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XÜLASƏ 

Bələdiyyələrin idarəetmə təminatının təkmilləşdirilməsində vətəndaşların  

dəstəyi 
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Rostov-on-Don , Russiya Federasiyası 

 

Bələdiyyələr yerli hökumətin xalqla yaxın münasibətlər qurulmasında ən 

nümunəvi qurumudur. Son illərdə bütün sahələrdə baş verən dəyişikliklər küləyi 

yerli rəhbərliklərə də oz təsirini göstərmişdir. Yerli iqtisadi strukturlar və yerli 

hökumət işçiləri fərqli qazananlar, ictimaiyyətə təqdim etdikləri xidmətin 

yaxşılaşdırılması baxımından yeni strategiyalar ortaya qoyur. Yerli əhalinin həyat 

şərtlərini  tələb etməli və yerli hökumətin bu istiqamətdə yeni strukturları 

formalaşmalıdır. Bu nöqtədə, vətəndaşların xidmətinə diqqət yetirilmək, yerli 

rəhbərliklər tərəfindən təmin edilə biləcək məsələlərin  təkmilləşmiş səviyyədə  

inkişaf etdirilməsidir.  Bu yolla,  vətəndaşlara xidmət göstəriləcəkdir.Bu məqalə 

vətəndaşlara bələdiyyə haqqında fikirləşməyə, idarəetmə qavrayışını ,  xidmət 

keyfiyyətinin təmin olunmasını və ya narazılıqlarını müəyyənləşdirməsi  

baxımından fayda gətirəcəkdir.  

Açar sözlər: Böyükşəhər, Yerli İdarəetmə, Bələdiyyə Xidmətləri, vətəndaşlar, 

yeni strategiyalar 
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РЕЗЮМЕ 

 

Поддержка граждан в улучшению обеспечения управления 

Муниципалитетов 

 

 

Дилек ДУРАК 

IMBL (Институт управления, бизнеса и права),  

Ростов-он-Дон, Россия 

 

Муниципалитеты являются наиболее образцовой структурой местного 

самоуправления для установления тесных отношений с общественностью. В 

последние годы изменения во всех областях также повлияли и на местное 

самоуправление. Местные экономические структуры и сотрудники местных 

органов власти раскрывают новые стратегии улучшения услуг, которые они 

предлагают общественности. Местным жителям необходимо требовать 

условия жизни, а местное правительство должно сформировать новые 

структуры. На этом этапе сосредоточение внимания на услугах граждан - 

это развитие вопросов, которые могут быть предоставлены местными 

органами власти. Таким образом, граждане будут обслуживаться. Эта статья 

поможет гражданам подумать о муниципалитете, понять управленческое 

восприятие, качество обслуживания или неудовлетворенность. 
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Münaqişə (konflikt) mövzusu müasir dövrün ən aktual problemidir. Bu problem 

həmişə bu və ya digər dərəcədə filosofların, sosioloqların, psixoloqların, 

psixoanalitiklərin, politoloqların və digər sahələrin mütəxəsisslərinin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Bu da bu problemin nə qədər mürəkkəb olmasını göstərir. 

Münaqişə nədir? Niyə axı təbiətin özündə ziddiyətlilik, əksiliklərin mübarizəsi 

fonunda, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində və eləcə də sosial varlıq olan 

insan təbiətində münaqişə halları müşahidə olunur? Bu labüd, qanunauyğun haldır  

yoxsa düşünülmüş şəkildə baş verən prosesdir? Bu suallar ətrafında müxtəlif 

zamanlarda müxtəlif cür cavablar verilmişdir. Həyatda rast gəldiyimiz hadisə və 

proseslərdə ilk gözə çarpan hal onlar arasındakı qarşılıqlı təsirin olmasıdır. [4, 

s.159]  Bu qarşılıqlı təsir prosesində mövcud olan və həmişəlik müəyyənləşmiş 

bir şey kimi baxdığımız hər şey tədricən dəyişilir və dəyişilməlidir. Lakin biz 

təbiətdə baş verən əkslikləri, dəyişilmələri, fərqliliyi elə onun öz daxili qanunu 

kimi qiymətləndirməliyik. Ziddiyyət idraki xarakter daşıdığına görə  insan amili 

ilə bağlıdır və məhz buna görə də insanla insan, insanla cəmiyyət arasındakı 

münaqişələrin səbəblərini aydınlaşdırmaq lazımdır.  

