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POLITIČNOGEOGRAFSKA ANALIZA KRIZNEGA OBMOČJA V KAŠMIRJU
IZVLEČEK:
Kašmir, v preteklosti prinčevska država, ki so ji vladali hindujski maharadže, je od leta 1949
politično razdeljen med Indijo in Pakistan, provinco Aksai Čin pa je leta 1962 okupirala
Kitajska. Politične razmere na območju Kašmirja so nestabilne že več kot šest desetletij, ob
dejstvu, da Indija in Pakistan posedujeta jedrsko orožje, pa dobi krizno žarišče še dodatno
dimenzijo. Sovražni državi sta se zaradi sporne himalajske regije zapletli v dve vojni, leta
1999 sta bili na območju Kargila na pragu nove, morda celo jedrske vojne. Ob politični
podpori Pakistana je začelo v Kašmirski dolini leta 1989 proti indijskim oblastem delovati
odločno separatistično gibanje. Medtem ko si nekatere islamske militantne skupine
prizadevajo za priključitev k Pakistanu, se druge borijo za neodvisno državo Kašmir. Da bi
vlada iz New Delhija zadušila nasilje, je v pokrajino poslala več kot sto tisoč vojakov, ki pa
vse do danes niso odšli. Območje ostaja visoko militarizirano, od izbruha spopadov v letu
1989 je v nasilju umrlo vsaj 40.000 ljudi. Kljub predlaganim rešitvam konflikta Indija in
Pakistan ne popuščata in se oklepata svojih stališč, kar pa ne omogoča ustrezne rešitve spora.
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politična geografija, krizna območja, Kašmir, Indija, Pakistan, Kitajska

POLITICALGEOGRAPHIC ANALYSIS OF KASHMIR AS CRISIS AREA

ABSTRACT:
Kashmir, princely state ruled by Hindu maharaja in the past, was politically divided between
India and Pakistan in 1949. The province of Aksai Chin was incorporated into China after war
with India in 1962. The political situaton in Kashmir has been unstable for more then six
decades and considering the fact that Inda and Pakistan both poses nuclear weapons, another
dimension is added. India and Pakistan fought two wars over disputed Himalayan region, in
1999 in Kargil they were on the brink of another war, maybe even nuclear. In 1989
foundamental islamic separatistic movement supported by Pakistan was introduced in
Kashmir valley. Indian government deployed more then 100.000 indian soldiers to Kashmir
valley, which have not left the region till today. Kashmir remains higly militirised zone. At
least 40.000 people died since the violence started in 1989. Many solutions to the problem
have been proposed, but India and Pakistan still insists on their diffrent points of view, which
do not allow efficient solution of the conflict.
KEY WORDS:
political geography, crisis area, Kashmir, India, Pakistan, China
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1. UVOD
Kašmir leži v severozahodnem delu indijske podceline. Od ustanovitve Indije in Pakistana
leta 1947 je Kašmir jabolko spora med sosednjima državama. Pakistan ga terja zase, sklicujoč
se na zgodovinski razvoj in na večino prebivalcev, ki so muslimanske vere. Hindujski
maharadža Hari Singh pa je 26. 10. 1947 razglasil priključitev Kašmirja k Indiji. Obe državi
sta skušali zagotoviti svoje interese, sklicujoč se na zgodovinske in kulturne pravice do tega
ozemlja, zato sta zasedli Kašmir. V mejni spor med državama je leta 1949 posegla OZN in od
tedaj je Kašmir politično razdeljen. OZN je ustavila spopade in oblikovala črto premirja, ki je
postala znana kot Nadzorna črta ali LOC (Line of control). Toda vse do danes nadzorna črta
ni kaj dosti pripomogla, da bi preprečila spopade med sprtima stranema. Zaradi Kašmirja sta
Indija in Pakistan vojskovala dve vojni, leta 1999 sta bili sovražni deželi v visokogorskem
območju Kargila na pragu nove vojne. Takrat sta si sovražni državi grozili tudi z uporabo
jedrskega orožja.
Kašmir je tretje tisočletje pričakal razdeljen med tri države. Vsaka izmed njih svoje
teritorialne zahteve opravičuje z dogodki iz pretekle in polpretekle zgodovine. Kašmir je od
leta 1949 politično razdeljen med Pakistan in Indijo, leta 1962 pa je gorati del na skrajnem
severovzhodu - del planote Ladak, zasedla Kitajska. Od skupne površine bivše prinčevske
države Džamu in Kašmir v velikosti 222.236 km2, pripada sedaj Indiji v okviru zvezne države
Džamu in Kašmir 100.569 km2, pod nadzorom Pakistana je 78.932 km2 ozemlja, provinca
Aksai Chin, ki meri 42.735 km2 pa je od indijsko-kitajske vojne leta 1962 pod nadzorom
Kitajske (Vuk, 2002).
Po treh vojnah med Indijo in Pakistanom je konflikt dobil nove dimenzije na začetku
devetdesetih let preteklega stoletja, ko se je indijski oblasti začelo prvič z orožjem upirati
ljudstvo Kašmirja. Medtem ko si nekatere militantne islamske skupine prizadevajo za
priključitev k Pakistanu, druge zahtevajo neodvisno državo Kašmir. Indija je v pokrajino
poslala desettisoče vojakov, ki vse do danes niso odšli. Muslimani iz indijske zvezne države
Džamu in Kašmir, predvsem iz Kašmirske doline, imajo indijske vojaške enote za
okupacijsko vojsko. Trdijo, da indijski vojaki načrtno trpinčijo, posiljujejo in morijo
muslimane v Džamuju in Kašmirju. Na drugi strani je morala hindujska manjšina Kašmirskih
Panditov zaradi nasilja in številnih okrutnih dejanj islamskih skrajnežev zapustiti svojo
domovino, Kašmirsko dolino. Indijska vlada je večino Panditov naselila v begunska taborišča
v Džamuju in Delhiju.
V zadnjem času so se razmere v Kašmirju nekoliko umirile, izboljšali pa so se tudi odnosi
med Indijo in Pakistanom. Po dogodkih, ki so sledili terorističnemu napadu na WTC v New
Yorku je Pakistan pod pritiskom mednarodne skupnosti začel aretacije pripadnikov islamskih
militantnih skupin, za katere se domneva, da so vpletene v samomorilske in druge teroristične
napade v indijskem Džamuju in Kašmirju. Odnosi med Indijo in Pakistanom so se ponovno
poslabašali po terorističnem napadu v Mumbaju novembra leta 2008, za katerega so indijske
oblasti obsodile islamsko militantno skupino Lashkar e Toiba, ki je aktivna v indijskem
Kašmirju in je deležna pomoči in logistike s strani Pakistana. Kljub številnim poskusom
sprave med obema jedrskima tekmecema na indijski podcelini napetostim ni videti konca.
Kašmir še vedno ostaja prizorišče spopadov med islamskimi skrajneži in indijsko vojsko, v
katerih življenja izgubljajo tudi civilisti.
Nobena izmed sprtih strani noče popustiti; načeloma se tako Indija kot Pakistan zavzemata za
pogajanja, vendar pod pogoji, ki so za nasprotno stran nesprejemljivi. Morda brezizhodnost

kašmirskega konflikta še najbolje ponazarjajo besede, ki jih je izrekel bivši pakistanski
premier Zulfikar Ali Bhuto, ko je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izjavil, “da bodo
Pakistanci še tisoč let raje jedli travo, kakor da bi pri jedrskem programu zaostali za Indijo in
ji prepustili kašmirski raj”. Na območju Kašmirja se že več kot 60 let dogajajo vojaški
spopadi, gverilsko vojskovanje in zločini, podprti z verskim ekstremizmom. Od izbruha
nasilja leta 1989 je po podatkih indijske vlade v Džamuju in Kašmirju umrlo preko 40.000
ljudi, število žrtev, ki jih navajajo mednarodne humanitarne organizacije je vsaj enkrat večje.
Konflikt ostaja do danes nerešen.
1.1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Diplomsko delo z naslovom Političnogeografska analiza kriznega območja v Kašmirju se
ukvarja s preučevanjem več kot šestdeset let starega kriznega območja v Himalaji. Namen
diplomske naloge je s pomočjo analize literature, statističnih podatkov in ostalih virov
proučiti in analizirati regionalnogeografsko strukturo Kašmirja in njegove tipične probleme.
Cilj diplomskega dela je predstavitev dolgotrajnega kriznega območja Kašmirja, ki ima
večplastno ozadje. Na podlagi pridobljenih podatkov želim pojasniti razloge za nastanek
omenjenega konflikta in ovrednotiti posledice konflikta.
Diplomsko delo bo na podlagi preučevenih dejstev potrdilo ali ovrglo zastavljeno delovno
hipotezo:
1. Vzroki za nastanek dolgotrajnega in nerešenega kriznega žarišča v Kašmirju so
večplastni. Poleg spleta zgodovinskih okoliščin so pri oblikovanju krize igrali poglavitno
vlogo družebenogeografski (verska in etnična sestava) in naravnogeografski dejavniki
(povirje Inda).
Diplomsko delo je razdeljeno na šest glavnih tematskih sklopov. V uvodu so postavljeni
glavni cilji diplomske naloge, pregledani so viri in literatura, postavljena je delovna hipoteza
in predstavljena metodologija dela. Drugo poglavje je namenjeno teoretski predstavitvi
ključnega pojma, ki ga diplomsko delo obravnava. Definiral sem kaj krizna območja so,
kakšni so vzroki za njihov nastanek, ter kakšne so njihove značilnosti in razvojne faze. V
tretjem poglavju predstavljam osnovne fizično in družbenogeografske lastnosti Kašmirja, ki
so odločilno vplivale na nastanek kriznega območja. Razgibano zgodovino Kašmirja do
delitve Indijske podceline leta 1947 sem predstavil v četrtem poglavju. V petem poglavju, ki
je namenjeno predstavitvi razvoja konflikta v Kašmirju podrobneje analiziram konflikt med
Indijo in Pakistanom, med Kitajsko in Indijo ter konflikt v indijski zvezni državi Džamu in
Kašmir. Večplastne posledice dolgotrajnega kriznega žarišča so predstavljene v šestem
poglavju. Zaradi boljšega razumevanja in časovnega pregleda poteka dogodkov, ki so vezani
na Kašmirsko krizno območje, prilagam še slovar pojmov in kronologijo dogodkov.
Literatura in viri so predstavljeni v enajstem poglavju.
1.2 METODOLOGIJA DELA
V diplomski nalogi z naslovom Političnogeografska analiza Kašmirja kot kriznega območja
so uporabljene različne metode preučevanja. Osnovni in hkrati prevladujoči pristop je metoda
analize in interpretacije pisnih virov, ki temelji na preučevanju in analizi podatkov iz
razpoložljivih sekundarnih virov. Analiziral sem knjige, članke in spletne vire, ki obravnavajo
aktualno tematiko. Z opisno oz. deskriptivno metodo sem pojasnil temeljne pojme v
diplomski nalogi, opisal fizično in družbeno-geografske značilnosti Kašmirja in zgodovino ter

razvoj konflikta. Sledila je analitično-sintetična metoda. Najprej sem z analizo razstavil
posamezne dele virov in jih po preučitvi s sintezo povezal v celoto ter tako skušal opredeliti
vzroke, potek in posledice dolgotrajnega Kašmirskega konflikta.
Pri sestavi diplomske naloge sem uporabil predvsem tujo literaturo in vire (večino v
angleškem jeziku), saj je kašmirsko krizno območje v slovenski literaturi precej skromno
predstavljeno. Izjema je nekaj strokovnih člankov objavljenih v revijah Geografski obzornik
in Slovenska vojska, del podatkov sem pridobil tudi iz novinarskih prispevkov objavljanih v
Sobotni prilogi Dela. Ti se ukvarjajo predvsem s predstavitvijo razmer v indijskem delu
Kašmirja, imenovanim Džamu in Kašmir. V drugem poglavju, kjer predstavljam definicijo
krize, kriznega žarišča, njihov razvoj in posledice sem uporabil prispevka J. Zupančiča,
objavljena v Geografskem obzorniku (2005) in reviji Dela (2006). Pri opisu družbeno in
naravnogeografskih potez indijske zvezne države Džamu in Kašmir sem se uprl na članek D.
Kladnika (Geografski obzornik, 1993). Pri predstavitvi razvoja konflikta sem uporabil tri
zaporedne članke v reviji Slovenska vojska, avtorjev L. Kodrič in V. Vuk. V slovenski
literaturi obstaja tudi nekaj člankov v različnih revijah, časopisih in tednikih (Svet in ljudje,
Gea, Horizont, Delo, Večer), vendar so ti večinoma bolj potopisne narave.
Novejše statistično gradivo in podatke o posledicah krize, sodobnem političnogeografskem
razvoju in današnjih problemih Kašmirja sem povzel po spletnih virih. Ker je krizno območje
Kašmirja še zmeraj aktualno, je potrebno biti pri izbiri virov na svetovnem spletu zelo
previden. Pri pisanju diplomske naloge sem uporabil spletne strani različnih organizacij, a je
potrebno te vire sprejemati z določeno mero kritičnosti. Podatke sem iskal na uradnih straneh
mednarodnih organizacij, kot tudi na uradnih straneh vlad Indije in Pakistana. Kartografsko
gradivom sem povzel po spletnih virih in deloma po tiskani literaturi; potrebno ga je bilo
ustrezno prilagoditi.

2. TEORETIČNI VIDIKI GEOGRAFSKEGA PROUČEVANJA KRIZNIH OBMOČIJ
Geografija ima kot kompleksna prostorska veda zelo pomembno vlogo pri proučevanju
kriznih območij. Z analizo fiziognomije, strukture in funkcij pokrajine želi ugotoviti razloge
za nastanek kriznega območja. Zanima jo sam potek krize, od začetnih zapletov do trenutnega
stanja. Analizi poteka krize sledi še analiza posledic konflikta, s katero poskuša evidentirati in
določiti kratkoročni ter dolgoročni pomen in vpliv konflikta. Kot zadnje želi poiskati
perspektive in razvoje možnosti na kriznem območju (Zupančič, 2006).
V literaturi zasledimo več različnih definicij krize. Splošna definicija v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika pravi, da je kriza stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj
začnejo hitro slabšati (SSKJ, 1997). Stern jo opredeljuje kot situacijo, ki izhaja iz sprememb v
zunanjem in notranjem okolju družbe in jo opredeljujejo tri nujne in zadostne percepcije s
strani odgovornega odločevalca: grožnja temeljnim vrednotam, nujnost in negotovost
(Grošelj, 2004). Pri Heidelberškem inštitutu za raziskovanje mednarodnih konfliktov je kriza
ena izmed stopenj intenzivnosti konflikta. Tega opredeljujejo kot dlje časa trajajoče in
obsežno nasprotje interesov glede nacionalnih vrednot med najmanj dvema subjektoma
(država, različni organizirani subjekti v državi), ki sta odločena zadovoljiti svoje interese in
doseči lastne cilje. Ločijo med štirimi intenzivnostmi konflikta: latentni konflikt, izraženi
konflikt, kriza in resna kriza. Krizo opredeljujejo kot napeto situacijo, v kateri vsaj ena od
strani uporablja silo, konflikt pa lahko označimo za resno krizo, če se nasilje uporablja
pogosto in na organiziran način (HIIK, 2006).
Po definicija Zupančiča so krizna območja tista območja zemeljskega površja, ki so
predvsem zaradi družbenih dejavnikov doživela naglo poslabšanje gospodarskega stanja,
dramatične spremembe starostne, spolne, narodne sestave ter geografsko razporeditev
prebivalstva, zaostritev odnosov med različnimi skupinami prebivalstva ter nastanek
konfliktov, izolacijo gospodarskih in kulturnih tokov in odnosov ter podobno. Nanje navadno
opozarjajo posledice spopadov (ruševine v naseljih in druge sledi bojev), kaotično pravno
stanje, anarhija v delovanju javnih ustanov, prevlada črnega trga in različnih nelegalnih
gospodarskih operacij, odsotnost investicij, beg kapitala in različnih gospodarskih dejavnosti,
zelo nizka raven osebne in kolektivne varnosti, pogosto uporabljene oblike represije,
prisotnost različnih paravojaških skupin, naglo povečana smrtnost in zmanjšana rodnost,
množične selitve, pojav beguncev, odsotnost ali močna redukcija delovanja izobraževalnega
sistema ter zdravstvenega in socialnega varstva (Zupančič, 2006).
2.1. VZROKI ZA NASTANEK KRIZNIH OBMOČIJ
Vzrok za nastanek kriznega območja je najpogosteje v konfliktu. Na splošno lahko konflikt
definiramo kot situacijo, v kateri so posamezniki, skupine ali države vpleteni v resno
nestrinajnaje in/ali nasprotovanje (Peterlin, 2006).
Najpogostejši razlog oblikovanja kriznih območij so konflikti med različnimi skupinami
prebivalstva. Gre predvsem za etnično, versko in kulturno, pa tudi politično in ideološko
opredeljene skupine. Konflikte pogosto sprožijo tudi kričeča nasprotja med revnimi in
bogatimi ter vztrajno poslabšanje gospodarskih razmer. Tudi različne oblike totalitarne oblasti
pogosto vodijo v konfliktna stanja. Velike naravne katastrofe, kot so ponavljajoče se poplave,
potresi ali suše lahko povzročijo dramatično poslabšanje družbenih in gospodarskih razmer v
prostoru.

Nastanek kriznega območja lahko sproži tudi agresija sosednjih političnih enot ali širših
družbenih skupin, ki želijo drugačno razporeditev dobrin, nadzor nad ozemljem in njegovimi
strateškimi prvinami, širitev gospodarskega, političnega ali ideološkega vpliva. Velike sile so
si zaradi strateških razlogov privoščile t.im. »preventivni udar«, ki naj bi preprečil njim
neželen razvoj na območjih oziroma v državah, ki so jih opredelili kot strateško pomembne.
To so bile različne vojaške intervencije, pogosto načrtovane kor kratkotrajni, začasni ali celo
zgolj svarilni ukrep, a so se potem razvlekli v večmesečno ali celo večletno klasično
bojevanje in gverilski odpor (npr. Sovjetske intervencije v Afganistanu s pričetkom leta
1979). Značilen primer preventivnega udara je tudi ameriška intervencija v Iraku (Zupančič,
2005).
2.2.RAZVOJNE FAZE KRIZNEGA OBMOČJA
Krizna območja se med seboj močno razlikujejo, vendar imajo kljub temu vrsto skupnih
potez. Potek krize ima nekatere značilne razvoje faze. Te so:
1. Faza zapletanja - pojav strukturnih neravnovesij in ustvarjanje napetosti.
2. Incident - enkraten dogodek, ki pomeni mejo med mirom in spopadi.
3. Izbruh krize - naglo in dramatično poslabšanje videza, strukture in funkcije neke
pokrajine.
4. Faza skrivanja konflikta in krize – poskusi domačega reševanja krize.
5. Internacionalizacija krize - formalno priznanje krize in poziv k mednarodnim vidikom
reševanja.
6. Intervencija - obsega časovno kratko ustvarjanje in precej daljše vzdržavanje miru.
7. Sanacija - ukrepi in postopki, ki vodijo k umiritvi razmer in odpravi vzrokov krize.
8. Revitalizacija - obnova potencialov in integracija v regionalno in globalno okolje.
Čeprav mnoga krizna območja, ki so se pojavila po drugi svetovni vojni, še niso doživela
uspešne revitalizacije, je vztrajanje mednarodnih dejavnikov, začenši z Varnostnim svetom
OZN, vendarle porok načelnega hotenja po izboljšanju razmer in končanju kriz in konfliktov.
Zdi se, da mnoga krizna območja ostajajo latentna žarišča. Možnosti ponovne politične
recesije s konflikti in destruktivnimki procesi ostaja trajna opcija (Zupančič, 2006).
Fotografija 1: Militarizirane ulice Šrinagarja

Vir: M. Lozinšek, sep. 2009

2.3 LASTNOSTI KRIZNIH OBMOČIJ
Krizna območja so tisti predeli zemeljskega površja, ki so v zelo kratkem času doživeli nagle
fiziognomske, strukturne in funkcijske spremembe z izraztio tendenco poslabšanja. So
poseben tip antropogeno spremenjene pokrajine. Na zunaj nas krizna območja opozarjajo z
ruševinami, ki so posledica oboroženih vojaških spopadov. Močno je spremenjen način
življenja ljudi, ki postane manj predvidljivo. Prebivalstvo se prilagaja trenutnim možnostim
preživetja. Povečana je smrtnost, zmanjšana rodnost, ljudje se množično selijo. Prebivalstvo
ogroženih območij je prisiljeno v beg in begunci so zatočišča največkrat prisiljeni iskati
onstran meja svoje domovine. Ponavadi se zatečejo v sosednje države, kjer naj bi dobili
mednarodno zaščito (Zupančič, 2005).
Krizna območja so z različnimi oblikami sankcij izločena iz svetovnih tokov, v državi vlada
kaotično pravno stanje. Trgi izgubijo zaupanje. V normalnih okoliščinah mirnega razvoja je
poglavitna sila, ki določa tržne cene in dobiček, tekmovanje. V kriznih razmerah ta
tekmovalnost izginja, kar pripelje do dviga cen in monopolnega trga. Pogosto se pojavi tudi
črni trg, poveča se stopnja kriminalitete. Dejavnosti upornikov in tudi vlade postajajo vedno
bolj prikrite in ne omogočajo natančne raziskave (Pfeifer, 2004). V delovanju javnih ustanov
vlada anarhija. Možna je tudi odsotnost ali vsaj močna redukcija v delovanju izobraževalnega
sistema ter zdravstvenega in socialnega varstva.
Pomembno vlogo na kriznih območjih ponekod prevzamejo mednarodne mirovne sile, ki si
prizadevajo za preprečevanje ali reševanje konfliktov, za pospeševanje političnih dogovorov
ter krepitev civilne družbe. Območja tako postanejo na različne načine odvisna ozemlja:
gospodarsko, kot prejemniki pomoči humanitarnih organizacij; vojaško, z mirovnimi
operacijami; politična odvisnost pa se kaže s tujim nadzorom nad razvojem odnosov med
različnimi skupinami prebivalstva (Zupančič, 2006).

3. GEOGRAFSKI ORIS KAŠMIRJA
3.1 FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS KAŠMIRJA
3.1.1 LEGA IN POVRŠJE
Kašmir leži na severozahodu indijske podceline in ga označuje izrazito razgibano in gorato
površje. Ozemlje pripada večinoma območju mladonagubanih gorstev Himalaje,
Karakoruma, Pamirja in Hindukuša. Razlike v nadmorskih višinah znašajo od 274 m n.v na
Pandžabski ravnini (mesto Džamu), do 8615 m n.v, kolikor meri najvišji vrh KarakorumaGora K2. Kašmir leži med 32° in 37° s.g.š in 74° in 80° v.g.d. (Husain, 2000) Površina
nekdanje prinčevske države Džamu in Kašmir je ob delitvi indijske podceline merila 222.236
km2, kar je nekoliko manj kot površina Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne
Irske (244.800 km2). Kašmir na severu in vzhodu meji na Afganistan in kitajski avtonomni
pokrajini Sinkiang in Tibet, na jugu na indijski zvezni državi Himačal Pradeš in Pandžab, ter
na zahodu na pakistanski provinci Pandžab in Severozahodna mejna provinca (North-West
Frontier province) (Natek, 2000).
Karta 1: Lega Kašmirja

Vir: World Atlas. Asia. India. The Kashmir region

Kašmir v fizičnogeografskem pogledu zaznamuje gorato površje. Le manjši del površine
Kašmirja je primeren za poselitev in gospodarske dejavnosti. Najprimernejša za poselitev in
kmetijsko obdelavo je Kašmirska dolina, dolga približno 130 kilometrov in široka do 55
kilometrov. Leži med grebeni Visoke Himalaje na severu in pogorjem Pir Pandžala na jugu.
Vzdolž Kašmirske doline teče reka Dželum, eden izmed večjih pritokov Inda.
Glavne reliefne enote indijske zvezne države Džamu in Kašmir so: Kašmirska dolina, ki je
dolina reke Dželum, gričevnat svet na obrobju Kašmirske doline, stranske gorske doline,
gorovje Pir Pandžal, visokogorska planota Ladakh, zaprta dolina Zanskar ter na jugu gorovje
Siwalik in Pandžabska ravnina. Gorovje Pir Pandžal tvori na jugu naravno pregrado
jugovzhodnemu monsunu, Visoka Himalaja na severu pa preprečuje vdor mrzlih zračnih gmot
iz Ladaka (Kladnik, 1993).
Visokogorska planota Ladak obsega zaprte doline v povirju Inda. Povprečna nadmorska
višina Ladaka znaša 4000 metrov, ponekod so doline in planote nad 4500 m visoko. Najbolj
značilni lastnosti pokrajine sta goratost in izrazita sušnost. Gore so razvrščene v več vencev
(na severu Karakorum, v sredini Ladaško in Zanskarsko gorovje ter na jugu Visoka

Himalaja), ki jih delijo globoko zarezane doline Inda in njegovih pritokov. Ladaško in
Zanskarsko gorovje, imenovano tudi Transhimalaja, predstavlja geološko mejo med Indijsko
podcelino na jugu in tibetansko planoto na severu (Kladnik, 1993).
Svobodni Kašmir (Azad Kašmir), ki je pod pakistanskim nadzorom, ima dva reliefna dela:
gričevnat in gorat del na severozahodu ter nižja gričevja in nižine na jugu in jugozahodu.
Ozemlje namakajo reke Poonch, Neelum in Dželum, zadnja je hidroenergetsko tudi najbolj
izkoriščena. Podnebje v tem delu ni tako blago kot v Kašmirski dolini, saj so tu temperaturne
amplitude visoke, podnebje pa izrazito monsunsko.
Drugi del ozemlja, Severna območja (ang. Northern Areas), ki je prav tako pod pakistanskim
nadzorom je reliefno eno najvišjih območij na svetu. Tu najdemo najvišje vrhove na našem
planetu: Mount Godwin Austin ali K2 (8611m) in Nanga Parbat (8126m). Na Severnem
območju se srečajo gorske verige Pamirja, Karakoruma, Hindokuša in Himalaje in tako
tvorijo relief poln ozkih dolin (povezane so s prelazi), visokih vrhov in planot, ki je prepreden
z najdaljšimi ledeniki sveta izven polarnega območja: Siačen (72km), Biafo (62km) in Hispar
(61km) (Mannheim, 1996).
Karakorum je visoka gorska veriga v osrednji Aziji, ki se razteza približno 480 km med
Pamirjem in Himalajo in leži večinoma na območju Kašmirja. Približno 60 vrhov je višjih od
6700 m in večina prelazov leži na območju večnega snega. Čez prelaz Karakorum na višini
5800 m vodi stara trgovska pot med Kašmirjem in Sinkiangom. Sedaj uporabljajo malo nižji
prelaz Kundžerab, čez katerega poteka v 60. letih zgrajena Karakorumska cesta, ki povezuje
Islamabad v Pakistanu z mestom Kašgar v kitajski provinci Sinkiang (Enciklopedija nežive
narave, 1995).
Karta 2: Povšje Kašmirja

Vir: Kashmir study group, Kashmir – a way forward, 2005

Fotografija 2: Dolina reke Ind v Ladaku
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Tretji del nekdanje prinčevske države Džamu in Kašmir, imenovan Aksai Čin, ki ga od leta
1962 nadzoruje Kitajska, je predvsem planotast svet nad 4000 metri, ki ga na severu omejuje
gorska veriga Kunlun. Ta del je izredno sušen in človeku neprijazen za življenje (Wikipedia:
The Free Encyclopedia. Aksai Chin, 2009).
3.1.2 TEKTONIKA ŠIRŠEGA OBMOČJA
Območje Kašmirja leži na stiku Indijske in Evrazijske tektonske plošče, kar se održava v
visoki potresni aktivnosti širšega območja Himalaje. Himalaja se razprostira v obliki
raztegnjenega polmeseca na dolžini okrog 2400 km - približna razdalja od Londona do
Moskve - in širini 160 do 240 km. Tri izmed desetih največjih rek na svetu, Ind na severu in
zahodu, Bramaputra na severu in vzhodu ter Ganges na jugu, obkrožajo Himalajo skoraj v
sklenjenem obroču. (Enciklopedija nežive narave, 1995).
Indija, Južna Amerika, Afrika, Avstralija in Antartika so nekoč sestavljale velikansko južno
pracelino Gondvano. Pred okrog 150 milijoni leti se je Indijska plošča ločila od Gondvane in
se začela premikati proti severu. Pred kakimi 60 milijoni let je celinska Indijska tektonska
plošča začela stiskati dno praoceana Tetide ob Evrazijsko ploščo. Pod pritiskom se je
oceansko dno gubalo in lomilo; dvigati se je začela plast za plastjo sedimentnih kamenin.
Dviganje se je nadaljevalo milijone let, iz gub in dvignjennih grud ob prelomih so nastala
gorovja in višavja. Neukrotljive zemeljske sile še vedno delujejo; geologi ocenjujejo, da se
Himalaja vsako leto dvigne za 5 cm. (Atlas naravnih čudes, 2000) To se odraža v pogostih
uničujočih potresih v širšem območju Himalaje. Nazadnje so se tla močneje stresla prav na
območju Kašmirja, natančneje v Azad Kašmirju pod pakistanskim nadzorom.

Karta 3: Položaj tektonskih plošč na širšem območju Himalaje

Vir: Wikipedia. The Free Encyclopedia. Kashmir earthquake.

Potres v Azad Kašmirju z epicentrom v bližini Muzaffarabada je udaril 8. oktobra leta 2005.
Potres je prizadel severni del Indije, vzhodni Afganistan, največje opustošenje pa je povzročil
v Pakistanu, natančneje v Azad Kašmirju in Severozahodni mejni provinci. V glavnem sunku
so se tla tresla malo manj kot minuto nepretrgoma, nato pa še več ur s posameznimi tresljaji.
Potres so zaznali več kot tisoč kilometrov v vseh smereh od epicentra, v vseh glavnih mestih
prizadetih držav.
Hipocenter potresa se je nahajal 20 km, oziroma po nekaterih drugih podatkih 10 km, v
globini. Moč potresa je znašala 7.6 stopnje po magnitudni potresni lestvici. Tako plitve
globine potresov pomenijo, da so valovi na površju zelo intenzivni in imajo veliko rušilno
moč, medtem ko globja žarišča pomenijo sicer večji stožec širjenja potresnih valov, vendar pa
je njihova intenziteta na površju veliko manjša (Delo, 2005). Od glavnega mesta Islamabad je
bilo žarišče potresa oddaljeno 90.2 km, v smeri severovzhodno, blizu Nadzorne črte, ki deli
indijski in pakistanski Kašmir. Od najbližjega indijskega mesta Tangdhar pa je bilo oddaljeno
30.3 km.

