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Giriş . 

Mövcud ictimai və iqtisadi sistemlər çox dəhşətli nəticələrə 

gətirmişdir. Məsələn, onun  fəaliyyəti nəticəsində 100 – dək milyarder 

və 2 milyon milyoner bütün dünyada yaradılan  nemətlərin 90% dəyəri 

qədər pula sahib olmuşlar. Nemətlərdən istifadə emək hüququ verən 

bilet rolunda bu pulları onlar öz hesablarında saxlayır və bəşəriyyətin 

yarısı aclıq çəkir, xəstəliklərdən ölür. Halbuki istehsal olunmuş 

nemətlər hamının yaşamasına çatır və həmin nemətlərin istehsalında 

istifadə edilən işçi əməyinin böyük hissəsi həmin sahibkarlar, tacirlər 

dəllallar tərəfindən  mənimsənilir - qanuni yolla əlindən alınır. 

İnsanların öz qazandıqlarının böyük bir hissəsini kapitalistlər onun 

əlindən gəlirin əməyə mütənasib olmayan bölümünu təmin edən 

ədalətsiz qanunlar vasitəsilə alır və onları ac, xəstə, savadsız, ehtiyacda 

yaşamağa məcbur edir. Bu reallıq göstərir ki, təcili olaraq işçi və 

kapitalist-mülkiyyətçi və cəmiyyət (dövlət) arasında yeni ədalətli 

optimal iqtisadi münasibətlər yaradılmalı və qanuniləşdirlməlidir, 

insanların əlinə optimal zəruri miqdardan artıq pulun keçməsinə yol 

vermək olmaz. Mövcud situasiya göstərir ki, məhz buna yol verildiyi 

üçün, bu bütün mövcud konfliktlərin, ədalətsizlklərin, kasıblıq və 

varlılığın, harınlıq və aclığın baş veməsinə səbəb olmuş, əxlaq və 

mənəviyyatın öz rolunu itirməsinin, xəstəliklərin əsas səbəbinə 

çevrilmişdir. Hər şeyi: təbiəti, insan həyatını, onun sağlamlığını, 

xoşbəxtliyini məqsədi daha çox pul yığmaq olan kapitalistə-

isismarçıya qurban vermək olmaz. Bütün inkişaf etmiş və etməkdə 

olan ölkələrin iqtisadi fəaliyyəti nəticəsində yer kürəsi təbiətinə və 

havasına böyük ziyan vurulmuişur, təbii ehtiyatlar tükənməyə doğru 

azalır.  

   Mövcud bəşəri sistemin vəziyyətini geniş təsvir etməkdən qabaq 

insan və cəmiyyət anlayışlarını və onların ümumi xassələrini müəyən 

edək. Sonra isə belə xassələrə malik insan və cəmiyyətlərin öz 

xassələrinin nəticəsi olan  bu günə olan vəziyyətlərini təsvir edək.  
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1. ÜMUMI BAXIŞLAR 
 
1.1 İnsan və cəmiyyət haqda yeni Yaradıcı ağıl  fəlsəfəsinin 

baxışı. 
    

Cəmiyyət anlayışı. Yaradıcı ağıl   fəlsəfi nəzəriyyə hesab edir ki, 

Cəmiyyət hər hansı azı bir əlaqə ilə bağlanmış insanların çoxluqudur. 

Cəmiyyətdə insanlar nə qədər çox əlaqə, mənafe birliyi ilə və daha 

uzun dövrdə bir- birilə bağlıdırsa, o qədər dərəcədə həmin cəmiyyət 

möhkəmliyə - dağıla bilməmək keyfiyyətinə malikdir.  

İnsan isə bu çoxluğun bir hissəsi - vahididir. İnsan və cəmiyyət 

dünyanın istənilən  digər çoxluğunun (canlı və ya cansız sisteminin) 

tabe olduğu, idarə olunduğu eyni  ümumi olma  və yaşama  

prinsiplərinə tabedir. Dünyada heç bir varlıq müstəsna deyil. 

Cəmiyyət,  qısa müddətli, uzun müddətli, ərazi üzrə, peşə, eyni iş yeri, 

maraqlar, məqsədlər üzrə növlərə bölünə bilər. 

      Cəmiyyəti işarə etmək üçün onun bir çox sinonim adları vardır.  

Cəmiyyəti onda olan bir seçilmiş xüsusiyyətinə, idarə prinsipinə, əxlaq 

prinsipinə görə,  habelə dini mənsubiyyətinə görə, texniki, yaxud elmi  

bilik, fəaliyyətin üstünlüyünə görə, humanizmə münasibətinə görə 

klassifikasiya  etmək olar. Məsələn: sosio-ekonomik demokratiya, 

ictimai sistem, quruluş, mədəni sistem və ya mədəniyyət, sivilizasiya, 

feodal, quldarlıq, ibtidai-icma, kapitalist, sosializm, sənaye, 

informasiya, bilik, islam, xristian  cəmiyyəti adları vardır. Ənənəvi 

olaraq daha böyük miqdarda olan insan birliklərini cəmiyyət adlandırır, 

balacaları isə qrup, kollektiv, birlik, icma, klub, dərnək, məktəb 

adlandırırlar.  Cəmiyyəti, onun mədəniyyəti (culture), ümumi insani 

xarakteri, idarə sistemi xarakterizə edir. Mədəniyyət cəmiyyətin 

yaratdığı bütün maddi və qeyri - maddi məhsulları: üsul və bilikləri, 

adət, ənənə, məişəti, qidası, alətləri, həyat tərzi, əxlaq və davranış 

etalonları, dünyabaxışları, dili, ədəbiyyatı, incəsənəti əks etdidir.  Ən 

son cəmiyyət konstruksiyası Rasional Cəmiyyət adlanır. Bu 

konstruksiyanın müəllifi mənəm, yəni Tofiq Mehdidir.  Əlbəttə, 

gələcək səmərələşdirmələr olacaqdır və bütün cəmiyyət növləri 

(icmalar, kənd, şəhər, təşkilat, qrup) bu formada reforma edilə, 
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konstruksiya edilə və fəaliyyət göstərə bilər (bax gələcək cəmiyyət 

hissə 4- Rasional cəmiyyət) 
 
 Cəmiyyətin göstəriciləri  

  

Cəmiyyəti aşağıdakı parametrlərlə  xarakterizə etmək olar. Bu siyahı 

daha geniş də ola bilər. 

1. Cəmiyyətin ictimai idarə edilməsi - təşkili quruluşu- 

konstitusiyası. Əsas idarə, sosial, iqtisadi, mədəni, əxlaqi və 

etik prinsiplər. Qanunlar bazası. 

2. İctimai rasionallığı təmin edən ictimai struktur; qərar qəbulu 

metodu və prinsipləri 

3. İdarəetmə keyfiyyəti. 

4. İdarəetmənin və qanunların cəmiyyətin mənafe və ehtiyaclarına 

və ağlına -  biliklərinə uyğunluğu . 

5. Mədəniyyətin necəliyi- həyat tərzi, davranış etalonları, düşüncə 

tərzi. 

6. İctimai dünyagörüş: elmi - fəlsəfi , dini. 

7. Demokratiya səviyyəsi və ya qrupların, fərdlərin idarədə rəsmi 

məmurlara münasibətdə iştirak nisbətləri 

8. Savadlılıq. 

9.  Baxılan anda cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və güc parametrləri. 

Insan həyatının keyfiyyəti, demoqrafiya  

10.  Yaxın, orta və uzun dövr üçün aparıcı  strateji məqsədləri, 

üstün ideyaları, baxışları, problem həlli layihələri. 

11.  Elm və texnikanın səviyyəsi . 

12.  Keçmiş tarixi yolun necəliyi. 

13.  Hər bir sahədə yeniləşmənin zəruri qaydaları və mexanizminin 

necəliyi. 

  Sistemik baxışlar mövqeyindən  insan cəmiyyət icərisində yaşayır. 

İnsan digər həmcinslərindən izolə edilmiş bir adada yaşasaydı, onun 

cəmiyyət tərəfdən heç bir problemi olmazdı və ondan da heç kəsə zərər 

gəlməzdi. Cəmiyyət içərisində yaşadığına görə cəmiyyətdə çoxluğun 

çoxluq kimi yaşaması və təkin – fərdin onun içində - element rolunda 

yaşaması qanunları hökm sürür. Bu qanunlar obyektiv olaraq dünyadan 

kənar fövqaladə qüvvələrin, ruhun məcburiyyəti olmadan Vahid 
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Dünya  Tamlıq ( ∑N=0 ±C müvazinəti və təsir - əks təsir) Qanununa 

uyğun olaraq yaranır.  