 

Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, münaqişə (konflikt) normal, təbii, qanunauyğun 

haldır. Çünki insanların, onların müxtəlif xarakterli birliklərinin təbiətində 

rəqabət, fikir ayrılığı və münaqişə subyektin özünü reallaşdırma vasitələrindən 

biri kimi önəmli rol oynayır. R. Darendorf qeyd edirdi ki, insan azadlığı və siyasi 

yol seçmək azadlığı yalnız münaqişələrlə tənzim olunan mühitdə 

mümkündür.[2,s,585 ]  Münaqişə qaçılmaz bir hal kimi insanların arzu və 

istəklərinə, məqsədlərinə, tələbatlarına çatmaq üçün mühüm vasitədir. Məhz 

ziddiyətlilik, toqquşmalar nəticəsində yaranan münaqişələr cəmiyyətdə inkişafa 

təkan verir. Daimi sabitlik bərqərar olsaydı, onda ictimai inkişaf dayanardı. Bu 

cür fikir tərəfdarları qeyd edirlər ki, münaqişə dinamikliyə malik olaraq 
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cəmiyyətdə yalnız müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Hətta bu cür fikirlər 

cəmiyyətin inkişafını yalnız inqilabi yollarla dəyişdirilməsi kimi nəzəriyyələrin 

yaranmasına gətirib çıxardı. Cəmiyyətin dəyişdirilərək inkişafına yalnız bu və ya 

digər formada inqilabi yollarla nail olmaq olar. İnqilabi yollar dedikdə isə, onlar 

böyük silahlı vuruşmanı, toqquşmaları nəzərdə tuturlar. Digər tədqiqatçılar isə, 

münaqişə halını istər insan təbiətində, istərsə də cəmiyyətdə mənfi hal kimi 

qiymətləndirirlər. Onların fikrincə,  bu cür hal həm insan şəxsiyyətində eqoizm 

fonunda inkişaf edərək özünə və ətrafındakılara, həm də cəmiyyətdə dağıdıcılıq 

fonunda müharibələr şəklində təzahür edərək inkişafı ləngidir. Çünki insan 

şəxsiyyətində olan eqoizm potensial olaraq sosial partlayış, konflikt törətmək 

imkanının daşıyıcısıdır. Düzdür, hər iki mövqe tərəfdarlarının fikirlərini birmənalı 

qəbul etmək düzgün olmazdı. Çünki müxtəlif cəmiyyətlər var və istənilən 

cəmiyyətin bir-birinə əks qüvvələrinin arasında mövcud olan ziddiyyətlər həm 

ictimai inkişafın mənbəyi kimi, həm də ləngiməsini təmin edən amil ola bilər. 

Daimi sabitlik deyilən məhfum ola bilməz. Çünki bu cəmiyyətin inkişaf 

etməməsinin göstəricisidir və bu da sosial durğunluqdur. Düzdür, cəmiyyət həyatı 

heç vaxt bu və ya digər dərəcədə narazılıqlar olmadan mümkün olmamışdır. 

Lakin digər tərəfdən bu narazılığı münaqişələr yolu ilə həll etmək düzgün deyil. 

Cəmiyyətdə inkişaf təkamül, ardıcıl daxili inkişaf yolu ilə getməlidir. Buna elmdə 

sosial evolyosion nəzəriyyə kimi qeyd olunur. Çünki həyat güclülərin müxtəlif 

yollarla zəiflər üzərində hökmranlığı və onları məhv etməsi deyil,cəmiyyətdə 

müəyyən harmoniyanın yaranması deməkdir. 

 

     Cəmiyyətdə və onu təşkil edən insan həyatında yaranan münaqişələrin 

kökündə maraqlar durur. Maraqlar prinsipi canlı aləmin bütün növlərinə məxsus 

olan cəhətdir. Bu prinsip mövcud olma və yaşamağın əsasında durur. Bəzən isə 

maraqlar fərqli olduğuna görə onların toqquşması, bir-birinə uyğun gəlməməsi 

müxtəlif yönümlü sosial münaqişələrin yaranmasına gətirib çıxarır. [10,s.6]  

Münaqişələr cəmiyyətin özəyini təşkil edən iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi 

sferalarının hər birində özünəmxsus şəkildə təzahür olunur. Bütün bu sferaların 

hər birində insanların fəaliyyəti spesifik xarakter daşıdığına görə müxtəlif 

istiqamətli maraqların yaranmasına və bunun nəticəsində uyğunsuzluq yarananda 

bir-birindən fərqli münaqişələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Iqtisadi sferada bu 

