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Giriş
Beynəlxalq aləm təlatümlü dənizə bənzəyir. Təhlükəli münaqişə dalğaları
daha qorxulu hadisələri gündəliyə gətirmək üçün aram vermədən bir-birinin
ardınca gəlir, müharibələr qəzəb ilahəsi Furiya kimi öz iyrənc fəaliyyətindən əl
çəkmək istəmir. Bəşəriyyət, dəhşətləri ilə yadda qalan XX əsrlə vidalaşdıqda
güman edirdi ki, yeni əsr ona ən azı sakit həyat, sosial-ictimai sabitlik gətirəcək,
atəş səsləri körpələrin rahatlığına xələl gətirməyəcəkdir.
Lakin XXI əsr ona bəslənən ümidləri doğrultmadı, yeni bəla simvolu olan iri
miqyaslı terrorizmi meydana gətirdi. Terrorizmlə mübarizə pərdəsi altında isə yeni
silahlı münaqişə, məhvedici müharibə hadisələri baş verdi. Əsrin lap əvvəlində,
2001-ci ilin 11 sentyabrında Üsamə ben Ladenin başçılıq etdiyi terrorist qrupu,
sonralar onun böyük şəbəkəyə malik olduğu məlum oldu, Nyu-Yorkdakı Dünya
Ticarət Mərkəzinin iki möhtəşəm binasına – “twin” adlanan 110 mərtəbəli
göydələnlərə ələ keçirdiyi iri sərnişin təyyarələrini çırpdı, hər iki bina görünməmiş
həmləyə davam gətirməyib, çökdü. Üç min nəfərə qədər insan həlak oldu, şəhərə,
ölkəyə dəyən maddi ziyan isə heç bir ölçüyə sığmırdı.
Dünyanın hərbi, iqtisadi, elmi, texnoloji cəhətdən ən qüdrətli dövlətinə, onun
ürəyi sayılan Nyu-Yorka ağır zərbə vurmuşdu. Özü də CNN-in birbaşa
translyasiyası hesabına bütün dünya bu fəlakətli hadisəni, faciəni izləmişdi. ABŞ
prezidenti Kiçik Corc Buş terroristlərdən qisas yolunu axtarmağa başladı,
“günahkar keçi”lərdən biri kimi İraqı tapdı və 2003-cü ildə ABŞ silahlı qüvvələri
İraqa böyük miqyasda hücuma keçdi. Səbəb kimi isə əslində bir uydurma bəhanə
tapılmışdı, guya İraq prezidenti, ölkəni diktator üsulları ilə idarə edən Səddam
Hüseyn kütləvi qırğın silahına malikdir və bunu öz xalqına qarşı istifadə edə bilər.
Müharibə İraqın məğlubiyyəti, Səddamın həbs və edam edilməsi ilə nəticələndi.
Lakin etibarlı komissiya ölkədə kütləvi qırğın silahından əsər-əlamət tapmadığını
bildirdi. Nisbətən sakit yaşayan İraq toqquşmalar meydanına, xarabalıqlar
məkanına çevrildi.
ABŞ öz səhvindən nəticə çıxarmaq əvəzinə, sonrakı prezident Barak
Obamanın dövründə Liviya diktatoru Möəmmər Qəddafini devirmək üçün
müxalifətə kömək məqsədilə münaqişəyə müdaxilə etdi və Qəddafinin linç
qaydasında məhv edilməsinə nail oldu.
Bir qədər sonra Suriyada əsl vətəndaş müharibəsi başlandı. ABŞ İsrailin
təhriki ilə prezident Bəşər Əsədi vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün silahlı müxalifətə
hər cür yardım göstərirdi. Bu vaxt Rusiya Əsədə kömək etmək mövqeyindən çıxış
etdi və ölkənin qanuni seçilmiş prezidentinin vəzifədə qalmasına kömək etdi.
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Rusiyanın hərbi yardımı ilə islamçı terroristlərin, silahlı müxalifətin hakimiyyəti
altında olan bir sıra mühüm şəhərlər və əksər ərazi azad edildi.
Bədbəxt Yaxın Şərq elə bil ki, silahlı toqquşma virusu ilə sirayətlənmişdir.
Yəməndə husitlər hökumət başçısı əleyhinə mübarizəyə qalxdıqda o, ölkədən qaçıb
Səudiyyə Ərəbistanının himayəsinə sığındı. Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri fərari baş naziri müdafiə etmək, kürsüsünə qaytarmaq məqsədilə
hüsutlər üzərinə, xüsusən Xodeyda şəhərinə bomba yağdırmağa başladı Çox sayda
mülki əhali qırıldı, aclıqla müşayiət olunan humanitar böhran baş verdi.
Beynəlxalq aləm isə yəmənlilərin bu fəlakətinə biganə qalmaqda davam edirdi.
Hind eposu “Kəlilə və Dimnə”də onun nəslini ayaqları ilə tapdalayıb
öldürən fildən qarışqanın intiqam alması təsvir olunur. Qarışqa fili alladıb qabağına
düşür və fil qarışqanın ardınca irəliləyib, uçuruma yuvarlanıb məhv olur. Hüsutlər
də Səudiyyə Ərəbistanından qarışqaya bənzər qaydada qisas aldı. Gözlənilməyən
bir halda 2019-cu ilin 15 sentyabrında husitlərin uçurduğu 10 pilotsuz təyyarə
(dron) ölkənin iki ən iri neftayırma zavoduna bomba atıb, onların yanğınına səbəb
oldu. Fəlakət təkcə Səudiyyə Ərəbistanına ağır təsir göstərmədi, dünyada neftin
qiyməti sürətlə qalxdı. Qarışqa bir fili məhv etmişdi, husitlər isə təpədən dırnağa
qədər silahlanmış, ən varlı bir ölkə olan Səudiyyə Ərəbistanına ağır zərbə vurmuş,
onu sarsıtmışdı. Ölkədəki iki iri neftayırma zavodu dronların atdığı bomba
nəticəsində partladılmışdı. Neft istehsalı iki dəfə azalmış, dünya bazarında isə
neftin qiyməti 20 faiz artmışdı. Bu zərbə həm də bütün dünyanın iqtisadi həyatına
öz təsirini göstərmişdi.
Səudiyyə Ərəbistanı neftdən gələn nəhəng gəlirlər hesabına dünyada ən
böyük hərbi büdcəsi olan üçüncü ölkədir. Dünya bazarında silah satın alınmasına
görə də ikinci yeri tutur. ABŞ prezidenti Donald Tramp bu ölkədə səfərdə olarkən
kral Salmanla qarşıdakı illərdə Birləşmiş Ştatlardan 110 milyard dollar məbləğində
silah almaq barədə müqavilə imzalamışdı. Ölkəyə ən müasir silahlar axsa da, onun
hərbçiləri hətta strateji müəssisələrinin təhlükəsizliyini də təmin etməyə qadir
olmadıqlarını göstərdi. Öz dini məzhəbinin təsirini gücləndirmək, vəhhabiliyi
müsəlman ölkələrində yaymaq üçün Səudiyyə Ərəbistanı iri məbləğdə pul
xərcləməkdən də çəkinmir. Ən sərt diktatura rejiminin cövlan etdiyi bu ölkədə bəzi
hallarda orta əsrlər cəhaləti hakim kəsilir, lakin o ən adi sayılan tənqidə qarşı da
təəccüblü bir immunitetə malikdir. Başqa ölkələrdə insan haqlarına riayət
edilməməsinə qarşı az qala səlib yürüşü elan edən qüdrətli dövlətlər Səudiyyə
Ərəbistanında baş verənlərə göz yumur və əslində, dəvəquşu siyasəti həyata
keçirirlər. İş o yerə gəlib çatmışdır ki, ölkənin İstanbuldakı konsulluğunda, ölkədən
qaçmış jurnalist Qaşıqçı vəhşicəsinə öldürülür və bu cinayətə görə adı daha çox
hallanan prints Məhəmməd ben Salman öldürülənin övladlarını qan pulu
ödəməklə, atasının qətlə yetirilməsi barədəki iddialardan onların uzaqlaşmasına
nail olur. ABŞ isə Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyinin bu cinayətdə əli olmaması
barədə onların bəyanatlarına şübhə etmədiyini bildirir. Təzyiqlərə baxmayaraq,
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Türkiyə isə öz ərazisində, əslində, konsulluq eks-ərazi prinsipinə malikdir, bu
biabırçı hadisənin baş verməsinə görə öz ittiham xarakterli iddialarından əl çəkmir.
Bütün bu icmal şəklindəki misallar beynəlxalq aləmin daim təşviş, həyəcan
mənbəyi olaraq qaldığını göstərir. Çünki beynəlxalq münasibətlərdə vahid dəyərlər
sistemi, prinsiplər fəaliyyət göstərmir. Qüdrətli dövlətlərin və onun əlaltılarının
mənafeyi başlıca amilə çevrilərək baş verən kataliksizmlərə münasibətdə də aparıcı
mövqeyə sahib olur. Tarixdə çox sayda münaqişələr, müharibələr, inqilablar baş
vermiş, bunlar da insanları faciələrlə, ehtiyaclarla və acı həyat tərzi ilə
üzləşdirmişdir. Adətən, sosial kataklizmlərin vurduğu yara çox gec sağalır, bu
məsələdə onlar hətta Yer kürəsinin konfiqurasiyasını dəyişməyə də qadir olan təbii
fəlakətləri də geridə qoya bilir.
Bütün ağır sınaqlara baxmayaraq, tarix öz yolu ilə irəliləməkdə davam edir.
Həm də öz dərslərindən öyrənmək, ibrət götürmək mənbəyi olduğunu yada salır.
Əgər tarixi təcrübə ağıllı qaydada təhlil olunsaydı, ona uyğun olaraq yol, vasitə,
hərəkət metodu seçilsəydi, bu da, yəqin ki, faciəli hadisələrin sayını xeyli
azaldardı, adamlar nisbətən uzun müddət ərzində sakit, atəş səsi eşidilməyən bir
mühitdə yaşamaq imkanına malik olardı və bunu ən azı nisbi xoşbəxtlik kimi
qiymətləndirərdi. Təəssüf ki, siyasətçilər, bəlkə də, idraklarındakı qüsurlara görə
əvvəllər baş verən fəlakətlərə məhəl qoymur, yenə də insanları müharibə alovunda
yanmağa, kütləvi qırğınlara sürükləyirlər. Elə bil ki, onlar xeyir və şərin
mahiyyətini də unutmuşlar. Bu sahədə vidalaşdığımız XX əsr bəşər tarixində ən
biabırçı zaman kəsiyi hesab olunmalıdır. Çünki həmin yüzillikdə digər lokal
toqquşmalarla yanaşı, iki Dünya müharibəsi getmişdi.

Dünya müharibələri

Bəzi tarixçilər Yediillik müharibəni (1756–1763-cü illər) ilkin baş verən
Dünya müharibəsi adlandırırlar. Doğrudan da, bu müharibədə Rusiya da daxil
olmaqla 9 Avropa dövləti vuruşmuşdu, döyüşlər həm də təkcə həmin qitədə deyil,
Şimali Amerikada və Asiyada da getmişdi. Onun başlanmasına səbəb isə
müstəmləkələr uğrunda ingilislərlə fransızların mübarizəsinin kəskinləşməsi və
Prussiyanın maraqlarının qonşu üç dövlətin – Avstriya, Fransa və Rusiyanın
mənafeləri ilə toqquşması olmuşdu.
Yeddiillik müharibənin başlıca yekunu müstəmləkələrə sahib olmaq və
ticarət birinciliyi uğrunda Böyük Britaniyanın Fransa üzərində qələbəsi oldu. 1763cü il Paris müqaviləsinə görə, Fransanın müstəmləkə əraziləri olan Kanada, Şərqi
Luiziana, Hindistandakı Fransaya məxsus olan torpaqların çox hissəsi Böyük
Britaniya hökumətinə keçdi.
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Lakin XX əsrdə baş verən iki dünya müharibəsi nömrə ilə sıralandığından
XVIII əsrdə gedən müharibə dünya müharibəsi sayılmır. İki dağıdıcı, viran qoyucu
müharibənin baş verdiyi XX əsr bəşəriyyət üçün utandırıcı olmaqla yanaşı,
görünməmiş itkilərə səbəb oldu, bədbəxtliklər daşqını əmələ gətirdi.

Birinci Dünya müharibəsi

38 dövlətin iştirak etdiyi Birinci Dünya müharibəsi (01.08.1914 –
11.11.1918-ci illər) dörd il ərzində Avropaya görünməmiş dəhşətlər nümayişi
olmaqla yanaşı,10 milyon adam həlak olmuş, 20 milyon adam yaralanmışdı, həm
də onun sonunda dörd iri və qüdrətli imperiyanın tarix səhnəsindən silinməsi baş
vermişdi. Müharibənin başlıca təşəbbüsçülərli və iştirakçıları olan Almaniya,
Avstriya-Macarıstan və Rusiya imperiyaları dağıldı. Almaniyanın müttəfiqi olan
Osmanlı imperiyası da süqut etdi, onların xarabalıqları üzərində xeyli sayda
müstəqil dövlətlər yarandı. Almaniya Afrikadakı üç müstəmləkəsini, Uzaq
Şərqdəki torpaqlarını itirdi, yarım əsrə yaxın əvvəl əldə etdiyi Elzas və Lotaringiya
kimi faydalı əyalətlərdən məhrum olmaq məcburiyyətində qaldı. Həmçinin Şərqi
Prussiyada və Yuxarı Sileziyada bəzi ərazilərini də itirdi. Almaniyanın
müstəmləkələri qalib dövlətlər arasında bölündü.
1871-ci ildə Versalın Güzgülü salonunda Almaniyanın birləşməsi baş
vermişdi. 1919-cu ildə həmin Versalda Almaniya üçün ağır hökm xarakteri daşıyan
və ona nəhəng məbləğdə təzminat ödəmək kimi cəza verən müqavilə imzalandı.
Vaxtilə Fransa üzərində qələbə çalan Almaniya indi məğlub kimi qaliblər
qarşısında cavab verməli olmuşdu. Versal müqaviləsi özünün dəhşətli cəzası ilə
almanları görünməmiş təhqirə məruz qoydu. Müqaviləyə görə Almaniya qaliblərə
astronomik məbləğdə təzminat ödəməli idi. Təzminatın məbləği 100 ton qızıln
dəyərinə bərabər idi. Bu cəza Almaniyaya qarşı olduqca ağır, əslində qeyri-real idi
və gələcəkdə almanlarda revanşizm hisslərini qızışdırmaya bilməzdi. Bu hisslər isə
Hitlerin şəxsində monsrı həyata gətirməkdə heç də az rol oynamadı. I Dünya
müharibəsinin qəhrəmanı, Fransa marşalı Ferdinand Foş Versal müqaviləsini sülh
deyil, 20 il ömrü olacaq müvəqqəti barışıq adlandırmışdı. Onun peyğəmbərliyi çox
dəqiq idi, 20 il sonra Natsist Almaniyası II Dünya müharibəsininin başlanmasının
bədnam təşəbbüskarı oldu
Avstriya-Macarıstan imperiyası vaxtilə öz geniş ərazisi ilə öyünürdü, əhatə
etdiyi 12 iri xalqı öz ağalığında birləşdirdiyinə görə qurama yorğan təsəvvürü
bağışlayırdı. İmperiya parçalandıqda onun yerində zəif Avstriya, Macarıstan və
Çexoslovakiya dövlətləri meydana gəldi. Ərazilərinin bir hissəsi Yuqoslaviyaya,
Polşa, Rumıniya və İtaliyaya keçdi.
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Rusiya imperiyası sosialist inqilabı nəticəsində müharibənin sona
çatmasından bir il əvvəl ləğv olundu, onun əsarətində olan Polşa və Finlandiya
imperiyadan ayrılmaqla müstəqil dövlətlərə çevrildilər.
Osmanlı imperiyası da ağır zərbələrə məruz qaldı. Almaniya ilə ittifaq ona
baha başa gəldi. Xeyli əvvəl azad olmuş Bolqarıstan, Serbiya, Yunanıstan,
Çernoqoriya hələ 1912-ci ildə Türkiyəyə müharibə elan etmişdi, nəticədə məğlub
olan Türkiyə kiçik istisna iləAvropadakı bütün torpaqlarını itirmişdi. Lakin heç bir
ay keçməmiş onların xeyli hissəsini geri ala bilmişdi. Dünya müharibəsindən sonra
isə ərazi itkilərinə artıq Şimali Afrikadakı və Mesopotamiyadakı ərəb ölkələri
əlavə olundu. Onun geniş ərazisi şaqren dərisi kimi daraldı və türk xalqı Avropanın
təzyiqlərinə baxmayaraq, müasir Türkiyənin ərazisi ilə kifayətlənərək, imperiyadan
bütünlüklə fərqlənən demokratik respublika qurdu.
Müharibədən daha çox qazanan, heç şübhəsiz, qalib gəlmiş müttəfiqlər,
Britaniya və Fransanın timsalında Antanta dövlətləri oldu. Hər iki dövlət dağılan
imperiyaların cəsədi üzərində ritual rəqsi oynayan ibtidai insanlara bənzəyirdi.
Onlar Afrikada daha da möhkəmləndilər və Yaxın Şərqdə yeni icad edilən Mandat
pərdəsi altında xeyli ərazilərə sahib oldular. Böyük Britaniya İraq və Fələstin
üzərində, Fransa isə Suriya üzərində mandata yiyələndi, onlar Cənubi-Şərqi
Asiyada da öz mövqelərini möhkəmləndirdilər.
Almaniya müharibəyə başlayanda “parçala və hökm sür” prinsipi ilə hərəkət
etməyə cəhd göstərdi. Lakin Afrikada yeni müstəmləkələr qazanmaq əvəzinə,
malik olduğunu da itirdi. Əvəzində İngiltərə və Fransa öz imperiyalarını
genişləndirməklə, daha qüdrətli olmağa müvəffəq oldular.
Almaniya kayzeri II Vilhelm Bismarkdan sonra Avropaya ağalıq etmək
iddiasına düşdü, avantürası baş tutmadığından öz ali vəzifəsi ilə də vidalaşmaq
məcburiyyətində qalmaqla, 1941-ci ildəki ölümünə qədər Niderlandda sürgün
həyatı yaşadı. Osmanlı imperatoru II Əbdülhəmid də bundan 9 il əvvəl,
İstanbuldan 7 arvadı ilə birlikdə Makedoniyaya sürgünə yollanmışdı.
Avstriya-Macarıstan imperatoru Frants İosif prints Frants Ferdinandın
Sarayevoda gənc serb millətçisi tərəfindən qətlə yetirilməsinə görə təkcə Serbiyanı
cəzalandırmaq barədə deyil, həm də daha iri planlar haqqında düşünürdü. Lakin o,
müharibənin acı sonluğunu görə bilmədi və 1916-cı ildə öldü. Öz varisinə isə
imperiyanın tabutu yanında fəxri qarovulda dayanmaq kimi ağır bir mərasim irsi
qoyub getdi.
Osmanlı imperiyası təkcə ləğv olunmadı. Mustafa Kamal Atatürkün başçılığı
altında Türkiyəni etiraz dalğası bürüdü, orduda qiyam baş verdi. Avropa
dövlətlərinin təcavüzünə baxmayaraq, türklər inadla müqavimət göstərdi və 1923cü ildə Türkiyə Respublikasının əsası qoyuldu.
Rusiya imperiyası 1917-ci ildə baş verən iki – burjua və sosialist inqilabları
nəticəsində məhv oldu. Onun rusların, ukraynalıların yaşadığı əsas ərazilərdə olan
xarabalıqları üzərində Sovet Respublikası yer aldı. Lakin bu dövlət hələ beşikdə
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olanda Vətəndaş müharibəsi onun taleyini həll etmək vəzifəsinə girişdi. Lakin gənc
fəhlə-kəndli hökuməti ağlar adlanan royalist qüvvələr üzərində qələbə çalıb, sonra
keçmiş imperiyanın ətrafda yerləşən qalıqlarını da yerli kommunistlərə kömək
göstərmək adı altında özünə birləşdirməyə müvəffəq oldu, inqilabdan beş il sonra
bu əsasda SSRİ adlanan və gələcəkdə fövqəlqüvvəyə çevriləcək dövlət yarandı.
İmperiyalar silah gücünə qan tökməklə, özgə xalqların torpaqlarını işğal
etmək, geridə qalmış Afrikada müstəmləkələr yaratmaq yolu ilə meydana gəlmişdi.
Onların bəzilərinin tarixi orta əsrlərə gedib çıxırdı. Başlanğıc necə olmuşdusa,
sonluq da eyni qaydada həyata keçməli idi. Birinci Dünya müharibəsi onlardan
dördünün mövcudluğuna son qoydu. Lakin bu o demək deyildir ki, imperiyapərəst
qüvvələr öz işğal siyasətlərindən bütünlüklə əl çəkdilər. Bəzi qüdrətli dövlətlər
birbaşa işğal siyasətini həyata keçirməsələr də, guya hansısa xalqları, siyasətçiləri
sakitləşdirmək, “intizama cəlb etmək” adı altında ayrı-ayrı ölkələrin ərazisini viran
qoydular, çoxlu qan axıtdılar. Bu tədbirlər həm də onların davamı kimi dini, tayfa
münasibətləri zəminində yerli xalqlar arasında silahlı toqquşmalarla, vətəndaş
müharibəsi ilə müşayiət olundu.
Birinci Dünya müharibəsi təkcə səngər və tranşey müharibəsi deyildi,
doğrudan da, Avropanın bədənini dərin qazılmış tranşeylər şəbəkəsi dəhşətli
tunellər kimi çalın-çarpaz bölmüşdü. Səngərlər, tranşeylər guya vuruşan əsgərləri
hədəfə almaqdan qorumaq məqsədini yerinə yetirsə də, antisanitariya ocağı kimi
xəstəliklərin görünməmiş qaydada çoxalmasına və bədbəxt insanların bu mühafizə
məkanında heç bir atəş yarası almadan ölməsinə səbəb olurdu.
Birinci Dünya müharibəsi bütün Avropaya yayıldı,Yaxın Şərqi və Asiyanı,
hətta Afrikanı əhatə etdi. Kayzerləri, kralları, çarları və sultanları taxt-tacdan saldı,
bütöv imperiyaları məhv etdi. I Dünya müharibəsi ərzində ilk dəfə olaraq kimyəvi
silah, tanklar, hərbi aviasiya, pulemyotlar, alovatanlar, sualtı qayıqlar meydana
gəldi, beləliklə döyüş silahları görünməmiş bir şəkildə xeyli inkişaf etdi.

Müharibədən sonrakı dövr

Müharibənin siyasi qəlpələri təkcə Paris müqavilələrinin meydana gəlməsinə
səbəb olmadı, həm də dünyada qüvvələr nisbətini xeyli dəyişdi, uzunmüddətli
təsiri isə iqtisadi və sosial böhranların yaranmasına səbəb oldu. Müharibə
dövründəki və ondan sonrakı bədbəxtliklər seriyasına baxmayaraq, yeni dünya
müharibəsinin meydana gəlməyəcəyinə, əsası olmayan qəribə bir əminlik
yaranmışdı. Bu, əslində, illüziya xarakteri daşıyırdı. Avropada və dünyada
dövlətlər arasında düşmənçilik yoxa çıxmamışdı, əksinə, yeni formalar almaqla,
qarşılıqlı münasibətlərdə qalmaqda davam edirdi. Müharibə məğlub olanları çox
zəiflətdiyi kimi, buna Paris konfransının nəticələri də öz təsirini göstərmişdi,
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qaliblər daha da güclənmiş və onların iştahası da artmışdı. Versal müqaviləsi
Almaniyaya, əslində, ödənilməsi mümkün olmayan ağır təzminat qoymuşdu,
almanlar yoxsul, səfil həyat sürmək kimi onlara yad olan həyat tərzi ilə üzləşmişdi.
Ölkədə sosial vəziyyət çox ağırlaşmışdı, milli valyuta olan alman markası öz
dəyərini elə itirmişdi ki az qala qiymətsiz kağız parçasına çevrilmişdi. Çörək almaq
üçün ağıla sığmayan məbləğdə pul vermək lazım gəlirdi. Böyük işsizlər ordusu
meydana gəlmişdi. Əhali ümidsizlik dənizində boğulurdu. Veymar respublikası
vəziyyəti düzəltməkdə gücsüz idi. Bu vaxt adamlar arasında revanşizm meyilləri
böyüməyə başladı, bu dalğada qatı millətçilər meydana gəldi. Almanlar
müharibənin başlanmasında öz kayzerlərinin mühüm rol oynadığını unudub, ağır
vəziyyətlərinə görə qalib gəlmiş dövlətləri lənətləyirdilər.
Sarsıntıların bürüdüyü ölkədə Hitlerin və natsional-sosial partiyasının
timsalında ifrat revanşist qüvvənin rüşeymi kimi meydana gəlməsi heç də
təəccüblü deyildi. Hitler 1923-cü ildəki uğursuz Münhen putsundan sonra bir
müddət həbsxanada qalmış, vaxtından əvvəl azad olunduqda daha böyük enerji ilə
öz bədnam ideyalarının təntənəsinə yol açacaq mübarizəyə girişmişdi. Bu ideyalar
isə onun həbsxanada yazdığı “Mayn Kampf” – “Mənim mübarizəm” kitabında
fikir qarışıqıülığı şəklində də olsa, öz əksini tapmışdı. Bu ideyalar irqçilik,
şovinizm toxumu səpmək kimi eybəcər təbliğata yol açırdı.
O, cürbəcür ideoloji vasitələrdən, simvolikadan ustalıqla istifadə edir,
populist bəyanatlardan, bol-bol vədlər verməkdən yorulmurdu. O, Veymar
Respublikasını məhv etmək, özünün hakimiyyətə gəlməsi üçün bütün maneələri
aradan qaldırmağa hazır idi. Bu məqsədlə gənclərdən ibarət silahlı hücumçular
dəstəsi yaratmışdı, onlar adamları təqib, terrorizə etmək vasitəsinə çevrilmişdilər.
O, məqsədinə çatmaqda ona mane olan və rəqibə çevrilən silahdaşlarını da fiziki
cəhətdən aradan götürməyə müvəffəq olurdu.
Ümidini bütünlüklə itirmiş, ağır həyat şəraitinin sındırdığı adamlar Hitlerə
bir xilas kəməri, az qala messiya kimi baxırdılar. Təbliğat, xüsusən hücumçu
dəstələr tərəddüd edənləri və inanmayanları qorxudur, təqib edir və tabe olmağa
sövq edirdilər. Natsist partiyasının ölkədəki geniş yayılmış şəbəkəsi Hitler
kultunun təşəkkül tapması və böyüdülməsi üçün geniş təşkilatçılıq işi aparırdı.
Belə bir atmosferdə natsional-sosialist partiyası 1932-ci il parlament
seçkilərində qalib gəldi və ahıl yaşlı prezident, general-feldmarşal Hindenburq
1933-cü ilin yanvarında Hitlerə kansler vəzifəsini təklif etdi. Bir il sonra
Hindenburq öləndə o, dövlətin rəhbərliyini bütünlüklə ələ keçirdi, özünü isə nə
prezident, nə kansler deyil, almanca “rəhbər” mənasını verən “fürer” adlandırdı.
Hitlerə sitayiş günü-gündən artmağa başladı və ölkədə salam jesti kimi sağ əli
yuxarı qaldırıb “Xayl Hitler !” sözləri ucadan deyilirdi. Dövlətin özü də artıq
fürerdə təmsil olunurdu.
Hitler ölkənin iqtisadi problemlərini və sosial çətinlikləri aradan qaldırmaq
üçün müxtəlif layihələrə əl atdı, ictimai işlərin həcmini genişləndirmək, avtobanlar
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tikmək yolu ilə işsizliyi əsasən aradan qaldırmağa müvəffəq oldu. Ölkə sənayesi,
xüsusən maşınqayırma inkişaf etdi və bu, hərbi-sənaye kompleksinin bərpasına
şərait yaratdı. Hitler diktaturası iqtisadi böhranı aradan qaldırmağa nail oldu.
Ölkədə həm də sürətlə militarzmin bərpası gedirdi, hərbi texnika, təyyarə istehsalı
genişlənirdi. Hitler hər ailəyə ucuz qiymətə “Volkswagen” – “Xalq maşını”
satılacağını vəd etdi, lakin bu vəd “halva-halva” deməkdən başqa bir şey olmadı.
1929-cu ildə başlanan Depressiya ABŞ iqtisadiyyatına da böyük zərbə
vurmuşdu, nəhəng işsizlər ordusu meydana gəlmiş, əhalinin maddi vəziyyəti
olduqca çətinləşmişdi. Respublikaçı prezident Herbert Huver – o, Amerika
tarixində ən uğursuz prezident hesab olunur, – ölkədəki ağır vəziyyətə laqeydlik
göstərir, onun təsirinin hətta zəifləməsi üçün belə əsaslı bir tədbir həyata
keçirmirdi. Əhalinin sosial çətinliklərini aradan qaldırmağa çalışmaq əvəzinə,
inhisarlara köməklik edir, Almaniyanın hərbi-sənaye kompleksinin bərpasına hər
cür yardım göstərirdi. 1932-ci il prezident seçkilərində demokrat Franklin Delano
Ruzvelt qalib gəlib, 1933-cü ilin əvvəlində bu vəzifədə fəaliyyətə başladı. O, “Yeni
Kurs” adlanan və böhrandan çıxmaq yollarını müəyyən edən nəhəng layihə
hazırlayıb, onu ardıcıllıqla həyata keçirdi. Əvvəllər dəbdə olan “laissez faire” –
“müdaxilə etməmək” prinsipinin əksinə, Keyns nəzəriyyəsindən istifadə edərək
iqtisadiyyata birbaşa müdaxilə tədbirlərinə, dövlət kapitalizmi metodlarına əl atdı.
Ölkədə iqtisadi və sosial həyat canlanmağa başladı, işsizlik xeyli azaldı, iqtisadi
inkişaf sürətləndi və 1940-cı ildə ölkə artıq depressiyanın ağır buxovundan xilas
ola bilmişdi.
Almaniyada böhrana son qoyulması ABŞ-a nisbətən daha tez baş
vermişdi.Əlbəttə, diktatura hakimiyyətinin iqtisadiyyatı dəmir əllə, sərt metodlarla
idarə etməsi bütün eybəcərlikləri ilə yanaşı, buna şərait yaratdı. Digər tərəfdən
Hitlerin bəxti onda gətirmişdi ki, bu əsaslı dəyişikliklərə nail olmaq üçün onun
idarəçiliyi altında müqayisə olunmayan iti bir silah – işgüzar və intizamlı,
hakimiyyətə baş əyən və itaətə məruz qalmış alman xalqı var idi. Hitler Birinci
Dünya müharibəsindən sonra baş verən görünməmiş böhranı aradan qaldırsa da,
əslində, onun özü bu böhranın bəhrəsi idi. Əgər depressiya, iqtisadi tənəzzül baş
verməsəydi, Hitler başqalarından o qədər də fərqlənməyən orta səviyyəli bir
siyasətçi olardı. Lakin böhran dalğası onu siyasi Olimpə yüksəltdi və burada onun
əl atdığı tədbirlər mürəkkəb zamana uyğun gəldiyindən, müəyyən uğur qazandı.
Böhran Hitleri yaratmışdı, Hitler də üzdə qalmaq, özünü təsdiq etmək və nəticədə
dünyanı ağır sınaqlarla üzləşdirmək üçün böhranı yatıra bildi.
Onun gələcək ağır cinayətləri ilə yanaşı, Almaniyanı yenidən inkişaf yoluna
qoymaqda, buna həsr olunan metodlar nəzərə alınmaqla yanaşı, meydana gələn
nəticəni inkar etmək olmaz. Qeyri-adi ambisiyalara malik olan bu insan dünya
ağalığı iddiasına düşdükdə, öz ölkəsini və Yer üzünü fəlakətə sürüklədi və ədalətin
zəfəri kimi özü də milyonlarla yanaşı, bu fəlakətin qurbanı oldu. Dünyaya bəla, şər
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gətirən, Holokost kimi vəhşiliyi tətbiq edən bir adam cəhənnəm odunda yanmalı
idi. Belə də oldu, özünü intihar etdi və onun cəsədi yandırıldı.
Çoxları güman edirdi ki, Birinci Dünya müharibəsinin dəhşətlərindən, ağır
itkilərindən sonra bir də belə çox sayda dövlətlərin iştirak etdiyi müharibənin
başlanmasına yol verilməyəcəkdir. Lakin bu ümidlər puç oldu.
1938-ci ilin martında Almaniya Avstriya faşistlərinə yardım məqsədilə, onun
ərazisini işğal edib, müstəqil ölkəni anneksiya etdi və bunu anşlyus adlandırdı.
Hitler öz doğma vətənini, füreri olduğu Almaniyaya birləşdirməyə nail oldu
Revanşizm hissi ilə alışmış Almaniya və militarizm yolunu seçən Yaponiya birbirinin ardınca dünya müharibəsinin tonqalını alovlandırdı. Almaniya 1939-cu ilin
1 sentyabrında Polşaya hücum edib, onu iki həftə ərzində işğal etdi. Polyaklar öz
torpaqlarının müdafiəsinə hazır deyildi, alman tanklarına qılıncla silahlanmış
süvarilər hücum edirdi. Belə vəziyyətdə məğlubiyyət qaçılmaz idi.
Avropa dövlətləri Hitleri sakitləşdirmək cəhdləri etsələr də, bu diplomatik
manevrlər fayda vermməmişdi. 1938-ci ilin sentyabrında Münhendə böyük
Britaniya, Fransa, İtaliya və Almaniya rəhbərləri görüşdükdə, onlar
Çexoslovakiyanın bir hissəsini, Sudetləri Hitlerin işğal etməsinə razılıq verdilər.
Slovakiya Çexoslovakiyadan ayrılıb, 1939-cu ildə Almaniyanın mühafizəsi altında
müstəqil dövlət qurdu. Böyük Britaniya baş naziri Nevil Çemberlen Münhendən
qayıtdıqda, təyyarə meydanında əlindəki müqaviləin kopiyasını göstərərək qürurla
demişdi ki, ki, bu razılaşma “bütün dövrlər üçün sülhdür”.

İkinci Dünya müharibəsi
1939-cu il sentyabrın 1-də Almaniyanın Polşaya müdaxilə etməsi ilə İkinci
Dünya müharibəsi başlandı. Müharibəyə hazır olmayan Böyük Britaniyanın
Almaniyanı sakitləşdirmək planları da baş tutmadı və sentyabrın 3-də İngiltərə və
Fransa, Polşaya müdaxiləsinə görə Almaniyaya müharibə elan etdi.
Lakin 1939–1940-cı illərin 9 ayı ərzində Qərb cəbhəsində müttəfiqlər elə bir
hərəkət etmədiyindən Almaniya, Qərbi Avropa dövlətlərinə qarşı təcavüzə daha
yaxşı hazırlaşmaq imkanı qazandı. Bu 9 aylıq fasilə dövrü “qəribə müharibə” kimi
tanındı.
1940-cı ilin 10 mayında Nevil Çembermen vəzifəsindən istefa verdi və
Birinci Dünya müharibəsinin uğursuz iştirakçısı, Qalliopolidəki ingilislərin biabırçı
məğlubiyyətinə görə döyüşün əsas təşəbbüsçüsü, Hərbi-dəniz Admirallığının rəisi
kimi o, istefaya getmişdi, Uinston Çörçill baş nazir təyin edildi. O, üzv olduğu
İcmalar Palatasında alman natsistlərinin təhlükəsi barədə dəfələrlə həyəcan təbili
çalmış, hökumətin hərbi cəhətdən ölkənin müdafiəsinə fikir vermədiyini kəskin
tənqid etmişdi. Çörçill inanırdı ki, natsistlərlə heç bir kompromiss ola bilməz.
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13 may 1940-cı ildə İcmalar Palatasındakı çıxışında Çörçill baş nazir kimi
heç bir vəd vermədi, əvəzində dedi: “Mənim sizə təklif edəcəyim şeylər – qan, ağır
zəhmət, göz yaşları və tər tökməkdir”. O bildirdi ki, müharibə qələbə sonluğuna
qədər davam edəcəkdir. Başa düşürdü ki, qabaqda arzu olunmayan məğlubiyyətlər
də baş verəcəkdir. Lakin adalarda son ingilis qalana qədər quruda, suda, havada
vuruşacaqlarını, axırda qələbə çalacaqlarını bəyan etdi.
Kral ailəsində Hitlerə pərəstiş edənlərin olmasına baxmayaraq, Çörçill ümid
qığılcımını yandırmaqla ingilis xalqını amansız mübarizəyə qaldırmağa nail oldu.
Alman bombardmanları mülki əhaliyə itki verir, Londonu dağıntılara məruz
qoyurdu, lakin ümidsizlik hissi, mübarizənin əbəs olması fikri şəhər sakinlərini
bütünlüklə tərk etmişdi.
Çörçillin nikbinliyi, Hitler ordusunun 22 iyun 1941-ci ildə SSRİ-yə hücumu,
uzun müddət onun nifrət etdiyi bolşevik rejiminin müharibəyə qoşulması ilə xeyli
artdı. Bu vaxtadək Hitler Almaniyasına qarşı yeganə vuruşan dövlət Böyük
Britaniya idi. Çörçill ləngimədən SSRİ ilə həmrəyliyini bildirdi.
Hitlerin SSRİ-yə hücum edib, onun ərazisini işğal etmək barədəki
“Barbarossa” planı bu ölkənin nəhəng əraziyə, resurslara və əhaliyə malik
olduğunu nəzərə almamışdı. Hitler də Napoleon kimi Rusiyanı asanlıqla əldə
ediləcək bir ov hesab edirdi, lakin nəticə onların hər ikisi üçün əsl faciyəyə
çevrildi.
1941-ci il dekabrın 7-də Yaponiya ABŞ-ın Sakit okean dənanmasının Havay
adalarındakı dayaq bazasına hava hücumu edib, donanmanın böyük hissəsini məhv
etdi. 2,3 min nəfər insan həlak oldu. Prezident F. D. Ruzvelt bunu ABŞ tarixində
ən biabırçı gün adlandırdı və Konqressin Yaponiyaya müharibə elan etməsi ilə
Amerika da Dünya müharibəsinin iştirakçısına çevrildi. Antialman və antiyapon
cəbhəsi xeyli möhkəmləndi. Almaniya, Yaponiya, İtaliyanın təşkil etdiyi Ox
İttifaqına qarşı ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniyadan ibarət Müttəfiqlər Birliyi
yarandı. Onsuz da, ABŞ ilk dövrlərdə də vuruşan Britaniyaya və SSRİ-yə hər cür
hərbi və maddi yardım göstərmişdi.
Yaponlar ilk aylarda Sakit Okean və Asiya müharibə cəbhələrində döyüşən
amerikan qoşunlarına ağır zərbələr vururdu. Lakin 1942-ci ilin iyunun əvvəlində
Miduey atollu yanındakı vuruşlarda ABŞ Yaponiyanın 4 təyyarədaşıyan gəmisini
sıradan çıxardı, özü isə 1 təyyarədaşıyan gəmisini itirdi. Əməliyyata komandanlıq
edən admiral Yamaquçi göyərtəsində olduğu flaqman gəmisi ilə birlikdə məhv
edilmişdi. Amerikanlar düşmən üzərində taktiki qələbə çaldı. Sakit okean müharibə
teatrında amerikanların xeyrinə dönüş əmələ gəldi.
Məşhur yapon admiralı Yamomotonun, o, 1943-cü ildə amerikanlar
tərəfindən təyyarədə uçarkən məhv edilmişdi, yalnız altı ay ərzində ABŞ qüvvələri
üzərində üstünlüyə malik olacağıq, sonra isə bu üstünlüyün bütünlüklə itiriləcəyi
barədə proqnozu tamamilə düz çıxdı. Axı Amerikanın iqtisadi qüdrəti o qədər
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böyük idi ki, Yaponiya onunla müqayisəyə girə bilməzdi. Militarist Yaponiyası bir
çox mühüm məhsullar üzrə öz tələbatını ödəmək qabiliyyətində deyildi.
1942-ci ilin noyabrında ingilislərin “Torch” (“Məşəl”) əməliyyatı
nəticəsində Şimali Afrikada, əl-Alameyndə ingilis sərkərdəsi Montqomeri italyanalman qoşunlarını darmadağın etdi.. Bundan 3 ay sonra, 1943-cü ilin 2 fevralında
alman ordusu Stalinqrad döyüşündə ağır məğlubiyyətə düçar oldu, 300 minə qədər
əsgərini, feldmarşal Paulyus da daxil olmaqla əsir götürülənlərlə birlikdə itirdi.
Bunlar alman ordularına qarşı müharibədə dönüş nöqtəsi oldu. 1943-cü ilin
iyununda Proxorovka nəhəng tank döyüşündə almanlar məğlub oldular, bu Hitler
ordusunun qışdan fərqli mövsümdə, yazda ilk böyük məğlubiyyəti idi. Artıq nə
almanlar, nə də yaponlar döyüş meydanında hansısa bir qələbə qazana bilmirdilər.
Hitlerin “blitskriq”– “ildırım sürətli” müharibə barədə planı alt-üst olmuşdu,
almanlar artıq mövqeləri təhvil verməklə, işğal etdikləri əraziləri tərk etməklə geri
çəkilməyə məcbur olurdular. Müttəfiq orduları quruda, suda və havada düşmənə
qarşı tam üstünlüyə malik olmuşdu. Üfüqdə artıq müttəfiqlərin qəti qələbəsi
görünürdü.
1944-cü ilin 6 iyununda nəhəng desant qaydasında, onda 5 min gəmi iştirak
etmişdi, amerikanların və ingilislərin Normandiyaya uğurlu müdaxiləsi baş
vermişdi. “D-day” adlanan bu əməliyyat nəticəsində almanlar qərb cəbhəsində də
ağır döyüşə cəlb edilmişdi.Şərq cəbhəsində isə almanlar geri çəkilməkdə davam
edirdi, sovet qoşunları SSRİ sərhədini keçməyə müvəffəq olmuşdu, alman ordusu
üzərində tam və qəti qələbənin çalınmasına artıq aylar qalırdı və 8 may 1945-ci
ildə Almaniya qeyd-şərtsiz məğlub olması barədəki sənədi imzaladı.
ABŞ 1945-ci ilin 6 və 9 avqustunda inadkarlıqla vuruşan yaponların
müqavimətini qırmaq üçün Hirosima və Naqasakiyə atom bombaları atdı.
Avqustun 15-də Yaponiya imperatoru Hirohito orduya və xalqa müraciət edərək,
Yaponiyanı və xalqı qoruyub saxlamaq naminə qeyd-şərtsiz məğlubiyyətlə
razılaşmağın qaçılmaz olduğunu bildirdi. Yaponların bir hissəsi bundan çox
mütəəssir olsa da, bir sıra generallar və zabitlər məğlub olmaqdansa, özləri üçün
sepukkunu - yapon qaydasında intihar etmək yolunu seçdilər, lakin bütünlükdə
ordu imperatorun çağırışına əməl edib, öz silahlarını amerikanlara təhvil verdi. 2
sentyabr 1945-ci ildə ABŞ-ın “Missuri” hərbi gəmisində Yaponiyanın xarici işlər
naziri ABŞ generalı Duqlas Makarturun və digər müttəfiq dövlətlərin hərbi
nümayəndələrinin iştirakı ilə qeyd-şərtsiz təslim aktını imzaladı.
72 ölkənin iştirak etdiyi İkinci Dünya müharibəsi 6 il davam etdikdən sonra
başa çatdı. Döyüşlərə 110 milyon adam səfərbərliyə alınmış, 50 milyon adam həlak
olmuşdu, bunun da 27 milyonu SSRİ-nin payına düşürdü. İkinci daha çox itki
verən isə Çin idi. SSRİ, Şərqi Avropada faşizmdən azad etdiyi ərazilərdə sosialist
ölkələri blokunun, bufer dövlətlərin yaranması ilə Avropada öz mövqeyini xeyli
möhkəmləndirdi. Əgər müharibədən əvvəl yeganə sosialist ölkəsi olan SSRİ
mövcud idisə, müharibədən sonra onun sərhədlərində ona dost olan sosialist
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ölkələri meydana gəldi. 1949-cü ilin oktyabrında Çində hakimiyyət Qızıl Ordunun
Qomindan üzərində çaldığı qələbə hesabına kommunistlərin əlinə keçdi. Millətçi
dövlətin rəhbəri Çan Kay-şi materikdən qaçıb, Tayvanda sığınacaq tapdı. Mao
Tsze-dunun başçılıq etdiyi Çin hökuməti sosializm cəbhəsinin daha da
möhkəmlənməsinə şərait yaratdı.
İkinci Dünya müharibəsi motorlar müharibəsinə çevrildi, döyüşlərin taleyini
tanklar, hərbi aviasiya və hərbi-dəniz donanmaları həll edirdi. Müharibə hələ başa
çatmamış, 1945-ci ilin iyulunda ABŞ atom bombasına malik oldu, bu görünməmiş
nüvə silahı həmin ilin avqustunda Yaponiyanın Hirosima və Naqasaki şəhərlərini
viran qoydu, yüz minlərlə dinc əhali tələf oldu. Bundan sonra iri dövlətlər arasında
nüvə silahına sahib olmaq üstündə rəqabət başlandı.

Qaliblər Avropanı yenidən bölüşdürür
1945-ci ilin əvvəlində və yayında Yaltada və Potsdamda keçirilən
konfranslar, onlarda ABŞ, Böyük Britaniya və SSRİ rəhbərləri iştirak edirdi,
Avropanın yenidən bölüşdürülməsini müzakirə etdi və bu ideyanı reallaşdırdı. İlk
parçalanan ölkə Almaniyanın özü oldu, onun ərazisi Fransa da daxil olmaqla 4
qalib dövlət arasında bölmələrə bölündü, sonralar Qərb dövlətlərinə məxsus olan
ərazilər birləşib Almaniya Federativ Respublikasını əmələ gətirdi. Şərqdə isə,
SSRİ-yə məxsus olan ərazi bölməsində Almaniya Demokratik Respublikası
meydana gəldi. Paytaxt Berlin də onların arasında qərb və şərq hissələrinə
bölündü.
Yaponiya Saxalin yarımadasının cənub hissəsi və Kuril adaları istisna
olmaqla, öz ərazi bütövlüyünü saxladı. Yaponiya militarizmdən uzaqlaşmağa
məcbur edildi, hətta ona ordu saxlamağa icazə verilmədi, burada dövlət quruluşu
da yeni yaranan konstitusiyaya müvafiq olaraq dəyişdirildi, demokratik respublika
quruldu. Köhnədən yalnız imperator Hirohitonun tituluna toxunulmadı, onun
ölkənin simvolu və xalqı birləşdirən varlıq olması saxlanıldı, lakin allah nənşəyinə
malik olduğu ləğv edildi. 1945–1951-ci illər arasında hökumətin başçısı vəzifəsini
ABŞ generalı Duqlas Makartur icra etdi.
Böyük Britaniya müharibədən qalib çıxsa da, qələbədən iki il sonra onun
imperiyasına ilk ağır zərbə dəydi, 1947-ci ildə müstəmləkəsi olan Hindistan
müstəqillik əldə etdi. Buna digər mühüm amillərlə yanaşı, imperializmin qatı
müdafiəçisi olan Uinston Çörçillin 1945-ci ilin iyulundakı seçkilərdə leyboristlərə
uduzması oldu. Yeni baş nazir Klement Ettli Hindistan azadlıq mübarizəsinin
gücünü düzgün qiymətləndirərək, öz müstəmləkəçiliklərinin süqutuna maneçilik
törətmədi. 1950-ci illərdən başlayaraq isə Böyük Britaniyanın və Fransanın
Afrikadakı müstəmləkələri xalqların milli-azadlıq mübarizəsinin şiddətlənməsi
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nəticəsində imperiya boyunduruğundan xilas olub, öz milli dirçəliş yollarını
tutdular. Bu cığırı ilk dəfə Kvame Nirumanın başçılığı altında Qana açdı.
İkinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan altı ay sonra ömrü az qala yarım
əsrə qədər davam edən Soyuq müharibə başlandı və məşhur dövlət xadimi Uinston
Çörçill özünün Fulton çıxışı ilə ona start verdi. Bu çıxış 5 mart 1946-cı ildə,
Stalinin ölümündən düz 7 il əvvəl ABŞ-ın Missuri ştatındakı Fulton şəhərinin
Vestminister kollecində səsləndi. Çörçill bu vaxt vəzifəli şəxs deyildi, özəl fərd
kimi Birləşmiş Ştatlarda istirahət edirdi. Lakin onun dünyadakı nüfuzu bu cıxışa
təkcə nəhəng rezonans qazandırmadı, həm də iki sistem arasında 43 il davam edən
gərginlik fazasına yol açdı. Kollecdə nitqini söyləməyə Çörçilli ABŞ prezidenti
Harri Trumenin özü müşayiət etmişdi. Görkəmli siyasi xadimin təsadüfi
səslənməyən bu nitqi mühüm tarixi hadisəyə çevrildi.
Fulton çıxışının Soyuq müharibəyə əsl bir çağırış olduğu güman edilir. Onun
əsas məzmununda iki mühüm cəhət vardır. Birincisi, azad dünya SSRİ-nin totalitar
rejimi ilə əl-ələ yaşaya bilməz. İkinci cəhət isə ondan ibarətdir ki, dünyanın başlıca
fövqəldövləti artıq ABŞ olmuşdur. İngilis-sakson dünyası ABŞ ətrafında
birləşməlidir ki, sovet totalitarizminin qarşısını ala bilsin. Sonrakı hadisələr
göstərdi ki, onlar buna nail ola bildilər.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Çörçill tam başa düşülən bir məqsədi
güdürdü. O, istəyirdi ki, Britaniya imperiyası sıradan çıxdıqdan sonra dünyanın
siyasi xəritəsindən də yoxa çıxmasın, bu vaxt məhz ABŞ-ın vacib köməkçisinə
çevrilməklə öz sarsılmış nüfuzunu saxlaya bilsin. Bu günkü Breksit də həmin
Çörçill ideyasının inkişafı kimi özünü göstərir. Həm də Çörçill qeyd etmişdi ki,
BMT-nin başçılığı altında hərbi cüc vasitəsilə SSRİ-ni dayandırmaq, Rusiya ilə
qarşılıqlı münasibəti tapmaq lazımdır. Başqa sözlə, xeyir yumruq gücünə əldə
edilməlidir. Ona görə də Soyuq müharibə ABŞ-la SSRİ arasında qızğın silahlanma
yarışına çevrildi. Həmin çıxışda o, həm də sonralar məşhurlaşan”dəmir pərdə”
terminindən istifadə etdi, bu ifadə ilə SSRİ-nin Avropadan “dəmir pərdə” ilə
ayrıldığını iddia edirdi. Düzdür bu termini ilk dəfə 1945-ci ilin fevralında
natsizmin ideoloqu, təbliğat naziri Yozef Göbbels işlətmişdi.
Çörçillə görə, o vaxtkı tarixi anda ingilis dilində danışan xalqların
qardaşcasına birliyi müharibənin qarşısını almağın və tiraniyaya (başqa sözlə Sovet
İttifaqına) qarşı müqavimət göstərməyin yeganə alətidir. “ Bu Britaniya Birliyi,
İmperiyası və ABŞ arasında xüsusi münasibətlərin qurulması deməkdir.”
Yenicə müharibədən çıxmış SSRİ-yə qarşı bu çıxış hədə xarakteri daşıyırdı
və onu cavabsız qoymaq təslimçilik nişanəsi olardı. Stalin Çörçillin peyğəmbərlik
qabiliyyətə malik olduğunu və şəxsi potensialını, onun nəinki dünya siyasətinə,
həm də bütün dünyanın intellektual elitasının ağlına təsir göstərmək gücünü bilirdi.
Ona görə də çıxışın müəllifinə tutarlı cavab verilməli idi. Əvvəlcə görkəmli tarixçi,
akademik Tarle çıxışı tənqidi cəhətdən təhlil edən məqaə dərc etdirdi. Stalin
isə”Pravda” qəzetinə bu məsələ barədə intervyü verdi. İntervyüdə deyilirdi:
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“Alman irqçilik nəzəriyyəsi Hitleri və onun dostlarını belə bir nəticəyə gətirib
çıxardı ki, tam qiymətli millət kimi almanlar digər millətlər üzərində ağalıq
eiməlidir. Ingilis irqçilik nəzəriyyəsi cənab Çörçilli və onun dostlarını o nəticəyə
gətirib çıxarır ki, ingilis dilində danışanlar yeganə tam qiymətli xalqlar kimi,
dünyanın qalan millətləri üzərində ağalıq etməlidirlər.” Bu sözlər güclü məntiqdən
xəbər verirdi.
Çörçill Harri Trumenin iştirak etdiyi həmin məclisdə demişdi: “Ümid edirəm
ki, mən düşüncələrə start verdim, onlar isə tarixin gedişinə təsir göstərəcəklər.” O,
Fulton nitqində dünyada nə baş verdiyinə diqqət yetirirdi ki, azad dünya totalitarist
Sovet İttifaqı ilə ittifaqda, alyansda ola bilməz, münaqişə zəruridir və bu münaqişə
Armageddonla və azad dünyanın totalitarizm üzərində qələbəsi ilə başa çatacaqdır.
Onun peyğəmbərliyi elə həmin əsrin gedişində düz çıxdı.
Soyuq müharibə 9 noyabr 1989-cu ildə Berlin divarının yıxılması ilə başa
çatdı, artıq heç bir sosialist düşərgəsi olmayacaqdı. Yeganə sağ qalan Sovet
İttifaqının ömrü də iki ildən artıq davam etmədi. 8 dekabr 1991-ci ildə
Belorusiyadakı Belovejskoe puşşedə Belovejye müqaviləsi imzalandı və Sovet
Sosyalist Respublikaları İttifaqı buraxıldı. Müstəqil Dövlətlər Birliynin (MDB)
yaradılmasını Belorusiya, Ukrayna və Rusiya Ali Sovetləri ratifikasiya etdi və
beləliklə Sovet İttifaqı birdəfəlik dəfn edildi. Kremlin üzərindəki al bayraq
endirildi, əvəzində Rusiyanın üç rəngli bayrağı ucaldıldı. SSRİ-nin süqutunda
Mixail Qorbaçov və Boris Yeltsin müstəsna rol oynadılar. Onlar o dünyada uyuyan
Çörçillin arzusunun həyata keçməsində fəal iştirak etdilər. Böyük və qüdrətli
fövqəldövlət tarix səhnəsini tərk etdi. Yəqin ki, Çörçill də güman etdiyinin baş
tutmasına sevinərdi, onu görə bilməsə də, bu hadisədən sonra yəqin ki, bütün
günahlarını unudub, qəbirdə daha rahat yatmaq imkanı qazanmışdır..

