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ПРЫ ВАБ НЫ 
«КА ВА ЛАК»

Вы то кі Каш мі ра ідуць ад ста-

ра жыт на га ганд лё ва га го ра да 

Сры на гар, раз ме шча на га ў вы-

са ка гор'і Гі ма ла яў (ця пер гэ та 

лет няя ста лі ца Джа му і Каш мі-

ра). У сва ёй доў гай і поў най пе-

ра мен гіс то рыі па се лі шча бы ло 

скры жа ван нем ка ра ван ных шля-

хоў (у тым лі ку ле ген дар на га 

Шаў ко ва га шля ху) па між Да лё-

кім і Бліз кім Ус хо дам, Ся рэд няй 

і Паўд нё вай Азі яй. Поў нач Каш-

мі ра спрад ве ку бы ла за се ле на 

пе ра важ на пры хіль ні ка мі іс ла-

му, поў дзень — ін ду іс та мі, а ўс-

ход — бу дыс та мі. Ад нак у цэ лым, 

як лі чыц ца, кан фе сі ям уда ва ла ся 

вы трым лі ваць не аб ход ны ба ланс 

у ад но сі нах і вы пра ца ваць агуль-

ную ідэн тыч насць. З 1846-га ця-

гам ста год дзя Каш мір быў дзяр-

жа вай, якую бры тан ская ка ла ні-

яль ная ад мі ніст ра цыя фак тыч на 

пра да ла ма ха ра джам.

Стра тэ гіч ная тэ ры то рыя — пры-

ваб ны «ка ва лак», а та му з'яў ля ец-

ца прад ме там жорст кай спрэч кі 

з 1947 го да, ка лі Бры тан ская Ін-

дыя, атры маў шы не за леж насць, 

па дзя лі ла ся на дзве дзяр жа вы па 

рэ лі гій най пры кме це — Да мі ні ён 

Па кі стан і Ін дый скі Са юз. Фар-

мі ра ван ні, якія зна хо дзі лі ся пад 

пра мым бры тан скім кі ра ван нем, 

па дзя лі лі лёг ка, а вось са шмат лі-

кі мі на паў не за леж ны мі княст ва мі 

паў ста лі праб ле мы. Тэ а рэ тыч на ў 

іх быў вы бар: да лу чыц ца да Ін дыі 

ці Па кі ста на, па спра ба ваць за ха-

ваць не за леж насць аль бо аб' яд-

нац ца і ства рыць улас ную дзяр-

жа ву. Кі раў нік княст ва Джа му і 

Каш мір ма ха ра джа Хэ ры Сінгх 

доў га спра ба ваў ба лан са ваць. 

Ад нак пас ля та го, як паў ста ла 

част ка яго вой ска, вы му ша ны 

быў па пра сіць Нью-Дэ лі аб да па-

мо зе. Ён яе атры маў, але ў аб мен 

на ўклю чэн не Джа му і Каш мі ра ў 

склад Ін дый ска га Са ю за, хай і з 

асаб лі вым ста ту сам. Гэ та вя до-

ма ж вы клі ка ла ма са вую не за да-

во ле насць на сель ніц тва княст ва.

Пер шы прэм' ер-мі ністр не за-

леж най Ін дыі Джа ва хар лал Нэ ру 

лі чыў, што на дан не асаб лі ва га 

ста ту су гэ та му шта ту да па мо жа 

су па ко іць сі ту а цыю. Та му, па вод-

ле кан сты ту цыі Ін дыі, якая ўсту пі-

ла ў сі лу ў 1950 го дзе, тэ ры то рыя 

атры ма ла ад мыс ло вую аў та но-

мію. Ця пер Нью-Дэ лі кант ра люе 

60 пра цэн таў тэ ры то рыі бы ло га 

княст ва Джа му і Каш мір. Ме на ві-

та на ёй быў ство ра ны ад па вед ны 

штат. Пад кант ро лем Па кі ста на 

зна хо дзіц ца амаль трэць тэ ры-

то рыі, дзе ўтво ра ны пра він цыя 

Гіл гіт-Бал ты стан (ра ней — Паў-

ноч ныя тэ ры то рыі) і «ча со ва не за-

леж ны» Азад-Каш мір (не пры зна-

ная дзяр жа ва Сва бод ны Каш мір). 

