
“Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı 
regionların mədəni irsinin təbliğinə xidmət edir

 � Azərbaycan tarixən qədim və zəngin mədəniyyəti 
ilə geniş şöhrət qazanıb. Ölkəmizə gələn səyyah və 
coğrafiyaşünaslar mədəni-mənəvi dəyərlərimizin 
rəngarəngliyini xüsusi qeyd ediblər.

Bu gün Azərbaycan mədəniyyəti 
ulu babalarımızın yaratdığı möhkəm 
təməllər üzərində inkişaf etdirilir, 
təbliğ olunaraq dünyaya tanıdılır. 
Ölkəmiz öz müstəqilliyinə qo-
vuşduqdan sonra digər sahələrdə 
olduğu kimi, xalqımızın əsrlərdir 
formalaşan mədəni irsinin qoru-
nub inkişaf etdirilməsi, tanıdılması 
istiqamətində də böyük işlər görülüb. 
Son illərdə Azərbaycan Respublikası-
nın Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi 
və təşkilatçılığı ilə bölgələrimizin 
mədəni irsinin tanıdılması üzrə bir 
sıra layihələr icra olunub, festivallar 
keçirilib. Hazırda nazirlik tərəfindən 
bu yöndə həyata keçirilən tədbirlər 
uğurla davam etdirilir. 

Mədəniyyət  Nazirliyinin 
fəaliyyətinin də başlıca 

istiqamətlərindən biri regionlarla 
bağlıdır. Mədəniyyət evləri, mu-
zey, kitabxana, musiqi və incəsənət 
məktəblərinin yenidən qurulması, 
tarixi-mədəni abidələrin təmir-
bərpası ilə yanaşı, dünyanın qabaq-
cıl ölkələrinin mədəniyyət siyasəti 
sahəsində təcrübəsi nəzərə alınaraq 
yeni proqramlar hazırlanıb həyata 
keçirilir. Azərbaycanın qeyri-maddi 
mədəni irsinin qorunması, təbliği 
və təşviqi məqsədilə 2010-cu ildən 
reallaşdırılan “Xalq yaradıcılığı 
paytaxtları” proqramı bu qəbildəndir. 
Regionların mədəni həyatına 
yeni ilmələr qazandıran proqram 
çərçivəsində beş il ərzində 15 şəhər 
və rayon “əfsanələr” (Gəncə, Şabran, 
Gədəbəy, Xaçmaz, Qəbələ), “folklor” 
(Lənkəran, Qazax, Masallı, Zaqata-

la, Balakən) və “sənətkarlıq” (Şəki, 
İsmayıllı, Quba, Göygöl, Abşeron) 
nominasiyaları üzrə “paytaxt” seçilib, 
çoxsaylı tədbirlər, layihələr həyata 
keçirilib. 2015-ci ildə “Ədəbiyyat 
paytaxtı” (Şamaxı) və “Milli mətbəx 
paytaxtı” (Qax) nominasiyaları üzrə 
layihələr gerçəkləşib. 

Bundan əlavə, 2015-2016-cı 
illərdə nazirlik tərəfindən reallaşdırı-
lan “Bölgələrdən paytaxta” layihəsi 
çərçivəsində şəhər və rayonlarımızın 
mədəni irsi Bakıda nümayiş olunub. 
Eyni zamanda, ayrı-ayrı regionlar ara-
sında bu qəbildən mədəni mübadilə 
həyata keçirilib, konsert və sərgilər 
təşkil edilib.

Regionlararası mədəni 
mübadilə

İyunun 25-də Mədəniyyət 
Nazirliyi yeni layihəyə – “100 
illik tariximiz” devizi altında 
“Bölgələrdən- bölgələrə” adlı yaradı-
cılıq festivalına başlayıb. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması-
nın 100 illiyinə həsr olunan layihə 
zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik 
xalqımızın mədəni irsinin təbliği, 
regionların mədəni potensialının 
nümayişi, bölgələrarası mədəniyyət 
mübadiləsinin gücləndirilməsi 
məqsədini daşıyır. Layihə 
çərçivəsində ölkəmizin bütün rayon-
ları nazirliyin 15 regional mədəniyyət 
idarəsi vasitəsilə təmsil olunur. 

