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АЛ МАЗ НЫ КРАЙ
Рэс пуб лі ка, якая зна хо дзіц ца ў 

цэнт ры Аф ры кан ска га кан ты нен-

та, — ад на з са мых бед ных кра ін 

све ту. Экс пер ты роз ных пра ва-

аба рон чых ар га ні за цый рэ гу ляр на 

ўклю ча юць яе ў спі сы са мых «няў-

да лых» дзяр жаў (ра зам з Су да нам 

і Рэс пуб лі кай Кон га) па роз ных па-

ра мет рах — ад уз роў ню ка руп цыі 

да ста ну сіс тэ мы ахо вы зда роўя і 

эка на міч най сі ту а цыі.

Пры гэ тым на яе тэ ры то рыі 

раз ме шча ны буй ныя ра до ві шчы 

зо ла та, ура ну, вуг ле ва да ро даў 

і, га лоў нае, — ал ма заў, якія там 

зда бы ва юць з па чат ку мі ну ла га 

ста год дзя. Да па чат ку 2010-х, па 

звест ках Геа ла гіч най служ бы ЗША, 

Цэнт раль на аф ры кан ская Рэс пуб лі-

ка зай ма ла 10-е мес ца ся род усіх 

удзель ні каў су свет на га ал маз на га 

рын ку па кош це пра да дзе ных ка-

мя нёў.

Пас ля чар го ва га гра ма дзян ска-

га кан флік ту, які па чаў ся ў 2013 го-

дзе, на кра і ну бы ла на кла дзе на 

за ба ро на на экс парт ал ма заў (яе 

зня лі па за ле тась), ад нак іх не за-

кон ная зда бы ча пра цяг ну ла ся. 

Па не ка то рых звест ках, ме на ві та 

да хо ды ад яе вы ка рыс тоў ва лі ся 

для фі нан са ван ня ба я вых дзе ян-

няў. За раз, згод на з вы кла дзе ны-

мі ў гра мад скі до ступ да ны мі ЦРУ, 

асно ву ле галь най эка но мі кі кра і ны 

скла дае экс парт каш тоў ных ка мя-

нёў і каш тоў ных па род драў ні ны. 

На сель ніц тва кра і ны, па вод ле ацэ-

нак Су свет на га бан ка, скла дае ка-

ля 4,7 млн ча ла век, па вод ле ацэ нак 

ЦРУ — 5,6 млн. У лю бым вы пад ку, 

гэ та ад на з са мых ма ла на се ле ных 

кра ін Аф ры кі, што ро біць яе пад час 

бес па рад каў прак тыч на не кант ра-

лю е май. У 2013—2014 га дах, пас-

ля па чат ку гра ма дзян скай вай ны, 

кра і ну па кі ну ла пры клад на чвэрць 

жы ха роў (больш за 1 млн). Пры 

гэ тым ЦАР — хрыс ці ян ская дзяр-

жа ва. Хрыс ці я не роз ных кан фе-

сій скла да юць ка ля 80 пра цэн таў 

на сель ніц тва, на до лю му суль ман 

пры хо дзіц ца 15 пра цэн таў.

НА АС КЕП КАХ 
«ІМ ПЕ РЫІ»

Ад на з га лоў ных тэ ры та ры яль-

ных праб лем Цэнт раль на аф ры кан-

скай Рэс пуб лі кі, якая мя жуе, у тым 

лі ку, з Су да нам, Кон га, Ка ме ру нам 

і Ча дам, — ад сут насць пра мо га 

вы ха ду да мо ра. За тое гіс та рыч на 

праз гэ тыя зем лі пра ля гаў ка ра-

ван ны шлях на Бліз кі Ус ход, якім 

ка рыс та лі ся ганд ля ры сла но вай 

кос цю і ня воль ні ка мі. Ме на ві та 

прад стаў ні коў пля мё наў, якія за-

ся ля лі тэ ры то рыю су час най ЦАР, 

па гэ тым шля ху доў гі час зга ня лі 

ў раб ства жы ха ры су сед ня га Дар-

фу ра.