özünü cəmiyyətlər, millətlər,  sosial birliklər (sinif, təbəqə, qrup və s.), sosial 

institutlar arasında iqtisadi nemətlər uğrunda yaranan iqtisadi maraqların 

toqquşması nəticəsində yarana iqtisadi konfliktlərdə göstərir. Lakin yaranan 

iqtisadi konfliktləri mənfi şəkildə genişlənməməsi üçün onu rasional qaydada, 

dünyanın müsbət təcrübəsinə əsaslanaraq beynəlxalq əlaqələrlə və münasibətlərlə 

idarə etmək lazımdır. iqtisadi maraqlar isə öz növbəsində siaysi maraqların 

yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki iqtisadiyyat və siaysət bir-birindən ayrılmaz 

anlayışlardır. Cəmiyyətin siyasi həyatı iqtisadiyyat ilə sıx bağlıdır. Çünki dövlət 

onun ərazisində gedən iqtisadi proseslərlə maraqlanmalıdır və idarə 
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etməlidir.sosial və iqtisadi tələbatlardan doğan siyasi maraqlar siaysi fəaliyyət 

kimi sosial-iqtisadi sferanın inkişafına stimul verir. Bu sferada da maraq 

fəaliyyətin əsas və istiqamətverici faktor kimi çıxış edir. Çünki siyasi fəaliyyət 

öz-özünə yarana proses deyil. O, hansısa bir amillərin (maraqların, dəyərlərin, 

məqsədlərin və s.) əlaqəsindən meydana çıxır.siyasi maraqların obyekti kimi 

hakimiyyət və cəmiyyətdə hökm sürən hakimiyyət münasibətləri, siyasi 

hakimiyyətin mexanizmi və həyata keçirmə vasitələri, partiyaların siaysi 

fəaliyyəti, ictimai-siyasi fəaliyyət, ictimai təşkilatlar, lobbi qrupları, siyasi elita, 

yerli və regional səviyyədə müxtəlif nümayəndiliklər və s. çıxış edir. Siyasi 

maraqların predmeti isə bütün siaysi proseslərin, hadisələrin məcmusu təşkil edir. 

Siyasi sferada siyasi birliklər, siyasi qruplar, müxtəlif güclər, ictimai təşkilatlar öz 

siyasi maraqları, məqsədləri, istəkləri, arzuları ətrafında cəmləşərək öz 

ideologiyalarını həyata keçirilməsi uğrunda çalışırlar. Bu prosesdə siyasi 

maraqların toqquşması siyasi konfliktlərə gətirib çıxarır. 

 

 Cəmiyyətin mənəvi həyatında baş verən konfliktləri isə subyektlərin sosial 

qarşılıqlı əlaqəsində mənəvi dəyərlərin istehsalı, bölüşdürülməsi, istehlakı və 

tələbatı proseslərindən doğan əks mənəvi maraqların, baxışların qarşıdurması 

nəticəsində olduğunu görürük. Bu cür konfliktlərin mövcud olmasının ən əsas 

səbəblərindən biri millətlərin mədəniyyətlərinə, onların ənənə və adətlərinə 

toxunulmasıdır. Hər bir xalqın öz daxili strukturu, fərqləndirici xüsusiyyətləri, 

ənənəsi, keçdiyi yolu, kökü, öz təfəkkür, əxlaq tərzi var. Ona görə ayrı-ayrı 

mədəniyyətlərə, ənənələrə və dəyərlər sistemi ilə rastlaşarkən onları inkar 

etmədən öz ənənələri və mədəniyyətinə sadiq qalaraq başqa dəyərlərə hörmət 

etmək və anlaşmaq bacarığı tələb edir. Məhz bu müxtəliflik içində vahid 

harmoniya yaratmaq lazımdır nəinki bunu konflikt səviyyəsinə çatdırmaq. 

 

     Məhz son illərdə dünyada baş verən mürəkkəb sosial proseslər münaqişələrin 

öyrənilməsi və onların aradan qaldırılmasına diqqətin daha da ayrılmasına gətirib 

çıxardı. Bu mürəkkəb proseslərə dövlətlərin sayının artması, iqtisadi sahədə 

gedən dəyişikliklər və disbalans, dinlərin, mədəniyyətlərin, dünyagörüşlərinin, 

idarəçilik formalarının müxtəlifliyi, siyasi sistemlərin və ideologiyaların 

rəqabətçilik mövqeyindən qarşıdurma səviyyəsinə yüksəlməsi  və bütün bu 

halların insan həyatına mənfi təsiri aiddir. Elmi-texniki tərəqqinin ən yüksək 

zirvəsində olmasına baxmayaraq yaranan bu mürəkkəb halları müharibə, dava, 

gərginlik yaratmaqla həll vasitəsi kimi görənlər az deyildir. Elə bu dediyimizin 

bariz nümunəsini hal-hazırda dünyada hələ də qanlı, barışmaz, həll olunmaz 

münaqişələrin olmasında görürük. Deyərdim ki, bəlkə də indiki dövrdə olan 

münaqişələr, yeni soyuq müharibələr XX əsrdəkindən lap təhlükəlidir. 