Lokal müharibələr erası
XX əsr iki dünya müharibəsinin, onların gətirdiyi görünməmiş
bədbəxtliklərin şahidi oldu. Tarixçilər, politoloqlar, siyasi xadimlər güman
edirdilər ki, belə dəhşəti yaşayanlar və onu müşahidə edənlər heç də bir daha
ziddiyyətləri həll etmək üçün müharibə vasitəsinə əl atmayacaqlar, insanların Yer
üzündə cəhənnəm əzablarına düçar olmalarına imkan verməyəcəklər. Meydana
gələn reallıqlar isə tam fərqli cəhətləri nümayiş etdirdi. Yeni Hitler və natsistlər,
yeni yapon militaristləri nəsli yaranmasa da, planetin müxtəlif guşələrində lokal
müharibə yanğınları alovlanmağa başladı.
Son dünya müharibəsindən qalib çıxmış və fövqəldövlətlərə çevrilmiş ABŞ
və SSRİ öz nəzarət və təsir imkanlarını genişləndirmək, nüfuz dairələrini
böyütmək üçün ilkin olaraq Asiyada müharibə ocaqlarının yaranmasına şərait
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yaratdılar. İkinci Dünya müharibəsinin başa çatmasından heç beş il keçməmiş,
1950-ci ildə Koreyada ABŞ-la SSRİ-nin bilavasitə təsiri və iştirakı ilə ölkənin
cənubu ilə şimalı arasında qızğın müharibə başlandı. Hər iki tərəf döyüşdə uğur
qazanır, ya da uğursuzluğa düçar olurdu. Yaponiya və ABŞ arasında gedən
müharibənin qəhrəmanı, vaxtilə Filippini yaponlara təhvil verib, sonra geri alan
Duqlas Makartur Koreyada ABŞ qüvvələrinin komandanı olmaqla, Şimalın
döyüşdə irəliləyib Seulu tutmasından sonra, düşməni geri oturtsa da, məsələni
birdəfəlik həll etmək üçün 30 ya 50 atom bombası atmaq yolu ilə həm Şimali
Koreyanı tutmağı, həm də şimallılara canlı qüvvə ilə kömək edən çinliləri
sakitləşdirməyi nəzərdə tuturdu. Lakin prezident Harri Trumen1945-ci ildə
Yaponiyaya iki atom bombalarının atılmasına razılıq versə də, bu dəfə Makarturun
təklifini tam etirazla qarşıladı və generalın inadkarlığı müqabilində onu
komandanlıqdan azad etdi.
Sənaye gücünə malik olan Yaponiya 1910-cu ildə Koreya imperiyasını
özünə birləşdirmişdi, məqsəd iqtisadi cəhətdən ondan yaxşıca istifadə etmək idi.
Yapon hökuməti öz fermerlərini və balıqçılarını orada məskən salmağa
ruhlandırırdı, onlara azad torpaq verir və ya bu torpaqları simvolik bir qiymətə
satırdı. Yaponlar əsl irqçilik qaydasında koreyalıların onlardan aşağı olduqlarına
inanırdılar və onlara münasibətdə əsl qəddarlıq nümayiş etdirirdilər. Bu vaxt
koreyalılar ac idi, yaponlar isə istehsal edilən düyü məhsulunu istehlak edirdilər.
Koreyalıların “ləyaqəti” də addımbaşı təhqir edilirdi, “rahat qadınlardan” istifadə
olunurdu, bu praktikaya görə Koreya qadınları Asiya-Sakit okean müharibəsi
(1931–1945-ci illər) ərzində yapon əsgərlərinə seksual xidmət göstərməyə məcbur
edilirdilər, onlardan xeyli sayda ölənlər də olmuşdu.
Yapon işğalçıları 1919-cu ildən assimilyasiya siyasətini həyata keçirirdilər.
Bu səbəbdən bir sıra Koreya ziyalıları qiyam qaldırdılar ki, öz mədəniyyətlərini
qoruyub saxlasınlar. Bu hadisə minlərlə insan həyatının itkisinə səbəb oldu.
Müsbət nəticəsi isə, koreyalılarda güclü vətənpərvərlik və antimüstəmləkə ruhunun
formalaşması oldu. Nəhayət, Yaponiyanın İkinci Dünya müharibəsindəki
məğlubiyyətindən sonra Koreya Tokionun əsarətindən azad oldu.
Yaponların koreyalılara göstərdiyi zülmə və istismara baxmayaraq,
Koreyanın sənaye yoluna düşməsinə onların müsbət təsiri də olmuşdu və Koreya
feodal həyat ukladından bir qədər uzaqlaşa bilmişdi. İndiki “Samsunq”, “Hunday”
kimi sənaye nəhəngləri heç də quru yerdə yaranmamışdı, yaponların sənayeləşmə
sahəsindəki təcrübəsi əsasında meydana gəlmişdi.
Müharibənin üç ili ərzində Şimali Koreya üzərinə 650 min ton bomba
atılmışdı, onlardan 35 min tonu napalm bombası idi, bu bombardman nəticəsində
600 min ev məhv edilmişdi, 5 min məktəb və 1 min tibb məntəqəsi çınqıla
çevrilmişdi. Şimali Koreyaya tökülən bombaların ton ölçüsü II Dünya müharibəsi
ərzində Sakit okean regionuna töküləndən artıq idi. Bəlkə də koreyalılar bunu
amerikanlara xatırlatmaq istəmirlər, unutmuşlar. Böyük rus tarixçisi N. M.
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Karamzin demişkən.”Lakin tarix insanlardan daha yaddaşlıdır”. Makartur
lovğalanırdı ki, Şimali Koreya əhalisinin beşdə birinə yaxını öldürülmüşdür, bu isə
3 milyon nəfərə bərabər idi. 1939–1945-ci illərdəki müharibə ərzində Britaniya
əhalisinin yalnız 2 faizi öldürülmüşdü. Makartur həm də atom bombasından
istifadə edilsə, müharibəni on günə başa çatdırmağı vəd edirdi.
Müharibə 1953-cü ildə başa çatanda isə Sovet İttifaqı və Birləşmiş Ştatların
razılığı ilə yarımada 38-ci en dairəsi üzrə iki hissəyə bölündü. Şimal SSRİ
tərəfindən, cənub isə ABŞ tərəfindən işğal olunmuşdu.
Qüdrətli Birləşmiş Ştatların nəhəng hərbi gücünə qarşı dayanmağa qadir
olan və doğma diyarının işğalına yol verməyən şimallı xalq öz rəhbəri Kim İr Seni
qəhrəman sayırdı. Fədakarcasına müqavimət ruhu Şimali Koreya xalqında indiyə
qədər yaşayır. Onlar aviasiya reydlərinin ölkənin viran qoyduğunu, yəqin ki, heç
də unuda bilməzlər.
Digər tərəfdən, Şimali Koreya xalqının Birləşmiş Ştatlardan və Yaponiyadan
qorxmasının güclü səbəbləri də vardır. Bu, həm də milli hissə kök salmışdır və
rejim dəyişməyənə qədər qeybə çəkilməyəcəkdir. Ona görə də prezident Donald
Trampın Şimali Koreyanın nüvə silahından imtina etdirilməsinə yönələn
diplomatik cəhdləri və müxtəlif hərbi səhnələr yaratmaq yolu ilə ölkənin gənc
lideri Kim Çen Inı qorxutmaq manevrləri fayda vermir, hansısa bir təsir gücünə də
malik olmur. Kim Çen In Möəmmər Qəddafinin və Səddam Hüseynin başına
gətirilənləri yaxşı anladığından, ABŞ-ın hərbi cəhətdən təhlükəsinə, cürbəcür
şantajlara əhəmiyyət verməyərək, sərəncamında olan nüvə silahını və raketləri
ölkəsi üçün əsl qalxan kimi qoruyub saxlayır.
ABŞ-ın Dövlət katibi Maykl Pompeonun Qəddafinin və Səddam Hüseynin
sonluğu barədə Şimali Koreya rəhbərini qorxutmaq üçün etdiyi ağılsızlıq cəhd də
əks effekt vermiş, Kimin qətiyyətliliyini möhkəmləndirmişdir. 2019-cu il oktyabrın
5-də isə ABŞ-la Şimali Koreya arasında danışıqlar uğursuzluqla başa çatmışdır.
ABŞ yalnız denuklerizasiyadan sonra sanksiyalarını götürəcəyini bildirmiş, bu isə
Şimali Koreyanın mövqeyinə zidd olduğuna görə onun tərəfindən rədd edilmişdi.
Vyetnamda isə xalq fransız müstəmləkəçilərinə qarşı 1945–1954-cü illərdə
azadlıq müharibəsi aparmışdı. Ölkənin vətənpərvər qüvvələri Fransanın ağalığına
qarşı silahlı münaqişəyə girmişdilər. Nəhayət, Fransa hökuməti danışıqlar
aparmağa məcbur oldu. Hind-Çində olan bu dövlət də çoxdan ortadan iki hissəyə
bölünmüşdü. 1945-ci ildən şimalda Vyetnam Demokratik Respublikası, beş il
bundan əvvəl isə cənubda Vyetnam Respublikası yaranmışdı. Cənubi Vyetnam
diktaturasına 1955–1956-cı illərdən artıq ABŞ qəyyumluq edirdi və onun
əhalisinin azadlıq mübarizəsinə qarşı birbaşa təcavüzə keçmişdi. 1964-cü ildə ABŞ
Vyetnam Xalq Respublikasına qarşı müharibəyə başladı və 1965-ci ildə Cənubi
Vyetnama qoşun yeritdi, böyük tərkibdə canlı qüvvə göndərdi. Bundan əlavə,
hakimiyyət qüvvələrini silah və sursatla bol qaydada təmin edirdi. Müharibənin
gedişində Birləşmiş Ştatlar aviasiyası Şimali Vyetnamın şəhərlərini və kəndlərini
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dəhşətli bombardmanlara məruz qoydu, napalm bombaları ilə yaşayış məntəqələri
və tropik meşələr yandırılırdı.
Dünya kinosunun dahi xadimlərindən biri, altı dəfə Oskar mükafatına layiq
görülmüş amerikan kinorejissoru Frensis Ford Koppola özünün “Apokalipsis bu
cün” adlı məşhur filmində bu dəhşətləri realistcəsinə, böyük təsir gücünə malik bir
qaydada təsvir etmişdir. Bu fəlakətlər miqyasına görə heç də Hirosima və Naqasaki
faciələrindən geri qalmır.
Şimalda milyonlarla adam döyüşdə və bu bombardmanlar nəticəsində həlak
oldu. Bəzi məlumatlara görə müharibə ərzində Vyetnamda ABŞ-ın təqsiri üzündən
təkcə üç milyon mülki sakin öldürülmüşdü. Cənubdakı dövləti artıq saxlamaq
mümkün olmadığı aydın olduqda ABŞ-ın iştirakı ilə danışıqlar getdi və 1973-cü
ildə sülh müqaviləsi bağlandı. 1976-cı ildə Şimali Vyetnamın siyasi quruluşunun
hakimiyyəti altında iki dövlətin birləşməsi başa çatdı və vahid Vyetnam dövləti
yarandı. Vyetnam xaqının qəhrəman mübarizəsi fövqəldövlət olan ABŞ-ın geri
çəkilməsinə və əslində, biabırçı məğlubiyyətinə səbəb oldu. Məşhur “Vyetnam
sindromu” SSRİ və ABŞ tərəfindən Əfqanıstanda da özünü büruzə verdi və hər iki
dövlət qarşıya qoyduğu məqsədə çata bilmədi. SSRİ 1989-cu ildə onillik uğursuz
vuruşdan sonra öz ordusunu Əfqanıstandan çıxardı.
Hələ XIX əsrdə ingilislərin Əfqanıstanı tabe etmək cəhdi üzərində qələbə
çalan əfqanlar sonrakı əsrdə iki fövqəldövləti ağır vəziyyətə salmaqla, özlərinin
məğlubedilməz olduqlarını bir daha sübut etdilər.
1962-ci ildə isə bəşəriyyət Üçüncü Dünya müharibəsinin başlanmasına çox
yaxın idi, Kuba böhranı onu gündəliyə gətirə bilərdi. SSRİ-nin Kuba adasında
yerləşdirdiyi raketləri ABŞ-ın hava kəşfiyyatı aşkar etdikdən sonra onun hərbidəniz qüvvələri adanı blokadaya aldı. Prezident Con Kennedi raketlərin Kubadan
çıxarılıb, SSRİ-yə qaytarılmasını müharibə başlamaq hədəsi ilə tələb etdikdə,
ölkə rəhbəri Nikita Xruşşov səhvini etiraf etmək qaydasında geri çəkilməyə, tələbi
yerinə yetirməyə məcbur oldu. Böhran başa çatdı və nüvə silahına malik olan iki
fövqəldövlət arasında müharibənin, əslində, Üçüncü Dünya müharibəsinin
başlanması ehtimali aradan qalxdı. Paradoksal görünsə də, hər iki tərəfdə, demək
olar ki, paritet qaydada nüvə silahının mövcudluğu yeni dəhşətli müharibə
alovunun qalxmasının qarşısını aldı. Nüvə silahı hər iki tərəf üçün öz funksiyasını
dəyişib, sipər rolunu oynadı. Həmin hadisədən 57 ilə bərabər vaxt keçir, 9 ölkə
özünün nüvə silahına malikdir. Adi silahlar XX əsrdə iki dünya müharibəsinin
qarşısını ala bilmədi, nüvə silahı isə, qəribə görünsə də, yeni dünyü müharbəsinin
başlanmasının qabağını kəsmişdir. Göründüyü kimi, nüvə silahı, bəzi ölkələrdəki
müharibə partiyalarının istəklərinin əleyhinə heç də real müharibə alətinə
çevrilməmişdir, əslində yeni dünya müharibəsi üçün döyüş qılıncına çevrilməmiş,
əsl qalxan rolunu oynamasını davam etdirməkdədir. Nüvə bombasının meydana
gətirdiyi dəhşətli “köbələk” xoşbəxtlikdən hansısa rəqib səmasında yüksəlmədi,
çünki bərabər ölçüdəki cavabı xeyli müddət gözləmək lazım gəlməyəcəkdi, ancaq
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yeni silah növlərinin sınaqdan çıxarılmasına xidmət edirdi, yaxşı haldır ki,bütün
məkanlarda- yerin üstündə, altında, atmasferdə və kosmosda isə belə sınaqların
aparılmasına çoxdan qadağa qoyulmuşdur.

Separatizm və yeni müharibə ocaqları
Dünyanın ayrı-ayrı guşələrində, bir sıra multimilli tərkibə malik olan
dövlətlərdə separatizm meyilləri güclənməyə başladı. 1975-ci ildəki Helsinkidə
keçirilən beynəlxalq müşavirə İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı sərhədlərin
toxunulmazlığını elan etdi. Lakin qatı millətçilər beynəlxalq sənədə məhəl qoymaq
istəmirdi. Separatizm dalğası bir sıra dövlətlərin xırda hissələrə parçalanmasına,
silahlı münaqişələrin yaranmasına, təhlükəsizliyin xeyli müddətdə yoxa çıxmasına
səbəb oldu.
XX əsrin son onilliyində baş verən döyüşlər, irimiqyaslı müharibələr bir sıra
buna qədər stabil, təşvişsiz yaşayan dövlətlərə ağır zərbələr vurdu. 1991-ci ilin
sonunda SSRİ-nin mövcudluğuna son qoyulması çox sayda müstəqil dövlətlərin
yaranmasına səbəb oldu, lakin yeni yaranan respublikalarda separatizm öz
məhsulunu biçmək üçün zamanın gəlib çatdığını başa düşdü, silahlı münaqişələrə,
bütün silahlardan istifadə edilən tam səviyyəli müharibələrə girməkdən də
çəkinmədi. Çox sayda insan tələfatı baş verdi. Şəhərlər, kəndlər, digər yaşayış
məntəqələri xaraba qaldı, vandalizm Qədim Romada olduğundan daha geniş vüsət
aldı. Hələ SSRİ-nin mövcudluğu dövründə federal hakimiyyətin zəifləməsi,
güzəştə getmək yolu ilə taqətdən düşməsi və müqavimət iradəsini itirməsi
separatizmin gur çiçəklənməsinə yol açdı.
1988-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağda erməni separatçıları olan qatı
millətçilər Azərbaycana qarşı heç bir əsası olmayan ittihamlar irəli sürməklə
kifayətlənməyib, silahlı mübarizəyə keçdilər. Qan axıdıldı, vilayət paytaxtında
ermənilərlə mehriban qonşuluqda yaşayan azərbaycanlılar evlərindən qovulmaqla,
həmin evlər məhz azərbaycanlılara məxsus olduğuna görə yandırıldı. Ermənistanın
isə şəhərlərində və kəndlərində kompakt yaşayan azərbaycanlı ailələrin kütləvi
şəkildə zorakılıqla öz ata-baba torpaqlarından qovulması baş verdi. Lakin
marginallar bununla kifayətlənməyib, Dağlıq Qarabağ ərazisində azərbaycanlılara
qarşı silaha əl atmaqdan da çəkinmədilər və belə bir varianta əvvəlcədən hazırlıq
görmüş Ermənistan silahlı qüvvələri erməni millətçilərinin köməyinə gəldi və
Azərbaycanın vilayətlə qonşu olan ətraf kəndləri, şəhərləri işğala məruz qaldı.
Ermənistandan zorla çıxarılmış, Azərbaycana pənah gətirən qaçqınlar ordusuna
Dağlıq Qarabağdan və ətraf 7 rayondan öz evlərini tərk etmiş məcburi köçkünlər
əlavə olundu və onların sayı 1 milyon nəfərə çatdı.
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Çoxsaylı rəylərə görə, Dağlıq Qarabağdakı qanundan kənar hadisələr
miqyasına və dinamikasına görə SSRİ-nin dağılmasının detonatoru kimi
qiymətləndirilir. SSRİ rəhbəri, ilk və son prezidenti olan Mixail Qorbaçov
Qarabağın və Ermənistanın qatı millətçilərinin ziyankar hərəkətlərinin qarşısını
almaq, onların genişlənməsinə sədd çəkmək əvəzinə, güzəştə getmək,
cinayətkarlarla qurbanları eyni rakursda görmək üsulundan istifadə edərək,
günahsız Azərbaycan xalqına qarşı, özünə məxsus olan Prokrust çarpayısından
istifadə etməyə üstünlük verirdi. Ona görə də qısa müddətdən sonra guya dinc
mitinqlər silahlı vuruş fazasına keçdi və Ermənistanın separatçılara hərtərəfli hərbi
köməyi ilə Azərbaycan əraziləri işğal edildi.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlər ordusu ilk anlarda əzablı həyat şəraiti
yaşamağa məhkum oldu. Beynəlxalq aləm isə bu haqsızlığa biganə münasibət
bəslədi, belə laqeydlik və ədalətsizlik bu günə qədər davam edir. Dünya
dövlətlərinin əksəriyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə həmrəy olduğunu
bildirir, bu quru sözlərdən ibarət bəyanatı mantraya çevirir. Lakin ərazinin işğalı,
qaçqınlar və məcburi köçkünlər ordusunun mövcudluğu hələ də davam edir. Belə
münasibət işğalçı Ermənistanın dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyildir.
Azərbaycanın haqq səsinə heç bir əməli əks-səda eşidilmir, heç kəs işğalçını
məhkum etmək istəmir, bu isə ölkə torpaqlarının işgal altında qalmasına münbit
şərait yaradır. Bu azmış kimi, qüdrətli dövlətlər münaqişənin dinc yolla həll
edilməsini israr edir, torpaqların hərbi yolla geri alınması imkanının bütünlüklə
inkar edirlər. Belə status-kvo Ermənistanın xeyrinə işləyir və işğalın müddətinin
qeyri-məhdud qaydada uzanmasını mümkün edir.
Dünyanın gözü qarşısında təcavüzün nəticəsi kimi torpaqların işğalı baş
verir və onun ömrü onilliklərlə uzanır. Qüdrətli dövlətlər Azərbaycana problemi
dinc yolla həll etməyi təlqin etməklə, beynəlxalq qanunların, BMT prinsiplərinin
və qərarlarının icra edilməsinə maneçilik törətməklə, işğalın permanent xarakter
daşıması yoluna daş döşəyirlər. Belə münasibət, əslində, pat vəziyyəti yaratmışdır
və bu, heç şübhəsiz, Ermənistanın və Dağlıq Qarabağ separatçılarının xeyrinədir.
Postsovet dövründə meydana gələn müstəqil dövlətlər separatizmin yaratdığı
zəlzələlərdən əziyyət çəkməyə başladı. Moldovada Prednestrovyenin rusdilli
əhalisi moldovanlardan ayrı yaşamaq qərarına gəldi və millətçi general Aleksandr
Lebedin komandanlıq etdiyi diviziyanın köməyi ilə burada guya müstəqil dövlət
qurumu yaradıldı və həmin vəziyyət indiyə qədər davam edir.
Gürcüstanda yaşayan abxazlar hələ Sovet hakimiyyəti dövründə
respublikanın tərkibindən ayrılmağı arzu edirdilər. 1970-ci illərdə onlar bu
separatizm təşəbbüsünü ortaya atmışdılar. Cənubi Osetiya separatçıları isə ayrılıb
Şimali Osetiyaya birləşməyi nəzərdə tuturdu. 1990-cı illərdə Abxaziyada silahlı
münaqişə getdi və Gürcüstanın ordu dəstələri respublikanın o vaxtkı rəhbəri
Eduard Şevardnadze ilə birlikdə məğlubiyyət ərəfəsində Abxaziya muxtar
respublikasını tərk etməli olmuşdu. 2008-ci ilin avqustunda isə Gürcüstan
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prezidenti Mixail Saakaşvili Cənubi Osetiyada yerləşən Rusiyanın sülhməramlı
qüvvələrinə hücum təşkil etdi və toqquşmada rus əsgərləri arasında itki meydana
gəldi. Buna cavab olaraq Rusiya Gürcüstan silahlı dəstələrinə qarşı hücuma keçdi
və onları Cənubi Osetiya ərazisindən qovmaq ilə kifayətlənməyib, Gürcüstan
ərazisi ilə Tbilisiyə doğru irəlilədi. Fransa prezidenti Nikola Sarkozinin fəal
müdaxiləsi ilə rusların gürcü paytaxtına tərəf hərəkəti dayandırıldı. Lakin
Gürcüstan ağır maddi itkilərə məruz qaldı, Poti limanı dağıdıldı. Gürcüstandan
ayrılmış iki ərazi müstəqil Abxaziya və Cənubi Osetiya dövlətlərinə çevrildi. Lakin
onlar Rusiyanın təhriki ilə az sayda kiçik dövlət tərəfindən tanınması istisna
olmaqla, beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmadı. Gürcü qaçqınları ölkənin
şəhərlərinə dağıldı. Əsas gəlir mənbəyi olan çox saydakı kurortlar, əsasən viran
qaldı, sanatoriyalardan yalnız 20-25 faizi fəaliyyətini davam etdirə bildi.
Gürcüstan ona vurulan yaraları indiyə qədər sağalda bilmir, prezident Zviad
Qamsaxurdiya tərəfindən 1990-cı illərin əvvəllərində başladılan qatı millətçilik
meyillərinin aradan qaldırılması əvəzinə, prezident Mixail Saakaşvili tərəfindən
XXI əsrin birinci onilliyində müəyyən cəhətlərdə davam etdirilməsi ölkəyə acı
problemlər bəxş etdi və onların əzabını ehtiyac girdabına düşən gürcü xalqı
çəkməkdə davam edir.
2014-cü ildə Ukraynada dövlət çevrilişi baş verdi, prezident Viktor
Yanukoviç fiziki cəhətdən məhv edilmək təhlükəsi altında ölkədən qaçmağa
məcbur oldu. Paytaxt Kiyevdə millətçilərin Maydan hərəkatı başlandı və dövlət
təhlükəsizlik xidməti olan “Berkut”un işçilərindən snayper atəşi ilə öldürülənlər
oldu. Odessada etiraz nümayişinə çıxanlar qatı millətçi futbol fanatlarının təzyiqi
ilə üzləşdikdə, həmkarlar ittifaqının binasında gizləndi və bu vaxt binaya od
vuruldu və nəticədə 42 nəfər mülki şəxs öldü. Millətçilər hakimiyyətə gəldi və
onların ilk tədbiri ölkədə rus dilindən istifadəni bütünlüklə məhdudlaşdırmaq, onun
dövlət dili statusunu ləğv etmək oldu. Rus dili yalnız məişət səviyyəsində işlədilə
bilərdi. Əsasən, rusdilli əhalinin yaşadığı Krımda belə aparteid siyasətinə əhali
dözmədi, etiraz nümayişləri getdi və muxtar vilayət özünü müstəqil elan etdi və
referendumun verdikti ilə Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olmağını bildirdi.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin əhalinin əksəriyyətinin iradəsini nəzərə alaraq
Krımın və ayrılıqda Sevastopolun Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olması
barədə fərmanı imzaladı.
Krım xanı 1783-cü ildə könüllü surətdə Rusiyaya qatılması barədə qərara
gəldikdən sonra əsrlər boyu Rusiyanın ərazisi olmuşdu, yalnız 1954-cü ildə Nikita
Xruşşov ukraynalılara xidmət göstərmək şəklində Krımın Rusiya Federasiyasının
tərkibindən çıxarılıb, Ukrayna sovet respublikasına verilməsini SSRİ Ali Sovetinin
qərarı ilə rəsmiləşdirmişdi. Bu həngamədə yeganə səbəb isə Krım ərazisinin
Ukrayna ilə qonşuluqda olması idi.
Ukrayna müsəqillik qazandıqdan sonra da Krım əhalisi onun tərkibində
qalmasına heç də loyal yanaşmırdı və rus dilinə qarşı iyrənc münasibətə dözməyib,
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çoxdankı arzusunu həyata keçirdi. Lakin Ukrayna yarımada əhalisinin
əksəriyyətinin iradəsinin məhsulu olan öz dövlətinin tərkibindən çıxıb, Rusiyaya
birləşməsinə heç cür dözmür, Krımın geri qaytarılmasını tələb edir. Həm orada
yaşayan əhali, həm də Rusiya dövləti bu geri qayıtma hadisəsinin baş verməsini
qeyri-mümkün hesab edir.
Yarımadada vaxtilə Krım tatarları yaşamış, Krım xanlığı Osmanlı
imperiyasının prokteratı olmuşdu. Lakin imperatriçə II Yekaterina dövründə
Rusiya hərbi cəhətdən gücləndikdə, Qara dənizdə və Aralıq dənizində Türkiyəyə
rəqib kimi meydana çıxıb, ondan Qara dəniz ətrafındakı xeyli əraziləri aldıqca,
Krım xanı təzyiqə dözməyib, Rusiya tərkibinə keçmək barədə qərar vermişdi.
Sonralar burada ruslar məskunlaşmağa başlamış, 1944-cı ildə Krım tatarlarının
işğalçı Hitler ordusuna loyal münasibət bəsləməsi bəhanəsi altında onlar kütləvi
şəkildə Özbəkistana və Qazaxıstana deportasiya edilmişdi. Yalnız 1980-ci illərdə,
Mixail Qorbaçovun dövründə Krım tatarları öz torpaqlarına qayıtmışdı. Lakin
onlar Baxçasarayda və ətraf düzənliklərdə yaşayan etnik azlıq idi, yarımadanın
əhalisinin böyük əksəriyyətini isə ruslar təşkil edirdi.
Sual oluna bilər ki, Dağlıq Qarabağla Krımdakı hadisələr bir-birinə bənzər
deyilmi? Diqqətlə araşdırdıqda, burada, əslində, heç bir oxşarlıq yoxdur, bəlkə də,
gözə çarpan əkslik vardır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Sovet Respublikasının
tərkibində heç bir ayrı-seçkiliyə məruz qalmamışdı, ermənilər hansısa məhdudiyyət
olmadan öz doğma dillərindən bütün səviyyələrdə istifadə edirdilər. Erməni dilində
geniş məktəblər şəbəkəsi təkcə kəndlərdə, rayon mərkəzlərində deyil, muxtar
vilayətin paytaxtında fəaliyyət göstərirdi. Orada erməni dilində təhsil verən ali
məktəb mövcud idi. Logistikanı inkişaf etdirmək üçün Dağlıq Qarabağın
paytaxtına dəmir yol çəkilmiş, təyyarə limanı fəaliyyət göstərirdi, vilayətin
ərazisində sıx avtomobil yolları şəbəkəsi mövcud idi. Qatı millətçilərin səylərinə
baxmayaraq, yerli ermənilər Azərbaycanın hökumət orqanlarından, hüquqmühafizə xidmətlərindən hansısa bir narazılığı dillərinə gətirməmişdi, çünki real
həyatda onların qanunsuz hərəkətləri barədə heç bir fakt yox idi. Çox sayda
uydurulanlar isə qatı millətçilərin xəstə təxəyyülünün məhsulu idi. Ermənilər
Azərbaycanın paytaxtında da mühüm vəzifələri tuturdu, onlardan çox sayda
nazirlər, raykom katibləri, Ali Sovetin deputatları var idi. Bütün nazirliklərdə
yüzlərlə erməni məmurlar azərbaycanlılarla birgə fəaliyyət göstərirdi və milli
zəmində kiminsə sıxışdırılması və ya ləyaqətinə toxunulması halları baş
verməmişdi. Erməni dilində respublika qəzetləri və jurnalları çıxır, radioda və
televiziyada müntəzəm verilişlər gedirdi. Erməni ədəbiyyatının təkcə klassiklərinin
deyil, digər nümayəndələrinin də əsərləri tərcümə edilib, Azərbaycan dilində nəşr
edilirdi. İki millətə məxsus olanların nikahları da heç də nadir hal xarakteri
daşımırdı.
Krımda isə rusdilli əhali sıxışdırılırdı, onların Ukrayna dilini bilməməsi
qəbahət sayılmaqla, onları ikinci dərəcəli vətəndaşlara çevirirdi. Ukrayna hər cür
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cəhdlə yarımadanı ukraynalaşdırmağa çalışmaqla da buna nail ola bilmirdi.
Azərbaycanda isə Dağlıq Qarabağ ərazisində azərbaycanlıların məskunlaşması
hesabına vilayət əhalisinin milli tərkibinin dəyişilməsi üçün siyasətə aid olan heç
bir tədbir keçirilmirdi. Demoqrafik göstəricilərdə baş verən milli nisbət dəyişikliyi
isə yalnız azərbaycanlı ailələrdə uşaq doğumunun daha artıq olması hesabına
meydana gəlirdi.
Krım əhalisi əvvəllər davam edən təzyiqlər, sıxışdırmalara etirazını müxtəlif
yollarla bildirirdi, rus dilinin az qala qadağan olunması barədə isə Ukraynanın yeni
rəhbərliyinin ağılsız qərarına dözə bilməyib, belə dövlətin tərkibində qalmağın
mümkün olmadığı düşüncəsi ilə hərəkət etdi və ondan ayrıldı. Sonra rusdilli
əhalinin çoxluq təşkil etdiyi Donbasda da eyni hadisələr baş verdi, rus dilinə qarşı
sərt münasibətə dözməyən donbaslılar Donetsk və Luqansk vilayətlərinin müstəqil
dövlət olduğunu elan etdilər.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı sahəsində
mümkün olan bütün imkanlardan istifadə etmişdi, bunun hesabına muxtar vilayətin
müvafiq göstəriciləri Azərbaycanın orta göstəricilərindən nəinki geri qalmırdı,
hətta onlardan üstün idi. Krımda isə Ukrayna dövləti əsrin dörddə birinə bərabər
olan müddətdə yarımadanın iqtisadi inkişafı üçün elə bir sanballı iş görməmişdi.
Krımın kurort şəbəkələri də öz imkanlarının xeyli hissəsini itirmişdi. Əvəzində
mərkəzi hökumətin laqeydliyindən və ya himayəsindən istifadə edən ayrı-ayrı varlı
adamlar, dəniz sahilini çəpərləyərək, orada özlərinə villalar tikdirmişdilər.
Krım getdikcə müflisləşirdi və əhalinin vəziyyəti də əsasən ağırlaşırdı.
Rusiyanın tərkibinə keçdikdən sonra yarımadada nəqliyyat arteriyasının inkişafı
sahəsində xeyli işlər görülmüş, Krımın kurortlarına istirahətə gələnlərin və
turistlərin sayı xeyli artmışdır.
Krım, xüsusən Sevastopol rusların hərb meydanında göstərdikləri
qəhrəmanlıqlarla doludur. 1853–1855-ci illərin Krım müharibəsində ruslar məğlub
olsalar da, rus əsgərləri və dənizçiləri ingilislərə, fransızlara və türklərə qarşı
fədakarlıqla vuruşmuşdular. Böyük Vətən müharibəsində isə Sevastopolun
müdafiəçiləri məğlub olsalar da, özlərinə silinməyən şərəf qazandırmışdılar. Ona
görə də Sovet hakimiyyəti illərində Sevastopola “qəhrəman şəhər” fəxri adı
verilmişdi.
Ukraynada 2014-cü ildə hakimiyyətə gələnlərin, millətçilikdən qidalanan rus
dilinə az qala düşməncəsinə münasibəti digər rus dilli əhalinin çoxluq təşkil etdiyi
regionlarda da böyük narazılıq əmələ gətirmişdi. Xarkovda, Odessada narazılıqlar
geniş miqyas aldı. Donbasın əhatə etdiyi Donetsk və Luqansk vilayətlərində isə bu
səbəb əsas götürülərək, həmin ərazilərin müstəqil dövlətə çevrilməsi barədə qərar
qəbul olundu. Ukrayna silahlı qüvvələri qatı millətçilərin təhriki ilə, onların silahlı
dəstələrinin bilavasitə iştirakı ilə Donbasın dinc əhalisinə qarşı müharibəyə başladı,
tüfəng atəşindən və top bombalarından 13 min nəfər donbaslı həlak oldu.
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Beşinci ildir ki, Ukrayna ATO (антитеррористические операции –
antiterror əməliyyatları) adı altında hər iki vilayətin əsasən dinc sakinlərinə qarşı
müharibəni davam etdirir və donbaslıların haqlı tələblərini eşitmək belə istəmir.
Rusların öz ana dilindən istifadəsinə göstərilən eybəcər münasibət Ukraynanın
ərazi bütövlüyünün ləğvinə, xeyli torpaq itkisinə səbəb olmuşdur.
Öz ağılsız hərəkətlərinə, gec də olsa, düzgün qiymət vermək əvəzinə
Ukraynanın keçmiş rəhbərliyi, xüsusən Pyotr Poroşenko hər şeydə Rusiyanı
ittiham edir, Donbasda rus silahlı qüvvələrinin olması barədə sırf yalan məlumat
yayırdı. Poroşenkonun özü sonrakı prezident seçkilərində biabırçı məğlubiyyətə
uğradı, partiyası da seçkilərdə yeni prezident Vladimir Zelenskinin “Sluqa naroda”
– “Xalqın nökəri” partiyasına uduzdu. Poroşenko da Ermənistanın rəhbərləri kimi
qatı millətçilərin girovuna çevrilmişdi. Yeni prezident isə problemin həllinə
yönələn ən kiçik addım atmaq istədikdə, qatı millətçilərin, Maydan fəallarının
qəzəbli hədələri ilə üzləşir.

Qatı millətçilik fəlakət simvolu kimi
Heç də sirr deyil ki, qatı millətçilər düşmənçilik toxumu səpmək üçün bütün
vasitələrdən istifadə edir, öz xalqını ona dost olan millətlərə qarşı müharibəyə
qaldırmaqdan da çəkinmir, düşmən adlandırdığı xalqa qarşı silahlı mübarizəsinə
özünün tarix qarşısındakı borcu, ona şərəf gətirən bir iş kimi baxır. Bu vuruşda
xalqının verdiyi itkiləri, onların öz ağılsızlığının nəticəsi kimi qiymətləndirmək
əvəzinə, bu bədbəxt qurbanları qəhrəmanlıq rəmzinə çevirir, xalqın iftixarı, vətənə
sədaqətlə xidmət etmək səviyyəsinə qaldırırlar. Bu yolla həm də öz xəyanətkar,
zərərli hərəkətlərinə haqq qazandırmaq istəyirlər. Erməni və ukraynalı millətçilərin
qan axıtmaq yolu ilə öz iyrənc məqsədlərinə nail olmaq istəyi ruhi cəhətdən sağlam
olmayan adamların sərsəm davranışını yada salır. Sadomazoxizm onlar üçün öz
millətini səfil etmək, müharibə cığırına sürükləmək vasitəsinə çevrilir. Bu
marginallar ordusu başqa xalqa xətər toxundursalar da, ən böyük zərbəni öz
xalqına, məxsus olduğu millətə vurur. Çünki onlar sakit, sülhsevər, mehriban
qonşu kimi daim özünü təsdiq etmiş bir xalqı nifrət obyekti kimi seçməklə, onu
tarixi düşmən kimi qələmə verir, qəzəbdən xəbər verən daha sərsəm fikirlərə əsir
olurlar. Bu yolla onlar öz xalqlarının deqradasiyaya uğraması, düşmənçilik
uçurumuna yuvarlanmasından başqa heç bir şeyə nail olmurlar. Düşmən
adlandırdıqları xalqlar isə gur inkişaf yolu ilə irəliləyir, böyük iqtisadi, hərbi
qüdrətə yiyələnir, başqalarına münasibətdə öz sülhsevər imiclərinə xələl
gətirməsələr də, təcavüzə layiqincə cavab vermək qabiliyyətinə yiyələnirlər. Qoy
qatı millətçilər öz xalqlarını izolyasiyaya, anaxronizmə çəksinlər, nəticədə öz
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ideyalarının və əməllərinin xalqı necə bir fəlakətə qovuşdurduqlarının hökmən
şahidi olacaqlar.
Heç də yanlış bir fikir yaranmasın ki, separatizm meyilləri yalnız SSRİ
respublikalarında və postsovet məkanında öz dağıdıcı fəaliyyətini görür. Əsla belə
deyildir, dünyanın bir sıra dövlətləri bu problemlərlə üzləşir və onların həlli üçün
xeyli qüvvə və vasitələr sərf edir. Kanadanın fransız mənşəli əhalisinin çoxluq
təşkil etdiyi Kvebekdə mərkəzi dövlətdən ayrılmaq istəyi güclü idi, lakin keçirilən
referendumlar separatizmin nəyəsə nail olmasına ciddi bir sədd çəkdi. Referendum
iştirakçıları ölkənin ərazi bütövlüyünü saxlamağın xeyrinə səs verdilər. İngiltərədə
Şotlandiya da öz ərazilərinin XVIII əsrin əvvəlindən, daha dəqiq desək, 1707-ci
ildən ümumi vətən sayılan Böyük Britaniyadan ayrılıb, müstəqil dövlətə
çevrilməsinə imkan verməyən, məhz vahid ölkədə qalmaq qərarı verməklə, şotland
millətçiləri üçün uğursuz olan referendum da xalqın əksəriyyətinin iradəsinin
ifadəsi idi.
Böyük Britaniyanın tərkibində olan Şimali İrlandiyadakı yerli əhali
ingilislərdən fərqli dinə – katolitsizmə mənsubdur. Onlarla protestantlar arasında
gərginlik uzun müddət davam etmiş, katoliklərin silahlı mübarizəsinə yol açmışdı.
Tarixdə də şimali irlandlarla ingilislər arasındakı münasibətlərin kəskinpisləşməsi,
katoliklərin qırğına məruz qalması halları da olmuşdu. 1649-cü ildə inqilab
nəticəsində hakimiyyətə gələn lord-protektor Oliver Kromvel Şimali İrlandiyanın
Droqheda şəhərində katolik rahibləri qılıncdan keçirtdirmişdi. Yerli katoliklər
Kromvelin vəhşiliyini əsrlər keçsə də unutmurlar. Onlar İrlandiyadadakı qardaşları
kimi kütləvi şəkildə mühacirətə üz tutsalar da, öz xalqının başına gələn faciənin
ağrısını daşımaqda davam edirlər.
Belçikada fransız dilli vallonlar və holland dilli flamandlar arasında
münasibətlər heç də daim müsbət çalarda olmur. Vallonlar Belçikadan ayrılmaq
arzusunu bir sıra hallarda dilə gətirirlər.
XV əsrdə Araqon kralı Ferdinandın və Kastiliya kraliçası İzabellanın nikahı
nəticəsində iki dövlətin birləşməsi ilə mərkəzləşmiş İspaniya dövlətinin rüşeymi
meydana gəlmişdi. Sonralar digər kiçik dövlətlər İspaniyanın tərkibinə daxil oldu.
Kataloniya Araqon krallığının tərkibində olduğuna görə İspaniyanın tərkibinə elə
həmin əsrdə daxil olmuşdu. Lakin katalonlar dəfələrlə özlərini müstəqillik
arzularını açıq şəkildə nümayiş etdirmişdilər. XXI əsrin ikinci onilliyində isə
muxtar respublikanın hökumət başçısının da fəal iştirakı ilə Kataloniya parlamenti
ərazisinin İspaniyadan ayrılması və müstəqil dövlət yaradılması barədə qərar verdi.
İspaniya hökuməti bu qərarı qanunsuz hesab etdi və onun qəbul edilməsinin fəal
təşkilatçıları olan Kataloniya parlamentinin bir neçə üzvü həbs edildi, hökumətin
başçısı Karles Puçdemun isə ölkədən qaçdı. Qotların varisləri olan katalonlar,
Qotlandiya sonralar Kataloniya adlandırılmışdı, hər cür təzyiqlərə baxmayaraq, öz
arzularını reallaşdırmaq cəhdlərindən uzaqlaşmırlar. İspaniya rəhbərliyi isə, kral da
daxil olmaqla, başa düşür ki, Kataloniyanın ayrılması ölkənin parçalanmasını az
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qala “domino” prinsipinə çevirə bilər. Axı Bask ədalətinin sakinləri daha qızğın
mübarizəyə girişmiş, bəziləri hətta terrora əl atmışdı. Lakin İspaniya hökuməti
baskları müstəqillik hərəkatından uzaqlaşdırmağı bacarmışdı.
14 oktyabr 2019-cu ildə İspaniya Ali Məhkəməsi Kataloniya separatçılarının
bir qrup rəhbərinin işinə baxıb, onlara 9-13 il müddətinə həbs cəzası təyin etdi.
Barselonada sakinlərin nəhəng etiraz mitinqləri başladı, adamlar yolları kəsdilər,
hava limanı fəaliyyətini dayandırdı. Kataloniya ağır siyasi böhrana məruz qaldı.
İtaliyada varlı sənayeləşmiş şimal ilə kasıb aqrar cənub arasında narazılıq
Şimalın Podaniya adı altında vahid ölkədən ayrılması meyillərinə gəlib çıxarmışdı.
Lakin bu ideyanın mövcudluq ömrü uzun sürmədi. Aşağı Tirol barədə də İtaliyanın
problemi vardır, bu ərazidə alman dilli əhali yaşayır. Fransada isə bretonlar və
korsikalılar separatizm naminə terrora əl atdılar. Korsikada bu yeni məsələ deyildi,
Napoleonun atası da Korsikanın müstəqilliyi uğrunda partizan mqbarizəsinin
iştirakçısı olmuşdu.
Hindistan Cammu – Kəşmir əyalətinə görə Pakistanla az qala silahlı
münaqişə səviyyəsinə yaxınlaşır. Bu sərhəd ərazisini hər iki dövlət özününkü sayır.
Kəşmirdə Pakistan və Hindistan sərhədçilərinin postda durmağa gəlməsi və onu
tərk etməsi əsl teatr səhnəsi kimi icra edildiyindən, bu mərasimə hər iki tərəfdən
çoxlu tamaşaçı cəlb olunur. Toqquşma variantındansa belə əyləncə daha yaxşı
qəbul ediləndir.
Lakin hadisələrin gedişi heç də teatrlaşdırılmış səhnəyə uyğun gəlmir. 31
oktyabr 2019-cu ildə Hindistanda Cammu və Kəşmir ştatı ləğv edildi. Pakistan
ləngimədən buna sərt reaksiya verərək, nüvə silahına malik olan iki qonşu dəvlət
arasında müharibənin başlanması ehtimalını mümkün hesab etdi.
1947-ci ildə müstəqillik qazanan Hindistandan Pakistan onun ilk
qubernatoru olan Məhəmməd Əli Cinnanın başçılığı altında ayrılıb, müstəqil
dövlət qurdu. Lakin bir neçə onillik keçdikdən sonra Pakistanın şərq və qərb
əyalətləri arasındakı gərginlik, 1971-ci ildə onların bir-birindən ayrılması və şərq
regionunun Banqladeş adı altında müstəqil dövlətə çevrilməsi ilə nəticələndi.
Türkiyədə kürdlər öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq yolunda hələlik
muxtariyyət qazanmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Silahlı PKK dəstələri
Türkiyənin cənubi-şərqində mübarizəni hərbi münaqişəyə çevirərək, türk
hərbçilərini qətlə yetirir, terrorçuluqla məşğul olurlar. Türkiyə öz tarixindəki acı
təcrübədən ibrət dərsi götürərək, ilk prezident Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə
gedərək, kürdlərə muxtariyyət verməkdən də imtina edir. Türkiyədə kürd problemi
uzun müddətdir ki, xəstəliyin latent fazasını keçirir və həm açıq, həm də iri miqyas
almağa cəhd edir.
Çində də Tibet və uyğurların yaşadığı Sintszyan-Uyğur əyaləti Pekin
hakimiyyətinin tabeliyindən ayrılmaq üçün o qədər də uğurlu olmayan mübarizə
aparır. Tibet müstəqilliyə nail olmaq üçün dini inamlarını – lamaist-buddizmi ön
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plana çəkir. Ölkədən qaçmış Dalay-Lama 200 min nəfər həmvətənləri ilə birlikdə
Hindistanda yaşamaqla, tibetlilərin mübarizəsinə ideoloji rəhbərlik edir.
Son vaxtlarda Qərbin təhriki ilə Honkonqda da mərkəzi Çin hökumətinə
qarşı etiraz nümayişləri səngimək bilmir. Artıq neçə aydır ki, hər şənbə günü
əsasən gənclər, tələbələr mitinqə çıxırlar. Onlar ilk anda həbs edilənlərin materik
Çininə verilməməsi tələbi ilə çıxış edirdilər və bu tələb yerinə yetirildi, lakin
mitiqlərə son qoyulmadı. Şəhərə elə bil ki, inqilabi psixoz hakim kəsilmişdir.
Mitinqçilər mağazaları dağıdır, vitrinləri sındırmağa küçələrə uşaqları da çıxarırlar.
Mitinqlərin təşkilatçılarının ABŞ-ın yüksək vəzifəli adamları ilə sıx əlaqədə
olduqları məlum olmuşdur. Çin hökuməti də mitinqlərin təşkilinə köməklik
göstərdiyinə görə Vaşinqtonu və Londonu günahlandırır.
Yəməndə şiə husitlər, Səudiyyə Ərəbistanında yaşayan və Bəhreyndə çoxluq
təşkil edən şiə əhalisi separatizm mövqelərindən çıxış edirlər. Husitlərin
mübarizəsi azacıq uğur qazandıqda Yəmən prezidenti qaçıb ər-Riadda özünə
sığınacaq tapdı. Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri husitlər üzərinə
bomba yağdırmağa başladılar, şəhərlər viran qaldı, dinc əhali arasında çox sayda
insan tələfatı baş verdi. Aclıq da daxil olmaqla ölkəni humanitar böhran bürüdü.
Belə bir şəraitdə 2019-cu il sentyabrın 15-nə keçən gecə husitlər Səudiyyənin iki
iri neftayırma zavodunu pilotsuz təyyarələrin – dronların köməyi ilə bombaladılar,
yanğın müəssisələrə böyük maddi ziyan vurdu. Səudiyyə hökuməti vurulan yaraya
görə İranı günahlandırır və ABŞ hökuməti də bu ittihamı təkrar edərək öz
müttəfiqinə həmrəylik göstərir.
1990-cı illərdə Yuqoslaviyanın tərkibinə daxil olan respublikaların bir
hissəsində mərkəzdən qaçma meyilləri xeyli gücləndi və prezident Slobadan
Miloşeviç qiyam qaldıranlara qarşı sərt tədbirlərə əl atdıqda, ölkədə vətəndaş
müharibəsi ocaqları yarandı. Sloveniya ilk olaraq Yuqoslaviyanın tərkibindən
çıxdı, sonra Makedoniya da müstəqillik qazandı. Ən böyük silahlı toqquşma
Serbiya ilə Xorvatiya və Serbiya ilə Bosniya-Herseqovina arasında getdi.
Xorvatiya mərkəzi hökumətlə müharibədə udub, müstəqilliyə qovuşdu. BosniyaHerseqovinada isə serb orduları mülki əhalinin qırğınına əl atdı. ABŞ-ın
diplomatik səyləri ilə Bosniya-Herseqovina Yuqoslaviyadan ayrılıb, müstəqil
dövlətə çevrildi.
1999-cu ildə Kosovoda yaşayan albanlar Yuqoslaviyadan ayrılıb, öz
dövlətlərini qurmağa can atdı.Miloşeviç Kosovonun muxtariyyətini ləğv etdi, onu
isə 1974-cü ildə albanlara İosip Broz Titonun özü vermişdi.ABŞ hərbi hava
qüvvələri albanlara kömək məqsədilə Belqradı və Serbiyanın strateji obyektlərini
bombaladı. Kosovo özünü müstəqil elan etdi. Lakin onu da tanımaqdan bəzi
dövlətlər imtina edirlər. XXI əsrdə isə Serbiyadan ayrılma ətaləti davam etdi və
Çernoqoriya (Montoneqro) da öz müstəqilliyini elan etdi.
ABŞ və AFR ilk gündən Yuqoslaviyanın dağılmasına açıq və ya gizli
köməklik göstərirdilər. Almaniya Xorvatiyanın müstəqilliyə qovuşmasına xüsusilə
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loyallıq göstərirdi, axı ona isti, donmayan dənizə çıxış lazım idi. II Dünya
müharibəsində Yuqoslaviyada partizanlar alman qoşunlarına uğurlu müqavimət
göstərəndə, xorvat ustaşiləri natsistlərə kömək və xidmət göstərmək yolunu
tutmuşdular.
Yuqoslaviya dağıldı və onun xarabalıqları üzərində Serbiya, Xorvatiya,
Bosniya-Herseqovina, Sloveniya, Makedoniya yarandı. 1999-cu ildə silahlı
mübarizəyə qalxan Kosovo albanları öz müstəqil dövlətlərini yaratdılar.
Çernoqoriya (Monteneqro) da Serbiyadan ayrıldı və beləliklə, Serbiya dənizə
çıxışdan bütünlüklə məhrum oldu. 1918-ci ildə Serblərin, Xorvatların və
Slovenlərin Krallığı yaradılmışdı, 1929-cu ildən isə bu dövlət Yuqoslaviya
Federativ Respublikası adlandırdı. ABŞ-ın hərtərəfli yardımı ilə, SSRİ-nin bir
qədər əvvəl, 1991-ci ildə baş vermiş acı taleyini ardıcıl qaydada Yuqoslaviya da
yaşadı. Və onun keçmiş xəritəsində 7 müstəqil dövlət meydana gəldi. Kosovo
istisna olmaqla həmin respublikalar birləşib, Yuqoslaviya dövlətini əmələ
gətirmişdi. Belqradın yaxınlığındakı Avala dağında ucaldılan 6 qadın heykəli bu
respublikaları təmsil etməklə, onların birliyinin simvolu idi. Avropanın ürəyində,
Balkan yarımadasında hansısa xalqı əsarətdə saxlayan, istismar edən deyil, azad,
demokratik bir federal dövlət süquta uğradı, daş dəymiş vitrin şüşəsi kimi xırda
hissələrə parçalandı.
Silahlı münaqişələr vaxtı yaranan düşmənçiliyin izləri indiyədək qalır, acı
xatirələrin təsiri yaşamaqda davam edir. Kosovoda etnik serblərə qarşı sərt
münasibət bəslənir, onların adi vətəndaşlıq haqları tapdanır. BosniyaHersoqovinada bosnak-serb-xorvat bölmələri arasında gərginlik yoxa çıxmır.
Serbiyanın Xorvatiya, Bosniya-Herseqovina və Kosovo ilə aralarındakı soyuq
münasibət də aradan qalxmır.
Bədbəxtlik orasındadır ki, hər üç ölkədəki qatı millətçilər xalqlar arasındakı
düşmənçiliyin aradan qaldırılmasına özlərinin məğlubiyyəti kimi qəbul edərək, bu
prosesin hətta gündəliyə gəlməsinə imkan vermirlər. Onlar çalışırlar ki, bu
gərginlik nəinki saxlansın, hətta artsın və baş verən hadisələr də bu cəhdlərin heç
də uğursuz olmadığını göstərir.