 
Cəmiyyətin mühüm əlamətləri və qanunauyğunluqları 
 
1. Cəmiyyətin, qrupların, icmaların formalaşma prinsipləri.  
     İnsan cəmiyyətində  bütün digər sistemlərdə olduğu kimi  təkin 
çoxluğa münasibətində eyni xarakterli xassələri özünü göstərir: 
1). (1-ci prinsip) : a) cəlb etmə  - xasiyyət və mənafelərinin  və s. 
oxşar/uyğun olması, simpatiya, sevgi, məhəbbət ; və  
     b) itələmə    - digərindən xoşu gəlməmək - antipatiya, nifrət,  
məqsədlərin, fəaliyyətin başqa olması, rəqabət, arada məsafənin 
saxlanması.  
2). (2-ci prinsip)  Hər bir tək özü üçün yaşamaq məqsədilə fəaliyyət 
göstərir. Bu birinci məqsəddir.  
    Birinci prinsipə görə - xoşu gəlmək və ya gəlməmək; eyni mənafelər 
prinsipinə  görə, adamlar qruplara bölünürlər. Əsas dünya qanunna 
görə hər qrup daha irəli çıxmaq, yəni digərindən üstün olmaq istəyir.  
Bu təbii yarış /rəqabət doğurur. 
     İkinci prinsipə  görə, həm qruplar arası, həm qrup daxilindəki 
təklərin sosial fərqləri – varlı, kasıb, peşəkar mütəxəssis, adi fəhlə, 
bilikli, savadsız, vəzifəli, sıravi, intellektual, sosial status, qabiliyyətlər 
- yaranır. 
 
2. Sosial, intellekt, qabiliyyət, potensiallar, ehtiyaclar piramidası. 
Təbii olaraq müxtəlif fərqli insanlardan konkret yeri olan  sosial 
piramidalar formalaşır və ierarxiya qurulur. 
    Bu, məhz təklərin potensiyaları, qabiliyyətləri, hiyləgərliyi, əxlaq 
normalarını pozmaq və ya pozmamaq vasitəsilə yaşama uğrunda 
fəaliyyəti nəticəsi (ikinci prinsip)olaraq baş verir. Burada bir qrup 
digər qrupa münasibətdə bütöv-tək kimi çıxış edir. 
      Piramidanın aşağısında adi, kasıb adamlar, yuxarı getdikcə daha 
çox varı, vəzifələri olan adamlar yerləşirlər. Piramidanın pillələri və 
hər pillədə horizontal yerlər konkret yerdir. Və adamlar konkret yerləri 
potensiallarına görə tutub, bu yerin əmr etdiyi qaydada – icraçı kimi 
yaşamağa məcburdurlar.  Hər qrupun – pillənin specifik əxlaq 
normaları formalaşır.  Məhz seçkilərdə  zəiflər, qabiliyyəti aşağı 
olanlar  qabiliyyətlilərə, biliklilərə yol verməmək üçün saxtakarlıqdan, 
zorakılıqdan, pulla seçki komissiyalarını almaqdan, cəmiyyəti 
aldatmaqdan istifadə edirlər. Onlar  başqa metod tapmırlar. Hər bir 



 8 

insanın yalnız azad seçim və müqayisə, obyektiv qiymətləndirmə  və 
ya yüksək potensiallılar içərisindən  püşk atma yolu ilə seçilməsi 
yeganə düzgün, etik yol ola bilərdi. 
3. Hər bir insanın məqsədi kimi cəmiyyətin, habelə istənilən varlığın, 
cismin  fəaliyyəti özünü yaşatma məqsədinə xidmət edir. 
4. İstənilən zaman cəmiyyətin yaxın və uzaq dövr üçün ümumi 
məqsədləri və fəaliyyətinin ümumi normaları, metodları,  prosedurları 
və qiymətləndirilməsi var. 
5. Hər bir üzv ümumi məqsədlər irəli sürmədən əvvəl, cəmiyyət içində 
düzgün ünsiyyətdə, razılıqda, tələb olunan davranışda yaşaya 
bilməlidir. Belə normalar yaradılıb əməl edilməlidir. 
6. Cəmiyyət daxili və ətraf mühitlə əlaqələr nəticəsində insanların 
ümumi və fərqli həyat tərzi, dünyagörüşü, ideyaları, dəyərləri,  
mədəniyyəti yaranır. 
7. Hər bir kiçik cəmiyyətlər –qruplar, icmalar birləşərək ölkə 
cəmiyyətini yaradır. Ölkə cəmiyyəti isə dövlət təşkilatını yaradır. Ölkə 
cəmiyyətləri birləşərək dünya cəmiyyətini (Dünya dövlət idarəsini ) 
yaradır. Hələki, bunun BMT və digər təşkilatlar simasında rüşeymi 
vardır. 
8. Hər bir konkret insan eyni zamanda müxtəlif cəmiyyətlərin üzvüdür 
və öhdəsinə düşən rolu qəbul edilmiş norma və prosedurlara  uyğun 
icra edir. Etmədikdə sanksiyalara məruz qalır. Hər insanın daxil 
olduğu cəmiyyət, onun sosial mühitidir. 
9. Hər cəmiyyətdə həmin dövr üçün qəbul edilmiş məqsədlər əldə 
edildikdən sonra bu, cəmiyyətin istifadə etdiyi həyat tərzinə çevrilir  və 
bunun saxlanması - nəzarət və icra cəmiyyətin funksiyasına daxil olur. 
Cəmiyyət yeni məqsədlər qəbul edir, bunların əldə edilməsi üçün 
metodlar, qaydalar, prosedurlar və icraçılar, vəzifələr təyin edilir. 
10. Cəmiyyətin fasiləsiz yeni məqsədlər, məsələlər qəbul etməsi və həll 
etməsinin səbəbi,  ehtiyaclar piramidasınin təmin edilməsi; ağıl, 
biliyin, təcrübənin artması, mühitin fasiləsiz dəyişməsidir. 
11. Özünü yaşatmaq üçün cəmiyyət öz potensialından asılı olaraq 
həyatı boyu müxtəlif məsələlər qoyur və həll edir. Bu məsələlər hamısı 
bir-birilə əlaqəli və asılıdır: 
     1) təhlükəsizliyinin təmini , 
     2) ümumi məqsəd və mənafelərin təmini üçün təşkil olunma  və 

idarə sisteminin yaradılması;    icraçıların təyini, qiymətləndirmə, 
nizamlama, yeniləşmə struktur və qaydaları, 

     3) ümumi məqsədləri müəyyən etmək üçün təşkilatı strukturun 
yaradılması, 
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     4) yaşadığı mühitlə- sosial siyasi iqtisadi və digər cəmiyyətlərlə 
(dövlətlərlə) ətraf təbii  mühitlə əlaqələr və onların idarə edilməsi, 

     5) ümumi məqsədi icra etmək üçün insanların əməyini, istirahət və 
turizm, biznes –   iqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, 
xidmətlərin, qanunların və icra metodlarının təşkili və   
yaradılması, 

