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СПАД ЧЫ НА 
МА ХА РА ДЖЫ

Пас ля Дру гой су свет най вай ны, 

ка лі ка ло ніі еў ра пей скіх ім пе рый 

па ча лі «па рад су ве рэ ні тэ таў», у 

1947 го дзе Ін дыя і Па кі стан аб вя-

сцілі сваю не за леж насць ад Бры-
тан скай ім пе рыі. Так са ма пра-

ду гледж ва ла ся, што ўла да рам 

княст ваў бу дзе да дзе на пра ва вы-

ба ру па між гэ ты мі кра і на мі, 

або — у асаб лі вых вы пад-

ках — маг чы масць па кі нуць 

сваю дзяр жа ву не за леж най. 

Ма ха ра джа Каш мі ра Ха ры 

Сінгх ха цеў за ха ваць не за-

леж насць, ад нак у 1947 го-

дзе на тэ ры то рыі княст ва, 

боль шасць жы ха роў яко га 

скла да лі му суль ма не, па ча-

ло ся паў стан не, у яго ўмя ша-

лі ся атра ды пуш ту наў, якія 

ўвар ва лі ся з тэ ры то рыі Па-

кі ста на. У гэ тых умо вах ма-

ха ра джа звяр нуў ся да ўра да 

Ін дыі з прось бай аб да па мо-

зе і вы ка заў га тоў насць да-

лу чыц ца да Ін дый ска га Са ю за.

Та кім чы нам, у 1947 го дзе па-

ча ла ся пер шая ін дый ска-па кі стан-

ская вай на, якая за вяр шы ла ся ў 

1949-м з да па мо гаю мі ра твор цаў 

ААН. Каш мір быў па дзе ле ны: па-

ло ва тэ ры то рый як штаты Джа му 

і Каш мір увай шла ў Ін дыю, не вя-

лі кае ўтва рэн не Азад Каш мір лі-

чыц ца «аса цы я ва най дзяр жа вай 

Па кі ста на», а поў нач — па кі стан-

скім рэ гі ё нам Гіл гіт-Бал ты стан. На 

фо не су праць ста ян ня част ку тэ ры-

то рыі па сту по ва за няў Кі тай — пад 

яго кі ра ван нем з 1950-х га доў зна-

хо дзіц ца ўсход няя част ка Каш мі ра 

пад наз вай Ак сай чын.

З та го ча су хва ля ван ні ў гэ тай 

воб лас ці не спы ня юц ца. Тут па ста-

ян на пра хо дзяць пра тэс ты мяс цо-

ва га на сель ніц тва, па меж ныя су-

тык нен ні па між Ін ды яй і Па кі ста-

нам, а так са ма тэ рак ты ў ін дый скіх 

шта тах Джа му і Каш мір, якія пра-

вод зяць му суль ман скія гру поў кі. 

За гэ ты пе ры яд ад бы ло ся тры ін-

дый ска-па кі стан скія вай ны. Дру-

гая — у 1965 го дзе — фак тыч на 

за вяр шы ла ся ні чым. А вось пад час 

трэ цяй — у 1971-м — пе ра мож цай 

ста ла Ін дыя. У вы ні ку Ус ход ні Па кі-

стан стаў не за леж най дзяр жа вай 

Банг ла дэш.

Улет ку 1972 го да ў го ра дзе Сім-

ла та га час ныя кі раў ні кі Ін дыі і Па кі-

ста на пад пі са лі мір нае па гад нен не, 

згод на з якім ме жы вяр та лі ся да 

да ва ен ных. У кан цы 1980-х у Каш-

мі ры рэз ка ак ты ві за ва ла ся дзей-

насць тэ ра рыс тыч ных ар га ні за цый, 

якія па тра бу юць «сва бо ды аку па-

ва на га Ін ды яй Каш мі ра». Доў гіх 

ча тыр нац цаць га доў, з 1987-га 

па 2001-ы, прак тыч на ні дня не 

прай шло без на па ду ба е ві коў або 

без аб стрэ лу па гран зас таў та го ці 

ін ша га бо ку. Пік су праць ста ян ня 

прый шоў ся на 1999 год, ка лі па між 

кра і на мі ад быў ся чар го вы ўзбро е ны 

кан флікт, які атры маў наз ву «кар-

гіль ская вай на».