“Bölgələrdən- bölgələrə” 
yaradıcılıq festivalı Masallıdan 
start götürüb. İyunun 25-də Masallı 
şəhərindəki Heydər Əliyev parkında 
təşkil olunan tədbirdə Mədəniyyət 
Nazirliyinin 15 regional idarəsinin 
hər birinin festival çadırı qurulub, 
şəhər və rayonların mədəni irsini əks 
etdirən xalq sənətkarlıq nümunələri, 
rəsm əsərləri, suvenirlər və digər əl 
işləri sərgilənib.

Festivalın açılış mərasimində 
Mədəniyyət Nazirliyinin 
nümayəndələri, Masallı rayon 
rəhbərliyi, regional idarələrin 
rəhbərləri, mədəniyyət işçiləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
şəhər və rayonların mədəni irsini əks 
etdirən xalq sənətkarlıq nümunələri 
və əl işləri ilə tanış olublar.

Mərasimdə çıxış edən Masallı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rafil Hüseynov festivala bu bölgədə 
start verilməsini rayon sakinlərinə 
göstərilən yüksək etimad kimi 
dəyərləndirib, tədbir iştirakçılarına 
yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin 
nümayəndəsi Pərviz İsgəndərli 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunan layihənin 
məqsəd və vəzifələrindən danı-
şıb. Bildirib ki, Masallı rayonunun 
beynəlxalq festivallar keçirilməsində 
zəngin təcrübəsi var. O, iki il əvvəl 
nazirliyin “Bölgələrdən paytaxta” 
layihəsinə də məhz Masallıdan start 
verildiyini deyib.

Tədbirdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 
edilmiş videoçarx nümayiş olunub. 
Sonra Mədəniyyət Nazirliyinin 15 
regional mədəniyyət idarəsinin bədii 
özfəaliyyət kollektivləri, folklor və 
rəqs qrupları konsert proqramı ilə 
çıxış ediblər.

Festival iştirakçılarının çıxışla-
rı tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə 
qarşılanıb. Rayon sakinləri bölgələrdə 
bu cür festivalların keçirilməsinə 
görə təşkilatçılara minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Müxtəlif şəhər və rayonlardan 
gəlmiş sənətkarlar, rəngarəng əl 
işlərini həvəslə nümayiş etdirən usta-
lar da festivalın təşkilindən, belə bir 
layihədə iştirak etməkdən məmnun 
qaldıqlarını bildiriblər.

“Festivalın AXC yubileyinə 
həsr olunması keçmişimizə 

ehtiramdır”

“Bölgələrdən- bölgələrə” 
yaradıcılıq festivalı ilə bağlı 
təəssüratlarını bölüşən Masallı 
Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
rəisi Lətifə Mövsümova layihənin 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. 
Bildirib ki, Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən keçirilən yeni yaradıcı-
lıq festivalı bölgələrimizin mədəni 
potensialının nümayişi, mədəni irsinin 
təbliği və tanıdılması ilə yanaşı, bu 
sahədə regionlararası yaradıcılıq 
əlaqələrini daha da genişləndirəcək: 
“Bu, həqiqətən də, böyük layihədir. 
Respublikamızın bütün bölgələri 
– regional mədəniyyət idarələrinin 
əhatə etdiyi şəhər və rayonlarımızın 
nümayəndələri bu gün bizim qona-
ğımızdır. Sənətkarların əl işlərinin 
nümayişi, həmçinin bölgələrimizin 
bar-bərəkətinin təqdim olunması 
həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar 
tərəfindən maraqla qarşılandı. Mən 
burada rayon ictimaiyyətinin marağını 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu, ol-
duqca önəmli məqamdır. İnsanlarımız 
bölgələrimizin təqdimat çadırların-
dakı sərgilərə baxır, konsert proq-
ramlarını həvəslə izləyir, ölkəmizin 
digər bölgələrinin mədəni həyatı ilə 

daha yaxından tanış olurlar. Festivalın 
növbəti tədbirlərində biz də o biri 
regionlara qonaq gedəcəyik”. 