12. Cəmiyyətin təhlükəsizliyi , həyat səviyyəsi  və ehtiyacların 
ödənməsi tamamilə onun ümumi məqsədlərini həyata keçirən təşkilatı 
və idarə struktutunun nə qədər rasional və iş qabiliyyətli olmasındam 
asılıdır. Habelə bu, məhsul istehsalı və xidmətlər yaradılması 
miqdarından asılı olaraq  hər şəxsin şəxsən əldə edə bildiyi məhsulun 
miqdarı ilə ölçülür. Cəmiyyətin inkişafı adam başına düşən orta  
məhsul və xidmətlərlə ölçülə bilməz. 
13. Nemətlərin istehsalı və insanlara çatdırılması cəmiyyətin həyatını 
təmin edir;  bu   özünü və ətraf mühiti elm  vasitəsilə dərk edəndən  
sonra yaratdığı  texnologiya, metodlar, materiallar, proseslər əsasında 
və onların fəaliyyəti ilə əldə edilir. 
14. Cəmiyyət özünü tənzimləyən, özünü yaşadan sistemdir. Bioloji 
sistemlər kimi cəmiyyətlərin,  habelə insanların yaşama uğrunda 
mübarizəsi gedir. Bu əməkdaşlıq, rəqabət, münaqişələr, yarış 
formasında olur. 
16. İnkişafın və ya həyat uğrunda mübarizənin əsas üsulu 
əməkdaşlıqdır, yəni birgə iş , ünsiyyət - məlumat alıb verilməsi , 
mübadilədir.   
17. Cəmiyyət və insan yaşamaq uğrunda mübarizədə   nemətləri üstün 
əldə etməyə  və buna görə də  başqalarından üstün – sürətli, tez, ağıllı, 
məlumatlı, imkanlı,  potensiallı – olmağa çalışır. 
Cəmiyyət sistemində digər  cansız və canlı sistemlərdən fərqli olaraq 
başqalarından üstün olmaq- dominantlıq prinsipi  daha təkmil formada 
olur. Şüuru olmayan cansız təbiətdə dominantlıq prinsipi -  məqsəd 
qoyulmadan böyük potensiallı, kütləli, sahəli,  sıxlıqlı cisimlərin böyük 
təsirlərinə əsaslanır. Cəmiyyətdə isə üstünlük uğrunda çalışma əlavə 
olaraq şüurun olması ilə  gedir. Hər hansı bir sahədə imkanların az 
olması (yəni çətinlik) üstün olmaq prosesini sürətləndirir və rəqabət 
daha kəskin formada, böyük qüvvənin iştirakı ilə gedir. Üstün olmaq 
üçün qruplar arası və qrup daxili yarış/rəqabət gedir. Varlı –güclü -
idarə edən, həmişə hər bir məsələdə qalibdir. Zəiflər, qara işçilər və ya 
işsizlər - adi camahatdır. Dominatlığın əldə edilməsinin hədsiz üsulları 
mövcuddur, lakin dominantlıq məqsədi qoymadan da cəmiyyətdə 
kimlərsə, hansı fəaliyyət növüsə üstün olacaqdır; hansısa fəaliyyətlər, 
ideyalar, kimlərsə aşağı mövqedə qalacaqdır. Adətən, qeyri - rasional 
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ictimai sistemlərdə hakim idarəedici, qanunverici qrup  özünün hər bir 
sahədə - biznesdə, elmdə, texnologiyada - dominantlığını  cəmiyyətin 
hamısı üçün imkanlar yaratmamaq vasitəsilə edirlər. Özləri isə məmur 
statusundan istifadə edərək, hər sahədə üstün olurlar və cəmiyyətin 
böyük əksəriyyətini rəqabət və inkişaf etmək imkanından məhrum 
edərək həmişə hakimiyyətdə qalmaq arzularını həyata keçirirlər. 
18. Özünə düz, özgəyə başqa gözlə baxmaq. 20 –ci əsrədək qeyri - 
rasional  cəmiyyətlərin (dövlətlərin) üzvləri yalnız öz həmcəmiyyət 
üzvlərinə münasibətdə daxili qaydalarını (qanun, əxlaq) saxlamışlar. 
Digər cəmiyyətlərə (başqa xalqlara- dövlətlərə)  isə özgə kimi baxaraq 
onların təbii ehtiyatlarını, insanlarını  istismar etməyi əxlaqi norma 
saymışlar, dövlətərin belə hərəkətlərini cəmiyyətləri müdafiə etmiş və 
onun həyata keçməsində iştirak etmişlər, müasir dövrdə də belə 
cəmiyyətlər var. Belə cəmiyyətlər arası vəhşi davranış: dövlətlərin 
fasiləsiz silahlanmasına, texnologiya sahəsində üstün olmağa 
həvəsləndirən səbəblərdən biridir. Hər hansı bir dövlətin belə hərəkət 
etməsi hamısının tarazlığını pozur; hamı silahlanmağa, tədbir tökməyə 
məcbur olur. Əgər insanları bir- birinə qarşı zorakııqdan dövlət 
saxlayırsa, dünyada bir dövləti başqasına qarşı zorakılıqdan saxlayan 
ümumi qüvvə yoxdur və ya təsadüfidir (bunu yaratmaq lazımdır). 
Burada yalnız hər dövlətin özünə güvənməsi və döyüşə hazır olması 
lazım gəlir. 
19. Cəmiyyətlərin birləşərək təbii ehtiyatlarını birləşdirmək , birgə 
istifadə etmək və vahid idarə yaratması ilə sülh təmin ediləcəkdir. 
Bunun üçün zəruri yeni: şüurun və mədəniyyətin, dünyagörüşün, 
biliklərin, dərk etmənin yaranması lazım olacaqdır. 
20. Cəmiyyət konkret həyat sikli yaşayır:  yaranma, böyümə, yüksək 
pik vəziyyəti, müdriklik, zəifləmə, qocalma,  məhv olma, dağılıb başqa 
cəmiyyətin yaranması.  
 
