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ВА ДА ЗА ЗО ЛА ТА
Саль ва дор ня рэд ка на-

зы ва юць «кра ем вул ка наў». 

Асноў ная част ка яго тэ ры то-

рыі ўяў ляе са бой на гор'е вы-

шы нёй 600—700 мет раў над 

уз роў нем мо ра. Над ім уз ды-

ма юц ца два па ра лель ныя 

лан цу гі вул ка наў. Паў ноч ны, 

больш ніз кі, скла да ец ца з па-

тух лых вул ка наў, а паў днё-

вы — з дзе ю чых. Са мы вы со-

кі з іх — Сан та-Ана (на за ха-

дзе кра і ны) да ся гае вы шы ні 

амаль 2,4 кі ла мет ра. Вул кан 

Ісаль ка, які амаль бес пе ра-

пын на дзей ні чае з XVІІІ ста-

год дзя, ня рэд ка на зы ва юць 

«ма я ком Саль ва до ра»: па 

на чах за ры ва над ім ві даць 

з ка раб лёў, якія пра хо дзяць 

да лё ка ў акі я не. Час тыя вы-

вяр жэн ні і зем ле тра сен ні 

пры чы ня юць не ма лую шко-

ду на сель ніц тву і эка но мі цы 

кра і ны. З ін ша га бо ку, по пел 

і ла ва, якія па кры ва юць зям-

лю на гор'я, спры я юць знач-

на му па ве лі чэн ню ўра джай-

нас ці. А сель ска гас па дар чая 

пра дук цыя ця пер — ас но ва 

экс пар ту кра і ны.

Да пры хо ду ў ХVІ ста-

год дзі іс пан скіх за ва ёў ні каў 

тут іс на ва ла дзяр жа ва Кус-

кат лан, што пе ра кла да ец ца 

з мо вы ін дзей цаў-на ўа як 

«зям ля каш тоў ных ка мя-

нёў». І гэ та са праў ды так — 

у не трах Саль ва до ра шмат 

ка рыс ных вы кап няў. Да ка-

за ны за па сы жа ле за, ме дзі, 

цын ку, свін цу, се раб ра, зо-

ла та, пла ці ны, рту ці, бак сі-

ту, се ры, аз бес ту, ка а лі ну, 

квар цу, гіп су, вап ня ку. Ёсць 

так са ма гра ніт і мар мур. Ад-

нак рас пра цоў ка гэ тых пры-

род ных за па саў больш не 

пра во дзіц ца. Саль ва дор, які 

з'яў ля ец ца са май ма лень кай 

дзяр жа вай Цэнт раль най 

Аме ры кі, пер шым у све це 

ўвёў поў ную за ба ро ну на 

зда бы чу руд ных ка рыс ных 

вы кап няў, каб не да пус ціць 

за брудж ван ня і змян шэн ня 

за па саў піт ной ва ды. За ход-

нія кам па ніі доў гі час рва лі ся 

перш за ўсё да ра до ві шчаў 

зо ла та на поў на чы кра і ны, 

пад раз дзя лен не ка над ска-

аў стра лій скай Oceana Gold 

на ват па да ва ла іск у Між-

на род ны цэнтр па ўрэ гу ля-

ван ні ін вес ты цый ных спрэ-

чак (ІCSІD) — ар біт раж ную 

ўста но ву гру пы Су свет на га 

бан ка, па ве да мі ла Fіnancіal 

Tіmes. За ка на даў чая асамб-

лея Саль ва до ра пры ня ла за-

кон, які пе ра тва рыў ма ра то-

рый на рас пра цоў ку ў паў на-

вар тас ную за ба ро ну, боль-

шас цю ў 69 га ла соў з 84. 

У пад трым ку гэ тай іні цыя-

 ты вы вы сту па лі служ бо выя 

асо бы і на ву коў цы, пра фе-

сій ныя ла біс ты і ка та ліц кая 

царк ва. Пры гэ тым за кон не 

за кра нае зда бы чу ву га лю, 

со лі, ра бо ту ка ме ня лом няў.