Ка лі на пры кан цы ХІХ ста год дзя 

па ча ла ся ка ла ні за цыя аф ры кан-

скіх тэ ры то рый, зем лі су час най 

ЦАР апы ну лі ся на скры жа ван ні ін-

та рэ саў ад ра зу не каль кіх буй ных 

ка ла ні яль ных дзяр жаў — Бры та ніі, 

Фран цыі і Гер ма ніі, што ў ХІХ ста-

год дзі ледзь не пры вя ло да кан-

флік ту па між Бры та ні яй і Фран цы-

яй. У вы ні ку, бу ду чая рэс пуб лі ка 

за ста ла ся пад кант ро лем Фран цыі. 

Ме на ві та фран цуз скія ка ла ні за та-

ры ў 1920—1930-я ад кры лі і па ча лі 

асвой ваць ал маз ныя ра до ві шчы, 

якія зна хо дзі лі ся тут. Пе рад гэ тым 

ім прый шло ся ўтай ма ваць цэ лую 

се рыю паў стан няў, якія ад бы ва лі-

ся на пад кант роль ных тэ ры то ры-

ях з па чат ку ХХ ста год дзя, ча сам 

да во лі жорст кі мі ме та да мі — лі-

чыц ца, што на сель ніц тва не ка то-

рых ра ё наў рэс пуб лі кі пас ля гэ та-

га маг ло ска ра ціц ца амаль на 80 

пра цэн таў.

Не за леж насць ЦАР зда бы ла 

ўжо ў 1960-я. Не за-

доў га да гэ та га за гі-

нуў пер шы прэ зі дэнт 

кра і ны Бар тэ ле мі Ба-

га нда, які кі ра ваў краі-

най з пас ля ва ен на га 

ча су. Пер шым кі раў-

ні ком ужо не за леж най 

дзяр жа вы стаў Да від 

Да ко, але пра віў ён 

ня доў га — у 1966 го-

дзе ў вы ні ку ва ен на га 

пе ра ва ро ту яго зверг 

на чаль нік шта ба ар міі 

рэс пуб лі кі Жан-Бе дэль 

Ба ка са. Ён стаў ад ным 

з са мых вя до мых па лі-

ты каў кра і ны. Ба ка са аб вяс ціў рэс-

пуб лі ку Цэнт раль на аф ры кан скай 

ім пе ры яй, а ся бе — па жыц цё вым 

ім пе ра та рам, які пра сла віў ся пры 

гэ тым лю боўю да рас ко шы і край-

няй экс цэнт рыч нас цю. Як па ве-

дам ля лі СМІ, пас ля звяр жэн ня ў 

ха ла дзіль ных ка ме рах у яго па ла-

цы знай шлі фраг мен ты ча ла ве чых 

цел. Ба ка су аб ві на ва ці лі ў ка ні ба-

ліз ме, але гэ тыя аб ві на вач ван ні так 

і не змаг лі да ка заць.

«Ім пе ра тар» кі ра ваў ЦАР ка ля 

дзе ся ці га доў, пры гэ тым за час 

яго праў лен ня ка руп цыя ў кра і-

не да сяг ну ла рэ корд на га ўзроў-

ню, а вось эка на міч ная сі ту а цыя, 

на ад ва рот, рэз ка па гор шы ла ся. 

У рэш це рэшт у сі ту а цыю ўмя-

ша ла ся Фран цыя — у вы ні ку 

пра ве дзе най фран цуз скі мі дэ-

сант ні ка мі апе ра цыі Ба ка са быў 

зверг ну ты, «ва кант нае мес ца» 

зноў за няў Да від Да ко. Пас ля 

ад бы ла ся доў гая ча ра да дзяр-

жаў ных пе ра ва ро таў.

«СЕ ЛЕ КА» 
І «АН ТЫ БА ЛА КА»

Ад нос ны мір у рэс пуб лі цы ўста-

ля ваў ся толь кі ў 1990-я га ды, але 

ўжо ў 2003-м, пас ля чар го ва га «пут-

чу», да ўла ды прый шоў ге не рал 

Фран суа Ба зі зэ, які ра ней зай маў у 

кра і не не каль кі мі ніс тэр скіх па сад. 

