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КА РА БЕЛЬ ПЛЫ ВЕ 
НА СКА ЛЫ

16 кра са ві ка ў Тур цыі ад бу дзец-
ца гіс та рыч ны рэ фе рэн дум — гра-
ма дзя нам трэ ба бу дзе за цвер дзіць 
або ад хі ліць пра ект но вай кан сты-
ту цыі, які пра ду гледж вае пе ра ход 
ад пар ла менц кай да прэ зі дэнц кай 
рэс пуб лі кі. Ка лі пле біс цыт бу дзе 
мець ста ноў чы вы нік, пе ра ме ны 
ча ка юц ца гран ды ёз ныя: мер ка ва-
ная рэ фор ма ста не ад ной з са мых 
знач ных змен у кі ра ван ні кра і най 
за апош нія сто га доў. Кры ты кі на-
зы ва юць яе «не дэ ма кра тыч най» і 
на ват ка жуць пра «за хоп ула ды», 
у той час як пры хіль ні кі сцвяр джа-
юць, што пе ра ме ны на да дуць кра і-
не ста біль нас ці ў гэ ты не спа кой ны 
час. На пя рэ дад ні рэ фе рэн ду му бы лі 
за пла на ва ны су стрэ чы па лі ты каў з 
Ан ка ры з ту рэц кай ды яс па рай шэ-
ра гу кра ін Ста ро га Све ту (на прык-
лад, у Гер ма ніі па роз ных ацэн ках 
пра жы вае ад 2,5 да 4 млн тур каў, 
у Фран цыі — звыш 600 ты сяч, у Га-
лан дыі — 400 тыс, у Аў стрыі — ка ля 
200 ты сяч), што і пры вя ло ў вы ні ку 
да аб васт рэн ня ад но сін.

У Еў ро пе і ту рэц кі рэ фе рэн дум, 
і ідэю агі та цыі за яго ўспры ня лі не-
га тыў на. Кан флікт па між Тур цы яй і 
ча тыр ма еў ра пей скі мі кра і на мі — 
Ні дэр лан да мі, Гер ма ні яй, Аў стры яй 
і Швей ца ры яй — раз горт ваў ся яшчэ 
ў пер шых чыс лах са ка ві ка, але стар-
та ваў па воль на і доў гі час зда ваў ся 
толь кі ча ра дой тэх ніч ных ін цы дэн-
таў. У па чат ку са ка ві ка ўла ды зям лі 
Ба дэн-Вюр тэм берг аб вяс ці лі, што 
су стрэ ча мі ніст ра юс ты цыі Тур цыі 
Бе кі ра Боз да га з вы бар шчы ка мі не 
ад бу дзец ца з-за... не да хо пу пар ко-
вач ных мес цаў. Та ды ж го рад Кёльн 
не знай шоў для мі ніст ра эка но мі кі 
Ні ха та Зей бек чы мес ца ў ра ту шы, а 
яшчэ ад ну су стрэ чу ад мя ні лі з-за ня-
спраў нас ці су праць па жар най сіс тэ-
мы. Сі ту а цыя змя ні ла ся да гор ша га, 
ка лі ўла ды Аў стрыі аб вяс ці лі, што 
пе рад вы бар чыя су стрэ чы 
ту ркаў у іх кра і не на огул 
не ад бу дуц ца. Гэ тым ра-
зам — па прын цы по вых 
пры чы нах — у аль пій скай 
рэс пуб лі цы па лі чы лі, што 
за меж ным ме ра пры ем-
ствам та ко га кштал ту ў 
ёй не мес ца.