Karta št. 4: Lokacija epicenta glavnega potresnega sunka v Azad Kašmirju

Vir: Wikipedia. The Free Encyclopedia. Kashmir earthquake.

Končne številke o žrtvah so pred koncem leta 2005 dosegle 74.500 mrtvih po uradnih
podatkih pakistanske vlade, 81.000 mrtvih po zagotovitvah lokalnih oblasti posameznih
provinc, 86.000 po podatkih mednarodnih donatorjev. V potresu je bila pomembna tudi velika
številka smrtnih žrtev med otroki, saj je sobota običajen delovni dan in so bile šole odprte. Po
podatkih s prvega dne so se samo v pakistanskem delu Kašmirja porušile tri večje šole (STA,
2005). V Indiji je umrlo več kot 1800 prebivalcev, v Afganistanu pa 4 osebe. V poteku
potresa je bilo poškodovanih več kot 106.000 prebivalcev na potresnem območju Pakistana,
severozahodne Indije in Vzhodnega Afganistana.
Glavni fizični vzroki za veliko število umrlih in poškodovanih so v Pakistanu žarišče potresa
blizu ali v zelo gosto naseljenem območju, kjer je prihajalo do obsežnega rušenja zgradb, kar
kaže na slabo preventivo: veliko število sekundarnih pojavov potresa, ki so se na
obravnavanem območju izražali kot zemeljski plazovi, poplavljanje rek, ki so jih le-ti zajezili,
ter nezmožnost prebivalstva za samopomoč, kateri pa je pripomoglo tudi vreme, saj je
prineslo mrzlo himaljsko zimo (Delo, 2005).
V Azad Kašmirju je bila prizadeta več kot polovica tamkajšnjega prebivalstva. Največ
prizadetih je bilo v neposredni bližini epicentra ter severno in južno od njega, ob vznožju
gorovij, kjer so večino žrtev in škode povzročili zemeljski plazovi, ki so se sprožili ob
potresu. Svoje domovanje je moralo zaradi popolne ali delne porušitve zapustiti 3.3 do 3.5
milijona prebivalcev Pakistana. Popolni je bilo uničeno mesto Balkot in več gorskih vasi ob
vznožju gorovja Pir Panjal. V glavnem mestu Azad Kašmirja, Muzafarabdu, se je porušilo
80% zgradb in infrastrukture, 10% je bilo neuporabnih za bivanje ali drugo uporabo, vse
ostale zgradbe v tem mestu so potrebovale temeljito obnovo (Wikipedia. The Free
Encyclopedia. Kashmir Earthquake, 2009).
3.1.3 PODNEBJE KAŠMIRJA
Za podnebje Kašmirja je značilna izrazita regionalna raznolikost v količini prejetih padavin
in v temperaturah. Medtem ko na skrajnem južnem robu Kašmirja na Pandžabski ravnini
prevladujejo vroča in vlažna poletja so najvišji predeli ujeti v pas večnega snega in ledu. V
Kašmirju leži največji ledenik v Himalaji, ledenik Siačen, ki je že preko dve desetletji
prizorišče bojev med indijsko in pakistansko vojsko.

Po Koppenovi klimatski klasifikaciji ločimo v Kašmirju tri podnebne tipe: Dwd, Dfb in Ca.
Podnebni tip Dwd, ki ga označujejo izredno mrzle in sušne zime ter kratka poletja zasledimo
v najvišje ležečem delu Kašmirja; planoti Ladakh, pokrajini Aksai Chin ter gorskih verigah
Zanskar, Visoka Himalaja in Karakorum. Hriboviit svet v predverju Himalaje in nižje ležeče
doline ob reki Dželum (Kašmirska dolina) in Ind ter njunih pritokih pripadajo podnebnemu
tipu Dfb, za katerega so značilne mrzle in vlažne zime ter kratka, vlažna in topla poletja.
Skrajni južni del Kašmirja, ki leži na severnem robu Pandžabske ravnine pripada podnebnemu
tipu Ca, ki ga označujejo vroča in vlažna poletja ter mile in suhe zime (Husain, 2000).
Kašmir označuje izrazita razgibanost površja, razlika med najnižjo (Pandžabska ravnina, 274
m n.v) in najvišjo ( K2, 8615 m n.v) nadmorsko višno znaša preko 8350 metrov. V splošnem
velja, da temperatura pade za 6 C z porastom nadmorske višine za 1000 m (Lawrence, 1996).
Kašmirska dolina, najgosteje poseljen del Kašmirja leži na nadmorski višini višji od 1500
metrov in je zaradi sorazmerno hladnejšega poletja že od nekdaj poznano klimatsko
pribežališče. Dnevne temperature v maju in juniju sicer presežejo 25° C, vendar so v
primerjavi s prek 40° C segretim ozračjem z visoko relativno vlago v Indijskem nižavju
naravnost blagodejne. Še toplejša sta julij in avgust, a je podnebje še zmeraj znosno. Pred
vročino se je mogoče umakniti na gorska prostranstva pačnikov Pahalgam, Sonmarg in
Gulmarg. Slednji je tudi vodilno indijsko zimskošportno središče z urejenimi smučišči,
vlečnicami in sedežnicami. Prava zima traja v Kašmirski dolini približno 70 dni in takrat
temperatura v Kašmirski dolini pade tudi pod –10° C, v višje ležečh predelih pa je lahko še
občutno nižja. Pogosto zapade tudi sneg in v hladnih letih površje številnih jezer zamrzne
(Kladnik, 1993).
3.1.4 VODNE RAZMERE
V primerjavi z večjim (sušnejšim) delom indijskega subkontinenta, označuje Kašmir visoka
preskrbljenost z vodnimi viri. Reke, ki se napajajo v Himalaji in Karakorumu so življenskega
pomena ne samo za prebivalce gora, temveč tudi za milijone ljudi, ki ležijo na severno
indijskih ravnicah in v večjem delu Pakistana. Problematika vodnih virov, ki je na indijski
podcelini od nekdaj pereč problem, lahko v prihodnosti povzroči dodatne napetosti med
sosednjima državama. Deželi sta v petdesetih letih že bojevali t.i kanalsko vojno, ki se ja
razpletla šele leta 1960 ob pomoči Svetovne banke za razvoj. Pakistan je dobil pravico
uporabljati vodo iz treh zahodnih rek – iz Inda, Dželuma in reke Čenab, hkrati pa si je zaradi
naglega naraščanja prebivalstva močno prizadeval, da bi razširil obseg namakanja in
pridobivanja energije z gradnjo velikanskih jezov in hidroelektrarn (Jugozahodna in Južna
Azija, 1992).
Nestabilne politične razmere v Pakistanu in neurejeni odnosi z Indijo bi lahko ob
pomanjkanju vode in hrane Pakistan postavile na rob propada. Če Indija, ki obsega povirja
rek, vodo preusmeri na svoja polja, bo to povzročilo sušo in še večjo revščino v Pakistanu.
Mednarodna zakonodaja trenutno nudi malo konkretne pomoči pri reševanju nesoglasij zaradi
vode, saj noben pravni okvir ne ureja razdelitve in uporabe mednarodnih voda. Države, ki
ležijo v zgornjem delu porečij, so v naravni prednosti pred drugimi in navadno niso
naklonjene zamisli, da bi morali z mednarodnimi vodami gospodariti skupno in si jih pravično
deliti (Brown, 1996).
Glavni vodni viri Kašmirja so reke, jezera in ledeniki. Slednji se zaradi globalnega
segrevanja ozračja pospešeno topijo, kar predstavlja dodatno grožnjo gosto poseljeni indijski

podcelini. Največji rečni vodni viri Kašmirja so reke Ind, Dželum, Kišanganga in Čenab. Ind,
ki velja za tretji največji vododtok (za Gangesom in Bramaputro) indijske podceline izvira v
bližini jezera Mansarowar na Tibetanski planoti. Je izrednega pomena za življenje na
podcelini, imenujejo ga tudi življenska žila Pakistana. Po krajšem toku v jugozahodnem delu
Kitajske avtonomne pokrajine Tibet, prečka indijsko pokrajino Ladak in preko Severnih
ozemelj, pakistanskih provinc Pandžab in Sindh doseže po 3180 km izliv v Arabsko morje.
Velikost porečja reke Ind znaša 1.165.000 km2. (Wikipedia: The Free Encyclopedia: Indus,
2008)
Karta 5: Porečje reke Ind

Vir: Earth trends, The Enviromental information portal, 2007

Reka Dželum je najpomembnejši rečni vir v indijskem delu Kašmirja in izvira v bližini tunela
Banihal pod gorsko verigo Pir Pandžal na obrobju Kašmirske doline. Na območju Kašmirja
so tudi številna jezera, največje je jezero Wular v Kašmirski dolini, ki leži v bližini mesta
Šrinagar, poletne prestolnice indijske zvezne države Džamu in Kašmir. Jezero Wular, ki meri
nekaj preko 80 km2 velja za največje sladkovodno jezero v Indiji. Druga večja jezero so še:
Dal, Mansbal in Mansar.
V visokogorskih območjih Kašmirja ležijo številni ledeniki, katerih dolžina večinoma ne
presega 5 km, vendar so med njimi tudi takšni, ki v dolžino merijo preko 40 km. Najdlajše
ledenike najdemo v gorski verigi Karakoruma; ledenik Hispar (58 km), Batura (61 km) in
Baltaro (69 km). Višina ledenega pokrova navedenih ledenikov znaša med 120 in 350 m,
vendar smo v zadnjih dveh desetletjih zaradi globalnega segrevanja ozračja priča taljenju in

nižanju ledenikov. Najdaljši ledenik na območju Kašmirja je prej omenjeni ledenik Siačen,
kjer poteka med indijsko in pakistansko vojsko t.i vojna nad oblaki. Ledenik Siačen je
izrednega strateškega pomena.
Reke, ki tečejo po dolini Inda, izvirajo v Himalaji na območju indijske zvezne države Džamu
in Kašmir in nadaljujejo pot po sušni pakistanski provinci Pandžab. Nekdaj ozko namakalno
območje ob Indu se je v preteklem stoletju razvilo v sistem kanalov, ki danes predstavlja
največje namakalno območje ob eni reki na svetu (Husain, 2000)
Fotografija 3: Sotočje Inda in Zanskarja v Ladaku

Vir: M. Lozinšek, sep. 2009

3.1.5 RASTJE
Za rastje Kašmirja so značilni izraziti vegetacijski pasovi, ki se spreminjajo s porastom
nadmorske višine. Zgornja meja rastja je zaradi večje namočenosti niže kot v predelih severno
od Visoke Himalaje. V dnu dolin in kotlin prevladuje listopadni gozd, katerega najznačilnejši
predstavniki so vrba, topol, platana, kostanj in psevdoakacija. V višinah od 1500 do 2100 m je
spodnji pas iglavcev pomešan z listavci. Najbolj značilen predstavnik je cedra. Zgornji pas
iglavcev (2100 do 3200m) označuje prevlada jelke, z njo pa se mešajo tudi modrikasti bor,
smreka, srebrna smreka in nekatere druge vrste, ki pogosto tvorijo čiste, čeprav površinsko
majhne gozdne sestoje. Primešane so tudi posamezne vrste odpornih listavcev. Še više je pas
brezovih gozdov, pomešan z brinom, ki sega do 3600 m visoko. V tem pasu so tudi živopisani
rododendronovi gozdovi. V višinah od 3600 do 4100 m leži visokogorski pas, v katerem je
podnebje izrazito hladno in omogoča rast skromne travne in zeliščne vegetacije, ki jo od
drevesnih vrst dopolnjujejo zakrneli brin, breza in rododendron (Kladnik, 1993).

3.2 DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS KAŠMIRJA
Kljub odmaknjenosti, goratosti in precejšnji prometni izoliranosti, je bil Kašmir od nekdaj na
prepihu burnih zgodovinskih dogajanj, katerih nosilci niso prihajali samo iz juga, torej iz
indijske podceline, temveč tudi iz osrednje Azije in Kitajske. Rezultat teh dogajanj je izjemna
kulturološka pestrost Kašmirja, ki se kaže v jezikovni, etnični in religiozmi sestavi. Medtem

ko je večina prebivalcev v delu Kašmirja pod pakistanskim nadzorom muslimanov, je verska
sestava prebivalcev indijske zvezne države Džamu in Kašmi pestrejša. Na visokogorski
planoti Ladak živijo predvsem budisti, v pokrajini Džamu hindujci, v Kašmirski dolini, ki je
jabolko spora, pa predvsem muslimani.
3.2.1 PREBIVALSTVO KAŠMIRJA
Prostorska razporeditev prebivalstva v Kašmirju je izredno neenakomerna. Fizičnogeografski
dejavniki kot so relief, naklon pobočij, podnebne razmere (predvsem temperature in
padavine), rodovitnost prsti, naravna vegetacija ter surovine, imajo poglaviten pomen v
razporeditvi prebivalstva. V indijski zvezni državi Džamu in Kašmir živi 85% prebivalstva v
ravninskem svetu Kašmirske doline in Džamuja. Nadaljnih 14 % prebivalstva živi v
hribovitem svetu in gorskih dolinah, ki segajo do višine 2000 m. Ostali 1% naj bi bil razpršen
na visokogorskih območjih Himalaje, Ladaka, Zanaskarja in Karakoruma. V Azad Kašmirju
je poselitev zgoščena v dolini reke Dželum, kjer leži prestolnica pokrajine Muzafarabad ter na
jugu v predverju Himalaje na Pandžabski ravnini. Severna območja, Ladak in Aksai Čin so
redko poseljeni, posamezna zgostitvena jedra so v širših dolinah, ki so primerne za kmetijsko
obdelavo (Kashmir study group, 2005). Izbrane demografske podatke za območje Kašmirja
podajam v naslednji tabeli.
Preglednica 1: Izbrani demografski podatki za območje Kašmirja za leto 1981 in 2001
Območje

Površina
(v km2)
101 383
Indija
Kašmirska dolina 15 948
Džamu
26 289
Ladak
59 146
78 114
Pakistan
Azad Kašmir
13 297
Severna območja
64 817
42 735
Kitajska
Aksai Chin
37 555
Shaksgam
5 180
Skupaj
222.236
Vir: Kashmir study group 2005
Opomba: z=zanemarljivo

Št. prb.
l.1981(v mil.)
5.987
3.135
2.718
0.134
2.558
1.983
0.575
Z
Z
Z
8.545

Št. prb.
l.2001(v mil.)
10.070
5.441
4.396
0.233
4.139
3.194
0.945
Z
Z
Z
14.209

Rast prb.
1981-2001
68.2
73.6
61.7
73.4
61.8
61.1
64..3
66.3

Gos. poselitve
l.2001(prb/km2)
10
341
167
4
53
240
14.5
64

Karta 6: Prostorska razporeditev prebivalstva v Kašmirju leta 2001

Vir: Kashmir study group, 2005

Popisa prebivalstva v indijski zvezni državi Džamu in Kašmir leta 1991 zaradi politične
nestabilnosti niso izvedli. Za leto 1991 obstajajo le ocene in projekcije števila prebivalstva.
Ocena števila prebivalstva za leto 1991 znaša 7.719 milijona, gostota poselitve 76 ljudi/km2.
Osnovne demografske podatke za del Kašmirja pod indijsko upravo podajam v naslednji
tabeli.

Preglednica 2: Izbrani demografski podatki za Džamu in Kašmir za leto 1981, 1991(ocena)
in 2001.
Leto 1981
Število prebivalstva
5.987.383
2
Gostota poselitve (prb/km ) 59
Rast prebivalstva (v %)
29.69
Stopnja urbanizacije (v %) 21.05
Razmerje spolov
925
Stopnja pismenosti (v %)
26.67

Leto 1991
7.718.700
76
28.92
23.89
923
46.25

Leto 2001
10.139.829
100
31.37
24.8
900
55.52

Vir: Popis prebivalstva Indije za leto 1981, 1991 (ocena) in 2001.

Rast prebivalstva v zvezni državi Džamu in Kašmir je bila v preteklih petih desetletjih
izjemno velika. To lahko pripisujemo boljši zdravstveni oskrbi, zmanjšanju smrtnosti in
visoki stopnji rodnosti. V naslednjih dveh preglednicah podajam število (ocena za leto 1991
ter 2011) prebivalcev Džamuja in Kašmirja od leta 1951 do 2011.
Preglednica 3: Rast števila prebivalcev v indijski zvezni državi Jammu in Kašmir.
Leto
1951
1961
1971
1981
1991*
2001
2011*

Št. prb v 106
3,25
3,56
4,61
5,95
7,719
10,123
11,788

Rast prb. v %
9,54
29,49
29,06
28,95
25
23,95

Vir: Husain, 2000
Opomba: *ocena

3.2.2 ETNIČNA STRUKTURA PREBIVALSTVA KAŠMIRJA
Na sedanjo etnično strukturo ter način življenja ljudi v Kašmirju so vplivale različne rase,
etnične skupine ter raznovrstne religije in kulture (Koul, 1958). V splošnem velja, da je do
začetka 14 stoletja v Kašmirju prevladoval hinduizem, ki mu je sledil islam. Ta se je
predvsem v Kašmirski dolini razširil v 16. stoletju pod vplivom iranskega sufijskega svetnika
Šaha Hamdana (Bamzai, 1962).
Etnična, jezikovna in verska struktura Kašmirja je izredno raznolika. Ključnega pomena za
razumevanje sedanje rasne in etnične strukture je potek selitev ljudi v zgodovini. Rasni,
verski, socialni in kulturni vplivi so prihajali iz območij Uzbekistana, Tadžikistana,
Kazahstana, Turkmenistana, Azerbajdžana, Gruzije, Turčije, Iraka, Irana, Afganistana, Indije
in Tibeta (Kladnik, 1993). Na današnjo etnično in jezikovno strukturo so najbolj vplivala v
sosedstvu živeča ljudstva; Dardi na severozahodu, Ladaki na severovzhodu, Gudžari in
Radžputi na jugu ter Pahari živeči na jugovzhodu (Chandna, 1992).
Čeprav so se različne etnične skupine v stoletjih pomešale, lahko še danes izvzamemo
območja, kjer dosegajo večjo gostoto poselitve. Tako Kašmirci živijo predvsem v Kašmirski
dolini (dolina reke Dželum), Dardi poseljujejo dolino Gurez, Handže najdemo ob jezerih in

rekah, Gudžari, pašniško ljudstvo, naseljujejo višje predele Kašmirja in so nomadi, Dogre,
pomemben vojaški klan, živijo v predverju Himalaje na Panžabski ravnini. Pahare in Čibe
zasledimo predvsem na ozemlju med rekama Chenab in Jhelum (Husain, 2000). Avtohtona
manjšina Kašmirskih Panditov, ki se je kot birokratski sloj, posamezniki pa tudi kot verski in
politični voditelji, uveljavila širom Indije, je pred izbruhom nasilja leta 1989 živela predvsem
v Kašmirski dolini. Iz nje izhajata znani rodbini Ghandi in Nehru (Kladnik, 1993). Ob večjih
etničnih skupinah je potrebno omeniti še manjše, ki ponekod dosegajo prav tako večjo
koncentracijo: Botiji, Gadiji (hribovje Siwalik), Sikhi in Džaini (Husain, 2000).
Karta 7: Jezikovna struktura prebivalstva Kašmirja

Vir: Kashmir study group, 2005

Ime ljudstva Kašmirci je širši termin, ki je nastal s spojitvijo in mešanjem različnih etničnih
in kulturoloških skupin. Čeprav jih najdemo skoraj povsod v Dažmuju in Kašmirju, je njihova
gostota poselitve najvišja v Kašmirski dolini ter v naslednjih distriktih pokrajine Džamu;
Bhadarwah, Doda, Kishtwar in Banihal. Najdemo jih tudi v Ladaku (Kargil in Leh), v
manjšem številu pa tudi v distriktih Rajauri, Poonch in Udhampur (Husain, 2000).
Kašmirci so ponosni na svoje dosežke v literaturi, na slovite stare filozofe, kot na primer na
budista Nagardžuno iz 1. st., na brahmana Abhinavagupto iz 10. st. in na izrednega
zgodovinarja iz 12. st. Khalano. V obdobju muslimanskega misticizma se je razvilo pesništvo;
takrat sta se hindujska in muslimanska vera tudi precej približali. Med prve in najslovitejše
mistike štejemo muslimana Šaika Norud-dina in bhatsko pesnico iz 14. st. Lalo. Znana je tudi
ljubezenska poezija, ki je nastala pod vplivom perzijske poezije. Muslimamani iz Afganistana
in Perzije so s seboj prinesli tudi tipično kulinariko in različne umetne obrti. (Ljudsta sveta, 4.

knjiga, 1980) Umetnost izdelovanja preprog je prišla iz Samarkanada, pozneje pa so jo
oplemenitila spoznanja učencev, ki so se šolali v Iranu (Kladnik, 1993).
Fotografija 4: Pripadnik pašniškega ljudstva Gudžarov v okolici Pahalgama

Vir: M. Lozinšek, sep. 2009

3.2.3 VERSKA SESTAVA KAŠMIRJA
Območje Kašmirja je v verski strukturi izredno raznoliko. Medtem ko je v Kašmirju pod
pakistanskim nadzorom večina prebivalcev muslimanov, je verska sestava indijske zvezne
države Džamu in Kašmir izredno raznolika in pestra. Zvezna država Džamu in Kašmir je
edina v Indiji, kjer je večinsko prebivalstvo muslimansko. Redko poseljena pokrajina Ladak,
ki je del Tibetanske planote, je večinoma budistična. Hribovita in deloma ravninska pokrajina
okrog mesta Džamu na jugu ima večinoma hindujsko prebivalstvo. V Kašmirski dolini, ki leži
med Visoko Himalajo in Pir Pandžalom pa je večina prebivalcev muslimanov (Kashmir study
group, 2005).

Preglednica 4: Regionalna razporeditev večjih ver v Kašmirju leta 2001
Regija
Indijska ozemlja
Kašmirska dolina
Džamu
Ladak
Skupaj
Pakistanska ozemlja
Azad Kašmir
Severna območja
Skupaj
Skupaj

Muslimani (v %) Hindujci (v %) Budisti (v %)
95
29.6
46.1
64.2

4
66.3
2.6
32.2

Z
Z
50.9
1.2

99.8
99.8
99.8
74.9

z
z
z
22.6

Z
Z
Z
0.8

Vir: www.kashmirstudygroup.com (citirano, jan.2010)
Opomba: z = zanemarljivo

Preglednica 5: Verska sestava zvezne države Džamu in Kašmir leta 2001
Odstotek
29.6
67
2
1.1
0.2
100
Vir. Popis prebivalstva Indije leta 2001.
Veroizpoved
Hindujci
Muslimani
Sikhi
Budisti
Kristjani
Skupaj

Število
3.005.449
6.793.240
207.154
113 787
20.299
10.143.700

Preglednica 6: Verska sestava v Indiji leta 2001
Veroizpoved
Hindujci
Muslimani
Sikhi
Budisti
Kristjani
Skupaj

Število
827.578.000
138.188.240
19.215.730
7.955.207
24.080.016
1.028.610.000

Odstotek
80.5
13.3
1.9
0.8
2.3
100
Vir: Popis prebivalstva Indije leta 2001.

Karta 8: Verska sestava Kašmirja leta 1981

Vir: Kashmir study group, 2005

Čeprav so muslimani v Džamuju in Kašmirju večinska skupnost je potrebno upoštevati
regionalno razporeditev posameznih religij. Muslimani, ki so v Kašmirski dolini večinska
skupnost, dosegajo v nekaterih distriktih regije Džamu zanemarljive vrednosti.
3.2.4 GOSPODARSTVO KAŠMIRJA
Glavna gospodarska dejavnost Kašmirja je kmetijstvo, ki zaposluje več kot dve tretjini
aktivnega prebivalstva. V indijskem delu Kašmirja zaposluje kmetijstvo 81% aktivnega
prebivalstva in je zgoščeno predvsem na območju Kašmirske doline in ravninskega sveta
Džamuja. Lokalni strokovnjaki so mnenja, da bi bilo potrebno za spodbujanje
socialnoekonomskega razvoja pospešeno uvajati in spodbujati industrializacijo, kar bo
prebivalstvu zagotovilo stalen in reden vir dohodka. Industrija, ki danes prispeva nizek delež
BDP-ja, bi lahko nastala na osnovi predelave kmetijskih izdelkov, konzerviranja sadja in
ročnih obrti (Kladnik, 1993). Gospodarstvo pakistanskega dela Kašmirja tradicionalno temelji
na kmetijstvu in gozdarstvu, vendar pa so finančna sredstva iz Pakistana vzpodbudila rast in
razvoj industrijskega sektorja. V zadnjem desetletju se je pojavilo večje število manjših
industrijskih podjetij, še posebej v ravninskem distriktu Mirpur (tekstilna, kemična,
predelovalna industrija). Razvoj industrije je bil dobrodošel in je razbremenil velik pritisk na

gozdarstvo, ki še vedno pomeni veliko grožnjo okolju (Mannheim, 1996). Pomembna
gospodarska dejavnost je turizem, ki v vseh regijah Kašmirja pridobiva na pomenu.
3.2.4.1 KMETIJSTVO
Zaradi gorskega značaja in velike reliefne razgibanosti Kašmirja je za kmetijstvo primernih
le 5% celotnega ozemlja. Kljub temu je kmetijstvo v indijskem delu Kašmirja panoga
gospodarstva, ki zaposljuje približno 80% delovne sile. V delež BDP-ja prispeva 65%, kar
označuje veliko odvisnost Džamuja in Kašmirja od kmetijstva. Najprimernejši za kmetijsko
rabo sta Kašmirska dolina in Pandžabska ravnina. V visokogorskem svetu Ladaka in Severnih
območij so za kmetijstvo primerne le nižje ležeče doline večjih rek, predvsem je skrbno
obdelano dolina Inda in njegovih večjih pritokov.
Podnebje in dovolj vlage v zemlji sta v Kašmirski dolini omogočila razcvet poljedlestva. Riž,
ki je glavna hrana, pridelujejo na ravninskih poljih, do katerih so speljani namakalni kanali,
ter na namakanih terasastih poljih na nižjih pobočjih. V bolj sušnejših predelih pridelujejo
predvsem koruzo in žita. Pridelujejo tudi sadje (jabolka, hruške), gojijo pa tudi vrtnice in
jasmin za parfume, pridobivajo žafran in redijo sviloprejke. Kašmirska posebnost so plavajoči
zelenjavni vrtovi na jezerih. Gorska pobočja obraščajo gozdovi, ki dajejo borovino in
cedrovino. Na gorskih pašnikih je dovolj paše za ovčje in kozje črede. Iz mehke kozje
podlanke pridobivajo pašmin in iz njega predejo znamenito kašmirsko volno. Zaradi
sprememb v modi se je v prejšnjem stoletju zmanjšalo izdelovanje svetovno znanih
kašmirskih šalov (Jugovzhodna in južna Azija, 1992).
Medtem ko sta na Pandžabski ravnini mogoči dve žetvi letno, je v Kašmirski dolini mogoča
ena sama, pri čemer odpade na rižišča 68% obdelovalnih površin. Domačini so glede
kmetijskih tehnik zelo iznajdljivi. Potrebe po hrani so narekovale specifično izrabo kmetijskih
zemljišč ob jezerih in celo na jezerski gladini sami, kjer so nastale zaplate obdelovalnih
zemljišč, imenovane damb in rad. Damb sestavlja plast komposta in jezerske gline vse od
jezerskega dna do površja, medtem ko je pri radu plast komposta položena na podvodno plast
pletenega šibja, tako da je mogoče celoten vrt, pri katerm plast zemlje ni debelčjša od pol
metra, vleči sem in tja po jezerskih plitvinah na najbolj ugodne lokacije; od tod ime plavajoči
vrtovi. Na njih izredno dobro uspevajo paradižniki, kumare in melone.
Sedanja nagla rast prebivalstva predstavlja resen problem, s katerim se bo družba slej ko prej
morala resno spoprijeti. Potrebe po hrani narekujejo velikopotezno spreminjanje naravnih, z
gozdom poraslih območij v kultivirana zemljišča in posredno v opuščavljenje zaradi
prekomernega izkoriščanja naravnih virov. Analize satelitskih posnetkov kažejo, da je bilo v
preteklih treh desetletjih posekanih veliko gozdov. Če so bo trend s takšnjo intenzivnostjo
nadaljeval, je vprašljivo, koliko naravnega rastja bo v prihodnosti sploh preživelo. Na drugi
strani se število živine ne povečuje. Tudi spreminjanje pašnih površin v obdelovalna zemljišča
je doseglo alartmanten obseg, zato se je pasoča živina preusmerila na nekdanja gozdnata
območja. Značilna je prekomerna paša, ki poleg nekontrolirane sečnje povzroča, da se nekdaj
kakovostni, raznovrstni gozdni sestoji spreminjajo v brezvredno grmičevje. Deforestacija je
občuten regionalni problem predvsem na bolj nagnjenenm površju, saj pušča erozijskim
procesom prosto pot. To posledično zmanjšuje tudi obseg vodonosnikov, kar se že pozna tudi
pri večjem kolebanju vodnih količin v rekah, ki pritekajo s tega območja. Tako so posredno
ogrožena tudi območja v nižjih predelih, kjer prevladuje intenzivno kmetijstvo na podlagi
namakanja.