İnsan anlayışı 
 
       İnsanın mahiyyəti və mənası haqda  konsepsiya   dünyanın system 
quruluşundan alınır. Bu o deməkdir ki hər bir şey onun elə olmasını 
təmin edən çoxluğun üzvüdür və bu üzv çoxluğa münasibətdə çoxluq 
tərəfindən tələb edilən xüsusi öhdəçilik və vəzifələri yerinə 
yetirməlidir. Yəni insan yaşadığı cəmiyyətsiz insan deyil. İnsan və 
cəmiyyət bütöv zəruri əlaqəli birlikdir. Formaca insana oxşamaq hələ 
bu varlığın insan olması demək deyildir, istər uşaq, istər böyük olsun, 
yalnız o cəmiyyətin irəli sürdüyü tələblərə, xassə və xasiyyətlərə, 
davranışlara malik olduqda o insan hesab oluna bilər.  Vəkil Şaiq 
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Paşayev, Azərbaycan humanistlər birliyinin aktivisti 1989-cu ildə 
insanı adamdan fərqləndirməyi təklif etmişdir, hansı ki mənim 
fikrimcə təqdirə layiqdir. (Qeyd edim ki, bu təşkilat digər maraqlı bir iş 
də görmüşdür, yəni bütün xalqların əlifbasını əvəz edəcək çox sadə 
dünya əlifbası yaratmış və aparıcı beynəlxalq təşkilatlara təklif 
etmişdir). Onun fikrincə adam insana qədərki pillə hesab edilməlidir, 
əgər o lazımı insani keyfiyyətlər əldə etsə onda adamı insan 
adlandırmaq  olar. 
     Adamın (man) eləcədə  insanın (human)  bioloji bədəni təbiətin 
məhsuludur, adam cəmiyyətdə yetişərək, tərbiyə olunaraq insana 
çevrilir və mahiyyətcə ictimai varlıq (məhsul) olur və insanın 
şəxsiyyəti də cəmiyyətin məhsuludur, yəni insan, şəxsiyyəti 
cəmiyyətdə yaşayaraq əldə edir. Bu baxışla cəmiyyətdə yaşayanların 
hamısı hələ insan deyil, burada yarımçıq, yetişməmiş və insana 
çevrilməmiş adamlar və yetişmiş tam insanlar və yetişməkdə olan 
insanlar  var. Burada çox zəruri bir ehtiyacla qarşılaşırıq. Bu da 
insanlıq kriteriyasıdır. Yəni hansı parametrlərə, xassələrə, əxlaq və 
davranışa malik adamları insan hesab etməliyik? Bundan başqa ilk 
insan pilləsindən kamil insana qədər olan dərəcələri və 
xarakteristikaları da müəyyən etmək lazımdır. Bu məsələləri həll 
etməyi siz oxuculara həvalə edirəm.  
       İnsan bioenergetik sistemdir, insan informasiya toplusudur, insan 
maddi dünya ilə 5 hiss üzvlərilə əlaqədən başqa, görünməz Surət – 
forma-ruhlar dünyası ilə də (bax hissə1), hansı ki  kosmosun bir 
tərkib hissəsidir - əlaqədə ola bilir; insan bioloji sistemlərin kompleks 
sistemidir. Demək, insan kosmosun, bioloji aləmin, cəmiyyətin, şüurlu 
(ruhi) aləmin (insan və sinir sisteminə malik  heyvanlar qrupunu əhatə 
edir) bir tərkib üzvüdür. Bu təriflər, şübhəsiz, düzdür və insanın məhz 
müxtəlif sistemik mövqedən qiymətləndirilməsi nəticəsidir. Bundan 
başqa da çox təriflər vermək olar. İnsana müxtəlif tərif vermək ona 
görə mümkündür ki, o hər bir digər şey kimi müxtəlif sistemlərin 
iştirakçısı və məhsuludur, özü də mürəkkəb və çox sayda bioloji 
sistemlərdən  ibarət kompleks sistemdir. Bundan sonra biz yetişməmiş, 
yarımçıq adamları deyil, yalnız insanları - minimum insani xassələrdən 
başlamış müdrikliyə, kamillik dərəcəsinə qədər -nəzərdə tutacayıq. 
      İnsanın yaranması Çarlz Darvininin, Karl Linneyin, İohan Mendel 
və Fridrix Engelsin  nəzəriyyələrində, habelə bu nəzəriyyələrin 
əsasında yaranmış ən son nəzəriyyə olan Təkamülün sintetik 
nəzəriyyəsi ilə izah edilir (1).  İnsanın ümumi dünyanın  təkamülü  
nəticəsi olaraq  insanabənzər meymunlardan – 2- 5 milyon il ərzində 
yaranması elmi dəlillərlə sübut edilir. Müasir insan Homo sapiens - 
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ağıllı insan növüdür, hansı ki 100 min il əvvəl Kromanyon insanından 
başlanğıcını almışdır. İnsanın digər növləri isə məhv olmuşdur. 
       İnsan haqda  teist dinlərinin formalaşdırdığı Kreasionizm 
nəzəriyyəsi  bütün dünyanın, habelə insanın Allah tərəfindən qəfildən 
və heç nədən yaratmasını iddia edir. Həqiqətdə, bu nəzəriyyə sübut və 
faktlara əsaslanmadığı üçün ciddi sayıla bilməz və səhvdir. Dünyanın 
yaradıcı ağıl  sistemik nəzəriyyəsinə görə insan və cəmiyyət dünya 
strukturunun konkret, müəyyən bir pilləsində evolyusiyanın zəruri 
yaranış nəticəsidir. Fövqəltəbii allaha əsaslanan 3 dinin fikri- allahın 
insanı gildən düzəltməsi və ona püləməklə yaratması uydurmadır.  Yer 
planetində indi insan və cəmiyyətlərin zəruri yeri var və onlar Yer 
planeti sisteminin elementi rolunu oynayır. Onun fəaliyyəti Yer 
planetinə təsir edir və Yer planetindən istifadə etməklə yaşayır. 
       İndiyədək elmdə və praktikada insanın və cəmiyyətin ona layiq 
düzgün anlayışı verilməmişdir. İnsan idealist mövqedən əlahiddə 
götürülərək, o, ağılsız, biliksiz, biliyi artmayan, avam, aldadıla bilən,  
vasitə kimi istifadə oluna bilən, cəmiyyət isə belə insanların çoxluğu- 
kütlə (sürü) hesab edilmişdir. Yalnız tək - nadir insanların ən ağıllı 
lider ola biləcəyi və cəmiyyəti idarə edə biləcəyi düşüncəsi 
yaradılmışdır.  Müharibələr və diktatorluq dövrlərində (indiki 
dövrümüzə qədər) diktatorlar tərəfindən təbii olaraq belə  düşüncə  
yaradılmışdır ki, cəmiyyəti yalnız  ayrı - ayrı tarixi şəxsiyyətlər,  böyük 
siyasətçilər, böyük sərkərdələr idarə edə bilər və tarixin yaradıcıları da 
məhz onlardır. Belə bir nəzəriyyə diktatorluğu əsaslandırmaq üçün 
düşünülmüşdü və səhvdir. Yaradıcı ağıl  fəlsəfəsi isə deyir: - Tək 
liderlər, bəzi peyğəmbərlər, çarlar, şahlar və  tarixi və ictimai 
şəxsiyyətlərin əksəriyyəti öz şəxsi mənafeləri və hobbiləri xeyrinə 
tarixi yalnız əymişlər, onu optimal inkişaf yolundan, kollektiv qərar 
qəbulu yolundan çıxarmış, xalqlara müharibələr, zülm, istismar, 
ədalətsizliyi gətirmişlər, idarə etdikləri əhalini öz məqsədləri, 
kaprizləri, kal baxışları, hakimiyyətdə qalması üçün vasitə rolunda 
istifadə etmişlər. Hələ indi də bəşər tarixi həmin və hətta bu gün də 
mövcud olan yalançı liderlərin əkdiyi düşmənçilikdən, qapalı 
dünyagörüşdən, ağılsızlığından və kaprizlərindən əziyyət çəkir, ümumi 
dil tapa bilmir. Bu gün də biz belə axmaq və vicdansız liderləri 
görürük, onlar nə qədər özlərini maskalasalar da. Yalnız  tarixi 
liderlərin yüzdən biri öz xalqlarının və qonşuların mənafelərini düz 
anlayıb xalqla bir olmuşsa,  öz xalqlarına  xeyir vermişlər. Mən qəti 
olara əmin olmuşam ki, insan zəruri olaraq subyektiv, fərdi olduğu 
üçün ona təkbaşına ölkəni, icmanı idarə etməyə  icazə verilməməlidir. 
Sadəcə insan öz fərdiyyəti ilə buna qabil deyil. Hər insan sadəcə özünü 
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və kiçik ailəsini idarə etməyə yararlıdır, cəmiyyəti idarə etməyə isə 
yox, əks halda o hökmən ədalətsizlik yaradacaqdır. Bütün həyat 
faktları hər gün və bütün tarix ərzində bu nəticəni sübut etmişdir. 
       Paretto və Sartori  cəmiyyəti ağıllılara və səfehlərə, tülkülərə və 
şirlərə, qara kütləyə və elitaya (2, səh. 632-640); Nitşe müxtəlif milli 
cəmiyyətləri isə  ali irq və aşağı irqlərə, ağa irqinə və qul irqinə 
bölmüşdür (2, səh. 513-520), Ruhanilər, peyğəmbərlər isə insanları 
özlərinə (öz  dininə) inananlara- mömünlərə və kafirlərə bölmüşdür. 
Kafirlərin öldürülməsi, torpaqlarının qəsb edilməsi, daha çox vergi 
alınması, əzab verilməsi, zorla döndərilməsi  insanlığa düşmən dinlər 
tərəfindən tələb edilmişdir. Nəticədə   səhv – qeyri - rasional ictimai 
quruluş, idarəetmə sistemləri və  qanunlar yaradılmışdır. Dinlərin 
nadan bölgüsünə görə insanlar bir -birinə düşmən edilmişdir. Hazırda 
dinlərin fikrincə 7 milyard insandan istənilən insan digəri üçün 
kafirdir, yəni düşməndir. Bu quruluşlar tək hakimiyyətə və onu 
müdafiə edən, xüsusilə, hakimiyyət tərəfindən seçilən, 
qüvvətləndirilən, varlandırılan, qayğı göstərilən qrupun müdafiəsinə 
əsaslanmışdır. Bu isə dünyada ümumi ədalətsizlik və konfliktlərə, 
müharibələrə gətirmiş, insanların  varlı və kasıblar qrupuna 
bölünməsinə səbəb olmuşdur.  Şübhəsiz,  idarə və qanunlar bütün əhali 
üçün razılaşdırılmırdısa, yalnız xüsusi qrupun üstünlüyünə 
əsaslanırdısa, bu təbii, konfliktlərə,  üsyanlara gətirirdi. Elə indi də bu 
baş verir. 
     Yaradıcı ağıl  nəzəriyyə insanı şüurlu, ağlı artan, öyrənən  və ağlın 
imkan verdiyi hər bir qabiliyyəti, yaratmağı, idarə etməyi, yaxşı ilə pisi 
seçməyi bacaran, təkmilləşə bilən, öyrənməyi bacaran,  yaradıcı, aktiv 
hesab edir. İnsanda yüksək intellektual potensial və ustalıq 
qabiliyyətləri vardır. İnsan hər bir qabiliyyəti, peşəni, idarəni öyrənə 
bilər, lakin hər insana spesifik qabiliyyət və peşə daha çox uyğundur 
və məhz onu müəyyən edib öyrənməlidir. Hər bir növ qabiliyyətə sahib 
insan minlərcədir. Tək adamların idarə etməsinə, seçilmiş  adamların 
qanun yazmasına ehtiyac yoxdur və zərərlidir, belə qabiliyyəti olan 
bütün adamlara imkan verilməlidir ki, öz qabiliyyətini göstərsin və 
əvvəl rasional strategiya yaradılsın, sonra isə onu həyata keçirən qanun 
yaradılsın   və rasional idarə həyata keçirilsin. 
       İnsan tam normal funksiyalı insan kimi yalnız ailə, məktəb, icma, 
ictimai- siyasi  quruluş komponentlərindən ibarət cəmiyyətdə insana 
çevrilir. Cəmiyyətin bu komponentlərinin hər biri insana müəyyən 
miqdarda xarakter, qabiliyyət, davranış, baxışlar, prinsiplər, əxlaq 
verir. Bu tərkib içində iqtisadi – siyasi qüuruluş və onun fəaliyyəti 
(idarəetmə) insan xarakteri və davranışında aparıcı, müəyən edici rol 