Да пунк та кі пен ня 
агуль ная кан фран та цыя 
дай шла ў Ні дэр лан дах. 
Ула ды гэ та га ка ра леў-
ства не толь кі за ба ра ні лі 
мі тын гі, але і пай шлі на 

бес прэ цэ дэнт ны крок, вы два ры лі 
ўжо пры бы ўшага ту рэц ка га па лі ты-
ка — мі ніст ра па спра вах сям'і Фат-
му Бе цюль Са ям Каю. Прад стаў ні-
ца ад мі ніст ра цыі Эр да га на да рэм-
на спра ба ва ла знай сці пры ту лак у 
ту рэц кім кон суль стве ў Ро тэр да ме: 
да ма бы ла за тры ма на і дэ пар та ва-
на да до му.

Ан ка ра ў ад каз рэз кіх слоў не 
па шка да ва ла. Ні дэр ланд скія (і ня-
мец кія) ула ды прэ зі дэнт Рэ джэп Та-
іп Эр да ган па раў наў з на цыс та мі, а 
са мо ка ра леў ства цюль па наў — з 
«ба на на вы мі рэс пуб лі ка мі». Га ланд-
ска га па сла па пра сі лі не вяр тац ца ў 
Тур цыю пас ля ад па чын ку. І на рэш-
це мі ністр па еў ра пей скіх спра вах 
Омер Чэ лік вы сту піў з га лоў най па-
гро зай: па гад нен не аб вы сыл цы міг-
ран таў мо жа быць пе ра гле джа на. 
На дум ку кі раў ні ка ту рэц ка га МЗС 
Мэў лю та Ча ву шаг лу, «ка ра бель Еў-
ро пы плы ве прос та на ска лы. Вось 
уба чы це, хут ка там пач нуц ца рэ лі-
гій ныя вой ны. Гэ та сён няш няя тэн-
дэн цыя».

ТЭСТ 
НА СЯБ РОЎ СТВА

Між тым кан флікт Ан ка ры з Бру-
се лем на спя ваў даў но. Дзе ся ці год-
дзя мі кра і на за ста ец ца кан ды да там 
на член ства ў ЕС, але мно гія лі да ры 
Еў ро пы, у тым лі ку канц лер Гер ма-
ніі Ан ге ла Мер кель, не ад на ра зо ва 
вы сту па лі су праць пры няц ця Тур-
цыі. Кры ты ка па ру шэн няў пра воў 
ча ла ве ка, арыш таў апа зі цый ных 
жур на ліс таў і курд скіх дэ пу та таў у 
Тур цыі, га ла са ван не пар ла мен таў 
кра ін Еў ро пы за пры знан не ге на цы-
ду ар мян у Асман скай ім пе рыі — усё 
гэ та азмроч ва ла ад но сі ны і ра ней. 
Ад нак апош ні мі га да мі на ме ці ла ся 
тэн дэн цыя ма на па лі за цыі ўла ды 
ту рэц кім прэ зі дэн там, што ўзмац-
ні ла кры ты ку з бо ку еў ра пей скіх 
па лі ты каў і пра ва аба рон цаў. Спро-
ба ва ен на га пе ра ва ро ту ў лі пе ні 

2016 го да да ла маг чы масць Эр да-
га ну ўчы ніць ма са выя чыст кі ся род 
чы ноў ні каў, у вой ску, уні вер сі тэ тах і 
шко лах. Па па да зрэн ні ў пры на леж-
нас ці або сім па ты ях да ар га ні за цыі 
пра па вед ні ка Фет ху ла ха Гю ле на, 
яко га ту рэц кія ўла ды лі чаць ар га ні-
за та рам спро бы пе ра ва ро ту, бы лі 
арыш та ва ныя і зволь не ныя дзя сят кі 
ты сяч лю дзей. Акра мя та го, з лі пе-
ня 2015 го да ў паўд нё ва-ўсход ніх 
ра ё нах кра і ны рэ гу ляр на ад бы ва-
юц ца баі з паў стан ца мі з Ра бо чай 
пар тыі Кур ды ста на, якую ў Тур цыі 
лі чаць тэ ра рыс тыч най, у ліс та па дзе 
2016-га бы лі арыш та ва ныя лі да ры 
ле галь най Пар тыі дэ ма кра тыі на-
ро даў, якая прад стаў ляе 
ін та рэ сы кур даў.