Geosiyasət və münaqişələr
Tarix boyu bütün insan yaşayan qitələrdə iri, böyük gücə malik olan
dövlətlər, onların qonşuluğunda isə zəif, müdafiəsiz, qorxu içərisində yaşayan
dövlətlər mövcud olmuşdur. Onların münasibətləri də güc nisbəti əsasında
formalaşırdı. Qüdrətli dövlət daim əli çatdığı hər yerdə nəzarətə nail olmağa,
başqalarını özünə tabe etməyə çalışır. Müxtəlif qruplar illər ərzində ağalıq edir və
onların hökmranlıq etmək iddiası heç zaman ölçüsünə də məhəl qoymur.
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Orta əsrlərdə imperiyalar coğrafi cəhətdən məhdud ərazilərə malik idi, onları
heç də XIX əsrdəki, üzərində günəşin batmadığı Viktoriya Böyük Britaniyası ilə
müqayisə etmək olmazdı. Müasir dövrdə isə böyük dövlətlər təkcə Yer kürəsinin
sərvətləri ilə kifayətlənməyib, hətta kosmik məkanda mümkün olan şəraitdə rast
gəlinən resurslara nəzarət etmək iştahasına düşürlər.
Əlbəttə, geosiyasi strategiyalar əsrlər ərzində o qədər də dəyişikliyə məruz
qalmır, onlar zamana yararlı olmaq naminə uyğunlaşma metodunu seçirlər.
Qüdrətli dövlətlər zəiflərə öz iradələrini təlqin edir, zəiflər isə digərlərinin daha
qorxulu təsirindən qaçmaq üçün onlardan istifadə etməyə çalışırlar. Bu
strategiyalar qüdrətli olanlara dünyada ağalıq etmək imkanı kimi özlərinin güman
etdikləri bir səlahiyyəti verir. Milli təhlükəsizlik adı altında, uzaq ölkələrdə buna
aid olmayan silahlı əməliyyatlar keçirilir.
Heç də sirr deyildir ki, dünyada, qlobal səviyyədə ağalıq edən və ağalıq
edilənlər kimi iki tip ölkə mövcuddur. Güclülər sərəncamında olan –bu, istər hərbi,
iqtisadi, mədəni və ya texnoloji olsun, – bütün vasitələrlə zəiflərə nəzarət etməyə
müvəffəq olurlar. Zəiflər isə müqavimət göstərmək imkanından məhrum
olduqlarına görə güclülərin himayəsi altında özlərinə sığınacaq tapırlar. Elələri də
vardır ki, asılılığı özünə şərəf sayır, güclü dövlətin forpostu adlanmağa sevinir. Axı
onun suverenliyi də ximera kimidir, sərhədlərini də güclü dövlətin hərbçiləri
qoruyur. Orta əsrlərdən qalmış vassallıq indi xüsusi “şərəfə” sahib olur. Çünki
qüdrətli ağaya malik olmaqla, iyrənc şıltaqlığını davam etdirməyə, yaşayış
məkanını genişləndirməyə çalışır, xeyli əvvəl etdiyi təcavüzün nəticələrini
saxlamaqla ondan bəhrələnmək istəyir. Anlamaq istəmir ki, ağası öz fikrini,
əvvəlki rəyini dəyişə bilər və bu, onun tam fəlakəti ilə nəticələnə bilər. Axı təcavüz
davam edirsə, şiddətlənən intiqam hissi təcavüzkar üçün ağır səhnələrin meydana
gəlməsinə səbəb ola bilər. Ağlını itirməmiş siyasətçilər bu qorxulu variantın baş
verməsi ehtimalını heç vaxt yaddan çıxartmamalıdır.
Münaqişələr heç də boş yerə meydana gəlmir. Birinin iqtisadi və hərbi
cəhətdən güclənməsi, başqalarına meydan oxuması qonşusunu qorxutmaya bilmir.
İmkanlar arasındakı fərq təkcə qorxu yaratmır, qorxuya düşən özünün xilası kimi
münaqişəyə əl atmaq variantını seçir. Bizim eradan əvvəl V əsrin ikinci yarısında
gedən Peloponnes müharibəsində güclənən Afinaya qarşı Sparta məhz bu yolu
seçmişdi.
İnsanlar təbiətən heyvanlardan daha acgözdürlər, hər şeyi dadmaq istəyir,
yeni gördüklərinə tamah salır. Pandalar yalnız bambuk yarpağı və çubuğu ilə
qidalanır, barama qurdunun sürfəsi tut yarpağını yeməklə kifayətlənməklə, istehsal
etdiyi ipək sapdan öz pupuna yuva düzəldir. İnsan isə iştahını susdurmaq üçün hər
şeyə əl atır, lakin doymaq bilmir. Heç nəyi olmayan nəyəsə nail olmaq, bəziləri isə
sərəncamında olanlarla kifayətlənməyib, daha çox şeyə sahib olmaq istəyir, varlılar
28

isə iştahalarını heç də korlamamaqla, həm də malik olduğunu qoruyub saxlamağa
çalışır.
Quşlar, vəhşi heyvanlar özlərinin düzəltdiyi, hördüyü, qurduğu sadə
yuvalarda yaşamaqla kifayətlənirlər. Savannalarda və prerriyada yaşayanlar
təbiətin çılpaq qoynunu ana ağuşu hesab edirlər. İnsanlar isə tələb olunan yaşayış
sahəsi ilə kifayətlənməyib, özlərinə villalar, saraylar tikdirirlər.
Davranışın bu xüsusiyyətini dövlətlərdə də görmək mümkündür. Daha geniş
əraziyə və resurslara malik olmaq istəyi öz ifadəsini həm də hərbi strategiyada
tapır. Müharibəyə girmək üçün dövlətə şöhrət, mükafatla yanaşı, düşmənçiliyin
olması, əks tərəfdə daxili iğtişaşı və aclığın müqavimətini oyatmaq kimi motivlərə
malik olur.
Münaqişələrin yaranması üçün kütləvi informasiya vasitələrindən geniş
istifadə olunur, dini müəssisələr, təhsil ocaqları və ya dezinformasiya əhalini
psixoloji cəhətdən hazırlayır. Təbliğat hücumundan qorunmaq üçün yəhudilərin
güman etdiyi kimi göylərdən gələn informasiya bolluğundan qorunmaq üçün
onların başın mərkəzinə qoyduqları kipa kimi adamlar da özlərini bəlkə bu
qaydada qorunsunlar.
Nikkolo Makiavelli bəyan edirdi ki, adamların məhəbbət bəsləməsindənsə,
onların qorxması yaxşıdır. Bizim eranın I əsrində yaşamış Roma imperatoru
Kaliqula ona nifrət edildiyindən agah olduğundan deyirdi ki, qoy nifrət etsinlər,
ancaq qorxsunlar. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, insanların qorxu hiss
etməsi qısa müddət üçün səmərəli olur, tez bir zamanda nifrətə çevrilir və bu,
əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan nəticələrə səbəb olur. Qədimdən gələn belə bir
fikir də vardır ki, bəzi adamlar məhəbbətə görə, digərləri qorxuya görə, qalanları
isə öz əqidələrinə görə hərəkət edirlər. Əslində, adamlar bu üç şərtin
kombinasiyasını daha çox istifadə edirlər. Həmin kombinasiyadan elə beynəlxalq
əlaqələrdə də istifadə olunur.
Zorakılıq bəzən insanların və xalqların təbiətindən irəli gəlir. Axı sülhsevər
xalqlar, tayfalar da mövcud olmuşdur. Qrenlandiya eskimosları müharibənin nə
olduğunu bilmirdilər. Solomon adalarında adam əti ilə qidalananlar, kanniballar bir
qayda olaraq, əsir götürdüyü düşmənlərini öldürüb yeyirdilər. Yeyilmiş əsirlərin
kəllələrindən isə öz şücaətlərinin nümayişi kimi iri piramida düzəldirdilər. Cənubi
Amerikada Amazonka selvasında yaşayan bəzi hindu tayfaları da insan əti ilə
qidalanmağı heç də qüsur saymırlar. Onların Solomon adaları sakinlərindən bir
mühüm fərqi vardır ki, çox sülhsevərdirlər, heç kəslə vuruşmur, dalaşmırlar. Onlar
doğma təbiətin – meşələrin və çayın verdiyi nemətlərlə qidalanırlar. Adam ətini
yeməyə gəldikdə, onlar vəfat edən babalarının və nənələrinin, atalarının və
analarının cəsədini yeməklə qidalanırlar, bunu mərhumun ruhunun azad olması,
həyatla ölüm arasında dolaşmalarına son qoymaq üçün etdikləri ilə izah edir və
əsaslandırırlar. Deməli, hətta adam əti ilə qidalanan tayfalar da sülhsevərliyi,
müharibələrdən uzaq olmaları ilə seçilə bilər.
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Alman filosofu İmmanuel Kant isə “insanların təbii vəziyyəti heç də sülh
deyildir, müharibədir” fikrini irəli sürürdü və inanırdı ki, “müharibənin özü xüsusi
motivə ehtiyac duyur”. Böyük humanist Erazm Rotterdamlıya görə müharibə “o
qədər quduz və qəddardır ki, insanlardan çox, vəhşi heyvanlara daha yararlıdır”.
Müharibədə yalnız bir məqsəd vardır – istənilən haqqı vermək yolu ilə qalib
gəlmək. Hitler, bütövlükdə natsistlər işğal naminə hər cür ağılsız ideyalardan
istifadə edirdilər. Üçüncü Reyxin minillik ömrü arzulansa da, Hitlerin icadı olan bu
Reyx 12 yaşında dünyadan köçdü, tarixdən silindi. Alman natsistləri üçün insan
həyatının heç bir qiyməti yox idi, ölüm düşərgələri yaratmaqla onlar 6 milyon
nəfər yəhudinin məhvinə səbəb olan Holokostu həyata keçirmişdilər. Heç bir vəhşi
heyvan bu rəqəmin hətta yüz mində birinə bərabər saydakı qurbanlarına belə
qəddarlıqla, amansızlıqla yanaşa bilməz. İnsan adlanan natsistlər isə əclaflığın,
qatilliyin ən yüksək zirvəsini fəth etmələri ilə öyünürdülər, həm də onlar bu
əməllərə görə cəzanın nə vaxtsa gələcəyini heç ağıllarına da gətirmirdilər.
Bəziləri güman edir ki, dünyada zorakılıq endemik xarakter daşıyır, yəni
insan təbiətinin göstəricisidir. Doğrudan da, minillər keçsə də, dünya öz təbii
vəziyyətində qalmaqda davam edir, qana susayan qədim assuriyalılara,
babilistanlılara indi rast gəlinmirmi? Tomas Hobbs güman edirdi ki, adamların
bir-birini Talyon qanunu əsasında, özünün bildiyi kimi cəzalandırmasının qarşısını
kəsmək üçün dövlətin timsalında Leviafan yaranmışdır. Leviafan Bibliya
mifologiyasında təsvir olunan nəhəng dəniz əjdahasıdır və öz gücü hesabına
istənilən canlını cəzalandıra, məhv edə bilər. Lakin təcrübə göstərir ki, nadir
istisnalar nəzərə alınmaqla heç bir Leviafan ədalətsizliyi cəzalandırmaqda elə bir
uğur qazanmır. Çox sayda yaranan ittifaqların da kollektiv təhlükəsizliyə xidmət
etməsi də şübhə altındadır. Onlar bunun əvəzinə, qəribə də olsa, daha çox kollektiv
zorakılıqla məşğul olurlar. Geosiyasətdə də, dövlətlərin bir-birinə saxtakar
münasibəti daha üstün rol oynayır.

Orqanizm daim yaşamağa can atır
Geosiyasi nəzəriyyəyə müvafiq olaraq, dövlət ömür sürən orqanizm kimi sağ
qalmaq və böyümək üçün normal qidalanmağa ehtiyac duyur. Dövlətlərin tabe
olduğu qanunlara əsaslanan prinsiplər xalqların hamısının bərabər olmamasına
əsaslanır. Almanlar öz işğal siyasətlərini “Lebensraum”a və ya yaşayış məkanına
nəzarət etmək və onları genişləndirməklə izah edirdilər. Millətlər də bu məqsəd
naminə daim rəqabət vəziyyətində olur. Məhz “yaşayış məkanı” ideyası zəruri
olaraq İkinci Dünya müharibəsinə gətirib çıxarmışdı.
Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi heç də iri kapitalın iştirakı olmadan baş
verməmişdi. Belələrindən biri dünyanın ən böyük neft şirkəti olan Royal Datç Şell
qrupu idi və onun baş direktoru Almaniyada baş natsistin ölkə rəhbərliyinə
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gəlməsində alət rolunu oynamışdı. O, Rusiyanın hakim bolşevik rejiminə qatı
düşmən olduğuna görə Hitleri müdafiə edirdi. Çünki Şell Azərbaycanda, Bakıda
neft yataqlarının yüksək mənfəətli istismarına can atırdı. Bunun üçün isə SSRİdəki dövlət rejimi dəyişilməli idi. Bunu yalnız Hitler mümkün edə bilərdi. Bakı
nefti dünya siyasətində heç də az rol oynamırdı, axı o vaxtlar nə Yaxın Şərqin
olduqca zəngin neft yataqları, nə SSRİ-nin özündə Tatarıstan və Qərbi Sibirin bol
neft istehsalı var idi. Avropada yalnız Rumıniya sənaye əhəmiyyəti səviyyəsində
neft istehsal edirdi.
Böyük Britaniya hakim dairələri də Abşeron neftinin necə böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu bilirdi və belə nəticəyə gəlmişdi ki, 1939-cu ilin avqustunda
bağlanan Molotov-Ribbentrop paktı Moskvanı Hitlerin müttəfiqi etmişdir.
Həqiqətən də SSRİ Hitler Almaniyasına iri həcmdə neft və taxıl ixrac edirdi.
İngiltərə və Fransa 1940-cı ildə Sovet sənayesini dağıtmağı nəzərdə tutan “Nizə”
planı hazırlamışdı ki, Natsist Almaniyası onun resurslarını ala bilməsin. Buna Bakı
neft yataqlarının bombalanması da daxil idi. Lakin onun icrası mühüm səbəblərə
görə gecikmişdi. Həmin ilin iyununda Fransa da almanlara məğlub olmuşdu, həm
də uzaq məsafələrə uçan bombardmançı təyyarələrə böyük ehtiyac var idi.
Britaniya hərbi-hava qüvvələri Abşeronun neft mədənlərini 1941-ci ilin iyulunda
bombalamağa hazırlaşırdı. Bir ay əvvəl almanların SSRİ-yə silahlı müdaxiləsi ilə
Britaniya artıq onun müttəfiqinə çevrilmişdi, Sovetlər də Almaniya ilə müharibə
apardığından, onunla əvvəlki əlaqələr bütünlüklə kəsilmişdi.
Göründüyü kimi neftlə zənginlik həm də ona sahib olan ölkəyə mürəkkəb
problemlər də yaratmamış qalmır. Almanların bir il on ay ərzində fasiləsiz təchiz
edildiyi Bakı nefti öz mənbəyini fəlakətlə üzləşdirə bilərdi.
Bakı nefti vuruşan almanlara da çox lazım idi, Hitlerin ona sahib olmaq
istəyi isə hədd tanımırdı. Ona görə də Qafqazın işğalına xüsusi əhəmiyyət verirdi
və Şimali Qafqazda xeyli irəliləmişdi. Qafqaz dağlarını aşıb keçmək üçün alpinist
döyüşçülərdən ibarət qrup yaradılmış, “Edelveys” əməliyyatı hazırlanmışdı. Lakin
1942-ci ilin payızında Sovet ordusu almanlrın hücumunu dayandırdı və 1943-ilin
yanvarında əks-hücuma keçib, bütün ərazini azad etdi. Hitleri Qafqazdan daha çox
Bakı nefti maraqlandırırdı, onu ələ keçirməyə can atırdı. Bakı neft yataqlarının
işğalı niyyəti Hitlerin ximeralarından birinə çevrildi. O, başqa səbəblərlə yanaşı,
Bakı nefti ilə cəbhəni təchiz etməkdən ötəri Volqa çayı ilə onun nəqlini kəsmək
üçün Stalinqradı tutmaq istəyirdi. Lakin burada almanların ağır məğlubiyyəti,
əksinə müharibədə straeji dönüşün yaranması ilə nəticələndi.
Bakı neft yataqlarının taleyi dəfələrlə baş vermiş İstambulu işğal etmək
niyyətlərinin puç olmasına bənzəyir. Onların hər ikisini təhlükə anında elə bil ki,
ilahi qüvvə, qəzavü-qədər qoruyurdu. Abşeron neft yataqlarını nə ingilislər
bombalaya bildi, nə də Hitler tuta bildi. Həmlələrin ən qorxulu günlərində belə
Bakı neftçiləri böyük əzmlə çalışır, cəbhəni fasiləsiz olaraq yanacaqla təmin
edirdilər. Onların fədakarlığı qəhrəmanlığa bərabər idi. Mükafatları isə Azərbaycan
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müstəqillik qazandıqdan sonra neft istehsalının daha sürətlə artması, öz dövlətinə
daha böyük fayda verməsi timsalında layiqli ifadəsini tapdı.
Əfqanıstanın isə hələlik neft yataqları yoxdur, lakin taleyinə daim yadelli
işğalçılara qarşı əlində silah mübarizə aparan bu xalqa daim problem yaradan digər
ağılasığmayan bir cəhət vardır. Digər Şərq ölkələrində olduğu kimi burada da
tiryəkdən həm xalq təbabəti üçün, həm də adəti ziyanlı tətbiqinə görə istifadə
olunur, tələbata müvafiq olaraq onun istehsalı da adi hal sayılırdı. Tiryəkin hazır
məhsula çevrildiyi xammal olan lalə bu ölkədə uzun müddət ərzində ənənəvi
məhsul idi və hakimiyyətlər dəyişsə də, tiryək istehsalının qadağan olunması heç
vaxt gündəliyə gəlmirdi. Çünki olduqca gəlirli bir sahə idi. Müxalifət qüvvəsi olan
Taliban prezident Nəcibullanı devirib, hakimiyyətə gəldikdən sonra lalənin ölkə
torpağında becərilməsinin kökünü kəsdi, bu məsələdə onlar tiryəkin İslama zidd
olduğunu əsas götürürdülər. Lakin belə vəziyyət uzun sürmədi. 2001-ci ildə ABŞın Əfqanıstanın müdaxiləsindən sonra bu iyrənc məhsulun istehsalı bərpa olundu
və dinamik inkişaf etməklə rekord rəqəmlərə çatdı. Birləşmiş Ştatlar ordusu lalə
əvəzinə digər bitkilərin becərilməsi imkanlarını araşdırdıqda məlum oldu ki,
başqalarından daha mənfəətli bitki pambıqdır.
ABŞ-da pambıq inhisarçıları bunu eşitdikdə əks tədirlərə əl atdılar.Ölkənin
Cənubu daim pambıq istehsalı ilə məşğul olmuşdu, bu bitkinin becərilməsi və
məhsulunun yığılmasında vaxtilə qul əməyindən istifadə edilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdi. Pambıq plantasiyalarında qul əməyi ağır zülmə bərabər idi
və məhsuldar işləməyənlər plantatorlar tərəfindən cəzalandırılır, ailələrindən
ayrılıb, başqa qul sahiblərinə satılırdı. Konqoda isə XIX əsrin ikinci yarısında
qullarla daha vəhşiliklə davranılırdı, heveya şirəsini toplayan zəncilər gündəlik
normanı yerinə yetirməyəndə, müstəmləkənin ağası olan Belçika kralı II
Leopoldun qoyduyu qayda əsasında onların sağ qolu kəsilirdi. Hollandlar isə
müstəmləkələri olan İndoneziyada kauçuk plantasiyalarında məhsuldar işləməyən
azyaşlı uşaqlarin qollarını kəsirdilər. ABŞ-ın pampıq plantasiyalarında belə
vəhşiliklərə rast gəlinməsə də, zülm, istismar zəncilərin ömrünü zəhərləməkdə
davam edirdi. Fiziki və mənəvi təhqirin şiddəti, iztirab və faciə qul həyatının acı
naxışları idi.
ABŞ indi də də pambıq istehsalında birinci yeri tutur, burada məhsulun
becərilməsi və yığılması tamamilə mexanikləşdirilmişdir, Sovet İttifaqındakı
pambıqçıların ağır zəhmətinə burada rast gəlmək mümkün deyildir. Pambıq
istehsalçıları dünya bazarında aparıcı rol oynayırlar, onlar öz mövqelərinin
zəifləməsi ilə heç cür barışa bilməzdilər. Əfqanıstanın timsalında onlara güclü bir
rəqib meydana çıxa bilərdi, çünki orada pambıq yüksək keyfiyyətli və istehsalı
ucuz xərclər tələb edən olmaqla, xoşa gəlməyən rəqabət yarada bilərdi. Ona görə
də Əfqanıstan əkinçiliyinə yeni inkişaf yolu təqdim edən bu ziyansız planın həyata
keçirilməsi yoluna mümkün olan asan bir sədd çəkildi, bu planın yaddan
çıxarılmasına nail olundu. Beləliklə, Əfqanıstanın lalə plantasiyalarından
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uzaqlaşdırılıb, pambıq istehsalının geniş təşkilinə keçməsi imkanı sıradan çıxarıldı.
Tiryək yenə də Əfqanıstanın iqtisadi inkişafının buxovu və xalqın bədbəxtlik
mənbəyi olaraq qaldı.

Təbii resursların və texnologiyanın cazibə qüvvəsi
XXI əsrin başlanğıcından dünyada qloballaşma prosesi böyük sürət
götürmüşdür. Bir ölkənin icad etdiyi nou-hau, yeni texnologiya sərhədləri aşaraq
digər ölkələrə yayılır və istehsalda müsbət dəyişikliklər əmələ gətirir. Dünyada
SSRİ-nin süqutu ilə kommunist blokunun dağılması nəticəsində bütün ölkələr öz
iqtisadiyyatını azad ticarət bünövrəsi üzərində qurdu. Hətta Çin Xalq Respublikası,
Vyetnam kimi ölkələr də müəyyən ölçüdə sosialist iqtisadi prinsiplərini saxlasalar
da, kapitalizmə daha yaxın olan üsullardan istifadə etməklə, görünməmiş inkişafa
nail oldular. Belə vəziyyət rəqabətin də genişlənməsinə və güclənməsinə səbəb
oldu. Dünya bazarında rəqabətə davam gətirmək üçün daha yaxşı satılan mallar,
yəni keyfiyyətli və ucuz olan əmtəələr istehsal etmək lazım idi. Əks halda, istehsal
olunan mallar satılmayacaq, ölü kapitala çevriləcəkdi.
Türkiyə əvvəllər sənaye istehsalı cəhətdən geri qalırdı, əhalinin məişəti üçün
tələb olunan mallar kənardan alınır və ya gətirilirdi. 1980-ci illərdə liberal
iqtisadiyyata keçid bu geriliyə son qoymaq üçün bünövrə rolunu oynadı, XXI əsrdə
isə Türkiyə sənayesi bütün sahələrdə gur inkişaf etdi. Çoxişlənən mallar istehsalı
isə sürətlə artdı. İndi Çinin dünya üçün oynadığı emalatxana rolunu, Türkiyə öz
qonşuları – Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan üçün, həm də qismən də
Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq ölkələri üçün oynayır. Türkiyədə istehsal edilən
paltar, ayaqqabı, ev ləvazimatı keyfiyyətinə və ucuz olmasına görə həmin ölkələrin
bazarında öz rəqiblərini sıxışdırıb çıxara bilir. Türklər texnologiya “ovçularına”
çevrilmişlər, istehsalatda yenilikləri böyük həvəslə tətbiq edirlər.
Yaxşı məlumdur ki, sənaye istehsalını inkişaf etdirmək üçün xammal və
digər təbii resurslar lazımdır. Bunlarla yanaşı, yüksək texnologiyanın da tətbiqi
tələb olunur, çünki o həm xammala və yanacağa qənaət etməyə imkan verir, həm
də istehsal edilən məhsulun keyfiyyətinə xələl gətirməməklə onun ucuz başa
gəlməsinə şərait yaradır.
Təbii sərvətlər isə təbiətin ayrı-ayrı ölkələrə bəxş etdiyi nemətdir. Elə ölkələr
vardır ki, onlar yeraltı faydalı qazıntılara görə çox kasıbdır, ona görə də diqqəti
sənaye istehsalına, onun diversifikasına verir və bu sahədə yaxşı nəticələr əldə
edirlər. 1960-cı illərdə özünün “yapon möcüzəsi” ilə dünyanı təəccübləndirən
Yaponiya maşınqayırmada, elektron malları sənayesində möcüzələr yaratdı və
planetdə DMİ-yə görə ABŞ-dan sonra ikinci yerə çıxdı. XXI əsrdə bu dinamikasını
itirsə də, yenə də iqtisadi cəhətdən ən qüdrətli ölkələrdən biri olaraq qalır. Vaxtilə
avtomobil sənayesində inqilab törətmiş ABŞ bu sahədə Yaponiya ilə rəqabətdə
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uduzmağa başladı və ölkəyə çox keyfiyyətli və nisbətən ucuz yapon avtomobilləri
ayaq açdı. İllər ötür, avtomobil istehsalına Cənubi Koreya kimi ölkələr də qoşulur,
Almaniya öz nüfuzunu saxlamağa çalışır, lakin Yaponiya avtomobilləri dünyanın
bütün ölkələrini fəth etməklə, özünün yüksək markasını itirmək istəmir. Cürbəcür
ölkələrin yollarında istehlakı iqtisadi cəhətdən daha sərfəli və yüksək keyfiyyətə
malik olan yapon maşınlarını görməmək mümkün deyildir..
Təbii sərvətlər sayca çoxdur və hər birinin tələbata uyğun gəlməsinə görə
üstünlüyü vardır. Axı dəmir filizi nə enerji yaradan nefti, nə də elektronikada
işlədilən qiymətli metalları əvəz edə bilməz. Ona görə də neft və qaz, yüksək
texniki mallar istehsalının tələb etdiyi mis, nikel, uran, almaz, qızıl və boksit kimi
minerallar təbii sərvətlər siyahısına daxildir.
İnkişaf etmiş ölkələrin sənayesi bu mallara daim ehtiyac duyur. Qərb
ölkələrində neftə tələbat əvvəlki qaydada artmadıqda, onu çox istehlak edən Çin,
Hindistan kimi böyük inkişaf yoluna düşmüş ölkələr meydana çıxdı və yanacağa
tələbat heç də azalmadı. Ona görə də əvvəllər müstəmləkəyə sahib olmaq üçün
Afrikada torpaq ovuna çıxan qüdrətli dövlətlər indi də fövqəldövlətlə birlikdə
qitənin sərvətlərinə nəzarət etmək üzərində mübarizəyə girdilər. Bu mübarizə
qitədəki münaqişələri meydana gətirdi. Fövqəldövlət kimi Birləşmiş Ştatlar çalışır
ki, təbii sərvətlərin gələcək tədqiqatı, sənayeləşməsi və ticarəti amerikan şirkətləri
tərəfindən həyata keçirilsin. Hətta təbii sərvətlərin tapılması barədə məlumatlar da
ABŞ tərəfindən həmin ölkələrdən toplanır.
Əgər XXI əsrin əvvəllərində baş verən müharibələrə nəzər yetirsək, bunlar
Yaxın Şərqdə və Afrikanın şimalında, neftlə zəngin olan və ABŞ-ın nüfuz
dairəsində olmayan ölkələrdə getmişdi. 2003-cü ildə ABŞ İraqa qarşı saxta bəhanə
ilə silahlı müdaxilə etdi və Səddam Hüseyni hakimiyyətdən məhrum etdi. Bunun
arxasında nəhəng neft amili dururdu. Səddam Küveyti işğal etdiyi kimi, Səudiyyə
Ərəbistanına da hücum edə bilərdi və onu məğlub etsə, dünyadakı ən iri və ən ucuz
neft yataqlarına nəzarəti ələ keçirə bilərdi. Bu yataqlar isə dünyanın məlum
ehtiyatının yarısına bərabər qiymətli bir resursa malikdir. Hadisələrin belə gedişi
Birləşmiş Ştatlar və Qərb dünyası üçün izahı çətin olan problemlər yaradırdı. ABŞ
İraqa hücum etməklə, Səddamın öz qonşuları üzərində ağalıq iddialarına son
qoydu.
Təbii sərvətlərə sahib olmaq və ya onun istehsalına nəzarəti ələ keçirmək
məsələnin heç də bütövlüklə həll edilməsi deyildir. Onların nəql edilməsi,
nəqliyyatın və onun yolunun təhlükəsizliyi də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Hələ
Aleksandr Makedoniyalı yürüşlərinə başlamamışdan əvvəl logistika şəraitini
nəzərdən keçirib, onun faydalı olub-olmamasını müəyyən edirdi. Bu məsələdə
keçiləcək yolun əsgərləri qida ilə, atları isə ayaqaltı otla təmin etməsi imkanları
öyrənildikdən sonra qərar qəbul olunurdu.
Müasir dövrdə ticarət qlobal xarakter daşıdığından, bu həm xammal, həm də
hazır məhsula aiddir, nəqliyyat yollarının, xüsusən dünya ticarətinin 80 faizinin
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keçdiyi dəniz yollarının təhlükəsizliyi, bu nöqteyi-nəzərdən onlara nəzarətin əldə
edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əslində, indiki dövrdə okeanlara nəzarət
dünya bazarına nəzarət mənasını verir. Çinin iqtisadi cəhətdən nəhəngə çevrilməsi,
onun digər tarixi ambtsiyalarını da oyada bilər, bu vaxt Sakit və Hind
okeanlarından keçən ticarət yolu müəyyən dəyişikliklərə məruz qala bilər ki, bu da
Qərb ölkələri üçün arzuedilməzdir.