Уз ро вень за брудж ван ня 

на ва коль на га ася род дзя ў 

Саль ва до ры з'яў ля ец ца ад-

ным з са мых вы со кіх у рэ гіё-

не (дру гі пас ля Га і ці), а да-

ступ насць піт ной ва ды — са-

май ніз кай, свед чаць да ныя 

ААН. «Гор ная спра ва — тая 

га лі на, пер шай і асноў най 

ах вя рай якой з'яў ля ец ца 

ва да. У вы пад ку з Саль ва-

до рам гэ та пы тан не жыц ця 

і смер ці», — сцвяр джае экс-

перт па гор на руд най га лі не 

Анд рэс Ма кін лі з Цэнт раль-

на а ме ры кан ска га ўні вер сі-

тэ та ў Сан-Саль ва до ры. Ра-

зам з тым, як ад зна ча юць 

эка на міс ты, кра і на ад чай на 

мае па трэ бу ў но вых кры ні-

цах да хо даў. Ра шыць гэ ты 

«рэ бус» па куль не ўда ец ца.

ЧА ТЫР НАЦ ЦАЦЬ 
СЕМ' ЯЎ

Не вя лі кая рэс пуб лі ка (афі-

цый ная наз ва кра і ны — Рэс-

пуб лі ка Эль-Саль ва дор) з на-

сель ніц твам ка ля 6,5 мільё на 

ча ла век доў гі час зна хо дзі-

ла ся на ад ным з пер шых 

мес цаў у све це па ўзроў ні 

гвал ту. За апош нія не каль кі 

га доў ула ды змаг лі да маг-

чы ся па ляп шэн ня сі ту а цыі ў 

сфе ры бяс пе кі, па ве да мі ла 

ТАСС. Па вод ле афі цый ных 

да ных, ле тась у Саль ва до ры 

бы ло здзейс не на 3,34 ты ся-

чы за бой стваў — на 15 пра-

цэн таў менш, чым го дам ра-

ней. Уз ро вень зла чын стваў 

та ко га ро ду склаў 51 вы па-

дак на 100 ты сяч жы ха роў, 

што ў два ра зы менш, чым 

у 2015-м.

Па вод ле не афі цый ных 

да ных, у ста лі цы Саль ва до-

ра што дня ад рук зла чын цаў 

гі не ка ля двац ца ці ча ла век. 

Лю дзей за бі ва юць пры ра-

ба ван ні ці, на прык лад, за 

су пра цоў ніц тва з па лі цы яй. 

Да рэ чы, мяс цо выя вар та выя 

па рад ку пра цу юць толь кі ў 

мас ках, імк ну чы ся сха ваць 

асаб лі выя пры кме ты. Ад на з 

са мых вя до мых бан даў, якая 

дзей ні чае не толь кі ў Саль-

ва до ры, але і ін шых кра і нах, 

у тым лі ку ЗША, — Mara 

Salvatrucha, што на слэн гу 

азна чае «бры га да саль ва дор-

скіх ба дзяж ных му ра шак». 

«Бры га дзі ры» з та ту і роў ка-

мі па ўсім це ле вы лу ча юц ца 

край няй жорст кас цю.

Эка но мі ка кра і ны зна-

хо дзіц ца пад кант ро лем 

алі гар хіі — так зва ных ча-

тыр нац ца ці сем' яў (хоць 

на са май спра ве іх знач на 

больш). Пер ша кры ні цай ба-

гац цяў гэ тых ся мей ных кла-

наў бы ла ка ва, але з ця гам 

ча су іх дзей насць на бы ла 

больш роз на ба ко вы ха рак-

тар і ўклю ча ла ін вес ты цыі 

ў апра цоў чую пра мыс ло-

васць, фі нан сы, ган даль 

і роз ныя га лі ны сель скай 

гас па дар кі. Ад но з га лоў ных 

абя цан няў фа ва ры та і пе ра-

мож цы прэ зі дэнц кай гон кі 

На іба Бу ке ле — ба раць ба 

з ка руп цы яй. Што не дзіў-

на, бо амаль усе па лі тыч-

ныя пар тыі кра і ны за граз лі 

ў звя за ных з ёй скан да лах. 

З апош ніх шас ці прэ зі дэн таў 

кра і ны ў ка руп цыі бы лі афі-

цый на аб ві на ва ча ныя трое. 