Яшчэ ка ля 10 пра цэн таў пло шчы 

(рэ гі ён Ак сай чын, які мае стра-

тэ гіч ную важ насць, па коль кі праз 

яго пра хо дзіць да ро га з Ты бе та ў 

Сінь цзян) зна хо дзіц ца з 1962 го да 

пад кант ро лем Кі тая.

МІ НУС ШТАТ
Му суль ма не скла да юць боль-

шасць мяс цо ва га на сель ніц тва. 

Пры чым ка лі ў цэ лым у Джа му 

і Каш мі ры іх пра жы вае 67 пра-

цэн таў, то ў каш мір скай да лі не 

за гэ ты мі вер ні ка мі аб са лют ная 

боль шасць — 97 пра цэн таў на-

сель ніц тва. Акра мя та го, тут ёсць 

і рэ гі ё ны з ін шым рас кла дам. 

У Джа му 65 пра цэн таў на сель ніц-

тва — ін ду іс ты, а му суль ман толь кі 

31, у Ла дак ху ка ля па ло вы жы ха-

роў — бу дыс ты. Эт на кан фе сій ныя 

су пя рэч нас ці ў Джа му і Каш мі ры 

з'яў ля юц ца ад ной з га лоў ных пры-

чын ак ты ві за цыі ў рэ гі ё не эк стрэ-

місц кіх гру по вак. Каш мір скія ра-

ды ка лы ата ба ры лі ся ў кант ра ля ва-

ным Іс ла ма ба дам Азад-Каш мі ры і 

ка рыс та юц ца поў най пад трым кай 

з бо ку па кі стан скіх спец служ баў. 

Ме на ві та тэ ра рыс тыч ная ак тыў-

насць і ста ла ад ной з га лоў ных 

пры чын, па якіх у Нью-Дэ лі вы ра-

шы лі аб ме жа ваць аў та но мію. На 

дум ку ін дый скіх ула д, ра шэн не па 

зме не ста ту су Джа му і Каш мі ра 

бу дзе спры яць яго эка на міч на му 

раз віц цю і пры то ку сю ды ка пі та лу, 

ра шэн ню са цы яль ных праб лем, у 

тым лі ку вяр тан ню сем' яў ін ду саў, 

больш за 150 ты сяч якіх, па роз ных 

ацэн ках, вы му ша на па кі ну лі гэ тыя 

мяс ці ны ў 1990-я з-за на па даў іс-

лам скіх фун да мен та ліс таў.

«Гэ тае ра шэн не бу дзе ўпі са на 

ў гіс то рыю на шай кра і ны за ла ты мі 

лі та ра мі. На бу ду чыя дзе ся ці год-

дзі Джа му і Каш мір бу дуць моц на 

пры вя за ныя да Ін дыі», — та кія сло-

вы Аміт Шах — кі раў нік МУС Ін-

дыі і прэ зі дэнт кі ру ю чай Бха ра тыя 

джа на та пар ты (БДП) — вы ма віў 

у ніж няй па ла це ін дый ска га пар-

ла мен та тлу ма ча чы бес прэ цэ дэнт-

ны па лі тыч ны крок ура да: ра шэн не 

ад мя ніць дзе ян не двух ар ты ку лаў 

кан сты ту цыі, якія на да ва лі асаб-

лі вы ста тус Джа му і Каш мі ру, і 

пра вес ці яго тэ ры та ры яль ную рэ-

ар га ні за цыю. Дня мі гэ ты штат афі-

цый на стаў са юз най тэ ры то ры яй (з 

ад па вед ным пра ва вым ста ту сам), 

так са ма як і воб ласць Ла дакх, што 

ад яго ад дзя лі ла ся. Да гэ туль кра-

і на скла да ла ся з 29 шта таў і 7 са-

юз ных тэ ры то рый. Апош нія ад мі-

ніст ра цый ныя адзін кі ва ло да юць 

мен шы мі пра ва мі, чым шта ты, 

яны не ма юць гу бер на та раў і кі-

ру юц ца не па срэд на з цэнт ра, але 

не ка то рыя з іх (на прык лад, На цы я-

наль ная ста ліч ная тэ ры то рыя Дэ лі, 

са юз ная тэ ры то рыя Пу ду чэ ры) ма-

юць свае за ка на даў чыя ор га ны.