Münaqişələrin həlli yolu kimi müharibə vasitəsini seçmək istər qədim dövrlərdə 

istərsə də müasir dövrdə də güc vasitəsi kimi qəbul edilir. Çox maraqlıdır ki, 

törətdiyi nəticələrin ağır olduğunu görsələr də qalibiyyətin nə dərəcədə xoş təsir 

verdiyini mən başa düşə bilmirəm. Axı burda insan itkisindən söhbət gedir.. Məhz 

buna görə də bəzi tədqiqatçılar münaqişəni, konflikti dava yolu ilə həllində 

görməyi birbaşa insanın öz təbiəti ilə bağlayırlar. Onlar belə hesab edirlər ki, istər 
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siyasi sahədə yaranan müharibələri, istər məişət səviyyədə olan davakarlıq, 

konfliktə meyl hissi insan mənəviyyatindakı naqisliklər törədir. Insana məxsus 

olan təcavüzkar instinktlər onu öz həmcinsinə qarşı hərəkətlərə sövq etdiyindən 

müharibələr bəşər cəmiyyətinin əbədi yol yoldaşı olmuş və olacaqdır. Hətta 

böyük alman filosofu Hegel qeyd edirdi ki, əsən küləklər durğun gölü 

iylənməkdən qoruduğu kimi, müharibələrdə bəşər cəmiyyətini çürüməkdən 

qoruyur. [8, s. 468 ] Ingilis filosofu Tomas Hobbsda iddia edirdi ki, insana dərin 

eqoizm, xəsislik, qorxu və şöhrətpərəstlik xasdır. Insana xas olan bu hisslər onları 

bir-birinə düşmən edir. “Insan insana canavardır” ideyasını əsaslandırmaqla o 

cəmiyyətdə “hamının hamıya qarşı” müharibəsinin labüdlüyünü qanunauyğun hal 

hesab edir.  

 

Psixoanalitik nəzəriyyəsinin banisi Ziqmund Freyd də qeyd edirdi ki, 

münaqişələrin  başlıca səbəbi insana xas olan şüur və şüursuzluq, əxlaq və hüquq 

normalarının tələbləri arasındakı uyğunsuzluğdur. [9,s.281] Məhz bu 

disharmoniya sosial münaqişələrə səbəb olur. Bu qəbildən olan müxtəlif alimlərin 

fikirlərini qeyd etmək olar. Lakin tarix sübut etdi ki, insanların qarşılaşdığı 

ziddiyyətləri və problemləri həll etməkdə münaqişə yaratmaqla və ya müharibə 

yolu heç də ən təsirli vasitə deyildir. Çünki bunun nəticələrini ağır olduğunu bilən 

rasional düşüncəyə malik insanlar münaqişələrin həllini zorakılıq, müharibə, 

dominantlıq, hökmetmə, təcavüzkarlıq metodları və üsullarını qlobal, ümumbəşəri 

səviyyədə rədd edirlər. Yalnız dinc yolla, konsensus, razılaşma, zor işlətməmək, 

humanizm metodu ilə, ümumiləşdirərək desək sülh yolunu seçirlər. İ.R. 

Məmmədzadə haqlı olaraq qeyd edir ki, “Qələbəyə meyl normal haldır, 

müharibəyə əl atmadan qalib gəlmək lazımdır. Çətin ki, kimsə münaqişələrin 

nəzəri cəhətdən qeyri-zorakı formada ötə biləcəyinə qarşı etiraz edə 

bilsin”.[3,s.87] Sülh ideyasının təbliği hələ qədim dövrlərdən mütəffəkkirlərin 

diqqət mərkəzində olmuşdur.  

 

Qədim Çin filosofu Lao-Tszı müharibə və mübarizəni deyil, sülh və barışığı ali 

dəyər hesab edir. Yunan tarixçisi Herodot heç kim müharibəni sülhdən üstün 

tutacaq qədər ağılsız deyildir fikrini səsləndirirdi. Epikür isə qeyd edirdi ki, 

toqquşmaların mənfi nəticələri nə vaxtsa insanları sülh şəraitində yaşamağa 

məcbur edəcəkdir. [1,s.11 ]  XV əsrdə Rotterdamlı Erazmın müharibə onu 

bilməyənlərin ruhu üçün şirindir ideyasını özünün “Sülh şikayəti”, XVIII əsrdə 

İmmanuel Kantın “Əbədi sülhə doğru” əsərlərinin yazılması barışığa, 

harmoniyaya, sakitciliyə nə qədər önəm verildiyi görülür. Bu kimi fikirləri 

artırmaq olar. Hal hazırda da hər il iyirmi bir sentyabr bütün dünya ölkələrində  

“Sülh günü” kimi qeyd olunması bu məsələnin aktual olmasına dəlalət verir. 