Ад мет на, што Эр да ган 
яшчэ ў па чат ку свай го 
кі ра ван ня аб вяс ціў курс 
на ін тэ гра цыю ў ЕС. У 
2005 го дзе кра і на па ча-
ла афі цый ны пе ра га вор-
ны пра цэс на гэ тую тэ му. 
Ад нак па сту по ва ту рэц кі 
лі дар па чаў асты ваць да 
гэ тай ідэі, як, зрэш ты, і 
вя лі кая част ка ту рэц ка га 
гра мад ства. Да 2015 го да 
коль касць жа да ю чых ус-
ту піць у ЕС ска ра ці ла ся з 
75 да 20%.

НО ВЫЯ СУ ПРАЦЬ 
СТА РЫХ

Па вод ле апы тан ня, пра ве дзе на-
га Гра мад скім да след чым цэнт рам 
Еў ра зіі ў пе ры яд з 3 па 9 са ка ві ка, 
57,57% ту рэц кіх вы бар шчы каў не 
пад тры ма юць зме ны ў Кан сты ту цыі, 
«за» пра га ла су юць 42,43%. За раз 
сі ту а цыя мо жа змя ніц ца. Па пу ляр-
насць Эр да га на ся род ту рэц кай ды-
яс па ры ў Еў ро пе рас це. «Чым больш 
еў ра пей скія лі да ры кры ты ку юць Эр-
да га на, тым больш тур каў яго пад-
трым лі ва юць», — рас тлу ма чыў адзін 
з чле наў ту рэц кай аб шчы ны ФРГ. 
Міль ё ны еў ра пей скіх вы бар шчы-
каў — важ ны элек та раль ны рэ сурс 
для Эр да га на і кры ні ца збян тэ жа-

нас ці для за ход ніх па-
лі ты каў. На прак ты цы 
атрым лі ва ец ца так, 
што кра і ны ЕС пе ра-
тва ра юц ца ў знеш-
нюю пля цоў ку — або, 
як трап на за ўва жыў 
адзін з экс пер таў, 
зад ні двор — му суль-
ман скай па лі ты кі.

Між тым Ан ка ра 
да сяг ну ла пос пе ху 
яшчэ і ў рас ко ле са-
мо га Еў ра са ю за. Су-
праць па лі ты кі ста рых 

чле наў ЕС у да чы нен ні да Тур цыі 
рэз ка вы сту пі ла Венг рыя. Кі раў нік 
МЗС рэс пуб лі кі Пе тэр Сі яр та здзек-
лі ва за ўва жыў, што кра і ны За ход няй 
Еў ро пы, не да ючы ту рэц кім мі ніст-
рам вы сту паць пе рад ды яс па рай, 
дэ ман стру юць «па лі ты ку па двой ных 
стан дар таў». Еў ра са ю зу, на дум ку 
вен гер скіх улад, трэ ба ўма цоў ваць 
су вя зі з Ан ка рой, у поў най ме ры вы-
кон ваць свае аба вя за цель ствы па 
па гад нен ні аб міг ран тах і даць на-
рэш це ста ноў чы ад каз на ту рэц кую 
за яў ку аб пры ёме ў ЕС. Венг рыю 
пад тры ма ла Поль шча: кі раў нік МЗС 
кра і ны Ві тольд Ва шчы коў скі за явіў, 
што «га ланд цы зра бі лі па мыл ку, 

дзей ні ча ю чы за над та жорст ка». Мі-
ністр на га даў, што раз рыў ад но сін 
з Ан ка рой вель мі ня вы гад ны Бру се-
лю: ка лі Тур цыя зноў ад крые ме жы 
для бе жан цаў, хва ля міг ран таў за-
хліс не Еў ро пу.