 14 

oynayır. İqtisadi –ictimai quruluş digər komponentlərin  birgə 
yetişdirdiyi insanı tam əxlaqsız, rüşvətxor, şəxsiyyətsiz, mənasız bir 
köləyə, qula, cinayətkara, psixə çevirə bilər. İdaəetmə amili  habelə 
ailəni, icmanı, məktəbi, öz optimal – zəruri funksiyasını yerinə 
yetirməkdən pis istiqamətə yönəldə bilər; onlara pozğunluq, 
məsuliyyətsilik, etinasızlıq gətirə bilər. 
       Cəmiyyəti antropologiya, sosiologiya, psixolgiya, fəlsəfə , siyasət 
və digər elmlər öyrənir. Bu bölmədə cəmiyyətə  şəxsi mövqedən baxış 
izah edilməklə cəmiyyətin az işıqlandırılan və ya diqqət verilməyən  
aspektlərindən söhbət gedəcəkdir. 
       İnsanların hər yeni anda (cari) xassələri- xarakteri, davranışları, 
mədəniyəti, düşüncə tərzi tamamilə əsasən cari idarəetmə 
keyfiyyətindən asılıdır. Bundan başqa xarakter coğrafi, təbii mühit, 
keçmiş tarixdən gələn adətlər, mədəniyyət, keçmiş milli xarakter, dinin 
dağıdıcı, yaxud birləşdirici təsiri  nəticəsində formalaşır.   
Cəmiyyət üzvü olan insanlarda belə  xassələr vardır: 
1) Hər insan birinci özünün, sonra  yaxın ailəsinin, sonra icmasının 
mənafelərini güdür. Cəmiyyət də fərdi insanın qismən oxşarıdır, 
2) Hər insan zəruri olaraq subyektivliyə malikdir, 
3) Hər insan özünü düz, daha ağıllı  başqalarını səhv sayır, 
4) İnsan öz səhvini daha az, başqalarının səhvini daha çox və asan 
görməyə qabildir, 
5) İnsan başqalarından üstünlüyə: a) əxlaqi yolla çalışmaqla və 
b)başqalarına mane olmaqla və c) rəqibləri  ləğv etmə və d) 
rəqiblərdən istifadə etmək üsullarından birini seçməklə çalışır, 
6) Başqalarının uğuru, əgər bu özgədirsə paxıllıq, yaxındırsa sevinc  
yaradır, 
7) İnsan başqaları ilə ünsiyyətə girəndə öz simasını qoruyub saxlamağa 
çalışır; xüsusi maska geyir, başqasıın fikrini, ideyasını gözdən 
salmağa, özünün fikrini isə üstün qələmə verməyə çalışır, 
8) Hər insan öz mühitində ondan gözlənilən davranışı etməyə çalışır - 
bu davranış uzun zaman adət və etalon davranış kimi formalaşır. Bunu 
o ya həqiqətən edir, yaxud görüntü üçün edir. 
9) Həqiqəti hər kəs qəbul etməyə hazır deyil. Hər kəs özünə və sonra  
qrupun mənafeyinə sərf edən uyğun müəyyən ideyaları, baxışları 
düzgün, həqiqət kimi qəbul edir, hansı ki yalan və səhv ola bilər. Bu 
ideya və inanclara çox aydın və real əks faktlar olsa da,  inamını 
dəyişmək istəmir. Mənafe və şəxsi xeyir yalan və səhv ideyaları 
düzgün hesab etmək üçün əsas kriteriya olur. 
10) Cəmiyyət daxilində hər hansı bir insanın fəaliyyəti: işi, sözü, 
davranışı mütləq reaksiya yaratmalıdır- yaxşı, pis, neytral, dost, 
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düşmən, paxıllıq, pislik, xainlik; habelə sözlə, əməllə -maneçiliklə və 
ya köməklə. Ona görə hər insanın dostları, düşmənləri, paxılları, 
rəqibləri - açıq və gizli formada həmişə var. Bu, insanların həmişə 
maska geyməsinə, qarşılıqlı münasibətlərdə maska dalından 
danışmasına, həqiqəti gizlətməyə, susmağa, həqiqəti deyib pis adam 
olmamğa vadar edir. Bəzilər maska geyə bilmir. Düzlər hiyləgərlərin 
qurbanı olur. 
11) İnsanlar adətən göründükləri kimi olmurlar. Onlar düşdükləri 
mühitin tələbinə, mahiyyətinə uyğun görsənməyə çalışırlar. Bu 
müxtəlif dərəcələr (maska) formasında olur. Dərinlikdə isə onlar 
dəyişməyən xarakterə, xasiyyətə və digər əlamətlərə malik olurlar. 
12) İnsanlar, onları bir - birindən fərqləndirən  mənəviyyata ( ağıl, 
iradə, dünyabaxış, şüur, əxlaq və davranış haqda ideyalara), xarakterə, 
şəxsiyyətə, mədəniyyətə malikdir. Bunun da səbəbi onların yaşadığı 
mühitdir. Mənəviyyat (Moral, morality, духовность) insanın ruhi 
aləmi  mənasını verir və insanda mühitin təsiri və yönətməsilə  
formalaşır. Mənəviyyat, hansı ki əxlaqı və psixi vəziyyəti, dəyərləri  
əks etdirir,  ona ən böyük təsir edən və istiqamətləndirən ictimai –
iqtisadi quruluşdur və  o, idarə- etmənin konkret nəticəsidir. 
13)  İnsanlar özünü dərk edən və uzaq və yaxın məqsədləri olan, 
gələcəyin obrazını  təsəvvür edərək dəyərləri çərçivəsində  qərar 
qəbulu vasitəsilə idarə olunan, gerçəkliyi öyrənən və biliklərdən, 
məqsədlər, metodlar və davranışlar, fəaliyyətlər seçmək üçün  istifadə 
edən varlıqdır; Bütün biliklər  dəyərlərin müəyyən edilməsilə 
nəticələnir; və insanlar bu dəyərlərə uyğun hərəkət edirlər- nəticədə 
müxtəlif davranışlar baş verir. Dəyərlərin yaradılmasının və 
seçilməsinin səmərələşdirilməsi rasional insan yetişdirməyə və insana 
yaxşı həyat yarada bilər. 
14) İnsanlar bütün həyatları boyu nə qədər çox öyrənsələr də, başqası 
ilə münasibətdə əsasən ağıla əsaslanmadan emosiyalarla özlərini idarə 
edirlər və təsirə eyni əks təsirlə cavab verirlər: şilləyə - şillə, söyüşə- 
söyüş, pisliyə -pislik, ittihama - əks ittiham və s. Bu davranışın 
əsasında genlər, instinktlər, ictimai adətlər və emosiyaların praktikada 
ağıldan üstünlüyü durur. Onlar öyrəndiklərini unudur, daim buna görə 
hiss etmədən problemlərə düşürlər və sonra özlərini, problemlərini 
yenidən dərk edirlər, yenidən özlərini ağılla korrektə edirlər. Ağıl insan 
şüurunun daha dərinliyindədir, hisslər isə konkret emosiyalar 
formasında insan şüurunun səthindədir və insanlar arası, ümumiyyətlə 
xarici mühit obyektlərilə münasibətdə birinci özünü göstərir və işə 
düşür. Ona görə də insanlar münasibətdə olarkən ilkin olaraq 
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emosiyalar meydana çıxır və idarəedici qərar verir.  Müdriklər əsasən 
emosiyalarla deyil, ağılla və intuisiya ilə işləyirlər. 
 