На ўрад ці ра ды каль нае ра шэн-

не ста ла не ча ка ным сюр пры зам: 

пункт аб пе ра гля дзе ста ту су Джа-

му і Каш мі ра зна чыў ся ў пра гра ме 

Бха ра тыя джа на та пар ты яшчэ з 

1951 го да. Але ні ра зу да гэ туль 

БДП і яе са юз ні кі не ме лі ў пар ла-

мен це та кой пе ра ва гі, якая да зва-

ляе га ран та ва на пра вес ці біль, і да 

та го ж цал кам ла яль на га прэ зі дэн-

та. Да ўся го ін ша га ра шу чыя кро кі 

пад тры ма лі і мно гія апа зі цый ныя 

пар тыі. Тыя, хто вы сту піў су праць 

(Ін дый скі на цы я наль ны кан-

грэс, ле выя і шэ раг рэ гі я наль ных 

пар тый), за кла по ча ны ў асноў-

ным не ўлас на ста ту сам Джа му 

і Каш мі ра, а са мім ме та дам, які 

вы ка рыс та ла кі ру ю чая пар тыя, каб 

пра вес ці па трэб нае ра шэн не. Як 

за ўва жа юць апа зі цый ныя па лі ты кі, 

та кім чы нам мож на рас пус ціць лю-

бы штат у Ін дыі. Ад нак, мяр ку ю чы 

па рэ ак цыі прэ сы і сац се так, гэ тыя 

ар гу мен ты ма ла ка го хва лю юць. 

Пе ра важ ная боль шасць ін дый цаў 

пад трым лі вае ра шэн не ўра да.

ДЖЫН НА СВА БО ДЗЕ
У Каш мі ры Бха ра тыя джа на-

та пар ты ства ры ла мак сі маль на 

зруч ную для пры няц ця ра шэн ня сі-

туа  цыю — вый шла з ура да шта та, 

пас ля ча го ён пе ра стаў іс на ваць. 

Ра зу ме ю чы, што хва ля ван няў і 

не за да во ле нас ці не па збег нуць, 

ін дый скія ўла ды доб ра да іх пад-

рых та ва лі ся. За га дзя пад роз ны мі 

пад ста ва мі яны вы вез лі ту рыс таў 

і па лом ні каў і пе ра кі ну лі ў штат 

да дат ко выя вай ско выя і па лі цэй-

скія пад раз дзя лен ні. Ад ра зу пас-

ля аб вя шчэн ня аб рэ ар га ні за цыі ў 

Джа му і Каш мі ры бы лі ад клю ча ны 

со та вая су вязь і ін тэр нэт, за кры ты 

на ву чаль ныя ўста но вы, арыш та-

ва ны маг чы мыя лі да ры пра тэс ту, 

у тым лі ку кі раў ні кі мяс цо вых па-

лі тыч ных пар тый. Пад рых тоў ка, 

мяр ку ю чы па ўсім, вя ла ся і на 

знеш не па лі тыч ным уз роў ні: ін-

дый цы аку рат на пра зан дзі ра ва лі 

па зі цыю ўсіх буй ных гуль цоў, вы-

свят ля ю чы, як яны мо гуць зрэ а-

га ваць у вы пад ку зме ны ста ту су 

Каш мі ра. І ка лі пе ра ка на лі ся, што 

сур' ёз ных на ступ стваў не бу дзе, 

па ча лі дзей ні чаць хут ка і ра шу ча, 

не да пус ціў шы ні вод най уцеч кі ін-

фар ма цыі.

За Каш мір ужо бы лі тры вай ны. 

