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ТРЫ ПРЭ ЗІ ДЭН ТЫ
Га бон зна хо дзіц ца на 

за ход нім уз бя рэж жы Цэнт-

раль най Аф ры кі і мя жуе з 

Гві не яй, Ка ме ру нам і Рэс-

пуб лі кай Кон га. Гіс то рыю гэ-

тай дзяр жа вы мож на лі чыць 

ты по вай для Чор на га кан-

ты нен та. Да ча су з'яў лен ня 

еў ра пей цаў у Га бо не мяс цо-

вае на сель ніц тва жы ло пер-

ша быт на аб шчын ным ла дам 

і не ме ла на ват за род каў 

дзяр жаў нас ці. Пер шы мі сю-

ды даб ра лі ся пар ту галь цы. 

У 1472 го дзе ка пі тан Руй дзі 

Сі кей ру вы явіў бух ту, якую 

на зваў Га бон (ад пар ту галь-

ска га сло ва, якое аба зна-

чае плашч з ка пю шо нам). 

У ХVІІ—ХVІІІ ста год дзях у гэ-

тыя мяс ці ны па ча лі пры плы-

ваць га ланд цы, фран цу зы, 

іс пан цы, бры тан цы. Яны аб-

мень ва лі свае та ва ры (соль, 

крэм не выя стрэль бы, по рах, 

па цер кі, ал ка голь ныя на поі) 

на сла но вую косць, эбе на вае 

дрэ ва, воск, мёд, паль ма вы 

алей. У пры бя рэж ных ра ё-

нах ства ра лі ся ганд лё выя 

фак то рыі і ка та ліц кія мі сіі.

У па чат ку ХVІІІ ста год дзя 

на ўзбя рэж жы з'я ві ла ся ка-

ра леў ства Арун гу, якое кант-

ра ля ва ла ган даль з еў ра-

пей ца мі. Яно ста ла буй ным 

па стаў шчы ком ра боў і пра іс-

на ва ла да 1873 го да. Сы ход 

Арун гу звя за ны з за ня па дам 

ганд лю «жы вым та ва рам». 

Па ча так ка ла ні за цыі Фран-

цы яй гэ тай тэ ры то рыі па клаў 

ка пі тан Луі Эду ард Буэ-Віль-

ё мэ, які за сна ваў у бух це Га-

бон ста ян ку для ка раб лёў і 

за клю чыў у 1839 го дзе да-

мо ву з пра ва ды ром пле ме-

ні мпонг ве, яко га абяр ну лі 

ў хрыс ці ян ства. У 1849-м 

фран цу зы за ха пі лі пар ту-

галь скі ка ра бель ганд ля роў 

ра ба мі і вы зва ле ныя аф ры-

кан цы за сна ва лі па се лі шча 

Ліб рэ віль — ця пе раш нюю 

ста лі цу кра і ны. З ся рэ дзі ны 

ХІХ ста год дзя па ча ло ся пра-

нік нен не фран цу заў у глы-

бін ныя ра ё ны.