BMT Baş Assambleyası məhz sülh gününü təsis edərkən əbədi sülh ideyasını 

başlıca prinsip kimi qeyd edərək yaşından, irqindən, milliyətindən, dinindən və 

cinsindən asılı olmayaraq sülhə nail olmaq istəyən hər kəsin yardımına ehtiyac 
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olunduğu bildirilir. XX əsrin 90-cı illərindən sonra dünyada lokal və regional 

xarakterli münaqişələrin sayının sürətlə artması BMT-nin bir sıra 

səlahiyyətlərinin Aİ, ATƏT, NATO və buna oxşar başqa regional təşkilatlara 

ötürülməsinə gətirib çıxardı. Bundan əlavə onuda qeyd etməliyəm ki, sülhə dəstək 

naminə həyata keçirilən tədbirlər kompleksi, sülhməramlı əməliyyatlar və s. bu 

mövzunun önəmliliyini bir daha göstərir. Lakin biz nə qədər sülhün mühüm amil 

olduğundan danışsaqda bugün reallığda ona zidd hadisələr baş verir. Deməli bu 

təşkilatlar heç də tam olaraq missiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Halbuki biz 

tarixin yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini bilirik. Hərəkətin inkişaf dinamikası ibtidai 

formadan aliyə doğru yüksəlməsinə baxmayaraq bəşəriyyətdə hal-hazırda çoxlu 

sayda müharibələr və münaqişələr mövcuddur. Dünyada gedən proseslərə nəzər 

salsaq, hər bir regionda ən azı etnik, milli, dini, siyasi və digər səbəblər 

nəticəsində yaranan müəyyən konfliktlərin şahidi oluruq. Məhz belə konflikt 

ocağlarından biri də bizim ölkəmizdədir. Ölkəmizin münaqişə mərkəzində olması 

hamı kimi məni də çox məyus edir. Halbuki Azərbaycan xalqı həmişə sülhsevər 

olması ilə seçilmişdir. Məhz ermənilərin bizim torpaqlarımız hesabına “Böyük 

Ermənistan” yaratmaq xülyası bizlərə çox ağır nəticələr verdi. Bunlara 

torpaqlarımızın iyrmi faizindən çoxunun itirilməsi, insan itgisi, bir milyona yaxın 

insanın torpağından, elindən, obasından qacqın- köckün düşməsi və bunların 

nəticəsində bu insanlara dəyən mənəvi psixoloji travmanı göstərə bilərik. Xocalı 

soyqırımı isə əsrin ən böyük faciələrindən birinə çevrildi. Sual meydana çıxır? 

Bəs bu cür münaqişənin həllində nə cür mövqe tutmalıyıq? Iyirmi mindən çox 

itirdiyimiz Azərbaycan vətəndaşlarımızın ruhunu hansı yolla şad edə bilərik?  

 

Qisas almağı üstün tutaraq müharibə yolu ilə yoxsa genetik faktorumuzdakı 

bərqərar olan  sülhsevərliyimizə istinad edərək dinc yolla həll etməliyik? Məhz 

belə prosesdə Siseron, A. Avqustin, F. Akvinski ədalətli və ədalətsiz 

müharibələrin meyarlarını müəyyən etməyə cəhd etmişlər. Siseron “Dövlət 

haqqında” əsərində şərin qisasının alınması, düşmənin ölkədən qovulması 

uğrunda apara biləcək ədalətli və şərəfli müharibə haqqında tezis irəli sürür. 

F.Akvinski də ədalətli müharibə yol veriləndir deyə öz fikirlərini bildirmişdir. 

Xalqımızın həmişə sülh yolunu üstün tutmasına baxmayaraq ümummilli problemə 

çevrilən bu münaqişə bu günə qədər nə sülh yolu, nə də müharibə yolu ilə həll 

edilməyən münaqişələr sırasına daxil edilmişdir. Bəlkə də xalqımızın sülhsevər 

olması, səbr edərək həmin ədalətli günün olacağına inanır və gözləyir. Müxtəlif 

illərdə bu istiqamətdə çoxlu Zirvə toplantılarının, müzakirələrin, prezidentlərin 

birbaşa diaoloqlarının aparılmasına baxmayaraq bu məsələnin həllinə nail 

olunmamışdır. Dövlətimizin xarici siyasətinin mühüm hissəsini istər qonşu 

dövlətlər ilə, istərsə də dünyanın aparıcı dövlətləri ilə mehriban dostluq, qarşılıqlı 

faydalı əməkdaşlıq, sülh, tolerantlıq, qonaqpərvərlik təşkil edir. Ümumiyyətlə isə, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə tənzimləmək, işğal olunmuş 

ərazilərimizin azad edilməsi, dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, 

ermənilərin törətdiyi hərbi təcavüzün  hər bir mənada vurduğu ağır nəticələrini 

aradan qaldırmaq bu gün dövlət siyasətimizin ana xəttidir. Bu istiqamətdə 

dövlətimiz ağıllı siyasət yeridir. 