Na svetu je le malo pokrajin, v katerih gojijo žafran v komercialne namene. Čeprav je
pridelovanje žafrana zahtevno, je obenem tudi visoko dobičkonosno. Omejeno je le na
posamezna območja v Kašmirski dolini. Najboljša za rast so lahka in sušna peščena tla.
Žefran cevte v vsem svojem razkošju oktobra, obiranje pa se prične konec istega meseca in se
zavleče pozno v november. Za začimbo služi le temnordeč pestič v notranjosti cveta, ki se
suši. Kakovost žafrana se označuje z različnimi imeni in najbolj kvaliteten se imenuje
mongra. Žafran pridelujejo v 184 vaseh, to je v 6.3% vseh naselij v Kašmirski dolini. Z njim
je zasejanih 15.000 ha zemljišč, kar znaša 3.4% vseh obdelovalnih površin v Kašmirski dolini
(Kladnik, 1993).
3.2.4.2 TURIZEM
Turizem je bil pred začetkom spopadov pomembna gospodarska dejavnost, predvsem v
Kašmirski dolini. Naravne lepote Kašmirja so privabljale številne popotnike, še posebno so
bili nad Kašmirsko dolino navdušeni mogulski vladarji. Hladno podnebje je prinašalo prijetno
olajšanje po soparni vročini v dolini Gangesa in Inda. Mogulski vladarji so Šrinagar izbrali za
poletno prestolnico cesarstva in ga preuredili v razkošno poletno pribežališče z veličastnimi
palačami in razkošnimi vrtovi kot sta Nishat in Shah Bagh. Pred izbruhom spopadov konec
osemdestih let je bil Kašmir priljubljen cilj številnih turistov, trekingi v Kašmirskih gorah pa
eni najbolj priljubljenih v Himalaji. Turizem je bil za kmetijstvom druga najpomembnejša
gospodarska dejavnost, od dohodkov iz turistične dejavosti je bilo posredno ali neposredno
odvisnih 20% aktivnega prebivalstva.
V začetku devetdestih let prejšnjega stoletja so bili tarče nasilja islamskih skrajnežov tudi
turisti, domači in tuji. Število turistov je s spopadi močno upadlo, v zadnjih nekaj letih pa je
ponovno zaznati povečano zanimanje turistov za dopustovanje v Kašmirski dolini. Med turisti
je posebej priljubljeno domovanje na plavajočih hišah jezera Dal. Te izvirajo še iz časa, ko je
angleška gospoda v Šrinagar rada pobegnila pred morečo vročino indijskih ravnic. Ker jim je
lokalna administracija prepovedala nakup zazidljivih zemljišč, so na jezeru zgradili številne
plavajoče stanovanjske objekte, ki so posnemali tradicionalne donge, a so bili po
opremljenosti prilagojeni zahtevnemu evropskemu okusu.
Fotografija 5: Plavajoče hiše in šikare na jezeru Dal (M. Lozinšek, sep. 2009)

Poleg gorskega turizma v Pahalgamu, Gulmargu in Sonmargu, je potrebno omeniti še
številna romanja v svete kraje, ki privabijo tisoče hindujcev iz vse Indije. Posebno pomembno
je romanje v jamo Amarnath visoko v Kašmirskih gorah. V jami velikanski ledeni steber
zaznamuje prostor, na katerem je Šiva, hindujski bog stvarjenja in uničenja, razodel svoji ženi
Paravati skrivnost nesmrtnosti. Na koncu večdnevnega potovanja romarji molijo k Šivi in
zasipavajo steber z darovi – s cvetjem, posušenim sadjem ter svilenimi oblačili (Husain,
2000).
Spopadi med indijsko vojsko in islamskimi fundamentalisti so za turizem najbolj negativni v
Kašmirski dolini ter stranskih dolinah in gorah. V Džamuju in Ladaku po letu 1989 ni zaznati
večjega upada prihoda turistov, nasprotno, v pokrajini Ladak, visokogorski planoti naseljeni z
budisti, je turizem v vzponu in privabi vse več tujih popotnikov. Leta 2008 je območje Ladaka
obiskalo 75.000 turistov, od tega 20.000 tujih turistov. Turizem postaja pomembna in donosna
panoga gospodarstva tudi v Severnih območjih pod nadzorom Pakistana. Hiter porast turizma
je zaznati po dokončanju Karakorumske ceste, v zadnjih letih pa zaradi nasilja Talibanov v
sosednjem Afganistanu turistični obisk v najsevernejšem delu Pakistana ponovno pada.

3.2.5 GEOPOLITIČNI POMEN KAŠMIRJA
Kašmir je imel velik geostrateški pomen v času hladne vojne zaradi svoje specifične lege, ki
meji na Kitajsko in Rusijo. Pakistan je v tem času dobival podporo predvsem od ZDA, ki je
na Severnem območju imela tudi svojo vojaško bazo, zaradi bližine Rusije in Kitajske. Regija
ob koncu hladne vojne ni izgubila svoje geopolitične vloge, na nek način se je ta še povečala,
saj je ravno Kašmir regija zaradi katere sta sprti Indija in Pakistan. V Kašmirju je nameščenih
veliko indijskih in pakistanskih vojakov, vsaki na svoji strani Nadzorne črte. Lega in
fizičnogeografske značilnosti sta strateško zelo pomembni, saj zagotavljata nadzor nad
okoliškim ozemljem ter predstavljata tradicionalni prehod iz osrednje Azije na indijsko
podcelino. Kljub reliefni razgibanosti in goratosti ozemlja skozi regijo tečejo pomembne
prometne povezave.
Karakorumska cesta (Karakorum Highway – KKH) je ena izmed večjih geopolitičnih
povezav preko gorskega reliefa Azije, ki povezuje Islamabad v Pakistanu in mesto Kashgar na
Kitajskem. Cesta je dolga blizu 1300 kilometrov. Karakorumska cesta predstavlja močno
povezavao Kitajske in Pakistana, preko povezave je Pakistan dobil relativno veliko
ekonomske in vojaške pomoči s strani Kitajske. Poleg tega je imela gradnje ceste druge
politične in geopolitične cilje. Med drugim je tudi utrdila nadzor Pakistana nad Severnim
območjem. Odmaknjena Severna območja, ki so bila že zgodovinsko nekako avtonomna, je
moral Pakistan integrirati v državo, kar je storil prav z gradnjo cestne infrastrukture
(Mannheim, 1996).
Pomemben je tudi vidik, ki ga še posebej zagovarja Indija. Za Indijo pomeni KKH obroč
okrog indijskega dela Kašmirja, kar predstavlja neko vrsto starteško nevarnost predvsem za
Indijo. Relief po katerem teče KKH je izjemno gorat in surov, v primeru vojne in vojaškega
spopada bi jo bilo moč napasti iz zraka. Zato ni primerna za prevoz vojaštva, poleg tega je
cesta pogosto blokirana zaradi zemlejskih polatov in podorov (Manheim, 1996). Indija je leta
2002 pričela graditi železnico, ki bo Kašmirsko dolino prek 73 predorov in 914 mostov
povezala z indijsko podcelino, mestom Džamu v predverju Himalaje. Prvi odsek načrtovane
železniške povezave, 56 kilometerski odsek Džamu in Udhampur je bil dokončan leta 2005. O
železnici je sanjal že hindujski maharadža Pratap Singh konec 19. stoletja, podobne so bile

želje Britancev in indijske vlade pod vodstvom Indire Ghandi. Pospešena dela so se začela
šele, ko je železniška povezava Džamu – Šrinagar v letu 2002 dobila status Prioritetnega
nacionalnega projekta (NPP).
Z ozirom na Cohen-ovo geostarteško regionalizacijo in geopolitično delitev se pokaže, da
leži krizno območje Kašmirja na stiku treh različnih strateških regij; heartlanda in vzhodne
Evrope, Bližnjega vzhoda in južne Azije.
Specifična lega in stik različnih interesov se odraža prav v konfliknosti in interesih treh
različnih držav (Indije, Kitajske in Pakistana), da bi nadzirale regijo. Vse tri države si želijo
pridobiti nadzor nad starteško pomembnimi gorskimi verigami, ki fizičnogeografsko ločujejo
določene predele. Indija in Pakistan si želita pridobiti pod svojo oblast rodovitno in
ekonomsko uspešno Kašmirsko dolino. Potrebno pa je upoštevati še dejstvo, da je Indija po
Galtungu že super država, prav tako tudi Kitajska. Pakistan v tem vidiku ostaja slabše razvita
država. Kašmir je tako nekakšen shatter belt, ki je še dodatno pod vplivom dogajanja v
bližnjem Afganistanu (Bufon, 2007).

4. ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA KAŠMIRJA
Kašmir se je že pred izbruhom prve indijsko-pakistanske vojne leta 1947 večkrat znašel v
ognjenih zubljih. Zaradi svoje strateške lege je bil skozi zgodovino pokrajina, ki so si jo lastili
in zavojevali sosednji imperiji. Čeprav je Kašmir naravnogeografsko v bistvu izolirana
pokrajina, pa je bil od nekdaj na prepihu burnih zgodovinskih dogajanj, tako z juga, torej z
indijske podceline, kot tudi iz osrednje Azije in Kitajske. Znašel se je v osrčju stika treh
velikih kulturnih območij in sredi vseh teh raznolikih vplivov je razvil samosvojo, v bistvu
tolerantno kulturo.
Starejša kašmirska zgodovina se tradicionalno deli na osnovi verske pripadnosti vladajočega
sloja. Vse do zavojevanja mogulskega vladarja Akbarja leta 1585 so pokrajini vladali domači
vladarji, do vdora islama v 14. stoletju predvsem hindujski, čeprav je že v 3. stoletju pr.n.št.
cesar Ašoka iz Indije na območje Kašmirja razširil budizem. Zgodovinar Kalana, ki je avtor
historičnih zapisov Radžatarangini pričenja opise zgodovine Kašmirja z omembo kralja
Gonande I, ki naj bi vladal nekoliko preden so bile zapisane Vede, svete knjige hindujcev.
Že v 3. stoletju pr.n.št je bil Kašmir jasno in natančno označen na tedanjih popotnih
zemljevidih. Poznali so ga že stari Grki in ga poimenovali Kasperija, zgodovinar Herodot pa
je Kašmirsko dolino omenjal kot Kospatyros. Kitajec Heiun Tsang jo je poimenoval Kia – Shi
– Mi – Ra (Kladnik, 1993).
4.1 BUDIZEM V KAŠMIRJU
V 5. stoletju pr.n.št. je Siddartha Gauthama, imenovan tudi Buda, ustanovil budizem, religijo,
ki je postala kraljem Čandraguptom vodilna religija na indijski podcelini. Zgodnji zgodovini
Kašmira in Indije je pomemben pečat pustil kralj Ašoka, ki ga še danes, pa čeprav je od
njegove smrti minilo že več kot dve tisočletji, častijo številni ljudje v Aziji. Ašoka je bil vnuk
kralja Čandragupte, ki je umrl skoraj tristo let pred pričetkom našega štetja. Sledil mu je sin
Bindusara, ki je mirno vladal petindvajset let. Vzdrževal je stike z grškim svetom in na
njegov dvor so prihajali poslanci Ptolomeja iz Egipta. Trgovali so z zunajim svetom in
obstajajo dokazi, da so Egiptčani barvali blago z indigom iz Indije. Ugotovljeno je tudi, da so
zavijali svoje mumije v indijski muslin (Singh, 1995).
Kralj Ašoka je prestol velikega cesarstva, ki je obsegalo vso severno in osrednjo Indijo in se
raztezalo do Srednje Azije, prevzel leta 268 pr.n.št. Različni zapisi navajajo, da naj bi prav
Ašoka ustanovil mesto Srinagari, današnji Šrinagar, poletno prestolnico indijske zvezne
države Džammu in Kašmir, ki leži v osrčju Kašmirske doline. Iz želje, da bi osvojil še ostale
dele Indije na jugovzhodu in jugu, je v devetem letu svojega vladanja pričel osvajati Kalingo.
Kalinga je ležala na vzhodnem bregu Inda med rekami Mahanadi, Godavari in Krisna.
Prebivalci Kalinge so se hrabro bojevali, nazadnje pa so bili premagani po strahovitem
pokolu. Vojna in pokol sta tako pretresla Ašoko, da se mu je ta z vsemi njenimi strahotami
uprla. Potlej se je vojni odpovedal. V številnih razglasih, ki so vklesani v skalo ali vrezani v
kovino, so se nam ohranila njegova sporočila ljudstvu in poznejšim rodovom. Ašoka nam v
teh razglasih pripoveduje o svoji grozi in kesanju zaradi pokola, ki ga povzročata vojna in
osvajanja. Ašoka pravi, da je edina prava osvojitev, osvojitev lastne duše in osvojitev
človeških src z dharmo. Postal je goreči budist in kasneje razposlal svoje glasnike in poslance
v zahodno Azijo, Evropo in Afriko. Na Šri Lanko, bivši Cejlon je poslal svojega lastnega
brata Mahendra in sestro Sanghamito. Ker je Ašoka pospeševal misijonsko dejavnost, ima
bistven delež pri tem, da je budizem dobil svetovno veljavo. Njegovi misijonarji so budizem
okrog leta 274. pr.n.š. prinesli tudi v Kašmir (Nehru, 1956).

V Indiji se je budizem naglo razširil. Dharma (verski zakon morale) pa ni bila za Ašoko
samo ponavljanje praznih molitev in izvajanje obredov, temveč opravljanje dobrih del in
dviganje družbene ravni. V njegovem času so po vsej deželi gradili bolnišnice, ceste,
vodnjake, zasadili nasade različnih vrst sadja in zelenjave. Posebno so poskrbeli za vzgojo
žensk. Štiri velika mesta - Taxila na severu v bližini Peshavarja, Mathura, Ujjain v osrednji
Indiji in Nalanda v bližini Patne v Biharju so privabljala dijake ne samo iz Indije, temveč tudi
iz daljnih dežel, od Kitajske do zahodne Azije. Kasneje ko so se ti vračali v domovino, so s
seboj prinesli poslanico o Budovih naukih. Ašokova strastna želja, da bi varoval življenje, je
vključevala tudi živalski svet. Dal je postaviti posebne bolnišnice za živali ter prepovedal
žrtvovanje živali. Ašokov zgled in razširitev budizma sta povzročila, da se je uveljavilo
vegetarjanstvo. Dotlej so kšatrije in bramini v Indiji jedli meso ter uživali vino in alkoholne
pijače. Umrl je leta 226 pr.n.št. Malo pred smrtjo je postal budistični duhovnik. (Nehru, 1956)
Budizem se je v Kašmiru razcvetel pod vladavino Kušanov, ki so v 1. stoletju n.št. prišli iz
severozahodne Kitajske in osvojili domala vso severno Indijo. Kaniški, enemu izmed
kušanskih vladarjev, je bi Kašmir še posebej všeč, saj je svoje cesarsto pogosto vodil iz
Kašmirske doline, pribežališča kamor se je lahko zatekel pred vročino in soparo na podcelini.
Kušanski vladarji so bili nasploh poznani kot ljubitelji umetnosti, arhitekture, obdobje
njihovega vladanja je bilo poznano po intelektualnem preporodu. Pogosto ta del Kašmirske
zgodovine imenujejo “zlata” leta Kašmira. Življenje ljudi je bilo preprosto; obdelovali so
rodovitno zemljo in od njih se je pričakovalo, da so določen delež pridelkov namenili
svojemu vladarju. Kašmirci so v tem obdobju po vsej Aziji bili znani po intelektualni
pronicljivosti (Schofield, 2000).
Obdobje budizma in vladanja Ašoke, katerega cesarstvo je vključevalo tudi Kašmir
zaključujem s kratkim citatom, ki je del enega izmed njegovih razglasov ljudstvu. Če bi
voditelji Indije in Pakistana spoštovali njegove poslanice, danes morda na bi bili priča
tragičnemu dogajanju v Kašmiru. ,,Vse verske ločine zaslužijo spoštovanje iz tega ali onega
razloga. S takim ravnanjem povzdigne človek lastno vero in hkrati podpre vero drugih ljudi.”
(Nehru, 1956).
4.2 HINDUIZEM IN VDOR ISLAMA V KAŠMIR
Hinduizem je v Kašmirju doživel razcvet med 7. in 9. stoletjem, pri čemer je prevladala
verska toleranca do budizma. Khalana, avtor historičnih zapisov Radžatarangini omenja
hindujskega kralja Lalitaditja, ki je vladal v osmem stoletju. Veljal je za zelo priljubljenega in
strpnega vladarja. V 38. letih vladnja je meje svojega imperija premaknil daleč proti vzhodu,
vključevalo je ozemlje današnje Orise, Bengalije in Biharja. V bližini Šrinagarja so za časa
njegovega vladanja zgraditi tempelj Martand, katerega ruševine stojijo še danes. Sledil mu je
hindujski kralj Avantirman, ki je bil poznan po gradnji mest. Po njem se imenuje tudi manjše
mesto Avantipur v Kašmirski dolini (Comprehensive Jammu&Kashmir, 2009).
Dinastija Karakota, kamor uvrščamo kralja Lalitaditja in Avantirmana je doživela konec v
sredini 9. stoletja. Nasledila jo je dinastija Utpalov, katere najpomembnejši vladar je bil
maharadža Avantiverman, ki je zaslovel kot miroljuben vladar, ki se je bolj kot bitkam in
vladanju posvečal filozofiji, umetnosti in gradnji mest ter namakalnih kanalov (Dhar, 1984).
Prvi muslimanski napad na Kašmir se je zgodil že v osmem stoletju. Kasneje so muslimanske
čete občasno pustošile te kraje, ampak jih niso nikoli zavzele. Leta 1354 je zadnjega
hindujskega kralja Udiana Deva nasledil prvi muslimanski vladar Šahab-ud Din. Njegova

vojska in osvajalni pohodi so dosegli velike uspehe, v nekaj desetletjih je deželi priključil
Baltistan, Ladak, Kištvar in pokrajino Džamu na jugu. Veljal je tudi za velikega ljubitelja
literature in umetnosti nasploh. Poročen je bil s hindujsko princeso Lakšmi, njegovo vladanje
pa je prepoznavno po izredni verski strpnosti. Deset let kasneje ga je zamenjal Kutb-du Din,
katerega dinastija je vladala do leta 1586, ko je mogulski cesar Akbar zavzel Kašmir in
dokončno ustoličil muslimasko oblast (Schofield, 2000).
Lokalno prebivalstvo se je sprva muslimanski oblasti upiralo, in kljub politiki prislinih
spreobrnitev jih je večina šele ob koncu vladavine Zaina Al Abidina pred iztekom 15. stoletja
sprejela islam. Pravzaprav je razsvetljeni vladar Zain Al Abidin končal prisilno spreobračanje
hindujcev in odredil, da se tisti, ki so jih spreobrnili na tak način, lahko vrnejo k prejšnji veri.
Hindujcem je celo namenil pomoč, s katero so lahko obnovili templje, ki jih je uničeil njegov
oče. Različnim etničnim in verskim skupinam še vedno niso bile dovoljen mešane poroke,
vendar so se naučile dovolj mirno živeti druga ob drugi. Zain Al Abidin je organiziral obiske
v Iranu in srednji Aziji, da so se njegovi podaniki lahko naučili knjigoveštva in lesoreza ter
tkanja preprog in šalov, s čimer je ustvaril temelje obrti izdelovanja šalov, po katerih Kašmir
slovi še danes. Ob koncu njegove vladavine se je velika večina prebivalstva prostovoljno
spreobrnila v islam, razmerje muslimanov in nemuslimanov – petinosemdeset odstotkov proti
petnajst – je ostalo vse odtelj precej stalno. Dinastija je začela propadati po smrti Zaina Al
Abidina. Spori za nasledstvo, nesposobni vladarji in neskončne itrige med plemstvom so utrle
pot novim invazijam. Mogulska osvojitev Kašmirja konec 16. stoletja je najbrž za večino ljudi
pomenila oljašanje (Kashmir news Network, 2005).
Fotografija 6: Mošeja Šaha Hamdana iz konca 14.st v Šrinagarju

Vir: M. Lozinšek, sep. 2009

4.3 KAŠMIR POD MOGULI
Zahir ud Din Mohamed Babur, potomec Džingiskana in Timurlenka, je 1526 zavzel Delhijski
sultanat in z njim velik del severne Indije. Ustanovitelj Mogulskega cesarstva sprva ni bil
navdušen nad osvojeno deželo in je zapisal: “Hindustan je malo mikavna dežela. Ljudje niso
lepi, ni ne dobrih konj ne dobrih psov ne grozdja ne muškatnih melon ne hladne vode.” (Atlas
naravnih čuds, 2000). Domovina Mogulov leži na območju Osrednje Azije. Babur je s
svojimi četami najprej osvojil območje Afganistana, od koder je osvojil obširno območje med

Gangesom, severnim tokom Inda in Himalajo. Za vojaške uspehe se je imel zahvaliti fevdalni
razdrobljenosti tekmecev, pa tudi svoji strogi vojaški organizaciji in tehnično-vojaški premoči
(Potočnik, 2006).
Moguli so bili muslimani, ki v zgodnjem času vladanja niso bili fanatični pripadniki svoje
vere. Ljudstvu niso skušali vsiljevati svoje vere, temveč so se skušali integrirati. V svoji
vladavini pa niso nikoli uspeli združiti cele Indije. Vedno so imeli vojne na mejnih področjih,
pogoste pa so bile tudi nasledstvene vojne. Bili so uspešni organizatorji in nadzorniki.
Ustvarjali so ogromne dohodke od davkov in z njimi podpirali stalno močno vojsko. Veliko
denarja pa so namenjali tudi kulturi. Mogulski vladarji so bili poznani tudi v Evropi, kjer so
jih poznali kot najbogatejše vladarje na svetu.
Mogulski cesar Akbar, vnuk Baburja, je leta 1565 prekoračili prelaz Pir Pandžal, osvojili
Kašmir in vzpostavili skoraj dvestoletno obdobje renesanse, stabilnih političnih razmer in
kulturnega razcveta. Mogulski kralji so se radi umaknili v hladno podnebje Kašmirske doline,
ki je bilo v primerjavi z neznosno vročino planote prava milina. V okolici Šrinagarja so
uredili čudovite vrtove in pili vodo samo iz Čašme šahi, Kraljevskega izvira v Šrinagarju.
Enemu mogulskih vladarjev pripisujejo tudi sloviti perzijski epigram o Kašmiru: “Če je kje
najti raj na zemljinem obličju, je to tukaj, res samo tukaj.” (Ljudstva sveta, 1980)
Z Akbarjem Velikim (vladal 1556 – 1605) je mogulska država doživela pravi razcvet. Ta je
sicer sedež svoje države pomaknil na jug, vendar je vzpostavil centralizirano državno upravo,
močno vojsko in red. Verska nasprotja je pomiril s poroko s hindujsko princeso, delitvijo
visokih uradniških služb sposobnim hindujcem ter prepovedjo rušenja hindujskih templjev;
prav tako je opustil pobiranje posebnega davka za nemuslimane. V času njegovega vladanja je
prišlo do mešanja vplivov in značilnosti vseh veroizpovedi v glasbi, arhitekturi, literaturi,
slikarstvu,… Ker je bil Kašmir blizu Delhija, središča mogulske oblasti, in blizu čezgorskih
trgovskih poti, si ga je Akbar izbral za poletno prestolnico. Hladno podnebje je prinašalo
olajšanje po soparni vročini v dolinah Gangesa in Inda. Šrinagar so preuredili v razkošno
poletno pribežališče z veličastnimi palačami in dragocenimi vrtovi, kakršna sta Nišat Bagh in
Šalimar. Na dvoru Akbarja so se zbirali ljudje vseh ver in različnih nazorov. V času
njegovega vladnja je prišlo v severni Indiji do stapljana hindujske in muslimanske kulture
(Atlas naravnih čudes, 2000).
Akbar je bil sploh eden največjih vladarjev svojega časa: med njegovo petdesetletno
vladavino je dinastija Mogulov, ki je tedaj uživala izreden ugled po vsem svetu, dosegla
vrhunec svoje moči. Akbar je utrdil muslimansko oblast na indijski podcelini. Akbarjeva
država je bila odprta za hindujce in kristjane, muslimani pa so v njej našli prostor srečanja
iranskega sufizma in hinduizma. Akbar sam je izumil indijsko-muslimanski sinkreistični
verski sistem, t.i »Božjo vero« (Din-i Ilah), ta je bila sicer omejena na dvor, a je – kljub
zadržkom vendarle pospešila vključitev številnih hindujcev v državni aparat.
Njegova naslednika Džahangir in Šah Džahan sta mogulsko državo uspešno vodila skozi
zlato dobo; slednji se je v zgodovino zapisal predvsem s postavitvijo veličastnega Tadž
Mahala. Ko je zbolel, so se njegovi sinovi začeli prepirati za nasledstvo mogulskega prestola;
nazadnje je zmagal Aurangzeb, ki je mogulsko državo vodil 48 let. Nadaljeval je z
osvajanjem rodovitne zemlje na vzhodu Indije. Aurangzeb (vladal 1658 – 1707) je razširil
imperij do meja, kakršnih ni imel nikoli več, njegove drage vojne pa so bile eden izmed
razlogov za začetek razpadanja mogulskega cesarstva. Tudi verska toleranca je z njegovim
vladanjem izginila; hindujci so se pričeli upirati in ob njegovi smrti je bila mogulska država

tako oslabljena, da so jo nasledniki vodili le še formalno. Delhi sta oplenili perzijska in
afganistanska vojska (Dhar, 1994).
Medtem, ko so upori zoper versko nestrpnega Aurangzeba rušili imperij, so začela vse bolj
krepiti svojo oblast zahodnoindijska plemena Maratov. Postavili so se na čelo vojaškega
odpora hindujcev proti muslimanski širitvi. Vodil jih je Šivadži, ki je leta 1674 po zmagah
nad Moguli ustanovil močno državo s središčem v Puni v zahodni Indiji. Po smrti zadnjega
večjega Mogula se je Indija začela razkrajati pod pritiskom različnih dejavnikov - notranjih
bojev, vdorov tujih vojsk, ropanja, kolonialne oblasti, lakote in drugih naravnih nesreč
(Potočnik, 2006).
Karta 9: Kašmir v času Mogulov

Vir: Kashmir study group, 2005

4.4 KAŠMIR POD AFGANISTANCI, SIKHI IN DOGRAMI
Leta 1752 je afganistanski vodja Ahmed šah Durani premagal Mogule in priključil Kašmir
svojemu ozemlju. Obdobje vladanja Ahmeda Duranija je znano po izrednem nasilju, ki so ga
izvajali predvsem nad hindujskim prebivalstvom. Mnogo Kašmircev je takrat zapustilo svojo
domovino, veliko so jih ujeli in poslali kot sužnje v Afganistan. V času njegovega vladanja je
nazadovala tudi obrt, proizvodnja kašmirskih šalov iz kozje volne pašmino se je prepolovila.

Ahmed šah Durani je umrl leta 1772, imperij afganistanskih vladarjev pa nikoli ni več dosegel
moči in velikosti, kot ga je imel za časa vladaje tega zloglasnega vladarja (Comprehensive
J&K general knowledge, 2009).
Leta 1819 je sikh Randžit Singh zavzel Kašmir, ki je tako postal del sikhovskega imperija. V
času vladanja sikhov se je revščina lokalnega prebivalstva nadaljevala, v Kašmirski dolini je
bila pogosta lakota, širile so se različne hude bolezni kot sta kolera in kuga, ki sta zahtevali
tisoče življenj. V tem času so se Kašmirci množično selili v druga območja Indije,
prebivalstvo se je v treh desetletjih zmanjšalo iz 0.8 milijona na 0,2 milijona. Imperij Randžita
Singha je bil slabo organiziran in ko so Britanci leta 1846 osvojili Pandžab, je Kašmir prišel
pod njihovo oblast.
Z Amritsarskim sporazumom so Britanci leta 1846 Kašmir prodali samozvanemu maharadži
Ghulabu Singhu iz Džamuja za 7.6 milijona rupij. Gulab Singh je pripadal kraljevi dinastiji iz
ljudstva Dogra, ki je živelo v okolici Džamuja. Njihovo ime se omenja že v starodavnem
besedilu Mahabharata. Maharadža (v sanskrtu “veliki kralj”, indijski vladarski naslov)
Ghulab Singh je podpisal ločen sporazum z Britanci, ki mu je dajal dejanski status
neodvisnega knežjega vladarja. Svoj dominion je povečal s priključitvijo Ladaka, Zanskarja,
Gilgita in Baltistana. Ghulabu so sledili Rambir, Partap in Hari, vsi člani dinastije Singh, ki so
v Kašmiru vladali represivno in tiransko. Pod vladavino te dinastije je pokrajina bolj ali manj
dokončno izoblikovala sedanji prostorski okvir (Dhar, 1984).
Leta 1899 je maharadža Partap Singh izgubil upravno oblast nad Kašmijem zaradi vedno
slabšega upravljanja tega obmejnega območja. Britanci so dinastiji ponovno prepustili oblast
šele leta 1921. Kašmirci so se leta 1931 množično uprli vladavini dinastije Singh, vendar je
takratni maharadža Hari Singh vstajo brutalno zatrl. Vladanje hindujskega maharadže Hari
Singha je bilo zelo pristransko, saj so bili muslimani kot večinska skupnost diskriminirani iz
političnega življenja. Edini Kašmirci, ki so takrat lahko dobili službo v vladni administraciji
in vojski so bili hindujci. Življenje muslimanov je bilo zelo bedno. Med njimi je vladala
revščina, nizka stopnja pismenosti, edini vir dohodka večine prebivalstva je bila obrt, ki pa
vse hitreje rastočemu prebivalstvu ni dopuščala normalnega preživetja. Takšna so bile
razmere v Kašmiru vse do delitve indijske podceline leta 1947 na Indijo in Pakistan (Singh,
1995).