Кра і на атры ма ла не за-

леж насць у 1960 го дзе. За 

ўсю гіс то рыю не за леж на га 

Га бо на ў ім змя ні ла ся толь кі 

тры прэ зі дэн ты. Пер шы быў 

Ле он Мба, пас ля яго смер ці 

прэ зі дэн там стаў 32-га до вы 

Аль бер-Бер нар Бон га (баць-

ка ця пе раш ня га кі раў ні ка 

дзяр жа вы). Сын пра ва ды ра 

пле мя тэ ке, ён скон чыў лёт-

ную шко лу, два га ды пра слу-

жыў у ва ен на-па вет ра ных 

сі лах, а за тым пе рай шоў на 

дзяр жаў ную служ бу. За ча-

ты ры га ды ко ліш ні ка пі тан 

авія цыі зра біў га ла ва круж-

ную кар' е ру, за ня ўшы спа чат-

ку па са ду на мес ні ка кі раў ні-

ка ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та 

Ле о на Мба, за тым кі раў ні ка 

ад мі ніст ра цыі, а ў 1964 го-

дзе пе ра мяс ціў ся ў крэс ла 

мі ніст ра аба ро ны Га бо на. У 

1966-м Бон га стаў ві цэ-прэ-

зі дэн там кра і ны, а ка лі 28 

ліс та па да 1967 го да па мёр 

Ле он Мба, змя ніў яго на па-

са дзе прэ зі дэн та. У 1973 го-

дзе Аль бер-Бер нар па бы ваў 

з ві зі там у Лі віі, дзе тра піў 

пад уплыў Му а ма ра Ка да фі 

і пры няў іс лам, ад па вед на 

пе ра на зваў шы ся бе ў Эль-

Хадж Ама ра Бон га. Гэ та бы-

ло вель мі дзіў нае ра шэн не, 

уліч ва ю чы, што пе ра важ ная 

боль шасць жы ха роў краі-

 ны вы зна юць хрыс ці ян ства 

ка та ліц ка га тол ку, на кла дзе-

нае на мяс цо выя тра ды цый-

ныя куль ты, а му суль ман тут 

на ват ця пер не больш за сем 

пра цэн таў на сель ніц тва. Ад-

нак, ня гле дзя чы на ня дрэн-

ныя ад но сі ны з Лі ві яй, у цэ-

лым Га бон заў сё ды пра во-

дзіў пра за ход нюю па лі ты ку 

і лі чыў ся ад ным з апі ры шчаў 

фран цуз ска га ўплы ву ў Аф-

ры цы. Фран цуз скія дэ сант-

ні кі не раз ра та ва лі Бон га 

ад пра тэст ных вы ступ лен ня 

і спроб ва ен ных пе ра ва ро-

таў. Сам Бон га-ста рэй шы 

ка заў: Га бон без Фран цыі — 

як аў та ма біль без кі роў цы. 

Фран цыя без Га бо на — як 

аў та ма біль без па лі ва.

ФАНК, МА СО НЫ 
І ФУТ БОЛ

На са мрэч цес ныя су вя зі 

з Пя тай рэс пуб лі кай тлу ма-

чы лі ся тым, што Га бон ва ло-

дае ка ла саль нымі пры род-

нымі ба гац цямі — наф тай, 

мар ган цам (най буй ней шае 

ў све це ра до ві шча, агуль ныя 

за па сы яко га ацэнь ва юц ца ў 

225 міль ё наў тон), пры род-

ным га зам, жа лез най ру дой, 

драў ні най, гід ра рэ сур са мі. 

Між тым асаб лі вае зна чэн не 

заў сё ды на да ва ла ся га бон-

ска му ўра ну. Га бон зай мае 

пя тае мес ца ў све це па за па-

сах ура ну і меў экс клю зіў ныя 

да мо вы з Фран цы яй аб тым, 

што бу дзе па стаў ляць уран 

толь кі гэ тай кра і не. Пры род-

ныя рэ сур сы зра бі лі Га бон 

ад ной з най ба га цей шых кра-

ін аф ры кан ска га кан ты нен-

та. Асно ву экс пар ту заў сё ды 

скла да лі наф та і наф та пра-

дук ты (кра і на ўва хо дзіць 

у АПЕК і лі чыц ца ад ной з 

са мых перс пек тыў ных на 

су свет ным рын ку вуг ле ва-

да ро даў — аб' ёмы зда бы чы 

«чор на га зо ла та» тут да ся-

га юць 200 ты сяч ба ра ляў у 

дзень), якія па стаў ля юц ца 

ў Кі тай, Япо нію, Аў стра лію, 

ЗША, Ін дыю, Паў днё вую Ка-

рэю і шэ раг ін шых дзяр жаў. 

Ім парт, на ад ва рот, мае пе ра-

важ на фран цуз скае або кі-

тай скае па хо джан не. З тых 

ча соў, як кра і на атры ма ла 

не за леж насць, яна за ста ец-

ца ад ной з са мых ста біль ных 

і за мож ных на кан ты нен це. 

Звыш 80 пра цэн таў на сель-

ніц тва жы ве ў га ра дах, што 

іс тот на пе ра вы шае ся рэд ні 

ўзро вень урба ні за цыі кра ін 

Аф ры кі на поў дзень ад Са ха-

ры, які скла дае ка ля 40 пра-

цэн таў.

Дзе ю чы прэ зі дэнт Га бо на 

59-га до вы Алі бен Бон га Ан-

дзім ба атры маў у спад чы ну 

ўла ду ад свай го баць кі Ама-

ра Бон га, які ўзна чаль ваў краі-

ну 42 га ды. Бон га вя до мы не 

толь кі сва і мі па лі тыч ны мі ра-

шэн ня мі, але і лю боўю да му-

зы кі, фут бо ла і ма сон ска га ру-

ху. Соль ны му зыч ны аль бом 

бу ду ча га прэ зі дэн та ў сты лі 

фанк, які вый шаў у 1977 го-

дзе, на зы ваў ся А Brаnd Nеw 

Mаn. Плас цін ку прад зю са ваў 

ме не джар ле ген дар на га аме-

ры кан ска га спе ва ка Джэй мса 

Браў на Чарльз Бо бі. Стаў шы 

па лі ты кам, Алі так са ма дэ ман-

стра ваў сваю лю боў да джа за, 

ба са но ва і кла січ най му зы кі. 