Фран сіс ка Фло рэс (зай маў 

па са ду ў 1999—2004 га дах) 

аб ві на вач ваў ся ў тым, што 

з $15 млн, вы дзе ле ных ура-

дам Тай ва ня на да па мо гу 

ах вя рам зем ле тра сен ня, ён 

пе ра вёў $10 млн на ра хун-

кі АРЕ НА, а $5 млн за браў 

са бе. Фран сіс ка Фло рэс па-

мёр, не да жыў шы да пры зна-

ча най да ты су да. Яго пе ра-

ем нік Ан то ніа Са ка (кі ра ваў 

кра і най у 2004—2009 га дах) 

ле тась быў асу джа ны за 

рас тра ту дзяр жаў ных срод-

каў і ад мы ван не гро шай. Ён 

быў пры су джа ны да дзе ся ці 

га доў тур мы і па ві нен вяр-

нуць дзяр жа ве $260 млн. 

Экс-прэ зі дэнт Маў ры сіа Фу-

не су (зна хо дзіў ся ва ўла дзе 

ў 2009—2014 га дах) быў у 

мі ну лым го дзе аб' яў ле ны 

ў між на род ны вы шук. Яго 

ра зам з гру пай служ бо вых 

асоб і сва я коў аб ві на вач ва-

юць у ка руп цый ных дзе ян нях 

і на ня сен ні дзяр жа ве шко ды 

на су му $351 млн. Фу не су 

ха ва ец ца ад пра ва суд дзя 

ў Ні ка ра гуа. У ін тэр в'ю AP, 

да дзе ным на апош нім тыд-

ні пе рад вы ба ра мі, На іб Бу-

келе ска заў: «Мы за яў ля ем 

гуч на і вы раз на: не за леж на 

ад та го, ці бу дзе гэ та хто-

не будзь з на шай пар тыі ці з 

ін шай пар тыі, хто за ўгод на... 

мы бу дзем ра біць за ха ды су-

праць ка руп цы я не раў».

БЫ ЛЫЯ 
СА ПЕР НІ КІ

Дзве вя ду чыя па лі тыч ныя 

пар тыі Саль ва до ра, бы лыя 

са пер ні кі з ча соў гра ма дзян-

скай вай ны, — На цы я на ліс-

тыч ны рэс пуб лі кан скі аль янс 

(ARENA) і «Фронт на цы я-

наль на га вы зва лен ня імя 

Фа ра бун да Мар ці» (FMLN). 

ARENA па чы на ла ся як па лі-

тыч нае кры ло «ба таль ё наў 

смер ці», ары ен та ва нае на 

ЗША. Пер ша па чат ко ва зай-

ма ла ўльтрап ра выя па зі цыі, 

паз ней зру шы ла ся кры ху 

на ле ва. FMLN па чы наў ся як 

аб' яд нан не пя ці паў станц-

кіх гру по вак, ары ен та ва нае 

на СССР, але пас ля за вяр-

шэн ня гра ма дзян скай вай-

ны ў 1992 го дзе транс фар-

ма ваў ся ў ле вую па лі тыч-

ную пар тыю. З 1989-га да 

2009 го да па са ду прэ зі дэн та 

кра і ны зай ма лі прад стаў ні кі 

ARENA, з 2009 па ця пе раш ні 

час — прад стаў ні кі FMLN.

Фронт на гэ тых вы ба рах 

прад стаў ляў 51-га до вы Уга 

Ро джэр Мар ці нэс Ба нілья. 

Пры дзе ю чым і па пя рэд нім 

прэ зі дэн тах ён быў мі ніст-

рам за меж ных спраў. Зна-

хо дзя чы ся на гэ тай па са дзе, 

ён зай маў ся ад наў лен нем 

дып ла ма тыч ных ад но сін з 

Ку бай, не каль кі ра зоў бы-

ваў у Ра сіі.

ARENA вы ста ві ла Кар-

ла са Ка ле ха — 42-га до ва-

га біз нес ме на, ула даль ні ка 

сту пе ні MBA, атры ма най у 

Нью-Ёр ку. Ён сын ад на го з 

най ба га цей шых жы ха роў 

кра і ны і зай мае па са ду ві-

цэ-прэ зі дэн та ў ся мей ным 

біз не се Grupo Calleja, які 

дзей ні чае ў сфе рах не ру хо-

мас ці, фі нан са вых па слуг, 

хар чо вай пра мыс ло вас ці і 

роз ніч на га ганд лю. Пад кі-

раўніцтвам гэ тай кам па ніі 

зна хо дзіц ца вя лі кая част ка 

су пер мар ке таў най буй ней-

шай у кра і не сет кі Super 

Selectos.