У 2013 го дзе на тэ ры то рыю ЦАР 

ува рва лі ся атра ды паў станц кай му-

суль ман скай ар га ні за цыі «Се ле ка» 

(на мо ве санг гэ та азна чае «ка а лі-

цыя»). У роз ны час па ве дам ля ла ся, 

што пад трым ку ім маг лі аказ ваць, 

у тым лі ку, Су дан, Сі рыя і на ват, па 

не ка то рых звест ках, Фран цыя, але 

афі цый на га па цвяр джэн ня гэ тай ін-

фар ма цыі ня ма. У ка рот кія тэр мі ны 

«Се ле ка» ўста ля ва ла кант роль над 

боль шай част кай тэ ры то рыі кра і-

ны, а так са ма над пэў най коль кас-

цю ал маз ных ра до ві шчаў.

У ад каз хрыс ці я не сфар ма ва лі 

апа лчэн скія атра ды «Ан ты ба ла-

ка», якія дзей ні ча лі ад на ча со ва 

з ура да вы мі вой ска мі. У кра і не 

па чаў ся кро ва пра літ ны рэ лі гій ны 

кан флікт. Лі та раль на сло ва «ан-

ты ба ла ка» пе ра кла да ец ца з мо вы 

санг як «су праць мя ча». На слэн-

гу ж сло ва «ла ку» вы ка рыс тоў ва-

юць для аба зна чэн ня АК-47, та кім 

чы нам у сва ёй наз ве хрыс ці ян скія 

паў стан цы ад люст ра ва лі сваё жа-

дан не спы няць ку лі ад аў та ма таў 

Ка лаш ні ка ва, які мі бы лі ўзбро е ны 

бай цы «Се ле кі». Ад нак мі ра люб-

нас ці ў гэ тых хрыс ці я нах не так 

ужо і шмат. Аб жорст кас ці ба е ві коў 
«Ан ты ба ла кі» не ад на ра зо ва па ве-
дам ля лі не толь кі СМІ, але і між-
на род ныя ар га ні за цыі, якія дзей-
ні ча юць у кра і не, у тым лі ку ААН. 
Адзін з най больш «па пу ляр ных» 
ся род ба е ві коў гру поў кі спо са баў 
рас пра вы з са пер ні ка мі з'яў ля ец ца 
спаль ван не жыў цом.

Як рас ка заў mk.ru на мес нік ды-
рэк та ра Цэнт ра ана лі зу су свет-

на га ганд лю збро яй Ула дзі мір 

Шва раў, вя лі ка га і цэнт ра лі за ва-

на га рын ку ўзбра ен-

няў у ЦАР ня ма. «Там 

вель мі шмат «шэ рай» 

зброі, — тлу ма чыць 

экс перт. — Іс ну юць і 

так зва ныя ўза ем ныя 

па стаў кі, ка лі ба кі, якія 

су праць ста яць, мо гуць 

неш та пра да ваць адзін 

ад на му. Трэ ція кра і ны 

так са ма мо гуць ганд-

ля ваць збро яй, але 

толь кі праз па ся рэд ні-

каў». Па сло вах Шва-

ра ва, у праў ра да вых 

сіл ЦАР ёсць не вя лі кая 

коль касць фран цуз-

скіх бра не ві коў, не каль кі вер та лё-

таў, так са ма фран цуз скіх, лёг кае 

страл ко вае ўзбра ен не і ку ля мё ты. 

У паў стан цаў роз най мас ці — су-

цэль ная збор ная «са лян ка». Ад-

нак, як звы чай на, у бой яны ідуць 

з ня змен най кла сі кай — аў та ма там 

Ка лаш ні ка ва або з ку ля мё там та го 

ж вы твор цы.