Рас кол па між ста ры мі і но вы мі 
чле на мі ЕС па ту рэц кім пы тан ні 
вель мі за ўваж ны яшчэ і та му, што 
Фран цыя, пры Алан дзе на стро е ная 
до сыць пра ту рэц кі, гэ тым ра зам ад-
маў ча ла ся. Хоць фран цуз скі МЗС 
да зво ліў Ча ву шаг лу вы сту піць у го-
ра дзе Мец, клю ча выя кан ды да ты 
на па са ду прэ зі дэн та ад рэ ага ва лі 
на гэ та до сыць жорст ка. Эма ну эль 
Мак рон аб ві на ва ціў Ан ка ру ў пра ва-
ка цы ях і за клі каў пад тры маць са юз-
ні каў па Еў ра са ю зе, даў шы тур кам 
«уз год не ны ад каз ад імя ўся го ЕС», 
а Фран суа Фі ён і ўво гу ле за явіў, што 
Фран цыя па він на па пры кла дзе Ні-
дэр лан даў за ба ра ніць усе мі тын гі ў 
пад трым ку кра са віц ка га рэ фе рэн-
ду му.

ЭКА НО МІ КА 
І ПА ЛІ ТЫ КА

Ця пер у Тур цыі зна хо дзіц ца па 
мен шай ме ры 3 міль ё ны бе жан цаў 
з Сі рыі, Аф га ні ста на, Іра ка, Еме на 
і ін шых кра ін. Усе яны ме лі на мер 
тра піць у Еў ро пу па так зва ным 
«бал кан скім шля ху». Па куль Тур-

цыя з'яў ля ец ца ад нос на на дзей ным 
шлю зам на шля ху міг ран таў. Але 
ка лі да га вор з ЕС бу дзе дэ нан са ва-
ны, міль ё ны бе жан цаў мо гуць рас-
па чаць но вую спро бу пра нік нуць у 
Еў ро пу. Га вор ка ідзе аб па гад нен ні, 
яко га Тур цыя і ЕС да сяг ну лі ў 2016 
го дзе. Згод на з ім не ле галь ныя міг-
ран ты з Бліз ка га Ус хо ду, якія пры-
бы ва юць у ЕС праз тэ ры то рыю Тур-
цыі, але не атрым лі ва юць пры тул ку, 
вы сы ла юц ца ў Тур цыю. Пры гэ тым 
за кож на га вы сла на га не ле га ла ЕС 
бу дзе пры маць ад на го бе жан ца, 
ужо за рэ гіст ра ва на га ў Тур цыі.

Па гад нен не так са ма пра ду гледж-
вае вы лу чэн не Еў ра са ю зам срод каў 
на ўтры ман не бе жан цаў у па ме ры 
да €6 млрд. Ад нак па куль бы ло пе-
ра лі ча на толь кі $677 млн. Част кай 
здзел кі з бо ку ЕС так са ма бы ло абя-
цан не ўвя дзен ня бяз ві за ва га рэ жы-
му для Тур цыі ў аб мен на вы ка нан-
не 72 умоў, з якіх па куль вы ка на на 
толь кі па ло ва. Экс перт Дэ від Фі ліпс 
у ін тэр в'ю ча со пі су Fоrеіgn Роlісу вы-
ка заў мер ка ван не, што «здзел ка 
бы ла мёрт ва на ро джа ная», па коль кі 
ЕС і не збі раў ся да ваць кра і не маг-

чы масць бяз ві за ва га ўез-
ду. Боль шасць еў ра пей цаў 
не хо ча ба чыць Тур цыю ў 
шэ ра гах аб' яд нан ня. Па-
вод ле да ных са цы я ла гіч-
на га апы тан ня, дзве трэ ці 
нем цаў вы сту па юць за тое, 
каб урад Гер ма ніі іні цы я-
ваў спы нен не пе ра га во-
раў з Тур цы яй на конт яе 
ўступ лен ня ў Еў ра са юз. 
Дзе ля гэ та га жы ха ры ФРГ 
га то вы пры няць ры зы кі, 
звя за ныя з раз ры вам міг-
ра цый на га па гад нен ня. У 
сваю чар гу, ту рэц кі ўрад 