  

Münaqişələr və onların tənzimlənməsində sülh amili                                                    96                                                                    

 
 

 

 

 Çünki bu konflikti danışıqlar yolu ilə həllinə çalışır. Digər tərəfdən, Azərbaycan 

Ermənistana müharibə elan etsə birbaşa Rusiya ilə üz-üzə gəlməli olacaq. 

Göründüyü kimi, lokal saydığımız konflikt regional müstəvidən qlobal müstəvi 

səviyyəsinə keçir və həlli o qədər də asan olmadığına dəlalət verir. Lakin 

Azərbaycan Respublikasının 1992- ci ildən üzvü olduğu ATƏT Avropa qitəsinin 

bütün dövlətlərini əhatə edən və onlar arasında istər münasibətlərin istərsə də 

ümumi təhlükəsizliyin  norma və prinsiplərini təsbit edən yeganə regional 

təşkilatdır. ATƏT-in Helsinki Yekun Aktı və digər sənədləri regionda sülhün və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün prinsipial siyasi əsasdır.  Ermənistan- 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində oynadığı rol 

baxımından ATƏT-lə əməkdaşlıq bizim cün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bundan əlavə, əməkdaşlıq etdiyimiz nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri də 

NATO-dur. Azərbaycan Respublikası postsovet ölkələri içərisində NATO-nun 

“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan ilk tərəfdaş dövlətlərdəndir. Milli 

maraqlarımız naminə bu cür nüfuzlu təşkilatlarla tərəfdaşlıq strateji əhəmiyyətli 

məsələlərdir. Lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan bu işin öhdəsindən 

gəlməyəcəkdir. Dövlətimiz öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə qadir iqtisadi, 

siyasi inkişaf səviyyəsi və bunu praktik göstəricisi olan ordusu var.  

 

Biz bunu axırıncı gedən döyüşlərdə gördük. Bunu deməkdə məqsədim odur ki, 

bəzən deyirlər ki, sülhü secmək qorxaqlıq, cəsarətsizliyin göstəricisidir. Xeyr bu 

heç də belə deyil.. Sülh yolu qorxudan üstün, cəsarətlə, mərdliklə, güclə, ədalət və 

məhəbbətlə əlaqəlidir. Sülh yolunu seçmək ən səmərəli, ədalətli yol kimi 

bəşəriyyət tərəfindən müsbət qəbul olunmuş yoldur. Məqaləmin əvvəlində qeyd 

etdiyim kimi, bu yol rasionallığın, ağılın bəlkə də ən yüksək zirvəsidir. Çünki 

ağıllı insanlar onun nə demək olduğunu dərk edirlər. Məhz ağıllı insan öz daxili 

dünyasında dincliyi, harmoniyanı yaradaraq ətrafındakı insanlara bu hissləri 

aşılayaraq yaşadığı sosial mühitdə və bunun nəticəsində bəşəriyyətdə stabilliyi 

yaratmış olacaq.  

 

Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, sülh və inkişaf bir-birilə qırılmaz 

sürətdə bağlıdır. Çünki sülhsevər xalqların tarixinə nəzər salsaq həmin ölkələrin 

istər mədəni, istər iqtisadi, istərsə də siyasi cəhətdən inkişaf səviyyəsini görə 

bilərik. Burada rasionallıq, ağıl amili də önəmli xarakter kəsb edir. Hegelin qeyd 

etdiyi kimi, əkslik, ziddiyyətlilik, fərqlilik inkişafın hərəkətverici qüvvəsidir. 

Lakin bu fərqliliyi, əksliyi, ziddiyyətliliyi yalnız ağıl sayəsində vəhdət halına gələ 

bilər. İnkişaf və tərəqqi ağılın, şüurun, təfəkkürün və dərketmə səviyyəsindən 

asılıdır. İkinci dünya müharibəsinin ağır nəticəsini görən  Albert Eynşteyn qeyd 

edirdiki, “mən iki cür sonsuzluq tanıyıram. Birinçisi, kainatın hüdudsuzluğu, 

ikincisi insanların ağılsızlığı....”. Məhz elmin inkişafı bizə göstərdi ki, üzərində 

yaşadığımız Yer planeti bizə böyük görünsə də ətrafında fırlandığı Günəş 
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sistemində, ucsuz-bucaqsız kainatda balaca ulduz kimi yer tutur. Bizim 

iradəmizdən asılı olmayaraq bu sonsuz kainatdan Yer planetinə gələcək hər hansı 

fəsadları biz ayrı-ayrı dövlətlərin nümayəndəsi kimi yox, bəşəriyyətin övladı kimi 

qarşılayacağıq.  Ona görə də istər təbiətdən, istərsə də cəmiyyətin 

ziddiyyətlərindən gələn fəsadları yalnız intellekt, ağıl sayəsində həll etmək olar. 