У 1990-м у Джа му і Каш мі ры 

бы ло ўве дзе на пра мое прэ зі дэнц-

кае кі ра ван не, сю ды пе рад ыс ла-

ка ва лі ін дый скія вой скі коль кас цю 

да 20 ды ві зій. З 1995-га ўрад Ін дыі 

па чаў ад да ваць знач на больш ува-

гі шта ту, у пры ват нас ці яго эка на-

міч на му раз віц цю. У су вя зі з гэ тым 

му суль ман скае на сель ніц тва рэ гі ё-

на па сту по ва спы ні ла пра вя дзен не 

пра тэс таў і здзяйс нен не тэ рак таў, 

да пад рыў ной дзей нас ці больш ак-

тыў на да лу чы лі ся ба е ві кі з Аф га ні-

ста на. З 1950-х га доў ААН за клі кае 

пра вес ці ў Каш мі ры рэ фе рэн дум, 

каб уліч ваць мер ка ван не мяс цо вых 

жы ха роў у пры няц ці па лі тыч ных ра-

шэн няў. Нью-Дэ лі пер ша па чат ко-

ва пад трым лі ваў гэ тую ідэю, але 

по тым вы ра шыў, што та кі крок не 

па трэб ны. Пры гэ тым трэ ба мець 

на ўва зе, што боль шасць на сель-

ніц тва (60 пра цэн таў) «ін дый скай» 

част кі Каш мі ра — му суль ма не.

КРОЎ ЗА КРОЎ
Па не ка то рых да ных, ця пер на 

тэ ры то рыі шта таў Джа му і Каш-

мір дзей ні ча юць па мен шай ме ры 

300 ты сяч ін дый скіх вай скоў цаў 

(гэ та фак тыч на трэць уся го аса-

бо ва га скла ду ўзбро е ных сіл Ін дыі) 

і знач ны кан тын гент па лі цыі. У той 

жа час гру поў ка па кі стан скіх ба е ві-

коў на ліч вае да 10 ты сяч ча ла век. 

Як ад зна ча юць экс пер ты, су праць-

ста ян не ў Каш мі ры да гэ туль за ста-

ец ца ад ным з са мых пра цяг лых су-

час ных між на род ных кан флік таў. 

І кры ва вых: па вод ле афі цый ных 

да ных, за больш чым паў ста год дзя 

ўзбро е ных дзе ян няў па між кра і-

на мі Ін дыя стра ці ла 30 ты сяч вай-

скоў цаў і мір ных жы ха роў, та ды як 

Іс ла ма бад за яў ляе аб 70 ты ся чах 

за гі ну лых. Афі цый на па кі стан цы 

аб вяр га юць сваю да тыч насць да 

пад рыў ной дзей нас ці ў ін дый скім 

шта це, толь кі вы каз ва ю чы сваю 

ма раль ную пад трым ку «зма га рам 

за сва бо ду Каш мі ра».

Апош нія ча ты ры га ды ба е ві кі ў 

Каш мі ры пе рай шлі да так ты кі маш-

таб ных тэ ра рыс тыч ных ак таў, якія 

смя рот ні кі з «Джа іш-е-Му ха мад» 

ажыц цяў ля юць су праць ін дый скіх 

сіл бяс пе кі. Да рэ чы, ар га ні за цыя 

пры зна на тэ ра рыс тыч най не толь кі 

ў Ін дыі, Вя лі ка бры та ніі і ЗША, але 

і ў са мім Па кі ста не. Ус плёск тэ ро-

ру вы клі ка ла за бой ства вя до ма га 

ба е ві ка-се па ра тыс та Бур ха на Ва ні. 

22-га до ва га «каш мір ска га Чэ Ге-

ва ру», які стаў для се па ра тыс таў 

сім ва лам ба раць бы за сва бо ду, 

за біў ін дый скі спец наз у вы ні ку 

пе ра стрэл кі пад час спец апе ра цыі 

8 лі пе ня 2016 го да. Толь кі 10 лі пе ня 

11 ча ла век за гі ну лі ў пе ра стрэл цы з 

па лі цы яй і яшчэ не менш за паў сот-

ні атры ма лі ра нен ні. Уся го пад час 

су ты чак з сі ла мі пра ва па рад ку і на-

па даў тэ ра рыс таў, якія ста лі помс-

тай ба е ві коў за смерць Бур ха на 

Ва ні, толь кі з чэр ве ня па ве ра сень 

2016-га за гі ну ла 80 ча ла век.

