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27 ОКТОМВРИ – ЧЕРЕН ДЕН! 
 

 
 
Произход 
 
Кашмирците от двете страни на Линията на контрол и по целия свят отбелязват 
27 октомври като Черен ден. Той е най-мрачният ден в историята на Кашмир, тъй 
като на този ден през 1947 г. Индия насилствено окупира Джаму и Кашмир, 
разполагайки армията си в Сринагар, против волята на жителите на Кашмир и 
изобщо пренебрегва Закона за независимост на Индия и Плана за разделяне. 
Съгласно Плана за разделяне индийската британска колония е разделена на две 
суверенни държави, Индия (включваща районите с индуистко мнозинство) и 
Пакистан (състояща се от области с мнозинство от мюсюлмани в западните 
провинции и източна Бенгалия). Всяка година 27 октомври се отбелязва със 
цялостна стачка в незаконно окупираните индийски Джаму и Кашмир (IIOJK) и 
митинги, семинари и демонстрации в незаконно окупираната територия, Азад 
Кашмир и световните столици. 
 
Съгласно разбирането, което е заложено в Плана за разделяне, на съответните 
последващо образувани княжества е бил даден избора да се присъединят към 
Пакистан или към Индия въз основа на тяхната география и демография. Бидейки 
княжество с мнозинство от мюсюлмани, с 87% мюсюлманско население, Кашмир 
е бил естествена част от Пакистан, тъй Кашмир и Пакистан споделят силни 
връзки по отношение на религията, географията и културата. Но, за съжаление, 
тогавашният индуски владетел на Джаму и Кашмир, Махараджа Хари Сингх, 
унищожава бъдещето на народа на Кашмир, като обявява присъединяването му 
към Индия чрез спорен документ, Инструмент за присъединяване, като по този 
начин полага основите на спора за Кашмир. Много наблюдатели, включително 
изтъкнатият британски историк Аластер Ламб и бележитите кашмирски 
изследователи Абдул Маджид Заргар и Башарат Хусейн Казилбаш, отричат 
съществуването на такъв документ с аргумента, че ако е съществувал, 
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индийското правителство е трябвало да го направи публичен или официален, или 
да го предстви на някой международен форум. Дори Индийският архивен отдел 
сега заяви, че документът е загубен и това оповестяване постави под въпрос 
самото съществуване на документа. 
 

 
 
Кашмир в ООН 
 
Хората от Джаму и Кашмир се противопоставиха силно на незаконната окупация 
на тяхната земя от Индия и създадоха движение за освобождаването ѝ от 
индийското иго. Тяхното упорство принуди Индия да потърси помощта на 
световната общност за уреждане на спора за Кашмир. Предусещайки унизително 
поражение на своите въоръжени сили, Индия се обърна към Съвета за сигурност 
на ООН (ССООН) на 1 януари 1948 г. Световният орган в своите последващи 
резолюции обезсилва индийското нашествие и призовава за провеждане на 
безпристрастен плебисцит под негов надзор, за да позволи на кашмирците да 
решат съдбата си сами. За съжаление тези резолюции на ООН и обещанията, 
дадени от индийските лидери, остават неизпълнени дори след изминаването на 
няколко десетилетия, в резултат на което страданията на народа на Кашмир 
продължават. 
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Бунтът и масовите въстания на Кашмир  
 
Разочаровани от неуспеха на всички усилия, насочени към разрешаване на спора 
за Кашмир чрез мирни средства в продължение на десетилетия, хората от IIOJK 
засилиха борбата си за свобода през 1989 г., за да си осигурят правото на 
самоопределяне. Това движение донесе безсънни нощи на индийските 
управници. Те отговориха на това популярно движение с брутална военна мощ. 
 
