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На ўсе агуль ных вы ба рах, 

якія прай шлі ў Ма лай зіі, апа-

зі цый ная ка а лі цыя «Па ра-

кан Ха ра пан» («Аль янс над-

зеі») на ча ле з ле ген дар ным 

92-га до вым Ма хат хі рам Ма-

ха ма дам атры ма ла пе ра мо гу. 

Пас ля доў гай но чы ча кан ня 

вы бар чая ка мі сія пад вя ла 

вы ні кі: ка а лі цыя за ва я ва ла 

не аб ход ную для фар мі ра ван-

ня ўра да аб са лют ную боль-

шасць мес цаў у пар ла мен це з 

222 дэ пу та таў. Па вод ле па ве-

дам лен ня мяс цо вых СМІ, ка-

а лі цыя атры мае 122 крэс лы, 

у той час як ура да вы аль янс 

толь кі 79. «Я пры маю вер-

дыкт на ро да, я абя цаў па ва-

жаць дэ ма кра тыю», — ска заў 

дзей ны на той час прэм' ер-

мі ністр На джыб Ра зак. Па-

пя рэд нія апы тан ні па каз ва лі, 

што ме на ві та ён па доў жыць 

свой ман дат. СNN на зы вае 

вяр тан не Ма ха ма да «тры ум-

фаль ным». З 1957 го да боль-

шасць у пар ла мен це Ма лай зіі 

на ле жа ла пар тыі «Ба ры сан 

На сі я наль» («На цы я наль ны 

фронт»). Ка роль Му ха мад V 

за цвер дзіў кан ды да ту ру но ва-

га прэм' е ра. Пас ля ча го док-

тар Ма хат хір Ма ха мад пры-

няў пры ся гу ў якас ці сё ма га ў 

гіс то рыі не за леж най Ма лай зіі 

прэм'ера. Ён стаў най ста рэй-

шым у све це кі раў ні ком ура-

да, які атры маў гэ тую па са ду 

ў вы ні ку вы ба раў. Якія зме ны 

ча ка юць Ма лай зію?

СЕМ СУЛ ТА НАЎ 
І РА ДЖА

Па лі тыч ная сіс тэ ма Ма-

лай зіі мае шэ раг ад мет нас-

цяў. Гэ тая кра і на — вы бар-

ная фе дэ ра тыў ная кан сты-

ту цый ная ма нар хія, якая 

скла да ец ца з 13 дзяр жаў-

суб' ек таў фе дэ ра цыі (шта-

таў) і трох фе дэ раль ных тэ-

ры то рый. 11 шта таў і дзве 

фе дэ раль ныя тэ ры то рыі 

раз ме шча ны на паў вост ра ве 

Ма ла ка, два шта ты (Са бах і 

Са ра вак) — на вост ра ве Ка-

лі ман тан і ад на фе дэ раль ная 

тэ ры то рыя (Ла бу ан) — ка-

ля яго паў ноч на-за ход ня га 

ўзбя рэж жа.

Дзе вяць шта таў з'яў ля юц-

ца ма нар хі я мі. Сем з іх уз на-

чаль ва юц ца сул та на мі. Пра-

ві цель шта та Ня грэй-Сем бі-

лан но сіць тра ды цый ны ма-

лай скі ты тул Янг дзі-Пер ту ан 

Бе сар. Кі раў нік шта та Пер ліс 

мае ты тул ра джы. У ма нар-

хіч ных шта тах кі раў ні-

ком вы ка наў чай ула ды 

з'яў ля ец ца га лоў ны мі-

ністр (мен тэ ры Бе сар). 

Кож ны кі раў нік з'яў ля-

ец ца так са ма ду хоў-

ным кі раў ні ком свай го 

шта та. Ас тат нія ча ты ры 

шта ты ўзна чаль ва юц ца 

гу бер на та ра мі, якія пры-

зна ча юц ца цэнт раль-

ным ура дам. Вы ка наў-

чую ўла ду ў кож ным з 

іх так са ма ўзна чаль вае 

га лоў ны мі ністр (ке ту 

мен тэ ры). Фе дэ раль ныя 

тэ ры то рыі кі ру юц ца не-

па срэд на цэнт раль ным 

ура дам.