İqtisadi qüdrət və münaqişə
Hərbi qüdrət birinci növbədə iqtisadi potensiala əsaslanır. Əksər
müharibələrin başvermə səbəbi axtarıldıqda, onun bu və ya digər dərəcədə iqtisadi
amillər olduğu nəzərə çarpır. Geridə geniş danışılan Birinci Dünya müharibəsinin
baş verməsi üçün bəhanələrə əl atılsa da, başlıca səbəb əlavə iqtisadi faydaya malik
olmaq istəyi idi. Almaniya başlıca sənaye ölkələri ilə iqtisadi rəqabətdə üstün
mövqeyə malik deyildi, onlarla iqtisadi sahədə döyüş də çox baha başa gələ bilərdi.
Almaniya dünya sənaye istehsalı süfrəsinə gec gəlsə də, iti iştaha nümayiş etdirirdi
və çox şeyə nail ola bilmişdi. Kayzer II Vilhelm isə mərhum kraliça Viktoriyanın
nəvəsi olduğu halda, Britaniyanı diz çökdürmək istəyirdi. Almaniya AvstriyaMacarıstan imperiyasının Balkanlardakı mənafeyini qorumaq, mövqelərinin
möhkəmləndirmək naminə Antantaya qarşı müharibəyə girdi və dörd ildən sonra
məğlubiyyətlə üzləşdi və əvvəlki imkanlarının da xeyli hissəsini itirməli oldu.
Böyük Britaniya Asiyada da guya azad ticarət naminə Çini 1839–1842-ci
illərdəki və 1856–1860-cı illərdəki Tiryək müharibəsinə cəlb etmişdi. Çin öz
ərazilərini narkotik maddələrin mənfəətli satışı üçün ingilislərə açmaqdan imtina
etmişdi. Böyük Britaniya bu ticarətdən böyük fayda götürəcəkdi. Çin öz xalqını
narkotik asılılıqdan xilas etmək kimi xeyirxah mövqedən çıxış edirdisə, İngiltərə
yaxşı pul qazanmaq xatirinə millətin bir hissəsinin narkomanlara çevrilməsinə də
əhəmiyyət vermirdi. Müharibə Çinin məğlubiyyəti ilə nəticələndi və Böyük
Britaniya soyğunçuluq siyasətini həyata keçirdi.
ABŞ Konstitusiyası qəbul edildikdən sonra insan haqları haqqında 10
maddədən ibarət Billə – əlavələrə məruz qalsa da, ölkədə quldarlığın
mövcudluğuna və perspektivinə toxunulmamışdı. Bəlkə də, yeni doğulan dövlət,
azacıq da olsa, quldarlığın ləğvini nəzərdə tutsaydı, ən azı, əsasən, bəzi ştatlarının
separatizmi və digər problemlərlə üzləşərdi. Lakin quldarlıq respublikanın imicinə
mənfi təsir göstərməkdə davam edirdi və sənayeləşmiş Şimal quldarlığın ləğv
edilməsini istəyirdi və orada güclü abolitsionistlər hərəkatı meydana gəlmişdi.
Sənaye Şimalı ilə aqrar quldarlıq Cənubu arasında iqtisadi mübahisə XIX əsrin
ortalarında daha da qızışmışdı. Şimalla Cənub arasındakı iqtisadi rəqabət
ingilislərlə almanlar arasında yarım əsr sonra baş verənə bənzəyirdi. Hər iki halda
belə qeyri-tarazlıq müharibələrin yaranması ilə nəticələndi. Birləşmiş Ştatların
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Şimaldakı zavod və fabriklərində qul əməyinə ehtiyac yox idi, çünki sənaye əməyi
müəyyən hazırlıq və savadlılıq tələb edirdi, qullar isə bundan məhrum idi. Cənubda
isə pambıq və tütün plantasiyalarında işçi qüvvəsi qullar idi və onlar olmasaydı,
Cənubun təsərrüfat həyatı iflic olardı. Əslində, Birləşmiş Ştatlar iki hissəyə
bölünmüşdü. Cənub Şimalın abolyutsionistlərindən, qaçan qulları onların himayə
etməsindən çox narazı idi. Belə dualizm öz həllini müharibədə gördü. Linkolnun
prezident seçilməsinə görə Cənub ştatları bir-birinin ardınca mərkəzi hökumətin
tərkibindən çıxıb, Konfederat yaratdı. Konfederat öz ərazisində olan hərbi bazaları
tutub müsadirə etdikdə Şimalla Cənub arasında 1861–1865-ci illərdə gedən
Vətəndaş müharibəsi başlandı. Vətəndaş müharibəsi şimallıların, federalistlərin
qələbəsi ilə başa çatdı. Vətəndaş müharibəsinin Amerika üçün ən başlıca nəticəsi
ittifaqı qoruyub saxlamaqla yanaşı, quldarlığın ləğv edilməsi idi. Cənubun
iqtisadiyyatını qidalandıran quldarlığın yoxa çıxması, ölkənin federal hökumətinə
qarşı Cənubun müqavimət qüvvəsini də yoxa çıxardı.
Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində sənayeləşmə inkişaf etdikcə, xammal
materiallarına və enerji ehtiyatlarına, onlara tələbat artdığına görə daha çox ehtiyac
duyulurdu. Ticarət aparmaq üçün dəniz yolları açıldı və inkişaf etdirildi.
Kolumbun, Basko da Qamanın, Magellanın, Kukun kəşfləri dəniz ticarət yolları
üçün bünövrə rolunu oynadı, necə ki qədim romalıların Avropada çəkdiyi yollar
əsasında qitənin müasir quru yolları şəbəkəsi meydana gəlmişdi. Sənayedə yeni
nəhənglər meydana gəlirdi. Qısa müddət ərzində Almaniya polad istehsalı və
kimya məhsulları sənayesində aparıcı rol oynamağa başladı. Lakin təbii sərvətlərə
ciddi ehtiyac duyurdu, çünki onun çox sayda müstəmləkələri yox idi, oradan özünə
lazım olan təbii sərvətləri çıxara bilsin. Ona görə də qonşuluğundakı yeni əraziləri
işğal etmək yollarını axtarırdı. Həm də kayzer II Vilhelm Britaniya hərbi-dəniz
qüvvələrinin hegemonluğuna qısqanclıqla yanaşırdı, Almaniyanın bu sahədəki
geriliyinə son qoymaq istəyirdi. Alman donanması qarşısında Fransız hərbi-dəniz
qüvvələrinin üstünlüyünü ləğv etmək vəzifəsi də dururdu. Britaniya və Fransa da
öz növbəsində qitədəki yeni rəqiblərini darmadağın etmək istəyirdi. Birinci Dünya
müharibəsinin başlanması dünyanı bölmək, nüfuzun yayıldığı və maliyyə
kapitalları areallarını, müstəmləkələri yenidən bölüşdürmək üstündə mübarizənin
kulminasiya nöqtəsi idi.
Müharibə də öz tələblərini diktə edirdi. Suüstü gəmilərdə Britaniyaya
çatmağın mümkün olmadığını görən Almaniya sualtı qayıqlar istehsalına və dəniz
döyüşlərində ondan istifadəyə daha ciddi fikir verirdi. Almaniyanın hərbi xadimləri
sualtı qayıqlar hesabına müharibədə qalib gələcəklərinə ümid edirdi. Lakin bir
silaha arxalanmaqla qələbə mümkün deyildi və sualtı qayıqlar dəniz döyüşündə nə
qədər fayda versə də, tam üstünlük qazana bilmədi, quruda isə ABŞ müharibəyə
qatıldıqdan sonra Almaniyanın vəziyyəti ağırlaşdı.
Belə idrak səhvləri, vəziyyəti hərtərəfli təhlil edib, düzgün qərara gəlməmək
heç də yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmır. İmperialist müharibəsi pulemyotun icadını,
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ondan geniş istifadəni meydana çıxarmışdı və güman edilirdi ki, pulemyot yeni
müharibənin başlanmasının qarşısını alacaqdır. Bu heç də belə olmadı, Birinci
Dünya müharibəsində ilk dəfə məhdud səviyyədə tankdan və aviasiyadan istifadə
olunmağa başlandı və onlar daha kütləvi qırğın əmələ gətirmək gücünə malik
idilər. İkinci Dünya müharibəsi isə əvvəlki bütün müharibələrdən fərqli olaraq
motorlar müharibəsinə çevrildi və motorun işləməsi çoxlu yanacaq tələb edirdi.
Almaniya müharibənin gedişinin sonrakı illərində yanacağın nisbətən qıtlığı
ucbatından hərbi texnikadan səmərəli istifadə edə bilmirdi. SSRİ və Böyük
Britaniya ABŞ-ın yanacaqla kömək etməsinə görə bu sahədə ehtiyac hiss etmirdi.
SSRİ-də döyüşən ordunun yanacaq tələbatının ödənilməsində Bakı nefti olduqca
böyük rol oynayırdı. Almanlar isə yanacağın çatışmaması üzündən SSRİ-yə
müdaxilə edərkən 700 min qoşqu atından istifadə etmişdi.
Pulemyota imperialist ölkələrinin bəslədiyi ümidlər tam əks olan bir sahədə
özünü doğrultdu – pulemyot imperializmin özünün məhvinə nail olmaq vəzifəsini
həyata keçirdi.
Birinci Dünya müharibəsi başa çatdıqda dünya xalqlarının yarısından çoxu
başlıca sənaye dövlətlərinin hakimiyyəti altında idi. Daha çox maddi və iqtisadi
imkanlara malik olan dövlətlər diqqət mərkəzində olmaqla, digərlərinin taleyinin
həllini gündəliyə çıxarırdılar.
SSRİ-nin süqutundan sonra yeganə fövqəldövlət kimi qalmış ABŞ öz artan
iqtisadi iştahasını ödəmək üçün ərazisindən çox-çox uzaq ölkələrdə
təhlükəsizliyinə qorxu yaranması bəhanəsi altında onlara müdaxilə etməkdən də
çəkinmirdi. Liviya prezidenti Müəmmər Qəddafi diktatorluğu ilə yanaşı, ekssentrik
xarakterinə görə qeyri-adi hərəkətlərə yol verir, terror törətməkdən də çəkinmirdi.
Britaniya hava səmasında böyük insan tələfatına səbəb olan sərnişin təyyarəsinin
partladılmasını da çox müddət keçdikdən sonra etiraf etmiş və həlak olanların
ailələrinə cərimə pulunu ödəməyə razılıq vermişdi. ABŞ artıq hərəkətini
qabaqcadan müəyyən etməyin mümkün olmadığı bu dövlət rəhbərini özünə hədəf
seçmişdi. Düzdür, onun öz xalqına qarşı amansız olması da dilə gətirilsə də, əsl
səbəb Qəddafinin ölkədəki neft istehsalına görə həddən çox varlanması, böyük
maddi imkanlara malik olması idi. Güman edilirdi ki, Qəddafinin qızıl və gümüş
ehtiyatlarının hər biri 143 ton miqdarındadır, onların ümumi dəyəri 7 milyard ABŞ
dolları edirdi. Belə bir fikir də dolaşırdı ki, Qəddafi nefti ABŞ dolları ilə deyil,
başlıca olaraq öz valyutası vasitəsilə satmaq istəyir. Vaşinqton bunun baş
tutmasına imkan verə bilməzdi, başqaları da ona qoşulsa, dollar ağır zərbə alardı.
Axı ABŞ-ın bütün beynəlxalq əlaqələri dollarla gedirdi. Müasir dünyada ingilis
dili “linqua franca” olduğu, yəni hər yerdə işlədildiyi kimi, ABŞ dolları da
beynəlxalq valyuta aləmində eyni rolu oynayır. Qəddafi nə qədər var-dövlətə malik
olsa da, zəif iqtisadi və hərbi gücə malik olan dövlətin rəhbəri idi və fövqəldövlətə
meydan oxuya bilməzdi. Bu ağılsızlığı ona çox baha başa gəldi, özü öldürüldü,
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paytaxtı dağıdıldı, iki onilliyə yaxın müddətdə ölkədə vətəndaş müharibəsi kiçik
fasilələrlə getməklə, hələ də zəifləmək bilmir.
Şimali Koreya beynəlxalq aləm tərəfindən izqoya çevrilmişdir, nüvə silahına
sahib olması bəhanəsi altında ona çox sayda təzyiqlər edilir. Ölkədə əhali böyük
ehtiyac içərisində yaşayır, quraqlıq illərdə isə az qala aclıqla üzləşir. Koreyalılar
tarixi təcrübəsinə, hətta yaponların əsarəti altında olanda namusunu da qoruyub
saxlaya bilmədiyinə görə özünü müdafiə üçün hər şeyə əl atır, nüvə silahını
düşməndən qorumaq qalxanı hesab edir. Qədim Epir çarı görkəmli sərkərdə
Epaminond yatanda da qalxanından ayrılmırdı, başının altına qoyurdu. Bir dəfə
yuxudan oyandıqda qalxanını yanında görməyəndə böyük təlaş keçirmişdi. Şimali
Koreya da müasir kütləvi qırğın silahı olan atom bombasına belə münasibət
bəsləyir. Lakin Şimali Koreyaya edilən təzyiqlərin, öz qapısını açmaq tələbinin
daha əsaslı səbəbləri də vardır. Müəyyən edilmişdir ki, dünyanın nadir
minerallarının üçdə ikisinə Şimali Koreya sahib ola bilər, burada onların miqdarı
hətta Çində olduğundan da 6 dəfə çoxdur. Bu isə Şimali Koreya tərəfindən
fövqəldövlətə qarşı bir çağırış rolunu oynayır, bu çağırışa cavab kimi isə həmin
xalqı iqtisadi asılılıqda, ehtiyac içərisində saxlamaq yolu seçilmişdir.
İqtisadi faktorlar müasir dünyada elə böyük əhəmiyyətə yiyələnir ki,
geosiyasətdə hətta hərbi qüdrət də onun kölgəsində qalır. SSRİ hərbi cəhətdən heç
də ABŞ-dan geri qalmırdı, lakin iqtisadi cəhətdən zəif olduğundan adi həmlələrə
də davam gətirməyib dağıldı, öyündüyü hərbi qüdrət də əhəmiyyətini itirdi. Ona
görə də inkişaf etmiş dövlətlər üçün iqtisadi irəliləyiş axtarışları ən mühüm
strategiyaya çevrilə bilər.
Müasir dövrdə bəzən müharibə aparmaq üçün silaha əl atmağa da ehtiyac
qalmır. Maliyyə silahlarından istifadə daha sərfəli olur, çünki burada insan
tələfatına yol verilmir, hədəf seçilən ölkəni viran qoymaq lüzumu yaranmır.
İqtisadi amillərlə təsir göstərilməsinə borclar vermək, sanksiyalar tətbiq etmək,
kredit dərəcəsinin azaldılması ilə onu şirnikləndirmənin güclənməsi daxildir.
Kiberhücumlar isə hədəf seçilən ölkəni iqtisadi cəhətdən tam iflic etməyə qadirdir.
Son vaxtlarda Venesuela kiberhücuma məruz qalmaqla, orada elektrik enerjisi ilə
təchizat pozuldu, ölkə ərazisi qaranlıqda qatıldı. İqtisadi silah rolunu oynayan
alətlərlə qarşıdurma başlıca məqsədlərə çatmaq üçün istifadə olunur. Zəif ölkə
onunla təsəlli tapır ki, iqtisadi müharibə qan tökülmədən gedir, guya hətta ona
həm də öz sifətini saxlamağa imkan verir.
İqtisadi gerilik qüdrətli dövlətlərə sığınmaq ehtiyacı yaradır və vaxtilə
fövqəldövlətin varisi özünü ianə xahiş edən dilənçi kimi aparırdı. Onu qınamaq da
çətindir. 1990-cı illərin birinci yarısında Rusiyanın illik büdcəsi vur-tut 20 milyard
dollar olanda Nyu-York şəhərinin büdcəsi 27 milyard dollara bərabər idi. Belə bir
vəziyyətdə Rusiya Birləşmiş Ştatların köməyindən, onun verdiyi borclardan asılı
idi. Rusiyanın o vaxtkı Xarici İşlər naziri Andrey Kozırev ABŞ-ın göstərişi ilə
oturub-dururdu, ona “Mister hə” deyirdilər. SSRİ Xarici İşlər naziri işləmiş Eduard
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Şevardnadze də Amerikaya xidmət göstərmək üçün vətəninin mənafelərinə
xəyanət etməyə hazır idi.
Vaxtilə SSRİ-ni nüvə silahına sahib olan Yuxarı Volqa adlandırırdılar,
Rusiya isə, heyvandarlıqla məşğul olub, öz minimum ehtiyacını bu yolla ödəyən
masayilər tayfasını yada salırdı. Sərxoşluğa qurşanmış prezident Boris Yeltsin
ölkənin iqtisadi dirçəlişinə cəhd göstərmirdi, ölkədə inflyasiya görünməmiş
səviyyədə artmışdı, çıxış yolunu isə Birləşmiş Ştatların nökəri rolunu oynamaqla,
ondan kömək diləməkdə görürdü. Əhalinin ətə olan tələbatımım “Buş budları”
adlanan aşağı keyfiyyətli toyuq əti hesabına ödənilməsinə bel bağlanırdı. SSRİ-dən
miras qalmış iri müəssisələr ayrı-ayrı fırıldaqçılara su qiymətinə satıldı və bu,
ölkədə oliqarxlar silkinin yaranmasına səbəb oldu. “Vauçerlər” fırıldağı ilə
müəssisələrin özəlləşməsindən xalq kütləsi heç nə əldə edə bilmədi. Bu vaxt həm
də Rusiya dövlətçiliyinin dağılması prosesi gedirdi.
Belə bir şəraitdə Vladimir Putin hakimiyyətə gəldi, çökmüş ölkəni
dirçəltmək cəhdi böyük idarəetmə təcrübəsi olmayan bir adamın sahilə atılmış
balinanı okeanın sularına qaytarmağa girişməsinə bərabər idi. Burada elə bir
hiperbolaya yol vermək də yoxdur, taqətdən düşmüş Rusiya öz ərazi ölçüsünə görə
yaşamaqdan bezmiş belə balinanı xatırladırdı. Putin ölkənin sağlam qüvvələrini
konsolidasiya etməyə girişdi, Çeçenistan müharibəsinin başa çatması isə, ölkədə
qorxulu separatçılıq meyillərinə son qoydu. Vəziyyət elə yerə gəlmişdi ki,
Çeçenistanda vuruşan ərəb mənşəli Xəttab Şimali Qafqazda İslam xilafəti
yaratmaq eşqinə düşmüşdü. Çeçen müharibəsinin yatırılması Rusiyanın ərazi
bütövlüyünü qoruyub saxlamaq demək idi. SSRİ-ni dağıtmaqda iştirakları olanlar
Rusiyanın da xırda parçalara bölünməsinə ümid edir və bu yola daş döşəməklə
məşğul olurdular.
Putin rıtsarlara məxsus bir cəsarət göstərdi və ölkənin idarəçiliyini başqa,
səmərəli relslərə keçirdi. Liberal qüvvələr onun qurduğu şaquli hakimiyyət
modelinə lənət yağdırırlar. Lakin Rusiya kimi nəhəng əraziyə və çox müxtəlif
xalqlara malik olan bir ölkədə demokratiya pərdəsi altında hakimiyyətin eroziyası
ağır nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Böyük mütəfəkkir Şarl Monteskye özünün
“Qanunların ruhu” əsərində iri ərazisi olan ölkədə demokratiyanın tətbiqini çətin
olduğunu bildirmişdi və yalnız xalqın bilavasitə özünün iştirak etdiyi
demokratiyanı daha yararlı sayırdı. Putin Rusiya üçün əlverişli olan yolu tutdu və
rusiyalıları tarixini unutmaq kimi qorxulu amneziyadan xilas edə, onu həm də
ələbaxımlıq kimi psixi xəstəlikdən sağalda bildi. Rusiya prezidenti özünə qarşı
olan həmlələrə məhəl qoymayaraq, çətin döyüşlərdən çıxmış sərkərdə kimi vuruş
meydanını nəinki tərk etmir, ölkəsinin nüfuzunu yüksəltmək üçün öz yolunu
davam etdirir və xalq da bu yolun daha səmərəli olduğuna inam gətirdiyindən
Putinə böyük dəstək verir. Heç bir böyük ölkənin rəhbərinin reytinqi Putinin
hakimiyyətdə olmasının 20-ci ilində də əhalinin ona göstərdiyi ehtimad dərəcəsi ilə
müqayisə oluna bilməz.
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Putinin Rusiyanı dirçəltmək tədbirlərinə münasibət heç də birmənalı
deyildir, onların arxitektoruna qarşı kəskin hücumlar edilir. Hillari Klinton ABŞ-da
2016-cı ildə keçirilən prezident seçkilərində əndazəni aşaraq Putini Hitlerlə
müqayisə etmişdi. Hətta nifrət bəslədiyin siyasi xadimə Hitler kimi ümumbəşəri bir
caninin yarlıkını vurmağın özü böyük ədalətsizlikdən xəbər verir və belə
müqayisəni dilə gətirənin özünü də heç də hörmətlə mükafatlandırmır..
Rusiyanı hərbi cəhətdən blokadaya almaq cəhdləri də edilir. NATO
Rusiyanın sərhədlərinə çox yaxınlaşır. Vaxtilə Varşava müqaviləsi ləğv ediləndə,
NATO-nun Rusiyaya doğru irəliləməyəcəyinə söz verilmişdi. Sadəlövh Mixail
Qorbaçov bu sözə inanıb, sənəd tələb etməmişdi, şifahi söz isə az sonra unudulur
və onu dilinə gətirəndən məsuliyyət tələb etmək də qeyri-mümkün olur. Siyasətdə
sadəlövhlük düşmənin, rəqibin hər sözünə inanmaq psixikanın normal olmadığını
göstərir və ya kölə psixologiyası ilə hərəkət etməkdən başqa bir şey deyildir.
Qorbaçov təkcə nəhəng ölkənin qəbirqazanı rolunu oynamadı, həm də onun varisi
üçün ağır problemlər yükü qoydu, onların həlli isə yüz dəfə artıq səylərin
göstərilməsini tələb edir.
Putin diplomatiyada da rəqiblərinə, fövqəldövlətin rəhbərinə uduzmur,
əksinə, öz ideyalarının və mövqeyinin düzgün olmasını sübut etməyə qadir
olduğunu nümayiş etdirir. Putin təkcə diz çökmüş ölkəni ayaq üstə qaldırmadı,
həm də başçılıq etdiyi dövlətin nüfuzunu xeyli yüksəldə bildi. Rusiya iqtisadi
cəhətdən nə ABŞ, nə Çin, nə Yaponiya, nə də AFR ilə müqayisə oluna bilməz,
onlardan xeyli geridir. Lakin Rusiyanın beynəlxalq aləmdə vəzni, dünya
hadisələrinə təsir göstərmək qabiliyyəti, böhran anlarında məsələlərə müdaxilə
etməsi və yaxşı nəticələrə malik olması iki onillik ərzində baş verən olduqca
pozitiv metamorfozalardan xəbər verir. Putin bir sıra postsovet respublikalarının da
eyni istiqamətdə fəaliyyət göstərməsi üçün çox işlər görür. Gürcüstan, Ukrayna
buna qarşı çıxış etsələr də, onların təsir gücü Rusiya ilə müqayisədə çox zəifdir.
Min ilə bərabər olan böyük bir tarixin sahibi Rusiya qüvvətli, ona əvəzsiz
xidmət göstərmiş dövlət başçıları kimi, zəif, iradəsiz, onu dağıtmağa xidmət
edənləri də görmüşdür. Bəziləri infantilizm, digərləri sərxoşluq nümunələri kimi
xatırlanır. Putin fenomeni mübahisələrə səbəb olsa da, Rusiyanın xilası üçün
mühüm bir amilə çevrilmişdir. Onu idealizə etmək də düzgün deyildir, çünki çox
sayda problemlər hələ öz həllini tapmamışdır. İqtisadi inkişafın zəif tempi ilə
yanaşı, sosial vəzifələrin də həlli yaxşı getmir. Böyük bəla sayılan infilasiya
problemi əsasən həll olunsa da, əmək haqqlaının və pensiyaların minimum
səviyyəsi çox aşağıdır. Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparıldığı dəfələrlə
qeyd edilsə də, nəticə heç də öyünüləsi deyildir. Bütün bu problemləri Rusiya
siyasətçiləri də etiraf edirlər. Lakin ölkəsini süqutdan, dağılmaqdan qoruyub, xeyli
inkişaf və nüfuz sahibliyinə yiyələnməyə çıxarmaqda Putinin xidmətlərini heç cür
inkar etmək olmaz.
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Qlobalizmin yeni mərhələsi
Qloballaşma donub-qalmır, dərin transformasiyalara məruz qalır.
Qloballaşma prosesindən kənarda qalmayan dövlət, demək olar ki, yoxdur,
beynəlxalq ticarət ən biganə olanları da onun ağuşuna sığınmağa məcbur edir.
Beləliklə, qloballaşma prosesi böyüyərək və genişlənərək, neoqlobalizm fazasına
keçmişdir.
Vaxtilə qloballaşmadan müəyyən məsafədə olan Çin indi qloballaşmış azad
ticarətdə dünya liderinə çevrilmək məqsədini güdür, Çin həm də kommunist ölkəsi
olaraq qalır. Lakin bu ona ABŞ-dan sonra iqtisadi cəhətdən ikinci dövlət olmasına
mane olmur.
ÇXR Sədri Si Tszinpin liberal kommersiyanın genişlənməsinə xüsusi fikir
verir. ABŞ-ın Çinə qarşı ticarət müharibəsi də ona müəyyən təsir göstərsə də,
irəliyə doğru hərəkətinə mane ola bilmir. ABŞ dünya telekommunikasiya
sferasının ən iri şirkətlərindən biri olan Çinin “Huavey” konserninin məhsullarının,
xüsusən smartfonlarının onun öz məhsulunu sıxışdırmasına görə firmaya qarşı
sanksiyalar tətbiq etmişdir və gözləyirdi ki, şirkət iqtisadi tənəzzülə məruz
qalacaqdır. Nəhəng “Huavey” isə ABŞ -ın sanksiyaları şəraitində də milyardlarla
dollar gəlir götürməsini azaltmadı, əksinə, artırdı və dövriyyəsini əvvəlki dövrlə
müqayisədə 27 faiz yüksəltdi. “Huavey”in Çin daxili bazarında payı 66 faiz
artaraq, 42 faizə çatmışdır. Həm də Rusiyada nəhəng bazara sahib olmuşdur. Çinin
digər məşhur şirkəti “Alibaba” 2019-cu ilin noyabrında bir gündə 1 milyard dollar
pul qazanmışdır. Nəhənglərə, deyəsən, ağcaqanad sancması da elə bir təsir edə
bilmir. Çin özü isə çox iri konsernlər şəbəkəsi ilə öyünə bilər.
2019-cu ilin 2 dekabrında Rusiyanın Çini təbii qazla təmin edəcək, 55
milyard dollar dəyərindəki qaz kəmərinin işə salınması enerji infrastrukturasında
və siyasi mühəndislikdə nəhəng nailiyyətdir. Bu kəmərin çəkilməsindən məqsəd
Çinin 400 milyard dollar məbləğinə bərabər olan həcmdə, dəqiq deyilsə 30 il
ərzində 1 trilyon kub metr təbii qazı Rusiyadan almasıdır. Kəmər Rusiya ərazisində
Yakutiyadan başlayıb, Blaqoveşenskə çatır, keşdiyi əraziyə görə onu “Sibirin
gücü” adlandırırlar, sonra Çin torpaqlarında uzanmaqla öz yolunu davam etdirir.
ÇXR-ə ildə 38 milyard kub metr qazın verilməsi, Çində ondan 500 milyon adamın
istifadə etməsinə imkan verəcəkdir. Amerika mətbuatı bu layihənin başa gəlməsini
Vladimir Putinin və Si Tszinpinin ABŞ-ın hegemonluğuna qarşı yönələn çağırışları
kimi qiymətləndirir. Onların hər ikisi kəmərin açılışı təntənəsində Moskva və
Pekin arasında yaradılan telekörpü vasitəsilə iştirak etmək imkanı qazanmışdılar.
Çində tikinti- inşaat işləri də qeyri-adi sürətlə gedir, böyük şəhərlərdə
göylərə ucalan binaların sayı yağışdan sonrakı göbələk kimi artır. Bu isə Çində
ağılasığmayan layihələrin yaranmasına səbəb olur. Çin yaxın gələcəkdə Pekin və
Şanxay meqapolislərini, hər birində 130 milyon nəfər əhalinin yaşadığı məkana
çevirmək istəyir. Bu şəhərlərin hər birində Rusiyanın və ya Yaponiyanın əhalisinin
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sayı qədər sakin yaşayacaqdır. Yəqin ki, atlantlar da belə nəhəngliyə təəccüb
qalardı.
Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə ABŞ Çin mallarına ağır tariflər
qoyur və bunu belə izah edir ki, onun müəssisələri BŞ iqtisadiyyatına ziyan vurur,
həm də Tramp öz şirkətlərinin Çindən çıxarılması müraciətini edir. O, bəyan edir
ki, Çin Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olandan çox sayda amerikan şirkətləri
bağlanmışdır. Ona görə də DTT-nin nizamnaməsinə yenidən baxılmalıdır.
Əlbəttə, Pekin belə nəhəng dinamikaya nail olmaq üçün daim innovasiyaya
can atır və çalışır ki, irəliyə doğru sıçrayış qaydasındakı irəliləməsini
dayandırmasın. ABŞ isə Çin firmalarını onun nou-haularını oğurlamaqda
günahlandırır. Tramp ABŞ texnologiyasını oğurllanması şübhəsinə görə Çini
cəzalandırmaq istəyir.
Son vaxtlarda Çində elmi axtarışların, texnolgiyanın belə sürətlə inkişaf
etməsi həmin iddiaların əsassız olması düşüncəsinə gətirir. Çində ixtiraçılıq
hərəkatı geniş vüsət almışdır, 1,5 milyon Çin vətəndaşı öz ixtiraları üçün patent
almaq barədə müraciət etmişdir, bu da bütün dünyadakı ixtiraçıların 50 faizini
təşkil edir.
Asiya nəhənginə çevrilən Çin qloballaşma prosesində də fəal iştirak etməyə
can atır və çalışır ki, onda dominant rol oynasın. Axı bəzi sahələrdə o artıq ABŞ-ı
da geridə qoymuşdur və alıcılıq qabiliyyəti pariteti göstəricisinə görə dünyada
birinci yeri tutur. Çin artıq yüksək keyfiyyətli mallar istehsal etməyə də qadirdir və
onları öz rəqiblərindən çox ucuz qiymətə satır. Onun istehsal etdiyi mallar
keyfiyyətinə, dizaynına görə ən məşhur dünya şirkətlərinin məhsullarından heç də
geri qalmır, həm də onları, rəqabət etdiyi mallardan 2-3 dəfə ucuz qiymətə satır.
Belə bir şəraitdə həmin məşhur şirkətlər rəqabətə dözməyib uduzurlar.
Götürdüyü mənfəət, dövriyyəsinin sürəti ona texnologiyada yeni zirvələr
fəth etməyə imkan yaradır, vaxtilə hərbi sahədə və kosmosun tədqiqində geridə
qalan Çin indi ən qabaqcıl ölkələrlə bu sahələrdə də yarışa girə bilir. Onun
beynəlxalq əlaqələri də böyüyür. Yeni İpək Yolu və Dəniz İpək Yolu, bu,
həmçinin Qurşaq və Yol təşəbbüsü kimi tanınır, onlardan məqsəd isə Çini Avropa
ilə quru yolla, Afrika və Cənubi Amerika ilə isə okean vasitəsilə birləşdirməkdir.
Ticarət müharibəsinə gəldikdə, bu heç də arzuolunan hal deyildir və
beynəlxalq kommersiyaya xəbər toxundurmamış qalmır. Bundan Çinə zərər dəysə
də, uzaq gələcəkdə ABŞ-ın özünə və Qərbi Avropa dəvlətlərinə daha ağır ziyan
vuracağı ehtimalı da böyükdür. Ticarət ta qədimdən dövlətlər üçün iqtsadi
inkişafın lokomotivi rolunu oynamışdır. Karl Marks istehsalın əhəmiyyətinə
üstünlük verirdi. Sonralar isə ticarət daha mühüm sahəyə çevrildi.
ABŞ prezidenti Donald Tramp 24 sentyabr 2019-cu ildə BMT Baş
Məclisindəki çıxışında müdrik liderlərin daim öz xalqı və ölkəsi naminə işlədiyini
qeyd etməklə, gələcəyin qlobalistlərə deyil, vətənpərvərlərə məxsus olacağını
bəyan etmişdi. Trampın çağırışı qlobalizmin əleyhinə olmaqla, milli dövlətlərin
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möhkəmlənməsini nəzərdə tutur. Qloballaşma isə onların fəaliyyətini
məhdudlaşmağa xidmət edir. Qloballaşmanın beşiyi olan ölkə indi onun əleyhinə
yönələn çağırışlarla çıxış edir. Sahibin yolları heç də anlaşılan deyildir.

Tarixə nikbin baxış
Amerikanın siyasət alimi Frensis Fukuyama 1992-ci ildə “tarixin sonunun”
çatdığını elan etmişdi. Belə mülahizə üçün müəyyən əsaslar da var idi. Berlin
Divarı uçurulmuşdu, Sovet İttifaqı süquta uğramışdı və Soyuq Müharibə artıq başa
çatmışdı. Bu hadisələr belə qənaətə gəlməyə imkan verirdi ki, demokratiya
dünyanın totalitarlıqdan azad olan digər hissəsinə də yayılacaq və iqtisadi və siyasi
liberalizm yeganə istifadə olunan bir ideologiya kimi fərqindən asılı olmayaraq
bütün dövlətlərə hakim kəsiləcəkdir. Fukuyamaya görə, bu, bəşəriyyətin sosiomədəni təkamülündə sonuncu nöqtəyə çatmaq işarəsi idi. Qloballaşma beynəlxalq
təhlükəsizlik üçün də yararlı olacaqdır. Lakin Fukuyamanın nikbinliyi alt-üst oldu,
reallıq çox fərqli olan şeyləri meydana çıxartdı. 2001-ci ilin 11 sentyabrında
terroristlərin Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət mərkəzinin iki binasına – nəhəng
əkizlərə (amerikanlar onları“twin”–“əkiz” adlandırırdı) dəhşətli hücumundan sonra
beynəlxalq mənzərəni dəyişdirən yeni era başlandı. Tarix heç də başa çatmadı,
sona yetmədi, əslində, yeni sifətini göstərdi.
Fukuyamanı qınamaq da ədalətsizlik olardı. Çünki o, özünün yeni “Kimlik.
Etiraf olunmağa cəhd və qəbul olunmamaq siyasəti” adlı kitabında göstərir ki, onu
düzgün tərcümə etməmişlər. Bizim başa düşdüyümüz kimi, tarixin yox, tarixin
məkanının sonunu nəzərdə tuturmuş.
İnqilablar arxivə verildikdən sonra bəşəriyyətin təkamül yolu ilə irəliləməsi
güman edilirdi, çünki ideoloji qarşıdurma sıradan çıxmışdı. Mübarizə artıq
resurslara sahib olmaq üstündə gedirdi. Yunan dilində historia (tarix) - “tədqiq
etmək yolu ilə öyrənmək” mənasını verir. Əvvəllər nə baş verdiyini öyrənmək və
gələcəkdə nə baş verəcəyini güman etmək üçün vacibdir. Böyük filosof və natiq
Siseronun bu məsələ barədəki fikri də çox maraqlıdır: “Səndən əvvəl nə baş
verdiyi barədə heç nə bilməmək, daim uşaq olmaq üçün doğulmaq deməkdir”. Karl
Marks isə deyirdi ki, “Tarix iki dəfə təkrar olunur, əvvəlcə faciə kimi, sonra isə
fars kimi”.
Ona görə də tarixi hökmən bilmək lazımdır ki, onun mənfi təcrübəsinin
təkrarına yol verməyəsən. Tarix daim təfsir üçün, təhlil üçün açıqdır, o, həm də
ziddiyyətli ola bilər.
İkinci Dünya müharibəsi ərzində natsistlər onların ideologiyasına uyğun
gəlməyən minlərlə sənət əsərlərini və kitabları məhv və ya müsadirə etdilər. Hitler
özündən əvvəlkilərin neqativ hərəkətlərini təkrar etmişdi. İlk Çin imperatoru Tsin
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Şi Xuan-di b.e.ə. III əsrin sonunda xoşuna gəlməyən filosofların, o cümlədən
Konfutsinin əsərlərini yandırmaq əmrini vermişdi. Lakin o, Konfutsi irsini
bütünlüklə məhv edə bilmədi. Yuli Sezar b.e.ə. 48-ci ildə Aleksandriyada olarkan
ordusuna yaranan təhlükəni ləğv etmək üçün şəhərdə yanğın törətdikdə, alov
məşhur kitabxanaya da çatmış və böyük miqdarda papirusda yazılmış əsərlər məhv
edilmişdi. 640-cı ildə Misiri işğal edən xəlifə Ömər də Aleksandriya kitabxanasını
yandırtmışdı, belə qəribə əsas gətirmişdi ki, əgər orada olan kitablarda Quranda
olanlar vardırsa, onlar yandırılmalıdır, onlarda Quranda olmayanlar vardırsa, yenə
də yandırılmalıdır. Kitabları yandıranlar heç də sadə Herostratlar olmamışdılar, biri
Çində ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmış, digəri Qədim Roma sərkərdəsi
kimi Qalliyanı işğal etmiş, ilk dəfə Böyük Britaniyaya ayaq basmışdı. İkinci ərəb
xəlifəsi də xilafətin ərazisini xeyli böyütmüşdü. Təəssüf ki, onlar öz istedadlarını
və qabiliyyətlərini elmi bilikləri konservasiya edən kitablara, bilərəkdən və
bilməyərəkdən nadanlıq münasibəti göstərmişdilər.
Bədbəxtlikdən, tarixi irsə, mədəniyyətə qəddar münasibət halları indi də baş
verir. İslamçı qruplar Əfqanıstan ərazisində Bamyandakı buddist abidəsiniBuddanın heykəlini partlatmışdılar, səbəb də ondan ibarət idi ki, bu abidə İslama
yaddır. Yaxud İslam Dövləti naminə vuruşanlar Suriyanın Palmira şəhərindəki
qədim abidələri məhv etmişdilər. Onların isə minilliklərdən ibarət yaşı var idi.
Palmira abidələri tarixi və memarlıq nöqteyi-nəzərindən olduqca qiymətli idi və
bəşəriyyətin malik olduğu mədəni irs hesab olunurdu. XXI əsrdə belə vandalizm
nümunələri təəccüb və qəzəb doğurmaya bilməz. İslamçılar Palmira abidələrini
xaraba qoymaqla ilkin xristianların IV əsrdə Romanın bütpərəst abidələrini
dağıtmaq təcrübəsini təkrar edirdilər. Qatı islamçılar bütpərəst abidələrinə
münasibətdə özlərindən min il yarım əvvəl yaşamış xristianları təqlid edirdilər,
dağıtmaqda, viran qoymaqda müasir İslam, ilkin xristianlıqla vəhdətdə çıxış edirdi.
Belə həmrəylik yalnız nifrət hissləri aşılaya bilər.
Heç şübhə yoxdur ki, tarixi hadisələr geosiyasətə danılmaz təsir göstərir.
Dünyanın siyasi xəritəsi heç də yarım əsr bundan əvvəl olduğu kimi deyildir.
Coğrafi məkanlar dəyişmir, lakin həmin məkanların içərisində dövlətlər doğulur,
böyüyür və yoxa çıxır.
SSRİ və Balkanlarda nüfuzlu dövlət sayılan Yuqoslaviya sıradan çıxmaqla,
tarix səhnəsini tərk etdilər. Müxtəlif millətlər uzun müddət vahid dövlətdə
birləşməyə çalışırdı. Lakin sonralar çoxmillətli dövlətlər tərkibindəki etnik
dəyişikliklərə görə arxada qalmış tarixi nailiyyətləri tərk etdilər və yeni millətlərin
siyasi cəhətdən formalaşmasına yol açdılar.
Tarix, səhvlərindən öyrənməkdə insanlara kömək edir, baxmayaraq ki, çox
vaxt onlar təkrar olunur və yeni nəsillər zamanın eyni daşının üzəri ilə təkrarən
addımlayırlar. Konflikt məkanları ərazisindən ötüb-keçmək, arealları və digər
geosiyasi məkanları ələ keçirmək və onlara nəzarət əldə etmək məqsədini güdür.
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Təhlükəyə məruz qalan ölkələrdən biri Əfqanıstandır. XIX əsrin ortalarında
Britaniya bu dağlıq ölkəyə nəzarəti ələ keçirmək istədi ki, Rusiyanın özünün
Hindistandakı müstəmləkə sərhədlərinə tərəf irəliləməsini dayandırsın. Bu, uğursuz
kampaniya idi, əfqanlar işğala müqavimət göstərdilər və ingilisləri ölkədən
qovdular. Bir əsr sonra Sovet İttifaqı həmin ölkə üzərində nəzarəti əldə etməyə can
atdı. Lakin bu müdaxilə edənlər də məğlub edildilər. 2001-ci ildə Nyu-Yorka
Dünya Ticarət Mərkəzinə hücumlara görə burada terrora qarşı mübarizə adı alında
başlanan müharibə sonralar uğursuzluğa düçar oldu və Əfqanıstan yenidən özünü
“məğlubedilməz” ölkə kimi göstərdi.
Məğlubedilməzlik nöqteyi-nəzərindən Rusiya da yaxşı bir nümunədir, heç
də təsadüfi deyildir ki, qonşu xalq olan çinlilər rusiyalıları daim “döyüşkən xalq”
adlandırmışlar. Tarix də onların bu rəyini bütünlüklə təsdiq edir. 1812-ci ildə
Napoleon çar I Aleksandra qarşı kampaniyaya başladı və biabırçı şəkildə məğlub
oldu. Onun tərifli Grand Army-si – Böyük Ordusu məhv edildi, ondan kiçik bir
qəlpə qaldı. Bir əsr sonra, 1941-ci ildə Hitler Sovet ərazisini işğal etmək istədi və
məğlub oldu, öz ölkəsi müttəfiqlərin, birinci növbədə Sovetlərin işğalına məruz
qaldı. Hitler öz həmvətənlisi Klauzevitsin Rusiyanı məğlub etməyin mümkün
olmadığı barədəki xəbərdarlığına da məhəl qoymadı. Hər iki lider nisbətən asan
qələbələrdən ruhlanıb, iti düşüncə tərzini itirdi, onlar düşmənin gücünü və
qabiliyyətini anlamalı idi və Rusiyaya məxsus olan sərt qış təhlükəsi faktoru da
onları uğursuzluğa uğratmağa kömək etdi. Fransızların məğlubiyyətində “general
Qış” və “general Şaxta” amilləri nə qədər şişirdilsə də, onların mövcudluğuna və
təsir qüvvəsinə şübhə edilməsi də düzgün deyildir. Rus qışı həqiqətən də əsl iti
xəncərə bənzəyir. Hələ 1707-ci ildə isveçlilər “rus qışının” şaxtaları ucbatından
tamamilə məğlub olmuşdular. Fransa və Almaniyanın hər iki lideri isə Rusiyaya
müdaxilə etmək qərarına gəldikdə bu ölkənin sərt iqlimini və nəhəng ölçülərdəki
əraziyə malik olduğunu nəzərə almamaqla mühüm səhvə yol vermişdilər.
Napoleon və Hitler öz avantüralarına hazırlaşarkən tarixə müraciət
etsəydilər, bu fəlakətlərdən qaça bilərdilər. Bu dəfələrlə təsdiqini tapmış və nəzərə
alınmalı bir amildir ki, hansısa xalqla müharibəyə başlamamışdan əvvəl onun
tarixini bilmək vacibdir.
Böyük Britaniyanın məşhur dövlət xadimi, XIX əsrin ortalarında xarici işlər
naziri və baş nazir olmuş lord Palmerstonun “İngiltərənin daimi müttəfiqi və daimi
düşməni yoxdur, İngiltərənin daimi maraqları vardır” sözləri müasir dövlət
xadimlərinin siyasət prinsipinə çevrilmişdir. Başlanğıcda Birləşmiş Ştatlar
qloballaşma şüarını irəli sürsə də, daim öz mənafelərini güdməkdə davam etmiş,
başqalarının maraqlarına elə bir hörmətlə yanaşmamışdı. Trampın aludə olduğu və
tez-tez əl atdığı sanksiyalar çobanın əlindəki çomaq təsirini bağışlayır. 2019-cu il 2
oktyabrında Avropa dövlətlərindən idxal olunan qida məhsullarına da 10-25 faiz
həcmində yeni tariflər, gömrük rüsumları qoymuşdur və bunların həmin dövlətlərə
1,6 milyard dollar ziyan vuracağı gözlənilir. Axı Tramp seçki kampaniyasında
45

“Amerikanı yenidən böyük etmək” şüarını irəli sürmüşdü, guya ki, ABŞ ondan
əvvəl kiçildilmişdi. ABŞ siyasəti daim və indi də xüsusi olaraq öz maraqlarını
güdməyə yönəlmişdir. Məgər Rusiya başqalarının mənafeyi naminə öz maraqlarını
qurban verirmi və ya özünün iqtisadi ziyanını kiməsə güzəştə gedirmi? ABŞ isə
fövqəldövlət olduğundan hətta öz hərəkət motivlərini gizlətmək qayğısına da
qalmır.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, xristian Avropası Osmanlı imperiyasının onun
ərazilərini işğal etməklə, daha iri məqsəd güddüyünü bildiyindən, ona düşmən
münasibəti bəsləyirdi. Lakin Avropa dövlətləri yalnız qorxu altında yaşamaq
istəmirdi, iqtisadi və geosiyasi maraqlarını da yaddan çıxarmırdı. Ona görə də XVI
əsrdə osmanlılarla bir sıra ittifaqlar meydana gəlirdi. Katolik Venetsiyası ərzaq
təchizatında Osmanlı imperiyasından asılı olduğundan İstanbuldan öz qonşularına
və rəqib şəhər-dövlətlərə təzyiq göstərmək üçün istifadə etməkdən də çəkinmirdi.
Bizans zəifləyən vaxt 1204-cü ildə Venetsiya doju Dandolo səlibçiləri aldatmaq
yolu ilə, onların hərbi qüvvəsindən istifadə edib, ticarətdəki rəqibi Konstantinopolu
işğal etmişdi. Bizans imperatorunun iqamətgahı paytaxtı tərk edib, 57 il ərzində
Trapezundda (indiki Trabzon) yerləşmişdi. Artıq güclü Osmanlı imperiyası və
onun paytaxtı ilə Bizans dövründəki kimi hərəkət etmək yaramazdı və bu,
Venetsiya üçün ağır nəticələrə səbəb olardı.
XIX əsrdə də Avropa hər vəchlə Osmanlı imperiyasını zəiflətməyə çalışsa
da, Rusiya ilə onun münasibətləri yenidən korlandıqda bu dəfə geosiyasi maraqlar
naminə osmanlıları müdafiə etmək qərarına gəldi. 1853–1856-cı illərdə davam
edən Krım müharibəsində Fransa və Böyük Britaniya Rusiyanın Osmanlı
imperiyası üzərində qələbə çalması perspektivi ilə üzləşəcəklərini və bunun
Avropada güc balansını pozacağını bildiklərindən, tərəddüdə yol vermədən
Osmanlı imperiyasını dəstəklədilər və Krıma qoşun yeritdilər. Rusiya biabırçı
məğlubiyyətə düçar oldu və çar I Nikolay bu alçaldıcı hadisəyə dözməyib,
xəstələnib öldü. Bu məğlubiyyət Rusiyada quldarlıqdan az fərqlənən təhkimçiliyin,
yeganə fərq onda idi ki, qullardan fərqli olaraq təhkimçi kəndli satılanda torpaq da
onunla birlikdə yeni sahibin mülkiyyətinə keçməli idi, 1861-ci ildə ləğv edilməsi
ilə nəticələndi, çünki rus ordusunun tərkibini, əsasən, təhkimçi kəndlilərdən olan
əsgərlər təşkil edirdi və onlar əvvəllər fərqləndikləri kütləvi fədakarlığı daha
göstərmirdilər. Qədim Romanın görkəmli dövlət xadimi Böyük Katon kəndlilərin
yaxşı əsgər olduğunu qeyd edirdi. Lakin o, Rusiyada təhkimçiliyin və onun mənfi
təzahürlərinin uzun müddət mövcud olacağını heç cür güman edə bilməzdi.
Dövlətlər arasında yaranan ittifaqların möhkəm orqanizm olduğunu güman
etmək ağılsızlıqdır, onlar şəraitdən asılı olaraq gah möhkəmlənir, gah da zəifləyir.
XX əsrdə iki dünya müharibəsi arasında belə ittifaqların bağlanması imzalandı və
az sonra dağıldı. Rumıniya şəraitdən asılı olaraq bir ittifaqdan digərinə keçirdi.
Eyni sözləri Yaponiya haqqında da demək olar. Birinci Dünya müharibəsində
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Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlarla birlikdə Almaniyaya qarşı idi, lakin İkinci
Dünya müharibəsində Birləşmiş Ştatlarla vuruşmaqla, Almaniyanın tərəfinə keçdi.
Adətən, ittifaqlardakı dövlətlərdən biri daha qüdrətli olub, başqalarından
fərqləndikdə, onlar üçün təhlükəyə çevrilir. Prussiya kralı Böyük Fridrix (1712–
1786-cı illər) hesab edirdi ki, Prussiyanın bütün qonşularından ən təhlükəlisi
Rusiyadır, bu, onun möhkəmliyi və yerləşdiyi məkana bağlıdır. O səbəbdən də
Prussiya hökumətlərinin bu barbarlarla dostluq yaratmasını daha düzgün hesab
edirdi. Buna baxmayaraq, sonrakı əsrdə Almaniya Kayzeri ulu babasının ağıllı
məsləhətinə məhəl qoymayıb, Rusiya ilə qarşılıqlı təhlükəsizlik barədə müqaviləni
rədd etdikdə, onun potensial müttəfiqi bunu gözləyən fransızların ağuşuna düşdü.
Napoleon Fransasının quru qoşunları olduqca güclü idi və dahi sərkərdənin
komandanlığı altında dalbadal böyük qələbələr çalırdı. Lakin hərbi-dəniz qüvvələri
barədə bunu demək olmazdı. Ona görə də fransızlar dənizdə vuruşmaq üçün
İspaniya donanmasının köməyinə ehtiyac duyurdu. Lakin admiral Horatsi Nelson
1805-ci ildəki Trafalqar döyüşündə fransız-ispan hərbi-dəniz qüvvələrini
darmadağın etməklə, Napoleonun ümidlərini puç etdi. Axı ondan yeddi il əvvəl,
1798-ci ildə Misirdəki Abukirdə Nelson fransız donanmasına ağır zərbə vurmuşdu.
Quruda şir kimi qüvvətli olan Napoleon (onun Napoleon adı da tərcümədə “Meşə
şiri” mənasını verir) dəniz döyüşündə bu məharətli admiralın qabiliyyəti önündə
gücsüzlüyünü göstərmişdi. Trafalqarın vurduğu yaranı sağaltmaq üçün Napoleon
məşhur Austerlits qələbəsini çaldı. Lakin Böyük Britaniyaya qarşı durmaq üçün
donanmasının gücünü bərpa edə bilmədi və işğal etmək istədiyi adalar ölkəsinin
dənizdəki ağalığına xələl gətirməyi çox istəsə də, ona nail ola bilmədi.
Napoleonun İspaniya ilə ittifaqı da uzun sürmədi, 1808-ci ildə qərb
qonşusuna müdaxilə etdikdə, onunla ittifaq dağıldı. Bu vaxt Böyük Britaniya öz
böyük düşməni ilə mübarizə üçün fransızları İberiya yarımadasından qovmaq üçün
İspaniyaya hərbi köməklik göstərdi. İspaniyada partizan hərəkatı qalibiyyətli
fransız ordusuna ağır zərbələr vururdu və Napoleonun şəxsi cəhdinə baxmayaraq,
ispanları tabe etmək mümkün olmadı və 1915-ci ildə Napoleon imperiyasının
süqutunda britaniyalılarla və onların müttəfiqləri ilə yanaşı, ispanların da rolu az
olmamışdı.
Hər şərdə bir xeyir zərrəsini də tapmaq mümkündür. İspaniyanın Napoleon
tərəfindən işğalı müddətində Latın Amerikasındakı ispan müstəmləkələrində milliazadlıq hərəkatı gücləndi və sonralar onların yerində müstəqil dövlətlərin
yaranması ilə həmin müstəmləkələr tarixdən silindi. Latın Amerikası xalqları
Napoleonun İspaniyanı işğal etməsini rəğbətlə qarşılamışdılar.
SSRİ özünün ilk illərində hərbi gücünü sahmana salmaq üçün işsiz qalmış
alman mütəxəssislərindən istifadə edirdi. Birinci Dünya müharibəsindəki
məğlubiyyətdən sonra Almaniyanın hərbi qüdrətinə ağır zərbə vurulmuşdu və gücü
məhdudlaşdırılmış orduda xidmət edən xeyli sayda zabit iş tapmaq üçün ilk
sosialist dövlətinə üz tutmuşdu.
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German Gerinq də daxil olmaqla, alman hərbi təyyarəçiləri 1920-ci illərdə
Rusiya aviasiyasını bərpa etmək sahəsində işləyirdilər. 1930-cu illərin sonlarında
isə SSRİ və Almaniya arasında kommersiya əlaqələri yaxşılaşmışdı. Stalin və
Hitler bu yaxşılaşmadan özlərinin daha böyük məqsədlərini həyata keçirmək üçün
istifadə edirdi. Nəhayət, 1939-cu ilin avqustunda iki dövlət arasında on il
müddətinə dostluq və bir-birinə hücum etməmək barədə müqavilə imzalandı.
Molotov-Ribbentrop paktı hər iki tərəfin xeyrinə idi. Almaniya Sovet taxılını,
neftini və minerallarını idxal edir, əvəzində onu maşınqayırma məhsulları ilə təchiz
edirdi. Bu, Böyük Britaniyanı ciddi surətdə qıcıqlandırmaya bilməzdi. Hərbi
texnikaya çox lazım olan neftin bir hissəsini Hitler SSRİ-dən alırdı və ona qarşı
müharibə başlanan günə qədər dəmir yolu ilə hərəkət edən sisternalar bu strateji
əmtəəni Almaniyaya daşıyırdı. Ona görə də neftin oraya fasiləsiz nəqlini
dayandırmaq üçün İngiltərə və Fransanın hələ1940-ci ildə hazırladıqları “Nizə”
planına uyğun olaraq ən təsirli və əcaib yol seçildi. 1941-ci ilin iyulunda Bakı neft
arteriyasını məhv etmək üçün, Britaniya hərbi- hava qüvvələri Abşeron neft
yataqlarının bombalamalı idi. Yalnız 1941-ci ilin iyununda Hitlerin SSRİ-yə
hücumu ilə həmin avantürist plan öz əhəmiyyətini itirdi.
Birləşmiş Ştatlar da Hitlerin Sovet İttifaqı ilə müttəfiqliyinə böyük şübhə ilə
baxırdı. Ona görə də hər iki tərəfə bəzi köməkliklər göstərirdi. Vaşinqtonun SSRİyə qarşı xüsusi “əliaçıqlığı” Moskvanı sevindirirdi və Almaniya ilə onun paktını
cırılmış bir kağıza çevirirdi. Onsuz da bu paktın uzun müddət qüvvədə qalacağına,
vəziyyəti düzgün qiymətləndirən siyasətçilər inanmırdılar. U. Çörçill hesab edirdi
ki, bu həlledici döyüşdən əvvəl bir barışıqdır. O, SSRİ ilə münasibətlərdəki
səmimiliyə şübhə ilə yanaşırdı və qeyd edirdi ki, ingilis-rus münasibətləri yaxşı
niyyətlərin qəbiristanlığıdır. Yalnız almanların SSRİ ərazisinə müdaxiləsindən
sonra Çörçill bu hökumət barəsində fikrini dəyişdi və vaxt itirmədən Sovet
İttifaqının işğalçılara qarşı mübarizəsinə bütünlüklə həmrəy olduğunu bildirdi.
Birləşmiş Ştatların SSRİ-yə müharibədən əvvəlki və müharibə ərzində
dəstəyi və nəhəng maddi yardımı sadəcə alicənablıq və altruizm nümayişi deyildi,
onun arxasında iki cəbhədə – Yaponiyaya və Almaniyaya qaşı silahlı toqquşmada
Sovet İttifaqının canlı qüvvəsinə ehtiyac duyurdu. 1945-ci ilin yayında SSRİ-nin
Yaponiya ilə müharibəyə qoşulması üçün ona sualtı qayıqlar verdi. SSRİ isə
Almaniya üzərində qələbədən sonra Yaponiya ilə dörd il əvvəl bağlanmış
neytrallıq paktını pozub, 8 avqustda Mancuriyada yapon qoşunları üzərinə hücuma
keçdi.
Müasir dövrdə nə nasist Almaniyası, nə də militarist Yaponiya mövcuddur
və belə təsəvvür yaranır ki, beynəlxalq təhlükəsizliyin pozulması qorxusu da yoxa
çıxmışdır. Hadisələr, ziddiyyətlər və münaqişələr belə təsəvvürün yanlış olduğunu
göstərir.
Hələ XVII əsrdən cəzanın cinayətə müvafiq olması prinsipi görkəmli
filosoflar tərəfindən ortaya atılmışdı. İtalyan filosofu Çezare Bekkaria bu ideyanı
işləyib nəzəri cəhətdən əsaslandırmışdı. Tomas Hobbs, Yeremi Bentam onunla
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həmrəy olaraq güman edirdilər ki, cinayətin qarşısı o sistemlə alına bilər ki, onda
törədilən cinayətə görə cəza onların törədilməsindən alınmış faydadan üstün olsun.
Cinayəti törədənlər cəzanın onları haqlayacağını heç vaxt unutmamalıdırlar. Ən azı
tarix onları hökmən cəzalandıracaqdır.
Dövlətlər bir-biriylə münasibətdə qorxutma üsulundan istifadə edirlər.
Qorxutma isə bandit qrupunda üzvləri itaətə cəlb etmək vasitəsi kimi işlədilir.
Təəssüf ki, beynəlxalq əlaqələrdə də dövlətlərin öz maraqları üçün də qorxutma
nəzəriyyəsindən istifadə olunur. Soyuq müharibənin bütün dövrü ərzində Birləşmiş
Ştatlar və Sovet İttifaqı qorxutma strategiyasına əsaslanan tədbirlərə əl atırdı. İndi
də qorxutma taktikasından istifadə olunur. İran qorxutma vasitəsi saydığı Hörmüzd
boğazını bağlamaq gücündədir, bu boğazdan isə dünya neft nəqlinin 40 faizi keçir.
ABŞ-ın daim qorxutduğu Şimali Koreya İraq və Liviya rəhbərlərinin acı taleyini
yaşamaqdan uzaqlaşmaq istəyir.

Geosiyasət şahmat oyunu kimi
Geosiyasətə şahmat taxtası kimi baxmaq olar. Şahmatda hər kəs çalışır ki,
rəqibinə təzyiq göstərsin, bu oyun tam qurtarana, mat elan olunana qədər davam
edir. Piyadalar və iri fiqurlar qurban verilir, düşmən şirnikləndirilir ki, tələyə
düşsün və şah ehtiyac olan kimi topların köməyi vasitəsilə qalada gizlənir və ya
fiqurların dəyişilməsi ilə müdafiə olunur. Hər bir manevr qələbə çalmağa xidmət
edir. Şahmat döyüşü orduların vuruşunu xatırladır. Siyasət də şahmat oyunu kimi
mürəkkəb və çətin bir fəaliyyət növüdür. Persiya şahı Xosrov yaxşı demişdi ki,
“Əgər hökmdar şahmatı başa düşmürsə, səltənəti o, necə idarə edə bilər?” Digər
dövlətlərə şahmat taxtasındakı rəqibin fiqurlarına olan kimi baxmaq lazımdır.
Şahmatda “vəzir qambiti”, “tsuqtsvanq” deyilən terminlər vardır, birinci
aldadıcı fənddir, ikincisi isə çətin vəziyyətə düşən oyunçunun hər gedişdən sonra
onun daha ağır vəziyyətə düşməsini nəzərdə tutur. Dövlət siyasətində də rəqibə
qarşı müxtəlif müdafiə priyomları tətbiq olunur, digər dövləti dövrəyə almaq
tədbiri işlənir. Bu taktiki gediş barədə çox sayda tarixi nümunələr vardır.
Bu gün Birləşmiş Ştatlar özünün müttəfiqlər dövrəsini – Gürcüstan və
Ukrayna kimi ölkələrin köməyi ilə Rusiyaya qarşı dövrə yaratmaq üçün onlara
yardım göstərir. Bundan məqsəd Rusiyanı öz qonşuluğundakı regionlardan
çıxarmaqdır. İsrail ərəb ölkələrinin dairəsindədir və daim çalışır ki, ona qarşı olan
bu dövrəni pozsun.
XVI əsrdən etibarən dənizlərə, okeanlara nəzarət dünya dövlətinə çevrilmək
vasitəsinə çevrilmişdi. Okean və dəniz dalğalarını idarə edənin bu, daha sonra
dünyanı idarə etmək iddiasına düşməsinə kömək edirdi. Müasir geosiyasətdə dəniz
yollarının çoxu Malakka və Hörmüzd boğazlarında, həmçinin Süveyş və Panama
kanallarında cəmlənmişdir. Bu dörd keçid yolu – onlardan ikisi təbii, ikisi isə əllə
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yaradılan olsa da, – dünya neft daşınmasının 63 faizi bu “körpü”lər vasitəsilə
həyata keçirilir.
1869-cü ildə Süveyş kanalı açılanda, Cüzeppe Verdi bu məqsədlə açılış
təntənəsində ifa olunmaq üçün sifariş əsasında özünün şah əsəri olan “Aida”
operasını yazmışdı, dəniz yolu ilə Asiyadan Avropaya çatmaq üçün Afrika
ətrafına, Xoş Ümid burnuna dövrə vurub səyahət etmək zərurəti sıradan çıxmışdı.
Aralıq dənizi ilə Qırmızı dəniz arasında keçid formaları hələ b.e.ə. XIII əsrdə
məlum idi, lakin kanalın mövcud versiyası Napoleon tərəfindən irəli sürülmüşdü.
O düşünürdü ki, Süveyş yarımadası ətrafında kanal tikmək lazımdır ki,
britaniyalılar üzərində Fransaya böyük fayda qazanmağa imkan versin. Kanala
sadəcə nəzarət etmək kifayət idi, başqaları da ondan istifadəyə cəlb edilə bilərdi.
Nəhayət, misirlilərin və fransızların birgə səyi ilə kanal tikilib istifadəyə verildi.
Lakin Misir borclardan əziyyət çəkirdi, başqa çıxış yolu olmadığından, xediv
İsmayıl kanalın səhmlərini satmaq qərarına gəldi. Britaniya baş naziri Bencamin
Dizraeli bu şansı əldən buraxmaq istəmədi, çünki Süveyş kanalı Britaniyanı
müstəmləkəsi olan Hindistanla birləşdirən yolda körpü rolunu oynayırdı və ona
birgə sahib olmağın özü də imperiyaya böyük fayda vəd edirdi. Lakin Britaniya
tələb olunan məbləğdə pula malik deyildi. Bu vaxt bankir Rotşild bu krediti yalnız
imperatriçə Viktoriyanın zəmanət verməsi şərti ilə ayıracağını bildirdi. Dizraeli
Viktoriyaya müraciət edib, gələcək faydanın əhəmiyyətini ona başa saldı və krediti
ödəmək zəmanəti barədəki sənədi alıb, Rotşildə verdi. Beləliklə, 1875-ci ildə
Misirin Süveyş kanalı üzrə səhmlərinin hamısının Britaniyaya keçməsi baş verdi.
Artıq kanala sahiblik Fransa ilə yanaşı, Britaniyaya keçdi. Bu mühüm “körpü” 80
il ərzində İngiltərəyə böyük mənfəət gətirdi. Becamin Dizraeli belə əməliyyatların
ustası idi. O, düşünürdü ki, Viktoriyanın qızı kraliça olduqda, imperatriçə tituluna
yiyilənməklə anasından üstün olacaqdır və belə bir perspektivə o, imkan
verməməlidir. Ona görə də onun planı baş tutdu və 1877-ci ildə Viktoriya
Hindistanın imperatriçəsi titulunu qəbul etdi.
XX əsrin ortalarında Süveyş kanalının taleyində dəyişiklik baş verdi.
İnqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmiş Misir prezidenti Camal Əbdül Nasir 1956-cı
ildə kanalı milliləşdirdikdə, bu, Misirlə Fransa, İsrail və Britaniya arasındakı
Süveyş böhranı kimi adlanan müharibəyə gətirib cıxardı. ABŞ-ın aparıcı rolu ilə
BMT atəşkəsə nail oldu və kanal 1957-ci ildən yenidən açıldı və o artıq Misirin
tabeliyində idi.
Erkən XX əsrdə isə Birləşmiş Ştatların köməyi ilə Panama kanalı tikildi.
Kanal Panama dövlətinin mülkiyyəti olsa da, işləməsi ABŞ-ın böyük təsiri altında
idi və o rəqib dövlətlərə kanaldan istifadə imkanını bağlaya bilər.
Malakka və Hörmüzd boğazları dəniz ticarətində əsas təbii keçid olaraq
qalırlar. Hörmüzd boğazına, əsasən, İran nəzarət edir, Omanın və Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin boğaza şərik olmasına da məhəl qoymur. Son illərdə Səudiyyə
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Ərəbistanı ilə münasibətlər kəskinləşdikdə, İran boğazı blokadaya alacağı ilə
hədələmişdi.
Malakka boğazı Hind okeanı ilə Sakit okeanı birləşdirir, əgər Hörmüzd
boğazı əsasən dünya neft ticarəti üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirsə, dünya ümumi
dəniz yolunun 50 faizi Malakkada cəmlənmişdir.
Son vaxtlar Arktika “qısa yolu” uğrunda mübarizə start götürmüşdür. Bu yol
çox iri məbləğə başa gələcəkdir. Lakin Süveyş və Panama kanallarından istifadə
xərci daha bahadır. Təkcə onu göstərmək kifayətdir ki, Panama kanalına girmək
üçün hər gəminin lövbər salıb gözləməsi orta hesabla 150 min dollara başa gəlir.
Arktika yolu ilə Avropadan Asiyaya keçmək üçün səfər vaxtı indiki 31
gündən 21 günə qısaldılacaqdır. Panama və Süveyş kanalların bir mənfi cəhəti,
onlardan çox iri tonnaja malik olan gəmilərin keçə bilməməsidir. Arktika yolunda
isə bu məhdudiyyət olmayacaqdır. Həmin kanallardan keçə bilməyən gəmilər
indiyədək Vasko da Qamanın açdığı yolla, Xoş Ümid burnunu dolanıb keçməklə
Avropadan Çin, Yaponiya və Cənubi Koreya kimi Asiya ölkələrinə üzür, çünki
onlar qabaritinə görə əllə yaradılan kanallara sığmırlar.
Rusiyanın fövqəldövlətə çevrilmək ambitsiyalarını görən ABŞ güman edir
ki, Arktika yolunun böyük hissəsinin onun ərazisinin yaxınlığından keçdiyinə görə
Rusiya bu amildən də istifadə etməyə çalışacaqdır. Rusiya ilə müqayisədə ABŞ-ın
hərbi üstünlüyünə baxmayaraq, SSRİ-nin varisi olan bu ölkə ən yeni silahlar
vasitəsilə öz hərbi qüdrətini möhkəmləndirməklə, öz siyasi və hərbi mövqelərini
saxlamaqda davam edir. ABŞ-ın illik hərbi büdcəsi Rusiyanınkından on dəfə
çoxdur. Amerika okeanın o tayındakı ölkələrdə 766 bazaya malikdir, 200 min
amerikan əsgəri həmin ölkələrdə yaşayır. Bəzi Avropa şəhərlərinin küçələrində
amerikan hərbçiləri yerli sakinlərə nisbətən daha çox gözə dəyir.