змог «пра даць» па гад нен не сва ім 
гра ма дзя нам, толь кі па абя цаў шы 
ім бяз ві за вы ўезд у ЕС, па коль кі 
ўнут ры кра і ны шмат тых, хто не-
за да во ле ны зна хо джан нем у кра-
і не міг ран таў. Тур цыя сцвяр джае, 
што вы дат ка ва ла на іх утры ман не 
больш за €7 млрд.

Што да ця пе раш няй кан фран-
та цыі, то з гэ тай на го ды ня мец кая 
га зе та Suddеutsсhе Zеіtung пі са ла, 
што пры ды яг нос ты цы сі ту а цыі не аб-
ход на дак лад на рас ста віць ак цэн ты 
ад нос на та го, хто і як ста віць за да чы 
і да ма га ец ца іх ра шэн ня ў Еў ро пе і ў 
Тур цыі праз эс ка ла цыю ад но сін. На 
дум ку вы дан ня, ад но сі ны «ў хут кай 
бу ду чы ні бу дуць нар ма лі за ва ныя». 
Вар та зга даць асоб ныя кра са моў-
ныя ліч бы. Згод на са ста тыс ты кай, 
на до лю ЕС у Тур цыі пры па дае 
амаль 65% та ва ра аба ро ту. Ста ры 
Свет так са ма не мае на ме ру губ ляць 
для ся бе гэ тую кра і ну. Тур цыя — пя-
ты най буй ней шы ганд лё вы парт нёр 
ЕС пры аб' ёме апе ра цый у па ме ры 
€140 млрд. «Які мі б не пры маль-
ны мі ні бы лі не ка то рыя рэ чы, не ў 
на шых знеш не па лі тыч ных і геа па лі-
тыч ных ін та рэ сах раз ры ваць ад но-
сі ны з Тур цы яй», — за яві ла ра ней 
канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель. 
З ін ша га бо ку, па куль не маг чы ма 
дак лад на ска заць, што на гэ та ад-
ка жа Ан ка ра.

За хар БУ РАК. burаk@zvіаzdа.bу

Рэй тынг Трам па ўпаў да рэ корд на ніз ка га ўзроў ню
Рэй тынг прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па ўпаў да са ма га ніз ка га зна чэн ня з мо-

ман ту яго інаў гу ра цыі. Аб гэ тым па ве дам ля ец ца ў што дзён ным апы тан ні кам па ніі 
Gallup. Дзей насць аме ры кан ска га лі да ра пад трым лі ва юць 37% апы та ных, а не пад-
трым лі ва юць 58%. 22 сту дзе ня, ка лі быў пра ве дзе ны пер шы па доб ны збор да ных, 
коль касць аме ры кан цаў, якія ста ноў ча і ад моў на ад гук ну лі ся пра пра цу Трам па, бы ла 
роў най — па 45%. Тэн дэн цыя ніз ка га рэй тын гу за хоў ва ла ся на пра ця гу пер шых ме ся-
цаў яго прэ зі дэнц тва.