İnsanlardan əmələ gəlmiş icmalarda xassələr  
 
1. Qeyri - rasional cəmiyyətlərdə (quldarlıq, feodalizm, kapitalizm, 
qlobal imperializm)  yalnız varlılar - böyük sahibkarlar hakimiyyətə 
sahib ola bilərlər. Bunun üçün onlar bütün qanunları elə yazır və 
idarəni elə edirlər ki, bu imkanı əldə etsinlər. 
     Varlılar hakimiyyət formalaşdırıb, onu ortabab və kasıblara sırıyır, 
onların yaşaması üçün qaydalar, qanunlar yazırlar, özləri üçünsə 
xüsusi, üstün həyatı və fəaliyyəti təmin edən qanunlar yazırlar. 
Cəmiyyətin inkişafı istiqaməti və dərəcəsi, insanların maddi vəziyyəti  
məhz varlı qrupun arzusunu, mənafeyini,  iradəsini əks etdirir. Digər 
qruplar isə  bundan zərər çəkir. 
      Obyektiv tədqiqatlar cəmiyyətdə varlıların miqdarının 20 %, qalan  
əhalinin sayının isə 80% olmasını müəyyən etmişdir(3). Bütün əsas 
iqtisadiyyat 20% varlı qrupa məxsus olduğu üçün qalan 80 % əhali 
varlıların mənafeyi üçün işləyir. Sahibkar varlılar işçilərə minimum 
əmək haqqı, yəni mövcud olmaq üçün əmək haqqı verirlər. Təbii 
olaraq varlı sinfin qəbul etdiyi iqtisadi prinsipin nəticəsi olaraq  işsizlik 
istənilən cəmiyyətdə 5- 60% arasında olur. Əxlaqa xüsusi əhəmiyyət 
verməyən əksər cəmiyyətlərdə varlıların hökuməti işsizlərə, kasıblara - 
hansı ki onların /varlıların fəaliyyəti nəticəsidir - cüzi, qısa müddətli 
yardım edirlər. Nəticə olaraq, cəmiyyətdə kasıblar və varlılardan ibarət 
ədalətsiz situasiya bərqərar olur. 80 % əhalinin yaratdığı gəlirin əsas 
hissəsi   varlıların cibinə gedir. 
2. Cəmiyyətdə eynilə bioloji sistemlər üçün Darvin nəzəriyyəsi – 
Güclülərin –uyğunlaşa bilənlərin yaşaması; zəiflərin - 
uyğunlaşmayanların məhv olması, əziyyət çəkməsi, geri qalması-
qüvvədədir. Lakin eyni bir zonada yaşayan insanlar təbiətə 
münasibətdə uyğunlaşmışlar, hamı bərabərdir. İqtisadi - siyasi sistemə 
münasibətdə cəmiyyət iki qrupa bölünür a)zirək – güclü, varlı, vəzifəli 
və b) zəiflər. Zəiflər - bütün kasıb və orta təbəqə güclülərin təsiri altına 
düşür, onlara tabe olur, onların tərəfindən təyin edilən qanun və 
qaydalarla, normalarla, əmək haqqı ilə yaşamağa məhkum olur; onlara 
nökər olurlar. Güclülərin tələb etdiyi, dəbə çevirdiyi əxlaq və 
davranışla, həyat tərzi ilə yaşamağa məcbur olurlar. 
3. Aclıq, səfalət cəmiyyət üzvlərində qeyri - əxlaqi  hərəkətləri 
qızışdırır, əxlaqi normalar, azadlıq, demokratiya insanların nə vaxtsa 
eşitdikləri mənasız sözə çevrilir; orta maddi vəziyyət (bərabər 
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vəziyyət) isə optimal əxlaqi hərəkətəri stimullaşdırır; maddi vəziyyətin 
optimal həddindən artıq vara sahib olmaq isə yenidən mənfi meylləri - 
xəyanəti, istismarı, aldatmağı, dələduzluğu, düşmənçiliyi, 
hegemonluğu, harınlığı, başqasına aşağı baxmağı həvəsləndirir, 
vəhşi preinsan tarixində  olmuş və beyinin xüsusi bir yerində 
formalaşmış vəhşi və qəddar xarakteri oyadır - insanı vəhşiyə çevirir. 
4. Cəmiyyətin həyatı onun (üzvlərinin,  birliklərinin, təşkilatlarının) 
fəaliyyətlərinin, qarşılıqlı təsirlərinin tarazlaşması (razılaşdırılması) 
prosesidir. Burada hər hansı bir elementin üstün inkişafı digər sahədə 
tarazlığın pozulması ilə nəticələnir. Burada fiziki, riyazi tarazlaşma 
deyil, psixi-mənəvi tarazlaşma başa düşülməlidir ki onun da əsasında 
maddi nemətlərə, inkişaf imkanlarına malik olmaq durur . Nəticədə 
varlı özünün varlı olmasını və istismar etməsini təbii (düzgün) sayır; 
kasıb da kasıb olmasını, istismar olunmasını, nökərçiliyini təbii sayır; 
əzab çəkənlər, kənara atılmışlar da öz vəziyyətlərini təbii, düzgün 
sayır. Bunu, hegemon idarə şüurları manipulyasiya (süni uydurma 
əxlaq, baxış, adət, mədəniyyət yaratmaqla) vasitəsilə əldə edir. 
5. Cəmiyyətin ümumi mənafelərinin təşkili və idarə strukturunda 
çalışan insanların şəxsi mənafe güdməsi səbəbilə onların sui - 
istifadəsi, korrupsiya və rüşvərxorluqa imkanları açılır, bu, cəmiyyətin 
və şəxsiyyətin inkişafına və həyatına çox pis  təsir edir.  Cəmiyyətin 
inkişafı tormozlanır, səhv və dağıdıcı idarə baş verir- idarə dələduzluğa 
çevrilir. Buna görə cəmiyyət həmişə iki əks hissəyə ayrılır - 
hakimiyyət və onun hesabına yaşayanlar və qalan əhali; nəticədə 
toqquşmalar,  inqilablar baş verir. Cəmiyyət istənilən zaman bu iki 
qüvvənin tarazlaşması prosesini əks etdirən hadisələr (təsir və əks 
reaksiyalar) içindədir. 
6. Cəmiyyətdə ideyalar, davranış modelləri,  həyat tərzi, danışıq, 
ifadələrin dəbdə olan komplekt etalonları  olur ki, bunların da konkret 
müəllifləri olur və fasiləsiz cəmiyyətin fəaliyyətinə, nitqinə daxil 
edirlər. Hər konkret zamanda istifadə edilən üstün ideyalar, etalonlar, 
davranış tərzləri olur. Bir cəmiyyətdə yaradılmış mədəni məhsul, digər 
cəmiyyətlərə də yayılır. Cəmiyyətlər arasında oxşamaq, yaxşı şeyləri 
qəbul etmək, tətbiq etmək,  yamsılamaq xassələri vardır. Bu  ağlı az 
olanlar  üçün yaxşı yoldur. 
7. Cəmiyyətin inkişafı sürəti onun biliyinə uyğun  və onun nəticəsi 
olduqda ən böyük razılıq və tarazlıq yaranır. Bu uyğunluq olmadıqda 
qeyri - stabillik, nayrazılıq yaranır. 
8. Cəmiyyətdə problemlərin əsas səbəbi davranış və fəaliyyətlərin 
biliklərə və təcrübəyə və əxlaqa - rasionallığa uyğun olmamasıdır. Bu 
isə o zaman olur ki, cəmiyyətin idarəsində onun bütün üzvlərinin biliyi 
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və təcrübəsi istifadə olunmur. Bütün üzvlərin mənafeyi qorunmur. Bu 
o zaman olur ki, bir qrup üstün hüquqlar əldə edərək cəmiyyəti öz 
mənafeyi üçün idarə edir. 
9. Avtonomluq prinsipi. Bütün bəşəriyyət  AVTONOM (sərbəst, 
müəyən dövr bütöv qala bilən) qruplardan əmələ gəlmiş: ailə, qəbilə, 
icma, millət, etnik qrup (digər millətin içində), dövlət, dövlətlər birliyi 
- dünya bəşəri birliyi formasında  yaşayır, bu onun ən rasional 
formasıdır. Avtonom birliklər qaydasını heç bir insan və siyasi qurum 
pozmamalıdır. Hər avtonom qrup üst avtonom birliklərə birləşməli, 
onlar da, nəhayət, dünya birliyində birləşməlidir. Bu bütün dünyanın, 
canlı, cansız aləmin qanunudur. Reallıqda bir çox dövlətlər 
avtonomluq prinsipini  pozur, bu, nəticədə düzgün, harmonik inkişafa 
mane olur və qruplar arası gərginlik yaradır. 
10. Siyasi quruluşlarda  ən hiyləgər, ən çox yalan danışan, əxlaqı 
saymayan başçı olur. 
11. Ayrılıqda insanlar əxlaqa, humanizmə müəyyən qədər və yalnız 
müəyyən hallarda əməl etsələr də, onların dövlət idarələri əməl etmir, 
həm daxili, həm xarici siyasətdə. 
12. İnsanın əxlaqı onun yaşadığı cəmiyyətdə dövlətin pis ya 
yaxşıtəsirilə yaranır və işləyir; dövlətin əxlaqı isə ətraf mühit dövlətləri 
icmasında, habelə daxildə insan kütlələrinin ümumi xarakteri ilə 
yaranır və işləyir; hər ikisi bir- birindən fərqlidir və öz təyinatı vardır. 
Lakin dölətin və fərdin əxlaqını bir –biri ilə qarışdırmaq, birinin yerinə 
digərini istifadə etmək yolverilməzdir, səhv hərəkətdir. 
Ictimai sistemlərin  tərkib elementləri. Ictimai sistemləri aşağıdakı 4 
böyük avtonom sistemlərdən ibarət təsəvvür edə bilərik: 1)iqtisadi 
sistemdən, 2) dövlət – idarəetmə sistemindən, 3) ərazi çoğrafi təbiət 
sistemi. Ona təbii ərazi, çaylar, meşələr, təbii sərvətlər, qlobusda 
yerləşməsi yeri- coğrafiyası, təbiəti aiddir 4)  əhali və mədəniyyət 
sistemi. Onu cəmiyyət, ictimai təşkilatlar, mədəni xarakter- adət, 
ənənələr, etik yaşayış normaları təmsil edir. 
 