Хората от IIOJK добавиха ново измерение към своето движение за свобода през 
2008 г. Хиляди от тях излязоха на улиците по време на масови въстания през 
2008, 2009, 2010 и 2016 г. Но през повечето време индийските войски и 
полицейски персонал използваха груба сила срещу тези мирни демонстранти, 
убивайки стотици от тях. След масовото въстание, предизвикано от 
извънсъдебното убийство на популярния младежки лидер Бурхан Вани, на 8 юли 
2016 г., освен убиването на над 1280 души, войските са ранили повече от 29 200 
души, изстрелвайки сачми, куршуми и сълзотворен газ по протестиращите. През 
този период над 10 280 души са били ранени от сачми и над 395 от тях са 
загубили зрението на едното или двете си очи. 
 



 

 5  

 
 
Индийски държавен тероризъм 
 
Индия използва всякакви брутални тактики, за да продължи незаконната си власт 
над Джаму и Кашмир през последните повече от седем десетилетия. Само от 
1989 г. до 1 септември 2020 г. индийските войски са убили 95 667 кашмирци, 
овдовели са 22 918 жени, осиротели са 107 798 деца и 11 219 кашмирски жени са 
били малтретирани или насилвани. Докато местонахождението на хиляди 
невинни младежи, безследно изчезнали по време на арести, остава 
непроследено, откриването на хиляди масови гробове по цялата територия 
поражда опасения относно тяхната безопасност. Въпреки че изчерпа всичките си 
ресурси и прибягна до най-лошия вид държавен тероризъм през последните над 
седем десетилетия, Ню Делхи не успя да сплаши хората на IIOJK и да ги накара 
да се подчинят. 
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Атаката на Моди от 5 август 
 
Воденото от Нарендра Моди фашистко индийско правителство постави мира на 
целия свят в опасност, като отмени член 370 от индийската конституция, който 
предоставяше специален статут на Джаму и Кашмир и ги присъедини към Индия 
на 5 август 2019 г. Той също така разделяше IIOJK на две федерално 
администрирани съюзни територии - Джаму и Кашмир и Ладак. След като отмени 
член 370, Ню Делхи постави незаконно окупираната територия под строга военна 
обсада, като затвори милиони кашмирци в домовете им и арестува хиляди. 
Продължаващият полицейски час, ограниченията и прекъсването на 
комуникациите доведоха до хуманитарна криза в IIOJK. В същото време 
индийските войски засилиха насилствения кордон и издирвателните операции в 
цялата територия. 
 
Правителството на Моди наложи няколко федерални закона и въведе нови 
правила за местоживеене в IIOJK. В грубо нарушение на резолюциите на ООН и 
международното право, той предостави статут на местоживеене на хиляди 
индуси, които не са кашмирци, включително на някои служители на Индийскта 
административна служба (IAS). Местните хора се опасяват, че над 800 000 
индийски войници и над 600 000 работници мигранти, присъстващи на 
територията, също могат да получат статут на местоживеене в скоро време. 
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Режимът на партията на Бахаратия Джаната (BJP), като част от анти-
мюсюлманската си политика, заменя мюсюлманските имена на важни места и 
отдели в IIOJK с индуски имена. Годишнината от рождението на бившия главен 
министър шейх Абдула и Деня на мъчениците от Кашмир на 13 юли отпадат от 
списъка на официалните празници. Правителството на Моди инициира процеса на 
разграничаване между Лок Сабха и избирателните райони в IIOJK с цел да даде 
повече места на доминираните от индусите райони в дивизията Джаму. В същото 
време то издигна нов политически фронт на своите сътрудници, водени от Алтаф 
Бухари в името на партията Джаму Кашмир Апни (Jammu Kashmir Apni Party). 
 