Кож ныя пяць га доў дзе-

вяць ма нар хаў вы бі ра юць са 

свай го ася род дзя Вяр хоў на-

га кі раў ні ка (ка ра ля, па-ма-

лай ску — Янг дзі-Пер ту ан 

Агонг) і яго па моч ні ка-на-

мес ні ка (ві цэ-ка ра ля) — як 

пра ві ла, з мер ка ван няў стар-

шын ства або пра цяг лас ці 

праў лен ня. Вяр хоў ны кі раў-

нік і сул та ны вы кон ва юць 

га лоў ным чы нам прад стаў-

ні чыя функ цыі, але ўсе за ко-

ны і па праў кі, што ўно сяц ца 

ў кан сты ту цыю, пад ля га юць 

іх за цвяр джэн ню. Асноў ныя 

ж функ цыі дзяр жаў на га кі-

ра ван ня — за пар ла мен там і 

ка бі не там мі ніст раў, які ўзна-

чаль вае фе дэ раль ны прэм'-

ер-мі ністр. Да рэ чы, усе мі-

ніст ры аба вяз ко ва па він ны 

быць чле на мі пар ла мен та 

праз пе ра мо гу на вы ба рах.

ФРОНТ 
НЕ ЎТРЫ МАЎ СЯ

Дзяр жа ва Ма лай зія, 

ад якой у 1965 го дзе ад дзя-

ліў ся Сін га пур, атры ма ла ў 

спад чы ну ад Бры тан скай 

ім пе рыі шмат на цы я наль-

насць і шмат кан фе сій насць: 

у кра і не, акра мя ўлас на ма-

лай цаў і род нас ных ім ка рэн-

ных на род нас цяў, якія ра зам 

скла да юць больш за 62 % 

на сель ніц тва, пра жы ва юць 

эт ніч ныя кі тай цы (22 % на-

сель ніц тва) і ін дый цы (9,1 % 

на сель ніц тва).

Боль шасць на сель ніц-

тва кра і ны вы знае іс лам, які 

з'яў ля ец ца дзяр жаў най рэ-

лі гі яй. Ад мет на, што шэ раг 

пы тан няў, на прык лад звя-

за ных са ска са ван нем шлю-

бу і атры ман нем спад чы ны, 

му суль ма не вы ра ша юць у 

ша ры яц кіх су дах, і свец кія 

су ды не ма юць пра ва пе-

ра гля ду іх ра шэн няў. Ад нак 

сва бо да ве ра выз нан ня для 

не ма лай цаў за цвер джа на 

кан сты ту цы яй. Акра мя му-

суль ман, якія скла да юць 

больш за 60 % усіх жы ха роў 

Ма лай зіі, у краі не жы вуць 

бу дыс ты (больш за 19 %), 

хрыс ці я не (больш за 9 %), 

ін ду іс ты (больш за 6 %) і ад-

эп ты кан фу цы ян ства, да асіз-

му і ін шых кі тай скіх рэ лі гій 

(1,3 %).

Сіс тэ ма асоб на га па лі-

тыч на га прад стаў ніц тва па 

эт ніч ным прын цы пе скла ла-

ся ў кра і не яшчэ ў га ды ка ла-

ні яль на га кі ра ван ня: па лі тыч-

ныя пар тыі і аб' яд нан ні ма-

лай цаў, кі тай цаў і ін дый цаў 

ства ра лі ся асоб на і толь кі 

по тым пры во дзі лі «да ад ной 

роў ні цы» свае па тра ба ван ні і 

пра гра мы. Ме на ві та ў рам ках 

гэ тай раз дзель най сіс тэ мы 

прад стаў ніц тва і дзей ні чаў на 

пра ця гу ўся го пе ры я ду свай-

го іс на ван ня На цы я наль ны 

фронт. На дум ку шмат лі кіх 

экс пер таў, На цфрон ту ўда-

ло ся пра тры мац ца ва ўла дзе 

мно гія дзе ся ці год дзі за кошт 

гнут ка га рэ ага ван ня на праб-

ле мы, якія ўзні ка лі ў кра і не, 

і, ня гле дзя чы на ві да воч ную 

апо ру на ма лай скую боль-

шасць і за кла дзе ныя ў за ка-

на даў ства пэў ныя пе ра ва гі 

для ка рэн на га на сель ніц тва, 

ства рэн не пры маль ных умоў 

жыц ця і дзей нас ці для на цыя-

наль ных мен шас цяў.