5. NASTANEK, RAZVOJ IN REŠEVANJE KAŠMIRSKEGA KRIZNEGA ŽARIŠČA
Nastanek Kašmirskega kiznega žarišča sovpada s propadom britanskega imperija in
nastankom Pakistana in Indije leta 1947. V težišču zanimanja obeh novo nastalih držav, je
Kašmir kmalu postal prizorišče bojev in jedro dolgotrajnega spora, ki ga Indija in Pakistan do
danes nista rešila. Zaradi spornega Kašmirja sta se državi zapletli v dve vojni, leta 1999 sta na
visokogorskem območju Kargila bili v popolni pripravljenosti za morebitno novo vojno med
državama, morda celo jedrsko. Spor med Indijo in Kitajsko na območju Aksai Čin je izbruhnil
leta 1962. Kratkotrajna vojna med Kitajsko in Indijo leta 1962 je potekala na dveh ločenih
območjih v Himalaji; na območju Aksai Čin na zahodu in območju Arunčal Pradeš na
vzhodu. V zgodovino se je vojna vpisala kot ena najtežavnejših, saj so boji med indijsko
vojsko in vojsko Ljudske republike Kitajske potekali v surovem, visokogorskem območju
Ladaka na višini preko 4.500 metrov. Leta 1989 je v indijski zvezni državi Džamu in Kašmir
pričelo delovati odločno separatistično gibanje, ki si prizadeva za ustanovitev neodvisne
države Kašmir, nekatere militantne skupine pa si prizadevajo za priključitev k Pakistanu. Na
območju se že več kot šestdeset let odvijajo vojaški spopadi, gverilsko vojskovanje in zločini,
podprti z verskim ekstremizmom. Ta bržkone predstavlja največjo oviro pri iskanju za vse
sprte strani sprejemljive rešitve, ki bi pokrajini dala možnost, da ponovno postane “raj na
Zemlji”, kot so Kašmir imenovali Moguli. Ker Indija in Pakistan posedujeta jedrsko orožje, je
spor za prevlado nad Kašmirjem še toliko bolj nevaren mednarodni skupnosti.
5.1 INDIJSKO/PAKISTANSKI KONFLIKT V KAŠMIRJU
5.1.1 VZROKI ZA NASTANEK KRIZE
Konflikt med Indijo in Pakistanom zaradi spornega Kašmirja ima svoje temelje v verski in
narodni pripadnosti ter deloma v kolonialni preteklosti. Pomemben vpliv na sam konflikt
imajo fizičnogeografske značilnosti (povirje reke Ind, življenske žile Pakistana, rodovitna
Kašmirska dolina z blagim podnebjem) še bolj pa družbenogeografske (razporeditev
prebivalstva, verska in etnična sestava).
5.1.1.1 ZGODOVINSKI DEJAVNIKI
5.1.1.1.1 KOLONIALNA OBLAST BRITANCEV
Evropsko kolonialno obdobje se je v Indiji začelo že leta 1498, ko se je na Malabarski obali
izkrcal portugalski pomorščak Vasco da Gama (1469-1524). Goa je postala najpomembnejše
portugalsko oporišče za trgovanje in politični vpliv, toda za vodilno vlogo v trgovanju z Indijo
so se bojevali še Nizozemci, Danci in Francozi, nazadnje so zmagali Britanci. Britanski
poslovneži so v 17. stoletju ustanovili Vzhodnoindijsko družbo in postavili vrsto trgovskih
postojank, kakršne so bile Kalkuta, Madras (Čenaj) in Bombaj (Mumbaj). Takrat je bilo v
Indiji le malo močnih vladarjev, zato je britansko polaščanje oblasti naletelo na razmeroma
šibek odpor. Maratska plemena, ki so po razpadu mogulske države dobile pod svoj vpliv velik
del indijskega ozemlja, so bila odločilno poražena leta 1761. Že leta 1757 je Robert Clive, ki
je poveljeval četam Vzhodnoindijske družbe, porazil indijsko vojsko v Bengaliji. Leta 1772 je
postal Warren Hastings prvi generalni guverner. Do sredine 19. stoletja je Vzhodnoindijska
družba spravila z vrsto vojn z Afganistanom, Burmo, Nepalom in drugimi ljudstvi pod oblast
domala vso južnoazijsko podcelino (Potočnik, 2006).

Leta 1857 so se uprli indijski vojaki (sepoji), njihova vstaja se je razširila po vsej severni in
osrednji Indiji, podpirale pa so jo različne skupine v indijski družbi. Britanci so jo zadušili
šele leta 1859. Leta 1858 je britanska vlada razpustila Vzhodnoindijsko družbo in sama
prevzela upravljanje Indije. Kolonija je postala Britanska Indija in leta 1876 so kraljico
Viktorijo (1819-1909) okronali tudi za cesarico Indije. Britanska uprava je poskrbela za
prometne zveze in namakalno omrežje. Kljub napredku in razvoju sta se narodna zavest in
odpor do kolonialnih oblastnikov med Indijci vse bolj krepila. Indijski narodni kongres, ki so
ga ustanovili Britanci leta 1855, je postal prizorišče razgretih razprav. Odpor zoper britansko
oblast se je pokazal v nasilnih demonstracijah v prvih desetletjih 20. stoletja. Britanci so proti
nasprotnikom uporabili orožje: v Amritsarju v Pandžabu so britanske čete streljale v mirno
množico in ubile okoli 400 Indijcev. Mohandas Karamčand Gandhi, ki je leta 1920 prevzel
vodstvo Narodnega kongresa, se je zavzemal za nenasilno državljansko neposlušnost. Boj za
neodvisnost je bil dolgotrajen in je zahteval mnogo žrtvovanja in samoobvaldovanja, svoj
namen je dosegel šele tik po 2. svetovni vojni. Velike Gandhijeve zamisli, tj. mirnega sožitja
muslimanov in hindujcev, pa se ni posrečilo uresničiti, kajti krvavi spopadi so nazadnje
pripeljali do razcepitve Indije na islamsko in hinduisitično državo (Jugozahodna in južna
Azija, 1992).
Po prvi svetovni vojni, v kateri so indijski nacionalisti podprli Britance, saj so pričakovali
večjo neodvisnost, je Velika Britanija proti Indijcem nastopila še bolj zatiralno. Izbruhnile so
lokalne vstaje, krepila se je Kongresna stranka (ustanovljena 1885). Boj za osamosvojitev je
takrat začel Mahatma (v sanskrtu “velika duša“) Gandhi; z njim so Indijci začeli t.i. nenasilno
nepokorščino. Bil je zelo cenjen; tako med hindujci kot med muslimani. V tridesetih letih je
organiziral solni pohod (Salt March), medtem ko je Nehru, predsednik radikalnega krila
Kongresne stranke, 26. januar 1930 razglasil za indijski dan neodvisnosti. Po tem pohodu
indijskega nacionalizma ni bilo mogoče več ustaviti. V 30. letih je tudi Muslimaska liga
(ustanovljena 1906) v Indiji stopnjevala svojo dejavnost. Zaradi strahu pred prevlado
hindujcev v bodoči državi je njen voditelj Mohammed Ali Džinnah leta 1940 razglasil, da so
muslimani v Indiji poseben narod, ki zahteva neodvisno, od Indije ločeno državo, imenovano
Pakistan (Understanding Global Issues, 2005).
Ob razglasitvi neodvisnosti Indije in Pakistana je bilo na indijski podcelini več kot 500
kneževin z določeno stopnjo avtonomije, med njimi tudi Džamu in Kašmir. Britanci so jim
dali možnost, da se same odločijo, ali se bodo ob razglasitvi obeh samostojnih držav
priključile Indiji ali Pakistanu. Odločitev je morala upoštevati samo dve britanski zahtevi: da
naj se pretežno hindujske kneževine priključijo Indiji, muslimanske pa Pakistanu, ter da naj se
ob priključitvi upošteva tudi, na katero izmed obeh držav takšna kneževina meji (Kreutzman,
2002).
Indija je med 2. svetovno vojno na zavezniški strani sodelovala v bojih v Evropi in Aziji; z
njenega ozemlja so Britanci oskrbovali Kitajce v boju proti Japoncem. Po vojni je bilo jasno,
da Indije ne bodo več mogli obdržati kot kolonijo. Leta 1946 je bil narejen predlog za dve
ločeni državi, eno s pretežno muslimanskim in drugo s hindujsklim prebivalstvom. Dne 14.
avgusta 1947 je razglasil samostojnost najprej Pakistan, 24 ur kasneje pa še Indija. Nič več ni
moglo preprečiti izbruha politične in verske mržnje. V množičnem eksodusu, ko so hindujci s
severa bežali na jug v Indijo, muslimani iz Indije pa v Pakistan sta obe skupini klali druga
drugo. Novo nastale meje je prestopilo okrog 12 milijonov beguncev (okoli 6,5 milijona
muslimanov je zbežalo v Pakistan, okoli 5,5 milijona hindujcev pa v Indijo). V pogromih je
umrlo več kot milijon ljudi (Natek, 2000).

Prvi predsednik Indijske vlade je postal Gandhijev sodelavec Džawaharla Nehru (1947-64),
Mahatma Gandhi pa je 30.1.1948 padel kot žrtev atentata hindujskega skrajneža. Ustavodajna
skupščina je novembra 1948 sprejela novo ustavo, po kateri je Indija 26.1.1950 postala
neodvisna republika. Francija ji je leta 1954 izročila svoje posesti Karikal, Mahe, Pondicheri
in Yanam. Portugalci niso predali svojih kolonij, dokler niso indijske četa leta 1961 zasedle
portugalska ozemlja Goa, Daman in Diu (Jugozahodna in južna Azija, 1993).
5.1.1.1.2 TEORIJA DVEH NARODOV IN NJEN VPLIV NA RAZVOJ DOGODKOV V
DŽAMUJU IN KAŠMIRJU
Ko se je v začetku 20. stoletja začela nakazovati neodvisnost od britanske kolonialne oblasti,
so mnogi šolani muslimani spoznali strah pred manjvrednostjo v primerjavi z Britanci in
Hindujci. Nobeno naključje ni, da je bil človek, ki je najboje opisal strah in frustracije
indijskih muslimanov, Kašmirec Mohamad Ikbal, eden najpomembnejših muslimanskih
filozofskih mislecev modernega časa. Še preden se je na začetku 20. stoletja odpravil v
Cambridge študirat filozofijo je postal znan publicist in pesnik. V Indijo se je vrnil prepričan,
da napredek njegove skupnosti ni posnemanje Evrope, ampak reforma in oživljanje vere, v
kateri se je rodil. Postal je odločen kritik sufizma, mističnega panteističnega nauka
muslimanske ločnine, ljudske tradicije v islamu, ki je zavračala vlogo posameznika in se je
tako dobro udomačila v njegovem rodnem Kašmirju.
Če je islam, tako kot je bil prepričan Ikbal, res oslabel zaradi mešanja z lokalnimi
hindujskimi tradicijami, se njegova temeljna čistost v demokraciji, ki so jo zagotovili prvi
štirje kalifi, ni mogla povrniti v Indiji, kjer so prevladovali Hindujci. Pravi islam so lahko
obnovili samo indijski muslimani, ki bi oblikovali ločen narod. Zamisel, ki jo je predstavil na
pomembnem muslimanskem srečanju leta 1930, je bila začetek teorije o dveh narodih, ki se je
17 let pozneje izkazala v delitvi Indije in rojstvu Pakistana. (Pankaj, 2001)
Po številnih incidentih, ki so bili v začetku tridesetih let uperjeni proti muslimanom iz
Kašmirja se je nasprotovanje vladanju maharadže med muslimani močno povečalo. Šejk
Abdulah in Mirvaiz Yusuf Šah sta leta 1934 ustanovila Vse Džamujsko in Kašmirsko
muslimansko konferenco, politično stranko, ki je postala gonilna sila upora proti oblasti Hari
Singha. Razlike med obema so povzročile notranji razkol v stranki, zgodovinarji ga
imenujejo, kot boj med levi in bradami (privrženci Mirvaiza Yusofa so nosili brado,
Abdualaha so imenovali kašmirski lev - Šer e Kašmir)(Vuk, 2002).
Upor kašmirskega prebivalstva se prekriva s krepitvijo boja za neodvisnost Indije. Kot
drugod po Indiji je v začetku 20. stoletja tudi v Kašmirju rasla politična zavest prebivalstva.
Leta 1934 je mahardža Hari Singh popustil in dovolil omejeno demokracijo v obliki
Zakonodajnega sveta. Muslimanski visoki duhovnik kašmirske doline, Mirwaiz Maulvi Yusuf
Šah se je pridružil shodu konference toda, ko se je izvedelo, da prejema mesečno podporo od
maharadže, je Šejk Abdulah zapustil Vse džamujsko in kašmirsko muslimansko konferenco.
Na posvetni osnovi je ustanovil Nacionalno konferenco, ki združuje hindujce, muslimane in
sikhe. V nasprotovanju maharadži Hari Singhu so Abdulaha podpirali voditelji indijskega
nacionalističnega gibanja proti kolonialni prevladi, posebno kašmirski Pandit Nehru, ki je pod
Gandhijevim pokroviteljstvom postal nesporen voditelj Kongresne stranke.
Prijateljstvo med Abdulahom in Nehrujem se je v tistih časih hitro krepilo. Za to prijateljstvo
je obstajal poseben razlog. Nehrujevi bramanski predniki so bili iz Kašmirja in so se le nekaj
desetletij pred Nehrujevim rojstvom preselili v New Delhi in Alahabad ter postali ena prvih

družin sodobne Indije. V Abdulahu je Nehru videl človeka, ki je delil njegovo prepričanje, da
morata biti stara družbena in gospodarska ureditev Indije, ki so jo predstavljali maharadže in
in veliki zemljiški gospodje, uničeni z zemljiško reformno in centraliziranim gospodarskim
načrtovanjem. Abdulah je podpriral tudi njegovo zagovarjanje sekularizma. Zaradi
Nehrujevega pregovarjanja je Abdulah spremenil ime Muslimanska konferenca v Narodno
konferenco in s tem zagotovil več zagovornikov med hindujsko manjšino v Kašmirski dolini
in med hindujsko večino v Džamuju, južnem delu države. Prav ta del, čeprav ni preveč zaupal
Abdulahu, je spoznal, da je Abdulah vse bolj povezan z indijskimi nacionalističnimi voditelji.
(Schofield, 2000)
Avtokratsko vladanje maharadže Hari Singa se je nadaljevalo tudi v štiridestih letih, čeprav
se je takrat lokalna opozicija proti njemu že močno krepila. Leta 1946 je dal zapreti Abdulaha
in druge voditelje Nacionalne konference, saj so vodili zelo priljubljeno kampanijo „zapusti
Kašmir“, naperjeno proti njemu. Nehrujeva podpora Abdulahu je maharadžo že ločila od
indijskih voditeljev. Gandhi je zastavil pomembno vprašanje o legitimnosti njegovega
vladanja Kašmirju, ki je imelo dvomljive koreninine v kupčiji leta 1846 med maharadževimi
predniki in Britanci. Maharadža je nenadoma postal dojemljivejši za poslance iz Pakistana, ki
so ga čedalje pogosteje obiskovali. Še tri mesece po razdelitvi Indije se je mahradža še vedno
pogovarjal s predstavniki Indije in Pakistana. Hotel je pridobiti čas in tako ohraniti svoj režim.
Toda vrsta dogodkov ga je prisilila k odločitvi (Singh, 1995).
5.1.1.2 VERSKA SESTAVA KAŠMIRJA
V Kašmiru je bilo v času osamosvojitve Indije in Pakistana okrog 80% prebivalstva
muslimanov, medtem ko je bil mahardaža Hari Singh hindujec. Zemljepisno je Kašmir mejil
tako na Indijo kot na Pakistan, gospodarsko pa je bil tesno navezan na Indijo. Tudi glavna
cestna povezava Kašmirske doline z ravnino na jugu je vodila preko Muzaffarabada in
Rawalpindija. Britanci so pritiskali na maharadžo, naj se odloči za eno ali drugo stran. Do 15.
avgusta 1947, ki je bil rok za odločitev, je maharadža Hari Singh okleval. Svoje dežele in
oblasti ni hotel predati nikomur, toda njegovi večinoma muslimaski podložniki so zahtevali
naj deželo izroči Pakistanu. Hari Singh se je zavzemal za samostojno državo, kar pa je bilo v
tistem obdobju bolj iluzija kot realna politična možnost (Schofield, 2000).
Preglednica 7: Verska sestava prinčevse države Džamu in Kašmir leta 1941
Veroizpoved Odstotek
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Vir: Kreutzman, 2002

5.1.1.3 STRATEŠKI RAZLOGI – VODNA OSKRBA
Z delitvijo indijske podceline na samostojni državi Indijo in Pakistan je prišlo do konflikta
zaradi načina delitve namakalnega sistema ob Indu. Ob delitvi so izviri pritokov Inda postali
del Indije in čez indijski del Kašmirja tako teče večina večjih pritokov: Dželum, Čenab, Ravi,
Beas in Sutlež. Pakistan se tako čuti ogroženega zaradi morebitne želje Indije po nadzoru nad
pritoki, ki polnijo pakistanski del doline Inda. Indija bi lahko zaradi večanja potreb po vodnih

virih izkoristila boljši strateški položaj (reke tečejo čez Kašmir v Pandžab) in s tem kašmirske
vodne vire ter ogrozila kmetijstvo v Pandžabu. Strah morda tudi ni brez osnove, saj ima Indija
precejšnje ambicije po razvoju doline, poleg tega klimatske spremembe povzročajo taljenje
ledenikov v Himalaji in s tem nižji vodostaj rek, muhavost monsunov in daljšanje sušnih
obdobij, kar ogroža gospodarstvo tako Pandžaba kot Kašmirja. Sporazum o vodah Inda (Indus
water treaty) iz leta 1960 je razrešil večino sporov z razdelitvijo vodnih virov in z obvezo do
sodelovanja med sprtima stranema. Problemi so se pojavili z izgradnjo jezov na indijski
strani, ki so omejili količino vode na pakistanski strani in s tem ogrozili obstoj žitnice
Pakistana (Ozis, 2008).
5.1.1.3.1 SPORAZUM O VODAH INDA
V prvih letih po osamosvojitvi Indije in Pakistana leta 1947, je delitev pritokov Inda določalo
inter-dominion soglasje. Po tem soglasju naj bi Indija pakistanskim regijam omogočala
relativno zadovoljivo čistost rek v zameno za plačilo pakistanske vlade. Po sprejetju soglasja
sta obe državi zahtevali boljšo rešitev. Pakistan je želel zadevo predložiti mednarodnemu
sodišču, Indija pa je želela bilateralno rešitev problema. Do leta 1951 se sprti strani nista
srečali, kar je povečalo možnost morebitnega spopada. Istega leta je pri vladah obeh držav
gostoval David Lilienthal, bivši direktor komisije za atomsko energijo v ZDA, ki je predlagal
rešitev problema s skupnim sporazumom o delitvi vode Inda, pri katerem naj bi sodelovala
Svetovna banka. Predsednik svetovna banke Eugene R. Black je skupini strokovnjakov iz
Pakistana, Indije in Svetovne banke naložil razdelitev pritokov Inda brez vprašanj o
zgodovinskih pravicah ali novejših dodelitvah ozemlja. Pakistan je vztrajal na zgodovinskih
pravicah do uporabe vode v dolini Inda, Indija pa je trdila, da predhodna razdeljenost ozemelj
ne sme vplivati na sedanjo. Indijska stran je predlagala novo delitev pritokov na Zahodne in
Vzhodne – zahodni naj bi oskrbovali Pakistan. Zgrajeni naj bi bili kanali in jezovi, s katerimi
bi preusmerili vodo iz Zahodnih rek in nadomestili izgubo vode Vzhodnih rek. Indija je bila
pripravljena sprejeti predlog, Pakistan pa ne, saj se predlog ni bil v skladu z zgodovinsko rabo
v dolini reke Ind. Pakistanska stran je bila prepričana, da se predlog bolj ujema z indijskimi
zahtevami, in je grozila, da ne bo več sodelovala pri reševanju perečega problema. Pogajanja
so se nadaljevala naslednjih šest let. Eden zadnjih problemov pri končnem dogovoru je
predstavljalo financiranje gradnje kanalov in jezov, ki bodo preusmerili vodo iz Vzhodnih rek
v Pakistan. Svetovna banka je predlagala, da Indija krije stroške, ta pa je predlog zavrnila.
Drugi predlog banke je bil zunanje financiranje projekta iz ZDA in VB. Predlog je bil sprejet
in leta 1960 so podpisali Sporazum o vodah Inda (UNITAR, 2004).
Sporazum o vodah Inda (SVI) je sporazum o delitvi vodnih virov med Indijo in Pakistanom.
Podpisan je bil 19.9.1960 v Karačiju. Indijsko stran je zastopal premier Džawaharlal Nehru,
pakistansko pa predsednik in feldmaršal Mohammad Ayub Khan. Tretji podpisnik je bila
Svetovna banka.
Sporazum deli kašmirske reke na Zahodne (Ind, Dželum, Čenab) in Vzhodne (Sutlež, Beas,
Ravi). Indija dobi pravico do izrabe z redkimi izjemami vseh Vzhodnih rek in njihovih
pritokov do točke, kjer pritečejo v Pakistan. Pakistan ima pravico do izrabe Zahodnih rek in je
upravičen do enkratne finančne za škodo povzročeno z izgubo vode iz Vzhodnih rek. Državi
se strinjata s stalno izmenjavo in informacij in s sodelovanjem pri projektih omenjenih v
sporazumu. Za nadzor nad projekti je bila ustanovljena Trajna komisija za Ind (Permanent
Indus Commission), s predstavnikoma iz obeh držav (Sridhar, 2005)

5.1.2 ANALIZA RAZVOJA KRIZNEGA OBMOČJA
5.1.2.1 PRVA INDIJSKO-PAKISTANSKA VOJNA
Nasilje in neredi med delitvijo Indije so prizadeli južni del maharadževe države, kjer so se
sikhovski begunci pridružili hindujskim nacionalistom in članom maharadževe policije pri
napadih na muslimane. V neredih je bilo ubitih več kot deset tisoč muslimanov. Takrat je
veliko muslimanov pobegnilo v nastajajoči Pakistan. Tam so vesti o njihovem trpljenju
razbesnele vedno hitro vzkipljiva muslimanska plemena v severozahodnih provinacah ob
afganistanski meji, da so napovedeli džihad maharadži. V eni izmed zmedenih akcij, ki so za
vedno zaznamovale pakistanski položaj v Kašmirju, je nekaj častnikov pakistanske vojske
oborožilo z džihadom obsedena muslimanska plemena in jih pomagalo čez mejo v Kašmir. To
se je dogajalo, ko je pakistanska vlada skušala prepričati maharadžo, naj Kašmir priključi
Pakistanu (Tarik, 2002).
.
Maharadževa vojska ni bila kos plemenskim vojakom, ki so se hitro prebijali skozi
severozahodni del Kašmirja. Stare generacije se še vedno spominjalo pobojev in posilstev, ki
so jih zagrešili na poti v Šrinagar. Maharadže se je loteval vse večji strah, ko so se nasilneži
približevali glavnemu mestu. Maharadža je indijsko vlado nemudoma zaprosil za pomoč, toda
uradni odgovor iz New Delhija se je glasil, da sme indijska vojska vstopiti v Kašmir šele
potem, ko se Džamu in Kašmir uradno priključi Indiji. Maharadža ni imel izbire in se je
umaknil v Džamu, kjer so prevladovali hindujci (Vuk, 2002).
Maharadža Hari Singh je v Džamuju podlegel pritisku Indije in se strinjal s priključitvijo ter
26. oktobra 1947 v palači Hari Nivas v Džamuju podpisal priključitveno listino. Kašmir naj bi
bil v skladu z njo sprejet v indijsko zvezo, dokler ne bi bil izveden svoboden in nepristranski
plebiscit. Indijski podkralj Lord Mountbatten je v pismu Mahardži jasno zapisal, da bo država
vključena v indijsko zvezo samo na podlagi odločbe prebivalcev Kašmirja. Od takrat dalje je
ta pridružitveni dokument jabolko spora med Indijo in Pakistanom, saj slednji dvomi o
legitimnosti tega dokumenta in poudarja, da Indija ni nikoli dovolila izvesti referenduma, ki
ga je najavil takratni generalni guverner Indije Lord Mountbatten (Schofield, 2000).
Indija je že 27. oktobra poslala v Kašmir svojo vojsko. Ko so tega dne indijski vojaki pristali
na letališču v Srinagarju, se je pričela njena ofenziva proti napadalcem, ki se je sprevrgla v
prvo vojno s Pakistanom. Hudi boji so potekali celo leta 1948. Indijski premier Džavaharla
Nehru se je pritožil OZN zaradi pakistanskega vojaškega napada, potem ko se je Kašmir že
priključil Indiji. S posredovanjem Združenih narodov je bilo 1. januarja 1949 razglašeno
premirje, na osnovi katerega je bila določena prva razmejitvena črta, t.i črta premirja (ceasefire line). Razmejitvena črta je bila vselej predmet spora med sosednjima sovražnima
državama (Pankaj, 2001).
Združeni narodi so tudi sprejeli resolucijo, na podlagi katere naj bi o usodi kašmirskega
vprašanja odločalo ljudstvo Kašmira. Kasneje je Indija sicer privolila v izvedbo plebiscita,
vendar smo pod pogoji navedenimi v resoluciji Združenih narodov, da bo vlada Pakistana iz
države umaknila svojo vojsko. Ker je bil Kašmir uradno že del Indije je to pomenilo, da mora
Pakistan najprej opustiti nadzor nad ozemljem, ki ga je že zasedel, t.i Azad Kašmirom
(Svobodnim Kašmirom), območjem, ki ga ima Indija za del Kašmira pod Pakistansko
zasedbo. Ker se to ni zgodilo ostaja spor nerešen.

Na vzhodu razmejitvene črte ležijo Kašmirska dolina, Džammu in Ladakh, ki administrativno
pripadajo Indiji. Na zahodu ležijo Severna območja (Gilgit-Baltistan) in Azad Kašmir s svojo
upravo in vlado, ki pa je močno povezana s Pakistanom. Glavni mesti indijskega Kašmira sta
Šrinagar v poletnem in Džammu v zimskem času, medtem ko je glavno mesto Azad Kašmira
Muzaffarbad. Administrativno središče Severnih območij (leta 2009 preimenovana v GilgitBaltistan) je mesto Gilgit.
Šejk Abdulah oziroma kašmirski lev, kot ga imenujejo Kašmirci, je v pogajanjih z indijsko
vlado svoji deželi pribojeval posebno stopnjo avtonomije. Zvezna država Jammu in Kašmir je
bila tako edina v indijski zvezi, ki ji je bil po ustavi podeljen status avtonomije in s tem
možnost samostojnega odločanja v določenih zadevah. 17. oktobra leta 1949 je Ustavodajna
skupščina Indije sprejela 370 člen indijske ustave, ki Kašmirju zagotavlja poseben status;
dejstvo, ki ga politične stranke v Indiji pogosto pozabljajo.
Ko je Nehru leta 1953 Abdulaha spravil za zapahe je tri leta kasneje Ustavodajna skupščina
D&K sprejela ustavo, ki je D&K dejansko vključila v Indijsko Unijo, s posebnim statusom
med zveznimi državami, saj ima D&K svojo ustavo, parlament in zakonodajo. To je bilo v
popolnem nasprotju z resolucijo Združenih narodov in samo priključitveno listino.
Ustanovitev zvezne države Džamu in Kašmir je bila vsekakor bolj plod politično premišljene,
čeprav nesrečne odločitve, kot upoštevanja realne kultorološke stvarnosti, saj vključuje pestro
paleto ljudstev s povsem različnimi navadami in hotenji (Schofield, 2000).
5.1.2.2 DRUGA INDIJSKO PAKISTANSKA VOJ NA
Sredi avgusta leta 1965 je zaradi meje v Kašmiru in Kački puščavi izbruhnila druga vojna
Pakistana z Indijo. Nemiri so se pričeli že decembta leta 1963, ko so iz Hazaratbalske mošeje
v Šrinagarju ukradli relikvijo Moe-e-Moqdas. Ker je bila Indiji po smrti svojega prvega
premiera Nehruja leta 1964 v političnih težavah, so pakistanski voditelji presodili, da je prišel
čas, ko lahko spet zahtevajo Kašmir. Tja so naskrivaj poslali svoje vojake, da bi zanetli
podtalno vojno, potem pa bi lahko zadevo spravili pred mednarodno razsodišče. Upali so
namreč, da jim bodo razsodniki zaradi večinskih muslimanskih prebivalcev prisodili deželo.
Indija se ni odzvala zgolj z okrepitvijo svoje vojske v Kašmiru, ampak je sprožila obsežne
vojaške operacije na meji v Pandžabu. Tri njene tankovske enote so zapeljale v Pakistan in
ogrozile veliko pakistansko mesto Lahore. Pakistanci so bili prisiljeni prositi za mednarodno
pomoč. Po posredovanju OZN se je vojna končala s premirjem 23. septembra leta 1965. 10.
januarja 1966 sta predsednika Mohamad Ajub Khan in Lal Bahadur Šastri s posredovanjem
predsednika ministrskega sveta Sovjetske zveze Viktorja Kosigina podpisala taškentsko
deklaracijo, po kateri sta se obe vojski umaknili na položaje, ki sta jih zasedali pred izbruhom
vojne. Spor zaradi meje na območju Kačke puščave pa je razrešilo mednarodno sodišče v
Haagu: 90 odstotkov spornega ozemlja je prisodilo Indijo, 10 odstotkov pa Pakistanu (Vuk,
2002).
5.1.2.3 TRETJA INDIJSKO PAKISTANSKA VOJNA
Tretja indijsko-pakistanska vojana sicer ni vzplamtela zaradi Kašmira, vendar so se
posamezni spopadi odvijali tudi na njegovih tleh. V Vzhodnem Pakistanu se je nezadovoljstvo
prebivalcev večalo in leta 1971 je izbruhnila državljanska vojna. Zaradi nasilja pakistanske
vojske so ljudje začeli bežati v Indijo, zlasti v njeno zvezno državo Zahodno Bengalijo. Indija
je sporočila, da ne more mirno trpeti nasilja v Vzhodnem Pakistanu in prevzemati vedno večje

množice beguncev, kajti njihovo število je preseglo 9 milijonov. Zato je njena vojska 3.
decembra 1971 prestopila mejo in hitro porazila pakistansko. Z njihovo pomočjo so uporniki
prevzeli oblast in razglasili ustanovitev nove države Bangladeš. Z vdajo pakistanskih čet v
Vzhodnem Pakistanu 16. decembra je bila odcepitev Bangladeša dokončna. Državljanska
vojna je zahtevala več kot milijon žrtev (Natek, 2000).
Ker se je indijske premierka Indira Gandhi zbala, da bo Kitajska podprla Pakistan, je še pred
vpadom v Vzhodni Pakistan avgusta 1971 podpisala “sporazum o miru, prijateljstvu in
sodelovanju” s takratno Sovjetsko zvezo. Sporazum je obe podpisnici obvezoval k pomoči
partnerki v primeru grožnje njene nacionalne varnosti. Ko se je Pakistan obrnil na svojega
strateškega zaveznika Kitajsko, se tudi Peking ni hotel zavzeti zanj.
Indijska vojska se je marca 1972 umaknila. Indira Gandhi in Zulfikar Ali Bhutto sta
podpisala novo premirje v Šimli. Ta je v bistvu samo obnovil določbe taškentskega
sporazuma; Kašmir ostaja odprto vprašanje, ki ga bosta morali spri državi dokončno rešiti v
prihodnosti. Od vojne leta 1971 lahko razmere opišemo kot pat položaj, v katerem je Indija
kontrolirala veliko večji del Kašmira in storila vse, da bi svojim zahtevam dala tudi zakonsko
podlago (Vuk, 2002).
Karta 10: Nadzorna črta med Indijo in Pakistanom po sporazumu iz Shimle l. 1972