Ця пе раш ні авія ўдар ад быў ся 

пас ля сё лет ніх па дзей 14 лю та га, 

ка лі на ша шы Джа му — Сры на гар 

ад быў ся тэ ракт, у вы ні ку яко га за-

гі ну лі 45 ча ла век. Ад каз насць за 

яго ўзя ла гру поў ка «Джа іш-е-Му-

ха мад». Пас ля гэ та га Ін дыя аб ві-

на ва ці ла Па кі стан у пад трым цы 

тэ ра рыз му. Эс ка ла цыя ад бы ва ец-

ца на фо не па ве лі чэн ня коль кас ці 

ах вяр у рэ гі ё не. Ле тась у Каш мі ры 

за гі ну ла больш за паў ты ся чы ча ла-

век — мір ных жы ха роў, су пра цоў-

ні каў сіл бяс пе кі і міг ран таў. Гэ та 

больш, чым у лю бы ін шы год гэ та га 

дзе ся ці год дзя. Кі раў нік МЗС Ін дыі 

Суш ма Сва радж на су стрэ чы кі раў-

ні коў МЗС Ра сіі, Ін дыі і Кі тая ў кі-

тай скім Учжэ не за яві ла, што га вор-

ка ідзе не аб ва ен най ата цы, а аб 

дзе ян нях, на кі ра ва ных вы ключ на 

су праць тэ ра рыс таў. «Па кі стан не 

рас па чаў дзе ян няў для ба раць бы 

з тэ ра рыс та мі і ў прын цы пе ад маў-

ляў, што ім вя до ма пра зна хо джан-

не гэ тай гру поў кі на іх тэ ры то рыі. 

Для свай го авія ўда ру мы вы зна чы лі 

мес цы зна хо джан ня ба е ві коў, каб 

па збег нуць гі бе лі ня він ных лю дзей. 

Гэ та бы лі не ва ен ныя дзе ян ні, а 

апе ра цыя для пра ду хі лен ня но вай 

маг чы май тэ ра рыс тыч най ата кі су-

праць Ін дыі», — пры во дзіць РІА На-

ві ны сло вы Суш мы Сва радж.

НЯ МА СА МА ГУБ ЦАЎ
Нью-Дэ лі і Іс ла ма бад зна хо-

дзяц ца ў роз ных «ва га вых ка тэ го-

ры ях». ВУП Ін дыі скла дае ўжо ка ля 

10 трыль ё наў до ла раў па па ры тэ це 

па куп ной здоль нас ці (ППЗ) — трэ-

цяе мес ца ў све це, а на сель ніц тва 

пе ра вы сі ла 1,34 міль яр да жы ха-

роў. На гэ тым фо не Па кі стан, бу-

ду чы не ма лой кра і най з на сель-

ніц твам кры ху мен шым за 200 млн 

жы ха роў і ва ло да ю чы ВУП ка ля 

1 трлн до ла раў па ППЗ, вы гля дае 

сціп ла, ад зна чае vz.ru.

Зрэш ты, у ад роз нен не ад Нью-

Дэ лі, Іс ла ма бад не цу ра ец ца быць 

«ма лод шым парт нё рам» у знеш-

не па лі тыч ных са юзах. Гэ та за бяс-

пе чы ла яму ста біль ныя са юз ніц кія 

ад но сі ны ад ра зу з дзвю ма вя лі кі мі 

дзяр жа ва мі — ЗША і Кі та ем. Злу-

ча ныя Шта ты раз гля да юць Па кі-
стан, як на ту раль ную про ці ва гу 

Іра ну і ма нар хі ям Пер сід ска га за-

лі ва, уліч ва ю чы яго ўплыў 

на клю ча вы рэ гі ён Аф га ні-

стан — Ся рэд няя Азія. Для 

Пе кі на ж Іс ла ма бад — зруч-

ны вы хад у ра ён Пер сід ска га 

за лі ва і ма гут ная про ці ва га 

для Ін дыі.