Урад Фрон ту здо леў пе ра-

адо лець на ват цяж кі кры зіс 

1969 го да, ка лі пад час эт ніч-

ных су тык нен няў і ма са вых 

бес па рад каў, якія ад бы лі-

ся ад ра зу пас ля вы ба раў, 

у Ку а ла-Лум пу ры за гі ну лі 

больш за 600 ча ла век. Ад-

нак па дзеі апош ніх га доў, у 

пер шую чар гу ка руп цый ны 

скан дал, звя за ны з рас кра-

дан нем срод каў ад на го з 

най буй ней шых дзяр жаў ных 

фон даў, уз мац нен не ў су вя зі 

з гэ тым рэ прэ сіў на га склад-

ні ка ўнут ры па лі тыч на га кур-

су і аб васт рэн не эт ніч ных 

су пя рэч нас цяў, па сту по ва 

пад ры ва лі да вер элек та ра ту 

да На цы я наль на га фрон ту і 

ў рэш це рэшт пры вя лі да яго 

па ра жэння на вы ба рах.

СКА ЧОК «ТЫГ РА»
Вяр тан не на па са ду прэм'-

е ра Ма лай зіі Ма хат хі ра Ма-

ха ма да — па дзея агуль на-

су свет на га зна чэн ня, лі чыць 

шэ раг экс пер таў. Спра ва 

і ў яго асо бе, і ва ўзрос це, 

і ў па лі тыч най біягра фіі. 

Гэтага ча ла ве ка на зы ва юць 

«баць кам ма лай зій ска га цу-

ду», дзя ку ю чы яко му кра і на 

ста ла ад ной з най ма гут ней-

шых су свет ных эка но мік, 

«азі яц кім тыг рам». Ма хат-

хір Ма ха мад на ра дзіў ся ў 

сям'і школь на га на стаў ні ка 

ў лі пе ні 1925-га — амаль 

на год ран ней за Лі за ве ту 

ІІ, але ў ад ной з ёй дзяр жа-

ве: Ма лай зія бы ла ка ло ні яй 

Бры та ніі аж но да 1957-га. Па 

аду ка цыі ўрач: у 1953 го дзе 

скон чыў ме ды цын скі фа-

куль тэт уні вер сі тэ та Ма лая 

ў Сін га пу ры (да гэ туль яго 

ня рэд ка з па ва гай на зы ва-

юць Док та рам). У 1946-м ён 

ус ту піў у Аб' яд на ную ма лай-

скую на цы я наль ную ар га ні-

за цыю (АМ НА) — пар тыю, 

якая з мо ман ту атры ман ня 

не за леж нас ці і да мі ну ла га 

тыд ня з'яў ля ла ся кі раў ні-

чай. Ад но сі ны па між Ма ха-

ма дам і АМ НА заў сё ды бы лі 

ня прос ты мі. Так, у 1969 го-

дзе яго вы клю чы лі за пуб-

лі ка цыю кні гі «Ма лай ская 

ды ле ма» і кры ты ку «баць кі 

не за леж нас ці» — пер ша-

га прэм' ер-мі ніст ра кра і ны 

Аб ду ла Рах ма на. Ужо праз 

тры га ды Ма хат хір быў ад-

ноў ле ны ў пар тыі, пас ля ча-

го яго кар'ера іш ла па ўзы-

ход най — се на тар, мі ністр 

аду ка цыі, ві цэ-прэм' ер і на-

рэш це — кі раў нік ура да. На 

гэ тай па са дзе ён зна хо дзіў-

ся больш за два дзе ся ці год-

дзі — з 1981-га па 2003 год. 

За гэ ты час у краі не змя ні ла-

ся шэсць ма нар хаў.