Lətifə Mövsümova festivalın 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunmasının önəmini 
də vurğulayıb. Bildirib ki, zəngin 
tarixə, dövlətçilik ənənələrinə malik 
xalqımızın mədəni irsinin təbliği hər 
zaman diqqətdə saxlanılır: “Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi geniş 
qeyd olunur. Bu festivalın da yubiley 
tədbirləri çərçivəsində təşkili çox 
mühüm hadisədir. Son illərdə bizim 
regionumuzda da maraqlı mədəniyyət 
tədbirləri təşkil olunub. Nazirli-
yin “Bölgələrdən paytaxta” adlı 
layihəsində də Masallı rayonu xüsusi 
həvəslə iştirak etmişdi”. 

Regional idarənin rəisi xatırladıb 
ki, bir neçə il əvvəl nazirliyin “Xalq 
yaradıcılığı paytaxtları” proqra-
mı çərçivəsində Masallı “Folklor 
paytaxtı” seçilmiş və geniş tədbirlər 
keçirilmişdi: “Eyni zamanda? rayo-
numuzda beynəlxalq folklor festival-
ları təşkil olunub. Bu cür tədbirlər 
regionlarımızda mədəniyyətin daha 
da inkişaf etdirilməsinə töhfədir. 
İnanıram ki, yeni layihə də ölkə boyu 
daha da geniş şəkildə təşkil olunacaq 
və vətəndaşlarımız, eyni zamanda? 
ölkəmizə gələn qonaqlar tərəfindən 
maraqla qarşılanacaq”.

“100 illik tariximiz” 
mədəni irs işığında 

İyunun 26-da “100 illik ta-
riximiz” devizi altında keçirilən 
“Bölgələrdən- bölgələrə” yaradıcılıq 
festivalının iştirakçıları Lənkərana 
gəliblər.

Lənkəran şəhərindəki Heydər 
Əliyev parkında da Mədəniyyət 
Nazirliyinin regional mədəniyyət 
idarələrinin festival çadırları quru-
lub, bölgələrimizin mədəni irsini, 
xalq sənətkarlığını əks etdirən sərgi 
nümayiş etdirilib. Regionlarımızın 
təmsilçiləri bir-birlərinin çadır-
larını gəzərək nümayiş olunan əl 
işlərinə baxıblar. Yerli sakinlər də 
Azərbaycanın bölgələrinin mədəni 
zənginliyi ilə maraqla tanış olublar.

Sonra hər bir regional idarə 
üzrə folklor qrupları, incəsənət 
kollektivləri öz istedad və bacarıqla-
rını nümayiş etdiriblər. Konsert proq-
ramı tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla 
qarşılanıb. Onlar Lənkəranda belə bir 
tədbirin təşkilindən məmnunluqlarını 
ifadə ediblər.

Lənkəran Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Vüsal Nəsirli 
“Bölgələrdən- bölgələrə” festivalını 
Azərbaycanın şəhər və rayonlarının 
zəngin mədəni irsinin təbliğ olun-
ması baxımından əhəmiyyətli hadisə 
olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, 
Azərbaycanın digər bölgələri kimi, 
Lənkəran və regional idarənin əhatə 
etdiyi digər rayonlar da öz mədəni 

zənginliyi ilə seçilir. Eyni zamanda 
ölkəmizin 15 regionunun mədəni irsi-
nin bir arada nümayiş olunması yerli 
sakinlərin və qonaqların xüsusi mara-
ğına səbəb olub: “Lənkəranda təşkil 
olunan tədbirdə 15 regional idarənin 
stendləri qurulmuşdu. Hər bir region 
yüksək səviyyədə öz mədəni potensia-
lını nümayiş etdirdi. Burada ölkəmizin 
hər yerindən gəlmiş sənətkarların 
əl işlərinin, dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələrinin satış-sərgiləri keçi-
rildi, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı 
məhsulları nümayiş olundu”.