Dominant və zəif ölkələr

Qüdrətli dövlətin ilk əlaməti iqtisadiyyatdan başlayır. Çünki möhkəm
iqtisadi baza qısa müddətdə onu hərbi relslərə keçirməyə şərait yaradır. İkinci
Dünya müharibəsində Amerika iqtisadiyyatında gedən səmərəli transformasiya
Müttəfiqlərə hərbi texnika, sursat və materiallarla nəhəng yardım göstərilməsində
mühüm rol oynadı, almanlar və yaponlar üzərində qələbənin yaxınlaşmasına şərait
yaratdı. Hansısa bir dövlət böyük iqtisadi və dənizçilik qüdrətinə yiyələndikdə,
onunla rəqabət aparmaq çox çətinləşir. Fövqəldövlətə çevrilən dövrdə Britaniya
proqressə görə dünyanın ona borclu olduğu barədəki qənaətə gəlmişdi: Britaniya
buna məhz Sənaye inqilabına görə nail olmuşdu və qonşu rəqiblərindən, xüsusən
Niderlanddan iqtisadi sahədə çox irəli getməklə aralanmışdı.
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Britaniya, Sənaye inqilabının başlandığı həmin XVIII əsrdə Fransanı məğlub
edib, özünü dünya fabriki kimi qurdu və böyük iqtisadi gücə yiyələndi. Bundan
xeyli əvvəl isə İngiltərə yun manufakturalarını inkişaf etdirmiş, Avropanı yun
parça və paltarla təmin edən ölkəyə çevrilmişdi. Yun ən çox tələb olunan xammal
olduğuna görə ölkədə qoyunçuluq iti sürətlə inkişaf etdirilirdi, baronlar otlaq əldə
etmək üçün kəndli ailələrini öz yaşayış yerlərindən köçürürdülər. Böyük
mütəfəkkir Tomas Mor XVI əsrdə yazırdı ki, qoyunun ayağı dəyən qum parçası
qızıla dönürdü. O, kəndlilərin zorla köçürülməsi prosesinə biganə qalmayıb, bu
dəhşəti “qoyunlar adamları yeyir” kimi ifadə edirdi. XVIII əsrin 60-cı illərindən isə
manufakturalar maşınların köməyi ilə istehsala keçdi və sənayeləşmənin bünövrəsi
yarandı. Fövqəldövlətə çevrilən Böyük Britaniya XIX əsrdə iqtisadi və hərbi güc
hesabına öz müstəmləkələri ilə kifayətlənməyib, dünyaya ağalıq etmək iddiasına
düşdü.
İngilis tacirləri kommersiya inhisarından varlanırdılar, malları ucuz alıb,
yüksək qiymətlərlə satırdılar. Napoleon ingilisləri “dükançı millət” adlandırırdı. İri
məbləğdəki mənfəətlər ölkənin sənayeləşməsinə investisiya şəklində qoyulurdu və
müstəmləkələr əsir bazarlar kimi xidmət edirdi. Donanma iki dəfə böyüdü və
İngiltərə başlıca dəniz dövlətinə çevrildi.
Maşınların köməyi ilə istehsal, mexanikləşmə Britaniyanı sənaye məhsulları
üzrə qlobal təchizatçı etdi, ölkə beynəlxalq ticarətin liderinə çevrildi və özünə heç
bir rəqib tanımadı.
Dominant ölkələr çalışırlar ki, qonşuları zəif və yoxsul olsun. Bu strategiya
əsasında danışıqlar guya qarşılıqlı fayda götürməyə xidmət etsə də, qüdrətli
dövlətlər istənilən bölgüdə, məşhur təmsildə deyildiyi kimi, “şir payına” sahib
olurlar. Yoxsul dövlətlərin belə şəraitdən qaçması da elə asan deyildir.
Peloponnes müharibəsi də (b.e.ə. 431–404-cü illər) münaqişəyə qayıtmaq
nümunəsi idi. Afina demokratiyası Sparta oliqarxiyasına tam zidd idi. Toqquşma
iqtisadi rəqabət üstündə meydana gəldi, hansı ki, 14 il əvvəl bu iki dövlət “30 illik
sülh” barədə müqavilə imzalamışdı. Sparta yarımadada dominant olaraq qalacaq,
Afina isə öz dəniz qüvvələrini inkişaf etdirəcəkdi. Belə görünürdü ki, Afina Aralıq
dənizi üzərində ağalıq etmək istəyir, bu isə Spartanı narazı salmaya bilməzdi.
Afina həm də Delos Liqasından Persiya müdaxilələrinə qarşı müdafiə vasitəsi kimi
istifadə edirdi. Ümumi fonda isə Liqa üzvlərindən nəhəng məbləğdə daxil olan pul
Afinanın sərəncamında olurdu. Lakin Liqa yaranandan 25 il sonra, b.e.ə. 453-cü
ildə koalisiyanın bəzi üzvləri Afinanın tələb etdiyi təzminatı verməkdən imtina
etdi.
Peloponnes müharibəsinə cəlb olunduqda Afina öz donanmasını və xeyli
torpaqlarını itirdi, taxılla təchizatında çətinliyə düşdü. Spartalılar afinalıları çörəyin
çatışmamasından aclığa məruz qoydu və şəhəri mühasirəyə aldı. Afina özünün
müharibədən əvvəlki iqtisadi potensialını itirdi. Şəhər viran qaldı və yoxsulluq
regiona hakim kəsildi.
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Peloponnes Liqası üzvlərinin əksəriyyəti Persiyadan borc pul götürməyə
məcbur edildi və bu, persiyalıların öz tarixi düşmənləri üzərində qələbə
qazanmasına səbəb oldu. Ticarət də xeyli geri atıldı, həlak olanların çoxluğuna
görə tarlalarda işləməyə işçi qüvvəsi də yox idi.
Həmin müharibənin acı dərsləri bu gün də öz əhəmiyyətini itirmir.
Müharibənin təşəbbüsçüləri başqalarını haqlayan uğursuzluğun bir gün onların da
qapısını döyəcəyini yaddan çıxarmamalıdırlar.
1871-ci ildə Prussiya ilə müharibədə Fransa, bu müharibəni Bismarkın
şantajı nəticəsində onun özü başlamışdı, acı məğlubiyyətə düçar oldu, prezident III
Napoleon Sedanda prussiyalılar tərəfindən əsir götürüldü. Versal sarayının
Güzgülü salonunda birləşmiş Almaniya dövləti yarandı və Prussiya kralı I Vilhelm
Kayzer – alman imperatoru, Bismark isə Almaniya kansleri elan olundu. Varlı
fransız əyalətləri olan Elzas və Lotaringiya məğlubiyyət haqqı kimi Almaniyaya
verildi, ölkəyə ağır təzminat qoyuldu və bu, Parisdə iğtişaşlara səbəb oldu və qısa
ömürlü Paris Kommunası hakimiyyətə gəldi.
“Bismark sistemi” adlanan ittifaqlar vasitəsilə Fransa izolyasiyaya uğradıldı
və Üçüncü Fransız Respublikası meydana gəldi. Bismarkın strategiyası praqmatik
idi, bu görkəmli siyasi xadim hər cür mənəvi dəyərləri kənara atan “Realpolitik”in
ixtiraçısı idi. 1890-cı ildə yeni imperator II Vilhelm Bismarkı baş nazirlikdən
uzaqlaşdırdı. Almaniyanın rəqabətdə qalib gəlmək yanğısı və ekspansiya
ambitsiyaları bu vaxt böyüyürdü və bu, Birinci Dünya müharibəsinə aparan yola
çevrildi.
Liqalar, ittifaqlar nə qədər çətinliklə yaransa da, onların sökülməsi, azacıq da
olsa, dağılması ciddi problemlər yaradır. Avropa İttifaqı 1993-cü ildə dünyaya
gələndə Böyük Britaniya onun üzvlüyünə keçsə də, başqa üzvlərdən fərqli olaraq
özünü müstəqil aparmağa çalışdı, ittifaqın yeganə valyutası olan avronu qəbul
etməyib, öz valyutası olan funt sterlinqi saxladı. İngiltərə hökumətləri Avropa
İttifaqının möhkəmləndirilməsi üçün heç nə etmir, özünü ittifaqın problemlərinə
münasibətdə yad kimi aparırdı. Nəhayət, Britaniyanın Avropa İttifaqından
ayrılması məsələsi qalxdı və ölkədə keçirilən referendum “breksit” adlanan bu
tədbirin lehinə səs verdi. Onun qatı tərəfdarlarından biri London meri Boris
Conson idi, lakin seçkiləri uduzduğuna görə vəzifəsindən uzaqlaşmışdı. Tereza
Meyin başçılıq etdiyi hökumət təşkil olunanda Conson Xarici İşlər naziri oldu və
sonralar İttifaqdan ayrılmada baş nazirin zəif hərəkət etdiyini əsas gətirib, nazir
vəzifəsindən istefa verdi. Meyin özü istefa verdikdə isə partiyadaxili demokratik
qaydalar əsasında Conson baş nazir seçildi və o, 2019-cu il 31 oktyabrına qədər
heç bir sövdələşmə olmasa belə, İttifaqdan İngiltərənin çıxacağını vəd etdi. Bu isə
bəzi ekspertlərin rəyinə görə İngiltərə iqtisadiyyatına ağır ziyan vuracağı ilə yanaşı,
ölkə ərazisinin parçalanmasına da səbəb ola bilərdi. Şotlandlar Böyük Britaniyadan
ayrılmaq və Avropa İttifaqında qalmaq istəyirlər. 5 oktyabr 2019-cu ildə
Şotlandiyada bu məqsədlə 100 minlik mitinq keçirilmişdi. Consonun hərəkətləri
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müxalifətin ciddi qəzəbinə səbəb oldu və onun vəzifədən getməsi tələbləri səsləndi.
Parlamentin işinin əsassız olaraq dayandırılıb, onun kanikula göndərilməsini
məhkəmə qanunsuz hesab etdi. İşə başlayan parlamentin iclasında Conson özünü
Prometeyə bənzətdi, yunan mifologiyasının qəhrəmanı insanlara odu bəxş etdiyinə
görə Qafqaz dağlarında qayaya mıxlanmış və qartal hər gün gəlib, onun bərpa
olunan qaraciyərini dimdikləyib yeyirdi. Boris Conson isə breksitin necə iqtisadi
və sosial problemlər yaradacağını, əhalinin maddi vəziyyətinin pisləşəcəyini,
ölkənin parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşəcəyini nəzərə almır, öz inadkarlığını
davam etdirirdi. Onun ziyan verəcək breksit variantının həlli sahəsindəki fəaliyyəti
ilə Prometeyin qəhrəmanlığının heç bir əlaqəsi yoxdur və natiq bu vaxt olduqca
uğursuz paralelə əl atmışdı.
Conson barədə Ezopun bir təmsili yada düşür: dolaşa uçan vaxt qartalın
şığıyıb sürüdən quzunu caynaqları ilə götürüb göyə qaldırdığını görəndə, onun
əməlini təkrar etmək istədi. Şığıyıb sürüyə yaxınlaşanda quzunun balaca olduğuna
görə qoçu götürüb qaçmağı qərara aldı. Göydən aşağı enib, bir qoçun bədəninə zəif
caynaqlarını soxmaq istədikdə, onlar qoçun yununa ilişdi, ordan xilas ola bilmədi
və ağzı aşağı qoçun böyrünə sallandı. Çoban onu azad edib ayaqlarını bağladı və
evinə, uşaqlarına gətirdi. Övladları bunun nə olduğunu soruşduqda, ataları dedi ki,
bu quş dolaşadır, ancaq özünü qartal hesab edir. Özünü Prometeylə müqayisə edən
Conson da gülünc lovğalığı ilə həmin dolaşanı yada salır.
Britaniya parlamentinin müqaviməti nəticəsində Consonun planları baş
tutmadı və inadkarlığının əbəs olduğu qənaətinə gəlməklə, breksitin 2020-ci ilin 31
yanvarınadək təxirə salınması barədə onun xahişi ilə Avropa İttifaqı razılaşdı. Fakt
orasındadır ki, Conson ruhdan düşmədi, breksit uğrunda mübarizəsini daha güclü
qaydada davam etdirdi və onun səyləri öz parlaq nəticəsini verdi. 12 dekabr 2019cu ildə keçirilən parlamment seçkilərində başçılıq etdiyi Mühafizəkarlar partiyası
inandırıcı qələbə qazandı və ümumən 650 yerdən 365 parlament kürsüsü və ya əsas
rəqibi olan Leyboristlər partiyasından 1,8 dəfə artıq yer əldə etməyə nail oldu.
Mühafizəkarların belə qəti qələbəsi yalnız 1980-ci illərdə, Marqaret Tetçer baş
nazir olanda mümkün olmuşdu. Bunu hər şeydən əvvəl Boris Consonun şəxsi
qələbəsi hesab etmək olar, son seçki əhalinin iradəsini onun düzgün anladığını
sübut etdi və mövqeyinin xalqın əksəriyyəti tərəfindən qızğın müdafiə edildiyini
göstərdi. Bu seçki həm də hökumətə breksit mandatını verdi, müxalifətin tələb
etdiyi ikinci referenduma artıq ehtiyac qalmadı. Lakin Consonun qələbəsi Avropa
üçün heç də yaxşı xəbər olmadı, çünki İttifaqdan ayrıldıqdan sonra İngiltərə artıq
onun partnyoru deyil, rəqibi olacaqdır.
İngilərə də ilk illərdə müəyyən iqtisadi və daxili problemlərlə üzləşəcəkdir.
Seçkilərdə həmçinin uğurla çıxış etmiş Şotland Xalq partiyasının lideri,
Şotlandiyanın baş naziri Nikola Stöcen baş nazir Consona müstəqillik əldə etmək
üçün yeni referendum keçirmək niyyətləri barədə xəbədarlıq etmişdir. Əvvəlki
referendum isə Böyük Britaniyadan ayrılmağın əlehyinə səs vermişdir. Lakin
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dərin pessimizmə qapılmaq da düzgün deyildir, çünki İngiltərə belə sınaqlardan
çıxmağı bacarmışdır. XX əsrdə, II Dünya müharibəsindən bir qədər sonra Böyük
Britaniya nəhəng imperiyasını itirməli oldu, lakin mənəvi gücünü və siyasi
nüfuzunu qoruyub saxlaya bildi. Ölkə xalqın iradəsi əsasında Avropa İttifaqından
ayrılmışdır, yəqin ki, qarşıdakı çətinlikləri də əvvəlkilər kimi dəf edə biləcəkdir.

Qonşuluğun problemləri
Çox sayda qonşusu olan dövlətlər o qədər də çox deyildir. Birləşmiş
Ştatların quruda iki qonşusu vardır: şimalda Kanada, cənubda isə Meksika. Çinin
isə 14 müxtəlif millətlərdən ibarət olan ölkələrlə quru sərhədləri vardır. Dəniz
sərhədlərində isə Yaponiya, Cənubi Koreya, Filippin və Vyetnamla qonşudur.
Amerika Çinin qlobal dövlətə çevrilməsinin qarşısını almağa çalışır.
Cənubi Çin dənizindəki insan yaşamayan adalar üstündə Çin, Vyetnam,
Malayziya, İndoneziya, Filippin, Bruney və Tayvan arasında mübahisə gedir. Çinin
sürətli inkişafından sonra hər şey dəyişilmişdir. Cənubi Çin dənizindəki geosiyasi
münaqişə qızğın şəkildə qalmaqda davam edir.
Bir sıra dövlətlər öz qonşularına qarşı antoqonist münasibət həyata
keçirirlər. Fövqəldövlətlərin bu məsələdəki mövqeyi aydındır. Regional sahədə isə
bir sıra münaqişələr gedir. Onlar Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran, Hindistan və Çin,
Pakistan və Hindistan, Venesuela və Kolumbiya, Cənubi və Şimali Koreya
arasında mövcuddur. ABŞ-ın Kubanı iqtisadi blokadaya alması altı onillikdir ki,
davam edir. Gürcüstan və Ukrayna ilə Rusiya bir-birlərinə qarşılıqlı blokada tətbiq
edir.
Güclü dövlətlər özlərinin zəif həmkarlarına qarşı Prokrust çarpayısı
siyasətini aparırlar. Bu çarpayı istirahət üçün deyil, sahibinin səyi ilə adamları
çolaq etməyə yönəlmişdir. Zəif dövlətləri də çolaq vəziyyətinə salmaq o qədər də
çətin deyildir.
Təpədən dırnağa qədər silahlanmış Səudiyyə Ərəbistanı təkcə İrana düşmən
münasibəti bəsləmir, onun Türkiyə ilə də əlaqələri soyuqdur. 2007-ci ildə isə öz
qonşusu, özü kimi sünni dövləti olan kiçik Qətərə qarşı düşmənə çevrildi. Qətər də
xırda əraziyə malik olmasına baxmayaraq, neftlə çox zəngindir, paytaxt Doxa onun
var-dövlətindən xəbər verən müasir göydələnlər şəhəridir. Qətərin günahı ondan
ibarət idi ki, Səudiyyə Ərəbistanının aparıcı dövlət statusu ilə, onun komandası
altında hərəkət etməyə razı olmamışdı. Həm də Səudiyyə özündə yaranan
vəhhabiliyi hətta uzaq müsəlman ölkələrinə də yaymağa çalışsa da, Qətər digər
güclü hərəkat sayılan, hətta Misirdə qısa müddətə də olsa, demokratik yolla
hakimiyyətə gələn Müsəlman Qardaşlığına loyallıq göstərirdi. Misirdə Məhəmməd
Mursi müsəlman qardaşlığının köməyi ilə prezident seçildi və Hüsni Mübarəkin
dövründən qalmış qocaman müdafiə nazirini vəzifədən kənarlaşdırıb, onun yerinə
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gənc general Əbdal Fəttah əs-Sisini qoydu. Az sonra əs-Sisi hərbi qiyam qaldırıb,
Mursini prezidentlikdən kənarlaşdırdı və həbs etdi, özü isə əvvəlcə vəzifəni icra
edən, sonra isə seçkidə qalib gəlməklə prezident oldu. Mursi mühakiməsi getdiyi
məhkəmə iclaslarının birində öldü. Yalnız Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip
Ərdoğan Mursinin devrilməsinə və ölümünə görə dəfələrlə öz ciddi narazılığını
bildirdi və Misirin yeni rəhbərliyini dövlət çevrilişində günahlandırdı. Əs-Sisi isə
kasıb ölkəni diktatura metodları ilə idarə etməyə, Müsəlman Qardaşları üzvlərini
təqib etməyə başladı.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Qətərin iqtisadi və hərbi cəhətdən çəki dərəcələri
müxtəlifdir. Birincidə 30 milyon əhali yaşayır və ordusu 0,5 milyonluq hərbçidən
ibarətdir. Bu ordu Qətəri istənilən vaxt məhv edə bilər. Çünki axırıncının əhalisinin
sayı 2 milyondur və 11 min nəfərlik orduya malikdir. Qətərin yeganə təsəlli yeri
orada Türkiyənin hərbi bazasının olmasıdır.
İstənilən dövlət öz qonşularının xoş məramına heç vaxt bütünlüklə inanmır.
Dövlətlər yalnız yararlı bazar olması ucbatından onların stabil olmasını istəyirlər,
bircə şərtlə ki, kifayət qədər əhəmiyyət kəsb edən proqressə malik ola bilməsinlər.
Bu isə xaosa üstünlük vermək deməkdir. İğtişaşlardan əziyyət çəkən qonşu bazar
kimi də itirilir və xalq oradan qaçıb ətrafa yayılmağa başlayır. Miqrantlar isə sosial
narazılığın, bunun geniş yayılmasının katalizatoru, iğtişaşlar üçün əsl yanacaq
rolunu oynaya bilər.

Hiyləgərlik və həqiqəti gizlətmək ustalığı
Fransada Günəş Kral XIV Luinin hökmranlığı dövründə baş nazir olan
kardinal Mazarin “hiyləgərlik et ki, sən o deyilsən, özünün kim olduğunu gizlət”
prinsipinin vacib olduğunu qeyd edib, ona çoxlu misallar gətirmişdi. Siyasi
idarəetməyə dair onun yazılarında bu strategiyadan necə fayda götürüldüyü
göstərilir. Onlardan əksəriyyətini müasir geosiyasətdə də istifadə etmək olar.
Yaxşı qumar, kart oyunu geosiyasətdə açardır, çünki dost olmaq barədə
hiyləgərlik etməyə imkan verir. Axı lap qədim dövrlərdən casusluq düşmənin
sirrindən agah olmağa kömək etmişdir. Casus gizli fəaliyyət göstərdiyi ölkə barədə
lazım olan informasiyanı əldə edə bilir.
Makiavellinin sözləri bir qədər dəyişikliyə uğradılsa, o, siyasəti “aldatmaq
elmi” adlandırırdı. Geosiyasətdə aldatma, demək olar ki, ən yüksək elmdir.
Görkəmli Çin hərbi strateqi Sin Tszu məsləhət şəklində yararlı bir sıra
hiyləgərlik və gizlətmə üsullarını irəli sürmüşdür. O, güman edirdi ki, müharibənin
özü də aldatma metodundan istifadə edir. Sən fəal olanda hiyləgərlik edə
bilmirsənsə, passiv olanda adamları səfeh yerinə qoy, əgər yaxındasansa, özünü elə
göstər ki, uzaqdasan, əgər uzaqdasansa, özünü elə göstər ki, yaxındasan. Öz
düşməninin tələyə salmaqda şirnikləndirmək üçün balıq tutmaqda istifadə edilən
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tələ yemi təklif et, narahatlığını göstərməklə onu təəccübləndir, onu özündən razı
qalmağa həvəsləndirmək üçün əks şəraitlərə malik olduğunu göstər. Çin
kommunistləri və onların rəhbəri Mao Tsze-dun, yəqin ki, Çan Kay-şinin
hökumətinə qarşı qalibiyyətli müharibə apararkən bu metodlardan geniş istifadə
etmişdi və onlar 1949-cu ildə Çin Xalq Respublikasını yarada bilmişdilər.
Müasir Çin də, heç şübhəsiz, bu üsuldan bol-bol istifadə edir və özü barədə
həqiqi mənzərəni gizlədir. Axı məşhur filosofun dediyi kimi, “səfehliklə aldatmaq,
müdrikliyin yüksək şöbəsidir”. Çin 40 il ərzində müxtəlif yollarla müasir
texnologiyaları öyrənib, tətbiq etmək yolu ilə görülməmiş inkişaf səviyyəsinə
yüksəlmişdir. Donald Tramp bunu çinlilərin oğurluğu adlandırır və bu səbəbdən
xeyli iqtisadi ziyan çəkdiklərini bəyan edir. Axı oğurluğun özü də nə qədər xoşa
gəlməyən olsa da, müəyyən ustalıq və cəsarət tələb edir.
Digər tərəfdən, yalnız oğurluq yolu ilə Çin elektron sənayesində belə
zirvələri fəth edə bilməzdi. İstedadlı və işgüzar xalq zamanla ayaqlaşmağı
bacarmış və müasir, tələb olunan malların kütləvi istehsalı və ucuz satılması yolu
ilə dünya bazarını işğal edə bilmişdi. Bu xalqı nədəsə ittiham etmək əvəzinə, onun
yenilik hissinə, cəmiyyəti yeni əsaslarda qurmaq qabiliyyətinə görə yalnız təqdir
etmək lazımdır. Bəs başqa ölkələrdə niyə bu texnoloji inqilab, yüksək sürətli
inkişaf yoxdur. Çinin fəhləsindən, kəndlisindən tutmuş rəhbərinə qədər hər kəs öz
ölkəsinin iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsinə çalışır və qanunsuzluqların,
pozğunluqların aradan qaldırılmasında da böyük nailiyyətlərə sahib olur. Si
Tszinpin Çin rəhbərliyinə gələndən sonra korrupsiyaya qarşı müharibə elan etdi, ən
böyük vəzifələri tutan bəzi dövlət xadimləri güllələndi və bu sahədə böyük
irəliləyiş əldə edildi. Bu heç də o demək deyildir ki, Çində korrupsiyanın kökü
tamamilə kəsilmişdir. Xoşa gəlməyən pretsedentlərə yenə də rast gəlinir, bir əyalət
qubernatorunun evindən böyük miqdarda qızıl tapılmışdır, heç qızıl mədənləri də
qiymətli metalın belə həcmi ilə öyünə bilməz. Lakin ölkədə korrupsiyaya möhkəm
bənd çəkilmişdir və əhalinin böyük əksəriyyəti bu siyasəti bəyənir və dəstəkləyir.
Çinin məşhur dövlət xadimi Den Syao-pin 1970-ci illərin axırında, Maonun
ölümündən sonra yenidən siyasətə qayıtdıqda ölkə iqtisadiyyatını islahata
uğratmaq siyasəti apardı. O, ölkənin iqtisadi həyatını kapitalizm relslərinə keçirdi,
lakin sosialist siyasi sistemini də saxladı. Onun səyləri gözlənildiyindən də yüksək
nəticələrə səbəb oldu. İndi Çin ABŞ-dan sonra dünyanın ikinci iqtisadi cəhətdən ən
varlı dövlətidir və ABŞ kimi nəhəngə onun hakim kəsildiyi iqtisadiyyat
meydançasında çağırış etməyə qadir oldu.
Den Syao-pin 1984-cü ildə Çinin “sosialist ölkəsi” kimi və “inkişaf yolunda
olmasını” bəyan etmişdi. O vaxta nisbətən Çin iqtisadiyyatı 64 dəfə güclənmiş,
illik daxili məhsul istehsalı 7 və 10 faiz arasında artım tempinə malik olmuşdu. O,
iqtisadi cəhətdən dünyanın ikinci dövləti olsa da, alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə
nəhəng Birləşmiş Ştatları da ötüb keçmişdir. Çində inkişaf Bankı və Asiya
İnfrastruktura İnvestisiyası Bankı fəaliyyət göstərir, onlar Beynəlxalq Maliyyə
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Fondu və Dünya Bankı kimi beynəlxalq maliyyə qurumlarını tezliklə kölgədə
qoyacaqdır.
Çin Ümumu Daxili Məhsul istehsalı səviyyəsinə görə hələlik ABŞ-dan geri
qalsa da (ekspertlərin rəyinə görə 2029-cu ildə Çin bu sahədə birinci yerə
çıxacaqdır), alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə birinci yerdədir, başqa sözlə ABŞdan irəlidədir. 2017-ci ildə ABŞ-ın bu göstəricisi 19,36 trilyon olduğu halda,
Çininki 23,12 trilyona bərabər idi.
Çinlilərin bir xüsusiyyəti də qeyd edilməlidir, bu da öz nailiyyətlərinə görə
məğrurluqdan uzaq olmaları, bunu nümayiş etdirməmələridir. Bu barədə onlar elə
bil ki, katoliklərin prinsiplərinə riayət edirlər. Katoliklərdə məğrurluq ölümcül
günah hesab olunur.
Çin bütün nəhəng irəliləyişlərinə baxmayaraq, həm də inkişafda olan
dövlətdir. Milyarderlərin sayına görə ABŞ-ı keçsə də, kənd yerlərində və iri
şəhərlərin kənarlarında yaşayanlardan yoxsul şəraitdə olanlar heç də az deyildir.
2014-cü ildə Çin rəhbəri Si Tszinpin Çini oyanan şirlə müqayisə etmişdi.

İnsan təbiətinin kövrəkliyi
Bəzi düşüncələrə görə insan valideynlərinin övladı olmaqla yanaşı, həm də
mühitin məhsuludur. Valideynlər uşaqlarına genlər vasitəsilə çox şeyi ötürürlər.
Zaman keçdikcə valideynlər də, mühit də dəyişir və bu dəyişikliklər insanın
təbiətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Müasir insanı nəinki orta əsrdə
yaşayan, hətta bir əsr əvvəl mövcud olmuş adamlarla müqayisə etmək çətindir,
çünki o, öz dövrünün həyata daxil etdiyi bütün yenilikləri dəqiqliyi ilə olmasa da
mənimsəmişdir, həzm etmişdir. İnformasiyanın nəhəng ölçülər qazandığı bir
dövrdə insan onların təsirindən bütünlüklə uzaqlaşmaq gücündə deyildir. Bəlkə,
yəhudilər kimi başa kipa adlanan xırda dəyirmi kolpak qoyulsun ki, başın
yuxarısında olan ekran informasiya axınından mühafizə olunsun.
Mühit insanı xeyirxah, təmkinli, xoş xasiyyətli edə bildiyi kimi, onu əclafa,
qəddara, xəyanətkara da çevirə bilər. Dustaqxanalar islah-əmək düşərgəsi adlanır,
lakin orada islah olunanların keçmişdəki cinayətkar xüsusiyyətlərdən uzaqlaşması
heç də kütləvi xarakter daşımır, əksinə, məhbəs onların xarakterində arzu
olunmayan elementləri də nəqş etməyi bacarır. Məhbəsdə təkcə məhbuslar deyil,
hətta nəzarətçilər də bu eybəcər mühitin bağışladığı izdən kənarlaşa bilmir. Fransız
markiz Astolf de Kyustin Napoleonun məğlubiyyətindən xeyli sonra Rusiyada
olmuş və vətənə qayıtdıqdan sonra çap etdirdiyi “1839-cu il Rusiyası” kitabında
səyahət xatirələrini ölkənin siyasi, sosial mühitini ifşa tərzində təsvir etmişdir.
Fransız yazıçıları Rusiya haqqında ümumiyyətlə mənfi rəy bidirirdilər. Böyük
romançı Onore de Balzak yazırdı: “ Rusiyada nəhəng səssiz düzənlik və nəhəhg
dinməz xalq vardır.” Kyustin səfəri vaxtı Peterburq yaxınlığındakı Neva çayının
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mənşəyində yerləşən Şlisselburq zindanında da olmuş, oradakı insanların
davranışını müşahidə etmişdir. O, yazır ki, Şlisselburq zindanında məhbuslar ağır
şəraitdə saxlanıldıqlarından, insan təbiətini itirmək ərəfəsində olurlar. Lakin
dustaqxana nəzarətçiləri onlardan heç də fərqlənmirlər, çünki eyni mühitdə olur,
eyni havanı udurlar. Deməli, boğucu, məhvedici mühit təkcə məhbusların deyil,
onlara nəzarət edənlərin də xarakterini dəyişməyə müvəffəq olur. Bu, onu göstərir
ki, mühit heç də passiv element olmayıb, insan xarakterinin formalaşmasında
mühüm rol oynayır. Həm də bu bir daha göstərir ki, insan təbiəti güman edildiyi
kimi elə də möhkəm deyildir, çox asanlıqla deformasiyaya uğrayır və mənfi
xüsusiyyətləri tez qəbul etməklə, onların daşıyıcısına çevrilir.
1971-ci ildə ABŞ-dakı Stenford universitetinin psixologiya üzrə professoru
Filipp Zimbardo ciddi bir eksperiment aparmışdı. Bu layihəni o, hərbi-dəniz
qüvvələri komandanlığının sifarişi və maliyyə yardımı ilə həyata keçirmişdi. O,
psixi cəhətdən sağlam və yaxşı maddi şəraitə malik olan 48 nəfər könüllü adamın
yarısını püşk üzrə iki həftə ərzində yaxşı pul almaq hesabına dustaqxana
məhbuslarının mühafizəçisi, qalan yarısını isə eyni müddətə məhbus təyin etməklə,
belə mühitdə yaşamalarına şərait yaratmışdı. Altı gündən sonra eksperimenti öz
vəhşiliyinə və sosial təhlükəsinə görə dayandırmaq lazım gəlmişdi. Mühafizəçi
kimi xidmət edənlər çox sürətlə qəddar sadistlərə çevrilmişdilər, dustaq kimi
olanlar isə bütünlüklə insan ləyaqətini və müqavimət iradələrini itirmişdilər.
Məlum olmuşdu ki, tapşırılan sosial rol adamı bütünlüklə dəyişdirməyə qadirdir.
Eksperiment aydın göstərdi ki, şəraitdən asılı olaraq adamlar qəddarlara, vəhşilərə,
həm də tam başqa bir şəraitdə isə iradəsini, ləyaqətlərini, insan sifətini itirmiş
zombilərə, canlı insan olsalar da, komanda ilə hərəkət edən robotlara çevrilirlər.
Zimbardonun eksperimenti mühüm məsələni elmi cəhətdən izah etsə də,
bəşəriyyət onun nümunələri, özü də kütləvi nümunələri ilə çoxdan tanış idi. Hitler
və onun natsist partiyası kiçik istisnalarla bütün alman xalqını başqa xalqlara –
yəhudilərə, qaraçılara, slavyanlara qarşı olan qəddarlıqlarını iftixar mənbəyi sayan
vəhşilərə çevirmişdilər. İntizamlı, mədəni Avropa xalqı olan almanlar bu
keyfiyyətlərini insana nifrət sferasına çevirmişdilər. Dinc, mülki insanı güllələmək
və ya qaz kameralarında məhv etmək xidməti vəzifənin icrası hesab edilirdi və
ondan hansısa almanın etiraz qaydasında imtina etməsi olmamışdı. Almanlar
ağıllarını itirməsələr də,şüurlarını, könüllərini Hitlerin qəddarlıq ideyası və
praktikasına tabe etmişdilər və əslində, insanlıq təbiətini tərk etmişdilər. SS-də
(almanca yazıldıqda “CC”) xidmət edənlər özlərinin hər cür vəhşiliyini vətənə
xidmət, Hitlerə xidmət kimi qiymətləndirir, belə davranışlarına görə iftixar hissləri
keçirirdilər. XX əsrdə natsistlərin timsalında öz əcdadlarını ötüb keçən daha
dəhşətli ordalar meydana gəlmişdi.
SSRİ-də də “xalq düşməni” termini işlək ifadəyə çevrildikdən sonra,
günahsız insanların ağır cəza mehrabına göndərilməsində iştirak heç də qəbahət
sayılmırdı, əksinə, dövlətə, vətənə xidmət kimi qiymətləndirilirdi. Uşaqlar arasında
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atasını satıb, dövlətə təhvil verən Pavlik Morozov obrazı təbliğ edilməklə,
uşaqların valideynə deyil, saxta dövlət prinsiplərinə sədaqət ruhunda tərbiyə
olunmasına nail olunurdu.
Hər yaşayış məntəqəsində uydurma ittihamlar vasitəsilə adamları məhvə
göndərən çuğulçu-donosçu şəxslər özlərini qəhrəman qiyafəsində görürdülər, çünki
axı onlar dövlətə sədaqətli xidmətlə fərqlənirdilər. Ona görə də hamı onlardan
qorxur, ürəyində nifrət bəslədiyi halda, bu əclaflara ehtiramla yanaşırdı. SSRİ-də
repressiya hədd tanımırdı, NKVD (Daxili İşlər Xalq Komissarlığı, DTK onun
tərkibinə keçmişdi) adamların təqibi ilə məşğul olurdu və kütlələrdən öz iyrənc
fəaliyyətinə möhkəm dəstək alırdı. Qolçomaqlar, “xalq düşmənləri” barədə Stalinə
4 milyon ərizə – donos göndərilmişdi və onlar çekistlərin fəaliyyətini xeyli
yüngülləşdirirdi, donosla şübhəli bilinənlər ölüm hökmü də daxil olmaqla ağır
cəzalara məhkum edilirdilər. Çekistlərin təmiz əl, hərarətli ürək və iti ağıl sahibləri
olması barədəki təbliğat klişesi, omların eybəcər fəaliyyətlərini ört-basdır etmək
məqsədini güdürdü. Bir qayda olaraq, onlar cəngavərlər kimi təsvir olunurdu, qurd
cəmiyyətə quzu dərisində təlqin edilirdi.
Dövlətlər də insanlar kimidir, başçısının xarakterindən və idarəetmə
üslubundan asılı olaraq onların da oxşar xarakteri formalaşır. Dövlət başçısı da
insandır, onun tutduğu yol tabeliyində olanlara öz təsirini göstərir və azacıq zor
tətbiq edildikdə adamlar itaətə öyrənirlər. Eybəcər imperatorların dövründə
Kaliquladan, Klavdidən və ya Nerondan iyrənc davranış qaydalarını götürən
romalıların əxlaqı daha da pozulmuşdu. Ambitio –hakimiyyət hərisliyi və avaritia –
pul düşkünlüyü Romanı pozan, dağıdan, məhvə yaxınlaşdıran səbəblər idi. Böyük
Katon isə xeyli əvvəl bunda yunanları günahlandırmışdı. Nəcib imperatorlardan
olan Trayan isə acgözlüyü ilə romalıları cana doyduran, böhtan yolu ilə adamların
mülkiyyətinin bir hissəsinə sahib olmaqla çox varlanan donosçuları dənizin quduz
dalğalarının ixtiyarına ötürməklə, Romadakı bu biabırçı silkə son qoymuşdu. Mark
Avreli təkcə yaxşı idarəetməsi ilə seçilmirdi, həm də 50 cildlik fəlsəfi əsərində
nəcib xüsusiyyətləri təlqin edirdi.
Bismark Prussiyanı, Almaniyanı militarizm yoluna cəlb etmişdi, qələbələri
almanlara böyük fayda vermişdi. Bu zəmində Hitler alman militarizmini son həddə
çatdıraraq, Avropanı, bəlkə də, bütün dünyanı işğal etmək iddiasına düşmüşdü.
Almanlar Hitlerə sədaqətlə xidmət göstərirdilər. Yalnız 1944-cü ildə ona uğursuz
sui-qəsd cəhdi olmuşdu. Dövlətin təcavüzkar siyasəti uzun illər ərzində xalqın
hansısa bir hissəsi tərəfindən müqavimətlə, təpki ilə qarşılanmamışdı.
XVIII əsrdə Avropada belə qayda mövcud idi ki, hökmdar hansı dinə sitayiş
etsə, təbəələri də həmin dinə mənsub olurdu. Diktatorların hakimiyyətində isə xalq
itaətlə onlara xidmət etməyə başlayır və konstitusiyaya məhəl qoymayaraq və ya
onu dəyişdirərək, dövlət başçılarına “duçe”, “fürer” kimi titullarla müraciət
edirdilər. Xalq Mao Tsze-dunun dediyi kimi, ota bənzəyir, külək hansı tərəfə əssə,
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o tərəfə də əyilir. Dövlət başçısının Hitlerə məxsus olan əqli xəstəliyi bəzən xalqa
da sirayət edir və bu, böyük bədbəxtliklərə yol açır.
Sosiologiya ilə məşğul olan bəzi alimlər insan cəmiyyətini, onun sosial
qurüluşunu, idarə edilmə qaydalarını, həyat tərzinin ayrı-ayrı sferalarını
araşdırarkən, ona daha çox oxşar olan arı ailəsi və ya qarışqa dəstəsi ilə müqayisə
edirlər. Onlar bu həşəratlara məxsus olan kamil qaydanı, intizamı, dəyişilməyə
məruz qalmayan əmək bölgüsünü insan sotsiumunda da görməyi arzulayırlar.
Lakin oxşarlığın təsdiqinə yönəlmiş öz cəhdlərinin səmərəsiz, əbəs olduğu
qənaətinə gəlirlər. Çünki insanlarla arıların və qarışqaların davranışında mühüm
fərqlər mövcuddur. Arılar və qarışqalar anadan gəlmə kodlarla, instinktlərinə görə
hərəkət edirlər. İnsan isə şüura malik olduğundan ümumi qaydalara tabe olmaqdan
da yayına bilir və əslində həm özü, həm də cəmiyyət üçün problemlər yaratmağa
da qadir olur. Bəşər övladı təbiətin qanunlarını pozmaqdan da çəkinmir, onlar isə
arılar üçün sarsılmaz, az qala müqəddəs qanunlardır. İnsan təbiətin qanunlarına
tabe olmamaq qabiliyyətinə malikdir və çox hallarda təbiəti özünə tabe etmək
cəhdinə də girişir.
Arı, üzvü olduğu pətəyin, ailənin rifahı, təhlükəsizliyi, arxitekturası, iqtisadi
və siyasi kamilliyi naminə özünün bütün şəxsi xoşbəxtliyindən imtina edir. Şanın
qəribə arxitekturası təəccüb doğuran dəqiqliyə və həndəsi simmetriyaya malikdir.
Bu dəqiqliyi yalnız qədim yəhudilərin daşı kəsib yonan “şamir” adlanan əfsanəvi
qurdun gördüyü işlə müqayisə etmək olar.
Termit növü dəstə üçün hündür, şaquli bir yaşayış yeri, əslində bina tikir,
onlarda ilboyu hərarət və rütubət dəyişmir. Böyük memar Antonio Qaudi
Barselonada yaratdığı məşhur “Saqrada Familia” kilsəsinin qüllələrini termit
yuvalarına bənzətmişdi.
Arıdan fərqli olaraq insanın şəxsi marağını cəmiyyətə qurban verməsinə isə
nadir hallarda rast gəlinir. Həm də belə güman edilir ki, insandan sonra arı daha
böyük intellektə malikdir.
Bu qəribə kiçik varlıq mürəkkəb qanunların idarə etdiyi cəmiyyətdə yaşayır
və qaranlıq mühitdə təəccüblü işlər görür. Arılar elə bil ki, fasiləsiz zəhmət üçün
doğulmuşlar, onlardan heç biri istirahətin nə olduğunu bilmir. Arının coşğun və
təmannasız əmək əxlaqı təəccüb doğurmaya bilməz. Arılar bir çiçəkdən o birisinə
qonaraq öz ailə üzvlərinə lazım olandan da artıq bal yığırlar. Topladıqları balın
insanların yeyəcəyindən də bixəbərdirlər.
Arının zəhmətinin bəhrəsi göz qabağındadır. İnsan isə bəzən öz zəhmətinin
bəhrəsiz olduğunu görür və şübhə onu axtarışa cəlb etməklə müsbət dəyişikliklərə
məruz qoyur.
Arı ailəsində bütün xalqın vahid anası olan çariça mövcuddur və o aramsız
olaraq həyata saysız-hesabsız övlad gətirməklə məşğul olur. Onu kamil olmayan,
övladsız dişi arılardan ibarət olan qulluqçular əhatə edir. Çariça övlad əmələ
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gətirməyənə çevriləndə arılar onu başqası ilə əvəz edir, bu məqsəd üçün bir neçə
printsessa təbiyə edirlər.
Arılar qarışqadan da artıq ictimai varlıqdır. Onlar öz cəmiyyətlərində, nəsli,
dəstəsi arasında olmasalar yaşaya bilməzlər. Arı tək qalanda, bir neçə gündən sonra
məhz bu tənhalıqdan da ölür. Arı pətəkdə bir individ olmaqla, nəslin qanadlı orqanı
rolunu oynayır.
Qarışqa sürüsü də ciddi daxili idarə olunma qanunlarına malikdir. Onlarda
ierarxiya bölgüsü pozulmaz və sərt xarakter daşıyır. Döyüşçü qarışqalar iri çənəyə
malik olmaqla, öz sürüsnün təhlükəsizliyini müdafiə edir. Çariçaya qulluq edən
qarışqalar isə xidmətdə elə canfəşanlıq göstərirlər ki, hətta öz şəxsi qidalanmalarını
da unudur və nəticədə aclıqdan da ölürlər. Arılarda isə hər şey nizamlı qaydada
gedir və əbəs yerə özünü fəda etmək halları da olmur.
Hələ qədimdən mütəkkirlər arıların həyat tərzi və davranışlarına böyük
maraq göstərirdilər. Aristotel bu kiçik həşərata xüsusi diqqət verirdi. Qədim Roma
şairi Vergili özünün “Georgika” əsərində onlardan söhbət açır.
Belçikanın görkəmli dramaturqu və şairi, Nobel mükafatı laureatı Moris
Meterlink (1862-1949-cu illər) isə özündən əvvəl meydana gəlmiş əsərlədəki
mühüm qeydləri əxz etməklə yanaşı, fransız dilində elmi xarakter daşıyan və həm
də bədii səviyyəsi ilə seçilən çox məzmunlu “Arıların həyatı” kitabını yazmışdır.
Müəllif arılara vurğunluğunu ifadə edən bir şəkildə onları “zəhmətkeş bakirə
qızlar”, “bizim günəş qızları” adlandırır. Onun qeyd etdiyi kimi, xarici
müşahidədən elə görünür ki, arılar hansısa bir nizamnaməyə uyğun olaraq hərəkət
edirlər. Lakin arı dəstəsində heç bir əmr və ya reqlament mövcud deyildir. Hər bir
arı özünün daxili impulsuna tabe olaraq ya bal dalınca uçur, ya şan tikir, ya da
qapını mühafizə edir. Kənar müşahidəçiyə elə gəlir ki, onların hamısını çariça
sayılan ana arı idarə edir, lakin o öldürülsə, arılar o saatca yeni anaya xidmət
edəcəklər, öz işlərini dayandırmayacaqlar. Arılardan biri nektarla bol olan yeni
sahələr barədə xəbər verdikdə, onun qonşuları ləngimədən nektar arxasınca həmin
sahəyə uçurlar. Onlardan kimlərin uçmalı olduğunu, kimlərinsə pətəkdə
qalmalarını necə müəyyən etmələrini anlamaq çox çətindir. Görünür bu sirr yalnız
onların özlərinə agahdır.
Arıların və qarışqaların davranışlarının dəqiqliyi, əmək bölgüsü, intizamı,
zəhmətsevərliyi heç bir müqayisəyə sığmır və bunun bəzi cəhətlərini yalnız nadir
adamlarda tapmaq olar. İnsanın istəkləri, marağı, ehtirası, qərar qəbul etmək
qabiliyyəti vardır. Onlar bəzən irrasional hərəkətlər üçün də istifadə olunur. Axı
mühit də insan davranışına güclü təsir göstərir və onu arzuolunmaz hərəkətlərə
sövq edir. Sirklərdə tamaşa üçün vəhşi heyvanlar, həmçinin pişiklər, itlər təlimçi
tərəfindən vəhşicəsinə işgəncələrə məruz qalmaqla məşq etdirilir, məhz bu yolla
gələcək səhnə modeli hazırlanır. Bəzi ölkələrin sirklərində bunu nəzərə alaraq,
məsələn sirkin çox populyar olduğu Çində heyvanlarla tamaşa gəstərilməsinə icazə
verilmir, nömrələr yalnız artistlərin qabiliyyətinə və texniki vasitələrə əsaslanır.
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Zaman və mühit adlnan təlimçi isə daha amansız olur, insanları mənəvi və fiziki
işgəncələrə, ağır sınaqlara, digər növ cəzalandərmalara məruz qoymaqla, onların
xarakterini dəyişdirməyə müvəffəq olur, cəmiyyəti bütünlüklə poza bilir.
Cəmiyyətdə prioritetlər ierarxiyasına həsr olunmuş Maslou nəzəriyyəsi
başqa cəhətləri, insanların ən aşağı , fizioloji tələbatlarından tutmuş mənəvi
tələbatlarına qədər olanları, onların cəlb olunma xüsusiyyətlərini əhatə etməklə
öyrənir. Onun köməyi ilə tələbatın, insan maraqlarının nə olduğunu anlamaq
mümkündür. Aşağı silkə mənsub olanlar Maslou piramidasının ilk pilləsində
dayanırlar. Lakin cəlb olunma problemini və insanın tanınması yolunu bu
nəzəriyyə həll etmir. Həmin nəzəriyyədən göründüyü kimi insanların ən aşağı və
ən yuxarı tələbatlarında da mühüm fərqlər vardır və onlar cəmiyyətin mənəvi
səviyyəsinə təsir etməmiş qalmır. İnsan bütövlükdə sirrli aləmə malikdir, onun
ləyaqətləri ilə yanaşı, ziddiyyətləri və qüsurları da az deyildir. Bunlar isə həm də
cəmiyyətin təbiətində özünü biruzə verir.