Fərd qismində ailəsini, yaşadığı cəmiyyəti və bununla birlikdə bəşəriyyəti sevən 

ağıllı insan harmoniyanın, sakitçiliyin, sülhün, dincliyin hamıya xeyir olacağını 

çox yaxşı başa düşür. Bunun üçün təkcə danışmaqla yox, həm də əməldə 

göstərmək lazımdır. E.Ruzveltin yazdığı kimi “Sülh haqqında danışmaq kifayət 

deyil, kimsə sülhə inanmalıdır. Inanmaqda kifayət deyil, kimsə sülh üçün nəsə 

etməlidir”. [6, s.398 ] Bu əməllər sırasına humanizmi, ünsiyyəti, dialoqu, sazişi, 

tolerantlığı, qeyri-zorakılığı, konsensusu və digər metodlar, həll vasitələrini aid 

etmiş olarıq. Bəli bu gün dünyada müxtəlif yönümlü haqsızlıqlar, ürək ağrıdan 

vəziyyətlər nə qədər desən mövcuddur. Lakin bu problemlərə bir element, hissə 

kimi fərd və bir tam, sistem kimi cəmiyyətlər, dövlətlər biganə qalmamalıdır. 

Çünki dünyanın problemi elə insanın problemidir. 

 

 Bu metodlar vasitəsilə qarşılıqlı anlaşma, birgəyaşayış, inkişaf təmin etmiş 

olunur. Bunu qəbul edən insanlar bir-birlərini qəbul edərək, bir-birlərinə kömək 

edərək və öz xoşbəxtliklərini başqalarının bədbəxtliyi üzərində qurmayaraq 

birbaşa tolerantlığı qəbul etmiş olur. Sülhə gedən yol sırasında müəyyən addımlar 

atılmalıdır. Məhz bu addımlar sülhü təmin edən amillərdir. Bunların sırasına biz 

ilk növbədə barışığın əldə olunması, konsensus, kompromis, tabeolma və güzəştə 

getmək, qeyri-zorakı metodları və s. vasitələrini aid edə bilərik. Barışığın əldə 

olunması iki ən ümumi yolla- dinc və məcburetmə vasitəsilə həyata keçirilir. Bu 

barışmanı reallaşdıran vasitə isə danışıqların, dialoqların aparılmasıdır. 

Dialoqlardan bəhs edərkən onun ünsiyyətin bir növü olduğu qeyd edilir. M. 

Baxtin qeyd edirdi ki, “dialoq zamanı bir yanaşma digəri ilə qarşılaşır, sözün 

müəyyən mənasında onunla toqquşur, nəticədə isə bu yanaşmaların hər birinin 

məhdudluğu və birtərəfliliyi aradan qalxır”.  Danışıqların aparılması qarşılıqlı 

güzəştə getməyə, mövcud şəraitə sakit diqqət yetirməyə və mövqelərin açıq 

şəkildə nümayiş etdirilməsinə imkan yaradır. Danışıqlar zamanı riayət olunması 

tələb olunan qaydalar sırasına bir-birinin hüquqlarına hörmət etmək, qarşı tərəfin 

sözünü kəsməmək, qarşı tərəfin nöqteyi-nəzərinə anlaşma nümayiş etdirmək, 

qarşı tərəfin konflikti necə qəbul etməsini izah etmək, müzakirə predmetini aydın 

formulə etmək, ümumi nöqteyi nəzər ifadə etmək, aralarındakı yaranan konfliktin 

məzmununu yenidən təsvir etmək, məsələnin ümumi həll yolunu axtarmaq və 

digər məsələləri aid etmək olar. Danışıqların ən yüksək pilləsini isə konsensus 

təşkil edir. Konsensusun əsas şərti qarşı duran tərəflərin bir-birinə, başqa 

düşüncəyə dözümlülüyün olmasıdır. Robert Dayl da qeyd edirdi ki, konflikti 

tənzimləmənin mahiyyəti konfliktdə iştirak edən tərəflərin bir-birinin maraqlarına 

qarşılıqlı dözümlülüyüdür.[ 11, s.218] Konsensus prosesində qarşı  duran tərəflər 

onun hazırlanmasında şüurlu və rasional şəkildə iştirak edirlər. 
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      Sülh amilinin müsbət meyar kimi qəbul olunması bütün dünya dinlərində də 