Vüsal Nəsirli Cümhuriyyətin 
100 illiyi şərəfinə gerçəkləşən 

festivalın ölkəmizin mədəniyyəti, 
el sənətkarlığı, incəsənəti ilə tanış 
olmaq üçün böyük imkanlar açdı-
ğını deyərək, bu tədbirin bölgələr 
arasında mədəni mübadilənin daha 
da dərinləşməsinə təkan verəcəyini 
bildirib: “Festival Lənkəran sakinləri 
tərəfindən maraqla qarşılandı. 
Sakinlərimiz gün ərzində bayram 
əhval-ruhiyyəsində festivalı ziyarət 
edirdilər. Regional mədəniyyət 
idarələrinin bədii kollektivləri, folklor 
və rəqs qruplarının konsert proqramı 
festivalı daha da yaddaqalan etdi”.

 * * *
İyunun 30-da Salyan şəhərində, 

iyulun 1-də Sabirabad rayon 
mərkəzində keçiriləcək “Bölgələrdən- 
bölgələrə” Yaradıcılıq Festivalı daha 
sonra digər regionlarda (ümumilikdə 
regional idarələr üzrə 15 şəhər və 
rayonda) davam edəcək. Beləliklə, 
layihə çərçivəsində ölkəmizin region-
larının mədəni irsi geniş şəkildə bütün 
ölkə boyu təqdim və təbliğ olunacaq.

Xatırladaq ki, ötən illərdə 
nazirlik tərəfindən həyata keçirilən 
“Bölgələrdən- paytaxta” layihəsi 
çərçivəsində ayrı-ayrı şəhər və 

rayonların mədəni irsi nümayiş 
olunmuşdu. Cümhuriyyətin 100 illiyi 
şərəfinə reallaşdırılan "Bölgələrdən 
bölgələrə" yaradıcılıq festivalı ilk 
dəfə Azərbaycanın bütün regionlarını 
əhatə etməklə yanaşı, şəhər və rayon-
lara bir-birinin mədəni zənginliyi, 
sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə tanış 
olmağa imkan yaradacaq, bölgələr 
arasında mədəni mübadilənin 
gücləndirilməsinə, yeni təşəbbüslərə 
zəmin olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 � Son zamanlar mütəxəssislər dünyanın böyük dövlətləri 
arasında faktiki olaraq “ticarət müharibəsi”nin başladığından 
bəhs edirlər. ABŞ-la Çin, Hindistan, Rusiya və Avropa İttifaqı 
ölkələri arasında belə bir situasiya yaranıb. Bu tendensiyanın 
meydana gətirə biləcəyi geosiyasi mənzərə də aktual mövzu hesab 
olunur. Bir sıra ekspertlərin fikrinə görə, bu prosesdə aparıcı rolu 
Amerika-Çin münasibətləri oynayacaq. Onun mümkün inkişaf 
ssenarilərindən asılı olaraq dünyada fərqli geosiyasi mühit yarana 
bilər. Mütəxəssislərin irəli sürdükləri dörd mümkün təkamül 
ssenarisinə görə, bütövlükdə dünyada qeyri-müəyyənlik arta bilər. 
Lakin istənilən halda geosiyasi ağırlıq mərkəzinin Asiya qitəsinə 
keçməsi proqnozlaşdırılır. Bu isə Zbiqnev Bjezinskinin məlum 
proqnozunun özünü doğrultmaqda olmasını göstərir.