Па спя хо васць эка на міч-

най па лі ты кі Ма хат хі ра 

пры зна юць на ват яго 

пра ціў ні кі. З «сы ра він-

на га пры дат ку», якім 

Ма лай зія з'яў ля ла ся ў 

1970-я га ды, кра і на пе-

ра тва ры ла ся ў раз ві тую 

тэх на ла гіч ную дзяр жа-

ву. Наф та выя гро шы 

ін вес та ва лі ся ў інф ра-

струк ту ру, ства ра лі ся 

най ноў шыя вы твор час-

ці, з'я ві ла ся свая «Кра-

мя нё вая да лі на», ВУП 

рос у ся рэд нім на восем 

пра цэн таў што год. Але 

ў 1997-м Ма лай зія ста-

ла ад ной з пер шых ах-

вяр азі яц ка га фі нан са-

ва га кры зі су, і МВФ па рэ ка-

мен да ваў яе ўра ду свае тра-

ды цый ныя рэ цэп ты: рэз кае 

ска ра чэн не дзярж рас хо даў 

на са цы яль ную сфе ру, сва-

бод ны курс на цы я наль най 

ва лю ты, па вы шэн не пра-

цэн таў па крэ ды тах і гэ так 

да лей. Ма хат хір пры няў ра-

шэн не пра во дзіць про ці лег-

лую па лі ты ку: курс ва лю ты 

быў жорст ка за фік са ва ны, 

дзяр жаў ныя вы дат кі па вя-

лі чы лі ся. Ужо ў 1999 го дзе 

рост эка но мі кі склаў амаль 

6 %, Ма лай зія пе ра адо ле ла 

кры зіс ад ной з пер шых у рэ-

гі ё не.

«Я ЎСЁ ЯШЧЭ 
ЖЫ ВЫ»

У 2003 го дзе, ва ўзрос це 

78 га доў, Ма хат хір са сту-

піў прэм' ер скі пост Аб ду лу 

Ба да ві. Ад нак пе ра ем нік 

не спа да баў ся па тры яр ху 

ма лай зій скай па лі ты кі, і ў 

2008 го дзе, пас ля чар го вых 

вы ба раў, на якіх АМ НА па ка-

за ла па раў наль на сла бы вы-

нік, з цяж кас цю пе ра адо леў-

шы ад зна ку ў 50 %, за явіў аб 

вы ха дзе з пар тыі. У 2009 го-

дзе но вым прэм'ер-мі ніст рам 

стаў чар го вы стаў ле нік Ма-

хат хі ра — На джыб Ра зак, 

сын дру го га прэм' е ра Аб ду-

ла Ра за ка і пля мен нік трэ-

ця га, Ху сэй на Она. Ён пра-

тры маў ся ў «лю бім чы ках» 

да 2015 го да, ка лі су праць 

Ра за ка бы лі вы лу ча ныя аб-

ві на ва чан ні ў ка руп цыі. Пас-

ля гэ та га Ма хат хір трэ ці і 

апош ні раз вый шаў з АМ НА 

і ў 2016-м за сна ваў но вую 

па лі тыч ную сі лу — «Аб' яд на-

ную пар тыю сы ноў зям лі Ма-

лай зіі». У скла дзе «Аль ян су 

над зеі» пар тыя Ма хат хі ра 

адо ле ла АМ НА на вы ба рах, 

та кім чы нам, упер шы ню з 

мо ман ту аб вя шчэн ня не за-

леж нас ці ў Ма лай зіі змя ні ла-

ся кі раў ні чая пар тыя.

На пе ра мож най прэс-

кан фе рэн цыі Док тар шмат 

жар та ваў і тры маў у ру ках 

но вень кі іРhоnе. «Так, так, 

я ўсё яшчэ жы вы», — ска-

заў Ма хат хір, пе рад ае ВВС. 

Так са ма па лі тык да даў, што 

яго ка а лі цыя не бу дзе ні ко-

му помс ціць, але «вер не вяр-

шэн ства пра ва». «Ста ры-но-

вы» прэм' ер ужо па абя цаў, 

што не бу дзе зво дзіць ра хун-

кі са сва ім па пя рэд ні кам — 

яго мэ тай з'яў ля ец ца «ад наў-

лен не за кон на сці». Акра мя 

та го, Ма хат хір мае на мер 

вы зва ліць свай го бы ло га 

на мес ні ка Ан ва ра Іб ра хі ма. 