Vir: Perry Castaneda maps, 2009

5.1.2.4 SPOR ZA LEDENIK SIAČEN
Siačenski ledenik meri 85 kilometrov v dolžino in do 6 kilometrov v širino, večina ledenika
pa je višje od 5000 metrov nad gladino morja. Razteza se od vznožja pobočij Gašerbruma I
(8.068m) na pakistansko-kitajski meji proti jugovzhodu ob pogorju Saltoro do indijskopakistanske meje proti kraju Dzinigrumla. V neposredni bližini na severozahodu ledenika
ležijo še Gašerbrum II (8.035m), Broad Peak (8.047m) in druga najvišja gora na svetu K2
(8.611m). Korenine spora za ledenik Siačen izvirajo še iz delitve podceline v letu 1947 in
nejasnosti določitve poteka meje med Pakistanom in Indijo. Razmejitev je bila narejena glede
na preprosto dejstvo – glede na položaj obeh vojsk Razmejitvena črta teče od bližine mesta
Chamb v Džamuju severno in nato severozahodno do točke, označene z georafsko oznako NJ
9842. Od tod naprej je v Karačijskem sporazumu iz leta 1949 narejen zaznamek »severno od
Khora do ledenikov«. Nejasna formulacija je bila posledica preprostega dejstva, da na
višinskem območju Siačenskega ledenika v času bojev ni bilo enot nobene od vojskujočih se
držav. Tudi v kasnejšem leta 1971 v Shimli podpisanem sporazumu med državama
formulacija glede najsevernejšega dela meje ni bila natančno opredeljena, kar je bil eden od
glavnih razlogov za sedaj več kot dve desetleji trajajočo vojno na vrhu sveta (Kunaver, 2005).
V 60. in 70. letih je dovoljenja za alpinistične ekspedicije na območje Siačenskega ledenika
izdajal Pakistan, prav tako je bil ledenik na nekaterih svetovnih zemljevidih zabeležen kot
pakistansko ozemlje, čeprav Indija tega nikoli ni priznala. Zaradi poraza in izgube ozmelja
leta 1962 v vojni s Kitajsko v sosednji gorski verigi Aksai Chin je imela za indijsko stran
osvojitev Siačenskega ledenika pomen nacionalnega ponosa. Indijci so bili odločeni, da se
takšna sramotna zgodba ne bo ponovila v severozahodnem Džamuju in Kašmirju. Poleg tega
je bil Siačenski ledenik pomemben za Indijo tudi iz vojaško strateških razlogov, saj je
omogočal dostop do Kitajske. Obenem je zasedba ledenika predstavljala zaščito pred
potencialnim združenim kitajsko-pakistanskim napadom na Indijski del Kašmirja. Za Pakistan
je Siačenski ledenik pomemben na samo kot del pokrajine Baltistan in zaradi prihodkov od
turizma, ampak tudi zaradi relativne bližine življenjske linije – ceste Karakorum (KKH), ki
Pakistan prek prelaza Khundžerab povezuje z zaveznikom Kitajsko.
Indija se je odločila z vojaškim argumentom končati dileme glede spornega ozemlja. V ta
namen naj bi po pakistanskih virih Indijci leta 1981 poslali močno vojaško enoto na
Antarktiko, da bi se v čimbolj primerljivih razmerah pripravili na spopad. Že pred tem pa so
med leti 1978 in 1982 pod vodstvon znanega indijskega alpinista poročnika Narinderja
Kumarja izvedli na Siačenskem ledeniku nekaj izvidniških ekspidicij, na katerih so zbrali
natančne obveščevalne podtake o območju. Leta 1983 so Indijci na začetku ledenika že
nastanili nekaj vojaških enot. Do resnične zasedbe pa je prišlo leta 1984, ko so v operaciji
Meghoot (kar pomeni Hladni glasnik) z letalskim desantom spustili na Siačenski ledenik
bataljon dobro aklimatiziranih in oboroženih vojakov. Obenem so dva voda vojakov
specialnih sil spustili na dva ključna prelaza Biaford La in Sin La, ki v gorovju Saltoro z
zahodne strani povezujeta Siačenski ledenik z Baltistanom v Pakistanu. Indijski argument za
izvedbo desanta naj bi bil po indijskih virih pakistanski načrt za zasedbo ledenika Siačen. Po
teh navedbah naj bi v septembru 1983 Pakistanci načrtovali zasedbo, vendar naj bi jim
izvedbo preprečilo slabo vreme (Sugermann, 1996).
Indijska operacija je bila presenečenje za Pakistance, ki so odgovorili šele po 12 dneh z
napadom skupine komandosov in lahke pehote iz Severnih sil pakistanske vojske. Z lahkim
orožjem so napadli indijske položaje na obeh sedlih. Indijcev jim ni uspelo pregnati in
prisiljeni so se bili umakniti. Taktična prednost indijske vojske, dobljena z zasedbo obeh

prelazov, se je kmalu zmanjšala s pakistansko zasedbo treh drugih prelazov na Siačenski
ledenik v južnem predelu gorovja Saltoro. Na boje na ledeniku je pomembno vplival tudi
vojaški konflikt v Kargilskem območju, ki ga je spomladi leta 1999 zasedel Pakistan. Po 11.
tednih divjih bitk z več kot 1000 žrtvami na obeh straneh in veliki nevarnosti jedrske vojne, se
je Pakistan predvsem zaradi intervencije ZDA, umaknil s tega območja. Medetm je
mednarodna skupnost zaradi jedrskih poskusov uvedla proti Pakistanu gospodarske sankcije,
ki so občutno prizadele državo. Javnost je bila zaradi vojaških neuspehov v Kargilski krizi,
popuščanjem ZDA in gospodarskih posledic nezadovoljna z ravnanjem vlade. Razvnele so se
množične demostracije. Policija je v nemirih ubila nekaj demonstrantov in jih več sto
aretitrala. Sindikati so izvedli generalno stavko, nato so se razvneli še krvavi spopadi med
verskima ločninama šiitov in sunitov. Ko je predsednik vlade nameraval generala Perveza
Mušarafa (nekdanjega poveljnika specilanih sil na širšem območju Siačenskega ledenika)
odstarniti s položaja in ga zamenjati z vodjo obveščevalne službe, ga je Mušaraf prehitel in
12. oktobra leta 1999 z vojaškim udarom prevzel oblast v državi.
Oborožena vstaja islamskih borcev v Kašmirju in podpora Pakistana tem borcem je zaostrila
stališče Indije glede vprašanja Siačena. Indija bi težko zapustila svoje položaje na ledenku, ne
da bi to vlilo upanje kašmirskim borcem, kar pa je zadnje, kar si Indija želi. Na drugi strani
Pakistan ne želi sprejemati nobenih kompromisov, dokler Indija ne zmanjša pritiska na
muslimane v indijskem delu Kašmirja. Možna eskalacija sovražnosti pa lahko ima zaradi
arzenala jedrskega orožja pri obeh državah tudi katastrofalne posledice. V zadnjih letih se je
zaradi sprememb v politiki obeh vlad položaj na ledeniku umiril, oboroženih spopadov
praviloma ni več (Kunaver, 2005).
5.1.2.5 KARGILSKA VOJNA
Do zaostritve položaja v Kašmirju je ponovno prišlo 27. maja 1999, ko sta se v pakistanskem
delu Kašmirja zrušili dve indijski vojaški letali, razmejitveno črto pa je s pakistanske strani
prekoračilo okrog 600 upornikov. Vdori gverilskih skupin iz pakistanskega v indijski del
Kašmirja sicer niso nič nenavadnega, vendar je bil vdor maja 1999 po trditvah Indije
drugačen, saj je v njem sodelovala tudi pakistanska vojska. Indija se je na to odzvala z
letalskimi napadi proti kašmirskim separatistom na območju gorskih verig v indijskem delu
Kašmirja. Cilj napadov je bilo zavzetje Kargila, Darsa in Batalika. To so tri visoko ležeče
strateške točke, s katerih je mogoč nadzor nad pomembno cestno povezavo med Šrinagarjem
in Ladakom.
Zaradi naraščanja napetosti je Pakistan junija 1999 predlagal nov sestanek na ministrski
ravni, ki pa ga je Indija zavrnila in hkrati prepovedala vsem civilistom uporabo severne
kargilske ceste. Indija je zavrnila tudi zahtevo skupine vojaških opazovalcev Združenih
narodov za Indijo in Pakistan, da bi obiskali območje Kargila in Drasa vzdolž razmejitvene
črte in se tako seznanila s situacijo.
V začetku julija je pakistanski zunaji minister izjavil, da je država v spopadih v Kašmirju
pripravljena uporabiti tudi jedrsko orožje. Kot odgovor na to izjavo je ameriška vlada
pakistanskega premiera pozvala, naj ukaže umik pakistanskih sil iz indijskega dela Kašmirja.
Clinton je to zahtevo Šarifu postavil med njegovim obiskom v Washingtonu. Zaradi Šarifove
obljube, da se bodo pakistanske čete umaknile, so opozicijske stranke v času premierove
odsotnosti začele hujskati prebivalstvo proti njegovi vladi. Odločitev pakistanske vlade, da
umakne svoje čete in njim pridružene kašmirske secesioniste ter talibanske borce z območja
Kargil-Dras-Batalik, je povzročila močna nasprotovanja tako med politiki kot tudi prebivalci

Pakistana. Opozicija je kargilsko krizo označila kot največji zunanjepolitčni spodrsljaj v
zgodovini Pakistana sploh. Premiera je obtožila, da je izdal boj za osvoboditev Kašmirja.
Šarif je v zagovoru izjavil, da je v umik pakistanske vojske privoli, saj mu je Clinton obljubil
osebno angažiranje za oživitev indijsko-pakistanskih pogovorov o Kašmirju in ostalih
vprašanjih, vendar pod pogojem, da bosta obe državi upoštevali razmejitveno črto iz leta
1972. To pa ni zadržalo pakistanske vojske z Generalom Perverzom Mušarafom na čelu, da
ne bi izvedla državnega udara. Po štirinajstih letih civilne oblasti je 12. oktobra leta 1999 tako
ponovno prevzela vodenje Pakistana vojska (Vuk, 2002).
Zaradi napovedanega umika se je Indija obnašala kot zmagovalka v vojni in obstajala je
možnost, da indijska vojska ne bo dovolila umika oziroma evakuacije upornikov. Na ponudbo
o dvostranskih pogovorih so Indijci odgovorili, da so ta mogoča le, če bo Pakistan začel tudi z
akcijo zatiranja čezmejnega terorizma in boja proti kašmirskim secesionističnim skupinam, ki
imajo svoj sedež na pakistanskem ozemlju (Slatenšek, 2005).
5.2 INDIJSKO - KITAJSKI KONFLIKT V KAŠMIRJU
Glavni vzrok za vojno med Indijo in Kitajsko leta 1962 so bila sporna mejna vprašanja v
Ladaku in severovzhodnem mejnem območju (Švajncer, 1998). Leta 1958 je na območju
Ladaka izzvala spopade Kitajska. Ti so leta 1962 prerasli v indijsko-kitajsko vojno. Boj za
mejo v Ladaku je privedel do izgube območja Aksai Čin. Indija in Kitajska sta glede tega
vprašanja še vedno v sporu (sedanja razmejitvena črta je od marca leta 1963). Zaradi tega
mejnega spora je Pakistan v Kitajski videl novega zaveznika. Leta 1964 sta državi sami
določili mejo v Karakorumu in predlagali izgradnjo t.i. »ceste prijateljstva« prek gorovja
Karakorum. Pakistan je Kitajski prepustil okoli 5000 km2 spornega ozemlja, t.i območje
Shaksgham.
Ladak je še vedno zelo občutljivo območje in njegove meje s Kitajsko kot Pakistanom so še
vedno predmet sporov. Območje je bilo do leta 1974 zaprto za tujce. Medtem ko se Kitajska
in Indija približujeta rešitvi spornega vprašanja, se med Indijo in Pakistanom boji v vzhodnem
Karakorumu, na več kot 6000 metrih nadmorske višine nadaljujejo. Boj za ledenik Siachem
poteka od leta 1984 (Kreutzman, 2002).
5.2.1 VZROKI ZA INDIJSKO - KITAJSKO VOJNO
Razlogi, ki so pripeljali do oboroženega spopada med Indijo in Kitajsko so večplastni in jih
lahko iščemo v okviru zgodovinskega konteksta, naravno in družbeno geografskih dejavnikov
(visokogorski relief, neposeljeno območje, nizke temperature) in takratnih notranje in zunanje
političnih razmer v Indiji in na Kitajskem. Z zgodovinskega vidika je pomembno predvsem
pogosto spreminjanje političnih mej. Po samostojnosti Indija na odročno visokogorsko sporno
območje ni poslala svojih vojaških sil, ali kako drugače ozemlje formalno vključila v okvir
Indije. To je storila še le po letu 1960, ko je na sporno območje poslala večje število vojakov.
Kitajska je čez sporno ozemlje v nevednosti Indije v petdesetih letih zgradila cesto čez Aksai
Čin, močno pa je obsojala tudi podporo Indije Tibetu, ko je leta 1959 sprejela Dalaj Lamo in
tisoče tibetanskih beguncev, ki so se umaknili iz sporne regije po neuspelem uporu
Tibetancev proti Kitajski ljudski armadi. Kitajska se je obenem bala širjenja Indijskega vpliva
v Tibetu in zavezništva z ZDA in SZ, s katerima je bila v tistem času Indija v dobrih odnosih.
Meja med Indijo in Kitajsko na območju Ladaka izvira iz leta 1834. Takrat je sikhovska
vojska zavzela visokogorsko območje Ladaka, ki mu je pripadalo tudi kasneje sporno ozemlje

Aksai Čin. Ko so Britanci leta 1846 dokončno premagali sikhe, so obenem prevzeli nadzor
tudi nad Ladakom, ki je bil del prinčevske države Džamu in Kašmir, ki so mu vladali
hindujske maharadže (Wikipedia: The Free Encyclopedia. Sino-Indian war, 2010). Istega leta
so Britanci z Amritsarskim sporazumom prodali Kašmir Ghulabu Singhu. Ghulab Singh, ki se
je poimenoval maharadža (v sanskru “veliki kralj”, indijski vladarski naslov), je podpisal
ločen sporazum z Britanci, ki mu je dajal dejanski status neodvisnega knežjega vladarja
(Singh, 1995). Leta 1865 so Britanci z Maharadžo Ranbirjem Sighom podpisali sporazum, v
katerem so določil meje v Ladaku. Ta naj bi potekala po t.i. Johnsonovi črti, ki je pustila
območje Aksai Čin v okviru Džamuja in Kašmirja. Kitajska je ponujeni predlog zavrnila in še
preden so kolonialisti namenili več pozornosti spornim mejam, so Kitajci že postavili svoje
mejnike na prelazu Karakorum, preko katerega je v zgodovini potekla živahna trgovina med
Ladakom in provinco Sinkiang. Na osnovi Mac Cartney –Mac Donaldove črte so Britanci
kasneje ozemlje Aksai Čin prepustili Kitajski, katere pa Indija vse od svojega nastanka leta
1947 ni priznavala in je vztrajala na Johnsonovi črti, ki je bila določena v sporazumu med
Maharadžo in Britanci. Nasploh so se meje v tem visokogorskem območju pogosto
spreminjale, samo v času britanske vlade so uporabljali nič manj kot 11 različnih potekov
meja (Wikipedia: The Free Encyclopedia, Sino-Indian war, 2010).
Zaradi visokogorskega reliefa in neprehodnih Karakorumskih gora je bilo območje Aksai Čin
fizično lažje dostopno Kitajski. Kitajska je imela tudi boljši strateški položaj, saj je
nadzorovala večino visokogorskih prelazov, kar je v medsebojnih spopadih velika prednost.
Čez območje Aksai Čin je v petdesetih letih Kitajska zgradila strateško pomembno cesto, ki
povezuje kitajski provinci Sinkiang in Tibet. Tega v Indiji niso ugotovili vse do leta 1957,
samo leto pred tem ko je cesto na svojih zemljevidih vrisala Kitajska. Poleg naštetega je mejni
konflikt in vojno med Indijo in Kitajsko leta 1962 izzvala tudi podpora Indije uporniškemu
gibanju v Tibetu, ko je leta 1959 sprejela tisoče beguncev in ponudila politični azil Dalaj
Lami (Maxwell, 1999).
5.2.2 POTEK INDIJSKO - KITAJSKE KRIZE
Leta 1961 je Indija pričela v sporno ozemlje pošiljati svoje vojaške enote in v nekaj mesecih
postavila blizu 60 vojaških postojank severno od McMahonove črte. Pomlad in poletje leta
1962 je zaznamovalo večje število incidentov med indijsko in kitajsko vojsko. Kitajsko
vodstvo je bilo prepričanja, da Indija načrtuje veliko ofenzivo in se pripravlja na spopad z
Kitajsko ljudsko armado v dveh ločenih območjih Himalaje. Maja leta 1961 je indijska vojska
posredovala v Goi, ko jim Portugalci sprva niso hoteli predati dolgoletne kolonije ob obali
Arabskega morja. Čeprav posredovanje indijske vojske v Goi ni povzročilo večjega odmeva v
mednarodni skupnosti, pa ga je predvsem Kitajska označila za ekspanzionistične narave.
Indijski minister za notranje zadeve je takrat izjavil: »da v primeru, če Kitajska ne zapusti
okupiranega ozemlja v Himalaji, bo Indija morala ponoviti zgodbo iz Goe«. Ker so bili
indijski politike v tem času prepričani, da Kitajska ne bo izzvala spopadov, so imeli v
spornem območju Himalaje nameščenih veliko manj vojakov kot Kitajska (Singh, 2006).
20. oktobra 1962 je Kitajska izvedla dva večja napada, in sicer, enega na območju sporne
pokrajine Aksai Čin in drugega v tisoč kilometrov oddaljeni pokrajini Arunčal Pradeš, ki ga
Kitajska imenuje Južni Tibet. Medtem ko je v zahodnem sektorju pregnala indijsko vojsko iz
doline Chip Chap v Aksai Činu, je v vzhodnem sektorju zasedla oba bregova reke Namka
Chu, manjši spopade pa je izzvala tudi na območju gorskega prelaza Nathula, ki leži v
Sikimu, takratnem indijskem protektoratu.

Po štirih dneh vojskovanja in premoči na bojišču, je kitajski premier Zhou indijskemu
premieru Nehruju ponudil predlog, da državi prekineta medsebojen spopade in upoštevata
prej določeno McMahonovo in Mac Donaldovo črto razmejitve v spornih območjih. Ker je za
Indijo to pomenilo izgubo Aksai Čina, je Nehru uradni predlog Kitajske zavrnil in slednja je
sprožila nove obsežne vojaške operacije v dveh spornih območjih Himalaje. Na območju
Aksai Čina je Kitajska sprožila večjo ofenzivo 18 novembra 1962 in kmalu porazila indijsko
vojsko, ki se je morala umakniti. Žrtve so bile na obeh straneh velike, poleg oboroženih
spopadov je vojake ogrožal predvsem mraz.
Kitajski premier je 21. novembra razglasil enostransko premirje, kar je pomenilo uradno
konec indijsko kitajske vojne. V spopadih je bilo ubitih preko 1.300 indijskih in nekaj več kot
700 kitajskih.vojakov. Kitajska je obdržala nadzor nad Aksai Činom in se obenem umaknila
iz Severovzhodnih mejnih ozemelj (NWFA), današnje indijske zvezne države Arunčal Pradeš,
ali Južnega Tibeta kot ga imenujejo Kitajci.
Trenutno mejo med državama določa Indijsko-Kitajska črta trenutnega nadzora (LOAC).
Čeprav sta se Indija in Kitajska večkrat približali dokončni ureditvi meja, pa le te ostajajo do
danes na več odsekih sporne. Indija je tako edina med državami mejnih na Kitajsko, ki nima
dokončno določenih meja s svojo veliko sosedo na severu (Kashmir Life, 2009).
Pakistan je po vojni med Indijo in Kitajsko v slednji videl zaveznika. Državi sta leta 1963
podpisali Kitajsko–Pakistanski mejni sporazum, v katerem sta natančno določili mejo v
Karakorumu in sprejeli velikopotezni projekt gradnje ceste čez gore Karakoruma, Himalaje,
Pamirja in Hindukuša. Po sporazumu iz leta 1963 je Pakistan Kitajski predal tudi 5.000km2
veliko ozemlje Shaksgam (Wikipedia: The Free Encyclopedia. Trans Karakoram Tract, 2010).
Karta 11: Trenutna črta nadzora med Indijo in Kitajsko

Vir: Perry Castaneda maps, 2009

5.3 MEDETNIČNI KONFLIKTI V INDIJSKI ZVEZNI DRŽAVI DŽAMU IN
KAŠMIRJU
Konec osemdesetih let je konflikt v Kašmirju dobil nove dimenzije. Indijski oblasti v
Džamuju in Kašmirju, predvsem v Kašmirski dolini, se je leta 1989 prvič v zgodovini z
orožjem uprlo lokalno muslimansko prebivalstvo. Takrat so se stotisoči zgrinjali na ulice
Šrinagarja in zahtevali svobodo. K hitremu porastu nasilja v indijskem Džamuju in Kašmirju
je poleg Pakistana prispeval tudi konflikt v sosednjem Afganistanu, kjer so po zmagi nad
sovjetskim režimom, številni mudžahidi prebežali na indijsko stran Kašmirja, da tam zanetijo
vstajo. Islamske militantne skupine ne pripadajo isti ideologiji. Medtem, ko se nekatere borijo
za priključitev k Pakistanu, si druge prizadevajo za nastanek neodvisne države Kašmir
(Wikipedia. The Free Encyclopedia. Insurgancy in Jammu and Kashmir, 2010).
(svetujem tudi uporabo knjige Dan Smith: War and Peace, dibite v naši knjižnici
5.3.1 VZROKI ZA KONFLIKT
Džamu in Kašmir je edina zvezna država v Indiji, kjer je večina (67%) prebivalcev
muslimanov. V Kašmirski dolini, ki je jedro spora, dosegajo muslimani celo 95% celotnega
prebivalstva (Popis prebivalstva Indije, 2001). Nezadovoljstvo lokalnega muslimanskega
prebivalstva z indijsko oblastjo v Džamuju in Kašmirju se je stopnjevalo v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Volitve, ki naj bi Kašmircem omogočale samoupravo, so se vedno znova
spremenile v farso. Zmagovale so le stranke in kandidati proindijske usmeritve. Ker vlada iz
New Delhija ni uslišala klicev muslimanov po večji avtonomiji, se je lokalno muslimansko
prebivalstvo pričelo upirati, priljubljenost islamskih strank pa hitro naraščati. V klicu po
svobodi je stotine golorokih Kašmircev obležalo v krvi, samo med 21. in 23. januarjem 1990
je bilo v Šrinagarju ustreljenih približno tristo neoboroženih demonstrantov. Nadaljevanje pa
je bilo hitro in še bolj krvavo (Slatenšek, 2005). Poleg notranje političnih dejavnikov, ki so
povzročili upor v Dažmuju in Kašmirju, pa je potrebno upoštevati še vlogo Pakistana in
dogodke po koncu Sovjetske invazije v Afganistanu. Nenazadnje pa tudi spreminjanje
svetovnega političnega zemljevida, ko so po padcu komunističnega režima nastale številne
nove države in se je številnim Kašmircem zdel čas za upor proti Indiji pravi in ugoden.
5.3.2 POTEK KONFLIKTA
5.3.2.1 DŽAMU IN KAŠMIR V OBDOBJU MED 1947 - 1990
Takoj po nastanku Indije in Pakistana leta 1947 je indijski del Kašmirja vodil Šejk Abdulah,
ki je v prvih letih predsednikovanja (od 1948 do 1953) najprej izvedel obsežne zemljiške
reforme. Zemljo je vzel hindujskim velikašem in jo razdelil med revne muslimane.
Zakonodajna odredba »zemljo tistim, ki jo obdeluje«, je veleposestnikom odslej dovoljevala
največ 8 ha obdelovalne zemlje, pa še to pod pogoji, da zemljo obdelujejo sami. 76.400
hektarjev so predali 1.563.399 kmetom, država pa je na 36.000 hektarih organizirala
kolektivno kmetijstvo. Sprejeli so zakon, ki je prepovedal prodajo zemlje tujcem. Zgradili so
na desetine novih šol in štiri bolnišnice, v Šrinagarju pa ustanovili univerzo z morebiti
najlepšo lokacijo kampusa na svetu. To je bila mini revolucija, ki pa je Abdulahu zagotovila
hvaležnost in podporo dveh generacij kašmirskih muslimanov (Tariq, 2002).
Leta 1948 je Nacionalna konferenca pod vodstvom Abdulaha sicer podprla »začasno
priključitev« k Indiji, vendar pod pogojem, da Kašmir postane avtonomna republika, ki centru
prepušča samo obrambo, zunanje zadeve in komunikacije. 17.oktobra leta 1949 indijska

ustavodajna skupščina sprejme 370. člen indijske ustave, ki zagotavlja D&K poseben staus
znotraj Indijske Unije. Majhna, vendar vplivna manjšina, sestavljalo jo je dogrovsko plemstvo
in Kašmirski Panditi, ki so se bali, da bodo izgubili svoje privilegije, je začela kampanijo proti
posebnemu statusu Kašmira. V Indiji jo je podpiral skrajno desničarski Džan Sangh., ki je
poskrbel za finance in prostovoljce, ki so agitirali proti kašmirski vladi. Abdulah, ki si je na
vso moč prizadeval, da bi na vseh ravneh uprave vključili nemuslimane, je bil besen. Njegovo
stališče se je zaostrilo. 10. aprila leta 1952 je dal na javnem zborovanju v džamujskem
oporišču jasno vedeti, da ni pripravljen odstopiti od delne kašmirske suverenosti. Nehruja je
to vznemirilo. Začutil je, da sem mu Abdulah izmika in da se bo vse skupaj končalo tako, da
bo Indija izgubila Kašmir. Hitro je moral ukrepati. Leta 1953 je odstavil Abdulaha in ga dal
zapreti. V zaporu je ostal brez sojenja štiri mesece manj kot enajst let (Schofield, 2000).
Ko so Abdulaha leta 1953 zaprli je vodenje Kašmirja prevzel Bakši Ghulam Mohamed.
Deloval je po Nehrujevih željah, kako ustavno združiti Kašmir z Indijo. Obljube o avtonomiji,
ki jih je poslušal Abdulah, so bile preklicane in v indijski politiki je zavladal strah pred
nasiljem. Leta 1956 je ustavodajna skupščina zvezne države D&K sprejela ustavo, s katero je
potrdila, da je D&K neločljivi in sestavni del Indije (Singh, 1995). Volitve so potekale redno,
da bi svet videl demokratično naravo v New Delhiju potrjenega režima. Vse skupaj je bila
farsa: volilne liste opozicijskih strank so razveljavljali, njihove kandidate pretepali ali zapirali,
Nacionalna konferenca, povezana z indijsko Kongresno stranko pa je na vseh volitvah
zmagala brez opozicije. Zvezna vlada v New Delhiju je Kašmirju namenjala denar za razvoj
in šolstvo in nekaterim redkim Kašmircem se je tedaj res godilo bolje. Nastala je nova elita
politikov in birokratov, hkrati pa se je v državni upravi razpasla korupcija.
V politiki do Kašmirja je opaziti pomanjkanje občutka za ljudi, za način življenja v vaseh in
mestih. V slabih dveh desetletjih po osamosvojitvi Indije so se številni Kašmirci izšolali za
želeni poklic, vendar so hkrati spoznali, da so njihove možnosti močno omejene. Sodobna
vzgoja jih je oddaljila od življenja na riževih poljih ali v sadovnjakih, v Kašmirski dolini pa ni
bilo veliko možnosti za zaposlitev v industriji in drugih panogah. Edine primerne služne so
bile v državni upravi, a do teh zaradi podkupovanja in nepotizma niso imeli dostopa. V Indiji
so bili tujci in zaradi vere največkarat diskriminirani (Pankaj, 2001).
Leta 1987 je bila ustanovljena Muslimanska združena fronta ali MUG (Muslim United
Front), ki je bila hitro skovana koalicija strank, ki naj bi na volitvah tega leta premagala
Narodni kongres, stranko, povezano z indijsko Kongresno stranko, ki jo je vodil Faruk
Abdulah, sin Šejka Abdulaha. Njuna voditelja Jasina Malika in Mohameda Jusufa Šaha so
indijske oblasti pred volitvami zaprli brez formalne obtožnice, njuna stranka je namreč kazala
veliko podporo ljudskih množic. Oba sta še danes pomembna akterja vojaškega in političnega
delovanja v Kašmirju. Mohamed Jusuf Šah se je prelevil v vrhovenga poveljnika največje
gverilske skupine, ki se še vedno z orožjem bojuje v Kašmirju, Hizb-ul Mudžahedin. Njegovi
bojevniki se bojujeo za Kašmir, ki bi bil priključen Pakistanu. Jasin Malik je po vrnitvi iz
Pakistana, kjer se je uril v vojških kempih, postal vodja osvobodilne fronte za Džamu in
Kašmir ali JKLF (Jammu and Kashmir Liberation Front). V nasprotju z Jusufom Malikom se
njegova organizacija bori za neodvisni Kašmir (Slatenšek, 2004)
Abdulahova zmaga na volitvah leta 1987 ni presenetila nikogar. Kašmirci še danes
pripovedujejo o številnih goljufijah indijskih nadzornikov, ki naj bi skrbeli za pošten potek
glasovanja. Opozicijski kandidati, ki so imeli pred volitvami občutno prednost, so bili
prepričljivo poraženi. Nekatere so celo surovo pretepali in mučili. Sieda Salahudina, vodjo
stranke Hizbul Mudžahedin, so zaprli, potem ko je skoraj zmagan na volitvah. To je bil tudi

čas, ko so se prve skupine mladih brezposlenih Kašmircev, večino visoko izobraženih
inžinerjev, odpravile čez mejo v Pakistan. Tam so jih sprejeli pakistanski vojaški častniki in
dobro poskrbeli zanje. Nastanili so jih v zasebne hiše in jih dobro plačali. Nekaj mesecev so
jih učili uporabljati lahko orožje. Mnoge so poslali nazaj v Kašmir z nalogo, naj priplejejo
nove fante. Spet drugi rekruti so v Kašmir tihotapili orožje in strelivo. Promet čez mejo je
postal čedalje večji, v manj kot treh letih je zapustilo domove več tisoč Kašmircev. Ustanovili
so prve gverilske skupine in leta 1990 začeli vojno za osvoboditev.
Po desetletjih tiranije vlade iz New Delhija je bila izbira Pakistana številnim Kašmircem
naravna. Ta je kar dvakrat poskušal osvoboditi Kašmir, prvič leta 1948 in drugič leta 1965.
Obakrat si je zagotovil premalo pomoči lokalnega prebivalstva, ki je bilo – čeprav
nezadovoljni z indijsko prevlado - zadržano do Pakistana. Toda zaradi hitro rastočega
nezadovoljstva v osemdestih letih so se Kašmirci vse pogosteje obračali na Pakistan. To je
bila edina država na svetu, ki jim je nenehno priznavala, vsaj retorično, prtavico do
samoopredelitve. (Wikipedia. The Free Encyclopedia. Insurgancy in Jammu and Kashmir,
2010)
Za pakistanske vojaške častnike, ki so sprejeli Kašmirce, ni bila pomoč pri oblikovanju
gverilskih skupin nobena težava. Podobno so pomagali, seveda neprimerno več, mudžahidom,
ki so se od leta 1979 v Afganistanu bojevali proti Sovjetom. Večina oficirjev je delala za ISI,
pakistansko obveščevalno službo, ki je bila ustanovljena za koordinacijo vojaških akcij v
Afganistanu. Imela je izredna zunajustavna pooblastila.
Prvi umori ugrabitve in bombni napadi pakistanskih gverilcev so se v Kašmirju začeli leta
1989. Pozneje istega leta so ugrabili hčer notranjega ministra zvezne vlade v New Delhiju, ki
je bil po rodu Kašmirec. Izpustili so jo v zameno za osvoboditev petih gverilcev. Te je na
ulicah Šrinagarja pričakala množica privržencev. Nanje je streljala indijska policija in ubila
pet mož. Sledili so odločni protesti in vse hujše demonstracije stotisočev, ki so na ulicah
Šrinagarja vzklikali „Azadi, azadi – svoboda, svoboda“ (Slatenšek, 2004).