Кан ды дат Ха сэ Аль ва ра-

да прад стаў ляў на вы ба рах 

но вую пар тыю VAMOS! (яе 

наз ва пе ра кла да ец ца з іс-

пан скай як «На пе рад!» ці 

«Да вай!»). Аль ва ра да га-

на рыц ца тым, што яго пар-

тыя — адзі ная ў кра і не, якая 

не мае цём на га мі ну ла га.

СЭЛ ФІ 
НА ТРЫ БУ НЕ

На іб Ар ман да Бу ке ле 

Ар тэс — бы лы мэр ста лі-

цы Сан-Саль ва до ра, які 

ка рыс та ец ца ве лі зар най 

па пу ляр нас цю ся род мо-

ла дзі. Яго пе ра мо га ўжо ў 

пер шым ту ры прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў рап тоў на па кла ла 

ка нец амаль 30-га до ва му 

пе ры я ду, на пра ця гу яко га 

іс на ва ла фак тыч на двух-

пар тый ная сіс тэ ма і кра і най 

кі ра ва лі аль бо ўльтра ле выя, 

аль бо ўльтрап ра выя лі да ры, 

якія су праць ста я лі адзін ад-

на му. Бу ке ле, як звы чай на, 

у па цёр тых джын сах і ску ра-

ной курт цы (гэ та яго па ста-

ян нае адзен не), пас ля та го 

як мяс цо вы Цэнт рвы бар кам 

аб вяс ціў, што ён на браў ужо 

амаль 54 пра цэн ты га ла соў 

і яго пе ра мо га ста ла бяс-

спрэч най, ад зна чаў свой 

не ве ра год ны пос пех ра зам 

з ты ся ча мі пры хіль ні каў на 

Мо ра са не — цэнт раль най 

пло шчы Сан-Саль ва до ра, 

пе рад ала svoboda.org.

Прэ зі дэнт, інаў гу ра цыя 

яко га ад бу дзец ца 1 чэр ве-

ня, — эт ніч ны па лес ці нец 

(у Саль ва до ры пра жы вае 

ка ля 100 000 эт ніч ных па-

лес цін цаў, у асноў ным хрыс-

ці ян, чые прод кі іміг ра ва лі 

ў кра і ну ў па чат ку XX ста-

год дзя). З 18 га доў зай ма-

ец ца біз не сам. Па вод ле да-

ных га зе ты El Faro, Бу ке ле 

на ле жыць кам па нія, якая 

зай ма ец ца дыс тры бу цы яй 

та ва раў вя до май япон скай 

фір мы Yamaha ў Саль ва-

до ры (кі раў ні ком кам па ніі 

з'яў ля ец ца яго брат Іб ра хім). 

Так са ма ён ва ло дае рэ клам-

ным агенц твам Obermet (на-

мі наль ным ула даль ні кам 

лі чыц ца яго брат Ка рым). 

У 2012 го дзе Бу ке ле быў 

абра ны мэ рам мяс тэч ка 

Ну э ва-Кус кат лан. Па да ных 

га зе ты El Faro, вы руч ка яго 

кам па ній у той год пе ра-

вы сі ла $13 млн. З 2015-га 

па 2018-ы Бу келе кі ра ваў 

Сан-Саль ва до рам.

У 2017 го дзе ка мі сія па 

эты цы FMLN вы клю чы ла яго 

з пар тыі. У спі се вы лу ча ных 

су праць яго аб ві на ва чан няў 

зна чы лі ся па ру шэн не пра-

грам ных да ку мен таў пар-

тыі, рас коль ніц кія дзе ян ні, 

вы каз ван ні, якія га няць год-

насць чле наў пар тыі і паў-

стан цаў, грэ ба ван не пра ва мі 

жан чын. Пас ля вы клю чэн ня 

На іб Бу ке ле аб вяс ціў ся бе 

не за леж ным кан ды да там, 

гэ тую за яву ён зра біў у «Тві-

тэ ры». Ён уво гу ле ак тыў на 

ка рыс та ец ца са цы яль ны мі 

сет ка мі. У «Фэй сбу ку» на 

яго пад пі са ныя 1,45 міль ё на 

ча ла век. Пра свой на мер ба-

ла та вац ца ў прэ зі дэн ты ён 

так са ма за явіў праз гэ тую 

са цы яль ную сет ку. Ві дэа-

ро лік па гля дзе лі больш за 

міль ён ча ла век.