Qədim məsləhət unudulmur
İlk dəfə Qay Yuli Sezar tərəfindən dilə gətirilən və Qədim Romada dövlət
prinsipi səviyyəsinə qalxan“divide et empera”–“parçala və hökm sür” şüar rolunu
oynayırdı. Bu siyasət Roma ekspansiyası üçün münbit şərait yaradırdı. Müasir
dünyada qüdrətli dövlətlər öz rəqiblərinin gücünü parçalamağa səy göstərir və
buna nail olduqda, sonrakı qələbəyə də əminlik yaranır.
Birinci Dünya müharibəsi ərzində Britaniya Almaniyanın müttəfiqi olan
Osmanlı imperiyasını məğlub etmək üçün ərəb qiyamını meydana gətirdi. Bu,
müharibədəki tarazlığı Müttəfiqlərin xeyrinə dəyişdirdi. Hindistanda isə Britaniya
imperiyası müxtəlif etnik qruplar arasında regional sərhədləri dəstəkləyirdi.
Ərəblər Britaniyanın oyununda alət rolunu oynadilar.
Ərəblərin Osmanlı imperiyası idarəçiliyindən olan narazılığından fayda
götürmək üçün britaniyalılar 1915-ci ildə Məkkə və Mədinə əmiri Şərif Hüseyn
ben Əli əl-Haşimi ilə gizli razılaşma imzaladılar. Britaniya osmanlıların Suriyada
məğlub edilməsindən sonra Qırmızı dənizə və Persiya körfəzinə, Dəməşqdən
Məkkəyə qədər uzanan Ərəb dövlətini yaratdı və 1916-cı ildə Hüseyn Osmanlılara
qarşı müharibə elan etdi və beş ay sonra isə özünü Hicaz kralına çevirdi.
1918-ci ildə ABŞ prezidenti VudroVilson özünün 14 maddəsini nəşr etdirdi,
onlar məğlub edilənlərlə Versal müqaviləsi bağlananda sülh danışıqlarının əsas
bazası olmalı idi. On ikinci maddədə qeyd edilirdi ki, ərəblər, Osmanlı
imperiyasına tabe olan digər xalqlar kimi “şübhə edilməyən həyat təhlükəsizliyinə
və muxtar qaydada inkişaf imkanına heç bir narahatlıq hiss etmədən əmin
olmalıdırlar”.
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Şərif Hüseynə məlum oldu ki, Britaniya ona verdiyi vədləri pozmuşdur.
London həmçinin Əbduləziz əl-Səud ilə müqavilə imzalamışdı, həmin şəxs həm də
İbn Səud kimi tanınırdı. Bu müqaviləyə görə, Britaniya ona hər ay iri məbləğdə pul
vermək şərti ilə də razılaşmışdı. Səud Məkkənin və Mədinənin müqəddəs yerlərini
tutdu və indiki Səudiyyə Ərəbistanı dövlətini yaratdı.
Həm də britaniyalılar qəsd vasitəsilə Səuditlərin bütün Ərəb yarımadasını
birləşdirmlərinin qarşısını aldı. Bu birlik Persiya körfəzi vasitəsilə Hind okeanına
çıxa bilərdi.
2014-cü ildə özünü İraq-Şam İslam Dövləti, sonralar sadəcə İslam Dövləti
adlandıranlar bu iri adla kifayətlənməyib, xilafət yaratdıqlarını elan etdilər.
Bununla onlar böyük Ərəb dövləti qurmaq istəyirdilər. İngiltərə, Fransa, ABŞ və
Rusiya belə dövlətin qurulması şansını sıfıra endirdilər.
1920-ci ildə üç iri Avropa dövləti – Fransa, Böyük Britaniya və İtaliya təkcə
Osmanlı imperiyasından azad olunmuş torpaqlara şərik olmaqla kifayətlənməyib,
Şərqi Anatoliyanı (Anadolunu) ermənilər və kürdlər arasında bölməyə cəhd etdilər.
Kürdlər mərkəzi Diyarbakir olmaqla Cənubdakı əraziyə sahib olmalı idilər və
Osmanlı imperiyasından bütünlüklə müstəqil olmaqla, ilk dəfə öz dövlətlərini
yaratmaq imkanına malik olurdular. Lakin onların ümidləri puç oldu. 1923-cü ildə
Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə Respublikasının prezidenti seçiləndə, onun ilk
dekretlərindən biri kürdlərin müstəqil dövlət arzularını bütünlüklə ləğv etmək oldu.
Avropa dövlətləri buna cavab olaraq Türkiyəyə müdaxilə edəcəklərini vəd etsələr
də, kürdlər üçün bu, boş sözdən başqa bir şey olmadı.
Avropanın vahid orqanizmdə birləşməsi də mümkün olmur. Müasir dövrdə
ABŞ Avropanın əsl birləşməsinə imkan verməmək üçün hər amildən istifadə edir.
Çünki belə birləşmə Vaşinqtonun başlıca geosiyasi və iqtisadi maraqlarına ziyan
vurmuş olardı. Hegemon dövlət kimi isə ABŞ zəifləyən Avropa və Çin, Hindistan
və Rusiya kimi dövlətlərə, həm də dünyanın qalan hissəsinə öz təsirini artırmaq
istəyir
İkinci Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra ABŞ-ın Dövlət katibinin adı
ilə adlanan Marşall planı Avropanı diriltməyi, müharibənin yaralarını sağaltmağı
nəzərdə tuturdu. Almaniya şəhərləri bombardmanlardan viran qalmışdı, əhali
böyük ehtiyac içərisində idi. Əvvəlki dünya müharibəsində olduğundan da
acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı, çünki I Dünya müharibəsində Almaniya məğlub
olsa da, düşmən əsgərinin ayağı ölkənin torpaqlarına dəyməmişdi. 1945-ci ildə isə
Almaniya ərazisi bütünlüklə işğal olunmuş, Sovet qoşunları Berlində Reyxstaq
üzərində qələbə bayrağı sancmışdılar.
ABŞ-ın yeni tədbiri heç də altruist xarakter daşımırdı, Vaşinqton qitəni
yenidən qurmaqla Avropanın hökmən onun müttəfiqi olacağına ümid edirdi.
Birləşmiş Ştatlar qitəni birbaşa idarə etmək bacarığına malik idi. Onun strateji
maraqları da bu məqsədə xidmət edirdi.
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Modernləşmənin özü də, göründüyü kimi, heç də sadə məsələ deyildir,
onunla birlikdə ölkəyə həm də digər mədəniyyətin çox sayda elementləri daxil
olur, yeniləşmə bu yolla, əslində, Troya atı rolunu oynayır. Odisseyin bu hiyləgər
kəşfi Troyanın işğalına, əhalisinin qırılmasına və əsir götürülməsinə səbəb
olmuşdu. Ona görə də müasir dövrdə də “qloballaşma” amerikanlaşmanın sinonimi
kimi görünür, çoxları neoqlobalizmi də neokolonializm (yeni müstəmləkəçilik)
adlandırır.
Təkcə Amerika bu istiqamətdə hərəkət etmir, Çin də birbaşa idarəetmə
üsuluna can atır. Onun mədəni müdaxiləsi də birbaşa idarə etmək strategiyasının
tərkib hissəsi olmaqla, özünün xeyrinədir. Çinin sıçrayışla inkişaf etmiş,
göydələnlərinə görə az qala heç də Nyu-Yorkdan geri qalmayan şəhərlərini
müşahidə etdikcə, adamda belə təsəvvür yaranır ki, qısa müddətdə belə tərəqqiyə
malik olan ölkə və xalq çox ustalıqla dünyanı da idarə edə bilər. Çin hay-küyə, güc
nümayişinə yol vermədən düşmənlərini özünə tabe etmək və qələbəyə döyüşsüz
nail olmaq istəyir. Çin nailiyyətləri ilə öyünmür, texnologiyada, elmdə, kosmosda
əldə etdiyi yenilikləri təbliğat vasitəsinə çevirmir, dünya qarşısında lovğalanmağa
əl atmadan sakitcə öz nəhəng proqressini davam etdirir. Başqa bir xalq belə
nailiyyətlərinə görə özünə vurular, dünyaya meydan oxuyardı, çinlilər isə
təmkinlərini pozamdan böyük quruculuq işi görür və göstəricilərinin unikallığı ilə
dünyanı heyran edir. Çinlilərdə nartsizm xəstəliyinə qarşı izah olunmayan bir
immunitet vardır. Oyanmış şir kimisə ovlamaq fikrindən uzaqdır və anlayır ki, tam
üstün qüdrətə malik olduqdan sonra digərləri nəinki onun əldə etdiklərini etiraf
edəcək, bununla kifayətlənməyib, hökmən savanna şahının kölgəsinə sığınacaqlar.
İşlər belə davam etsə, XXI əsrin ortalarına qədər dünyada qüvvələr nisbətini əsaslı
qaydada dəyişən bu metamorfozanı artıq gizlətmək mümkün olmayacaqdır, bu,
bütün bəşəriyyətin gözü qarşısında baş verəcəkdir.
ABŞ isə öz ekspansiya siyasətində mədəniyyət və incəsənətdən var gücü ilə
və böyük ustalıqla istifadə edir. Amerikada icad olunan adı qida məhsulu və ya içki
qısa müddətdə bütün dünyanı dolaşdığı, ən istehlak olunan qida məhsuluna
çevrildiyi kimi, Amerika mədəniyyəti də özünün təlqin etmə xüsusiyyətlərinə görə
çox asanlıqla yayılır və bütün dünyanı fəth etməyə müvəffəq olur. Hansı ölkədə
“Makdonalds”, KFC şəbəkələri yoxdur, hansı xalq koka-kola və ya pepsi-kola
içməkdən imtina edir? Mədəniyyət növləri də onun kimi. ABŞ-ın qaradərili
musiqiçiləri Avropada 1930-cu illərdə cazı geniş yayırdılar. Onlar Parisin konsert
salonlarını doldurmuşdular. Hollivudda istehsal edilən filmlər – əlbəttə, onların
yüksək bədii dəyərini, əla sənət əsəri olduqlarını da etiraf etməmək mümkün
deyildir, amerikan dəyərlərini bütün dünyaya yaymaqları ilə seçilirlər.
Kinofilmlərdə ölkədəki ədalət modelləri, təhsilin, hökumət quruluşunun şübhəsiz
demokratikliyi və istehlak nümunələri amerikan dünyabaxışını ixrac edir, onlarda
xeyirin və ya şərin tanınması heç də ikimənalı və ya məchul bir şey deyildir.
Hollivudun yaratdığı incilər içərisində klassik film kimi şöhrət tapmış “Küləyin
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sovurduqları” və “Roma kanikulları”nda amerikan həyat tərzi, Cənubda qaralara
xoş münasibət bəslənməsi, amerikan jurnalistinin Romada azmış avropalı
printsessaya kömək göstərməsi, bu gözəl qıza öz evində təmənnasız sığınacaq
verməsi və bu vaxt öz davranışında köməksiz incə bir varlığa qarşı münasibətdə
heç bir sui-istifadəyə yol verməməsi, alicənablığı hesabına sevgisindən də vaz
keçdiyi göstərilir. Bir gün davam edən xoş macəraların təsiri altında printsessa da
jurnalistə vurulur və ondan böyük qüssə keçirməklə ayrılır. Vicdanlı gənc qız kimi
öz səfirliyində bu sevgini yalnız kral taxt-tacının şərəfini nəzərə alaraq tərk etdyini
dolayısı ilə etiraf edir.
Amerikanlar, ən çətin anda belə doğma torpağını sevən, onda əziyyətə
qatlaşmağa hazır olan, əvvəllər isə əksinə həyata yüngül baxan, ərköyün cənc
qadının timsalında, kimsəsiz kimi görünən qızın ləyaqətinə xələl gətirməyə yol
verməməklə öz nəcibliyini nümayiş etdirən jurnalistin şəxsində mənəvi cəhətdən
zəngin, əxlaqi cəhətdən saf insanlar kimi təsvir olunurlar. Yaxud “Sıravi əsgər
Rayanı xilas etmək!” filmində qardaşları İkinci Dünya müharibəsi cəbhələrində
həlak olmuş, anasının yeganə oğlu kimi qalan sıravi əsgərin nə əziyyətlər hesabına
axtarılması, tapılması və cəbhədən uzaqlaşdırılması və anasının yanına
qaytarılmasında amerikan ədalətinin, hətta müharibənin də acı təbiətinə
baxmayaraq işləməsi, zəfər çalması göstərilir. Normandiya desantından sonra Qərb
cəbhəsində amerikanlar ölüm-dirim döyüşləri apardıqları bir vaxtda, adi bir sıravi
əsgəri axtarmağa bütöv ordu cəlb edilir.
Filmlər amerikanlar haqqında ən yüksək fikir yarada bilir. Belə ki,“Yaşıl
millər” filmində dustaqxana nəzarətçiləri insana nifrət simvoluna çevrilən xidmət
yoldaşlarının iyrənc hərəkətlərinə dözmür, hətta onun incitdiyi məhbusların
tərəfində çıxış edirlər. Ən dəhşətli cinayətkarların, real və səhvən bu ittihamla
təqsirləndirilib cəzalandırılan qatillərin mühafizə nəzarətçiləri xidmətçiləri, əqli
cəhətdən xəstə olan bircə nəfərdən savayı zindanın ağır şəraiti müqabilində də öz
insanlıqlarını itirmirlər, dustaqlara mümkün qədər mərhəmətlə yanaşırlar.
Amerikan filmləri çox şeyi öyrədir, lakin daha vacib amil kimi fövqəl qaydada
amerikan xarakterinin yüksəkliyini və həyat tərzinin əlçatmazlığını təbliğ edir.
Soyuq müharibə dövründə Sovetlər barədə çəkilən filmlərdə sovet hərbçiləri,
adi adamları zəif ağıla, yaralanmış xarakterə malik olanlar kimi təsvir edilirdi. Bir
qayda olaraq SSRİ vətəndaşları, sovet həyat tərzi karikatura xarakteri daşıyırdı.
İkinci Dünya müharibəsi dövründə filmlər əsl təbliğat məqsədini güdürdü.
Göbbels təbliğat üçün xronikadan çox geniş istifadə edirdi, amerikan kinoxronikası
heç də almanlarınkından geri qalmırdı. Beləliklə, Hollivud Birləşmiş Ştatların milli
təhlükəsizlik maraqlarına bir hərbçi qaydasında, əsl propoqanda maşını kimi
xidmət edirdi.
Görkəmli sosial psixoloq Filipp Zimbardo qeyd edirdi ki, qorxu, dövlətin öz
xalqını manipulyasiyaya məruz qoymaq üçün malik olduğu ən yaxşı psixoloji
silahdır. Onlardan istifadə edildikdə vətəndaşların öz fundamental azadlıqlarını,
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dövlətin təhlükəsizlik vədləri ilə könüllü qaydada dəyişmək naminə qurban
verdiklərini görmək olar. ABŞ-ın bu sahədəki fəaliyyəti həmin arsenala
yiyələnmək istəyən dövlətlər üçün də nümunə ola bilər.
Həm də məlumdur ki, amerikanlar təbliğatla məşğul olanda praktiki
fəaliyyəti nəzərdən qaçırmırlar. Amerikanlar siyasi məsələlərdə yüksək
praqmatizmləri ilə seçilirlər. Birləşmiş Ştatlardakı bir sıra guya filantrop
təşkilatları hesab edilənlər digər ölkələrdə əsasən siyasi diversiya ilə məşğul
olurlar. Amerikan milyarderi Corc Soros təkcə birja fırıldaqları ilə məşğul olmur,
bu fəaliyyəti ona ağılasığmayan gəlir gətirir, həm də rəngli inqilabların
qalxmasına, dövlət quruluşlarının dəyişilməsinə xeyli kapital xərcləyir və bəzi
ölkələrdə onun səyi hətta uğur qazanır. Ona görə də Soros özünün Açıq Cəmiyyət
təşkilatları vasitəsilə çox şeyə nail ola bilir və onu son 25 il ərzində çox sayda
inqilabların və dövlət çevrilişlərinin arxitektoru və icraçısı hesab edirlər.

Məğlubların humanist qisası

Qaliblər işğal etdikləri ölkələrdə öz inzibati quruluşlarını, mümkün qədər
həyat tərzlərini tətbiq etməyə çalışır, oradakı xalqlara, əhaliyə özlərinin üstün
olduqlarını təlqin etməyə cəhd edirlər. Əlbəttə, bu dəyişikliklərin baş verməsində
üstünlük qaliblər tərəfində olur, əzilən, istismar edilən xalqın müqavimət qüvvəsi
də zəiflədiyindən, onlar bu prosesin passiv iştirakçılarına çevrilirlər.
Qaliblər silah gücünə bu üstünlüyə, öz qaydalarını diktə etməyə nail
olmuşlar. Lakin həyat öz mürəkkəbliyinə görə bütün sferalarda qalibin
göstərişlərinin yerinə yetirilməsini çətinləşdirir, bəzi sahələrdə isə onların tətbiqi
elə bir səmərəyə sahib olmadığından, təsiri də sıfıra bərabər olur. Qaliblər heç də
məğlub xalqların həyat tərzini dəyişdirə bilmir və çox məhdud dairələrdə bunu edə
bilir. Aleksandr Makedoniyalı Persiyanı işğal etdikdən sonra məğlub xalqla
münasibətləri qaydaya qoymaq, birliyə nail olmaq məqsədilə özü persiyalıların
geyimindəki və davranışındakı bəzi elementləri, qaydaları qəbul etdi. İşğal etdiyi
ölkə əhalisi ilə sıx ittifaqı əldə etmək üçün qarşılıqlı nikahlardan istifadə etmək
üsuluna əl atdı. Hindistandan qayıtdıqdan sonra Persiyada 10 min silahdaşının və
əsgərinin yerli qızlarla evlənmələrinin möhtəşəm toyunu təşkil etdi. Özü əvvəllər
Baktriya zadəganının qızına evləndiyi halda, bu mərasimdə də Persiya çarı III
Daranın qızı ilə nikaha girdi. O, Persiya inzibati quruluşunda ciddi dəyişikliklər
etmədi, mövcud satrapiyaları saxlamaqla, onları azacıq təkmilləşdirdi. Misirdə isə
əyaləti idarə etmək üçün inzibati orqanların rəhbərliyini qaliblər və məğlubların
iştirakı ilə böldü. Hətta Böyük Aleksandr kimi dahi də bir çox məsələlərdə məğlub
olan xalqlara güzəştə gedirdi.
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Lakin onun qələbələrindən sonra yunan dili və mədəniyyəti işğal edilmiş
areallarda yayılmağa başladı və Ellinizm dünyası meydana gəldi. Ellinizm
Asiyanın böyük bir ərazisində və Şimali Afrikada yeni mədəniyyətin və həyat
tərzinin bir sıra təzə elementlərinin meydana gəlməsinə şərait yaratdı.
Lakin Yaxın Şərqdəki və Misirdəki sivilizasiya yunan sivilizasiyasından
qədim və zəngin idi. Mesopotamiyada ən qədim şəhərlər mövcud olmuş, sonralar
meydana gələnlər də şəhərsalma praktikasına böyük töhfələr vermişdi. Babil şəhəri
öz planlaşmasına və gözəlliyinə görə özünə rəqib tanımırdı.
Tarixin atası Heredot Babil şəhəri haqqında yazır ki. şəhər geniş düzənlikdə
yerləşmişdir, su ilə dolu xəndəklə əhatə olunmaqla düzbucaqlını əmələ
gətirir.Babil çox hündür və enli divarlara malikdir. Onun içərisindən Fərat çayı
keçir, şəhər üç və dördmərtəbəli binalardan ibarətdir, onlar düz küçələrdə
sıralanmışdır. Bu küçələr çayın uzunu boyu yerləşir və ya onu kəsməklə başqa
sahilə keçir. Şəhərin ortasında daşdan tikilmiş körpü vardır, onun döşənək salınan
üstü ilə babillilər çayı keçirlər, gecələr isə döşənək yığışdırılır ki, adamlar
veyillənməsinlər və bir-birlərini soymasınlar. Bütün Babilistanı kanallar kəsirdi,
onların ən böyüyündə gəmilər üzürdü. Babildəki İştar qapısını bəzəyən heyvan
rəsmləri, füsunkar mozaika min illər keçdikdən sənra da öz cazibədarlığını itirmir.
Çox güman ki, böyük ingilis mütəfəkkiri Tomas Mor özünün “Utopiya”
əsərində təsvir etdiyi əfsanəvi şəhərin cizgilərində Babilə məxsus olan
elementlərdən istifadə etmişdi. Fərat çayının hər iki sahilində yerləşən bu şəhər
onu ilk dəfə görən əcnəbiləri valeh edirdi. Yaxud Krit adasındakı Knossos
sarayında olan freskalar özünün realizmi ilə, gənc qızın təsvirində müasir Paris
qadınının prototipini yaratması ilə seçilsə də, Misirdəki qədim sənət nümunələri
rəssamlıq məharətinə görə onlardan heç də geri qalmır. Nefertitinin kiçik heykəli,
papirus qamışlığında quşları təsvir edən divar rəsmləri, ecazkar ördək rəsmi və ya
Tutanxamonun qızından və yarı qiymətli daşlardan olan ölüm maskası, Abu
Simbeldəki faraon II Ramsesdən yadigar qalmış arxitektura abidələri və heykəllər
Misirdəki təsviri sənətin çatdığı böyük ucalıqdan xəbər verir. Persopolis də öz
arxitektura abidələri ilə məşhur idi. Misirdəki piramidalar isə onları yaradanların
yüksək mühəndis biliyinə və ustalığa malik olduğunu nümayiş etdirirdi.
Ona görə də qalib xalqlar işğal etdikləri ərazilərdəki əhaliyə tuzemlər kimi
yanaşmamalıdır, onun mədəniyyətinə nüfuz etməyi bacarmalıdır. Çünki
mədəniyyət heç də silahla, döyüşlərdə əldə edilən qələbəyə tabe olmur, öz
mənşəyinin ənənələrini və onları yaşatmaq cəhdlərini yaddan çıxarmamaqla,
davam etmələrinə nail olur. Məğlub olan xalqlar öz qaliblərindən qisas almağı
bacarır. Özü də bunu silah gücünə deyil, humanist bir yolla, öz mədəniyyətinin
üstünlüyü hesabına, onun qalib tərəfindən qəbul edilməsi nəticəsində əldə edir.
Məğlub xalqların mədəni üstünlüyünün dinc qaydadakı qələbəsini çox sayda tarixi
nümunələrlə təsdiq etmək olar.
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Bizim eradan əvvəl II əsrdə, 146-cı ildə Roma Yunanıstanı işğal etməyə
başladı və Ellinizmi dünyaya yayan bir ölkə yadellinin əsarətinə düşdü. Romalılar
yunan mədəniyyətinin daha qədim və daha zəngin olduğunu görüb, onun bir sıra
elementlərini qəbul etməyə başladılar. Onlar anlayırdılar ki, Romanın əsasını
qoyan Romulun özü də əfsanəyə görə Troyadan qaçmış yunan Eneyin nəslindəndir
və yunanlar finikiyalılardan götürdükləri əlifbanı və yazını Romaya, Avropaya
yaymışdılar.
Yunanlar özləri üçün əlifba düzəltdilər və bu, bütün qədim yunan dünyasına
yayıldı. Qərb versiyasında latın əlifbası yarandı. Yunan missioneri Müqəddəs Kirill
tərəfindən IX əsrdə icad edilən və ruslar tərəfindən indiyədək istifadə edilən Kirill
əlifbası da yunan əlifbasından yararlanmışdı.
Romalılar Afinadakı Akropolun arxitektura abidələrini, şəhərsalma
qaydalarının səmərəliliyini gördülər. Yunan elmi, fəlsəfəsi romalılar üçün məktəb,
universitet hesab oluna bilərdi. Yunan qullar Romda müəllim, həkim işləyirdilər.
Roma şairləri Homerdən, Hesioddan, Sapfodan öyrənirdilər. Teatr, musiqi də
Yunanıstanda çox inkişaf etmişdi, Romada yunan dramaturqları Esxil, Sofokl və
Aristofanla bu sahədə müqayisə oluna bilən heç bir istedad yox idi. Qədim
yunanlar həm də natiqlikdə yüksək zirvələrə çatmışdılar. Perikl, Demosfen, İsokrat
bu sahədə zirvə sayıla biləcək nümunələr qoyub getmişdilər. Təsadüfi deyildir ki,
böyük Roma natiqi və filosofu Siseron nitq mədəniyyətinə sahib olmaq üçün
Yunanıstandakı müəllimlərdən dərs almışdı. Romalılar daha uzağa gedərək yunan
mifologiyasını bütünlüklə qəbul edərək, onu özününküləşdirmək üçün mifik
qəhrəmanların yalnız adını dəyişmiş, latın dilinə uyğunlaşdırmışdılar. Adlar
dəyişsə də, mifologiyadakı heç bir hadisə, element dəyişikliyə məruz qalmamışdı.
Osmanlı imperiyası Sultan Səlimin dövründə Şərqdəki istilalara böyük
maraq göstərdi və iri ərazilər işğal etdi. Osmanlıların hərbi qüdrəti o vaxtlar özünə
rəqib tanımırdı və sultan Süleymanın idarəçiliyi illərində Avropa bütünlüklə türk
işğalına məruz qalacağından qorxurdu. Çünki Mehmet Fateh hələ bir əsr əvvəl,
1453-cü ildə Konstantinopolu işğal etməklə, Bizans dövlətini tarixdən silmişdi.
Sultan Səlim ərəblər yaşayan əraziləri işğal etsə də, orada türk mədəniyyətini
tətbiq edə, yaya bilmədi, çünki ərəb mədəniyyəti tüklərinkinə görə daha qədim və
zəngin idi. Ərəblər (mavrlar) VIII əsrin əvvəllərində İspaniyanı işğal etdikdən
sonra bu ərazidə əsl mədəni inqilab törətmişdilər, şəhərləri möhtəşəm məscid və
saray binaları ilə abadlaşdırmış, çoxlu məktəblər və kitabxanalar açmış, qədim
yunan fəlsəfəsini tərcümə edildikdən sonra İspaniyadan bütün Avropaya
yaymışdılar. Vaxtilə işğalçı olan və nəhəng ərazilərdə islam xilafəti yaradan
ərəblər XVI əsrdə artıq osmanlıların əsarəti altına düşmüşdü, türk sultanı İslam
xəlifəsi titulunu da qəbul etmişdi.
Lakin ərəb mədəniyyəti təslim ola bilməzdi və ona görə də türklər düzgün
qərar verib, ondan çox şeyi götürməyi məqbul saygılar. Türk musiqisində ərəb
motivlərinin təsiri güclü idi. Şərqlilərin dəbdəbəli həyat tərzi türk sultanlarının
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saraylarına da ayaq açdı. Hələ Səlcuqların dövründə isə burada fars dili ədəbi dil
rolunu oynayırdı və bir sıra türk şairləri fars dilində yazıb-yaradırdılar. Dini
poeziyada isə ərəb dili üstünlük təşkil edirdi.
Çingiz xanın tarix səhnəsinə çıxardığı monqollar böyük ərazilər tutdular.
Lakin onlar heç bir yerdə öz mədəniyyət izlərini qoya bilməmişdilər. Çində
hakimiyyətini quran Xubilay xan çinlilərə məxsus olan mədəniyyəti qəbul etmiş,
öz sülaləsinin adını da çin sözü olan “Yuan” qoymuşdu.
Elə həmin vaxt, XIII əsrin ortalarında Bağdadı tutan monqollar şəhəri
dağıtmış, Şərqin fəxri olan “Beyt-ül hikmə”ni – Müdriklik Evini məhv etmiş,
kitabları yandırtmışdı. Monqol Hulaku xandan, Dəclənin sularının rənginin çaya
axıdılan qana görə qırmızıya çevirməsi təəssüratından başqa heç bir xatirə
qalmadı. Monqolların Asiyadakı Ərəb ərazilərinə vurduğu zərbə o qədər dağıdıcı,
məhvedici idi ki, ondan sonra ərəb elmi və mədəniyyəti öz inkişafını xeyli müddət
dayandırdı.
Babur 1526-cı ildə Dehlini tutduqdan sonra Hindistanda Muğal imperiyasını
yaratmışdı. Bu ölkə Teymurləngin də diqqətini cəlb etmiş, ölümündən 7 il əvvəl,
1398-ci ildə oraya hücum etmişdi, lakin ölkəni qəti şəkildə işğal edə bilməmişdi.
Babur da onun nəslindən beşinci törəmə idi, Ciğatay türkü olmasına baxmayaraq,
o, “Muğal” kimi tanınırdı. O, öz əmisi və dayısı ilə Fərqanə şahı olarkən
vuruşmuşdu, taxt-taca isə 11 yaşında gəlmişdi. Türk, monqol, persiyalı və əfqan
məsləhətçilərindən hərbi taktikaları öyrənmişdi. O, Dehli ordusunu darmadağın
etdi, sonra isə böyük əraziləri tutdu.
Özünün “Baburnamə” əsərində o, Hindistanı bağları və yaşıllıqları
olmadığına, hindliləri isə qonaqpərvər olmadıqlarına görə tənqid edir, ölkəyə və
xalqa mənfi münasibətini ifadə edirdi. Bu yazıdan belə görünür ki, Babur
Hindistanın qədim və zəngin mədəniyyətə malik olduğundan xəbərsiz imiş.
Hindistanın şəhərləri möhtəşəm arxitektura abidələri cərgəsinə bənzəyirdi, onların
fasadı erotik mövzudakı kiçik, gözəl heykəllərlə bəzədilmişdi. Varanasidəki
(Benaresdəki) heykəllər hissiyyatlı məhəbbət səhnələrini əks etdirirdi. Amerikan
kino sənətkarları onlara heyran olub, çoxseriyalı sənədli film çəkmişdilər. Belə
deyirlər ki, Birləşmiş Ştatlarda pornofilmlər istehsalı bundan sonra başlanmışdı.
Axı hindlilər kişi və qadın arasında intim yaxınlığı təqdir edir, ona həsr olunmuş
məşhur “Kamasutra” kitabını da dünyaya ötürmüşdülər. Hindlilər hissiyyat
məhəbbətini vəsf edən poeziyanın Avropada ilk yaradıcıları olan trubadurlardan
min illər əvvəl bu mövzuya müraciət etmişdilər. Hinduizm məbədlərinin sütunu və
döşəməsindəki bu sütunun dayandığı mozaika kişi və qadın uşaq meydana gətirən
orqanlarını təsvir edir.
Hindistan elmin, təhsilin inkişafına da böyük qayğı göstərmişdi. Hələ b.e.ə.
III əsrdə çar Aşoka tarixdə ilk universitet yaratmışdı, burada qonşu dövlətlərdən, o
cümlədən Çindən gələn tələbələr təhsil alırdı. Hind arxitekturası bütün cənubi-şərqi
Asiyaya yayılmışdı. Kombocadakı Anqkor, İndoneziyadakı Borobudur məbədləri
70

fasadının ecazkar bəzəyi ilə, çox saydakı heykəllərlə hindlilərin təsirini əks
etdirirdi. Babur hindlilərin malik olduğu böyük dəyərlər nümunələrini qoyub,
xırda, xalqın mədəniyyətinə birbaşa dəxli olmayan məsələlərdən yapışmışdı.
Hindistanda yaşayan arilərin Vedaları b.e.ə. 2000–1500-cü illərdə mövcud
idi, onlardan da sonralar hinduizm dini meydana gəldi və indı Hindistan əhalisinin
83 faizi hindusdur. Məgər iudaizm və ondan sonra gələn dinlər özlərini hinduizmlə
və onun zəngin ədəbi əsası ilə müqayisə edə bilərlərmi?
Xalqların dili də imperiyaların xeyrinə olan şəkildə öz təsdiqini tapır. Böyük
Britaniya, Fransa, İspaniya, hətta Portuqaliya imperiyaları müstəmləkəyə
çevirdikləri ərazilərdə onlara məxsus olan dövlət dilini tətbiq etməyə və yaymağa
nail oldu.
Şimali Amerikaya XVI–XVIII əsrlərdə çox sayda müxtəlif Avropa xalqları
gəlsə də, bu ərazilərdə ilk koloniyaları 1607-ci ildə Virciniyada, sonra isə 1620-ci
ildə Massaçusetsdə ingilislər yaratmışdılar. Hollandları da sıxışdıran ingilislər
Nyu-Amsterdamı tutduqdan sonra onu Nyu-Yorka çevirmişdilər. İngilislərin dili
əsas ünsiyyət vasitəsinə çevrilməklə, sonralar ABŞ və Kanada dövlətləri
yarandıqda, onların dövlət dili rolunu oynadı. Hindistanın hindi dili ilə birlikdə,
Avstraliya və Filippinin isə bütövlükdə dövlət dili ingilis dilidir.
Qitə Avropasından gələn immiqrantlar və onların uşaqları Birləşmiş
Ştatların bünövrəsi olan 13 ştatda ingilis dilində danışmağı öyrəndilər, bu vaxt
həmin ölkə, xalqları öz içində qarışdıran bir qazan idi. Bu yolla onlar öz linqvistik
və mədəni mənşələrini dəyişdirən, birləşmiş icmanın vətəndaşlarına çevrildilər. Elə
dövrlər var idi ki, hindu mənşəli amerikan uşaqlarına məktəbdə ingilis dilindən
başqa bir dildə danışmaq qadağan olunmuşdu. Belə sərt qaydalar ingilis dilinin
aparıcı mövqeyə çıxmasına kömək etdi.
Dil hər bir sotsium üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir, onun birləşməsi üçün
sement rolunu oynayır. Dil, insan davranışının digər aspektlərindən az olmayan
qaydada niyyət müdaxiləsi subyektinə çevrilir. Müxtəlif dillərdə danışan adamlar
birləşməyə ehtiyac duyur, ona görə də ikinci dili öyrənir və öyrədirlər. İki dildən
artığının tətbiqi isə daha çox vaxt və cəhd tələb edir. Roma imperiyasında latın dili
linqua franca kimi geniş istifadə olunurdu, onun Şərq yarısında isə yunan dili
aparıcı mövqedə idi. Roma imperiyası dağılsa da, latın dili bir çox Avropa
dillərinin bünövrəsi rolunu oynadı.
Sonralar Fransanın mədəni, diplomatik və hərbi nüfuzu fransız dilini Avropa
diplomatiyasının dili etdi. XVIII əsrdə Almaniyada ədəbi dil kimi fransız dili
işlənirdi. Böyük Fridrix fransız dilində yazırdı, bu vaxt alman dili atla danışmaq
dili hesab edilirdi. Fransız dilinin beynəlxalq əlaqələrdə işlənməsi XX əsrə qədər
qalırdı.
Britaniya kralı V Henrinin (1413–1422-ci illərdə hökmranlıq etmişdi) devizi
olan və fransız dilində ifadə olunan “Dieu et mon droit”–“Allah və mənim
hüququm” sözləri taca ilahi hüquq verilməsini əks etdirməklə, İngiltərə, XVIII
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əsrin əvvəlindən sonra isə Britaniya monarxiyasının devizinə çevrilmişdi. İndi də
fransız dilindəki həmin ifadə Böyük Britaniya gerbini bəzəyir.
Yalnız İkinci Dünya müharibəsindən sonra aparıcı rol ingilis dilinə keçdi,
buna elmdə, texnologiyada və beynəlxalq kommersiyada işləyən adamların ondan
istifadə etməsi şərait yaratdı. Hindistanda yaşayan ingilis uşaqları isə ingilis dilini
valideynlərindən, hind dilini isə dayələrindən və ailə qulluqçularından öyrənirdilər.
Başqa imperiyalar da öz dilinin tətbiqində ingilislərdən geri qalmırdı.
İspanların işğal etdikləri ərazilərdə – Braziliya istisna olmaqla bütün Cənubi
Amerikada, Şimali Amerikanın Mərkəzi Amerika sayılan hissəsində və Karib
dənizi hövzəsində yaşayan əhali ispan dilində danışır. İspan dili bütün hindu
dillərini, daha çox yayılmış Keçua tayfasının dilini sıradan çıxarmışdı. ABŞ-ın
özündə də ispandilli əhalinin - latinosların sayı 40 milyona qədərdir.
Afrikaya gəldikdə, burada çox sayda xalqlar, tayfalar yaşadığından, dil
müxtəlifliyi də böyük idi. Şimali Afrikada - Əlcəzairdə, Tunisdə, Mərakeşdə
fransız dili ərəb dili ilə birlikdə dövlət dili rolunu oynayır.. Ümumiyyətlə, XIX
əsrdə müstəmləkəçilik Afrikaya bütün Avropa dillərini gətirmişdi. Ərəb və hind
tacirləri çox əvvəllərdə Şərqi Afrikaya gəlib çıxmışdılar. Protodil kimi çox sayda
Bantu dilləri Kamerunda və Qərbi Afrikada işlənirdi. Miqrasiya Bantu dilində
danışanları Mərkəzi və Şərqi Afrikaya gətirib çıxardı.
Postmüstəmləkə xalqlarının hamısında bu gün ingilis, ərəb, ya da fransız dili
həm beynəlxalq dil kimi, həm də milli (dövlət) dili kimi fəaliyyət göstərir. Bu
xalqların öz dilləri də yazı hesabına inkişaf etdi, əvvəllər isə onlar yazıya malik
deyildilər. Yazısı olmayan dil isə inkişaf edə bilmir, daha çox məişət dili
funksiyasını yerinə yetirir. Qədim mədəniyyətə malik olan xalqlar nəhəng
üstünlüyə malikdir, çünki onların bu dildə yazılmış qədim mətnlər korpusu vardır
və bu binövrə dil üçün böyük möhkəmlik əsası rolunu oynayır. Əsrlərlə, minillərlə
əvvəl bu dildə nəsə yazılmışdırsa, deməli həmin dilin sağ qalması üçün də böyük
şansları vardır.
Müstəmləkə ərəfəsində və ondan sonra Afrika qarışıq dillərlə dolu idi. Ayrıayrı tayfalar bir-birlərini başa düşmürdü. Əsasını Bantu dili təşkil etsə də, bu
tayfalar ünsiyyətə girə bilmirdilər. Çində şimalda, mərkəzdə və cənubda
yaşayanların ümumi dili han dili olsa da, bir-birlərini başa düşmürlər, yalnız
qədimdən irs qalmış yazı və onda ifadə olunan ədəbi dil bütün xalq tərəfindən başa
düşülür. Yazı Afrika xalqlarına da öz doğma dillərini inkişaf etdirməyə kömək
etdi. Hindistanda isə 225 başlıca dil və dialekt mövcuddur. Bir milyarddan çox
əhalisi olan bir ölkədə belə dil müxtəlifliyi xalqların birləşib, vahid dövlət
yaratmasına mənfi təsir göstərirdi. Lakin ingilis dilinin Hindistanda dövlət dili
kimi tanınması bu mənfi faktorun rolunu xeyli azaltmağa müvəffəq oldu.
Müstəmləkəçi dövlətlər Afrika xalqlarına mədəniyyət, təhsil bəxş etməklə
yanaşı, həm də onlara birləşdirici bir vasitə kimi öz dillərini verdilər. Vahid dil,
mənəvi birlik və müstəmləkənin inteqrasiya etdiyi ərazi bu tayfaları tədricən böyük
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bir milli ailəyə çevirdi, müstəmləkəçilikdən azad olunduqdan sonra yaranan dövlət
isə bütün tayfaları təmsil edən vahid orqanizmə çevrildi.
Belə olmasaydı, böyük tayfa kiçik tayfanın dilini sıradan çıxara bilərdi.
Tarixdə də belə hallar olmuşdu. Akkad dili Mesopotamiyanın dili olan Şumer
dilini sıxışdırıb çıxarmışdı. Yaxud, yunanlar Aralıq dənizi və Qara dəniz
sahillərində koloniyalar salanda yerli xalqların dialektlərini sıxışdırıb istifadədən
çıxarmışdı.
Müstəmləkə erası nə qədər lənətlənsə də, təhsildə, əqli inkişafda geridə qalan
Afrika xalqlarına, həm də onları birləşməyə qadir edən vahid dil timsalında
ünsiyyət vasitəsi vermişdi.
Müstəmləkə xalqları zülmdən, istismardan nə qədər narazılıq etsələr də,
nifrət hissini təhsil, dil və digər mənəvi faktorları tətbiq etməklə ümumi inkişafa
şərait yaradan bu yadelli təsirin üzərinə keçirməməlidirlər. Çünki ölkə vahid dilə
malik olmasaydı, onda çox sayda dillərin qarışığından Bibliyada təsvir olunan
Babil həngaməsi bir daha yenidən baş verərdi.
Afrika xalqlarının tayfa dilləri sivilizasiynın və elmin inkişafı olmadan
formalaşdığından və inkişaf etdiyindən kasıb idi, elə bir zənginliyə malik deyildi.
Ən mühüm terminlər belə bu dildə öz əksini tapmamış, məxsusluq səlahiyyətinə
yiyələnməmişdi. İngilis, fransız və ispan dillərində isə vəziyyət tam başqadır, bu
dillərə sivilizasiyanın və elmin inkişafı öz təsirini göstərmişdir. Çin dilinin ən
vacib xüsusiyyətlərindən biri öz qapısını başqa dillər üçün açmamasıdır. Bu dildə
başqa dillərdən götürülmüş sözlərə, terminlərə rast gəlmək mümkün deyildir.Ən
müasir elmi və texnolji terminlər də çinlilərin öz doğma dillərinə məxsus olan
sözlərdə ifadə olunur.
Böyük alim M. V. Lomonosov öz doğma rus dilinin şərəfini yüksək tutaraq
yazırdı: “Roma impratoru V Karl (söhbət 1519-1556-cı illərdə Müqəddəs Roma
imperiyasının imperatoru olmuş V Karldan gedir) deyirdi ki, ispan dili ilə Allahla,
fransız dili ilə dostlarla, alman dili ilə düşmənlə, italyan dili ilə qadın cinsi ilə
danışmaq xoşdur. Lakin o, əgər rus dilinə bələd olsaydı, onların hamısını məhz bu
dildə ləyaqətlə danışardı, çünki onda ispan dilinin əzəmətini, fransız dilinin
canlılığını, alman dilinin möhkəmliyini, italyan dilinin zərifliyini, üstəlik
zənginliyi, təsvirdə yunan, latın dillərinin güclü tərəfi sayılan, fikri qısa şəkildə
ifadə xüsusiyyətini tapardı.” Böyük rus yazıçısı İ.S.Turgenyev isə “böyük, qüdrətli,
düzgün ifadə edən və azad rus dilinə” özünəməxsus himn yazmışdı.
Əlbəttə, rus dili zəngin dildir və onda Tolstoy, Dostoyevski, Çexov kimi
dahi yazıçıların bütün dünyanı valeh edən bədii əsərləri yaranmışdır. Sovet
hakimiyyəti illərində rus dili nəhəng ölkədə yaşayan yüzə yaxın xalqın vahid
ünsiyyət vasitəsinə çevrilmişdi və hətta bir sıra milli dilləri sıxışdırıb çıxartmaq
meylləri göstərirdi. Axı bu dilin özü də eyni mənfi təsirə məruz qalmışdı. Rus
zadəganları XIX əsrdə öz doğma dillərində deyil, fransız dilində danışırdılar.
SSRİ-nin milli şəhərlərində, xüsusən müttəfiq respublikaların paytaxtlarında
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Andrey Bolkonskini və Nataşa Rostvanı təqlid edən və öz dilini bilməyən bir nəsil
formalaşırdı. Bəzi rəhbər işçilər öz doğma dillərinə və ondan istifadəyə gerilik
nişanəsi kimi baxır, savadlarında gözə çarpan qüsur olduğu halda rus dilində yaxşı
danışdıqları üçün qürur hissi ilə yaşayırdılar. Onlar doğma dili bilmədiklərini
bəhanə gətirib, xalqla birbaşa ünsiyyətə girməkdən də qaçırdılar.
Lakin rus dilinin bütün müsbət məziyyətləri ilə yanaşı, onun inkişafı da heç
də sivilizasiyanın və elmin inkişafı ilə birgə getməmişdi, ona görə də terminlərin
çoxu əcnəbi dillərdən əxz edilmişdir və onun bu təsiri də həmçinin başqa xalqların
dillərinə də keçmişdi. Axı xammal olmayanda məhsul istehsal etmək mümkün
olmur, dildə isə terminlər yaratmaq müşkül bir işə çevrilir.

Hüququn və qanunun dəyəri
Otto fon Bismarka görə, bütün hökumətlər öz mənafelərinə uyğun olaraq
hərəkət etmək qərarına gəlirlər. 2011-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
mandatı ilə NATO “himayə üçün məsuliyyət” prinsipinə əl atdı və Liviyada,
Benqaziyə hücum etmək qərarına gəldi. Qəddafi rejiminin insan haqlarına qarşı
zorakılığı, diktatura metodları yaxşı məlum idi, lakin neft maraqları da burada
həmçinin mühüm rol oynayırdı. Axı iqtisadiyyat siyasətdə əks olunur, necə ki
siyasət də iqtisadiyyatda öz əksini tapır. Lenin yazırdı ki, siyasət iqtisadiyyatın
təmərküzləşmiş ifadəsidir.
Liviya gündə 1,6 milyon barrel neft istehsal edirdi, bu dünyadakı ümumi
neft istehsalının 2 faizinə bərabər idi. Obamadan əvvəlki ABŞ prezidenti Corc U.
Buş həmin dövrdə ABŞ-ın apardığı bütün müharibələri “Terrorla
müharibə”adlandırırdı və, əslində, heç kəs müharibənin nəyə görə aparıldığının
qayğısına da qalmırdı. Barak Obama da Amerikanın xarici siyasətinin bu
amalqamasında elə bir dəyişiklik aparmadı və Qəddafini devirmək, məhv etmək
üçün bir sıra bəhanələrdən istifadə edildi.
Qədim Romanın böyük filosofu Siseron qeyd edirdi ki, qarşıdurmanın
legitimliyi əxlaq konsepsiyasından asılıdır. Buna bənzər nəzəriyyələri sonrakı digər
filosoflar da irəli sürmüşlər. Şarl Monteskye isə daha irəli gedərək qeyd edirdi ki,
qanunun kölgəsi altında və ədalət rənglərində fəaliyyət göstərən tiraniyadan heç bir
daha böyük tiraniya yoxdur. Tiran öz əməllərini əsaslandırmaq üçün qanuna riayət
etdiyini göstərir. Bədbəxtlikdən, qanunun dəyişdirilməsi və tətbiq edilməsi də onun
öz əlindədir. Almaniyada Hitlerin başçılığı altında natsistlər hər cür vəhşiliyi qanun
çətiri altında həyata keçirirdilər, orada Hitler rejimi dövründə qəbul edilən
qanunların özü iyrənc irqçiliyə vəhşiliklərə yol açırdı. Hətta ölkənin görkəmli
hüquqşünaslarından ibarət şura belə biabırçı qərar qəbul etmişdi ki, Hitlerin hər bir
sözü qanun qüvvəsinə malikdir. Ona görə də qanunun aliliyi prinsipi hər cür
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pozğunluğu əsaslandıra bilər, çünki qanunların özündə bu pozğunluqların baş
verməsinə hüquqi əsas yaradılır.
Qanunların aliliyi deyil, hüququn aliliyi prinsipi əsas götürülməlidir, çünki
eybəcər qanunların idarə etdiyi cəmiyyətlərdə eybəcərliklərin, pozğunluqların sayıhesabı olmur. Hüququn aliliyi isə ədalətin, insan haqlarının heç bir istisna olmadan
bərqərar olmasını tələb edir. Ədalətsizliyə, insan haqlarının pozulmasına aparan
qanunlar isə aliliyə iddia etməsi əvəzinə, lənət obyekti olmalıdır. Siseronun
Milonun müdafiəsinə həsr olunmuş vəkil çıxışında dediyi “O tempera! O mores!”–
“Ar olsun bizim dövrümüzə və onun adətlərinə!” nidası zamanından asılı
olmayaraq hüququ məhv edən bütün eybəcər qanunların qəbul edilməsinə və
hakim kəsilmsinə də ünvanlanmalıdır.
Beynəlxalq qanunlar da bəzi hallarda qüdrətli dövlətlərin mənafeyinin
müdafiəsinə xidmət edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarlar insan
haqlarını harada və necə müdafiə etməyi nəzərdə tutur, lakin bu qərarlar çox vaxt
beş daimi üzvün geosiyasi və iqtisadi maraqlarından asılı olur. Hansısa maraqların
diktəsi ilə qəbul edilən qanunlar hüquqa, ədalətə deyil, hüquqi nihilizmə xidmət
edir. Kiminsə mənafeyini ifadə edən qanunun himayəsi altında insan haqlarının
tapdanması, fundamental azadlıqlara qarşı hər cür hüquq pozğunluqları baş verir.
Hər bir qanun dövlət tərəfindən qəbul edildiyindən onun daxili siyasətinə
xidmət edir, ona görə də belə qanunu hüququn ziddinə də çevirmək mümkündür.
Bu vaxt qanun öz təbiətinə xəyanət edərək hüququn, ədalətin təntənəsinə deyil,
onların ziyanına fəaliyyət göstərir, müdafiə etməli olduğu insan haqlarına qarşı
çevrilməklə, ona qənim kəsilir. Faşist Alaniyasının insana nifrət təlqin edən
qanunları və onların tükürpərdici nəticələri deyilənləri bütünlüklə təsdiq edir.
Qədim romalılar deyirdilər ki, “Pereas mundus et fiat justitia” –“Dünya
məhv olsa da, ancaq hüquq zəfər çalsın”. Onlar hüququn dəyərini belə yüksək
qiymətləndirərək, hiperbolaya da yol verirdilər. Hüququn məhdudlaşdırılması,
müxtəlif bəhanələr – müharibə, ya böhran adı altında onun prinsiplərinin
deformasiyaya uğraması cəmiyyətin kamil olmamasından xəbər verir. Həyatda hər
şey baş verə bilər, lakin onlar hüququn məhdudlaşdırılmasına, prinsiplərinin
pozulmasına haqq qazandırmamalıdır. Ən çətin şəraitdə belə insan haqları ön plana
keçirilməlidir. Amerikada vətəndaş müharibəsi vaxtı mühüm hüquqi sənəd olan
Habeas Corpus-un fəaliyyətinin dayandırılması böyük narazılığa səbəb olmuşdu.
Müharibə başladıqda isə qanun arxa plana keçir, ikinci skripka rolunu
oynayır. Siseronun dediyi kimi, toplar danışanda muzalar susur. Dəhşətli reallıq
kimi müharibə alovu hər şeydən əvvəl hüququ qarsır, onu yandırır. Düşmən
dövlətlərin ağlında müharibə daha vacib yer tutur. Keçmiş barədə xatirələr onlara
öyrədir ki, qaliblər özlərinə xoş olan tarix versiyasını yazırlar. Məşhur Roma
hərbi xadimi və siyasətçisi Qay Mari ona qarşı vuruşan barbarlardan olan tacirləri
vətəndaşlıqla mükafatlandırdıqda, məzəmmət ifadələrini eşitdikdə demişdi:
“Müharibənin belə səs-küyü içərisində qanun eşidilmək üçün çox yavaş deyilir”.
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1945-ci ilin əvvəlində keçirilən Yalta konfransında üç dövlət rəhbərinin –
Franklin Delano Ruzveltin, İosif Stalinin və Uinston Çörçillin iştirakı ilə gələcək
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün səlahiyyətləri müzakirə edildikdə,
Ruzvelt onlara veto hüququ verilməsini təklif etmişdi. Çörçill sevinirdi ki, bu,
Britaniya imperiyasının mənafelərini himayə etmək üçün yaxşı vasitə olacaqdır.
Sovet İttifaqı isə öz maraqları üçün dəfələrlə bu hüquqdan sui-istifadə etməkdən
belə çəkinmədi. Bu cür platformalardan yanaşma ona gətirib çıxardı ki,
Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qərarları hətta BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə də
zidd çıxırdı.
Qərargahı Haaqada yerləşən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin fəaliyyəti
də maneələrlə üzləşirdi, onun hökmləri bəzi dövlət başçılarının azğınlığına, qırğın
hərəkətlərinə toxunduqda, üç Afrika dövləti onun tərkibindən çıxmışdı. Sudan
prezidenti Ömər əl-Bəşirin Cənubi Sudanda qırğın törətdiyinə görə həbs edilməsi
göstərişi verildi. Sonra isə Liviya prezidenti Müəmmər Qəddafinin həbsi barədə
BCM hökm qəbul etdi, lakin onun baş verən ölümü həbsinin üstündən xətt çəkdi.
Lakin əl-Bəşirin də həbs edilməsi baş tutmadı.
Bəla burasındadır ki, nüfuzlu dövlətlər olan ABŞ, Çin, Rusiya və İsrail
BCM-in yaradılması barədə sənədi imzalamamış və ratifikasiya etməmişdilər.
Onlar özlərinin də həmin beynəlxalq məhkəmənin obyekti olacaqları perspektivini
nəzərə alaraq, bu instituta belə neqativ münasibət bəsləmişdilər. Axı kamil sosial
qayda axtarılması çox hallarda daha pis sui-istifadələrə bəraət qazandırır.
İsrail 1967-ci ildə ərəb ölkələrinə qarşı Altı günlük müharibədə digər işğal
etdiyi ərazilərlə yanaşı, Suriyanın QolanYüksəkliklərini də tutmuşdu. BMT heç
vaxt bu əraziyə İsrailin sahiblik hüququnu təsdiq etməmişdi. Lakin Tel-Əviv nə
BMT-yə, nə də beynəlxalq hüquqa məhəl qoymur və öz işğalını düzgün hesab edir.
Qolan Yüksəklikləri çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir, bura ölkənin başlıca
su mənbəyidir. Bunlar azmış kimi 2019-cu ildə ABŞ prezidenti Tramp
QolanYüksəkliklərinin İsrailə məxsus olması barədə sənəd imzaladı, bu yolla
suveren Suriya dövlətinin ərazisi qanunsuz yolla hərraca qoyuldu. Qoy heç kəs
siyasətdə də baron Münhauzenlərin mövcudluğuna təəccüblənməsin.
İsrailin öz aqressivliyi ilə seçilən baş naziri Benyamin Natanyahu ABŞ-ın
bu qanunsuz hərəkətini cavabsız qoymayıb, Yüksəkliklərdəki yaşayış
məntəqələrindən birinə Donald Trampın adını verdi. İsrail yarım əsrdən çox olan
bir müddətdə həyasıcasına Suriya ərazisinin işğalını davam etdirir. Bu məsələdə
arxalandığı ABŞ isə ona biabırçı əməllərdə dəstək verir və beləliklə, beynəlxalq
hüquq da ayaqlar altına atılır.