5.3.2.2 IZBRUH KRIZE V DŽAMUJU IN KAŠMIRJU TER TRENUTNE RAZMERE
Pred koncem leta 1989 so izbruhnili boji za osvoboditev Kašmira. Število oboroženih
separatistov se je povečealo z nekaj sto na nekaj tisoč. Najvidnejši med njimi so bili
pakistansko usmerjeni Hizbul-mudžahedini. Osvobodilna fronta za Jammu in Kašmir (JKLF)
je bila največja skupina, ki se je zavzemala za neodvisnost, vendar je v devetdesetih letih njen
vpliv oslabel. Druge skupine so prišle pod okrilje Vsestrankarske konference Hurriyat –
APHC, ki se po miroljubni poti zavzema za odhod indijskih sil iz Kašmirja (Vuk, 2002).
Da bi indijska vlada zadušili nasilje kašmirskih seperastistov, je v pokrajino poslala indijske
vojake, ki pa potem niso več odšli. Kašmirski muslimani imajo indijske enote za okupacijsko
vojsko. Trdijo, da indijski vojaki načrtno trpinčijo, posiljujejo in morijo muslimane, ki živijo
v zvezni državi Džamu in Kašmir, predvsem v Kašmirski dolini. Hindujska manjšina iz
pokrajine, ki tod živi že stoletja pa trdi, da so muslimanski separatisti ustrahovali in pobijali
kašmirske hindujce ter jih več 100.000 prisilili, da so zapustili svoje domove in delo. Danes
so oboroženi spopadi med kašmirskimi separatisti in indijsko vojsko del vsakodnevnega
življenja (Lozinšek, 2005).

V letu 1995 je zgorela skrinjica z relikvijami v Čharar-e-Šarifu in okrog 1000 hiš v okolici,
za kar so Kašmirci obtožili indijsko vojsko. To je pripeljalo do nemirov v Šrinagarju. Kljub
nestabilnim političnim razmeram na območju zvezne države Jammu in Kašmir so leta 1996
tam izvedli volitve, ki pa so se zaradi vojaškega pritiska iztekle tako, da je lahko Indija
vzpostavila marionetno državno vlado, ki ji je ponovno predsedoval Abdullah. Za vse stranke,
ki se zavzemajo za osamosvojitev Kašmira, je bilo sodelovanje na volitvah prepovedano,
njihovi vodje pa so bili v času glasovanja pod nadzorom. S tem je Indija kršila eno izmed
temeljnih človekovih pravic- volilno pravico.
Ob koncu devetdesetih let je prišel Afganistan po letih muslimaskega frakcijskega nasilja pod
nadzor talibanov – tudi njih je fincirala, oboroževala in oskrbovala pakistanska vojska. Sam
Pakistan se je znašel v primežu korumpiranih politikov, sektaški notranji boji pa so vsak
mesec zahtevali desetine življenj. V Indiji je Kongresna stranka izgubila vpliv na nacionalno
politiko, na parlamentarnih volitvah leta 1998 ja zmagala hindujska fundamentalistična
stranka Bharatija Džanata pod vodstvom Atal Beharija Vadžpaija. V Dažmuju in Kašmirju se
je število oboroženih islamističnih skupin pomnožilo, ker je čez mejo prihajalo vse več
afganistanskih veteranov, da bi svoj boj za prevlado nadaljevali tam. Glavni nasprotniki so
bili mudžahidi Hizbul ter s strani Pakistana podprti Laškar i Tajba in mudžahidi Harkatul.
Skupine so si med seboj pobijale bojevnike, ugrabljale zahodne turiste, izganjale kašmirske
hindujce iz območja, na katerem so živeli stoletja, kaznovale kašmirske muslimane, ki so
ostajali trmoglavo sekularni, občasno pa pobili nekaj indijskih vojakov in uradnih
predstavnikov. Guverner Džagmohan se je na to odzval tako, da je muslimanskim skupinam
kolikor je le mogel otežil dostop do novih rekrutov. Vso noč trajajoče preiskave od hiše do
hiše so postale del vsakdanjega živlčjenja. Indijski vojaki so ugrabljali mladeniče, ki jih ni
videl nihče več (Tariq, 2002).
Do nove eskalcije napetost med Indijo in Pakistanom je prišlo 1. oktobra 2001. Tega dne je
blizu vhoda v kašmirski parlament v Šrinagarju eksplodiral avtomobil bomba. Indijski mediji
so poročali, da je nekaj oboroženih ljudi ukradlo vladni telekomunikacijski avtomobil, ga
napolnilo z eksplozivom in ga odpeljalo skozi varniostni kordon, ki obkroža močno zastražen
kompleks v Šrinagarju. V sedemurnem spopadu je bilo ubitih 38 ljudi, okrog 75 pa ranjenih.
Večine poslancev, ki so bili najverjetneje tarča napada, v času ekslpozije ni bilo v bližini, saj
so zaradi prenove parlamenta zasedali v sosednji stavbi.
Napad je bil odgovor na spopade med indijskimi oboroženimi silami in številnim islamskimi
separatističnimi skupinami, v katerih naj bi v tednu pred napadom umrlo 70 ljudi. V
medijskem sporočilo je bilo zaslediti, da je odgovornost za napad na kašmirski parlament
prevzele islamska ekstremistična organizacija Džaiš-e-Mohamad. Skupino je ustanovi Masud
Azhar, eden od treh kašmirskih upornikov, ki jih je indijska vlada izpustila na zahteve
ugrabitlejev indijskega letala v Afganistanu konec leta 1999 (Slatenšek, 2004).
Ameriške priprave za vojaški spopad s talibanskim ražimom v Afganistanu so politično
situacijo v Kašmirju še poslabšale. Številne kašmirske separatistične skupine so se povezale s
Talibani in islamskimi fundamentalističnimi organizacijami v Pakistanu ter najostreje
nasprotovale podpori generala Mušarafa ameriški vojski. Džaiš-e-Mohamad je skupaj z
Laškar-e-Tajbo, Harkad-ul-Mudžahedinom in ostalimi islamskimi fundamentalisti
organizirala napade na Džamu in Kašmir v podporo pakistanskim protestom proti Mušarafu.
Po terorističnem napadu Al Kajde na WTC v New Yorku septembra leta 2001, se je Busheva
administarcija ponovno nagnila proti Pakistanu. Tako so ZDA državi zagotovile ekonomsko

pomoč v zameno za Mušarafovo podporo vojni proti talibanskemu režimu v Afganistanu in
pri tem prezrle indijsko ponudbo o partenrstvu v boju proti islamskemu ekstremizmu, ki pa so
jo kasneje vendarle podprli. Z odločitvijo ZDA, da bodo zamrznile premoženje skupin, za
katere se domneva povezava z Osamo bin Ladnom, vključno s kašmirsko organizacijo
Harkad-ul-Mudžahedin, so pričakovanja Indije deloma zadovoljili. Indija je namreč od
Busheve administarcije zahtevala, naj boj proti Al Kajdi razširi še na kašmirske ekstremiste.
ZDA in ostale zahodne države, pa tudi Rusija in Japonska so si prizadevale za pomiritev obeh
strani. Predvsem so pritisnile na Pakisitan, naj poskuša onemogočiti delovanja terorističnih
skupin s svojega ozemlja. V zadnjem času so se razmere v Kašmirju nekoliko umirile,
izboljšali pa so se tudi odnosi med Indijo in Pakistanom. Slednji je moral sicer popustiti, saj
kljub močni vojski njegova vojaška kapaciteta še zdaleč ne dosega indijske. Indijka vojska je
tudi bolje opremljena, ima sodobnejše orožje in strateško boljši položaj.
5.4 VPLETENI V KONFLIKT IN NJIHOVE TERITORIALNE ZAHTEVE
Spor med Indijo in Pakistanom je najboj goreč, gre predvsem za vprašanje, katera izmed
dveh držav bo nadzorovala Kašmirsko dolino. Spor med Indijo in Kitajsko je nekako v
ozadju, saj gre za vprašanje nadzora dela Tibeta, ki nima takšenga domoljubnega pridiha kot
Kašmir (vsaj za Indijo ne), ampak še vedno gre za spor med dvema državama, kjer meja med
njima ni natančno določena.
Indija in Pakistan imata vsak svoje poglede na spor in s tem tudi svoje zahteve. Pakistan se
predvsem zavzema za uresničitev resolucije Združenih narodov iz leta 1948, ki zahtevo
izvedbo neodvisnega plebiscita. Pakistan je mneja, da ni bilo pravilno, da so Kašmirski
muslimani prišli pod indijsko oblast in da se bodo na plebiscitu odločili za Pakistan. Pakistan
je tudi prenesel spor glede Kašmirja na večino mednarodnih forumov in aktivno iskal možno
posredovanje tretjega (ang. third party intervention) (Schofield, 2000)
Indija zagovarja stališče, da je bila priključitev Džamuja in Kašmirja legalna in da je od leta
1947 dežela neločljivi del Indijske unije.. Vztraja pri stališču, da se spor lahko reši le preko
diplomatskih bilateralnih pogovorov pod pogoji, ki so zapisani v Sporazumu iz Shimle. Indija
meni, da je Pakistanska skrb za kašmirske muslimane (ki so pod indijsko oblastjo) le izgovor
za priključitev k Pakistanu.
Če bi bi bila dana možnost plebiscita, bi se lahko zgodilo, da bi Kašmir izglasoval
neodvisnost (tako od Indije kot Pakistana), vendar pa je možnost za neodvisnost zelo majhna.
Indija pravi, da Kašmir leži v srcu države. Daje ga celo za vzgled sekularizma, verskega in
političnega pluralizma. Indija je za Indonezijo druga največja muslimanska država na svetu,
ima več muslimanov kot Pakistan.
Pakistan je prepričan, da je bila priključitev Kašmirja Indiji zgodovinsko napačna in jo je
potrebno spremeniti. Nekateri zgodovinarji so mnenja, da je bil lord Mountbatten, zadnji
guverner britanskega dominiona, na strani Indije zaradi prijateljstva z Nehrujem. Pakistan
trdi, da se je Mountbatten vmešaval v delovanje Radcliffove komisije, ki je zarisovala mejo
med Indijo in Pakistanom. To naj bi zagotovilo, de je večinsko muslimanksi distrikt
Gurdaspur, ki je imel edino direktno cesto povezavo do Kašmirja, rojstno deželo Nehruja,
prišel v Indijske roke (Singh, 1995).

Kašmir za Indijce simbolizira načelo »enotnosti in raznolikosti« na katerem je zasnovan
narod. Kljub 82 odstotni hindujski populaciji v državi, indijska ustava zagotavlja
enkopravnost različnim etničnim in verskim skupinam, vklujčno močni 150 milijonski
muslimanski manjšini. Izguba Kašmirja bi lahko po prepričanju nekaterih političnih analitikov
povzročila podobne želje muslimanov iz drugih delov Indije. Večina Indijcev verjame, da je
glavni krivec za separatistične spopade Pakistan. Če bi ta prekinil dotok orožja in denarja, naj
bi po mnenju Indije separatistična gibanja kmalu zamrla .
Poleg spora med Indijo in Pakistanom pa je potrebno omeniti še spor med Indijo in Kitajsko.
Kitajska je imela dolgo časa ozemljske težnje v Tibetu, za čigar neodvisnost se je zavzemala
Indija. Indija se po odhodu Britancev ni preveč zanimala za nedostopne predele planote
Ladak, ki je naravnogeografsko del tibetanske planote. Po prepričanju Kitajcev pa je ta del
strateško zelo pomembnen, saj nadzira okoliški Nepal, Butan in Ladak. Po okupaciji Tibeta
leta 1952 in gradnji ceste skozi Aksai Čin se je Indija čutila vse bolj ogroženo s strani
Kitajske. Leta 1958 je Kitajska napredovala 64 kilometrov na indijsko ozemlje, kljub
mirovnemu sporazumu med Nehrujem in Mao Ze Tungom. Po spopadih v letu 1962 sta se
voditelja ponovno sestala, da bi določila mejo, vendar sporazuma niso dosegli zaradi
nasprotnih stališč in ozemljskih teženj (Kashmir study group, 2005).
5.5 VLOGA OZN IN MEDNARONE SKUPNOSTI
Kašmir je ob konfliktu na Korejskem polotoku in Izraelsko-Palestinskem sporu med prvimi
kriznimi območji v katerih je posredovala OZN. Čeprav je od tega minilo že več kot 60 let,
Kašmir ostaja krizno območje. Na podlagi predstavitve konflikta v Džamuju in Kašmirju, ki
jo je leta 1948 OZN posredovala Indija, je Varnostni svet OZN januarja 1948 izdal prvo
izmed triindvajsetih resolucij o Kašmirju. Tri dni kasneje, 20.1. 1948 je Varnostni svet OZN
sprejel resolucijo (Resolucija 39), s katero je ustanovil Komisijo ZN za Indijo in Pakistan, ki
naj bi proučila spor in sodelovala v mirovnem procesu med sovražnima državama(Ahmad,
2008). Kasneje istega leta je OZN odločila, da se Kašmirci na plebiscitu odločijo o svoji
usodi, vendar pod pogojem, da se Pakistanska vojska umakne iz zasedenega ozemlja.
Plebiscita, ki ga je tedanji indijski premier Nehru večkrat javno obljubljal, Indija v Kašmirju
ni nikoli izvedla (Slatenšek, 2004).
Aprila 1948 je z resolucijo 47 Varnostni svet odločil, da poveča število članov in predlagal
številne ukrepe vključno z namestitvijo opazovalcev. Julija 1949 sta Indija in Pakistan
podpisala sporazum v Karačiju in tako ustanovili Črto premirja, ki jo je nadzorovala vrsta
opazovalcev Združenih narodov. Marca 1951 po ukinitvi UNCIPA-a je Varnostni svet sprejel
resolucijo 91 in se odločil, da naj UNMOGIP (Vojaški opazovalci ZN v Indiji in Pakistanu) še
naprej nadzira črto premirja v Kašmirju. Naloga UNMOGIP-a je bila, da opazuje, poroča,
preučuje pritožbe o kršitvah premirja in o tem poroča generalnemu sekretarjatu OZN
(Schofiled, 2000). Po sporazumi iz Shimle leta 1972 sta državi določili Nadzorno črto (LOC),
ki je zamenjala prejšnjo Črto premirja iz leta 1949, čeprav so bili popravki minimalni. Indija
je zavzela stališče, da se je mandat UNMOGIP-a iztekel, ker se je ta nanašal na nadzor Črte
premirja iz leta 1949, ki pa ni več obstajala. Pakistan se s tem ni strinjal. Zaradi spora med
Indijo in Pakistanom glede mandata in vloge UNMOGIP-a je generalni sekretar OZN odločil,
da bodo nadzorniki OZN še naprej nadzirali Nadzorno črto (LOC) in poročali o kršitvah
premirja. Vojaške oblasti Indije so omejile delovanje opazovalcev OZN na indijski strani
Nadzorne črte, še vedno pa omogočajo nastanitev, transport in druge objekte UNMOGIP. Po
letu 1972 in sporazumu podpisanem v Shimli je vloga OZN pri reševanju Kašmirskega
konflikta simbolična, saj sta se državi dogovorili, da odprto vprašanje rešita po bilateralni

poti. Tudi druge svetovne velesile (ZDA, Rusija, EU) in bivša kolonialna matična država niso
pokazale in ne kažejo večjih interesov, da bi posegle v mednarodni spor (Ahmad, 2008).
Karta 12: Položaji UNMOGIP-a ob Nadzorni črti sprejeti po sporazumu iz Shimle

Vir: UN, 2009

6. POSLEDICE KAŠMIRSKEGA KONFLIKTA
Posledice več kot 60 let trajajočega kašmirskega kriznega žarišča so večplastne. Odražajo se
v politični razdeljenosti ozemlja Kašmirja med Indijo, Pakistan in Kitajsko, izgubi življenj,
imetja in možnosti prihodnjega razvoja. Kašmirsko dolino je zaradi nasilja islamskih
skrajnežev zapustila večina kašmirskih Panditov, hindujcev, ki so prej stoletja dolgo v sožitju
živeli z večinskimi muslimani. Na drugi strani je mnogo muslimanov zaradi nasilja indijskih
varnostnih sil prebežalo iz indijskega Kašmirja na ozemlje Kašmirja pod nadzorom Pakistana.
Večina jih živi v begunskih taboriščih v okolici Muzafarabada. Območje Kašmirja ostaja
visoko militarizirano, različne humanitarne organizacije poročajo o najmanj 80.000 mrtvih in
številnih kršitvah človekovih pravic (Wikipedia: The Free Encyclopedia: Kashmir insurgancy,
2009). Posegi v okolje zaradi oboroženih spopadov se nadgrajujejo in medsebojno prepletajo,
kar lahko ogrozi obstoj in blagostanje prihodnjih rodov. Čeprav obstajajo tudi drugi razlogi, ki
obremenjujejo okolje, pa dolgoletni konflikt v Kašmirju dodatno pospešuje degradacijo.
6.1 NADZOR IN UPRAVLJANJE OBMOČJA KAŠMIRJA
Bivša prinčevska država Džamu in Kašmir je danes razdeljena med Indijo, Pakistan in
Kitajsko. Od nekdajnje prinčevske države Džamu in Kašmir (obsegala je 222.236 km2), ki so
ji do leta 1947 vladali hindujski maharadže, pripada Indiji v okviru zvezne države Džamu in
Kašmir 100.569 km2, pod nadzorom Pakistana je 78.932 km2, provinca Aksai Chin, ki meri
42.735 km2, pa je od indijsko-kitajske vojne leta 1962 pod nadzorom Kitajske (Vuk, 2002).
Deleži, ki jih imajo tri navedene države, so različni in tudi podatki o zasedenih ozemljih se
razlikujejo.
Indijski in Pakistanski del Kašmirja loči Nadzorna črta ali LOC (Line of control). Ta je
dolga blizu 800 kilometrov in teče ponekod po orografskih pregradah, drugod pa je njen potek
povsem nelogičen. Nadzorna črta je praktično skoraj enaka kot bojna linija po vojni med
Indijo in Pakistanom iz leta 1947; tako imenova Črta premirja (ang. Ceasefire line). Nadzorna
črta je bila sprejeta po Sporazumu iz Šimle leta 1972 (Shimla agreement, 2.7.1972). Po letu
2000 je Indija pričela ob Nadzorni črti graditi varnostno ogrado iz bodeče žice, da bi s tem
preprečila prehajanje meje teroristom iz sosednjega Pakistana. Razmejitev na skrajnem
severovzhodu na območju ledenika Siačen je še vedno nedefinirana.
Potek meje je sporen še na vzhodnem delu ozemlja, kjer poteka meja med Indijo in Kitajsko.
Trenutna mejo, ki jo bolj ali manj spoštujeta obe državi, imenujejo Črta trenutnega nadzora
(LAC - line of actual control).

Karta 13: Lega in politične poteze Kašmirja

Vir: Geografski obzornik, 2005

Indijsko zvezno državo Džamu in Kašmir v administrativnem pogledu sestavljajo tri
območja, ki se naprej delijo na distrikte, ti pa na okraje (thesil). Območje Džamuja obsega 6
distriktov (Doda, Džamu, Kathua, Poonch, Rajauri, Udhampur), Kašmir v ožjem smislu
sestavlja prav tako 6 distriktov (Anantnag, Budgam, Barmulla, Kupwara, Pulwama, Srinagar)
in območje Ladaka 2 distrikta (Leh in Kargil).
Džamu in Kašmir je edina zvezna država v Indijski uniji, ki ji je po ustavi podeljen status
avtonomije - 370. člen indijske ustave. Džamu in Kašmir ima svoj parlament, ustavo in
zakonodajo. Pristojnosti med zvezo in zveznimi državami so v Indiji razdeljene na tri
sezname: na prvem (t.i zvezni seznam) so področja v izključni zakonodajni pristojnosti
zveznega parlamenta (mdr. obramba, zunanja in denarna politika, bančništvo, komunikacije),
na drugem (t.i državnem seznamu) so področja v izključni zakonodajni pristojnosti skupščin
zveznih držav (mdr. policija, javni red, kmetijstvo, šolstvo zdravstvo), na tretjem (t.i
konkurenčni seznam) pa področja v pristojnosti zvezne vlade in vlad zveznih držav, pri čemer
ima prva prednost (mdr. načrtovanje, cene, delovna sila idr.) (Natek, 2000).

Ozemlje Kašmirja pod nadzorom Pakistana se deli na dve ločeni območji; manjše vzdolž
Nadzorne črte imenovano Azad Kašmir in večje imenovano Severna ozemlja (Northern
Areas), katerim je Pakistanska vlada pred nedavnim podelila več notranjih pristojnosti.
Spremenilo se je tudi poimenovanje tega najsevernejšega območja Pakistana, ki se od
29.8.2009 imenuje Gilgit-Baltistan. Azad Kašmir ali Svobodni Kašmir, ki ga sestavlja 5
distriktov ima znotraj Pakistana poseben status in ni niti provinca niti del Pakistana. Azad
Kašmir ima lasten parlament in vlado s sedežem v Muzaffarabadu.
Ime Severna ozemlja so prvi uporabili Združeni narodi, ko so s tem imenom poimenovali
najsevernejši del bivše prinčevske države Džamu in Kašmir. Majhen del Severnih ozemelj t.i.
območje Shaksgam, je Pakistan po sporazumu iz leta 1963 prepustil Kitajski. Gilgit-Baltistan
je sestavljen iz dveh območij (Gilgita in Baltistana), ki se naprej delita na 7 distriktov;
distrikta Skardu in Ghanche v Baltistanu, in distrikti Gilgit, Ghizer, Diamer, Astore in HunzaNagar, ki sestavljajo Gilgit. Upravno središče je v mestu Gilgit, medtem ko je upravno
središče Baltistana mesto Skardu v dolini reke Ind. Okoli milijonu prebivalcev GilgitBaltistan od avgusta leta 2009 načeljuje guverner. Gilgit-Baltistan ima tudi zakonodajno
skupščino, tako kot ostale štiri province v Pakistanu.
Ozemlje Kašmirja pod nadzorom Kitajske predstavljata dve ločeni območji; Aksai Čin na
jugu in manjše območje Shaksgam na severu. Čeprav sta območji zaradi visoke nadmorske
višine in ostrih klimatskih razmer neprimerni za stalno naselitev človeka, pa čez Aksai Čin
teče strateško pomembna cesta, ki povezuje Sinkiang in Tibet na Kitajskem. Cesta v pustem
visokogorskem območju Aksai Čina je bila tudi poglavitni razlog za Indo-Kitajsko vojno leta
1962. Obe območji sta del okrožja Hotan v Avtonomni regiji Sinkiang. Razen nekaj manjših
naselbin, vojaških postojank in postajališč za tovornjake, je območje domala v celoti
neposeljeno.
Karta 14: Kašmir –obstoječe stanje in ozemeljske zahteve
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6.2 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE
Od pričetka uporniškega islamskega gibanja v Džamuju in Kašmirju leta 1989 je v nasilju po
poročanju indijskih oblasti izgubilo življenje 42.000 ljudi. Mednarodne človekoljubne
organizacije trdijo, da je število žrtev veliko večje in presega številko 80.000 mrtvih.(The
Wikipedia: The Free Encyclopedia. Kashmir Conflict, 2009). Izbruh nasilja leta 1990 je
povzročil množičen pregon kašmirskih Panditov, številni muslimani iz indijskega Kašmirja pa
so zaradi nasilja indijskih varnostnih sil prebežali na območje Kašmirja pod Pakistanskim
nadzorom. (Kashmir Study Group, 2005) Zaradi nasilja je mnogo Kašmircev bilo prisiljeno
zapustiti svoje vasi in polja, ter si poiskati bivališče v Šrinagarju ali drugih večjih mestih. V
konfliktu so največjo škodo utrpeli otroci v nasilju ubitih staršev, za katere oblasti,
človekoljubne in nevladne organizacije storijo bore malo.
Preglednica 8: Število smrtnih žrtev med civilisti, pripadniki indijskih varnostnih sil in
teroristi v Džamuju in Kašmirju 1988-2009
Leto
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Civilisti
29
79
862
594
859
1023
1012
1161
1333
840
877
799
842
1067
831
658
534
521
349
164
69
55

ind. Vojska
1
13
132
185
177
216
236
297
376
355
339
555
638
590
469
338
325
218
168
121
90
78

teroristi
1
0
183
614
873
1328
1651
1338
1194
1177
1045
1184
1808
2850
1717
1546
951
1000
599
492
382
244

skupaj
31
92
1177
1393
1909
2567
2899
2796
2903
2372
2261
2538
3288
4507
3022
2542
1810
1739
1116
777
541
377

Vir: South Asia terrorism portal, 2010

6.2.1 NOTRANJE RAZSELJENI LJUDJE (IDP)
Po letu 1989 je nasilje islamskih skrajnežev v Kašmirski dolini povzročilo množično
migracijo kašmirskih hindujcev, katerih večino je indijska vlada naselila v begunska taborišča
na obrobju Džamuja in Delhija. Pred izbruhom nemirov v Kašmirski dolini leta 1989, so
Kašmirski Panditi oz. versko nespreobrnjeni bramani, živeli v relativem sožitju z muslimani,
ki so v Kašmirski dolini večinska skupnost. Muslimani in hindujci iz Kašmirske doline so
skozi stoletja sobivanja, kljub verskim razlikam razvili skupno identiteto, romali so celo v ista

svetišča, kar jih močno razlikuje od sobratov na indijski podcelini. Kašmir je vedno pomenil
enkratano obliko liberalnega islama, imenovano kašmirjat. Njegov temej je bil v rasti sufijske
tradicije, mistične filozofije, ki je narekovala harmonijo. Hindujci iz Kašmirja so te
muslimanske sufijske svetnike imenovali rišiji (Kashmir News Network, 2005).
Hinduizem se je razširil v Kašmirski dolini že veliko stoletij pred islamom. Razcvet je
doživel med 7. in 9. stoletjem. Leta 1354 je zadnjega hindujskega kralja nasledil prvi
muslimanski vladar Šahab-ud Din. Sledila so množična spreobračanja hindujcev v islam,
njihov delež v Kašmirski dolini pa je odtlej v primerjavi z deležem muslimanov pričel
upadati. Ob delitvi indijske podceline leta 1947 so v Kašmirski dolini Panditi predstavljali še
7% skupnega prebivalstva, danes predstavljajo manj kot 1% (Schofield, 2000).
Ob izbruhu nasilja leta 1989 so Panditi postali tarča napadov islamskih skrajnežev in članov
militantnih skupin. Najbolj so se jim zoprstavili člani militantne islamistične organizacije
Hizbul Mudžahedin. Njihovi oboroženi plačanci so požigali domove hindujcev iz Kašmirske
doline, mnoga dekleta in žene so posilili, moške so pobijali in jih mučili.(Slatenšek, 2004) Ob
izbruhu nasilja usmerjenega proti hindujski skupnosti leta 1990, je prišlo do prvega večjega
vala pobega hindujcev iz Kašmirske doline. Večino je indijska vlada naselila v begunska
taborišča v Džamuju in Delhiju, kjer živijo v zasilnih bivališčih in si močno prizadevajo
ponovno vzpostaviti vezi s svojo kulturo. Po podatkih indijske vlade naj bi jih v Kašmirski
dolini ostalo le še 5000, od pričetka nasilja konec osemdsteih let 20. stoletja naj bi Kašmirsko
dolino zapustilo preko 300.000 Panditov (Bhati, 2003).
Visoke temperature so v poletnih mesecih na ravnicah severne Indije resna nevarnost. V
prvih letih pregnanstva v Džamuju so bile usodne za veliko Panditov, po nekaterih podatkih
več kot 1000. Nadnje so se zgrnile še druge bolezni, ki se v nehigienskih razmerah in vročni
hitro širijo. Epidemiji tifusa leta 2002 in malarije leto prej sta zahtevali blizu 200 življenj.
Podatki o naravnem gibanju prebivalstva (nizka rodnost in in visoka smrtnost) bodo imeli za
skupnost Panditov nepopravljive posledice (Bhati, 2003).
6.2.2 BEGUNCI
Po ustanovitvi Indije in Pakistana leta 1947 so se prebivalci različnih ver znašli na različnih
straneh meja; hindujci in siki v Pakistanu in muslimani v Indiji. Z izbruhom nasilja na
Pandžabski ravnini je več milijonov muslimanov prebežalo iz Indije v Pakistan, podobno pa
so hindujski Kašmirci, ki so se znašli na Pakistanski strani zbežali v Indijo. Prvi in tudi
največji val beguncev iz Indijskega Kašmirja v Pakistan se je pojavil ob delitvi podceline leta
1947, sledili so še trije; leta 1965, 1971 in po letu 1990 (UNHCR, 2003).
Drugi val beguncev iz indijskega Džamuja in Kašmirja na ozemlje Kašmirja pod nadzorom
Pakistana je potekal med in po drugi indijsko pakistanski vojni leta 1965. Ker je v času vojne
veliko muslimanov iz indijskega Kašmirja, predvsem iz obmejnih okrajev Poonch, Rajouri,
Kapwara in Baramula, sodelovalo s pakistansko vojsko, so bili priča preganjanju s strani
indijskih varnostnih sil. Po podatkih vlade Azad Kašmirja naj bi v drugem valu prebežalo
okoli 40.000 ljudi. Tretji val beguncev je potekal v letu 1971. Ker so v tretji indijsko
pakistanski vojni boji potekali predvsem na ozemlju Vzhodnega Pakistana, današnjega
Bangladeša, je bil val beguncev iz indijskega v pakistanski Kašmir manjši, takrat naj bi
nadzorno črto prečkalo približno 10.000 ljudi. Nasilje indijskih varnostnih sil nad muslimani
v Kašmirski dolini je sprožilo četrti val beguncev. Po letu 1990 je v Azad Kašmir prebežalo
preko 10.000 ljudi. Večina jih živi v begunskih taboriščih v okolici Muzafarabada, vlada