Вя дуц ца ак тыў ныя раз мо вы 

пра тое, што Іб ра хім мо жа 

стаць чар го вым пе ра ем ні-

кам ма лай зій ска га па тры яр-

ха. Усё ж та кі 92 га ды — гэ та 

сур' ёз ны ўзрост.

З но вай ула дай гра ма-

дзя не Ма лай зіі звяз ва юць 

над зеі на зме ны, на пас ля-

доў ную ба раць бу з маш таб-

най ка руп цы яй і на но вую 

эпо ху роск ві ту, не азмро ча-

ную эт ніч ны мі і рэ лі гій ны мі 

кан флік та мі. Са ма наз ва 

ка а лі цыі, якая пе ра маг ла — 

«Аль янс над зеі», — ста-

ла пад час пе рад вы бар най 

кам па ніі най больш пры ваб-

ным па лі тыч ным ло зун гам. 

Ма хат хір Ма ха мад па пра ве 

лі чыц ца эфек тыў ным ме не-

джа рам, які спа лу чаў стра-

тэ гіч ную пе ра ка на насць у 

пра віль нас ці свай го кур су 

з так тыч най гнут кас цю ў 

яго ажыц цяў лен ні. Пра явы 

ме на ві та гэ тых якас цяў ча-

кае ад 92-га до ва га лі да ра 

боль шасць но ва абра ных 

дэ пу та таў пар ла мен та, якія 

пад пі са лі ка лек тыў ную за яву 

аб пад трым цы яго кан ды да-

ту ры.

Ня гле дзя чы на пе ра ход 

ула ды да «Аль ян су над зеі», 

знеш няя па лі ты ка Ма лай зіі 

не зме ніц ца, у ад роз нен не 

ад унут ра най па лі ты кі, дзе 

бу дуць сур' ёз ныя рэ фор-

мы, лі чыць за гад чык цэнт-

ра Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, 

Аў стра ліі і Акі я ніі Ін сты ту та 

ўсхо даз наў ства РАН Дзміт-

рый Ма ся коў. «Зра зу ме ла, 

ку ды ру ха ец ца Ма лай зія, 

зра зу ме лыя яе мес ца і ро-

ля ў АСЕ АН, зра зу ме лыя яе 

мес ца і ро ля ў гла баль най 

эка но мі цы, зра зу ме лыя яе 

мэ ты мак сі маль на хут ка га 

эка на міч на га раз віц ця, так 

што ў агуль ным якіх-не будзь 

сур' ёз ных кар ды наль ных пе-

ра мен не бу дзе», — ска заў 

экс перт РІА На ві ны. У той 

жа час, на яго дум ку, унут ры 

кра і ны мо гуць быць сур' ёз-

ныя пе ра ме ны, «якія мо гуць 

на огул значна змя ніць па-

лі тыч ны ланд шафт, — Ма-

лай зія бу дзе пе ра хо дзіць ад 

аб шчын най су поль нас ці да 

гра ма дзян ска й». На дум-

ку па лі то ла га, пе ра мо га 

апа зі цыі з'яў ля ец ца вель-

мі сур'ёз ным уз ру шэн нем 

асноў ма лай зій скай па лі тыч-

най сіс тэ мы. «Гэ та ві да воч-

на, та му што яна ў знач най 

сту пе ні фар мі ру ец ца праз 

на цы я наль ныя прад стаў ніц-

твы ў па лі тыч ным пра цэ се. 

Тут пе ра ма гае апа зі цыя, 

якая ка жа: «Мы ўсе ма лай-

зій цы», якая ады хо дзіць 

ад прын цы пу на цы я наль на-

га прад стаў ніц тва і пе ра хо-

дзіць да ідэі гра ма дзян скай 

су поль нас ці — гэ та зна чыць, 

кі тай цы, ін дый цы, ма лай цы 

ўсе ра зам», — рас тлу ма чыў 

экс перт. Ён пад крэс ліў, што 

аў та ры тэт Ма ха ма да вя ліз-

ны і «ён змо жа згур та ваць 

лю быя сі лы ў Ма лай зіі».

За хар БУ РАК.

ВЯС НА 
ПА ТРЫ ЯР ХА
Як у Ма лай зіі з'я віў ся 92-га до вы прэм' ер