Dəniz quldurluğu və onun tarixçəsi
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Dəniz quldurluğundan ən azı XIII əsrdən başlayaraq istifadə edilməyə
başlanmışdır. Bu məqsəd dənizdə həm adamların, həm də gəmilərin bilavasitə
tətbiqi ilə həyata keçirilirdi. Dövlət hakimiyyəti isə müəyyən dənizçilərə kapyor
şəhadətnaməsi – “cavab zərbəsi” vurmaq barədə rəsmi sənəd verirdi. Bu da dəniz
quldurluğuna leqal fəaliyyət qiyafəsi geyindirirdi. Ölkələr bəzi vaxtlarda iqtisadi
cəhətdən zəifləyən öz düşmənlərinə bu strategiyadan istifadə etməklə, onları
məcbur edirdi ki, dəniz yollarında üzən gəmilərini himayə etmək üçün
eskadralardan istifadə etsinlər. XVII və XVIII əsrlərdə dəniz quldurlarının gəmiləri
başlıca dövlətlərin donanmalarının bir hissəsini təşkil edirdi. Əsir götürülən
gəmilərdən alınan qənimətin mənfəəti kapitan, gəmi komandası, gəminin sahibi və
kontrakt bağlayan ölkənin hökuməti arasında bölünürdü.
Dəniz quldurlarının yarısından çoxu Britaniya tacının himayəsi altında
əməliyyat aparırdı, həm də İspaniya, Fransa, Niderland və bəzi Latın Amerikası
ölkələri bu praktikadan istifadə edirdi. İngilis Frensis Dreyk nümunəvi dəniz
qulduru olmaqla, bəlkə də, tarixdə dəniz quldurluğunun simvolu idi. O, hərtərəfli
bir şəxsiyyət idi, müxtəlif vaxtlarda coğrafi tədqiqatla məşğul olmuş, Magellandan
sonra dünya ətrafına səyahət etmiş, həmçinin qul da olmuş, şöhrəti təriflənən bir
adam, gur səslənən dənizçi, siyasətçi və ingilis hərbi-dəniz qüvvələrinin admiralı
kimi tanınmışdı. O, Britaniya taxt-tacına əvəzsiz xidmət göstərmişdi. İspaniya
onun başçılığı altındakı hücumlardan böyük ziyan görmüş, o, Kadis limanını
yandırmışdı. İspanlar Dreyki dəhşətli dəniz qulduru kimi tanıyırdı, İngiltərədə isə
bu adam qəhrəman hesab olunurdu, İspan Məğlubedilməz Armadasının
darmadağın edilməsində də xüsusi xidmətləri olmuşdu. Bundan əvvəl isə məhz
kraliçanın icazəsi ilə ispan donanmasına, Kadis limanına ağır zərbə vurmasına görə
İspaniya kralı II Filipp İngiltərə ilə müharibəni başlamağı xeyli ləngitmişdi.
Kraliça I Elizabet daim ona xüsusi hörmətlə yanaşır, onun barəsində İspaniya
diplomatlarının şikayətinə əhəmiyyət vermirdi. Kraliça onun Britaniya qarşısında
xidmətlərinin yüksək qiymətləndirərək, onu rıtsarlıqla mükafatlandırmışdı. Dəniz
qulduru olan bu adam ser Frensis Dreyk adlanırdı.
Dəniz qildurlarına ən tutarlı cavabı ABŞ-ın üçüncü prezidenti Tomas
Cefferson (1801- 1809-cu illərdə bu vəzifədə olmuşdu) vermişdi. Dəniz quldurları
Əlcəzair yaxınlığında Amerika gəmisini tutaraq, böyük məbləğdə pul tələb etmişdi.
Cefferson buna cavab olaraq, Əlcəzair sahillərinə ABŞ hərbi donanmasını
göndərmiş, dəniz quldurları darmadağın edilmişdi. Ondan sonra artıq amerikan
gəmilərinə heç bir yerdə hücum edilmədi.

Müharibədəki əlavə qüvvələr və özünə düşmən yaratmaq ehtiyacı
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Müharibə kampaniyalarında əlavə qüvvə sayılan üçüncü partiyalar bəzi daha
ağır və xoşa gəlməyən tapşırıqları yerinə yetirirlər. SSRİ-də alman natsistlərinin
müdaxiləsinə qarşı Böyük Vətən müharibəsi başlayanda ilk partizan dəstələri artıq
təşkil edilmişdi və sonralar onlar düşmənə ağır zərbələr vurdular
Partizanların ilk aktivliyi Serbiyada başlamışdı və bunu SSRİ hərbi
qərargahı koordinasiya edirdi. Britaniya isə Yuqoslaviya partizanlarına silah və
sursatla kömək edirdi. Məqsəd isə almanları çökdürmək və onları məcbur etmək
idi ki, Balkanlara nəzarəti qoruyub saxlamaq üçün daha çox ehtiyatlarını və
qoşunlarını ora cəlb etsin. Yuqoslaviyanın gələcək prezidenti İosip Broz Tito
başlıca partizan qruplarından birinə rəhbərlik etmək üçün Moskvadan
göndərilmişdi. Müttəfiqlər natsistlərin işğal etdiyi ərazilərdə əsl partizan
müharibəsi aparırdılar. 1941-ci ilin dekabrın əvvəlində Hitler ordusu Moskvanın
27 kilometrliyində olanda, partizanlar Yuqoslaviya ərazisinin xeyli hissəsini alman
işğalçılarından azad etmişdilər.
Partizanların döyüş taktikasında müxtəlif sxemlərdən, tələ qurmaqdan və
yalandan istifadə olunurdu. Uinston Çörçillin dediyi kimi, “Müharibə dövründə
həqiqət o qədər qiymətlidir ki, o, daim yalanlar cangüdəninə yaxınlaşacaqdır”.
Qüdrətli dövlətlər tərəfindən çox vaxt vahid bir taktikadan istifadə olunur. Belə
gizli hərəkətlər “saxta bayraq əməliyyatları” kimi tanınır. Bu termin hərbi
praktikadan götürülmüşdür. Saxta bayraq əməliyyatı bir çox formalarda – terrorist
hücumlarında, hərbi hücumlarda, diversiya və ya sabotaj hərəkətlərində ola bilər.
Tarixi nümunələr göstərir ki, saxta bayraq əməliyyatında onda iştirak edən
kiçik azlıq üstünlük qazanır, ona görə də həmin azlıqlara qarşı sərt tədbirlər
görülür, hər cür bəhanələrə əl atılır. İmperator Neron ölümündən 4 il əvvəl, 64-cü
ildə Romada yanğın törətmişdi, ancaq günahı təqib etdiyi xristian icmasının
üzərinə yaxmışdı və bundan onlara qarşı daha qəddar təqiblər görmək üçün istifadə
etmişdi. Bu dalğada apostol Pavel 67-ci ildə Romada edam edilmişdi.
1979–1989-cu illərdə Sovet-Əfqan müharibəsində sovet qoşunları
məğlubiyyətə düçar olub, ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. Pakistanın
köməyi ilə əfqan döyüşçülərindən və minlərlə ərəb könüllülərindən qorxulu döyüş
birlikləri yaradılmışdı. ABŞ bu müharibəyə birbaşa girməsə də, əfqanlara ildə 600
milyon dollar məbləğində pul xərcləyirdi. Amerikanlar “Stinger” silahını əfqanlara
verdikdən sonra rusların hava üstünlüyü yoxa çıxmış, çox sayda təyyarə və
helikopterləri məhv edilmişdi. Birinci Dünya müharibəsində pulemyotun canlı
qüvvəyə vurduğu zərbəni, indi əfqanların sərəncamında olan “Stinger” silahı isə
rusların hərbi-hava qüvvələrinə yönəltmişdi.
Böyük filosof Volter deyirdi ki, əgər Allah olmasaydı, insanlar onu
yaradardı. Dövlətlər də daxili problemlərlə üzləşdikdə, böhran vəziyyətinə
düşdükdə daim hansısa xarici ölkənin, əsasən, qonşusunun timsalında özünə
düşmən tapır və xalqın şüurunu həmin düşmənə qarşı yönəltməklə, daxili
problemlərin bütünlüklə, ya qismən yaddan çıxarılmasına nail olur. Xarici düşmən
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daxildə qruplara bölünmüş, hakimiyyətdən narazı qalanları bir-birləri ilə barışdırır,
onların arasında əvvəllər mövcud olmayan qəribə bir həmrəylik ruhu, atmosferi
yaranır.
Filosof Baltasar Qratsian qeyd edirdi ki, “Müdrik adam öz düşmənindən,
səfeh adamın öz dostlarından əldə etdiyindən daha çox şey qazanır”.
SSRİ rəhbərliyi daxili problemləri unutdurmaq üçün xarici təhlükə
ehtimalını daim şişirdirdi və xalqın əksəriyyəti də bu təbliğata inanır, çətinliklərə
izah olunmayan bir mərdliklə dözürdü. Ümumiyyətlə, düşməni yaratmağın başlıca
səbəbi cəmiyyətin diqqətini daxili problemlərdən yayındırmaqdır. Əgər düşmən
yoxdursa,o, hökmən icad edilməlidir. Hətta sülhsevər insanların çoxunu doğma
millətini müdafiə etmək naminə müharibəni dəstəkləməyə döndərmək olur.
Ermənistan bu qaydada əhalisinə qonşularına qarşı düşmənçilik və nifrət hissləri
aşılayır, uşaqlarını da türklərə, azərbaycanlılara qarşı belə nifrət ruhunda tərbiyə
edir. Ona görə də hakimiyyətə müxalif olan qüvvələr də onun təcavüzkar
siyasətinə nəinki qarşı çıxmır, hətta ona gur dəstək verdiyini bildirir.
Vaşinqton Reyqanın SSRİ-nin şər imperiyası olması barədəki bədnam
bəyanatının indi bir qədər şəklini dəyişdirmişdir və Avropa dövlətlərinə Rusiyanın
şər mənbəyi olduğuna inandırmağa çalışır ki, onlar hökmən anti-Rusiya siyasəti
aparsınlar. Polşa və Pribaltika respublikaları bu məsələdə özlərini ekstaza düşmüş
şamanlar kimi aparır, Rusiyanı günahlandırmaq üçün İkinci Dünya müharibəsinin
başlanması əhvalatını və nəticələrini təftiş edir, tarixi saxtalaşdırmağı özləri üçün
fəaliyyət sahəsi sayırlar. Biabırçılıq o yerə çatmışdır ki, 2019-cu ilin sentyabrında
Latviyada keçirilən tədbirdə SS (alman dilində CC kimi yazılır) qüvvələrində
xidmət edən latışlar milli qəhrəman kimi xatırlanmışlar.
Düşmənçilik, şişirdilən qorxu militarizmin geniş vüsət almasına şərait
yaradır. Səudiyyə Ərəbistanı İrandan qorxduğundan dünyanın silah idxalında ikinci
yeri tutur. Birinci yeri isə Hindistan tutur, bu ölkənin əhalisi Səudiyyə
Ərəbistanınkından 40 dəfə çoxdur. 10 milyondan az əhalisi olan Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri isə ən iri silah satın alanlar arasında dördüncü yerdədir.

Böyük yalan və həqiqət
İctimai rəy həmişə mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. XX əsrdə isə təbliğat
ictimai rəyi formalaşdırmağa yönəlmiş və bu sahədə ağılasığmayan nəticələr
qazanmışdır. Mussolini və Hitler təkcə qara və ya qəhvəyi köynəklilər, hücumçu
dəstələrinin köməyi ilə hakimiyyətə gələ bilməzdilər, onlar güclü təbliğat maşını
yarada bilmişdilər, populist iddialar adamların şüuruna hakim kəsilirdi. SSRİ
totalitar cəmiyyət kimi xalqı tam qapalı şəraitdə saxlayırdı, hətta elmin yenilikləri
barədədə informasiyanın yoxluğundan sovet adamında heç bir məlumat olmurdu.
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Adamlarda elə təsəvvür yaranırdı ki, guya mədəniyyətin, incəsənətin etalonu öz
ölkəsidir, sovet xalqı dünyanın ən xoşbəxt xalqıdır. Kinofilmlərdə adamların kasıb
həyatına elə bəzək-düzək verilirdi ki, tamaşaçı reallıqdan tam xəbəri olsa da,
vəziyyətdən razı qalmağa başlayırdı.
Müasir dövrdə də ürəklərin və ağılın fəth edilməsi artan dərəcədə həlledici
amilə çevrilir. Demokratiya populizmin və demaqogiyanın geniş yayılmasına şərait
yaratdı, seçkiqabağı kampaniyada iştirak edən partiyalar və onların hər cür
fırıldaqdan baş çıxaran liderləri xalqa yalan vədlər verməklə, seçkidə uğur
qazanmağa çalışır və buna müvəffəq də olurdular. 1992-ci ildə Azərbaycandakı
prezident seçkilərində namizəd olan, əvvəlki prezidentin guya elm adamı kimi
populyarlıq qazandırdığı bir adam televiziya ilə çıxışlarında yağı və şəkəri, total
qıtlıq və ehtiyac içərisində olan bir ölkədə su qiymətinə satdıracağını vəd edirdi.
Və kütlə də belə sərsəm bəyanatlara inanıb, ona səs verirdi və onun seçkilərdə
qalib gəlməsi ehtimalı heç də az deyildi.
Türkiyədə Süleyman Dəmirəl seçki oyunbazı kimi tanınmışdı və parlament
seçkilərində qalib gəlməklə altı dəfə baş nazir vəzifəsinə yiyələnmişdi. Özü üçün
axırıncı parlament seçkilərində o, minlərlə adamın iştirak etdiyi mitinqdə əlindəki
iki kiçik açarı göstərirdi və deyirdi ki, onların biri yeni mənzilin, digəri isə minik
maşınının açarıdır, onun partiyası qalib gəlsə və o. özü baş nazir olsa, bu açarlar
onlara çatacaqdır. Dəmirəl yenidən baş nazir oldu və açarlar əfsanəsi birdəfəlik
unuduldu, kasıb əhali yaxşı mənzilsiz və avtomobilsiz necə yaşamışdısa, elə də
yaşadı. Qazanan isə yalnız Dəmirəl və onun əlaltıları oldu. Populizm bir daha
sübut edir ki, yalan, özü də həyasızcasına söylənən yalan böyük təsir gücünə
malikdir. Natsist Almaniyasının təbliğat naziri Yozef Göbbels iri yalanlardan
səmərəli istifadənin böyük ustası idi. O, məsləhət görürdü ki, “yalanı böyüt, çox
böyüdəndə ona inanacaqlar”.
Avtoritar rejimlərdə demokratiya pərdəsi altında mətbuatın, televiziyanın və
radionun geniş yayılmasına yol verilir, lakin onların böyük əksəriyyəti
hakimiyyətin himayəsindən qidalandığından onun ingilislərin
islətdiyi“mauthpiese”nə – hərfi mənada muştuğuna, başqa sözlə ruporuna çevrilir.
Yazılı və elektron mətbuat vasitələrinin bolluğu şəraitində informasiya qıtlığı
yaranır, çünki onlar başlıca vəzifələrini hakimiyyətin tərifdən çox uzaq olan
siyasətinin tərifində, təbliğində görürlər.
Mətbuat da adi adam kimidir, yaşaması üçün qidalanmalıdır, öz orqanizmini
saxlamaq, işçilərinə maaş vermək qayğısına qalmalıdır. Reklamdan gələn sısqa
bulaq suyu bu ehtiyacı ödəyə bilmir, ona görə də yanğını söndürmək üçün qabı gur
axan çayın suyu ilə doldurmaq daha asan və faydalıdır. Rusiya televiziyalarında bir
qrup, özü də savadlı jurnalist, aparıcı peyda olmuşdur ki, onlar hakimiyyət
küləyinin haradan əsdiyini yaxşı bilir və bu istiqamətdə də canfəşanlıqla təbliğat
aparırlar. Onlar qulluq göstərmək xatirinə bəzən həddi də aşırlar. Demokratların
ABŞ-ın prezidentinə qarşı impiçment protsedurasına başladığı bir vaxtda Donald
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Trampın müdafiəsinə keçmişlər və ona qarşı hücumları az qala milli faciə kimi
qiymətləndirirlər.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Qətər arasında münaqişə yarananda Səudiyyə
Ərəbistanı hədə şəklindəki bəyanatlara son qoydu. Burada vacib səbəb Qətərdəki
güclü “Əl-Cəzirə” televiziyasının mövcudluğu oldu. Həmin telekanal SNN-dən
sonra dünyada, xüsusən Yaxın Şərqdə ən nüfuzlu elektron mətbuat orqanı sayılır
və ona görə də arı yuvasına çöp uzatmaq olduqca pis nəticələrə gətirib çıxarardı.
Çünki televiziya şirkəti Qətər hakimiyyətinin himayəsi altındadır və buna görə
həm də güclü maliyyə imkanlarına malikdir.
Mətbuat nə qədər müstəqillikdən danışsa da, həyati tələbat olan maliyyə ilə
təminat onun varlığı və fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Populyar
olmaq, oxumaq, eşidilmək və ya baxılmaq üçün o, bəzən yalanlara da əl atmalı
olur ki, bu yalanlara maraq oyansın. Birləşmiş Ştatların üçüncü prezidenti Tomas
Cefferson 1807-ciildə bir nəfər yaşlı adamdan məktub almışdı. Müəllif ondan
mətbuatın necə fəaliyyət göstərməyə borclu olduğunu öyrənmək istəmişdi. Çünki
həmin adam da gələcəkdə naşir olacağına ümid edirdi. Prezident ona cavab verdi:
“Mənim rəyim barədə sənin sorğuna cavab olaraq bildirirəm ki, qəzet özünü elə
aparmalıdır ki, daha faydalı olsun. Mən sənə “təmkinli” cavab verəcəyəm ki, bu
düzgün faktlardır və yalnız sağlam prinsiplərdir, ancaq mən qorxuram ki, belə
qəzet az sayda abunəçi tapacaqdır. Qəzetdə indi göstərilənlərdən heç nəyə
inanılmayacaqlar. Həqiqətin özü, çirkin vasitədən istifadə yolu ilə şübhəli olana
çevrilir… Mən əlavə edirəm ki, heç vaxt qəzetlərə baxmayan adam onları
oxuyanlardan daha məlumatlıdır”. Bu sözlər bir qədər qəti xarakter daşısa da, bu
günün özündə də təsir gücünə malikdir. Həqiqətən də, əgər informasiya təbliğatla
əvəz edilirsə, ondan nəyi öyrənmək olar.
Medianın hətta xarici siyasəti də diktə edə bilər barədəki nəzəriyyəsi “SNN
effekti”adlanmaqla, üç onilliyə yaxın bir vaxtda meydana gəlmişdir. Bu dövrdə
beynəlxalq aləmdə qəflətən gözlənilməyən hadisələr baş vermişdi. Berlin Divarı
uçurulmuş, SSRİ süqut etmiş, ilk Körfəz müharibəsi baş vermişdi, Rusiya
prezidenti Boris Yeltsin bütün dünyanın gözü qarşısında Rusiya Dövlət Dumasının
binası olan “Ağ evi” tankların topları ilə bombalamışdı. CNN bütün bunları birbaşa
yayımla bütün bəşəriyyətə çatdırmışdı
Müasir dövrün media təbliğatı və informasiyası hərbi risklərlə əl-ələ
fəaliyyət göstərir. Və bu, heç də dəyişiklik deyildir və mətbuat daim müharibə
ərəfəsində və ərzində xalqın şüurunu kvazivətənpərvərlik virusu ilə
sirayətləndirməyə çalışır. 1998-ci il İspan-amerikan müharibəsi ərzində, onun
episentri Kuba idi, mətbuat Birləşmiş Ştatlar əhalisini səfərbər etməkdə mühüm rol
oynadı. Elə həmin illərdə indi bütün dünyada dəbdə olan “sarı jurnalizm” təşəkkül
tapmağa başladı. Bir görkəmli amerikan jurnalisti deyirdi ki, “Sən məni
fotoşəkillərlə təmin et, mən səni müharibə ilə təchiz edəcəyəm”. Amerikanın
aparıcı qəzetləri o vaxtlar ispanları vəhşi və cinayətkar kimi qələmə verirdi. Onlar
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Amerikanın “Men” hərbi gəmisinin Havana limanında partladılmasından da ölkə
vətəndaşlarını qızışdırmaq, müharibəyə sövq etmək üçün istifadə edirdilər. Onlar
bu məqsədlə bir şüarı təkrar edirdilər: ““Meni”i xatırla! İspaniya cəhənnəmə
yollansın!” Belə şüar amerikan vətəndaşlarının vətənpərvərlik hisslərini
tərpətməyə, coşdurmaya bilməzdi.
Elə ifadələr vardır ki, onlar anaxronizm sayılır, keçmişə mənsub olan kimi
səslənir, lakin müasir dünyada da böyük məna yükü daşımasıını davam etdirir.
“Totem” və “tabu” sözləri onlara aiddir. Cəmiyyətlər “müqəddəs” şeylərə
(totemlərə) və “qadağan olunmuş” şeylərə (tabu qoyulmuşlara) malik olduqlarını
unutmurlar. Türkiyədəki Milliyətçi Hərəkat partiyası türklərin totemi olan boz
qurdu bütləşdirirdi. Dövlətlər həm daxili, həm də xarici siyasətdə özünə sərfəli
olan ifadələrdən, alluziyalardan istifadə edir, əslində xalqın əsl ünsiyyət
vasitəsindən fərqli bir dil növü yaradır. Bu sahədə SSRİ-də işlənən rus dili ictimai
quruluşun təsiri, bəlkə də təzyiqi ilə böyük deformasiyaya uğramışdı.
Son illərdə aparılan müharibələrin təbiəti dəyişmişdir, yeni, hibrid müharibə
növü meydana çıxmışdır. Bu növdə təbliğatla yanaşı daha səmərəli və güclü təsirə
malik olan digər vasitələrdən geniş istifadə olunur. Hibrid müharibə düşmənçilik
hərəkətlərinin elə formasıdır ki, bunda hücum edən tərəf klassik hərbi müdaxiləyə
əl atmır, öz opponentini gizli əməliyyatlardan, diversiyadan, kiberhücumlardan
istifadə etməklə boğmağa çalışır. Həm də rəqibin ərazisində fəaliyyət göstərən
qiyamçılara köməklik göstərir. Hibrid müharibə əvvəlki klassik növdən fərqli
olaraq yuxarıda sadalanan maskaların tətbiqi, köməyi ilə aparılır.
Ukrayna öz ərazisindəki Donbasda (özünü müstəqil dövlət elan etmiş
Donetsk və Luqansk vilayətlərində) Rusiyanı hibrid müharibə aparmaqda ittiham
edir və Qərb dövlətləri də bu iddianı müdafiə edir. Rusiya isə həmin ittihamı
bütünlüklə rədd edir.
Son il ərzində Venesuelanı, Boliviyanı, Nikaraqua və Çilini iğtişaşlar dalğası
bürümüşdür. ABŞ-n köməyi ilə Quaydo adlı birisi özünü Vensuelanın prezidenti
elan etdi və onu bir sıra Cənubi Amerika dövlətləri tanıdı. ABŞ-ın göstərişi ilə
Venesuelaya qonşu Kolumbiyadan maddi yardım karvanları gəlirdi. Həqiqətən də
ölkədə ifrat dərəcədə ərzaq qıtlığı mövcud idi, infilyasiya bütün həddləri aşmışdı.
Lakin xalqın daha böyük hissəsinin köməyi ilə prezident Nikolas Maduro
təzyiqlərə davam gətirə bildi. Vaxtilə mərhum prezident Uqo Çaves də ABŞ-ın
təzyiqi ilə vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı, lakin xalqın dəstəyi ilə bir neçə gündən
sonra öz vəzifəsinə qayıtmışdı. Venesuelada ABŞ-ın hibrid müharibə aparmasının
bütün elementləri açıqca gözə çarpırdı. Lakin əvvəlki kimi bu dəfə də xalqın
müqavimətini qıra bilmədi.
Boliviyada isə prezident Evo Morales özünü dördüncü dəfə seçkilərdə
namizəd göstərdikdə, müxalifət onun bu qanunsuz hərəkətinə müqavimət göstərdi.
Məcburiyyət qarşısında qalan Morales istefa verdi və Meksikada sığınacaq tapdı.
Görünür, hibrid müharibədən daha yaxşı faydalanmaq olar.
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Yoxsullara münasibət və daxili problemlərin siyasətdə rolu
Hər bir din həyatın çətinlikləri ilə barışmağı təlqin edir, yoxsulluğa haqq
qazandırır. Din insanlara bunun əvəzinin axirət dünyasında çıxarılacağına söz
verir. İisus Xristos yoxsullara təsəlli vermək üçün deyirdi ki, “dəvə iynənin
gözündən keçə bilər, ancaq varlı adam cənnətə düşə bilməz”. Başqa sözlə, cənnət
yalnız yoxsulların kommunal mənzili olacaqdır.
Xristian dini də, İslam da kasıbla necə davranmaq lazım olduğunu yaxşı bilir
və onlara o dünyanın xoşbəxt həyatı barədə ifrat vədlər verməklə onları öz
ağuşlarına çəkməyi və orada saxlamağı bacarırlar.
İstənilən hakimiyyət isə daim yoxsulların qayğısına qaldığını qeyd etməklə,
özlərinin ədalətli qərarları barədə danışır və elə təsəvvür yaradır ki, guya yalnız
kasıb insanların xeyrinə çalışır. Xalq da bu ağ yalanı həzm etməyə məcbur olur.
Vəziyyət ağırlaşanda, iqtisadi böhran və neqativ sosial dəyişikliklər baş verəndə isə
ekstremistlərin hakimiyyətə gəlməsi üçün yol açılır, onlar fürsətdən istifadə edib
“Xalq inqilabının”, ksenofobiya tərəfdarlarının və millətçilərin liderlərinə
çevrilirlər, daim xalqın yanında olmaları barədəki saxta sözlərini mantraya
döndərirlər.
Ümumiyyətlə, dövlət başçıları çətin an gələndə, yoxsulların, əzilənlərin
dəstəyindən istifadə etməklə, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün bu “yanacaq
materialından” bol-bol istifadə edirlər. Amerika Vətəndaş müharibəsində (1861–
1865-ci illər) anti-quldarlıq elementi əhalinin bir bölməsinin dəstəyini əldə etmək
üçün vacib arqument idi və həm də quldarlıq cəmiyyəti olan Cənubu, müharibə
dövründə yaradılan Konfederatı zəiflətmək məqsədinə xidmət edirdi. Qulların azad
olunması həm də döyüşdə Şimalın əsgərlərinin sayının artmasına səbəb oldu.
Qullar bu iyrənc quruluşu saxlamağa çalışan Cənuba qarşı böyük həvəslə
vuruşurdular. Abraham Linkoln quldarlığa qarşı mübarizənin simvoluna
çevrilmişdi, onun daha vacib məqsədi isə cənubluları məğlub etməklə, ölkəsinin
birliyini qorumaq idi. Zəncilər isə özlərinə göstərilən mərhəmətə görə Linkolna az
qala sitayiş edirdilər və yeni doğulan uşaqların adını Abraham adının lətafətli
qaydada deyilmiş “Eyb” kimi adlandırırdılar.
Linkoln Şimalla Cənub arasındakı ziddiyyətlərdən, mallara yüksək tariflər
qoyulması üçün istifadə edirdi. O, azad ticarət siyasətilə də Şimalın mənafelərini
himayə edirdi. Cənubun iqtisadiyyatı aqrar bölməyə əsaslanırdı, bu isə istehsalın
faydalı olması üçün qul əməyindən istifadəni tələb edirdi. Qula iş heyvanı kimi
baxıldığından, sahibi onun yalnız qidalanması qayğısına qalırdı, ona görə də
ağlardan fərqli olaraq qul əməyi, zənci işçi qüvvəsi olduqca ucuz idi. Sənaye
şimalının iqtisadiyyatında isə quldarlıq nəinki lazım deyildi, həm də meydana
çıxan azad cəmiyyət üçün bir yük idi. Axı sənaye müəssisələrində işləmək
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müəyyən sənətə yiyələnməyi, savadlılığı tələb edirdi, qara əhalidə isə yalnız çox az
sayda adamlar az-çox savadının olması ilə öyünə bilərdi. Savadsız, mühitin küt
etdiyi, sənaye əməyinə qabiliyyəti olmayan zənci, azad olunmuş qul fabrikdə və ya
zavodda “qara işlərdən” başqa heç nədə fayda verə bilməzdi.
Quldarlıq bir iqtisadi uklad kimi mövcud olduqca, ondan istifadə edən
cəmiyyət deqradasiyaya uğrayırdı.
Quldarlığın daxil olduğu ilkin sosial stratifikasiya üçün seçilməsinə b.e.ə.
3500 il əvvəlki Şumer yazılarında rast gəlinir. Quldarlıq praktikası XIII əsrin
sonuna qədər ümumi hal xarakteri daşıyırdı və hətta indiyədək bu eybəcər irsdən
yenə də bəzi formalarda, gizli qaydada istifadə olunur.
Yoxsulluq problemi öz həllini tapmaq əvəzinə, müxtəlif insan qruplarını
ittiham etmək yolu ilə, onun adamlara mənfi təsirini azaltmağa çalışılır. Nasistlər
Birinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniyada baş verən kütləvi yoxsulluğa,
ehtiyac tüğyanına görə yəhudiləri ittiham edirdilər və “Ari irqinə” mənsub
olmayanları bütünlüklə lənətləyirdilər.
Fransa qüdrət sahibi olan dövlətə çevrildikdə Misirə sahib olmağa can atırdı.
XVIII əsrin sonunda isə Fransanın başlıca düşməni Böyük Britaniya idi və
Londona hücumun Misirdən və Hindistandan başlanması planı cızılmışdı. Ona
görə də 1798-ci ildə Fransa hökuməti Misiri işğal etmək üçün Napoleonun
başçılığı altında oraya böyük ordu göndərdi. Bir il bundan əvvəl Misirdəki fransız
konsulu demişdi ki, artıq vaxt gəlib çatmışdır, çünki Misir xalqı istismarın və
korrupsiyalaşmış hökumətin qurbanına çevrilmişdir. Fransa təkcə Şimali Afrika
barədə cəsarətli planlara malik deyildi, qitənin özündən də fayda götürmək
siyasətini indi də davam etdirir.
Ziddiyyətlər, istismardan kütləvi narazılıq çox hallarda inqilablara gətirib
çıxarır. İnqilab sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni, dini və mənəvi dəyişikliklər prosesi
kimi başa düşülür, intensiv qaydada, bəzən isə zorakılıqla həyata keçirilir.
Sinfi mübarizə barədəki Marks nəzəriyyəsi varlı və yoxsul ölkələr arasında
mövcud olan münaqişələrə də tətbiq edilə bilər. Kütlənin real, həm də başa
düşdüyü ədalətsizliyə görə aram bilməyən narazılığını bildirməsi “yeni postmodern
pələngi”adlandırılır. Axı pələng çox vaxt daha uca səslə nərə çəkir.
Nikkolo Makiavelli yazırdı ki, “Düşmənin daim problemləri yetişdikdə, o
yatırılmalıdır”. Əgər düşmən hərbi güc vasitəsilə məğlub edilə bilinmirsə, onun
ölkəsində daxili narazılıq toxumunu səpməyə cəhd edilməlidir. “Parçala və hökm
sür” resepti azlıqların manipulyasiya edilməsini də nəzərdə tutur.
Böyük Britaniya və digər Avropa dövlətləri XIX əsrdə və XX əsrin
əvvəllərində Osmanlı imperiyasını zəiflətmək üçün Orta Şərqdə Ərəb qiyamlarına
rəvac verdilər. Fransa Suriyanın iki başlıca şəhəri – Aleppo (Hələb) və Dəməşq
araçındakı qədim rəqabətdən oyuncaq kimi istifadə edirdi, eyni zamanda oradakı
müsəlman azlıqları olan Ələvilər və Druzlar tərəfindən Sünnilərə qarşı
düşmənçiliyi qızışdırırdı.
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Çar II Aleksandrın ölümündən sonra Rusiyada yəhudilərin təqib edilməsinə
başlandı. Almaniya bundan hali idi ki, inqilab baş vermədən, müharibə yolu ilə
Rusiyaya qalib gəlinməsi heç vaxt mümkün olmayacaqdır, ona görə də ölkədə
narazılıqların artmasına sevinirdi. Birinci Dünya müharibəsi ərzində də Almaniya
çara qarşı işləyən Rusiya agentlərinə böyük məbləğdə pul xərcləmişdi.
Soyuq müharibə illərində Qərb SSRİ-də insan haqları, söz və mətbuat
azadlığı ilə əlaqədar olan narazılıqların artmasına hərtərəfli yardım göstərirdi.
Birləşmiş Ştatlar Çilinin sosialist prezidenti, SSRİ-nin və Kubanın dəstəklədiyi
Salvador Alyendenin devrilməsinə pulla köməklik göstərmişdi. Səddam Hüseyn
1980-ci ildə İrana hücum edəndə, iddia edirdi ki, onun motivlərindən biri ayatolla
Xomeyninin İraqdakı şiə çoxluğunu üsyana qaldırmaq istəyinə yol verməməkdir.
Belə bəhanələrdən indi də istifadə edilməsi o qədər çətin deyildir. Məsələn, Tehran
Səudiyyə Ərəbistanının Persiya körfəzi sahillərində yaşayan şiə azlığından istifadə
etməyə girişə bilər, ölkənin bu hissəsində isə neft quyularının əksəriyyəti yerləşir.
Belə ehtimal ər-Riadı narahat etməyə bilməz, ona görə də İranla onun
münasibətlərindəki gərginlik bəzən münaqişə həddinə də yaxınlaşır. İranlılar eyni
ssenari ilə Bəhreyndə də hərəkət edə bilərlər, orada əhalinin tərkibində şiələr
çoxluq təşkil etsə də, hakimiyyət sünni azlığının əlindədir və şiələrə qarşı müəyyən
ayrı-seçkilik cəhdləri edilir. Onları mübarizəyə qaldırmaq, mütəşəkkilliyə cəlb
etmək istənilən vaxt gündəliyə çıxa bilər.
Geridə Klauzevitsin bir ideyası xatırlanmışdı ki, Rusiyanı ordu gücü ilə,
müharibə vasitəsilə məğlub etmək mümkün deyildir, buna möhkəmliyi, əhali
çoxluğu və yerləşdiyi məkanın nəhəng ölçüləri də şərait yaradır. Yeganə optimal
yol daxili düşmənçiliyin baş qaldırmasıdır ki, Rusiya məğlubiyyət acısını dada
bilsin. Əsrlər, zaman dəyişsə də, bu ideya öz qiymətini itirmir və Qərb ölkədə
sabitliyi pozmaq üçün müxalifət qüvvələrini gücləndirməyə çalışır və bu, Rusiya
hakimiyyət dairələrini narahat etməyə bilməz.
Qərb həmçinin Rusiyanın çoxmillətli və çoxkonfessiyalı olduğunu nəzərə
alaraq, separatizm meyillərinə də dəstəyini əsirgəmir. Şimali Qafqazda çeçenlərin,
islam qiyamçılarının mübarizəsinə birbaşa olmasa da, müəyyən köməklik
göstərirdi. Çində isə Tibetdəki milli-azadlıq hərəkatına Hindistan köməklik
göstərir, bu ölkədə Dalay-Lama da daxil olmaqla vətənindən qaçmış 200 minə
qədər tibetli yaşayır. Birləşmiş Ştatlar da Pekini özünün geosiyasi və geoiqtisadi
rəqibi saydığından, oyanmış şirə qarşı tibetlilərin və uyqurların separatizm
hərəkatına sponsorluq edir. Avropa İttifaqı da uyğurların separatizm cəhdlərini
dəsəkləyir, hərəkatın liderlərindən birini Andrey Saxarov medalı ilə təltif etmişdir.
Həmin şəxs Çinndə 20 il müddətinə azdlıqdan məhrum edilmişdir. ABŞ və Böyük
Britaniya Honkonqqda Çin dövlət quruluşu əleyhinə istiqamətlənən mitinqlərin
davam etməsi və genişlənməsinə açıq şəkildə olmasa da, dəstək verir. İş o yerə
gəlib çatmışdır ki, 2019-cu ilin sentyabr ayında keçirilən bir mitinqin iştirakçıları
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başları üzərində çox sayda ABŞ-ın dövlət bayrağını qaldırmış və vaxtilə
yarımadada müstəmləkə ağalığı etmiş Böyük Britaniyadan kömək istəmişdi.
ABŞ-ın yarım əsrdən çox bir müddətdə əhalisini ağır iqtisadi vəziyyətə
salmış Kubanın blokadasını davam etdirməklə yanaşı, ölkə rəhbərliyini nüfuzdan
salmaq üçün hər şeyə əl atır. Mərhum prezident Fidel Kastroya dəfələrlə sui-qəsd
təşkil etməklə kifayətlənməyib, onun guya dəbdəbəli həyat sürdüyü, əxlaq
pozğunluğu ilə məşğul olduğu barədə şayiələr yayırdı.Lakin kubalıların əksəriyyəti
bunun ABŞ-ın gizl ixidmət orqanları tərəfindən təşkil olunduğunu anlayırdı.
İsrail və ABŞ Suriya prezidenti Bəşər Əsədin devrilməsinə çalışır və ölkədə
vətəndaş müharibəsində ona qarşı vuruşanlara dəstək verirdi. İsrail Suriyadakı
indiki rejiminin öz təhlükəsizliyinə qarşı müstəsna rol oynadığını güman edir. Belə
bir vaxtda Rusiyanın hərbi köməyi hökumət qüvvələrinin müharibədə üstünlük
qazanmasına və qanuni prezident Əsədin öz kürsüsünü qoruyub saxlamasına şərait
yaratdı. Rusiya Suriyanın hava məkanını hücumlardan qorumaq üçün orada C-400
“Triumf” adlı raket əleyhinə qurğular yerləşdirdi.
Son vaxtlar kiberməkanda da narazılıqların yaradılmasına cəhd edilir.
Venesuelada Maduro hakimiyyətini gözdən salmaq üçün bir neçə dəfə ölkədə
elektrik enerjisi sistemləri sıradan çıxarılmış, əksər ərazi qaranlığa məhkum
edilmişdi. Hakerlərdən istifadə ilə dövlətlərin daxili siyasətinə, seçki prosesinə
müdaxilə etmək halları da az deyildir. Kiberməkandakı hücumlar özünün psixiki
zərər vurmaq xüsusiyyətinə görə daha əhəmiyyətli hesab olunur, çünki yaradılan
imic ağır silahlı batalyondan da daha güclü təsir bağışlaya bilər. Və məsələnin necə
bir təhlükə olduğuna real yanaşdıqda, kiberməkanın döyüş cəbhəsinə çevrilməsi
təsəvvürü yaranır. Dezinformasiya ilə yanaşı, batalyonlardan istifadə bir qədər
köhnə silah hesab olunur, kiberhücumlar strateji obyektlərin iflic edilməsi ilə,
rəqibə ağır zərbələr vurmaq gücünə malikdir.