Мар цін Шульц афі цый на стаў кан ды да там у канц ле ры Гер ма ніі
Дэ ле га ты па за чар го ва га з'ез да Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі Гер ма ніі, які пра хо дзіў 

у Бер лі не, пра га ла са ва лі за абран не экс-кі раў ні ка Еў ра пар ла мен та Мар ці на Шуль ца на 
па са ду стар шы ні сва ёй па лі тыч най сі лы. Ён змя ніў на гэ тым мес цы Зіг ма ра Габ ры э ля і 
афі цый на ста но віц ца кан ды да там у канц ле ры і га лоў ным су пер ні кам Ан ге лы Мер кель у 
пе рад вы бар най гон цы. Са цы ял-дэ ма кра ты аб вяс ці лі аб сва ім ра шэн ні вы лу чыць Шуль ца 
лі да рам пар тый на га спі су яшчэ ў сту дзе ні. Вы ра ша на, што бы лы кі раў нік Еў ра пар ла мен та 
мае больш шан цаў у хо дзе пе рад вы бар най ба раць бы схі ліць элек та рат на бок «чыр во-
ных», чым Габ ры эль.

У су свет ным рэй тын гу шчас ця з'я віў ся но вы лі дар
Нар ве гія абы шла шмат га до ва га лі да ра, Да нію, у су свет ным рэй тын гу шчас ця. Ён быў 

апуб лі ка ва ны 20 са ка ві ка, у Су свет ны дзень шчас ця, у рам ках гла баль най іні цы я ты вы ААН 
Sustaіnable Development Solutіons Network (SDSN). Як ад зна ча ец ца, за год нар веж цам уда ло-
ся пад няц ца з чац вёр та га на пер шае мес ца. Да лей з мі ні маль ным ад ры вам раз мер ка ва лі ся 
Да нія, Іс лан дыя і Швей ца рыя. Экс пер ты пад крэс лі лі, што ча ты ры кра і ны на столь кі бліз кія 
па па каз чы ках, што змя ня юць на вяр шы ні рэй тын гу ад на ад ну з го ду ў год.

Да 2048 го да ў мо рах і акі я нах мо жа скон чыц ца ўся ры ба
У Су свет ным акі я не да 2048 го да ры ба мо жа знік нуць у вы пад ку, ка лі 

па ды хо ды да кі ра ван ня ры ба лоў ствам не зме няц ца. Аб та кой не бяс пе цы 
па пя рэ дзі лі спе цы я ліс ты Су свет на га фон ду дзі кай пры ро ды (WWF) у Ра сіі. 
Экс пер ты зра бі лі ад па вед ныя вы сно вы на пад ста ве да ных Хар чо вай і сель-
ска гас па дар чай ар га ні за цыі ААН (FAO), якія сцвяр джа юць, што 90% мар скіх 
ры ба лоў ных про мыс лаў ужо асвое на. Пры гэ тым на мя жы зні шчэн ня ўжо 
зна хо дзіц ца бе лая ры ба, якая з'яў ля ец ца асноў най мар ской кры ні цай хар ча-

ван ня для ча ла вец тва. 90% па пу ля цый буй ных дра пеж ных рыб, як ад зна ча юць экс пер ты, ужо ні ко лі 
не змо гуць ад на віц ца да ра ней шай коль кас ці, у тым лі ку ту нец, трас ка, пал тус, меч-ры ба.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

ТУ РЭЦ КІ «КА ТА ЛІ ЗА ТАР»
Ча му Ан ка ра «ата куе» Ста ры Свет?

Д
ЫП ЛА МА ТЫЧ НЫ скан дал па між Тур цы яй і кра і на мі 
Еў ра пей ска га са ю за не змян шае аба ро ты. У ад каз 
на ра шэн не Ні дэр лан даў ад мя ніць пе рад вы бар чыя 

ме ра пры ем ствы ту рэц кіх па лі ты каў аб ра жа ная Ан ка ра 
пры стра шы ла ра за рваць па гад нен не з ЕС аб вы сыл цы 
не ле галь ных міг ран таў. Ка лі гэ тая кра і на на са мрэч за хо ча 
пай сці на аб васт рэн не, Ста ры Свет мо жа су тык нуц ца 
з на плы вам бе жан цаў, які на па ра дак пе ра сяг не той, 
які зда рыў ся ў 2015—2016 га дах. Чым вы клі ка на та кая 
агрэ сіў ная ры то ры ка Тур цыі?