(xristianlıq, buddizm, islam) müşahidə olunur. Çünki dinlərarası konfliktlər 

millətlər arası konfliktlərdən daha dəhşətli, faciəli, qəddar qarşıdurma hesab 

olunur. Bütün dünya dinləri sülhü ümumbəşəri mənəvi dəyər kimi 

qiymətləndirilərək onun gücünü istər sosial, istərsə də bəşəri konfliktlərin yeganə 

və ədalətli həlli üsulu kimi görürlər. Münaqişələri məhəbbət və həqiqətin gücü ilə, 

şərin və ədalətsizliyin isə vicdan vasitəsi ilə aradan qaldırılması tövsiyyə olunur. 

Məhz bu dinlərdə humanizmin təbliği buna misal ola bilər. Humanizm 

prinsiplərinin icra olunmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Humanizm ruhi-

mədəni hadisə kimi sivilizasiyanın başlıca məzmununu təşkil edir və özünü 

müxtəlif xüsusiyyətlərdə: etik normalarda, sosail ideallarda, ruhi dəyərlərdə, iradə 

azadlıqlarında, şəxsiyyətin hüququna və ləyaqətinə hörmətdə, ədalət hissində və s. 

ifadə olunur. Bu dediklərimiz demək olar ki, əsl sivil cəmiyyətin əsas 

göstəricisidir.  

 

Məqaləni yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, münaqişə və sülh anlayışı 

hər zaman paralel şəkildə gedən hadisə kimi təhlil olunmuşdur. Münaqişələr, 

konfliktlər və onların həlli yolu kimi müharibəni görənlər bir zamanlar bu 

anlayışları güc, hökmranlıq kimi, daha sonralar ədalətsizliyə qarşı cavab halı 

kimi, sonralar isə cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi, bəziləri insanın 

təbiətində təbii instinkt kimi qiymətləndiriblər. Bunu tarixi prosesin hər bir 

mərhələsində dövrün tələblərinə uyğun olaraq qiymətləndirmək olar. Lakin 

müasir dövr ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşma yaradaraq əlaqələrin güclənməsini 

tələb edir. Çünki istiqamətindən asılı olmayaraq münaqişələr və onu 

gərginləşdirərək müharibə, dava, narazıçılıq səviyyəsinə çatdırılması təkcə bir 

regionda qalmayaraq qlobal bəlaya çevrilə və qlobal nəticələr verə bilər. Çünki 

hazırkı münaqişələr ənənəvi münaqişələrdən tamamilə fərqlənir. Bunu 

texnologiyanın hədsiz dərəcədə təkmilləşməsi ilə bağlamaq lazımdır. Bütün 

hallarda münaqişələrin nəticələri cəmiyyətin həyatına dağıdıcı təsir göstərir. Hər 

kəsin təbii arzusudur ki, o gözəl dünyada yaşasın. Bunun üçün insan təfəkküründə 

Sülh mədəniyyəti formalaşmalıdır. Sülhün mütləq dəyər olduğuna görə onun 

bərqərar olması üçün bütün lazımı addımlar atılmalıdır. Hər şeydən əvvəl mənim 

fikrimcə, insan özünü təkmilləşdirməlidir. Roma klubunun A. Peccei də 

vurğulayırdı ki, sülh və digər qlobal problemlərin həllinin açarı insani 

keyfiyyətlərin təkmilləşməsindədir. [7,s.88 ]  Ilk növbədə təkmilləşmək üçün 

insan dünyagörüşünü, şüurunu müsbət olan istiqamətə dəyişməli və biliyə, təhsilə 

yiyələnməlidir. Çünki dünyada fiziki müharibələrdən daha dəhşətli, təhlükəli 

anlar olmuşdur ki, belə anlarda bəşəri mövcudluğun salamat qalması üçün güc 

deyil, mənəviyyat həlledici rol oynamışdır. Eləcə də bilik sayəsində insanlar 

sivilizasiyanı cahillikdən, dahini nadandan fərqləndirir. [5,s.247] İnsan bilikli 

olaraq bilir ki, onu xoşbəxt edən amil harmoniyadır, sülhdür. Insanın həmişə 

ədalətliliyə can atması, onun təbiətindəki ümumi, bəşəri qardaşlığa meyl nə qədər 
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müxtləlif filosoflar tərəfindən təkzib olunsada, əzəli keyfiyyət olduğuna dəlalət 

verir. Insanın da, dünyanın da gözəlliyi məhz bundadır. 
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