Azad Kašmirja in Pakistanska vlada nudita beguncem skromno pomoč v obliki denarja, hrane,
brezplačnega šolstva in zdravstvenega varstva (Rahman, 2009).
6.3 GOSPODARSKE POSLEDICE
Zaradi dolgotrajnega konflikta v Kašmirju so posledice na stanje gospodarstva velike.
Gospodarstvo Kašmirja je že več kot dve desetletji eno najpočasneje razvijajočih se
regionalnih gospodarstev v Južni Aziji. Indijska zvezna države Džamu in Kašmir velja za eno
najrevnejših v Indijski uniji, od skupno 28. indijskih zveznih držav imajo manjši BDP na
prebivalca le še zvezne dražave Asam, Madja Pradeš, Utar Pradeš in Bihar, tudi stopnja letne
rasti gospodarstva je ena najnižjih na indijski podcelini (glej preglednica 10). Leta 2002 je
BDP (3.3 milijarde USD) Džamuja in Kašmirja znašal le 0.7 skupnega BDP-ja Indije (495
milijard USD). Istega leta je v Džamuju in Kašmirju znašal povprečen dohodek na prebivalca
325 USD, medtem ko je indijsko povprečje 495 USD/prb. Več kot tretjina prebivalsta je
istega leta živela pod pragom revščine, z dohodkom nižjim od enega dolarja na dan. Stopnja
revščine in brezposelnosti v Džamuju in Kašmirju je zaradi omejenih možnosti za zaposlitev,
motenega delovanja javnih ustanov ter bega kapitala in odsotnosti investicij, višja kot v večini
zveznih držav v Indiji. Brez vojskovanja v Kašmirju in enormnih vsot denarja namenjenega
obrambnim namenom, bi bil razvoj gospodarstva v Kašmirju, Indiji in Pakistanu hitrejši
(Burki, 2007).
Ob delitvi indijske podceline na Indijo in Pakistan je v Kašmirju živelo približno 4 miljone
ljudi, od tega dober milijon na ozemlju Kašmirja pod Pakistanskim nadzorom. Zaradi dobre
vodne oskrbe in rodovitnih prsti v dolinah večjih rek je bilo kmetijstvo najpomembnejša
gospodarska panoga. Zaposlovala je 85 % aktivnega prebivalstva in prispevala 65% v BDP
Kašmirja. Pomembnejše panoge so bile še gozdarstvo, obrt in turizem. Kašmir je bil že takrat
priljubljena destinacija tujih turistov, predvsem Angležev, ki so se v neznosni vročini poletja
na indijskih ravnicah radi umaknili v sveže zavetje kašmirske doline.
Šest desetletji po delitvi podceline je kmetijstvo še zmeraj poglavitna gospodarska panoga, ki
ustavarja blizu tretjine BDP-ja v Džamuju in Kašmirju. Po izbruhu nasilja konec osmedestih
let prejšnjega stoletja je zaznati tudi spremenjeno vlogo posameznih gospodarskih dejavnosti
v strukturi BDP-ja. Upadel je predvsem pomen turizma in trgovine. Če sta v začetku
osmedestih let prejšnjega stoletja turizem in trgovina prispevala 17.2% v BDP, je njun delež
dvajset let kasneje nižji od 10%.
Pred pričetkom nasilja konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, je bila Kašmirska dolina
središče turizma. Območje so radi obiskovali že Moguli, pa Britanci in kasneje svetovni
popotniki in indijski turisti. Kašmirska dolina je bila priljubljen turistični cilj številnih turistov
predvsem v času poletja, ko je zaradi prijetnejše klime pravo nasprotje vročini na severnih
indijskih ravnicah. Zime so dolge in ostre ter bogate s snežno odejo. V Gulmargu se je razvil
zimski športni turizem, s številnimi smučarskimi progami, vlečnicami in gondolo, ki prepelje
turiste 4200 m visoko.

Preglednica 9: Število domačih in tujih turistov v Kašmirski dolini 1951-2007
Leto
1951
1955
1960
1965
1969
1974
1978
1980
1985
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Št.indijskih turistov
9.330
48.190
63.370
35.700
129.750
148.320
443.340
548.490
465.600
320
370
7.020
99.640
199.900
104.340
66.730
24.670
182.210
358.100
585.700
412.880
417.260

Št. tujcev
1.250
2.830
11.190
7.430
19.950
19.300
59.320
46.030
38.020
8.200
9.590
9.110
10.250
15.990
7.580
5.860
2.690
8.960
18.630
19.680
20.010
24.580

Skupaj
10.580
51.020
74.560
43.130
149.70O
167.620
502.660
594.520
503.620
8.520
9.960
16.130
109.890
215.890
111.920
72.590
27.360
191.170
376.730
605.380
432.890
441.840

Vir: Turistični direktorat Džamuja in Kašmirja, 2008

Preglednica 10: Povprečna letna stopnja gospodarske rasti v indijskih zveznih državah
(obdobje 1994-2001)
Zvezna država
Pondichery
Čandigar
Goa
Sikim
Delhi
Karnataka
Tripura
Manipur
Zahodna Bengalija
Megalaja
Radžastan
Himačal Pradeš
Tamil Nadu
Gudžarat
Maharaštra
Harjana
Andra Pradeš
Kerala
Pandžab
Kašmir
Madja Pradeš
Utar pradeš
Bihar
Nagaland
Džarakand
Orisa
Asam

Stopnja gosp. rasti (1994-2001)
13.76
9.60
9.45
8.97
8.89
8.24
8.19
7.98
7.12
6.82
6.80
6.79
6.23
6.16
5.92
5.73
5.46
5.28
5.07
4.79
4.29
4.25
4.13
4.02
3.56
3.27
2.63

Vir: Burki 2007

Preglednica 11: Gospodarski kazalci posameznih Pakistanskih provinc za leto 2005
Provinca
Severozahodna mejna provinca
Plemensko območje pod zvezno upravo
Pandžab
Belučistan
Sind
Azad Kašmir in Severna ozemlja
Vir: Burki, 2007

Delež celotnega BDP
13.5
2.4
54
4.9
22.6
2.6

BDP/prb
356
358
626
604
876.5
643

Preglednica 12: Struktura BDP-ja Džamuja in Kašmirja leta 1981, 1991 in 2001
Gospodarska panoga
1981 1991 2001
Kmetijstvo
37.2
35
28.9
Gozdarstvo
9
7
3.3
Ostale primarne dejavnost
0.8
0.6
1
Industrija
4.6
5.7
6.2
Gradbeništvo
7.7
10
11
Ostale sekunadrane dejavnosti 0.6
0.1
0.1
Trgovina in turizem
17.2 16.5 9.9
Nepremičnine
9.2
3.6 11.5
Ostalo
13.1 21.5 28.1
Skupaj
100 100 100
Vir: Burki 2007

6.4 VPLIVI NA OKOLJE
V vojnah ne poznamo dokončnih zmagovalcev; ljudje, nacije in planetarni ekosistem, vsi so
poraženci. Vojne ne izbirajo in lahko povzročijo škodo in uničenje kjerkoli. Študija
znanstvene revije Conservation Biology ugotavlja, da se je v obdobju 1950-2000 80%
oboroženih konfliktov pojavilo v ekološko najpestrejših območjih sveta. Študija izpostavlja
34 biotsko najpestrejših območij (hot spots), kot eno izmed teh tudi Himalajo, ki jo pestijo
številni konflikti (Afganistan, Pakistan, Kašmir, Tibet, Sinkiang, Nepal, Severovzhodna
Indija).
Kašmir leži na stiku Južne in Osrednje Azije med najgosteje poseljenimi državami sveta;
Indijo, Pakistanom in Kitajsko. Nekoč poznam kot«raj na Zemlji« je bil dom številnih redkih
in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ter območje številnih naravnih rezervatov. Nekatere
živalske in rastlinske vrste, ki jih najdemo samo v Kašmirju so v letih konflikta utrpele
nepopravljivo škodo. Oboroženi spopadi med indijsko vojsko in islamskimi skrajneži
prispevajo tudi k številčnejšim konfliktom na relaciji človek – živali. Zaradi skrčenih naravnih
habitatov so določene živalske vrste v pogostejšem stiku s človekom, kar pogosto vodi do
resnih poškodb, celo smrti. Trenutno v Kašmirju ni v veljavi učinkovite zakonodaje, ki bi
preprečila in varovala naravno okolje, ki ga ogrožajo oboroženi spopadi in prisotnost vojaških
enot (Rehman, 2009).
Zaradi prehrane in dragocenih kož in kožuhov, so številne redke živalske vrste, med njimi
tudi snežni leopard, na robu preživetja in jim grozi izumrtje (Crook, 1998). Samotarski snežni
lepoard preživlja poletja nad snežno mejo, včasih 5500 m visoko. Pozimi se spusti na višino
okoli 2000 m, kamor sledi svojemu plenu, predvsem kozorogom in divjim ovcam, ko se v
iskanju paše preselijo v nižje gozdove in grmičevje (Atlas naravnih čudes, 2000). Slabo
plačnim vojakom indijske in pakistanske vojske ter obubožanemu lokalnemu prebivalstvu
predstavlja divji lov dodaten vir zaslužka, kar dodatno povečuje pritiske in pospešuje lov na
divje živali. Poleg snežnega leoparda so na robu preživetja še kašmirska vidra, leteča
veverica, dolgorepi himalajski svizec, himalajski črni medved, ris in številne druge. Tudi
številne vrste ptic, med njimi tudi fazan, jerebica, jastreb in orel izginjajo iz Kašmirja, po
podatkih naj bi bilo ogroženih okoli 300 vrst ptic. Na kriznih žariščih, tudi v Kašmirju,
predstavljajo posebno nevarnost zemeljske mine, ki ogrožajo človeka, kot tudi živali. Divji
lovci jih pogosto uporabljajo tudi kot sredstvo lova, saj tako ubijejo ali ranijo več živali hkrati.

Oborožen konflikt v Kašmirju ima negativne posledice na biotsko pestrost tudi v sosednjih
državah in območjih (Saundry, 2008).
6.4.1 DEFORESTACIJA
Sedanja nagla rast prebivalstva, ki pospešuje deforestacijo, predstavlja ob oboroženem
konfliktu v Kašmirju resen problem, s katerim se bo družba slej ko prej morala resno
spoprijeti. Čeprav velja Himalaja za najvišji in najobsežnejši gorski masiv na svetu, so njeni
ekosistemi močno ranljivi za posege človeka. Pretirano sekanje gozda in posledični zemeljski
plazovi, pospešena erozija, povečan odtok padavinske vode, občasne hude poplave in suše ter
uničujoči gozdni požari ogrožajo in opominjajo prebivalce k strpnejšemu in bolj sonaravnemu
odnosu do okolja.
Naravne nesreče in ujme, ki pustošijo v Himalaji, vse bolj ogrožajo življenje in vsakdanji
kruh tako gorjancev kot prebivalcev v gosto naseljenih severnih delih Indijske podceline. Ker
se potrebe po hrani in novih obdelovalnih površinah iz leta v leto večajo, so pričeli krčiti
gozdove. Ljudje s takšnimi posegi naravi polagoma jemljejo možnost, da bi jih preživljala. Ob
monsunskem deževju v poletnih mesecih so sveže krčevino izredno ranljive za spiranje in
erozijo prsti. Ker kmetje tako izgubljajo dragoceno plodno zemljo, z novim izsekavanjem
pridobivajo zemljišča za pridelavo najrazličnejših kultur. Deževje in povečan površinski
odtok padavinske vode odnašata prsti v doline in ravnine, kjer jih naposled reke odložijo kot
usedline. Te zapolnjujejo dna rečnih strug in zajezitvenih jezer; zato so v ravninskem svetu
pogostejše poplave, vode za namakanje sušnih polj pa je vse manj. Začaranega kroga tako ni
konec. Tudi ledeniki, ki so še pred desetletjem prekrivali veliko večji del osrčja Himalaje,
vztrajno izginjajo in se krčijo.
Študija o vplivu deforestacije na biotsko pestrost v indijski Himalaji, objavljena leta 2006 v
znanstveni reviji Biodiversity Conservation, napoveduje črni scenarij. Ob sedanji stopnji
deforestacije v indijski Himalaji bo do leta 2100 z gozdom pokritih le 10 odstotkov površja.
Vpliv na biotsko pestrost bo poguben, po izsledkih raziskave naj bi iz območja indijske
Himalaje do konca tega stoletja izginila vsaj četrtina endemičnih vrst. Na podlagi satelitskih
posnetkov za območje indijskega Džamuja in Kašmirja prej objavljena študija navaja, da bo
do leta 2050 ob sedanji stopnji deforestacija površina pod gozdom znašala še samo 12.250
km2 , leta 1970 pa je površina gozda v Džamuju in Kašmirju znašala 29.370 km2 (Biodiversity
Conservation, 2006).
Preglednica 13: Površine z gozdom (v km2) v Džamuju in Kašmirju 1970-2050
1970
1990
2000
2025
2050
Džamu in Kašmir 29.370 24.600 21.160 16.100* 12.250*
Vir: Biodiversity and Conservation, 2006
Opomba* pomeni oceno, na podlagi stopnje deforestacije med leti 1970-2000

6.5 SPREMEMBE V POSELITVI, FUNKCIJI IN IZGLEDU POKRAJINE
Glavno mesto indijske zvezne države in Dažmu in Kašmir je v zadnjih letih doživelo hitro
rast prebivalstva. Številni ljudje iz podeželja so zaradi oboroženih spopadov med indijsko
vojsko in militantnimi skrajneži bili prisiljeni zapustiti svoje vasi in se naseliti v glavnem
mestu Šrinagarju ali drugih večjih mestih v Džamuju in Kašmirju. Veliko jih je pred nasiljem

zbežalo v druge dele Indije, prodajalce kašmirske obrti je moč zaslediti v večini pomembnih
indijskih turističnih središčih (Delhi, Mumbaj, Bangalore, Goa in Kerala) .
Mestno območje Šrinagarja je bilo ustanovljeno leta 1886 v skaldu z mestnim aktom
Džamuja in Kašmirja št. 16. Tega leta je mesto obsegalo 15 km2 in štelo 18.060 prebivalcev.
V zadnjem stoletju je vseskozi pridobivalo na pomenu, kar se odraža v hitri rasti mestnega
prebivalstva in nenehnemu širjenju mestnega območja. Leta 1971 je Šrinagar obsegal že 103
km2, danes pa mestno območje meri že 279 km2. Od leta 1971 do leta 2008 je prebivalstvo
naraslo od 423.000 na 1.200.000 prebivalcev. To je povzročilo velike pritiske na že tako
pomanjkljivo infrastrukturo, ki ni kos hitri rasti mestnega prebivalstva in selitvam iz podeželja
v glavno mesto Džamuja in Kašmirja (District Srinagar, 2007).
Tudi drugo največje mesto v Džamuju in Kašmirju, mesto Džamu v predverju Himalaje na
severnih obronkih Pandžabske ravnine je v zadnjih dveh desteletjih doživelo naglo rast
prebivalstva, kot tudi nenehno širitev mestnega območja. Poseben pritisk na mesto je
povzročil val beguncev iz Kašmirske doline, predvsem hindujskih Kašmirskih Panditov, ki
živijo v več begunskih taboriščih na obronkih mesta. Od leta 1981, ko je v Džamuju prebivalo
206.135 prebivalcev, je število prebivalcev v letu 2001 naraslo na 369.959 (City population,
2007)
Vojna za seboj pušča tudi direktne vplive, ki nastanjejo direktno in samo kot posledica
vojaških akcij. Mednje štejemo mine in eksplozivne ostanke. Mine in minska polja so
problem predvsem vzdolž Nadzorne črte, kjer so obsežna območja pokrita z zemeljskimi
minami. Vsako leto terjajo veliko življenj in hudih poškodb civilistov. Indija in Pakistan nista
ratificirala Konvencije o prepovedi uporabe zemeljskih min iz Ottawe (Bagchi, 2008). K
direktnim vplivom prištevamo še fizično uničene cilje, ki so bili tarča vojaških napadovstavbe, industrijski objekti, drevesa…Vidni ostanki konflkta so tudi obrambni objekti vojaška oporišča, jarki, bunkerji, bodeča žica.
Kašmir velja za eno najbolj militariziranih območij na svetu.. Indijske varnostne sile
postavljajo število varnostnih sil v D&K na okoli 300.000 (leto 2007), čeprav se številke
veliko višje, po nekaterih virih naj bi presegale pol milijona. Po poročanju zvezne vlade
Džamuja in Kašmirja naj bi indijske varnostne sile in različne paravojaške enote zavzele več
kot 500 km2 ozemlja Džamuja in Kašmirja, vendar naj bi po poročanju nekaterih poznavalcev
bilo zasedeno ozemlje vsaj še enkrat večje. Številni kmetje so ostali brez obdelovalne zemlje,
problem je posebej pereč vzdolž Nadzorne črte, kjer je Indija z namenom preprečitve
infiltracije islamskih upornikov iz Pakistana, zgradila ogrado iz bodeče žice. Ta leži v pasu
med 500 metrov do dveh kilometrov od dejanskega poteka Nadzorne črte, pas ozemlja med
dejansko mejo in žično ogrado pa je postalo domalo nedostopen za izkoriščanje lokalnega
prebivalstva. Takšna območja so pogosto zasuta tudi z zemeljskimi minami in zato nevarna za
prehajanje ljudi (Haroon, 2009).
Ponekod je vojska zasedla cele vasi in pod pretvezo varnosti izzselila lokalno prebivalstvo.
Takšen je primer vasi Bora v severnem D&K, kjer je indijska vojska leta 1990 izselela vseh
17 družin in jim objubila, da se bodo ljudje lahko kmalu vrnili. Po dveh desetletjih se stanje ni
spremenilo, vas še vedno zasedajo enote indijske vojske, območje pa je na gosto posejano z
zemljskimi minami. Veliko ljudi se je naselilo v drugih delih distrikta Kupwara, nekaj družin
pa je prebežalo v Azad Kašmir, kjer živijo v begnskih taboriščih v Muzafarabadu. Indijske
varnostne sile opravičujejo veliko zasedenost ozemlja pod krinko zagotavljanja varnosti in
stabilnosti v regiji.

Na stotine hektarjev plodne zemlje, sadovnjakov in gozdov ostaja pod zasedbo indijske
vojske. Pridelek svežega in posušenega sadja je zato občutno padel, tudi proizvodnja pohištva
in drugih izdelkov iz lesa, nekdaj donosne obrti, ki je preživljajla veliko Kašmircev, je
izgubila na pomenu. Tudi pridelek riža se je občutno zmanjšal, posledično pa sta se povečala
uvoz in prehrambena odvisnost. V obdobju med leti 2008 in 2009 se je pridelek riža na hektar
obdelovalnih zemljišč zmanjašl za 2.78 % (Navlakha, 2009).
6.6 OBOROŽEVALNA TEKMA
Dolgotrajni spor med Indijo in Pakistanom zaradi Kašmirja je sprožil oboroževalno tekmo
med sovražnima državama. Državi namenjata za vojaške namene velik del BDP-ja, predvsem
Pakistan. Razlogi za razvoj jedrskega orožja na podcelini, ki ga je spodbujala in narekovala
predvsem Indija, segajo v sredino šestdesetih let minulega stoletja. Ko je Kitajska leta 1964
izvedla prvi jedrski poskus in velike sile niso pokazale kake odločnosti, da bodo branile Indijo
pred kitajskim jedrskim orožjem, je to takratnega indijskega predsednika vlade Šhastrija
prisililo, da je sprejel vrsto sklepov, ki so bili podlaga za nadaljnji razvoj vojaškega jedrskega
programa (Vuk, 2002).
6.6.1 JEDRSKO OBOROŽEVANJE
Indija je izvedla prvi jedrski poskus, t.i. smejoči Buda, v puščavi zvezne države Radžastan
leta 1974, ko mednarodna skupnost ni bila več naklonjena širjenju jedrskega orožja, saj se je
bala njegovega nenadzorovanega globalnega širjenja. Zato je od leta 1968 s pogodbo o
neširjenju jedrskega orožja želela pridobiti čim več držav podpisnic in omejiti razvoj in
izdelavo jedrskega orožja v svetu. Kljub močnim pritiskom mednarodne skupnosti so nekatere
do takrat že uveljavljene jedrske sile podpis pogodbe zavrnile, med njimi tudi Indija.
Odločitvi mednarodne skupnosti, da ostane samo pet imetnic jedrskega orožja (ZDA, ZSSR,
Francija, Velika Britanija in Kitajska), ki si morajo prizadevati za čimprejšnjo jedrsko
razorožitev, je Indija javno nasprotovala. Zato je morala mednarodna skupnost sprejeti še eno
izjemo, ko je sprejel Indijo kot t.i. mejno državo.
Od leta 1964 je indijska vlada podpirala razvoj jedrskega orožja, vendar se do leta 1995
uresničitvi te možnosti ni nikoli zares približala. Tega leta je predsednik vlade Rao načrtoval
izvedbo jedrskih poskusov, vendar je zaradi pritiskov ZDA to namero preklical. Od takrat so
bili v Indiji za morebitno izvedbo poskusov ves čas tako pripravljeni, da bi lahko jedrski
poskus izvedli že mesec dni po danem ukazu.
Ena izmed pomembnih zunanje varnostnih pobud, zaradi katere naj bi Indija začela z
nadaljnjim širjenjem jedrske oborožitve, naj bi bila indijska domneva, da je Kitajska oskrbela
Pakistan s balističnimi raketami M-11 in mu nudila pomoč pri jedrskem programu. Poleg tega
je na izvedbo indijskih poskusov vplivala tudi ključna faza razvoja balistične rakete Agni z
jedrsko bojno glavo in dosegom 2500 kilometrov (Lubi, 1999).
Leta 1998 so bile v Indiji parlamentarne volitve, na katerih je dobila največ glasov stranka
Bharata Janta. Za predsednika vlade je bil izvoljen Atal Behari Vadžpaji, ki je že takoj po
prevzemu oblasti ukazal opraviti več jedrskih poskusov, ki so imeli šifro Šhakti (božanska
moč). Prve tri podzemne jedrske poskuse je Indija izvedla točno mesec dni po ukazu, 10. maja
1998, druga dva pa dva dni kasneje v puščavi v Pokhranu, nenaseljenem območju približno
100 kilometrov južno od meje s Pakistanom v zvezni državi Radžastan. Odločitev za izvedbo

poskusov je bila sprejeta v popolni tajnosti. Čeprav je mednarodna skupnost ostro reagirala
proti Indiji (z uvedbo ekonomskih in diplomatskih sankcij), je domača javnost poskuse
sprejela z velikim navdušenjem. Po izvedbi poskusov je Indija objavila moratorij na nadaljnje
izvajanje jedrskih poskusov in septembra 1998 privolila v Podpis Pogodbe o prepovedi
izvajanja jedrskih poskusov.
Indijski jedrski poskusi so povzročili veliko ogorčenje zahodnih držav; tako je Clinton
napovedal sankcije proti Indiji in je enako zahteval od drugih držav. Vendar pa se na majski
konferenci G-8 v Birminghamu leta 1998 države niso odločile za sankcije, temveč le za
povečan diplomatski pritisk na Indijo. Indijski premier Vadžpaji je na pritiske in grožnje
izjavil, da se njegova država ob morebitnem napadu ne bo obotavljala braniti tudi z jedrskim
orožjem. Pakistan se je tako znašel v primežu; če ne bo odgovoril z lastnimi jedrskimi
poskusi, bo moral priznati premoč svoje vzhodne sosede, če pa poskuse izvede, bodo pritiski
in grožnje z Zahoda še večji.
Po pričakovanjih pa je Pakistan 28. maja 1998 vseeno izvedel serijo petih jedrskih poskusov,
kar je pripeljalo do gospodarskih sankcij proti državi. Poskuse so opravili v regiji Čagaj v
jugozahodni provinci Belučistan, ki meji na Iran in Afganistan. Pakistanski premier Šarif je
poskuse opravičil z izjavo, da mednarodna skupnost ni storila nič učinkovitega in vladi v New
Delhiju ni dokazala napake, zato je bil povračilni ukrep neizbežen. Hkrati je pozval Indijo, naj
državi podpišeta pakt o nenapadanju in poskušata najti rešitev kašmirskega vprašanja.
Vodilna Indijska stranka je v juniju leta 1998 dvignila vojaške stroške za 14 odstotkov, na
12.4 milijarde USD, kar je predstavljalo približno 19% skupnih vladnih stroškov. Prav tako so
se povišali proračuni za Komisijo za jedrsko energijo, ki vodi indijske civilne in vojaške
jedrske programe, ter zračno upravo, ki nadzoruje indijske programe izstreljevanja; prvi se je
dvignil za 68%, drugi pa za 62%. Finančni minister je v parlamentu zaprosil za pooblastilo, da
lahko odobri nadaljnje naraščanje vojaških stroškov, če bi se vlada odločila, da bi oborožila
rakete z jedrskimi konicami. Sočasno je tudi v Pakistanu finančni minister obljubil, da bo
»odrezal » vse nerazvojne stroške in raje povečal vojaški proračun (Vuk, 2002).
Odnos med Indijo in Pakistanom je zelo specifičen in nevaren, saj se lahko konflikt med
državama kadarkoli sprevrže v vojno, morebiti tudi jedrsko. Zato obstaja več razlogov. Državi
imata druga o drugi skrajno negativno mnenje zaradi polpretekle zgodovine, grenkih izkušenj
in trenutne sovražnosti. Obe državi pretresajo hudi notranji verski ter politični spori. Več kot
šest desetletij trajajoče sovražnosti v Kašmirju so pripeljale do treh vojn; leta 1999 in 2001
sta bili državi na pragu četrte. V času hladne vojne je bila med ZDA in Sovjetsko zvezo
vseskozi vzpostavljena t.i »vroča linija«, orožje pa je bilo zavarovano z varnostnimi
mehanizmi, kar je zmanjšalo možnost za nenamerni izbruh jedrske vojne. Indija in Pakistan
takšnih mehanizmov in struktur nimata. Zaradi bližine obeh prestolnic, bi bilo potrebno v
primeru jedrskega spopada odločitve sprejemati izredno hitro. Ker ni kakaovostnega sistema
nadzora in poveljevanja, je dejanskla grožnja jedrskega konflikta večja kot trdita Indija in
Pakistan (Schofield, 2000).