Ziddiyyət və təkamül: 
dünya fərqli seçimlərin 

astanasında

Ekspertlər dünyanın bö-
yük dövlətləri arasında “ticarət 
müharibəsi”nin başlayacağı haqqında 
xəbərdarlıq etmişdilər. Artıq bu prose-
sin getdiyini təsdiq edən faktlar möv-
cuddur. ABŞ, Rusiya, Çin, Hindistan, 
Avropa İttifaqı ölkələri arasında 
ticarət müharibəsi bir reallıqdır. Onun 
qısa mahiyyəti belədir ki, tərəflər bir-
birinin mallarına vergini yüksəldirlər. 
Bu rəqəm təqribən 25 faiz civarında-
dır. Öncə Amerika prosesə başladı. 
Sonra Çin, Hindistan, Rusiya və Aİ 
cavab tədbirləri gördülər. Fakt ondan 
ibarətdir ki, dünya üzrə ticarətin 
aparılmasında yeni əngəllər meyda-
na gəlir. Bu da bir tərəfdən iqtisadi 
qloballaşmaya zərbədir, digər tərəfdən 
isə geosiyasi proseslərə ciddi təsir edə 
bilər.

Hazırda analitiklər ABŞ-Çin 
münasibətlərində dörd ssenarinin 
reallaşa biləcəyini proqnozlaşdırır-
lar. Onlardan birincisi “Vaşinqton 
konsensusu 2.0” adlanır. Bu ssenari 
heç olmazsa müvəqqəti də olsa, 
Asiyada geosiyasi status-kvonu 
saxlamağı nəzərdə tutur. ABŞ-la Çin 
arasında qüvvələr balansı pozul-
mur. Həmin proses iki ölkə arasında 
ticarət nisbəti defisitinin hiss ediləcək 
dərəcədə azalması ilə mümkün ola 
bilər. Deməli, bu ssenari ABŞ və Çin 
arasındakı “ticarət müharibəsi”nin 
nəticələri ilə sıx bağlı götürülür.

İkinci ssenari “hind-çin oxu” 
adlanır. Amerika Çinin sürətli inki-

şafına əngəl ola bilməsə, qüvvələr 
nisbəti Pekinin xeyrinə dəyişəcək. 
Amerikanın daxili siyasi parça-
lanması dərinləşsə, bu vəziyyət 
daha real cizgilər əldə edəcək. 
Digər tərəfdən, Vaşinqtonun bö-
yük dövlətlərlə başladığı “ticarət 
müharibəsi” onun Asiyadakı mövqe-
yini daha da zəiflədə bilər ki, bunun 
da mümkün nəticələrindən biri Çinin 
Asiyada əsas ticarət subyektinə 
çevrilməsi olar.

Bu halda Pekin Hindistana ciddi 
güzəştlər edə bilər. Məsələn, sərhəd 
problemlərini yoluna qoyar və Hin-
distanı Cənubi Asiyanın supergücü 
kimi qəbul edər və s. Hindistan isə 
“Bir qurşaq, bir yol” layihəsinə qo-
şular. Yəni Hindistanla Çin arasında 
əlaqələr daha çox ticarəti, tədricən isə 
siyasi sahəni də əhatə edər. Bu proses 
Asiyada “Hindistan-Çin” geosiyasi 
oxunun yaranmasına aparıb çıxarar. 
Moskva isə Hindistan-Çin tandeminin 
Hindistan-Çin-Rusiya “üçlüyü”nə 
qədər genişlənməsinə çalışa bilər. 
Üçüncü ssenari kimi “qüvvələrin çox-
qütblü balansı” götürülür. Bu ssenari 
regionda Amerikanın hegemonlu-
ğunun qorunub saxlanması variantı 
üzərində qurulur. Lakin hesab olunur 
ki, Asiyada sosial-iqtisadi problemlər 
kəskinləşir. Məsələn, Çin və Hin-
distanda sosial-iqtisadi problemlərin 
ağırlaşması millətçiliyin və siyasi 
radikalizmin yüksəlməsinə təkan 
verir. O cümlədən sərhəd və digər 
ərazi problemləri milli prioritetlərə 
daxil olur və populistlərin mövqeyi 
möhkəmlənir. Onun nəticələrindən 
biri də silahlanma yarışının 