Ужо ў 2013 го дзе Ба зі зэ быў 

звер ну ты са сва ёй па са ды. Ста лі ца 

кра і ны Бан гі ака за ла ся прак тыч на 

па збаў ле ная элект рыч нас ці, во да-

за бес пя чэн ня, спы ні ла ра бо ту вя-

лі кая част ка дзяр жаў ных уста ноў, у 

тым лі ку ме ды цын скіх. Для ста бі лі-

за цыі сі ту а цыі ў ЦАР увай шлі вой-

скі Фран цыі. Паз ней яны пе ра далі 

свае паў на моц твы мі ра твор чай 

мі сіі ААН, якая па боль шай част цы 

скла да ла ся з фран цуз скіх жа мі-

ра твор цаў. Пас ля па дзен ня Ба зі зэ 

на ка рот кі час ка ля стыр на апы-

нуў ся Мі шэль Джа то дыя — лі дар 

«Се ле кі», му суль ма нін, пры гэ тым 

у юнац тве ён ка ля 10 га доў пра жыў 

у СССР, дзе скон чыў тэх ні кум у Ар-

ле і Уні вер сі тэт друж бы на ро даў імя 

Па тры са Лу мум бы. Акра мя та го, 

ён быў жа на ты з жан чы най з Са-

вец ка га Са ю за, якая на ра дзі ла ад 

яго дач ку. Пас ля вяр тан ня ў ЦАР 

Джа то дыя пра ца ваў у пад атко вай 

служ бе. Ён уз на чаль ваў кра і ну 

менш за год — з са ка ві ка 2013-га 

да сту дзе ня 2014-га. Але ў вы ні-

ку, прак тыч на цал кам стра ціў шы 

кант роль над тым, што ад бы ва ец-

ца, збег у Бе нін. Яго ад стаў ку, на 

фо не шмат ты сяч ных ак цый пра-

тэс ту, якія пра хо дзі лі ў Бан гі, пры-

ма лі ўдзель ні кі Эка на міч на га са мі-

ту кра ін Цэнт раль най Аф ры кі, што 

пра во дзіў ся ў гэ ты час у Ча дзе, дзе 

та ды зна хо дзіў ся Джа то дыя.

ЛЕПШ АБ' ЕХАЦЬ
Як сцвяр джа юць экс пер ты, у 

Цэнт раль на аф ры кан скай Рэс пуб-

лі цы не тое што па да рож ні чаць, 

на ват да ме жаў гэ тай кра і ны на блі-

жац ца не бяс печ на. Сён ня ЦАР не 

прос та ахоп ле ная гра ма дзян скай 

вай ной рэс пуб лі ка. Тут пра жы вае 

ка ля 80 эт ніч ных груп, у кож най 

з якіх свая мо ва. З-за рэ лі гій на га 

на пру жан ня па лі ніі му суль ма не — 

хрыс ці я не ЦАР па гру зі ла ся ў стан 

вай ны «ўсе су праць усіх».

Афі цый ны ўрад кра і ны, якая па 

пло шчы су па стаў ная з Фран цы яй, 

кант ра люе толь кі ста лі цу Бан гі (а 

па па ве дам лен нях шмат лі кіх ка рэс-

пан дэн таў і між на род ных ар га ні за-

цый, якія дзей ні ча юць у кра і не, — 

толь кі асоб ныя яе ра ё ны). Кра і на 

па сут нас ці з'яў ля ец ца за клад ні цай 

больш чым 10 роз ных уз бро е ных 

гру по вак, якія зма га юц ца па між 

са бой за ўла ду і рэ сур сы. «Не ка-

то рыя гру поў кі зна хо дзяц ца па між 

са бой у са ю зе, не ка то рыя ва ю юць 

ад на з ад ной, ча сам ба я выя дзе-

ян ні вя дуць асоб ныя фрак цыі гру-

по вак. Пе ры я дыч на пад піс ва юц ца 

па гад нен ні аб спы нен ні агню, якія 

вель мі хут ка па ру ша юц ца, — па ве-

да міў пра фе сар ра сій скай Вы шэй-

шай шко лы эка но мі кі Іван Кры ву-

шын. — Фак тыч на кра і на па дзе ле-

на на фе а даль ныя ўла дан ні лі да-

раў уз бро е ных гру по вак, тэ ры то рыі 

якіх па ста ян на змя ня юц ца. Ме жы 

гэ тыя вы зна ча юц ца блок пас та мі, 

а ўнут ры сва ёй тэ ры то рыі кож ная 

гру поў ка са ма воль на збі рае па да-

ткі і пош лі ны, а так са ма атрым лі вае 

не ма лыя пры быт кі ад не за кон на га 

ганд лю зо ла там, дыя мен та мі, жа-

лез най ру дой, ка вай і драў ні най».