1.2. Bəşəriyyətin ümumi sistem qanunları  
 
Mövcud bəşər sistemini ən böyük təşkilat olan BMT təşkilatı təmsil 
edir. Bundan əlavə bəşər sistemi BMT-yə daxil olmadan və ya onda 
nümayəndəliyi olan müxtəlif əməkdaşlıq-təhlükəsizlik, iqtisadi, ticarət, 
gömrük və s.  məsələləri üzrə daha kiçik dövlət birliklərindən ibarətdir. 
     Bizim həyatımzın nəticəsinin  birinci müəyyən edici amili öz  
fəaliyyətimizdir,  ikinci müəyyən edici amili isə ətraf  təbiət və dünya 
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bəşər sistemidir. Dünya bəşər sisteminin keyfiyyətini   mənim 
fikrimcə, aşağıdakı xarakterik əlamətlərlə ifadə etmək olar:  

1. Bəşər sistemi müxtəlif regional: Avropa Birliyi (EU), ASEAN, 
MDB, Valyuta Fondu(VF), İslam konfransı təşkilatı və qlobal 
təşkilatlarda: BMT, Dünya Ticarət Təşkilatı (DTT) , 
Beynəlxalq Əmək təşkilatı(BƏT), birləşmişdir.  

2. Bəşər sistemi strukturu ierarxik  güclüdən zəifə qədər pillərdə 
yerləşmiş tetraedr piramidası  formasında müxtəlif avtonom ( 
regional) birliklərdən ibarətdir  ki, onları  güclülər, ortabablar 
və zəiflər qruplarına bölmək olar.. Bu Amerikan bloku. 
Avropa, Rusiya bloku, Asean bloku, Afrika Bloku, İslam 
bloku,  Çin -Hindistan -Pakistan bloku. Hər blokun üzvləri 
digər bloklarda da təmsil olunur. Hər blok iki əsas  məqsədlər 
1) hərbi təhlükəsizlik, 2) iqtisadi, elmi -texniki  əməkdaşlıq 
üzrə formalaşmışdır.  

3. Bəşər sistemi, habelə dünya baxışları- dinlər üzrə də böyük 
bloklara parçalanmışdır, bu müsəlman, xristian: provoslav, 
katolik və protestant ; taoist- konfuçi,  buddist- hinduist 
boklarıdır. Bunların hamısının daxilində elmi dünyabaxışları 
qəbul edən və dini ehkamlara etinasız olan böyük hissələrdən 
ibarət  elmi intellektual baxışlı qruplar da vardır ki, yeganə 
olaraq bu qrupları birləşdirə bilən fərqləri kənara qoya bilər və 
onlar dünya vətəndaşı statusu almağa birinci namizəddirlər. 

4. Blokların strukturunun əsas prinsipi kiçiklərin, zəiflərin 
böyüklərə tabe olması və könüllü əməkdaşlığı- hansı ki 
böyükdən müdafiə və əməkdaşlıq, kömək alır- böyüklərin 
mənafeyinə zidd hərəkət etməməsidir. 

5. Dünya bəşər sistemi strukturunun əsas skeleti müxtəlif 
bloklardan ibarətdir. Hər bir blok bir hegemon və onun 
ətrafında müəyyən ümumi məqsədləri birgə həll etmək üçün 
olan üzv dövlətlərdən ibarətdir. Blok sistemi üzvləri sistem 
daxilində və sistemlər(bloklar) arası sahədə hər biri uyğun 
sahədə dominant olmağa çalışır və öz hegemonunu yetişdirir 

6.  Tək- bloka qoşulmayan ölkənin forması və inkişaf strategiyası 
də yalnız qonşu olan bir yaxud iki  blokun razılığı ilə 
mümkündür.  

7. Sistem əməkdaşlıq, rəqabət, mübarizə və biri digərindən 
istifadə etməklə yaşayış prinsipini  seçərək dominantların 
hakim, müəyyən edici, idarəedici  statusu;  daha aşağı 
səviyyəyə getdikcə zəiflərin isə  daha çox istifadə edilmək, 
idarə olunmaq statusu seçdiyi əsas prinsipi ilə yaşayır.  
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8. Hər üst və alt sistem  öz həyatını yaşamaq və nizamlamaq üçün 
hüquq -qaydalar, müqavilələr müəyyən edir. Lakin bu hüquqi 
normalar əsasən nisbi xarakter daşıyır və kifayət qədər deyildir. 
Digər nizamlayıcı normalar: etika və əxlaq, mədəniyyət, adət 
və dəblər  icmalar arası münasitlərdə ötəri rol daşıyır. 
Hüquqların üzvlərə tətbiqi və tətbiq edilməməsi isə  qarşı-
qarşıya duran bloklara üzvlükdən asılı olaraq hər blokun 
qarantı-hegemon başçısından asılıdır.  

9. Hegemon dövlət və təşkilatlar öz mənafeyini güdmək üçün 
bütün etik ya qeyri –etik üsullardan istifadə edir. 

10. Beynəlxalq etika, ədalət,  demək olar ki, yoxdur. Bu dəyərlər 
yalnız dövlətlər daxilində bəzi hallarda və qismən mövcud olur. 
Məhz lazımı etika və ədalətin yaradılması ilə rasional dünya 
birliyinin formalaşması gözlənilir.  

11. Hər dövlət çalışır ki, digər dövləti istismar etsin, imkan olsa 
işğal etsin, özünə vasitə etsin. Yaşamaq və irəli çıxmaq 
məqsədlərini həyata keçirmək üçün hər bir dövlət müxtəlif 
daxili idarələr və xarici mühitdən istifadə üçün kəşviyyat, 
iqtisadi idarələr yaradır. Nəticədə hər dövlətdə baş verən 
hadisələrə  digər maraqlı dövlətlər təsir edir və onu özünə 
faydalı istiqamətə yönəltməyə çalışır. 

12. Müasir dünyada konkret hegemonlar ierarxiyası müəyyən 
olunmuşdur ki, onların içərisində ən böyüyü Amerika(ABŞ) 
dövlətidir. Bu dövlət öz beynəlxalq siyasətini  - birinci yerdə 
İngiltərənin sonrakı yerlərdə isə Avropa İttifaqının və rəhbərliyi 
ələ alınmış digər ölkələrin köməyi ilə həyata keçirir. Ona görə 
də bu əməkdaşlıq dünyada Amerikan - ingilis imperializmi 
adlanır. 