На прык лад, пад час сва ёй прэ-

зі дэнц кай кам па ніі ў 2009 го-

дзе ён па чаў чы таць рэп.

Праз ча ты ры га ды пас ля 

вы ха ду му зыч на га аль бо ма 

Алі Бон га вы ра шыў пе ра клю-

чыц ца на па лі ты ку. Спа чат ку 

ён стаў мі ніст рам за меж ных 

спраў, а за тым мі ніст рам 

аба ро ны кра і ны. У 2009 го-

дзе пас ля смер ці баць кі Алі 

вый граў вы ба ры прэ зі дэн-

та, атры маў шы пад трым ку 

42 пра цэн таў на сель ніц тва. 

Вя до мы сва ёй лю боўю да 

фут бо ла, Бон га ў 2015 го-

дзе за пра сіў у Га бон фут ба-

ліс та Ле а нэ ля Ме сі. Бон га 

з'яў ля ец ца ад ным з ня мно гіх 

фран ка моў ных прэ зі дэн таў 

кра ін Аф ры кі, хто не толь кі 

ад кры та пад трым лі вае ма-

сон скі рух, але і ўзна чаль вае 

ло жу ў Га бо не.

«ХО ПІЦЬ ЕС ЦІ 
І ПІЦЬ!»

Ці ка ва, што спро ба ва ен-

на га пе ра ва ро ту ад бы ла ся 

як раз у тыя дні, ка лі 

дзе ю чы прэ зі дэнт Га-

бо на зна хо дзіўся на ля-

чэн ні ў Ма ро ка. Спра ва 

ў тым, што ў каст рыч-

ні ку 2018-га 59-га до-

вы Алі Бон га пе ра нёс 

ін сульт. Яго тэр мі но ва 

да ста ві лі на са ма лё це ў 

Эр-Ры яд, дзе прэ зі дэнт 

прай шоў курс тэ ра піі, а 

за тым пе ра вез лі на ад-

наў лен чае ля чэн не ў Ма ро-

ка. Тым не менш 31 снеж ня 

2018 го да Алі Бон га звяр нуў-

ся з на ва год нім па слан нем 

да гра ма дзян кра і ны. Ме-

на ві та гэ та па слан не, ка лі 

ве рыць афі цый най вер сіі, 

і абу ры ла вай скоў цаў, якія 

скла лі яд ро змоў шчы каў. Ні-

бы та Бон га з цяж кас цю раз-

маў ляў, а яго ру ка ві се ла як 

бі зун, але пры гэ тым прэ зі-

дэнт ка заў пра сваё доб рае 

са ма ад чу ван не.

Та му змоў шчы кі і вы ра-

шы лі ад хі ліць хво ра га прэ зі-

дэн та, каб «ад на віць дэ ма-

кра тыю» ў Га бо не. Кі раў нік 

пут чыс таў ары гі наль на за-

клі каў су гра ма дзян да зброі: 

«Хо піць ес ці, хо піць піць, ка лі 

вы за раз яс це і п'я це! Ка лі 

спі це, пра чні ся, бу дзі це су-

се дзяў — вы ходзь це ў адзі-

ным па ры ве і зай май це ву-

лі цы! Прый шоў доў га ча ка ны 

дзень, ка лі вой ска ра шы ла ся 

ўстаць на бок на ро да і вы-

вес ці Га бон з ха о су!» Паў ста-

лыя ва ен ныя звяр ну лі ся да 

сал дат усіх уз бро е ных сіл і 

па лі цыі з за клі кам за ха піць 

аэ ра пор ты, му ні цы паль ныя 

ўста но вы, срод кі ма са вай 

інфар ма цыі і транс парт.

Ка лі зда роўе Алі Бон га 

па гор шы ла ся, сі ту а цы яй у 

Га бо не вель мі моц на за ці-

ка ві лі ся на ват не столь кі ў 

Фран цыі, коль кі ў Злу ча ных 

Шта тах. І гэ та невы пад ко ва. 

