ля і Са удаў скай 

Ара віі, ка лі за пра тэс та мі ста іць 

«Іс лам ская дзяр жа ва». Па цяр пеў-

шы па ра жэн не ў Іра ку і Сі рыі, рух 

сы шоў у пад пол ле і не су праць 

та го, каб вяр нуць са бе стра ча ныя 

тэ ры то рыі. Ад кры тае вы ступ лен не 

пад сця га мі «Іс лам скай дзяр жа вы» 

па гра жае не ад клад ным па ра жэн-

нем: усе вы шэй пе ра лі ча ныя кра і-

ны, за быў шы ся пра су пя рэч нас ці, 

хут ка зні шчаць тэ ра рыс таў. Ства-

рэн не ж ха о су ў Іра ку і аб васт-

рэн не су пя рэч нас цяў па між яго 

са пер ні ка мі па куль на ру ку ад ной 

ІД, мяр куе ехреrt.ru.

«Аб ста ноў ка на пру жа ная, і ёсць 

пад ста вы лі чыць, што пра тэс ты 

пра цяг нуц ца доў га, — за ўва жыў 

у раз мо ве з tаss.ru ўсхо даз наў-

ца, вы клад чык Вы шэй шай шко лы 

эка но мі кі Ры гор Лук' я наў. — Пра-

во дзіць па ра ле лі з «араб скай вяс-

ной» ры зы коў на, і ўсё ж па доб ныя 

эле мен ты пры сут ні ча юць. Ко рань 

бед стваў — ня здоль насць эка на-

міч най і са цы яль най сіс тэ мы рэ ані-

ма вац ца пас ля мно гіх га доў раз бу-

раль ных ба я вых дзе ян няў. Спра вы 

ў са цы яль най сфе ры ідуць дрэн на, 

дзярж апа рат за ра жа ны ка руп цы-

яй. Пас ля та го як аб вяс ці лі пе ра-

мо гу над «Іс лам скай дзяр жа вай», 

больш ня ма апраў дан ня ў вы гля-

дзе тэ ра рыс тыч най па гро зы. Глы-

бін ныя пры чы ны па хо дзяць з 2003 

го да, ка лі пас ля звяр жэн ня Са да-

ма Ху сей на ба ланс сіл у кра і не быў 

бес па ва рот на раз бу ра ны», — рэ-

зю ма ваў экс перт. Та му да на вя-

дзен ня па рад ку ў Іра ку, на жаль, 

яшчэ вель мі да лё ка.

За хар БУ РАК.

У БАГ ДА ДЗЕ НЕ СПА КОЙ НАУ БАГ ДА ДЗЕ НЕ СПА КОЙ НА
Ча му па лае Ірак?