Пас ля пер шай — у 1947—1949 га-

дах — ад быў ся па дзел тэ ры то рыі. 

Дру гая па ча ла ся ў 1965-м з-за 

спроб Па кі ста на спра ва ка ваць 

паў стан не ў ін дый скай част цы 

Каш мі ра. Па гад нен не аб урэ гу ля-

ван ні бы ло пад пі са на ў Таш кен це ў 

сту дзе ні 1966 го да. У 1971-м ад бы-

ла ся но вая вай на, у якой Па кі стан 

па цяр пеў цяж кае па ра жэн не і па-

зба віў ся анк ла ва на ўсхо дзе Ін дыі, 

на тэ ры то рыі яко га пас ля бы ла 

аб ве шча на дзяр жа ва Банг ла дэш. 

У вы ні ку сён ня эка но мі ка рэ гі ё на 

ня ўстой лі вая, як і па лі тыч ная сі-

ту а цыя ў ім. У Каш мі ры вы со кае 

бес пра цоўе. Што год тут гі нуць сот-

ні мір ных жы ха роў.

Па збаў лен не рэ гі ё на не за леж-

нас ці пры вя дзе да эс ка ла цыі на-

пру жан ня і рос ту се па ра тыз му, 

ад зна ча юць экс пер ты. Каш мір-

скія па лі ты кі па раў на лі гэ ты крок з 

«вы зва лен нем джы на з бу тэль кі». 

Вар та ча каць як ма са вых бес па-

рад каў, так і тэ рак таў. Ак ты ві зу-

юць сваю дзей насць ра ды каль ныя 

гру поў кі, якія дзей ні ча юць з тэ ры-

то рыі Азад-Каш мі ра. У не пры зна-

най дзяр жа ве ба зу юц ца ты ся чы 

ба е ві коў, дак лад ную іх коль касць 

на зваць не мо жа ні хто. Ра шэн не 

ўла даў Ін дыі здоль нае пры цяг нуць 

у шэ ра гі ра ды ка лаў пэў ную част ку 

каш мір скай му суль ман скай мо ла-

дзі. Да рэ чы, ба е ві кі ўсё больш ак-

тыў на вы ка рыс тоў ва юць тэ рак ты, 

учы не ныя з да па мо гай смя рот ні-

каў, пры чым га лоў ны мі аб' ек та мі 

вы сту па юць як вай скоў цы і па лі-

цэй скія, так і па лом ні кі.

Не вы клю ча ны рост су тык нен-

няў на ін дый ска-па кі стан скай мя-

жы. Ры зы ка вай ны з Па кі ста нам 

пры му шае Нью-Дэ лі тры маць у 

шта це Джа му і Каш мір больш за 

300 ты сяч вай скоў цаў. Тут дыс ла-

ку ец ца прак тыч на трэць аса бо ва га 

скла ду су ха пут ных вой скаў Ін дыі. 

Але шмат лі кі ва ен ны кан тын гент 

не з'яў ля ец ца стап ра цэнт най га-

ран ты яй ад ба я вых дзе ян няў — 

Па кі стан так са ма тры мае на ін-

дый скай мя жы знач ную част ку 

сва ёй су ха пут най ар міі.

Мі ністр за меж ных спраў Па-

кі ста на Шах Мех муд Ку рэ шы 

за явіў, што «Ін дыя вя дзе не бяс-

печ ную гуль ню». Па кі стан скае 

МЗС вы пус ці ла за яву, у якой 

ад зна ча ец ца, што «аку па ва ны 

Ін ды яй Джа му і Каш мір за ста-

ец ца спрэч най тэ ры то ры яй, што 

пры зна ец ца між на род най су поль-

нас цю». «Як адзін з ба коў гэ тай 

спрэч кі Па кі стан вы ка рыс тоў-

вае ўсе срод кі для та го, каб су-

праць ста яць гэ тым не за кон ным 

кро кам», — за яві лі ў знеш не па-

лі тыч ным ве дам стве.