güclənməsidir.
Bütün bunlar həm regionda siyasi 

sabitsizliyə yol açır, həm də iqtisa-
diyyatda proteksionizmə yeni təkan 
verir. Bu proseslər Asiyada nüfuz 
uğrunda müxtəlif böyük güclərin 
mübarizəsini gücləndirir. Rusiya, 
Avropa və ABŞ arasında gərgin 
rəqabət başlayır. Ancaq Vaşinqton 
bir qədər kənara çəkilərək, digər 
qüvvələrin mübarizəsini izləyə və on-
lara balanslaşdırıcı rol təklif edə bilər. 
Paralel olaraq Hindistanı özünə daha 
da yaxınlaşdırar. Eyni zamanda, Çinə 
regionda ona rəqib olan dövlətlərlə 
münasibətləri tənzimləməkdə yar-
dımını təklif edər. Məsələn, Pekinin 
Yaponiya, Koreya, Vyetnam, Avstra-
liya, Hindistan, Yeni Zelandiya ilə 
münasibətlərinin müəyyən çərçivədə 
saxlanmasına kömək edər. Bu isə 
Amerikaya öz liderliyini qoruyub 
saxlamaqla qüvvələrin çoxqütblü ba-
lansını təmin etməyə imkan yaradar.

Nəhayət, dördüncü ssenari 
“yeni ikiqütblülük” adlanır. Bu, eyni 
zamanda, Çinin güclənməsini və 
Asiyada sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi 
sabitliyin ümumi azalmasını nəzərdə 
tutur. Region dövlətləri Pekinlə 
Vaşinqton arasında seçim etməkdə 
çətinlik çəkirlər. Öncə Asiya regio-
nu, sonra isə bütövlükdə beynəlxalq 
sistem “çin” və “amerikan” bloklarına 
bölünürlər. Onlar siyasi, hərbi-strateji 
və mümkündür ki, iqtisadi qarşıdur-
ma şəraitində mövcud olurlar. Yeni 
ikiqütblülük tədricən yeni oyun qay-
dalarını formalaşdırır, uyğun sənədlər 
qəbul edilir və silahlanma üzərində 
yeni nəzarət mexanizmləri yaradılır.

“Böyük qırılma xətti”: 
tənəzzülün sərhədi

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, 
bu ssenaridə əsas məqam “böyük 

qırılma xətti”nin haradan keçməsi 
ilə bağlı olacaq. Bu ifadə altında 
ABŞ və Çinin nüfuz sferasını necə 
bölüşəcəyi və hansı dövlətin vasitəçi 
rolunu oynayacağı nəzərdə tutulur. 
Bu rolda Hindistan nəzərdən keçirilir 

ki, onun da konkret məzmunu aydın 
təsəvvür olunur. Çünki situasiya 
çoxlu sayda faktorlarla bağlıdır. 
Məsələn, gözlənilir ki, bu ssenaridə 
Çin-Yaponiya münasibətləri daha 
da gərginləşə, Rusiyanın Çindən 
asılılığı isə güclənə bilər (bax: əvvəlki 
mənbəyə).

Ancaq bütün variantlarda yeni 
ikiqütblülüyün təhlükəli və daha az 

sabit ola biləcəyi ehtimal edilir. O, 
gec-tez öncəki üç ssenaridən birinə 
təkamül edə bilər.

Belə görünür ki, hazırkı 
geosiyasi-hərbi və iqtisadi vəziyyətdə 
qlobal “ticarət müharibəsi” dünyada 

qüvvələr balansına ciddi təsir edə 
biləcək təkamül ssenarilərinə yol aça 
bilər. Burada aparıcı rolu ABŞ və Çin 
münasibətlərinin oynaya biləcəyi eh-
timal edilir. Yuxarıdakı ssenarilərdən 
aydın olur ki, məhz bu iki dövlətin 
qarşılıqlı münasibətlərindən asılı 
olaraq fərqli yeni əməkdaşlıq və ya 
ixtilaf xətləri formalaşa bilər.