Та кі скла да ны знеш не па-

лі тыч ны ме заль янс аб умо віў 

і вель мі стра ка ты склад па кі-

стан скіх ва ен на-па вет ра ных 

сіл: у ім муд ра ге ліс тым чы-

нам спа лу ча юц ца кі тай скія 

і аме ры кан скія са ма лё ты, 

да та го ж пе ра мя ша ныя па 

кла сах і га дах вы пус ку, за-

ўва жае vz.ru. Доў гае і маш-

таб нае су тык нен не з ін дый скі мі 

ВПС па кі стан скія прос та не вы-

тры ма юць. Яны ары ен та ва ны на 

хут ка плын ны ба я вы кан флікт з не-

ад клад ным за ва я ван нем пе ра ва гі 

ў па вет ры. А ін дый скія ВПС — гэ та 

авія цыя «вя лі кай вай ны».

Праб ле ма Джа му і Каш мі ра 

між на род ны мі экс пер та мі ацэнь-

ва ец ца над звы чай сур' ёз на. Гэ ты 

рэ гі ён раз гля да ец ца як зо на па-

тэн цый на га ядзер на га кан флік ту. І 

Ін дыя, і Па кі стан ва ло да юць ядзер-

най збро яй (да 120—150 бое  га ло-

вак мае кож ная кра і на). Га лоў ны 

на ву ко вы су пра цоў нік Цэнт ра еў-

ра зій скіх да сле да ван няў Ін сты ту та 

ак ту аль ных між на род ных праб лем 

Дып ла ма тыч най ака дэ міі МЗС Ра-

сіі Анд рэй Ва ло дзін спа дзя ец ца, 

што кан флікт не вый дзе за ме жы 

«ла каль ных мер у ад каз» з бо ку 

дзвюх дзяр жаў. «Ін дыя і Па кі стан 

на сы ча ны збро яй ма са ва га зні-

шчэн ня. Гэ тыя дзяр жа вы зна хо-

дзяц ца на вель мі аб ме жа ва най 

тэ ры то рыі і лю быя буй ныя ва ен-

ныя дзе ян ні мо гуць пе ра рас ці ў 

кан флікт з пры мя нен нем та кой 

зброі», — ад зна чыў экс перт vz.ru.

У сваю чар гу на чаль нік сек та ра 

Азіі Ра сій ска га ін сты ту та стра тэ-

гіч ных іні цы я тыў Ба рыс Вал хон скі 

пе ра ка на ны, што сам факт зні-

шчэн ня са ма лё таў мо жа слу жыць 

«не ка то рай пе ра сця ро гай су праць 

да лей шых пра нік нен няў у чу жую 

па вет ра ную пра сто ру». Важ ны 

фак тар — валодан не кра і на мі 

ядзер най збро яй. «Са ма губ цаў 

ня ма ні ў Ін дыі, ні ў Па кі ста не. Маг-

чы ма, бу дзе яшчэ аб мен уда ра мі, 

але спа дзя ю ся, што ў кан чат ко вым 

вы ні ку ўсё бу дзе вы ра шац ца дып-

ла ма тыч ным шля хам», — за ўва-

жыў экс перт.

Да рэ чы, прэм' ер-мі ністр Па кі-

ста на Ім ран Хан вы ка заў ся як раз 

у та кім клю чы, па ка заў шы на не аб-

ход насць сес ці за стол пе ра га во-

раў з кі раў ніц твам Ін дыі. «Гіс то рыя 

ву чыць нас та му, што вой ны поў-

ныя пра лі каў. Я ха чу спы таць Ін-

дыю: ці мо жам мы са бе да зво ліць 

пра лі чыц ца, уліч ва ю чы тое, якой 

збро яй мы ва ло да ем», — за ўва-

жыў Хан. Між тым, як па ве да мі ла 

га зе та The Tіmes of Іndіa, прэм' ер-

мі ністр Па кі ста на пра вёў на ра ду з 

кі раў ніц твам На цы я наль на га ка-

манд на га цэнт ра, у пад па рад ка-

ван ні яко га зна хо дзяц ца ядзер ныя 

ар се на лы.