У сваю чар гу на чаль нік шта-

ба су ха пут ных вой скаў Па кі ста на 

ге не рал Ка мар Джа вед Бадж ва 

зая віў, што па кі стан ская ар мія 

пад тры мае жы ха роў ін дый ска-

га шта та Джа му і Каш мір. «Мы 

га то выя да лю бых дзе ян няў для 

вы ка нан ня на шых аба вя за цель-

стваў», — пад крэс ліў ге не рал. 

На са мрэч, ва ен нае ўмя шан не, 

пры нам сі на ця пе раш нім эта пе, 

ка лі Па кі стан да яго не га то вы, — 

пос пе ху не пры ня се і скон чыц ца 

раз гро мам па кі стан скіх сіл. Уз-

мац нен не пад трым кі се па ра тыс-

таў так са ма кар ды наль ным чы нам 

сі ту а цыю не зме ніць. За ста юц ца 

толь кі дып ла ма тыч ныя ва ры ян ты, 

а іх не так шмат. Прэм' ер-мі ністр 

Па кі ста на Ім ран Хан за явіў, што 

ад ме на Ін ды яй асаб лі ва га ста ту су 

шта та Джа му і Каш мір пры вя дзе 

да кра ху мі ру і ста біль нас ці ў рэ-

гі ё не. Ён за клі каў прэ зі дэн та ЗША 

До наль да Трам па рэа лі за ваць 

сваё абя цан не вы сту піць па ся-

рэд ні кам па між ба ка мі кан флік ту. 

Ад нак Ін дыя ад хі ляе маг чы масць 

удзе лу трэ ця га бо ку ў вы ра шэн-

ні пы тан ня, па коль кі лі чыць гэ та 

спро бай умя шан ня ва ўнут ра ныя 

спра вы кра і ны.

Кан фран та цыя па між Ін ды яй і 

Па кі ста нам — дзвю ма ядзер ны мі 

дзяр жа ва мі — вы клі кае за не па ко-

е насць у све це. Ге не раль ны сак-

ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш звяр-

нуў ся да ўра даў кра ін з па тра ба-

ван нем «за хоў ваць мак сі маль ную 

стры ма насць». Сі ту а цыя вель мі 

на пру жа ная, ві да воч на, што каш-

мір скі кан флікт за ста ец ца ад ной 

з най больш вост рых праб лем у 

су час ных між на род ных ад но сі нах 

і яго ўрэ гу ля ван не — пра цэс над-

звы чай ня прос ты і доў гі.

За хар БУ РАК.

На са мрэч гіс та рыч ныя па дзеі ад бы ва юц ца 

на гэ тым тыд ні ў Ін дыі. З па да чы ўра да прэ-

зі дэнт кра і ны Рам Натх Ка вінд пад пі саў указ 

аб ад ме не асаб лі ва га ста ту су шта та Джа му і 

Каш мір і па дзе ле яго на дзве тэ ры то рыі. Па 

сло вах мі ніст ра ўнут ра ных спраў Ін дыі Аміт 

Ша ха, які прад ста віў да ку мент у пар ла мен-

це, сі ту а цыя па тра буе пры няц ця ра шу чых 

мер па рэ ар га ні за цыі гэ тай ад мі ніст ра цый-

най адзін кі. Спа чат ку ра шэн не ўра да ўхва лі-

ла верх няя па ла та — Радж'я Са бха, а пас ля 

ніж няя — Лок Са бха. Та кім чы нам, да ку мент 

ус ту піў у за кон ную сі лу. Да гэ туль Джа му і 

Каш мір меў аў та но мію, у гэ тым шта це усе 

за ко ны, пры ня тыя цэнт раль ным ура дам (за 

вы клю чэн нем тых, што да ты чац ца сфер 

аба ро ны, знеш ніх су вя зяў), па він ны бы лі 

пра хо дзіць праз ад аб рэ нне мяс цо вай асамб-

леі. Штат меў улас ны сцяг. На вош та ў Ін дыі 

лік ві да ва лі аў та но мію?

Пя рэ па лах у Гі ма ла яхПя рэ па лах у Гі ма ла ях
Што ад бы ва ец ца ў Каш мі ры?