Radikal dindarlığın bəlaları və islamçıların cihadı
Napoleon yazırdı ki, “din ümumi əhalini sakit saxlamaq üçün əla şeydir. Din
kasıb adamları varlıları öldürməkdən saxlayır”. Din, həqiqətən də, insanları itaətdə
qalmağa səsləyir və hakimiyyətlərin ən güclü diviziyasına çevrilir. Tehran
konfransında iştirakçılardan birinin Vatikanın da rəyini bilməyin vacib olduğu
sözlərinə, İ.V.Stalin “Vatikanın neçə diviziyası vardır?” kimi istehza ilə sual
şəklində cavab vermişdi. Roma Papası Stalinin acı istehzasına cavab olaraq
demişdi ki, bizim diviziyamızı göylərdə görə biləcəkdir. Dinlə hakimiyyətin
sintezi, vəhdətdə olan fəaliyyəti həm hakimiyyətə, həm də əsas konfessiyaya fayda
verir, onlar bir-birinin nöqsanlarına, konstitusiyaya və dini ehkamlara riayət
etməmək hallarına göz yumur, sosial sabitliyin qorunmasına xidmət etməklə, bu
tarladan təmənnasında olduqları bol bəhrəni götürürlər. Dinin varlıların kasıblar
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tərəfindən öldürülməsinin qarşısını almaq fikrində isə bir qədər şişirtmə vardır.
Kasıb mənəvi və fiziki cəhətdən çox zəiflədiyindən hansısa varlıya hücum
etməkdən, təhlükə törətməkdən uzaq olur. Ən böyük inqilablar belə siyasi
rəqiblərin edamlarını təşkil etsə də, varlılara izah olunmayan bir mərhəmət hissi ilə
yanaşır, yalnız onların var-dövlətinin müsadirəsi ilə kifayətlənir. Fransa inqilabının
rəhbərlərindən biri Maksimilian Robespyerin start verdiyi və başçılıq etdiyi Terror
(1793–1794-cü illər) kralın və kraliçanın edamı ilə, Robespyerin silahdaşları olan
inqilab xadimlərinin və axırda özünün də gilyotina edilməsi ilə yadda qaldı. Edam
olunan varlıların isə siyahısı elə böyük deyildi. Varlı adamları din deyil, öz vardövlətləri qoruyur. Qarışıq anlarda, məsələn, 1789-cu il Fransa inqilabından sonra
din qadağan olunduğundan, din xadimləri özlərini qorumağa çalışırdılar, əbaları ilə
xalqdan fərqlənənlər cürbəcür xilas yolları axtarır, əllərinə düşən fürsətdən bol-bol
istifadə etməyə müvəffəq olurdular.
İnsanlar aldadılmağa meyillidirlər, ümumi axının irticaçı xarakterinə fikir
vermədən, asanlıqla ona qoşulurlar. Yozef Göbbels insan təbiətinin necə
manipulyasiya etmək yollarını göstərmişdi, o, dinin geosiyasi təsirdə necə mühüm
faktor olduğunu da yaxşı bilirdi. O deyirdi: “Biri etiraf edir ki, mistik mövcudluğa
doğru vegetativ meylə malikdir, ondan istifadə etməmək səfehlik olacaqdır”.
ABŞ-ın görkəmli siyasətçisi Henri Kissincer isə qeyd edirdi ki, din geosiyasi
obyektivliyə xidmətdə “silaha” çevrilmişdir”. Doğrudan da, din guya sülhsevər
olduğunu təlqin etməklə, bir çox müharibələrin başlanmasının təşəbbüsçüsü
olmuşdu. XI əsrdən başlayan və 8 dəfə təkrar olunan Səlib yürüşləri məhz xristian
dininin, Roma papasının Sahibin qəbrini azad etmək şüarı ilə çağırışı nəticəsində
baş vermişdi. İisus Xrist müharibə tərəfdarı olmamışdı, özünü onun əsgərləri sayan
xristianlar isə uydurmuş bəhanə altında Yerusəlimdə minlərlə insanın qanını
axıtmışdılar. Bir səlibçi vətəninə yazdığı məktubda, atlarının dizə qədər insan
qanına batdığını iftixarla yazırdı. İslam terroristləri, İslam dövləti naminə
vuruşanlar qan axıtmaqla cənnətə düşəcəklərini düşünürdülər, çünki din xadimləri
onları bu ağılsız ruhda tərbiyə etmişdilər.
Dindən qorxu da mövcuddur və cəzanın onu haqlayacağını güman edən
müsəlmanlar “əstəğfürullah” kəlməsini addımbaşı işlədirlər, özlərinin arzularının,
niyyətlərinin və istəklərinin həyata keçməsinə göylərin kömək göstərməsi ümidi ilə
isə “inşallah” sözünü işlədirlər. Özü də bu, istər kiçik və ya böyük arzu olsun, dəxli
yoxdur. Qorxu isə ali qüvvə tərəfindən cəzalanmaq təhlükəsi yarandıqda baş verir,
digər hallarda isə allahdan qorxu dilə gətirilsə də, ona müvafiq olan bir əmələ heç
məhəl də qoyulmur. Korrupsiyaya qurşanmışlar, rüşvətxorlar kasıbın son qəpiyini
də əlindən almağa, qəsb etməyə hazırdır və bu vaxt ədalət naminə Göylərin onu
cəzalandıracağına əhəmiyyət də vermir, əldə edilən pula isə daha çox sitayiş edilir.
Cəzalanmağın real təhlükəsi yarandıqda, məsələn, özü ağır xəstəliyə tutulduqda,
övladları ağır cinayətə yol verdikdə və ya məşuqəsi ona xəyanət etdikdə, adamlar
qorxu hiss etməyə başlayır və daha çox itaət etməyin zəruri olduğu qənaətinə gəlir.
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Radikallıq, ümumiyyətlə, pis xüsusiyyətdir, çünki normal münasibətlər
sistemini dağıdır, nəyəsə nail olmaq naminə böyük cinayətlərə getməkdən də
çəkinmir. Fanatizm isə yalnız səfehlik, müəyyən ölçüdə dəlilik nişanəsi olmaqla,
əslində, dinə xidmət etmək deyil, ona ziyan vurmaq vəzifəsini yerinə yetirir.
Radikal dindarlıq isə adamları kütləvi cinayətlərə cəlb edir və Allah yolunda
hərəkət etdiyini təkrar etsə də, əslində, onun kəlamlarına, müqəddəs ehkamlara
qarşı çıxır. Ona görə də sağlam cəmiyyətlər radikal dindarlığa qarşı ardıcıl
mübarizə aparmalıdır.
Son vaxtlar terroristlər, İslam Dövlətinin döyüşçüləri din naminə cihada əl
atdıqlarını bəyan edirlər və özlərinin şər əməllərini dinin müdafiəsi ilə
əlaqələndirirlər. İlk dəfə bu sözü Məhəmməd peyğəmbər 624-cü ildə Bədr
döyüşündən qayıdanda dilinə gətirib demişdi ki, “Biz kiçik cihaddan böyük cihada
keçmək üçün geri döndük”. “Böyük cihad” fərdin öz mənəviyyatını təmizləmək
üçün apardığı daxili mübarizəni nəzərdə tuturdu. Ərəb sözü olan “cihad” ədəbi
cəhətdən “cəhd” mənasını verir və İslam ənənəsində həm dini, həm də hərbi vuruş
mənasında işlənir.
İslam peyğəmbərinin 632-ci ildəki vəfatından sonra ona varislik edən
xəlifələr müxtəlif tayfa qruplarını birləşdirmək üçün cihad yolunu tutdular. Dini
hissiyyatın qızışdırılması döyüşçüləri təcavüz istiqamətinə yönəltdi. Onlar bunu
özləri üçün müqəddəs müharibə hesab edirdilər, bu yolla hər biri “cihad vuruşu
aparan adama”– mücahidə çevrilirdi. O vaxtdan da cihad çox sayda hadisələrə aid
edilir.
Bunu yalnız İslama aid etmək düzgün olmazdı, başqa dinlər də bu terminə əl
atmadan, əslində, onun mahiyyətini həyata keçirirdilər. XIX əsrin sonunda
erməniləri türklərə qarşı mübarizəyə qaldırmaq üçün, Rusiya onların özünə
qoşulmaları üçün, xristianlığa ümumi mənsubluğu vurğulamaqla, kollektiv bir
hissə müraciət etmək yolunu tutdu. Osmanlılar isə Rusiyaya qarşı cihada başlamaq
üçün müsəlman həmrəyliyindən istifadə edirdi. Bosniya müharibəsi (1992–1995-ci
illər) vaxtı da müsəlmanların serblərə qarşı mübarizəsi cihad adlandırılmışdı və
Bosniya qoşunlarının tərkibində əcnəbi dövlətlərdən gəlmiş müsəlman döyüşçüləri
də az deyildi. İki min nəfərə qədər əcnəbi mücahidlər burada vuruşurdu. İslam
Dövləti də Suriyadakı və İraqdakı vuruşmasını cihad elan etmişdi.
Hələ VIII əsrdə islam hüquqşünas alimi kafirliyə qarşı cihad barədə təlimat
yazmışdı. Məhəmməd əl-Şeybaninin bu qeydləri İspaniyadakı məşhur müsəlman
filosofu, Qərbdə Averroes kimi tanınan İbn Rüşd tərəfindən 1168-ci ildə yazılan
“Cihad” traktatında inkişaf etdirilmişdi. Bu həmin ibn Rüşddur ki, ilk dəfə nəzəri
qaydada elmlə dinin birgə, ziddiyyətsiz mövcudluğunu, birgə yaşamaq imkanını
sübut etmişdir. Buna əsas kimi o, dinlə elmin müraciət və fəaliyyət meydanlarının
fərqli olduğunu, dinin könülə, elmin isə ağıla təsir göstərdiyni, hətta hakim
kəsildiyini əsas gətirmişdi. Fəlsəfə elmi sahəsində Averroes Avropada böyük
nüfuza malik idi.
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İslam alimləri olan imamlar və üləmalar cihad prosesində əsas rol
oynamışdılar, onlar radikal ideyaları yayır, əhali kütləsinə çatdırılması üçün onlara
yeni intellektual forma verirdilər.
Döyüşçü bazalarına cəlb olunanlar, adətən, imtiyazdan məhrum, gələcəyə
ümidi olmayan, səfil fərdlərdən ibarət olur. Onlar görürlər ki, dövlət
vətəndaşlarının maddi rifahına heç cür fikir vermir və bu səbəbdən də kömək
almaq üçün radikal islam təşkilatlarına üz tuturlar. Onlar sadəcə şahmat
piyadalarının rolunu oynayırlar, çox asanlıqla təsirə məruz qalırlar və daim inqilab
qaldırmağa hazır olurlar. Həyat artıq onları belə təşkilatlara cəlb edilmək üçün
yetişdirmişdir. Onlara sosial cəhətdən marginallara çevrilmə ağılsızlığı təlqin
edilir, guya onlar ədalətsizliyə və istismara qarşı vuruşurlar, əslində isə, gündəlik
reallıqdan uzaqlaşıb, arxaya baxmağa sövq edilirlər. Onlara cihad arzusu sinfi
mübarizənin, sosial siyasi inqilabın və dini müharibənin qarışığı kimi satılır və bu
kokteyldən siyasi sərxoşluğa çatmaq o qədər də çətin deyildir.
Lap axırda isə fanatiklər gəlir. Hər bir din baş verən hadisənin möminlik
naminə edildiyi üçün ciddi inamlara malikdir və onlar dini qızğınlıqla mübarizəyə
girişirlər. Hər cür haqq ödəmək lazım gəlsə belə, onlar məhz dini müdafiə
etdiklərinə inanmaqla, onlardan əgər tələb edilsə, öz həyatlarını qurban verməyə də
hazırdırlar. Bu vaxt onlar özünə sui-qəsd də daxil olmaqla hər bir şeyi etməkdən də
çəkinmirlər. Çünki onların inancı şüuru kor etməklə, özlərinin həyatdakı
mövcudluğundan da daha vacib olan bir şeyə çevrilir.
XI əsrin sonundan XIII əsrin sonuna qədər dörd Səlib yürüşü həyata
keçirilməklə, dini səbəblərə görə işə salınmışdı. Lakin bu hərəkat daha ciddi siyasi,
sosial və iqtisadi elementlərə malik idi. Torpaq vərəsə kimi yalnız böyük qardaşın
mülkiyyətinə keçdiyindən, digər qardaşlar sinfi mənsubiyyətlərinə uyğun
gəlməyən yoxsullara çevrilirdi. Müqəddəs Torpağa yürüşü onlar varlanmağa nail
olmaq vasitəsi hesab edirdilər. Feodal ağalar dini qızğınlıqdan istifadə etməklə
minlərlə insanı dinsizlərə qarşı vuruşa qoşulmağa təhrik edirdi və Şərqə tərəf açılan
yeni ticarət yollarından onlar fayda götürürdülər. Populyar düşüncədə səlibçilərin
hamısı zirehdə olan rıtsarlar (cəngavərlər) idi. Onların əksəriyyəti aşağı siniflərə
mənsub idi.
Sonrakı illərdə və əsrlər ərzində Müqəddəs Torpaq çox sayda döyüşlərin
səhnəsi oldu. Dini qızğınlıqla silahlı vuruşun kombinasiyası həm də ilk dini
ordenləri yaratdı, bunlar mücahidlərin xristian ekvivalenti idi. Onun ən yaxşı
nümunəsi Xristian Kasıb Sirdaş əsgərləri və Solomon Məbədi ordenlərində olan
adamlar idi, axırıncılar məbəd rıtsarları – tampliyerlər adlanırdı. Yeni orden həm
hərbi, həm də dini təşkilat idi. Tampliyerlər (bu ad “temple” fransız sözündən
götürülmüşdü, “məbəd” mənasını verirdi) adamları din naminə silaha sarılmağa
cəlb etmək yolu ilə meydana gəlmişdi. Onlar öz bədbəxtliklərini məmnun etmək
üçün ideoloji təlimə ehtiyac duyurdular, dinin özü isə zahiri görünüşdə sülhsevər
idi. Bu paradoksu həll etmək üçün ədalətli müharibə konsepsiyası meydana gəldi.
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1128-c ildə səlibçilərin lideri, işğal edilmiş Yerusəlimin kralı olan II Bolduin
asket döyüşçü rahiblərdən döyüşdə istifadə edilməsindən gələn faydadan yaxşı
agah olduğundan, tampliyer rıtsarlarının ilk Böyük Ağasını Avropaya göndərdi ki,
yeni rekrutlar toplasın və Müqəddəs Torpaq üçün ərzaq yığsın. Xrist rıtsarları öz
ağaları üçün tam vicdan sakitliyi ilə bütünlüklə döyüşdə vuruşa bilərdilər, onlar nə
düşməni öldürməyə görə, nə də özlərinin öldürüləcəyi təhlükəsindən
qorxmurdular. Çünki Xrist naminə ölümcül zərbə vurmaq və ya ölüm əzabı
çəkmək heç də cinayət hesab olunmurdu. Lakin bolluca şərəfə nail olmaq
“xoşbəxtliyini” verirdi.
Rusiya çarı I Nikolay özünü osmanlıların idarə etdikləri ərazilərdə yaşayan
ortodoks (mömin) xristianların müdafiəçisi hesab edirdi, əslində isə bu, strateji bir
əhəmiyyətə malik di. Osmanlılar isə öz suverenliklərinin hücum altında olduğunu
hiss edərək, çara kəskin şəkildə zidd çıxdılar. Bu isə tezliklə Rusiyanı Balkanlara
girməyə sövq etdi və beləliklə, qarşıdurma başlandı.
Müqavimət hissi. Dəlilik sindromu
Müharibə güclülərlə zəiflər arasında getdikdə, axırıncılar ümidsiz vasitəyə əl
atmaqla, güclü müqavimət nümayiş etdirib, düşmənin niyyətinin təntənəsinə zəhər
qata bilirdilər.
Romalılar İberiya şəhərini alanda sakinləri məcbur etdilər ki, onlara
müqavimət göstərsinlər. Şəhər elə vuruşdu ki, döyüşün təəssüratı kimi
“Numitaniya müqaviməti” kəlməsi meydana gəldi və bu söz çətin şəraitlərdə
cəsarətli müqaviməti təsvir edən kimi ispan dilinə daxil oldu. .
Numitaniyalılar düşmənə tabe olmaqdan imtina etdilər. Vaxtilə konsul
Mark Furi Kamillin tələbi ilə romalılar da Brennin başçılıq etdiyi qallara təslim
olmaq variantını rədd etmişdilər. Romalıların komandanı Publi Korneli Stsipion,
Emilianın, o həm də Kiçik Afrikanlı kimi tanınırdı, Pirrin qələbəsi timsalındakı
zəfəri 50 nəfər numitaniyalının təsadüfən əsir götürülməsindən ibarət oldu,
əvəzində isə məğlub edilən şəhər əfsanəyə çevrildi. Niderlanddakı Leydan
şəhərinin müdafiəçiləri də ispanlara qarşı müqavimətin heç nə vermədiyinə əmin
olduqda, bəndi dağıtdılar, daşqın əsl leydenlilərlə birlikdə düşməni də məhv etdi.
Şəhərin sakinləri özlərini fəda etdilər, həm də düşmən üzərində qələbə çaldılar.
Buna bənzər dəhşətli bir hadisə b.e. 73-cü ilində İsraildəki Masada qalasında
baş vermişdi. Mübariz yəhudi tayfalarından ibarət dəstə çar İrodun Ölü dəniz
yaxınlığındakı təpədə tikdirdiyi qalada gizlənmişdi. Roma sərkərdəsi Lutsi Silva
müxtəlif nərdivanlar qurmaqla, təpəni tutmaq istədikdə, Masadadakı dinc, silahsız,
lakin qatı mübarizlər özlərinin rəhbəri Elisazarın“Biz ölmək üçün doğulmuşuq, qul
olmaq üçün yox”sözlərindən ibrət götürüb, bir-birlərini qırdılar. Romalılar qalada
qadın və uşaq da daxil olmaqla 960 nəfər yalnız bir-birlərini öldürən yəhudilərin
meyitlərini görə bildilər.
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Bizim dövrümüzdə də belə dəhşətli epizodlar kimi olmasa da, özünü
müdafiə naminə dövlətlər mövcud geosiyasi kontekstdə hər cür əzablara dözərək,
müqavimət göstərmələrini kəsmirlər. Sanksiyalardan və bütün formalardakı
təzyiqlərdən cana doyan Şimali Koreya sifətini qoruyub saxlamaq üçün hansısa
oxşar hərəkətə əl atmaq məcburiyyətində qalır.
Hakimiyyətin tiraniya forması həmin dövlətə imkan verir ki, etiraza və
gərginliyə yol vermədən total nəzarəti həyata keçirsin. Bu strategiya dəhşətli effekt
verir, partnyorları və opponentləri bənzər qaydada tərksilah edir. Lakin bu
strategiya həyasızlığı ilə seçilir və onu icra edənin hiyləgərlik qaydasında
maraqlarına xidmət edir. Bu strategiya buqələmun xarakterinə uyğun olaraq həyata
keçirilir, buqələmun öz görünüşünü dəyişdirməklə elə şəklə salır ki, tanınmasın.
Məğlub olmağa hazırlaşanlar qaliblərə sevinc bəxş etməmək yolunu seçirlər.
Bu taktika ilə çinlilərin min dəfə bədəni kəsməklə ölüm metodunun icra
edilməsi arasında bir paralel mövcuddur. Əsrlər ərzində Çində istifadə edilən bu
cəza növü yalnız 1905-ci ildə qadağan edilmişdi. Qurban bu cəzanın dəhşətini dərk
etmir, ona sadəcə qıcıqlandırıcı kiçik yaralar vurulur, lakin az sonra bütünlüklə qan
gölü əmələ gəlir və cəza verilən qan itirmədən də ölür. Məğlub olan da belə
sonluğa çatır, lakin qalibdən mərhəmət diləmir.
Ehtiyacın yaranması çox vaxt düşmənin yaranması ilə birgə gedir, bu, “sənin
qonşun dilənçidir” strategiyasına uyğun gəlir. Ehtiyac amili ön plana keçir. Silah
satan ölkələr qorxutma yolu ilə baş qaldıranı düşmənçiliyə təhrik edirlər, onlar
ticarəti qorxu üstündə qururlar. Cənubi Koreya Şimali Koreyadan, Səudiyyə
Ərəbistanı və digər Körfəz ölkələri İrandan, Kolumbiya Venesueladan, Hindistan
isə Çindən qorxur. ABŞ 2017-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanına gələcək illərdə 110
milyard dollar məbləğində silah satmaq barədə sövdələşmə bağladı. Bir ay sonra
Körfəz regionunu böhran bürüdü. Tramp həm də Qətərə 36 ədəd F-15 təyyarəsi
satdı, onların da dəyəri 12 milyard dollar idi. Bəzi qüvvətli dövlətlər müharibəyə
başlamaq vaxtı heç tərəddüd də etmirlər. Axı onlar bilir ki, müharibə daim faydalı
biznes olmuşdur və bu təbiətini indi də itirməmişdir.
Hətta bəzi böyük şəxsiyyətlər də çətinlikdən qaçmaq və ya müəyyən
məqsədə nail olmaq üçün özlərini dəli kimi göstərmək texnikasından istifadə
edirlər. Onların klassik siyahısına Bibliya qəhrəmanı çar David və Homerin
qəhrəmanı Odissey də daxildir.
ABŞ prezidenti Riçard Nikson və Dövlət katibi Henri Kissincer bunu “Dəli
adam nəzəriyyəsi” adlandırmışdılar və onların xarici siyasətlərini də bu prinsip
müəyyən edirdi. 1968-ci il prezident seçkisi kampaniyası ərzində Nikson vəd
etmişdi ki, Vyetnam müharibəsinə son qoyacaqdır. Lakin onun prezidentliyi
illərində müharibə hələ də gedirdi. Sovet İttifaqının dəstəklədiyi Şimali Vyetnamla
ABŞ-a arxalanan Cənub arasında sülh razılaşmasının heç bir əlaməti görünmürdü.
Nikson qərara gəldi ki, dəli adam strategiyası ilə hərəkət etsin. O, şayiə yaydı ki,
onun özü radikal və güclü antikommunistdir və nüvə bombası düyməsini
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basmaqdan da qorxmur. SSRİ rəhbərliyi bunu eşitsin deyə, Kissincer və Nikson
telefon danışığı səhnəsi yaratdılar ki, bu danışıqda Birləşmiş Ştatların prezidenti
lazım gəlsə, Şimali Vyetnamı nüvə bombası ilə vurmağa əl atmaq ehtimali
səslənsin. Nikson istəyirdi ki, Sovetlər inansın ki, o, heç nədən çəkinməyəcəkdir,
heç bir şey onun qərarına mane ola bilməz. ABŞ 1972-ci ilin dekabrının ikinci
yarısında Şimali Vyetnama ən azı 20 min ton bomba atdı. Rəsmi məlumata görə,
1.600 adam ölmüşdü, lakin ölənlərin həqiqi sayı daha çox idi. 1973-cu ilin
yanvarında hər iki tərəf, nəhayət, sülh danışıqlarına başlamaq üçün müzakirə
masası ətrafına oturdu.
2017-ci ilin aprelində ABŞ Suriya aviasiya bazası olan Şayrata hücum etdi.
İki mina daşıyan eskadradan atılan 59 Tomohavk raketləri zərbəsi ilə oranı vurdu.
Bundan bir qədər əvvəl Donald Tramp bəyan etmişdi ki, Suriyaya hərbi
müdaxilənin əleyhinədir. Prezident bu dəfə də özünün əvvəlcədən anlaşılan
olmadığını göstərdi.O, reallığa çevrilməyən bəyanatlarını, uşaq şarı göyə atan kimi
havaya sovurur. Amerika bu əməliyyatlarını özünün milli təhlükəsizliyini müdafiə
etmək səbəbi ilə izah edir. Min kilometrlərlə ABŞ ərazisindən uzaq olan Suriyanın
Şayrat hərbi bazasına zərbə vurulmasının onun milli təhlükəsizliyinə birbaşa
xidmət etməsi izahı gülməli görünür.
Donald Trampın ümumiyyətlə məntiqini başa düşmək də çətindir, bu isə heç
də xırda məsələ deyildir, axı o, dünya siyasətinə birbaşa təsir göstərən
fövqəldövlətin prezidentidir. Orta əsr hökmdarları kimi elmin rəyinin, elmi
tədqiqatların nəticələrinin əleyhinə getməkdən də çəkinməyərək, əvvəllər bağlamış
beynəlxaq müqavilələrdən ABŞ-ın çıxdığını elan edir, bu vaxt həm də heç bir
tutarlı dəlilə, anlaşılan səbəbə əsaslanmır. Parnik qazlarının atmosferə
buraxılmasnın ifrat dərəcədə artması hesabına qlobal iqlim dəyişikliyi,
temperaturun daha da yüksəlməsi dünyada qorxulu problemə çevrilmişdir və
bəşriyyət gələcəkdə fəlakətlərlə üzləşə bilər. Tramp isə bu qazların havaya
buraxılmasını xeyli məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan Paris razılaşmasından
ölkəsinin çıxdığını elan etmişdir. Bu, karbon qazının havaya buraxılmasını tədricən
azaldılmasına yönəldilmiş proqramın həyata keçirilməsinə vurulan bir zərbədir.
Almaniyanın nəhəng “Volksvaqen” şirkəti havaya texniki sənədlərdə göstərilən
normadan artıq işlənmiş qaz buraxdığına görə milyonlarla dollar həcmində cərimə
olunmuşdur, həmin ittihamla isə məhz ABŞ çıxış etmişdi. Niyə görən bəs Amerika
bu sahədəki ümumi razılaşmadan geri çəkilir? Bu, başqalarına da pis nümunə
göstərmək təsiri bağışlamırmı? Belə hərəkət həm də əslində həmin beynəlxalq
sənədə imza atmıış çox sayda sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərə qarşı böyük
hörmətsizlikdir. Dövlətlərin iqlimin dəyişilməsinə qarşı mübarizə fəaliyyətlərindən
narazı qalan avropalılar etiraz hərəkatına qalxmış, paytaxt şəhərlərində mitinqlər
keçirirlər.
Dəli adam strategiyasından istifadəyə gəldikdə isə, bu, təkcə Niksona və
Kissincerə aid deyildir. Hazırkı şəraitdə bunun birinci nümunəsi kimi Şimali
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Koreyanı və onun rəhbəri Kim Çen Inı saymaq olar. Kim Çen In lovğalanmaq
qaydasında ölkəsinin nüvə sınaqlarını və raketlərin hədəfə buraxılmasını
mətbuatda nəşr etdirir ki, öz düşmənlərini qorxutsun. O, düşmənə çatdırmaq istəyir
ki, hərbi qarşıdurma zamanı gəlsə, ona davam gətirməyə tamamilə qadirdir. Digər
tərəf onun bəyanatının blef olduğunu bildikdə nə baş verəcəyini o, bilmirmi?
Görən, dəliqanlıq nümayiş etdirən bu adam geri çəkiləcəkdirmi? Əgər o, öz
kursundan dönmürsə və öz qorxutmalarını davam etdirirsə, onda vəziyyət necə
olacaqdır?
Son vaxtlar çoxlarını bir sual məşğul edir, görən, iki dəfə görüşmələrinə, birbirini artıq tanıdıqlarına baxmayaraq, bir tərəfdən Kim Çen In, digər tərəfdən
Donald Tramp iki ölkəni toqquşmaya gətirib çıxara bilərmi? Tramp dəfələrlə
özünün sülhsevər olduğunu, müharibəyə başlamaq istəyindən uzaq olduğunu bəyan
etsə də, onu sözləri dodaqlarından çıxana qədər, bəlkə də, hansısa dəyərə malikdir,
tələffüz ediləndən sonra hansı məna yükü daşıdığını da itirir.
Ümumiyyətlə, iki dövlət arasında gedən strateji manevrlər diplomatiyanın və
danışıqların uğursuz olması təsəvvürünü yaradır. Dəli adam strategiyası heç vaxt
sülhə xidmət edə bilməz, daim daha çox antoqonizm yaratması ilə fərqlənir.

Çörək və tamaşa
Fövqəldövlətlər öz “vassal”dövlətlərinin birindən və ya çoxundan daim
qorxur ki, onların zəifliyinin ilk əlaməti yarandıqda, bu vassallar ona arxadan
xəncər zərbəsi vuracaqdır. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində kommunist bloku və
tərkibində olan respublikaların çoxu özünü belə apardı, çünki Qorbaçov
hakimiyyəti ölkənin zəifliyini ipdən asılan alt paltarı kimi nümayiş etdirməyi
liberalizmin əlamət hesab edirdi.
Çörək və tamaşa – “panem et circenses”– hərfi mənada “çörək və sirklər”
ifadəsinin qədim Roma şairi Yuvenal, imperatorların kütlələrin narazılığını
yatırtmaq üçün onları əyləndirmək yolunu təsvir etmək məqsədilə işlətmişdi. Bu,
imperatorun tabeliyində olan plebeylər arasında onun nüfuzunu saxlamağa imkan
verirdi. Bəzi müəlliflər Roma imperiyasını müasir ABŞ-la müqayisə edirlər, axı
axırıncı da əhalinin şüuruna təsir göstərən icadları ilə daha eybəcər tədbirlərə əl
atan romalı əcdadlarına bir qədər oxşayır. Dünyanı fastfud şəbəkələri bürümüşdür
və yeniyetmələr onu öz milli yeməklərindən üstün hesab etməklə, daha çox
istehlak edirlər, bu dövlət həm də zorakılığını və dünyanın müxtəlif guşələrində
hərbi xidmət keçən əsgərlərini də fastfudla birləşdirməklə xüsusi pəhriz nümayiş
etdirir.
Çoxları dövrümüzün qızıl mayesi sayılan nefti şampan buruğu metaforası ilə
dilə gətirir. Neftdən gələn gəlirlər 40-50 il bundan əvvəl səhralarda ağır həyat
şəraitində yaşayan xalqları, daha doğrusu, onların elitasını dəbdəbəli həyat tərzinə
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qovuşdurmuşdur. Gəlirlər o qədər nəhəngdir ki, ondan xalqa qayğı göstərmək
əlaməti kimi də istifadə etməyə şərait yaradır. Vaxtilə Qəddafi xaricdə oxuyan
tələbələrə yaxşı stipendiya verirdi. Səudiyyə Ərəbistanı belə bir proqram işləyib
hazırladı ki, ona görə hər il 200 min səudiyyəlini xarici ölkələrdə oxudacaqdır və
onların xərci neft fondunun hesabına ödəniləcəkdir. Bu proqram 12 ildən artıq
fəaliyyət göstərdi, lakin neftin qiymətlərinin son iki ildə aşağı düşməsi ilə
üzləşməli oldu. Yaxud, Küveyt 2011-ci ildə hər vətəndaşına 3.500 dollar pul
verirdi, əhalisi çox az olduğuna görə nəhəng maliyyə ehtiyatlarına malik olan bir
dövlət üçün bu, elə də böyük xərc çəkilməsinə səbəb olmurdu. Bu tədbir həm də
Körfəz və Orta Şərqin qalan ölkələrində var-dövlətin qeyri-bərabər bölündüyünü
əks etdirirdi. Bu qeyri-bərabərliyi dərin təhlilə ehtiyac duymadan da görmək
mümkündür.Səudiyyə Ərəbistanının 30 milyon əhalisi vardır, ölkənin vardövlətinin əksəriyyəti isə kral ailəsinə aid və ona yaxın olan 7 min nəfərə
məxsusdur. Bu qrup var-dövlətə sahib olmaqla özünü ABŞ-ın Kaliforniyadakı
Silikon vadisi ilə müqayisə edə bilər, fərq isə ondadır ki, vadinin elm adamları,
ixtiraçıları, proqramistləri nəhəng məbləğləri intellektləri hesabına qazanırlar və
dövlətə iri həcmdə vergi ödəyirlər, Səudiyyə Ərəbistanında isə hakim ailəyə ağıla
sığmayan pul məbləği özlərinin zəhmət çəkmədikləri, neft adlanan, “qara qızıl”
sayılan mayedən gəlir. Bu, sadəcə “şampan buruğu” deyildir. Fəvvarə vuran
yüksək markalı fransız şampanından daha məftunedici və bihuşedicidir.
Korrupsiyaya uğramış hökumətlərdə nepotizm (latın sözü “nepos”,
“nepotic”– nəvə, qohum deməkdir. Roma papaları öz hakimiyyətlərini
möhkəmləndirmək üçün gəlirli vəzifələri – yüksək kilsə rütbələrini, torpaqları
qohumlarına verirdi. Bu praktika XV–XVI əsrlərdə çox yayılmışdı. Məcazi
mənada qohumbazlıq deməkdir), rüşvətxorluq, siyasi dostbazlıq kimi istifadə
edilən institutsional vasitələrdir. “Şampan buruğu strategiyası” piramidanın
aşağısında olanları da kiçik korrupsiya aktlarının icrasına məcbur edir. Hakim
partiya adamların səsini udmaqla hakimiyyətdə qalır, baxmayaraq ki, bu adamlar
onun korrupsiya dənizində üzməsindən tam agahdırlar. Lakin ona əhəmiyyət
vermirlər, ümid edirlər ki, bu şampan şırnağı nə qədər uzun müddətdən sonra da
olsa, bir vaxt onların da üzərinə töküləcəkdir.
Belə ağılsız ümid korrupsiyanın daha da genişlənməsinə şərait yaradır. Bu
ona bənzəyir ki, Bizans imperatorlarından növbəti birinin gözləri çıxarıldıqda,
əcayib tarixçi Mixail Psell yazmışdı ki, imperatorun bəxti gətirdi, çünki kor
edidikdə onun ruhi gözləri açıldı.
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Hökumətlər vətəndaşları müharibəyə hazırlamaq üçün çox sayda tədbirlərə
əl atır. Onlardan vacibi adamların itaətdə saxlanılması, istənilən göstərişin icrasına
onların hazır olmasıdır. Bu məsələdə qatırlar barədə bir pritça yada düşür. Qatırlar
müxtəlif olur, bəziləri inadkarləğı ilə seçilir, belinə yük qoyulmasına imkan vermir.
Digərləri isə yük daşımağa asanlıqla inandırılır, öyrədilirlər. Belələri taqətdən
düşənə qədər bu ağır işi görür, heç vaxt yükü belindən atmır. Sahibi üçün də belə
heyvan daha qiymətlidir.
Eyni şeyləri bir qədər sərt olsa da, ordudakı muzdlu hərbçilər haqqında da
demək olar. Elə adamlar vardır ki, onlar hansısa əmri, ya göstərişi icra etməyi
özlərinin müqəddəs vəzifəsi hesab edirlər. Buna görə onlar lazım gəlsə, öz
həyatlarını da qurban verəcəklər. Hərbi işi “şərəfli adamların dini”adlandıranlar da
vardır. Lakin əsgərlər bəzən elə əmrlər alırlar ki, onlar şərəf kateqoriyasına heç cür
uyğun gəlmir.
Ordular da elə muzdluları axtarırlar ki, onlar öz funksiyalarını icra etməyə
kifayət qədər qadir olsunlar. Bəzən dövlətlər onların üzərinə mahiyyətcə yəhər
kisələri qoyurlar. Əslində, müharibə dövlət adından aparılsa da, hansısa şəxslərin
və qrupların, aparıcı şirkətlərin maraqlarını məmnun etmək üçün gedir.
Ermənilərin öz qonşusu ilə apardığı müharibə öz marginalların marağına xidmət
edir, burada kasıb olan bir ölkənin iqtisadi maraqları da mühüm rol oynayır.
Hər bir dövlətin xarakterinin xüsusiyyətlərinin başa düşülməsi istənilən
əməliyyatı hazırlayanda həlledici əhəmiyyət kəsb edir, bu vaxt digər
mədəniyyətlərlə, ənənələrlə, dinlərlə, fəlsəfi düşüncələrlə və həyat tərzləri ilə
kontakta girişilir. Müharibə dövründə xarakterik xüsusiyyətlər məcmuunu
bilmədiyin xalqla müharibəyə girmək səfehlik hesab edilməlidir və bu, bir həyəcan
siqnalı şəklində ümumi hal xarakteri daşıyır. Bu xarakteristikaya insan həyatındakı
bütün dəyərlər daxildir, bilmək vacibdir ki, həmin xalqın hərbi tarixi necədir, qisas
naminə onlar nəyə çalışacaqlar, ərazilərinə müdaxilə olunduqda onlar dərin nifrət
hissinə sahib olacaqlarmı. Onlar nə dərəcədə sərt, möhkəm dayanırlar və onlar
müdafiə etdiklərinə görə fəxr edirlərmi? Onlar münaqişəni zorakılıqla və buna
bənzər qaydada həll etməyə hazırdırlarmı?
Çinlilər Böyük Britaniya ilə Tiryək müharibələrindən dərin şəkildə alçalma
hissinə qapıldılar, bu bədbinlik isə on il sonra Yaponiyanın ölkəyə müdaxiləsinə
şərait yaratdı. Qalib gəlmək məqsədini güddüyün xalqı başa düşməyi Makiavelli
özünün “Hökmdar” əsərindəki xəbərdarlığında göstərmişdi. O, nümunə kimi
Fransa kralı XII Luinin Milanı sürətlə işğal edib, sonra itirdiyini göstərir, çünki ona
qapılarını açan xalq sonra yadelli krala qarşı çevrildi, parlaq gələcəkləri barədə
hiyləgərliyə inanmaqla, əvvəlcə aldadılmışdı, sonra isə ayılıb, düşməni
şəhərlərindən qovdu.
Klauzevits, Bismark kimi hərbi xadimlər Rusiyaya hərbi müdaxilənin
olduqca riskli olduğu, fayda verməyəcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdilər. Onlar
bunu əsasən, rusların nəhəng məkana sahib olmalarında görürdülər. Napoleonun
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Rusiyaya hücum avantürası onun üçün bədbəxtliklə nəticələnmişdi. Ruslar öz
vətənlərinin müdafiəsinə qalxmış, partizan müharibəsi üsullarından geniş istifadə
edib, ispanlar kimi fransızlara ağır zərbə vurmaqla, onların çox sayda itki
vermələrinə nail olmuşdular. 129 il sonra Hitler Napoleonun məğlubiyyətinə məhəl
qoymayaraq SSRİ-yə hücum etdi və eyni acı aqibəti yaşamalı oldu.
Ruslar müharibə vaxtı dəyişib, tam başqa adamlara çevrilirlər. Vuruş
meydanındakı cəsarətlərinə görə onlar qədim spartalıları yada salırlar. Onlar sərt
şaxtaya da gözür, dərin qardada hərəkət etməyi bacarır və düşməni öz
torpaqlarından qovmaq üçün hər cür fədakarlığa gedirlər. Döyüşkən xalq olan
ruslarda qəhrəmanlıq nümunələri az qala kütləvi xarakter daşıyır və bunu onlar
millətə xas olan adi bir hal hesab edirlər.
Böyük rus şairi F. İ. Tyutçev yazırdı ki, “Rusiyanı ağılla anlamaq mümkün
deyildir”. Bu sözləri bütünlüklə rusların təbiətinə də aid etmək olar. Onlar ən ağır
sınaqlardan da üzü ağ çıxmağı bacarmışlar.
Leyden şəhərinin sakinləri ispanlara qarşı mübarizədə özlərinin də həlak
olmasına səbəb olan bəndi partladıb, şəhəri suya basdırmışdılarsa, Moskva
sakinləri fransız əsgərlərini ac qoymaq üçün öz evini yandıran şəhərin meri
Rastopçinin nümunəsindən ilhamlanaraq, taxta binalardan olan şəhəri yanğına
məruz qoymuşdular. Napoleon bu xaraba şəhərdə ərzaqsız qalmağın hansı
nəticələrə səbəb olacağını anlayıb, Moskvanı tərk etmək və vətənə dönmək
qərarına gəlmişdi. Napoleon geri dönəndə də rus xalqının müqavimət qüvvəsini öz
üzərində hiss etdi və Fransaya Rusiyaya apardığı 600 minlik ordudan 5 min nəfəri
ilə qayıtdı. Napoleon ilk dəfə belə böyük və onun üçün çox alçaldıcı olan
məğlubiyyətlə üzləşmişdi.
Təəssüf ki, SSRİ rəhbərliyi də 1979-cü ildə Əfqanıstan ərazisinə müdaxilə
edəndə əfqan xalqının xarakterik xüsusiyyətlərini kifayət dərəcədə nəzərə
almamışdı. On ildən artıq davam edən Sovet-Əfqan müharibəsi ərzində 15 min
sovet əsgərinin həyatının itkisi baş verdi, sovet ailələri övladların cəsədi olan
tabutları – “qara lalələri” qarşılaşmalı oldu. Biabırcasına məğlubiyyətə görə
Əfqanıstandan 1989-cu ildə sovet qoşunlarının çıxması ilə nəticələnən müharibə
“SSRİ Vyetnamı” kimi tanındı. Axı Vyetnamda da fövqəldövlət olan ABŞ ağır
məğlubiyyətlə üzləşməli olmuşdu.
Dövləti olmayan xalq kimi puştunlar 40 milyon nəfərdən ibarətdir. Onlardan
14 milyonu Əfqanıstanda, qalanı isə Pakistanda yaşayır. Onlar 1843-cü ildə iki
ölkə arasında bölünmüşdülər, həmin vaxt britaniyalılar Durand xəttini müəyyən
etmişdilər. 1858-ci ildə Britaniya Hindistanı yaradıldıqdan sonra Britaniya
hökuməti mümkün qədər daha çox məkanı özünə götürmək istəyirdi. Britaniya
məsələnin ən yaxşı həlli kimi ərazisi genişlənən Rusiya ilə öz Hindistanı arasında
“bufer dövlətin”yaradılmasını qərara aldı. Əfqanıstan adlanan bu dövlət strateji
mühafizəçi xidməti göstərəcəkdi. Bu barədəki sənədi Britaniya Hindistanının xarici
işlər naziri Henri Durand imzalamışdı.
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1893-cü ildə Durandla Əfqan əmiri Əbdür Rəhman xan arasında imzalanmış
müqavilə təlimat verirdi ki, əmirin özü və onun səltənəti xarici düşmən tərəfindən
aqressiv hərəkətə məruz qaldıqda, Britaniya Hindistanı onları himayə edəcəkdir.
Bir gün sonra, 12 noyabrda Durand xəttinə dair razılaşma imzalandı və bu sənəd
tezliklə münaqişə mənbəyinə çevrildi və bu gün də həmin rolu oynayır. Əfqanıstan
öz ərazisinin 50 faizindən artığını itirdi, ölkənin bütün şərq hissəsi bu gün
Pakistanın qərb yarısını təşkil edir.
Razılaşma humanitar böhran əmələ gətirdi. Süni sərhəd mədəniyyətləri və
tayfaları, xüsusən mərkəzdəki və ölkənin şərqindəki puştunları, cənubda isə
belucları böldü. Onun hər iki tərəfində yaşayan adamlar bu sərhədə məhəl
qoymurlar. Lakin bəzi hallarda nəhəng problemlər də yaranır.
Nəticə Britaniya üçün xüsusilə faydalı idi, çünki Rusiyanı Britaniya tacının
daş-qaşı olan Hindistandan uzaq saxlamaqla, geosiyasi faydaya malik oldu.
London və Moskva arasındakı Asiyaya nəzarət üçün döyüşü başlıca olaraq uduzan
Əfqanıstan və onun xalqı oldu. Əfqanlar tezliklə həmin razılaşmadan
şübhələndilər, sənədin bir səhifəsi xüsusilə uzun idi. O, ingilis dilində yazılmışdı,
onu Əfqanıstan tərəfindən imzalayan əmir Əbdür Rəhman xan isə bu dili başa
düşmürdü. Durand da israr edirdi ki, ingilis kopiyası dəqiq bir versiyadır.
Nəticədə Əfqan hökumətləri sonrakı müqavilələrdə Durand xəttinin
legitimliyini təsdiq etmişdi. Puştunlar, taciklər, xəzərilər, özbəklər və türkmənlər
də daxil olmaqla Əfqanıstanda çox sayda etniklər birgə yaşamaqda davam edir.
Təkcə puştunlar özlərini digərlərindən fərqli hesab etməklə 60 tayfaya malikdir.
Üstəlik, 400 kiçik tayfa həmçinin özlərini unikal hesab edir.
Görkəmli ingilis kəşfiyyatçısı Tomas Lourens Birinci Dünya müharibəsi
ərzində Ərəb qiyamında iştirak etmişdi, o, 1936-cı ildə özünün “Mərdliyin Yeddi
Dayağı” kitabını nəşr etdirmişdi. Lourens ərəblər haqqında deyir ki, onlar
doqmatik xalqdır, bizim müasir qaratikan tacı timsalı olan şübhəyə nifrət edirlər.
Lourensə görə, onlar bizim metafizik çətinliklərimizi, özümüzü təhlil etmə
barədəki suallarımızı başa düşmürlər.
Ərəb dünyasında qüvvətli hökmdara itaət etmək ənənəsi vardır, istər bu, ailə
başçısı və ailə patriarxı olsun, istər ruhi lider, qüdrətli biznesmen və ya hakim
sinfin nümayəndəsi olsun.
Ərəb dünyasını, onunla qısa müddət üçün sıx bağlanmış adamlar tərəfindən
başa düşülməsi çətindir, burada az şeyi özlərinə dəyər kimi rəva görürlər. Sosial
prinsiplər su torpağa çökən kimi yoxa çıxır və ənənələrin özü də çox vaxt bayağı
görünür və ya itirilir. Qərb cəmiyyətindən olan adamlar ərəblər içərisində tolerant
olmaqla daim əks prinsiplərə əsaslanan cəmiyyəti başa düşmək üçün mübarizə
aparırlar.
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Bəzən hərbi cəhətdən o qədər güclü olmayan dövlət özündən daha güclü
olan üzərində üstünlük qazanır, düşmənin zəif cəhətlərindən istifadə etməyi
bacarır. Peloponnes müharibəsində (b.e.ə. 431–404-cü illər) 27 il ərzində yalnız iki
böyük quru döyüşü getmişdi. Tarixçi Fukidid müharibə barəsindəki traktatında
yazır ki, Afinanın və Spartanın hərbi-dəniz qüvvələri arasında asimmetriya
mövcud idi, əksər üstünlüklər təəccüb doğuran hücumlar vasitəsilə baş verirdi,
yanğın hücumları terrorist hərəkətləri hesabına gedirdi.
Böyük Aleksandr da persiyalılara qarşı bir sıra əsas döyüşlərdə öz uğurunu
təkrar etmişdi, lakin o, vaxtının çoxunu Baktriyadakı üsyançılarla keçirmişdi.
İndiki Əfqanıstanda o, feodal ağaların başçılıq etdiyi döyüşçü bandalarla
vuruşurdu. Onlar öz torpaqlarını mərdliklə qoruyurdular, öz məqsədlərinə can atma
strategiyasını öyrənmişdilər. Yerli döyüşçülər əvvəlcə çölə və ya səhraya qaçır, bir
neçə saat və ya bir neçə gün sonra haradansa yenidən peyda olurdular.
İspanların fransızlara qarşı müstəqillik uğrunda müharibəsində (1808-1814cü illər) heç də bərabər olmayan mübarizədə nəzəri cəhətdən zəif olan qalib gələ
bilirdi. İspan xalqı fransız işğalçılarına qarşı silaha əl atmışdılar. 200-ə yaxın
partizan qrupu hər gün orta hesabla 40 fransız əsgərini öldürürdü. Bu yolla hər il
Napoleon qoşunlarının minlərlə əsgəri öldürüldü. Bu, 7 il davam edən müharibədə
yarım milyona qədər fransız hərbçisinin həlak olması demək idi. Bu, həmin dövrdə
döyüş meydanında öldürülənlərdən çox idi.
T.E.Lourens Birinci Dünya müharibəsi vaxtı Osmanlı imperiyasına qarşı
Ərəb qiyamının təcrübəsinə əsaslanaraq, zəifin qüvvətliyə qarşı necə güclü hərəkət
etdiyini göstərir. Ərəblər heç vaxt düşmənlə kontakta girmirdi, özünü də düşmən
əsgərlərinə hədəf etmirdi, səhvə yol vermədən təbliğatdan istifadə bolluğu
yaradırdı, dinamik olmaqla, yaxşı silahlanmışdı, mümkün qədər kiçik birliklər
yaradırdı, düşmənin zəif yerini tapıb, onu hədəf götürürdü, fiziki deyil, mənəvi
döyüşlərə başlayırdı, gizlənirdi və qaçırdı, güclü partlayışlardan istifadə edirdi,
tutula bilməyən bazalara malik olurdu, dostluq edən əhali barədə əmin idi və total
səfərbərlik həyata keçirirdi.
Çindəki Vətəndaş müharibəsində Maonun kampaniyası elə bil ki, Lourens
məsləhətinin necə uğurlu qaydada tətbiq edilməsi nümunəsidir. Maonun Qızıl
Ordusu kiçik və zəif idi, pis silahlanmışdı, həm də nəhəng logistika çətinlikləri ilə
üzləşirdi, lakin uzun müddət davam edən müharibədə öz partizan birliklərindən bol
istifadə nümunəsi göstərirdi. MaoTsze-dunun bacarıqlı komandanlığı altında
onların enerjisi və cəhdləri təmərküzləşirdi və bu Qomindanı, Çin millətçi
partiyasını məğlub etməyə qadir oldu. Axırıncılar daha rahat şəraitdə vuruşurdular,
bir sıra böyük dövlətlərin göstərdiyi köməyə malik idilər, silah və materiallarla
daha yaxşı təchiz olunmşdular və daha bir sıra üstünlüklərə malik idilər. Bütün
bunlara baxmayaraq, məğlub olub, Tayvana qaçdılar
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Terrorizmin üstünlüyü, özünü bərabərləşdirməkdən ötəri istifadə etdiyi
asimmetrik strategiyadır və xüsusi uğuru, hədəf götürdüyü cəmiyyətə ağrı və əzab
verməkdir. Silahlı qruplar ekstremist siyasi və dini ideologiyalar vasitəsilə təsir
göstərir, onlar qiyam, inqilab qaldırmağa, separatizm, müdaxiləçini qovmaq və ya
bölmələr üzrə mübarizə aparmağa xidmət edir. Geniş hərəkətlər sırasında onun bir
hissəsi kimi terrorist aktlarını icra etməyə meyil edir. Terroristlər çox vaxt lazım
olan oksigeni İnternetdən çıxarırlar, kiberməkan kiçik haqq ödənilməklə
qarşıdurma yerinə çevrilir, terroristləri ləngiməyən, universal məlumatla müəyyən
dərəcədə təmin edir. Buna görə ona nəzarət etmək də çox çətindir. Belə qruplar
ümumi rəyi terrorizə edir və maliyyələşmək üçün özlərinə fondlar cəlb edirlər.
Həm də terroristlər İnternetdən təbliğat üçün geniş istifadə edirlər. Bunun qarşısını
almaq üçün Avropa İttifaqı geniş tədbirlər görür.
“İslam Dövləti” də müəyyən dəstəyə malik idi. 27 oktyabr 2019-cu ildə ABŞ
xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələri Suriyadakı İdlibdə “İslam dövlətinin” başçısı Əbu
Bəkr əl -Bağdadini öldürdü. Onun meydana gəlməsində də məhz ABŞ iştirak
etmişdi. Taras Bulba oğlu Andreyə demişdi: “Mən səni yaratmışam, mən səni də
öldürəcəyəm.” Amerika da özü yaratdığını özü də qətlə yetirdi.
İri və güclü olan opponentdən heç də daim fayda götürmək mümkün olmur.
Eyni şey geosiyasətdə də baş verir. Bəzən gözlənilməyən halda münaqişə baş verir,
onu “gözləməmək sənəti”adlandırırlar. Makiavellinin “Hökmdar” əsərində
yazdığı kimi,“Kim ki, dövrün təbiətinə müvafiq olaraq uğurlu qaydada uyğunlaşa
bilirsə, uğurlu da olacaqdır. Bu vaxt dövrlərlə münaqişəyə girən buna nail
olmayacaqdır”.
Böyük Britaniya Cənubi Afrika burları ilə 1899-cu ildə müharibəyə
yollananda, London inandırılmışdı ki, asan qələbə əldə edəcəkdir. Çünki ondan
əvvəlki ildə Sudandakı Omdurman Dərvişləri üzərində ingilislər dəhşətli nəticələrə
səbəb olan bir qələbə çalmışmışdılar. Britaniya müharibədə texnoloji üstünlüyə
malik idi. Dərvişlər isə nizələrlə və gülləsi şişlə (dəmir çubuqla) doldurulan
tüfənglərlə silahlanmışdı. Britaniya əsgərlərinin isə avtomat tüfəngləri,
pulemyotları və artilleriyası var idi.
Cənubi Afrikada isə yarım milyon nəfərlik Britaniya ordusuna qarşı 50 min
nəfərdən az bur vuruşurdu. Afrikalılar şəraitə necə uyğunlaşmağı bilirdilər, öz
düşmənlərini açıq döyüşə cəlb etmək əvəzinə, partizan taktikalarından istifadə
edirdilər. Britaniya imperiyası, həqiqətən, zəfər çaldı, lakin qələbə çox baha başa
gəldi, Pirr qələbəsinə oxşayırdı. Vuruş üç il çəkdi və müharibədə 50 min əsgər
həyatını itirdi və Britaniya ona yüz milyonlarla funt sterlinq pul xərclədi.
B.e.ə. 539-cü ildə 40 min yəhudinin, II Nabuhadnassorun yarım əsr əvvəl
həyata keçirdiyi Babilistan əsirliyindən azad edilməsi ən mühüm hadisələrdən biri
idi. Persiya çarı Böyük Kir onlara göstəriş verdi ki, Fələstindəki vətənlərinə
qayıtsınlar, elan etdi ki, onların bütün dini qaydalarına tolerantlıqla yanaşılacaqdır.
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Ümumiyyətlə, Böyük Kir bütün xalqların milli və dini hisslərinə hörmətlə
yanaşırdı.
Britaniyalıların hind ordularında yeni tüfəngləri heyvan piyi ilə yağlanırdı,
əgər piy donuzunku olsaydı, bu, müsəlmanlar üçün, inək piyi olsa isə hinduslar
üçün təhqiramiz olardı. Britaniyalılar nə lazımsa edirdilər ki, qoşunları
inandırsınlar ki, piy heç də heyvan piyi deyildir və təklif edirdilər ki, hindli
əsgərlər adətən olduğu kimi, yağlamanı dişləri ilə deyil, əlləri ilə aparsınlar. Lakin
milli hisslərə artıq zərbə vurulmuşdu – hinduslar və müsəlmanlar Britaniya
ordusunda 200 min nəfərə yaxın idi. Onlar inandırılmışdılar ki, bu, britaniyalıların
onların sosioloji dəyərlərini laxlatmaq və Avropa dəyərlərinin Hindistanda yaymaq
barədəki dəqiq strategiyalarının bir hissəsidir. Onların qorxusu heç də əsassız
deyildi. Britaniya hind mədəniyyətinə həmin yollarla müdaxilə edirdi və əslində,
bu ölkənin xristianlaşması planını nəzərdə tuturdu.

Epiloq
Bəşəriyyət müharibələrdən artıq cana doymuşdur. Yeni dünya müharibəsi nə
qədər arzuolunmayan olsa da, əvvəlkilərə oxşar olmayan qaydada meydana gələ
bilər və bu bəşriyyəti görünməmiş bir fəlkətlə üzləşdirər. Qanlı müharibə yaxşı ki,
hələlik lokal xarakter daşıyır. Az qala permanent xarakter daşıyan iqtisadi
müharibə isə genişlənməsinə görə xüsusi diqqət tələb edir. Bu növ müharibə
maliyyə alətlərindən istifadə etmək vasitəsilə aparılır, həm də dezinformasiyanın,
terrorizmin, təxribatın və cinayətkarlığın fəallaşdiğı bir şəraitdə gedir.
İqtisadi və geosiyasi müharibələr, onlar istər regional, istərsə də qlobal
olsun, adi bir epizoddan böyüyüyb başlana bilər. Heç şübhəsiz, kiberməkanda da
artıq dərəcədə qızğın vuruş olacağı güman edilir.
Xeyli sayda digər faktorların - qeyri-sabitliyin, xüsusən kütləvi miqrasiyanın
iştirakı ilə gedən, iqlim dəyişikliyi və təbii fəlakətlərlə müşayiət olunan hadisələr
rəqabəti, ziddiyyətləri böyüdür, kəskinləşdirir. Adamlar olduqca böyük ölçüdə
manipulyasiyaya məruz qalırlar. Beynəlxalq münasibətlərin yaxşılaşması
bədbəxtlik nişanəsi kimi dövlətlərin milli mənafelərinə qurban verilir. Çünki
mənfəət götürmək, öz təsirini gücləndirmək naminə dövlətlər başqalarına təhlükə
törətməkdən çəkinmirlər.
Qədim Romanın nəcib imperatorlarından olan böyük filosof Mark Avreli
özünün “Düşüncələr” əsərində yazırdı ki, “If it is not right, do not do it; if it is not
true, do not say it.”–“Əgər nəsə düzgün deyilsə, onu etmə, əgər nəsə həqiqət
deyilsə, onu söyləmə.” Bu sadə, lakin müdrik sözlər elə bil ki, müasir dövət
rəhbərlərinə səmimi bir müraciətdir. Onlar bu nəsihətə qulaq assaydılar, dünya
təlatümlərə fasilə verər, sakit həyata qovuşardı. Təəssüf ki, bəzi dövlət başçıları
beynəlxalq münasibətlərdəki gərginliyə, onun böhran kütləsinə çevrilməsi
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ehtimalına əhəmiyyət vermir, ziddiyyətlərdən də fayda götürmək, onlardan
mənfəət əldə etmək həvəsi ilə bu gərginliyi qarşısı alınmaz hədlərə gətirib
çıxarırlar. Öz hərəkətlərinə haqq qazandırmaq, rəqibi saydığını aşağılamaq üçün
bəziləri ədalət prinsipini tapdalayaraq, hətta tarixə, baş vermiş mühüm faktlara
hücum edir, yaxın keçmişin təftişinə, hətta açıq təhrifinə əl atırlar. Və bu barışmaz
ixtilaflar üçün bünövrə rolunu oynayır.
İkinci Dünya müharibəsində ağır əzablara düçar olduğu kimi, böyük
qurbanlar verməklə qələbəyə nail olan ölkəyə və onun xalqlarına minnətdarlıq hissi
əvəzinə, yaxşı məlumdur ki, söhbət SSRİ-nin həmin müharibədə faşizmə qarşı
ölüm-dirim şəklində gedən mübarizədəki müstəsna rolundan gedir, Rusiyanı
sıxışdırmaq məqsədilə onların danılmaz xidmətləri kiçildilir və ya bütünlüklə inkar
edilir, qələbə çələnginin yalnız iki Qərb dövlətinin- ABŞ və Böyük Britaniyanın
başını bəzəməsi məqbul sayılır. SSRİ süqut etsə də, Natsist Almaniyası üzərindəki
qələbədə onun müqayisəyə gəlməz xidmətləri olmuşdur. Sovet xalqının dünyanı
faşizm taunundan xilas etmək naminə verdiyi qurbaların miqyası ilə yanaşı,
qələbənin əldə edilməsində rolu şübhəsizdir və bunu etiraf etməməyin özü
ədalətsizlik olmaqla, həm də tarixə xəyanətdir. II Dünya müharibəsi başa çatanda
Qərbin siyasi xadimləri hadisələrin müasirləri kimi natsist Almaniyası üzərindəki
qələbəyə Sovet İttifaqının verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirirdilər, onların
arasında ABŞ prezidenti Harri Tpumen də var idi. İndi isə rəylər radikal qaydada
dəyişilmişdir, sovet xalqının, Qızıl Ordunun faşizm üzərində qazanılan qələbədə
böyük və əvəzsiz rolu az qala bütünlüklə inkar edilir. Qərbdə tarixin
saxtalaşdırılması eybəcər səviyyəyə çatır, İkinci Dünya müharibəsinin
başlanmasına görə natsist Almaniyası ilə birlikdə Sovet İttifaqı bərabər qaydada
təqsirkar kimi qələmə verilir. Qalib ölkənin şərəfi ayaqlar altına atılır, onu
qaralanması hədd tanımır. Yeganə məqsəd isə Rusiyanı aşağılamaq, onun iftixar
mənbəyini gözdən salmaqdır. Belə saxtalaşdırılan tarix hörmətdən düşür, elm
olmasını, həqiqəti əks etdirməsini itirir. SSRİ bir dövlət kimi tarixi tərk etsə də,min illər ərzində çox sayda ən qüdrətli dövlətlər də bu taleyi yaşamalı olmuşlar,
lakin həqiqətləri mövcud olmayan kimi qələmə vermək üsuluna heç vaxt əl
atılmamışdır,- müttəfiqləri ilə birlikdə onun bəşəriyyəti faşizm əsarətinə düşmək
bəlasından xilas etməsini danmaq Günəşi inkar etməyə bərabərdir.
Yalan elm adına verilirsə və bu, cin kimi butulkadan çıxarılsa, bir də onu
geri qaytarmaq mümkün olmur. Yalan, təbliğatı nə qədər bəzəsə də, daha doğrusu,
pozğunluq yoluna döndərsə də, elmə hücum etməməlidir, elmin bəkarətinə,
ləyaqətinə toxunmamalıdır. Hər bir yazı yalnız elmə hörmət əsasında öz sarsılmaz
karkasına malik olmalıdır. Öz eqoistik mənafeləri naminə Pandora qutusunu
açanlar isə hərəkətlərindən mükafat gözlədikləri halda, nəticə etibarilə, böyük
Puşkinin ifadəsi ilə desək, sınıq təknə yanında qalacaqlar.
Beynəlxaq aləmə gəldikdə, bitki gecələr şehə möhtac olduğu kimi, bu
nəhəng orqanizm də ziddiyyətləri aradan qaldırmaq yolu ilə öz sağlamlığına can
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atmalıdır, əks təqdirdə fəlakətlərdən qaçmaq mümkün olmayacaqdır. Qədim yunan
müəlliflərinin dediyi kimi, bəşəriyyət beynəlxalq münasibətlərdəki zorakılığı
cilovlamağı bacarmalıdır.

SON
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