Як па ве да мі ла га зе та Thе 

Guаrdіаn, боль шая част ка на-

сель ніц тва па ку туе ад го ла ду, а 

коль касць жы ха роў, вы му ша ных 

па кі нуць свае да мы і пе ра ся ліц ца 

ў ін шыя ра ё ны ўнут ры кра і ны, ле-

тась да сяг ну ла 689 ты сяч ча ла век. 

Дзе ю чы прэ зі дэнт кра і ны Фос тэн-

Ар канж Ту а дэ ра чар го вы раз вы-

ка заў за не па ко е насць у су вя зі з 

су тык нен ня мі па між хрыс ці ян скі мі 

і му суль ман скі мі атра да мі. У той 

жа час за меж ныя СМІ па ча лі пі саць 

пра но вы ві ток «біт вы за Аф ры ку» і 

яе рэ сур сы на су свет ным уз роў ні.

«Ёсць та кое па няц це — рэ сур-

са вы пра клён, якое моц на пра яў ля-

ец ца ў Аф ры цы. У Ан го ле 35 га доў 

іш ла вай на, шмат у чым спра ва-

ка ва ная ба раць бой за наф ту і ал-

ма зы. «Ал маз ны мі» бы лі жорст кія 

гра ма дзян скія вой ны ў Лі бе рыі і 

Сье ра-Ле о не. ЦАР вель мі ба га тая 

на пры род ныя рэ сур сы, але га лоў-

нае, што там сён ня цэ ніц ца, — ба-

га тыя па кла ды ўра ну», — рас ка-

заў gаzеtа.ru на мес нік ды рэк та ра 

Ін сты ту та Аф ры кі РАН Дзміт рый 

Бан да рэн ка.

За ва ло даць і кант ра ля ваць ра-

до ві шчы каш тоў ных рэ сур саў у ЦАР 

імк нуц ца не толь кі ўзбро е ныя банд-

фар мі ра ван ні, але і ін шыя кра і ны. 

«Да апош ня га ча су кра і на зна хо-

дзі ла ся ў ар бі це па лі ты кі Фран цыі, 

якая за хоў вае там ва ен ную ба зу і, 

вя до ма, імк нец ца да кант ро лю над 

гэ ты мі рэ сур са мі. Ад нак ця пер у 

гэ тым рэ гі ё не свае ін та рэ сы спра-

бу юць за цвер дзіць і аме ры кан цы, 

і кі тай цы, і, мяр ку ю чы па па дзе ях 

апош ня га го да, — Ра сія», — сцвяр-

джае экс перт. Па лі тыч ная ста біль-

насць, са цы яль ны і эка на міч ны рост 

рэс пуб лі кі ў цэнт ры Чор на га кан-

ты нен та па-ра ней ша му за ста юц ца 

ня спраў джа ны мі ма ра мі.

За хар БУ РАК.

Цэнт раль на аф ры кан ская Рэс пуб лі ка на мі ну лым тыд ні апы ну ла ся ў то пе на ві на вых сту жак 

су свет ных ін фар ма генц тваў. Пад ста ва на са мрэч бы ла сум ная — у гэ тай кра і не за бі лі трох ра-

сій скіх жур на ліс таў. Дня мі ў Маск ве ад бы ло ся раз ві тан не з Ар ха нам Джэ ма лем, Кі ры лам Рад-

чан кам і Аляк санд рам Рас тар гу е вым. Уста ноў ле на, што жур на ліс ты пры бы лі ў ЦАР для зды мак 

да ку мен таль на га філь ма. Іх аў та ма біль быў аб стра ля ны ба е ві ка мі. Згод на з асноў най вер сі яй, 

ра сі ян за бі лі пад час ра ба ван ня — з са бой яны вез лі да ра гую апа ра ту ру і буй ную су му гро шай. 

Зла чын ства без пе ра больш ван ня ска ла ну ла ўвесь свет і пры цяг ну ла ўва гу да та го, што ад бы ва-

ец ца ў Цэнт раль на аф ры кан скай Рэс пуб лі цы.

Кры ва вае ЦАР стваКры ва вае ЦАР ства
Што ад бы ва ец ца ў Цэнт раль на аф ры кан скай Рэс пуб лі цы?