Апош нім ча сам ЗША імк нуц-

ца ак ты ві за ваць свой удзел 

у па лі ты цы і эка но мі цы Чор-

на га кан ты нен та. Гэ та ад-

бы ва ец ца ў су вя зі з дву ма 

асноў ны мі фак та ра мі. Ва-

шынг тон страч вае ці ка васць 

да Бліз ка га Ус хо ду, па коль-

кі бліз ка ўсход нія парт нё ры 

ЗША — Тур цыя, Сі рыя і на-

ват Із ра іль — уся ляк па каз-

ва юць імк нен не дзей ні чаць 

вы ключ на ў сва іх ін та рэ сах.

Не вар та за бы ваць і аб 

тым, што Кі тай і Ра сія так-

са ма на рошч ва юць сваю 

пры сут насць у Аф ры цы, што 

не мо жа па да бац ца аме ры-

кан цам, ад зна чае tорwаr.ru. 

Су стрэ ча Алі Бон га з Ула дзі-

мі рам Пу ці ным, якая ад бы-

ла ся ле там мі ну ла га го да, 

пад час чэм пі я на ту све ту па 

фут бо ле, так са ма не маг ла 

не на сця ро жыць Ва шынг тон. 

«Сён ня аб Аф ры цы ка жуць 

усё ў са мых роз ных ас пек-

тах. Гэ ты кан ты нент мае най-

ба га цей шыя рэ сур сы, і за раз 

мы на зі ра ем, як мно гія буй-

ныя дзяр жа вы зма га юц ца 

па між са бой, каб атры маць 

до ступ да гэ тых над звы чай 

ба га тых рэ сур саў», — ска-

заў та ды га бон скі прэ зі дэнт. 

У той жа час у Маск ве па бы-

ваў і прэ зі дэнт Су да на Амар 

аль-Ба шыр. Абод ва гэ тыя 

па лі ты кі за клі ка юць да ак-

ты ві за цыі ра сій ска га ўплы ву 

ў Аф ры цы і пад трым лі ва юць 

сяб роў ства з Пе кі нам.

АБ МЕ ЖА ВА НЫ 
КАН ТЫН ГЕНТ

2 сту дзе ня 2019 го да ў Га-

бон бы лі пе ра кі ну тыя аме ры-

кан скія вой скі. Ужо 5 сту дзе-

ня прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп па ве да міў Кан грэ су 

ЗША аб ад праў цы ў Аф ры-

ку вай ско ва га кан тын ген ту. 

Пры пад трым цы авія цыі ў 

Га бон бы лі пе ра кі ну ты ка ля 

80 аме ры кан скіх вай скоў цаў. 

Коль касць быц цам бы не вя-

лі кая, але ж гэ та толь кі проб-

ны рэйд, пас ля яко га ў Га бон 

мо гуць пры быць і больш 

вя ліз ныя сі лы. Фар маль на 

пры быц цё аме ры кан ска га 

кан тын ген ту тлу ма чыц ца 

не ста біль нас цю ў су сед няй 

Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі цы 

Кон га. Але гра ма дзян ская 

вай на ў Кон га ідзе ўжо не ад-

но дзе ся ці год дзе. Пі кант нас-

ці сі ту а цыі на дае той факт, 

што ДРК не мае мя жы з Га бо-

нам — іх па дзя ляе тэ ры то рыя 

Рэс пуб лі кі Кон га.

Ці ка ва і тое, што перш 

«ма на по лі яй» на сі ла выя 

дзе ян ні ў сва іх бы лых ка ло-

ні ях ва ло да ла Фран цыя. Ка лі 

ў аф ры кан скіх кра і нах, якія 

ка лісь ці ўва хо дзі лі ў склад 

Фран цуз скай ка ла ні яль най 

ім пе рыі, ад бы ва лі ся ней кія 

ва ен ныя або па лі тыч ныя 

па дзеі, якія па гра жа лі б ін-

та рэ сам Фран цыі і За ха ду ў 

цэ лым, то ту ды ад праў ля лі ся 

ме на ві та фран цуз скія вой скі. 

Улас на для гэ тай мэ ты Пя тая 

рэс пуб лі ка да гэ туль тры мае 

ў Аф ры цы вя лі кія вай ско выя 

ба зы і пад раз дзя лен ні За-

меж на га ле гі ё на. Ка лі ўспом-

ніць гіс то рыю, то фран цуз-

скія ва ен ныя не ад на ра зо ва 

ўмеш ва лі ся ў па лі тыч ныя па-

дзеі ў Цэнт раль на аф ры кан-

скай Рэс пуб лі цы, Ма лі, 

на Ка мор скіх аст ра вах, 

ды і ў тым жа Га бо не.