Preglednica 14: Primerjava vojaške moči med Indijo in Pakistanom
Indija
Obrambni proračun (leta 2000) 15.9 miljard USD
Povečanje od leta 1995
64%
Delež BDP-ja
3.4%
Aktivne oborožene sile
1.303.000
Rezerv
535.000
Število bojnih letal
774
Število tankov
4.500
Število vojnih ladij
26
Število podmornic
16
Jedrske konice*
50-100

Pakistan
3.3 miljarde USD
10%
5.7%
612.000
513.000
353
2.285
8
10
30-40

Vir: International Institute for strategic Studies, 2002
Opomba: *pomeni oceno

6.6.2 NAJVIŠJE BOJIŠČE NA SVETU
Boj med indijsko in pakistansko vojsko v težavnem okolju ledenika Siačen je postal simbol
brezkompromisnega političnega in vojaškega reševanja kašmirskega konflikta. Ledenik
Siačen, ki meri v dolžino nekaj več kot 80 km, je eden najdaljših ledenikov, ki jih lahko
najdemo izven polarnega območja Arktike in Antarktike. Leži v skrajnem SV delu indijskega
Kašmirja v pustem, goratem in neposeljenem predelu tik ob meji s Pakistanom in Kitajsko in
je zaradi tega strateškega pomena (CNN Asia, 2009)
Po sporazumu iz Shimle leta 1972, ki sta ga podpisala tedanji predsednik Pakistana Zulfikar
Ali Bhutto in predsednica indijske vlade Indira Gandhi je to območje ostalo prazno in obe
strani sta se zavezali, da na omenjeno območje ne bosta pošiljali svojih vojaških enot. Indija
je prva prekršila določila sporazuma, ki je končal vojno med Indijo in Pakistanom leta 1972,
in s katerim sta se zavezali, da ostaja Kašmir odprto vprašanje, ki ga bosta vpleteni strani
morali rešiti v prihodnosti. Vprašanje obrambe ledenika Siačen se je pojavilo leta 1984, ko so
pakistanski vojaki med izvidniškimi poleti opazili prisotnost indijske vojske. Da bi preprečili
nadaljno infiltracijo indijskih vojakov se je Pakistan odločil zavzeti te najvišje dele
Karakorumskega višavja. Odprlo se je najvišje bojišče na svetu – boj za ledenik Siačen
(Easen, 2003).
Kljub mnogim diplomatskim aktivnostim za rešitev krize in izredni negostoljubnosti območja
predstavlja zasedba ledenika Siačen vprašanje ponosa za obe vojskujoči se strani. Indijska
vojska zaseda večina prelazov in je v splošnem vkopana na višjih položajih, kar daje Indijcem
prednost v spopadih, vendar pa njihovo težavo predstvala izredno zahtevna logistika. Večino
opreme je zaradi teževnega terena treba iz Dzinigurumle priplejati po zraku. Pakistanska
vojska svojih 5000 vojakov oskrbuje mnogo lažje, saj so njihovi položaji na gorovju Saltoro
pravilomo lahko dostopni. Po oceni iz revije Far Eastern Economic Review naj bi Indijo vojna
na Siačenskem ledeniku stala 1.94 milijona USD na dan. Cena celotne opreme za vojaka,
vojskujočega na višinah, kjer padejo temperature pod –60° C, naj bi bila okrog 5000 USD.
V tem bizarnem spopadu med Indijo in Pakistanom, na najvišje ležečem bojišču v zgodovini
človeštva, je v času spopadov izgubilo življenje preko 4000 vojakov, ranjenih in omrznjenih
pa je bilo še nekajkrat več. Najhujši in najbolj neusmiljen sovražnik pod kobaltno modrim
nebom na vrhu sveta ni nasprotnikova vojska, ampak narava. To potrjujeo tudi številke: 80 %

žrtev na umre od bojnih ran, ampak jih pokopljejo možganski ali pljučni edem, padci v
ledeniške razpoke, snežni plazovi, mraz in druga orožja narave. Več kot polovica vojakov po
vrnitvi z večmesečnega službovanja na ternih višjih od 5000 metrov začasno, v nektarih
primerih pa tudi trajno trpi za možganskimi posledicami dolgotrajnega pomanjkanja kisika, ki
se kažejo v motnjah kratkotrajnega spomina, razdražljivosti, težavah s koncentracijo in
splošno zmanjšano možgansko sposobnostjo. Narava kaže zobe tudi tehniki, streli iz vseh
vrst osebnega in topovskega orožja so praviloma zelo nenatnačni, razlog je v zmanjšani
viskoznosti ali celo zamrznitvi maziv, pronicanju vode in zaledenitvi v stikih med kovinskimi
deli ter neustreznih balističnih nastavitvah.
Kot posledica več kot dvajsetletnega vojskovanja eden izmed najlepših predelov našega
planeta doživlja pravo ekološko katastrofo. V led je vkovanih na tisoče porabljenih
kerozinskih kant, različnih delov opreme, nevarnih tekočin ter človeških odpadkov – vse to bo
prihodnjim rodovom ohranjeno v večnem ledu kot nema priča človeške norosti. Boji v teh
krutih okoliščinah kažejo na to kaj vse sta pripravljeni storiti sosednji sovražni jederski
velesili, samo da se ne bi odrekli zahtevi po Kašmirju (Kunaver, 2005).
6.7 KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
Sprti državi v Kašmirju sistematično kršita človekove pravice in hkrati na različne načine
onemogočata mednarodnim organizacijam dostop do podatkov in vzpostavitev stika z
lokalnim prebivalstvom. Mednarodni organizaciji Amnesty International and Human Rights
Watch sta izpostavili številne oblike kršenja človekovih pravic: politični in zunajsodni poboji,
posilstva, mučenja in zlorabe zapornikov, onemogočanje pravičnega sojenja, namerno
uničevanje lastnine, kršenje svobode govora in tiska.
Mučenje in ubijanje zapornikov ostaja še naprej pomembna komponenta indijske vladne
protiuporniške strategije. Čeprav je nemogoče priti do ustreznih dokumentov, ki bi govorili o
natančnih številkah ubitih zapornikov, pa se govori o tisočih pobitih. Indijske varnostne
(policijske in vojaške) sile so prav tako vpletene v brutalna mučenja. To prakso opravičuje na
podlagi trditve, da ne obstaja nobena druga pot, da bi od osumljencev dobili informacije. Prav
tako je mučenje tudi način za kaznovanje osumljenih gverilcev in njihovih simpatizerjev ter
način za izsiljevanje denarja od njihovih družin. Metode mučenja vključujejo pretepanje s
pendreki, obešanje za noge, električne šoke, potapljanje v vodo idr. Posledice teh mučenj so
pogosto trajne poškodbe, npr. poškodbe živčevja, paraliza, poškodbe vitalnih organov.
Za pripadnike indijskih varnostnih
posiljujejo Kašmirke, predvsem v
dokumentirati, saj žrtve le redko
poškodbe zelo hude. Zaradi sramu
napadov največkrat niti ne prijavijo.

sil je značilno, da med izvidniškimi nalogami »redno«
manjših, oddaljenih naseljih. Takšne napade je težko
poiščejo medicinsko pomoč, razen kadar so njihove
in strahu pred ožigosanjem in zasramovanjem takšnih

Od leta 1996 varnostne sile (predvsem indijska vojska) oborožujejo lokalne odbore za
obrambo vasi (Village Defence Committees – VDC) v Dodi, Udhampurju in mejnem
območju, da bi pomagali pri varnostnih operacijah. Osnova za nabor v takšen odbor je
odslužen vojaški rok, zaradi zgodovinskih razlogov so edini moški z vojaškimi izkušnjami
hindujci. VDC so tako postale lokalne milice, ki jih podpira in oborožuje indijska vojska,
vendar delujejo izven njenega poveljstva. Člani VDC spremljajo vojake v času izvajnaja
obkolitvenih in preiskovalnih operacij v muslimanskih naseljih in okolici. Mnogokrat so krivi
zlorab, vključno z izvensodnimi usmrtitvami in napadi (Vuk, 2002).

6.8 STANJE OTROK IN ŽENSK
Zaradi dvajset let trajajočega nasilja v indijskem delu Kašmirja, predvsem v Kašmirski
dolini, je brez enega ali obeh staršev ostalo veliko število otrok, od katerih je le majhen delež
deležen institucionalnega varstva. Številke osirotelih otrok so visoke in se razlikujejo glede na
vir; zvezna vlada poroča o 26.355 sirotah, številni socialni aktivisti in nevladne organizacije
poročajao o več kot 50.000 osirotelih otrok, številke mednarodne organizacije UNCIEF pa
postavljajo število sirot na več kot 100.000. Problem je najbolj pereč na območju vzdolž Črte
nadzora. Samo v vasi Dardpora v distriktu Kupwara, ki leži v neposredni bližini Nadzorne
črte, živi 280 vdov in več kot 600 sirot (Khan, 2009).
Študija, ki jo je izvedel Bashir Ahmed Dabla, predstavnik oddelka za sociologijo na Univerzi
v Srinagarju je razkrila številna skrb vzbujajoča dejstva o stanju sirot mlajših od 14 let
živečih na območju Kašmirske doline. Najbolj pereči problemi s katerimi se soočajo otroci ob
izgubi enega ali obeh staršev so: revščina in izguba doma, tretjina otrok opusti šolanje, zaradi
ekonomske stiske jih mora veliko delati v težkih okoliščinah za majhno plačilo, psihološki
problemi pogosto vodijo v motnje vedenja - nasilje, pomanjkanje zdravstvenga varstva vodi v
pomanjkljivo imunsko odpornost in posledično večjo dovzetnost za številne bolezni. Študija
nadalje razkriva, da 86 od 300 otrok prejema skromno finančno pomoč od sorodnikov, 67 od
vladnih organizacij, 36 jih prejme pomoč od nevladnih organizacij in 24 iz drugega vira
(sosedje, prostovoljci), 87 otrok ali 29% pa ni deležne nobene pomoči in so prepuščeni
nemilosti (Dabla, 2008).
Samo 2000 otrokom brez enega ali obeh staršev je zagotovljeno institucionalno varstvo, v
Kašmirski dolini trenutno deluje preko 20 sirotišnic. Največja posledica izgube staršev je
revščina otrok in pojav številnih psiholoških motenj. Družini umrlega nudi vlada enkratno
finančno pomoč v višini 100.000 Rs, vendar so pogoji in postopki za pridobitev denarja
dolgotrajni, vloge pa pogosto zavrnjene. Družine moraja namreč pridobiti potrdilo o
nevpletenosti družinskih članov z islamskimi militantnimi skupinami, kar pa je težko, saj so
indijske varnostne sile in birokrati zelo sumničavi.
Zaradi povečanaga števila ljudi z zdravstvenimi težavami, predvsem s psihološkimi
motnjami, se je povečal pritisk na psihiatrične ustanove, bolnišnice in zdravstveno osebje, ki
niso kos obtoječin kaotičnim razmeram na zdravstvenem področju. Število oseb, ki je iskalo
pomoč na urgentnem oddeleku največje bolnišnice v Kašmirski dolini se je v obdobju od
1990 do leta 2008 povečalo za šestdest krat, iz 12.000 na 730.000 obiskov.(Kashmir Life, sep.
2009) Stanje socialnega in zdravstvenga varstva je na zelo nizki stopnji.
Visoko militarizirano območje Džamuja in Kašmirja ima negativne posledice tudi v
izobraževanju lokalnega prebivalstva, predvsem deklic. Izostanki iz šole so največji problem
predvsem na podeželju, kjer starši svojim otrokom zaradi varnostnih razlogov ne dovoljijo v
šolo. Iz šole pogosto izostajajo predvsem dekleta, ki so pogosta tarča napadov, izsiljevanja in
posilstev s strani indijskih vojakov. V tradicionalnem muslimanskem okolju Kašmirja, so
posiljena dekleta diskriminirana in največkrat postavljena na dno družbe in si v večini ne
morejo poiskati poročnega partnerja (Kazi, 2009).

7. ZAKLJUČEK
Kašmir je bil prizorišče konfliktov veliko prej predno sta se Indija in Pakistan začela bojevat
za njegovo ozemlje. Od sredine 18. stoletja so Kašmirju vladali Moguli, Afganistanci in Sikhi.
Leta 1846 so Britanci v skladu z Amritsarskim sporazumom Kašmir prodali hindujskemu
Maharadži Gulabu Singhu iz kraljeve dinastije Doger. Gulab Singh je podjarmil tudi Ladak,
Zanskar, Baltistan in Gilgit. Pod oblastjo Maharadž so bili v okvir takratne prinčevske države
Džamu in Kašmir vključeni ljudje različnih jezikovnih, verskih in kulturnih značilnosti. Ker
so širili ozemlje predvsem na območja, kjer so živeli muslimani, so hindujci in budisti postali
manjšina.
Ko sta Indija in Pakistan leta 1947 razglasila samostojnost, se takratni Maharadža Hari Singh,
pra-vnuk Gulaba Singha, ni mogel odločiti kateri državi bo priključil svoje ozemlje. Ker so
pričeli na območje Kašmirja vdirat plenilci iz Severozahodnih Pakistanskih Provinc, je Hari
Singh podpisal Priključitveno listino, s katero je Džamu in Kašmir priključil Indiji. Njegovi
odločitvi in takojšnjemu posredovanju indijske vojske je odločno nasprotoval Pakistan.
Izbruhnila je prva vojna med državama, ki se je končala leta 1949 z mirovnim sporazumom
pod pokroviteljstvom OZN.
Že več kot šestdeset let se Indija in Pakistan v Kašmirju bojujeta tako na bojišču kot tudi za
pogajalsko mizo. Obe državi sta ga skušali vključiti v okvir svojega ozemlja, vendar nobena
ni uspela cilja uresničiti v popolnosti. 37% ozemlja bivše prinčevske države Dažmu in Kašmir
nadzira Pakistan (Azad Kašmir in Severna ozemlja), 43% je pod upravo Indije (zvezna država
Džamu in Kašmir), 20% ozemlja pa je pod nadzorom Kitajske. Od leta 1949 Nadzorno črto
premirja nadzira UNMOGIP, druga najstarejša mirovna misija OZN. Leta 1965 in 1972 sta se
državi zapletli v novi vojni. Leta 1972 sta Indira Ghandi in Zulfikar Ali Bhuto podpisala novo
premirje v Šimli. Ta je v bistvu samo obnovil določbe taškentskega sporazuma.
Zaradi Aksai Čina se je Indija leta 1962 zapletla v vojno s Kitajsko. Čez ozemlje je Kitajska
v petdesetih letih zgradila cesto, ki je povezuje Sinkiang z Tibetom. Trenutna črta nadzora
(LAC) je še vedno predmet spora. Leta 1984 je Indija izzvala spopade na območju ledenika
Siačen, kjer meja med Indijo in Pakistanom ni bila natančneje določena. Izbruhnili so spopadi
med indijsko in pakistansko vojsko, odprlo se je najvišje bojišče na svetu, boj za lednik
Siačen.
Nemiri v indijski zvezni državi Džamu in Kašmir so izbruhnili konec osemdestih let 20.
stoletja, ko so islamski skrajneži izvedli prve napade na indijske uradnike in varnostne sile.
Indija je v Kašmir poslala desettisoče vojakov, ki do danes niso odšil. Muslimani imajo
indijsko vojsko za okupacijsko. Indija poudarja, da večino islamskih militantnih skupin
delujočih v indijskem D&K podpira Pakistan. Medtem ko nekatere militantne skupine, kot
Vsestrankarska Hurijatska konferenca (APHC) in Osvobodilna fronta Džamuja in Kašmirja
(JKLF), zahtevajo neodvisni Kašmir, druge vršijo boj za priključitev k Pakistanu. Indijska
vlada navaja podatke, da je od začetka nasilja v letu 1989 v spopadih umrlo več kot 40.000
ljudi, številke človekoljubnih in nevladnih organizacij govorijo o vsaj 80.000 mrtvih.
Kašmir do danes ostaja odprto vprašanje, ki ga Indija in Pakistan vse od svojega nastanka
nista uspela razrešit. Indija trdi, da je Džamu in Kašmir sestavni del Indije, Pakistan pa
zahteva uresničitev resolucije OZN o plebiscitu, ki ga Indija nikoli ni dovolila izpeljati. Vloga
OZN in mednarodne skupnosti pri razrešitvi spora je od vsega nastanka Kašmirskega kriznega
žarišča minimalna.

8. SUMMARY
Kashmir was for centuries battleground for emperors and kings who have wanted to include
it amongst their dominions. Since middle of 18th century the people from Kashmir have been
conquered by Mughals, Afghnas and Sikks. In 1846 under the terms of the Treaty of
Amritsar, the British sold Kashmir to Hindu Dogra ruler, Gulab Singh. As Maharaja of
Jammu and Kashmir he invaded neighbouring Ladakh, Zanskar, Baltistan, Gilgit and
numerous hill states, throug which flowed the river Indus and its tributaries to the east. Thus,
people of different linguistic, religious and cultural origins were all brought under the
jurisdiction of one ruler. The inclusion of the predominantly Muslim and more densely
populated Kashmir valley meant that Hindus and Buddhists were in minority.
When, a century later, the sub-continent was partitioned at independence in 1947, Maharja
Hari Sing, Gulab Singhs great-grandsone, coulde not decide for over two months whether to
join the new dominion of Pakistan or India. In October, after large numners of tribesman from
Pakistan North West Frontier invaded the state, he finally agree to join to India. On 27.
October Maharaja Hari Singh in Jammu signed the Instrument of Accession, acceding
Kashmir to the Indian Union. His decision was immediately contested by Pakistan on the
basis of the states majority Muslim population. War between India and Pakistan was finally
halted in 1949 by a ceasefire supervised by the United Nations.
For over sixty years, India and Pakistan have fougt over Jammu and Kashmir both on
battlefield and at the negotiating table; both countries wanted to absorb it within their borders,
neither of them has succeeded in doing so entirely. 37% of the former princely state is
administered by Pakistan, known as Azad Kashmir and Northern Areas; 43% is under
administartion of India; this area includes the regions of Ladakh, Jammu and the Kashmir
valley, region of Aksai Chin is under adminstration of China. Since 1949, the Ceasefire line
has been manned by small force of the United Nations Military Observer Group in India and
Pakistan (UNMOGIP)-the second oldest peacekeeping mission in UNs history. Although
hostilities broke out again in 1965, the ceasefire line remined as the facto border. Following
the 1971 war, when East Pakistan seceeded to become independent Bangladesh, under the
terms of the 1972 Shimla agreement between Pakistan and India, the ceasefire line was
renamed the Line of Control (LOC). Subsequently India requested the withdrawal of
UNMIOGIP from the Indian side of LOC on the grounds that its mandate has lapsed.
In the northeast, China lays claims to a section of uninhabited land, the Aksai Chin, through
which it has constructed a road linking Tibet to Sinkinag (Xinjiang). The boundary – called
Line of actual control (LAC) – between Indain and Chinese held territories has never been
delimited. To complicate the issue further, the Line of control between India and Pakistan
administerd Kashmir, also stopped short at the Siachen glacier which extends nortwards to the
de facto border with China. In 1984 Indian troops took control of part of glacier and since
then Indian and Pakistani forces have been confronted each other in what is regarded as the
worlds highest war zone.
Unrest in the state of Jammu and Kashmir increased in late 1980s, when separatists began
guerilla attacks against Indian officials and troops deployed in the state. India responede by
increasing its troops deployment in the region. Since then, violence has increased significantly
in strenght. Many separatists have carried out attacks on local hindus, Indian civilians and
Indian army installations in a response to what they see as Indian army occupation. India
frequenbtly asserts that most of separatistic militant groups are based in Pakistan. Some like

All Party Hurriyat Conference and Jammu and Kashmir Liberation Front demand an
independent Kashmir. Other militant groups such as Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed
favour Pakistani Kashmir. It is hard to determine the total number of casaulities since the
violnce started in 1989. According to Government of India more then 40.000 people had lost
their lives due to insurgancy. Human rights groups and local NGOs put the total number at
more then 80.000. Militancy had reached its peak in 1994 and has since declined.
To date, no consensus has been reached between India and Pakistan on the future of the state.
India insists that the state of Jammu and Kashmir is an integral part of India and that the UN
resolutions are no longer relevant; Pakistan maintains that its future should be resolved with
reference to the UNs resolutuoins without third option of independence. Ever since 1947, the
international community has watched the situation in Jammu and Kashmir with foreboding,
lest the conflict escalate into another war. The contribution, which the international
community has been able to make has, however, been limited. Ever since UN resolutions in
1948 and 1949, India has distanced itself from any attempts at international mediation, either
by the UN or any other body or individual country.

9. SLOVAR POJMOV
Abdulah –Šejk Abdulah velja za očeta Kašmircev. Zavzemal se je za avtonomijo Kašmirja.
Akbar - Akbar je bil tretji in največji od mugolskih cesarjev.
Aksai Čin – del bivše prinčevske države Džamu in Kašmir, ki je od indijsko-kitajske vojne v
letu 1962 pod upravo Kitajske. Čez ozemlje je Kitajska zgradila pomembno cesto, ki
povezuje provinci Sinkiang in Tibetom.
Ašoka – Indijski kralj Ašoka (272-237 pr.n.št.) je po krvavih bitkah v Kalingi pričel podpirati
budizem, ki ga je razširil po vsej Indiji.
Azad Kašmir – ali Svobodni Kašmir je območje, ki je od podpisa sporazuma leta 1949 pod
upravo Pakistana. Glavno mesto je Muzafarabad.
Aurangzeb – Zadnji izmed velikih mogulskih cesarajev. Svojemu velikemu imperiju na
indijski podcelini je vladal od leta 1658 do 1707.
Budizem – za začetnika budizma velja Gautama Sidharta (ok. 560 – ok. 480 pr.n.š.), znan kot
Buda. V 3 st.pr.n.š. je postal budizem pod kraljem Ašoko v Indiji državna religija.
Delhi – dvanajst milijonska prestolnica Indije leži ob reki Džamuni.
Dogre – ime ljudstva v pokrajini Džamu. Pripadajo hinduistični religiji, pomembna je njihova
vojaška navzočnost.
Džamu – pokrajina in mesto v predverju Himalaje. Mesto je zimska prestolnica zvezne
države Džamu in Kašmir. V pokrajini Džamu so večinski hindujci.
Džamu in Kašmir – najsevernejša indijska zvezna država, ki meji na Pakistan in Kitajsko.
Gradijo jo tri geografsko različna območja; Kašmirska dolina, pokrajina Džamu in
visokogorska planota Ladak.
Džinah – Mohamed Ali Džinah velja za očeta Pakistancev. Zagovarjal teorijo o dveh narodih
in kot prvi prevzel vodenje Pakistana ob osamosvojitvi leta 1947.
Gandhi Mahatma– Mohandas Karamčand Gandhi, imenovan Mahatma (velika duša) je bil
voditlej indijskega gibanja za neodvisnost. Zavzemal se je za odpravo nasprotij med
muslimani in hindujci. Njegov ugled in uspehi temeljijo na metodi nenasilnega odpora. Leta
1948 ga je ustrelil nek fanatični Hindujec.
Gandhi Indira – hči Nehruja, dolgoletna predsednica Kongresne stranke in večletna
premierka Indije, nazadnje v obdobju 1980-1984. Ubita v atentatu sikhovskega skrajneža,
sicer dolgoletnega telesnega stražarja.
Hinduizem – religija, ki zajema skoraj štiri petine prebivalcev Indije. Velik del hinduizma
temelji na naukiih, zapisanih v sanskrtski kniževnosti. Najstarejše zbirke verskih spevov so
nastel že okoli leta 1500 pr.n.š. Značila kastna ureditev, verujejo v reinkarnacijo, karmo in
ahimso, ki zapoveduje spoštovanje vseh živih bitij.
Indija –je parlamentarna zvezna republika v sklopu Commonwealtha. Je zvezna država,
nekakšna psevdofederacija z unitarističnimi potezami. Osrednja oblast lahko spreminja
veljavno razmejitev, odpravi zvezno državo ali jo začasno postavi pod svojo upravo. Indijska
zveza je sestavljena iz 28 zveznih držav in sedmih zveznih teritorijev. Zvezne teritorije
upravljajo podguvernerji ali upravniki, ki jih imenuje predsednik republike.
Islam – religija, ki ji danes pripada okrog milijarda vernikov na vseh celinah. Pojavil se je kot
zadnja od svetovnih religij, po judovstvu in krščanstvu, ki so ju v antični Arabiji že poznali.
Razodet je bi Mohamedu prek Korana (svete knjige) ter posredovan Arabcem v Meki in
Medini. Muslimani so v večini suniti, šiiti predstavljajo le 10% vseh muslmanov.
Islamabad – glavno mesto Pakistna. Leži na ravnini v bližini Rawalpindija.
Kašmirska dolina – 140 km dolga in do 55 km široka dolina med gorstvom Visoke Himalaje
in Pir Pandžalom na jugu. Središče muslimanov v zvezni deželi Džamu in Kašmir. Ugodno
podnebje in dovolj vlage sta omogočila razcvet poljedelstva (riž, koruza, pšenica, sadje,
žefran).

Ladak – pusta, visoka planota, ki je v naravnogeografskem pogledu del tibetanske planote.
Poseljen večinoma z budisti. Zaradi spora z Kitajsko je bilo območje Ladaka za tujce
prepovedano območje do leta 1985.
Lahore – gospodarsko in kulturno središče pakistanske province Pandžab. Leži v neposredni
bližini indijske meje.
Leh – upravno središče Ladaka, središče budizma v Indiji.
LOC – (line of control) nadzorna črta premirja razmejuje indijski in paksitanski del Kašmirja.
Maharadža – ime za indijski vladarski naslov
Nehru – Džavaharlal Nehru je bil premier mlade neodvisne države indije od leta 1947 do
smrti 1964. Njegovi potomci so ustvarili pravo politično družino; premiera sta bila tudi
njegova hči Indira Gandhi in njegov vnuk Radživ Gandhi.
Pakistan – Uradno Islamska republika Pakistan je zvezna država, sestavljena iz štirih
provinc, območja glavnega mesta in plemenskih območih na SZ. Provincam načelujejo
guvernerji, ki jih imenuje predsednik republike. Provice imajo lastno zakonodajno in izvršilno
oblast. T. i. plemenska območja so pod neposredno upravo zvezne vlade. Pod neposredno
upravo zvezne vlade so t.i. Sevrena ozemlja (Gilgit, Diamir in Baltistan). Poseben status ima
Azad Kašmir, ki ima lasten parlament in vlado s sedežem v Muzafarabadu.
Pridružitveni dokument – (Document of acession) Na podlagi Pridružitvenga dokumenta je
Hari Singh Kašmir uradno priključil Indiji. Podpisan v Džamuju leta 1947.
Pandit - avtohtona hindujska manjšina,iz Kašmirske doline imenovana Kašmirski Panditi
(versko nespreobrnjeni Bramini), je znana po svoji intelektualni pronicljivosti in se je kot
birokratski sloj, posamezniki pa tudi kot verski in politični voditelji, uveljavila širom Indije.
Iz nje izhaja znana rodbina Nehru.
Pandžab –Po osamosvojitvi leta 1947 ga razpolovijo na muslimanski in hindujsko-sikhovski
del. Ime zvezne državae v Indijski uniji s središčem v Amritsarju. Prav tako se imeuje tudi
Pakistanska provinca s središčem v mestu Lahore. Zaradi obsežnih namakalnih sistemov
najboj rodovitno območje obeh držav.
Siačen – ime ledenika na skrajnem severovzhodnem delu Džamuja in Kašmirja, ob meji s
Pakistanom in Kitajsko. Od leta 1984 na višini preko 6000 metrov potekajo oboroženi
spopadi med indijsko in pakistansko vojsko. Najvišje bojiše na svetu.
Sikhizem – indijska religija, ki jo je ustanovil Nanak Sahib (1469 – 1538). Je monoteistična
religija, ki zavrača čaščenje podob in združuje hinduistične in islamske prvine. Glavno
svetišče je Zlati tempelj v Amritsarju v zvezni državi Pandžab.
Singh Hari – hindujski maharadža je vladal prinčevski državi Džamu in kašmir v času
osamosvojitve Indije in Pakistana. Oktobra leta 1947 je podpisal pridružitveni dokument, na
podlagi katerega je kašmir priključil Indiji.
Sporazum iz Shimle – 3.7.1972 sta ga podpisala Indira Gandhi in Zulfikar Ali Bhuto. Končal
tretjo vojno med Indijo in Paksiatnom. Državi sta se zavezali, da bosta vzpostavili mir in
razrešili konflikt glede kašmirja nqa bilateralen način skozi mirovne pogovore.
Sprazum Panch-Sheel – sklenjen med Indijo in Kitajsko 10.1.1966. Vojskujoči se državi v
Ladaku (naravnogegrafsko del Tibetankse planote) se zavzameta, da bosta spore reševali na
miren diplomatski način.
Sufizem – je muslimanski misticizem. V 8. stoletju se je iz Iraka, nato pa v 9. stoletju iz
Bagdada in Kaira razširil po vsem islamsklem svetu.
Šrinagar – poletna prestolnica zvezne dežele Džamu in Kašmir. Mesto leži v osrčju
Kašmirske doline na nadmorski višini 1730m. Skozio Šrinagar teže reka Dželum, ki se cepi v
številne plovne kanale, od tod tudi ime Indijske Benetke.
Taškentska deklaracija – mirovni sporazum med Indijo in Pakistanom podpisan po drugi
vojni med dražvama leta 1965. Vojski obeh držav sta se morali umakniti na položaje, ki sta
jih zasedali pred izbruhom vojne.

UNCIP – Komisija Združenih narodov za Indijo in Pakistan. Po pritožbi indijskega premiera
Nehruja OZN glede Paksitanskega napada na Kašmir, je Varnostni svet ZN sprejel resolucijo
39, s katero je ustanovil UNCIP. Delovanje Uncip-a so ukinili leta 1951.
UNMOGIP – Vojaški opazovalci Združenih narodov v Indiji in Pakistanu. Naloga vojaških
opazovalcev je, da poročajo o kršitvah premirja vzdolž Nadzorne črte premirja (LOC).

10. KRONOLOGIJA POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V KAŠMIRU

3 st.pr.n.š. – širjenje budizmna pod kraljem Ašoko
7 st. – ponovni povečan vpliv hinduizma
14 st – islam v Kašmir zanese iranski šah Hamdan
1586 – mogulski cesar Akbar prekorači Pir Pandžal in osvoji Kašmirsko dolino
1752 – afganistanski vladar Ahmed Šah Durani vspostavi nasilno vladavino
1819 – voditelj sihkov Randžit Singh zavzame Kašmir
1846 – Gulab Singh z Amritsarskim sporazumom kupi ozemlje Kašmirja od Vzhodno
indijske družbe
1931 – prične se upor prebivalcev Kašmirja proti oblasti maharadže Hari Singha.
1932 – Šejk Mohamed Abdulah in Mirwaiz Yusuf Šah ustanovita Vse džamujsko in
kašmirsko nacionalno konfernco
1947 – osamosvojitev Indije in Pakistana.
pakistanska plemena vdrejo v Kašmir 22. oktobra.
Maharadža Hari Singh podpiše priključlitveni dokument z Indijo.
1848 - prva indijsko pakistanska vojna.
Indija se pritoži OZN zaradi napada Pakistana.
1949 – pod okriljem OZN sklenjeno premirje.
določena je razmejitvena črta.
Indijska ustavodajna skupščina sprejme 370. člen ustave, ki zagotavlja Kašmiru
posebne pravice.
1953 – Mohameda Šejka Abdulaha indijske oblasti zaprejo.
1963 – izginejo relikvije iz mošeje v Šrinagarju. Izbrunejo množične demonstracije.
1964 – Šejka Abdulaha izpustijo iz zapora.
Umre Džavaharlal Nehru
1965 – druga indijsko pakistanska vojna
1972 – tretja indijsko pakistanska vojna. Osamosvoji se Vzhodni Pakistan, ki postane
Bangladeš
1982 – umre voditelj Kašmircev Šejk Abdulah. Nadomesti ga sin Faruk Abdulah.
1984 – vlada Faruka Abdulaha je razpuščena. Za guvernerja nastopi Džagmohan.
1987 – različne islamske skupine iz Kašmirske doline ustanovijo Muslimansko združeno
fronto.
1988 - izbruhnejo prve proti indijske demonstracije. Indijska vojska nasilno zatre vstajo.
1989 – izbruhnejo boji med separatisti in indijsko vojsko. Začne se obdobje terorja.
1998 – na indijskih parlamentarnih volitvah zmaga pro hindujska stranka Bharata Džanata.
1999 – izbruhnejo spopadi v Kargilu. Indija in Pakistan tik pred četrto vojno.
2000 – vojaški general Perverz Mušarav z državnim udarom prevzame oblast v Pakistanu.
2001 – fundamantalistična islamska skupina izvede napad na parlament v Šrinagarju.
V Kašmirju je nameščenih približno milijon indijskih vojakov.
2004 – Indija in Pakistan pričneta z mirovnimi pogajanji.
Na indijskih parlamentarnih volitvah presenetljiva zmaga Kongresne stranke. Za
premiera je izvoljen Manmohan Singh.
2005 – april: Indijski in Pakistanski del Kašmirja prvič v zgodovini poveže avtobusna
povezava
oktober: potres z epicentrom v bližini Muzafaradbada terja na območju Kašmirja
preko 80.000 smrtnih žrtev, teroristični napad v New Delhiju zahteva preko 60 žrtev
2008 – teroristični napad islamskih skrajnežev v Mumbaju. Indija prekine mirovna pogajanja
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