Bununla yanaşı, mütəxəssislər 

sanki sinxron olaraq geosiyasi 
mübarizə meydanının Asiya ola-
cağını qəbul edir, bundan sonrakı 
qlobal proseslərin mərkəzində Uzaq 
Şərqin, Sakit okean hövzəsinin və 
Cənubi Asiyanın sürətlə inkişaf 

edən dövlətlərini görürlər. Bu, süni 
olaraq belə edilir, yoxsa geosiyasi 
və iqtisadi-hərbi proseslərin məntiqi 
nəticəsi kimi təqdim olunur? Bu 
suala indi cavab vermək çətindir, 
çünki dünyada o dərəcədə mürəkkəb 
proseslər müşahidə edilir ki, onları 
vahid “məntiqi sapa düzmək” olduqca 
çətindir.

Ancaq bu vəziyyətdə bir məqamı 

vurğulamağa əsas vardır. Belə ki, 
“ticari müharibə” bütövlükdə dünya-
nın geosiyasi mənzərəsini gərginliyə 
sürükləyir. Böyük dövlətlər arasında 
artıq formalaşmış əlaqələr qırılır. 
Özü də bu, yalnız iqtisadi sferanı 
əhatə etmir. Siyasi, hərbi, mədəni 
sahələrdə əlaqələr ya zəifləyir, ya da 
tamamilə qırılma təhlükəsi qarşısında 
qalır. Ən pisi də odur ki, bütün bunlar 
dövlətlərarası ixtilafların meydana 
gəlməsi ilə müşayiət olunur.

Belə çıxır ki, qlobal “ticari 
müharibə”, ümumiyyətlə, dünya-
nın mövcud nizamını poza bilər. 
Beynəlxalq sistemdə yeni problemlər 
meydana gələr. Bu dərəcədə geniş 
təsirə malik prosesin hansı məqsədlə 
körükləndiyi aydın deyil. Əgər 
bu, bütövlükdə antiqloballaşma 
hərəkatdırsa, onda daha səmərəli 
alternativ irəli sürülməlidir. Bunu isə 
hələlik müşahidə etmək olmur. Yalnız 
dağılma və xaosa apara biləcək davra-
nışlar gözə dəyir.

Deməli, bütün dünya üçün 
risk faktoru artır. Qlobal “ticarət 
müharibəsi” bu tendensiyanı daha da 
gücləndirir. Risklərin və intensivliyin 
artması ilə dünya siyasəti daha çox 
qeyri-müəyyən vəziyyətə transforma-
siya olunur. Təbii ki, belə olan halda 
beynəlxalq münasibətləri tənzimləmə 
mexanizminin hüquqi aspekti də 
müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Hətta 
bir sıra məqamlarda o, işləmir. Bura-
dan ayrı-ayrı dövlətlərin beynəlxalq 
hüquqa qarşı fəaliyyət göstərməsi 
ehtimalının da artdığını demək olar. O 
cümlədən terrorizmin və radikalizmin 
yüksəlişi gözləniləndir.

Cənubi Qafqazla bağlı bu, 
erməni terroru və separatizminin 
əl-qolunun açılması anlamına gəlir. 
Böyük dövlətlər ticarət sahəsində 
sərt rəqabətə girib, hüququ po-
zurlarsa, Ermənistan kimi izqoy 
ölkələr “bulanıq suda balıq tutmaq” 
həvəslərini artıra bilərlər. Onlar başqa 
cür varlıqlarını saxlaya bilmirlər. Yəni 
getdikcə gərginləşən qlobal geosiyasi 
vəziyyətdə hər an regional müharibə 
alovlana bilər. Ölkələr bunu göz 
önündə tutmaq məcburiyyətindədirlər.
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