Мяр ку ю чы па ўсім, 

у Ва шынг то не ўсур'ёз 

за тур ба ва лі ся аб да-

лей шым лё се па лі-

тыч на га ла ду Га бо на. 

«Ад да ваць, вы пус каць 

та кую кра і ну аме ры-

кан цам прос та нель-

га», — за ўва жыў vz.ru 

кі раў нік Цэнт ра да сле да-

ван ня ра сій ска-аф ры кан-

скіх ад но сін і знеш няй па лі-

ты кі кра ін Аф ры кі Ін сты ту та 

Аф ры кі РАН Яў ген Ка ран-

дзя саў. Ці ка ва, што Трамп, 

ад праў ля ю чы вой скі, на ват 

не знай шоў час па ве да міць 

пра тэр мі ны зна хо джан ня 

аме ры кан ска га кан тын ген-

ту ў гэ тай кра і не. Ён толь-

кі аб ме жа ваў ся агуль ны мі 

фра за мі, што ЗША за ха вае 

ва ен ную пры сут насць у рэ-

гіё не да та го ча су, па куль гэ-

та, маў ляў, бу дзе па трэб на 

для аба ро ны аме ры кан скіх 

гра ма дзян. Трамп ад зна чыў, 

што ў за леж нас ці ад аб ста-

він кан тын гент мо жа быць 

па вя лі ча ны. Гэ та зна чыць, 

фак тыч на ўвод вой скаў мо-

жа быць і бес тэр мі но вым, 

у за леж нас ці ад та го, якім 

чы нам Ва шынг тон пла нуе 

да лей шае раз віц цё па дзей. 

Ёсць вер сія і пра тое, што 

спро ба пе ра ва ро ту бы ла 

спра ва ка ва ная як раз аме-

ры кан скім бо кам, па коль кі 

змоў шчы кі спа дзя ва лі ся на 

яго пад трым ку. У лю бым 

вы пад ку ві да воч на, за ўва-

жа юць экс пер ты, што ўжо 

ў са май агляд най бу ду чы ні 

ў гэ тым стра тэ гіч ным рэ гі-

ё не Аф ры кі мо гуць ад быц-

ца маш таб ныя па лі тыч ныя 

пера ме ны.

За хар БУ РАК.

На Ка ля ды ў да лё кім Га бо не, раз ме шча ным на Ат лан тыч ным уз бя рэж жы Эк ва та ры-
яль най Аф ры кі, зда рыў ся ва ен ны пе ра ва рот. А па ло ве пя тай па мяс цо вым ча се ў 
бу ды нак дзяр жаў най ра дыё кам па ніі ўвар ва ла ся гру па ўзбро е ных вай скоў цаў. Яны 
за па тра ба ва лі пе ра даць у эфір пад рых та ва нае імі ка мю ні ке. Паў стан ца мі вер ха во дзіў 
лей тэ нант Кэ лі Он да Абі анг, які зай маў па са ду на мес ні ка ка ман дзі ра рэс пуб лі кан скай 
гвар дыі Га бо на. Ён за чы таў ка рот кі зва рот ад імя «Па тры я тыч на га ру ху мо ла дзі ўз-
бро е ных сіл і бяс пе кі Га бо на», у якім га ва ры ла ся аб рас ча ра ван ні ў па лі ты цы дзе ю ча га 
прэ зі дэн та Алі Бон га і аб вя шча ла ся ства рэн не «На цы я наль на га са ве та рэ стаў ра цыі», 
да яко га і па він на бы ла пе рай сці ўла да ў кра і не. Ад нак, як не ўза ба ве ста ла вя до ма, 
сі ла выя струк ту ры кра і ны пе ра ва рот не пад тры ма лі. Та му праз не ка то ры час вер-
ныя прэ зі дэн ту Алі Бон га во ін скія пад раз дзя лен ні здо ле лі па да віць мя цеж. Ра дыё 
RFІ са спа сыл кай на мі ніст ра па спра вах ка му ні ка цый Гі-Берт ра на Ма пон гу па ве да-
мі ла, што сі ла ві кі арыш та ва лі мя цеж ні каў. Мі ністр за явіў, што га вор ка ідзе аб гру пе 
«жар таў ні коў», не вя до мых ка ман да ван ню ар міі. Ча му «лі ха ма ніць» рэ спек та бель ны 
па аф ры кан скіх мер ках Га бон?

ПУТЧ У «КА ПЮ ШО НЕ»ПУТЧ У «КА ПЮ ШО НЕ»
Ча му не спа кой на ў Га бо не?