ВА ДА І ВЫ БА РЫ
На дум ку Ба ры са Вал хон ска-

га, ця пе раш няй эс ка ла цыі спрыя -

ла не каль кі фак та раў. Га лоў ны 

за клю ча ец ца ў тым, што ні ад на 

кра і на не хо ча са сту паць. «Для 

Ін дыі гэ та асаб лі ва важ на, та му 

што вяс ной там прой дуць вы ба-

ры, і пе ра мо га для кі ру ю чай пар тыі 

не га ран та ва на. Та му ўра ду важ на 

па ка заць свой су пра ціў», — пад-

крэс ліў экс перт. ЗША, Кі тай і Ра сія, 

ня гле дзя чы на іс ну ю чыя па між са-

бой су пя рэч нас ці, ад на душ на за-

клі ка юць Нью-Дэ лі і Іс ла ма бад да 

стры ма нас ці. Адзі нае мер ка ван не 

вя ду чых дзяр жаў све ту, на дум ку 

экс пер таў, ады грае важ ную ро лю 

ў не да пу шчэн ні поў на маш таб на га 

кан флік ту.

Упор на дып ла ма тыю, без умоў-

на, аб на дзей вае. Ёсць і яшчэ ад на 

важ ная ака ліч насць — ва да. Сіс тэ-

ма Ін да скла да ец ца з трох за ход ніх 

і трох ус ход ніх рэк. Па да га во ры аб 

во дах Ін да, пад пі са ным Ін ды яй і 

Па кі ста нам пры па ся рэд ніц тве Су-

свет на га бан ка ў 1960 го дзе, Нью-

Дэ лі атры маў пра ва вы ключ на га 

ка ры стан ня во да мі ўсход ніх рэк да 

мя жы з Па кі ста нам. Іс ла ма бад, у 

сваю чар гу, мо жа ка рыс тац ца во-

да мі за ход ніх рэк. Ад нак ню анс у 

тым, што іх вы то кі зна хо дзяц ца на 

тэ ры то рыі Ін дыі. У Па кі ста не даў-

но асце ра га юц ца, што ў вы пад ку 

кан флік ту ін дый цы прос та пе ра-

кры юць рэ кі і ар га ні зу юць у кра і не 

штуч ную за су ху. Праў да, ва ўсіх 

па пя рэд ніх кан флік тах Ін дыя ні ра-

зу не па ру ша ла ўмо вы да га во ра.

Як спа дзя юц ца экс пер ты, хут чэй 

за ўсё, ця пе раш няе су праць ста ян-

не не вый дзе за рам кі чар го ва га 

пры гра ніч на га кан флік ту. З ін ша га 

бо ку, і кан чат ко ва га вы ра шэн ня сі-

ту а цыі ў перс пек ты ве не пра гля да-

ец ца. А гэ та зна чыць, што Каш мір 

і на да лей бу дзе пе ры я дыч на міль-

гаць у звод ках су свет ных на він.

За хар БУ РАК.

На гэ тым тыд ні асноў най га ра чай кроп кай пла не ты стаў Каш-

мір. Гэ та воб ласць на паў ноч ным за ха дзе паў вост ра ва Ін да-

стан, ко ліш няе княст ва ў Гі ма ла ях. У ноч на 26 лю та га ін дый-

ская авія цыя на нес ла ўдар па буй ным трэ ні ро вач ным ла ге ры 

тэ ра рыс тыч най гру поў кі «Джа іш-е-Му ха мад» у па кі стан скай 

част цы Каш мі ра. У вы ні ку авія на лё ту бы ло зні шча на ка ля 

300 ба е ві коў. Ра ні цай на ступ на га дня прэс-сак ра тар па кі стан-

скіх уз бро е ных сіл ге не рал-ма ёр Асіф Га фу ры за явіў, што ВПС 

Па кі ста на збі лі два ін дый скія ваенныя са ма лё ты. У ад каз ВПС 

Ін дыі збі лі па кі стан скі зні шчаль нік F-16. Нью-Дэ лі пры вёў свае 

ўзбро е ныя сі лы ў стан поў най ба я вой га тоў нас ці. Тое ж са мае 

зра біў і Іс ла ма бад. Пас ля па між ба ка мі ад бы ла ся жорст кая на-

зем ная пе ра стрэл ка. Та кім чы нам, раз гар нуў ся поў на маш таб-

ны ва ен ны кан флікт, за якім з тры во гай со чаць ва ўсім све це. 

Ці ўдас ца Ін дыі і Па кі ста ну ка лі не ўрэ гу ля ваць су пя рэч нас ці, 

то хоць бы ады сці ад не бяс печ на га пунк ту не зва ро ту?

КАШ МА РЫ Ў КАШ МІ РЫКАШ МА РЫ Ў КАШ МІ РЫ
Ча му аб васт рыў ся кан флікт па між Ін ды яй і Па кі ста нам?