Основната цел на всички тези едностранни незаконни мерки е превръщането на 
мюсюлманското мнозинство на IIOJK в малцинство чрез заселване на голям брой 
индийски индуси. Тя също така цели да наруши същността на резолюциите на 
ООН по спора за Кашмир и да повлияе на резултатите в полза на Индия, ако Ню 
Делхи бъде принуден в бъдеще да проведе плебисцит в Джаму и Кашмир. 
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Подкрепата на Пакистан за кашмирската кауза 
 
Пакистанските ръководители винаги са представлявали стремежите на 
кашмирците и никога не са изневерявали на вярата, която кашмирците им 
възлагат. Ангажиментът им към интересите на жителите на Кашмир подтиква 
бащата на нацията Куейд-е-Азам Мухаммад Али Джина да посети Джаму и 
Кашмир три пъти преди 1947 г. Той съвсем точно определя Кашмир като 
„Югуларната вена“ на Пакистан. Министър председателя Имран Хан, в 
обръщението си към Общото събрание на ООН насочи вниманието на света към 
влошаващата се хуманитарна криза в IIOJK след незаконния ход на 
правителството на Моди на 5 август. Той многократно предупреждава света, че 
политиката на правителството на Моди за хиндутва и агресивната позиция 
представляват сериозна заплаха за мира в региона и целия свят. Външното 
министерство на Пакистан постоянно информира световните лидери относно 
индийските жестокости в IIOJK. Парламентът на Пакистан прие няколко 
резолюции от 5 август миналата година, в които изразява солидарност с 
потиснатия народ на IIOJK и осъжда незаконните действия на Индия на 
територията. Началникът на армията генерал Камар Джавед Баджва многократно 
е изразявал подкрепата на армията на Пакистан за кашмирската кауза. Той заяви, 
че Пакистан е готов да се бие до последния куршум и последния войник за 
Кашмир. 
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Положителни развития 
 
Спорът за Кашмир е в центъра на вниманието на глобално ниво след незаконните 
действия, предприети от режима на Моди и след 5 август 2019 г. в IIOJK. 
Големите усилия на Пакистан и тежката ситуация с правата на човека, причинени 
от продължаващата военна обсада на незаконно окупираната територия, 
принудиха Съвета за сигурност на ООН да проведе за първи път от 50 години 
насам три пъти сесията си за Кашмир. Генералният секретар на ООН Антониу 
Гутериш и президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно са предлагали 
посредничество за разрешаване на спора за Кашмир с оглед на засиленото 
напрежение между Пакистан и Индия. Върховният комисар на ООН по правата на 
човека Мишел Бачелет, няколко членове на парламента на Обединеното кралство 
и американски законодатели, както и световни органи, включително 
Организацията за ислямско сътрудничество (OIC), Международната амнистия 
(Amnesty International) и Органа за съблюдаване на човешките права (Human 
Rights Watch) изразиха сериозна загриженост относно мрачната ситуация с 
правата на човека в IIOJK. Дори международният наблюдател, Органа за 
съблюдаване на геноцид в изявление изрази опасения от геноцид срещу 
мюсюлманите, живеещи в IIOJK и индийския щат Асам. 
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Заключение 
 
Това е контекстът в който се отбелязва 27 октомври като черен ден от 
кашмирците по целия свят. Отбелязването цели да се изпрати силно и ясно 
послание до световната общност да направи равносметка на страданията на 
кашмирския народ и тя да излезе с нещо значимо, за да осигури решение на 
продължителния спор за Кашмир в съответствие с желанието на населението 
там. Целта е също така да се изпрати силно послание до Ню Делхи, че 
кашмирците отхвърлят незаконната окупация на родината си и че ще продължат 
борбата си, докато не постигнат своето неотменно право на самоопределяне, 
обещано им от Индия и света в няколко резолюции на ООН. Решаването на спора 
за Кашмир стана по-належащо след действията на Индия за промяна на спорния 
статут и демографския състав на IIOJK за осигуряване на постоянен мир в 
региона и света като цяло. 
 
(Съставено от Мохамад Раза Малик. Авторът е старши редактор на новини в 
Кашмирската медийна служба и за контакт с него може да се ползва следния 
имейл адрес: razamalik849@yahoo.com)  
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