Пе рад вы ба ра мі Бу ке ле 

спра ба ваў за рэ гіст ра ваць 

улас ную пар тыю Nuevas Іdeas 

(«Но выя ідэі»), але не па спеў 

гэ та зра біць. Ён за знаў ска ар-

ды на ва ны ціск з бо ку быц цам 

бы не пры мі ры мых пра ціў ні-

каў — і ле вай FMLN, і пра ва га 

На цы я на ліс тыч на га аль ян су. 

Яму не да ва лі дзей ні чаць і 

вы сту паць, па гра жа лі за бой-

ствам і не да пус ка лі да СМІ. 

Ад нак у рэш це рэшт Бу ке ле 

знай шоў пад трым ку ў дзіў на-

га з пунк ту гле джан ня па лі-

тыч най ары ен та цыі, ідэа ло гіі і 

ло зун гаў аб' яд нан ня — пра ва-

цэнт рысц ка га кры ла кан сер-

ва тыў на-ле ва цэнт рысц ка га 

Шы ро ка га аль ян су за на цы я-

наль нае адзін ства (GANA).

Бы ло б ня пра віль на лі-

чыць лег ка дум нас цю тое, 

што ад ра зу пас ля аб вя шчэн-

ня вы ні каў га ла са ван ня ён 

зняў на ма біль ны тэ ле фон 

сэл фі са сва і мі пры хіль ні-

ка мі, за ўва жае El Paіs. Гэ та 

доб ра пра ду ма ная стра тэ гія, 

якая пры нес ла свой плён, 

яна да зва ляе зір нуць на па-

лі ты ку пад ін шым ра кур сам. 

Але, як спра вяд лі ва за ўва-

жае вы дан не, ад на спра ва 

вый граць вы ба ры з да па-

мо гай са цы яль ных се так, 

і зу сім ін шая — пра віль на 

вы ка рыс тоў ваць іх пры кі-

ра ван ні кра і най. А праб лем 

у не вя ліч ка га Саль ва до ра, 

як ба чым, ба га та. Яшчэ ад на 

з іх — эміг ра цыя. За ме жа мі 

кра і ны зна хо дзяц ца, па роз-

ных ацэн ках, да 3,5 міль ё на 

яе гра ма дзян. Ві да воч на, 

што пра цяг ак тыў най ба-

раць бы са зла чын нас цю, 

раз віц цё эка но мі кі і па вы-

шэн не ўзроў ню жыц ця на-

сель ніц тва ста нуць асноў ны-

мі за да ча мі, якія да вя дзец ца 

вы ра шаць бу ду ча му кі раў ні-

ку дзяр жа вы.

За хар БУ РАК.

КРАЙ ВУЛ КА НАЎ
Што ад бы ва ец ца ў Саль ва до ры?

37-га до вы На іб Бу ке ле атры маў пе ра ка наў чую пе-

ра мо гу на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Саль ва до ры, 

на браў шы амаль 54 пра цэн ты га ла соў. «Сён ня мы 

ства ра ем гіс то рыю», — за явіў ма ла ды па лі тык яшчэ 

да афі цый на га аб вя шчэн ня вы ні каў. Бу ке ле меў 

ра цыю, па коль кі стаў пер шым пас ля за кан чэн ня ў 

1992 го дзе гра ма дзян скай вай ны кі раў ні ком гэ тай 

дзяр жа вы, які не з'яў ля ец ца прад стаў ні ком ад ной 

з дзвюх най буй ней шых пар тый. За яго кан ку рэн та 

з пра ва га На цы я наль на-рэс пуб лі кан ска га аль ян су 

Кар ла са Ка ле ху ад да лі свае га ла сы 31,6 пра цэн та вы-

бар шчы каў, а за Уга Мар ці нэ са, прад стаў ні ка ле ва га 

Фрон ту на цы я наль на га вы зва лен ня імя Фа ра бун да 

Мар ці, — 13,7 пра цэн та. Но вы прэ зі дэнт атры маў пе-

ра мо гу пад ло зун гам ба раць бы з ка руп цы яй і ад наў-

лен ня па рад ку на ву лі цах кра і ны з вы со кім уз роў нем 

зла чын нас ці. У гэ тым яму, ся род ін ша га, да па маг-

ла до сыць па спя хо вая дзей насць на па са дзе мэ ра 

саль ва дор скай ста лі цы, а так са ма ўмен не пра ца ваць 

з са цы яль ны мі сет ка мі. Ку ды ру шыць цэнт раль на-

 аме ры кан ская кра і на?