 
Dünyanın əsas prinsiplərini biləndən sonra, hər bir dövlət-millət 
bilməlidir ki,  dünya tərəfindən ona hansı ssenari yazılmışdır, hansı 
rolları verilmişdir. Ağılla idarə edilən millətlər  öz avtonom mənafeləri 
olduğu və şüurlu insan olduğu üçün onlar dünyanın mənafe və 
məqsədlərindən istifadə edərək  özləri özlərinə  elə ssenari yazmalı-
düzgün strategiyanı müəyyən etməlidir ki, bu, ən asan olsun və ətraf 
dünyadan öz strategiyası üçün  vasitələr daxil etsin. Əgər sən 
başqasından istifadə etməsən, səndən istifadə edəcəklər, və sən məcbur 
olub yaşamaq üçün başqalarından hökmən istifadə edəcəksən. Əsas 
prinsiplər içərisində dövlətin öz mənafeyi üçün qonşu və digər 
dövlətlərdən istifadə  vacib yer tutur. Demək, ən yaxşı halda elə ssenari 
yazılmalıdır ki,  bir qrup dövlətlərin məxsusi inkişaf ssenarilələrinə və 
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strategiyalarına zidd olmadan onlardan istifadə edərək  dövlət öz 
mənafeyini  təmin etsin  və onların köməyilə düşmənləri dəf etsin.  
Əgər bir ölkənin inkişaf səviyyəsi zəifdirsə, ərazisi işğal olunubsa  bu, 
sadəcə göstərir ki, o düz seçimlər etməmişdir, düzgün idarə 
etməmişdir, problemin, həllinə gətirəcək lazımı partnyorlar 
seçməmişdir və siyasətlər qurmamışdır.  
        Bəşər sisteminin əsas defekti odur ki, burada sistem bərabər 
güclü bloklardan əmələ gəlməmişdir, ona görə də sistem ədalətsizlik, 
dikriminasiya yaradır. Bu defekti düzəltmək üçün BMT- də dövlətlər 
birbaşa üzv olmaqdan əvvəl  onlar bərabər güclü bloklarda birləşməli, 
sonra bu bloklar BMT-ni yaratmalıdırlar. Bunun adı artıq Birləşmiş 
Bloklar Birliyi olacaqdır. Bu bütün canlı və cansız dünyanın olma 
qanunudur, yəni hər şey özü kiçik tərkib hissələrdən daha böyük 
hissələrin, onlardan isə daha böyük birliklərin birləşməsilə ierarxik 
birliklər formasaında birləşərək , həmin şeyi əmələ gətirir. Bu mənada 
hazırkı BMT-də dövlətlərin birbaşa üzv olması və səs vermə ilə nəyisə 
həll etməsi dünyanın quruluş prinsipinə ziddir, ona görə də nəticə 
vermir. 
 
2. YER KÜRƏSI VƏ BƏŞƏRIYYƏTIN HAZIRKİ  ÜMUMI 
VƏZIYYƏTININ TƏSVIRI 
 
BMT və bir çox elmi tədqiaqt institutları, ölkələrdəki sorğular 
dünyanın böyük problemlər içində olduğunu göstərir. Təbii sərvətlərin 
hədsiz miqdarda istismarı və istifadəsi təbiətdə böyük mənfi 
dəyişiliklərərə səbəb olur. Məsələn, Millennium project qrupunun 
məlumatına görə hazırda dünyada 15 ən böyük problem vardır. ( 3 ) 
Dünya reportları müxtəlif problemləri göstərir: yerin istiləşməsi, 
səhralaşma, təbii ehtiyatların sürətlə sona çatması, su çatışmazlığı, 
balıqların və bir çox növlərin məhv olması, demokratiyanın olmaması, 
aclıq, qaçqınlıq, konfliktlərin daim olması və yeni müharibə 
ehtimalının qalması. 
 
Analiz . 
Tarix göstərir ki, bütün həyatı dövründə insanlar müharibə etmişlər. 
Yaşamaq uğrunda mübarizədə daim başqa yerləri tutmaq, daha çox 
təbii sərvətlər əldə etmək, daha çox yemək, geymək, daha çox nemətlər 
sərf etmək onların genlərinə həkk olunmuşdur və təbii instiktə 
çevrilmişdir. 
       Bütün təbiətdə və canlılarda ən vacib birinci  qanun var – bu 
yaşamaq uğrunda çalışmaqdır; bu, yaşamaq üçün ətraf mühitdən 
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istifadə etməklə əldə edilir. Bu mərhələdə sadəcə sağ qalmaq məsələsi 
həll edilir 
       Ictimai sistemdə ikinci qanun daha çox gücə, vara, üstünlüyə 
(dominantlığa) malik olmaq  adlanır. Bu qanun birinci qanunun 
nəticəsi kimi yaranır. Bu hətta heyvanlarda da baş verir. Canavar, 
sürüyə soxulduqda özünə lazım olduğundan daha çox heyvanı öldürür. 
Mən deyərdim ki hətta bütün dünyanın, canlı və cansız, insan və 
cəmiyyətin, makro və mikro dünyanın tarixini dominantlıq uğrunda 
tarix adlandırmaq tamamilə düz olardı. Morgentau daha aydın olaraq 
öz tədqiqatlarında aşkar edir ki hətta ailədə, ictimai təşkilatlarda, 
cəmiyyətdə, iqtisadi qurumlarda və icmalarda , dövlətlərdə və onların 
idarələrində - öz daxilində və bir - biri ilə münasibətlərdə daim 
dominanlıq, yəni hakimiyyət- üstünlük uğrunda mübarizə prosesi 
gedir. (4, səh 39) 
      Bəşəriyyətin ayrı-ayrı dəstələri meydana çıxandan sonra elə ki 
qonşuluq yarandı, birinci qanuna görə bir qonşu digərini özünün 
yaşamaq üçün vasitələri siyahısına əlavə etdi; ikinci qanuna görə icma 
yaşayışını təmin edəndən sonra iki icma arasında  dominantlıq uğründa 
mübarizə başlandı. 
      Budur, müharibə gedir, bir xalq digərinin yaşadığı torpağı tutmaq, 
insanları özünə qul etmək istəyir və yaxud bir xalqın yaşadığı ərazidə 
bir qəbilə -tayfa digərlərini özünə tabe etmək onların hesabına 
yaşamaq istəyir. Hər iki tərəf amansızlıqla döyüşür, ölümlər, yanğın, 
dağıntılar törəyir. Bu tarix hələ bu günə - 2011 ilə kimi dünyanın bu ya 
digər yerində davam edir. Böyük müharibələrdən sonra  zorakılığın  
sona çatdığı və yeni azad və dinc dövrün başlandığı güman olunsa da, 
nə vaxtsa yenidən müharibələr, konfiktlər başlayır. Bu tarixi  insanlığın 
vəhşi tarixi dövrü adlandırmaq düz olardı. Belə arzuolunmaz tarix nə 
vaxtsa sona  çatacaqmı? Nə edilməlidir? 
       Lakin  artıq görsənir ki, çox insanlar belə dövrdən bezmişlər, 
onların şüurları irəliyə getmiş, ağılları artmışdır. Onların ağlı bu həyatı 
yenidən dərk etməyə səbəb olmuşdur. Onlar başa düşmüşlər ki, 
insanları konflikt və müharibələrə sürükləyən onların təşkilati-idarə 
mexanizmidir, yəni ümumi təşkilat sistemidir. Lakin nadanlar hələ də 
qalmaqdadır, zorakılıqla onlar gələcəyə qarşı durur, keçmişin  
dəyərlərini- daha çox torpaq tutmaq, varlanmaq, daha çox istismar 
etmək daha çox insana əzab vermək yolunu davam etdirirlər. Məsələn, 
bəziləri- Ermənistan yenə də hansısa əsrdə zorla aldıqları qonşu 
torpaqları-dövlətləri yenidən öz ərazisi hesab etməyə cəhd edir, qəsb 
etmək istəyirlər. Halbuki keçmiş dəyərlər artıq öz vacibliyini 
itirmişdir, varlanmaq üçün artıq çox torpaq tutmağa ehtiyac yoxdur. 
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Yaşamaq üçün də bir çox yaxşı ağıllı idarə olunan ölkələr vardır ki, 
köçüb yaşamaq olar. Müasir münasibətlər- azad ticarət və biznes, 
texnologiya, elm, ağıl keçmiş qəsbkarlıq mədəniyyətinə ehtiyac 
qoymur. Bəzi dövlətlər  son 100-150 ildə qəsb etdiyi torpaqları 
qaytarmaq istəmir. Hansı ki işğal etdikləri xalqın yaşaması üçün 
həlledici əhəmiyyətə malikdir. Hansısa etnik qrup daxil olduğu 
dövlətdən çıxmaq, müstəqil olmaq istəyir. Bir tərəfdə isə ölkələr 
könüllü suverenliyin bir hissəsindən imtina edib birləşmişlər, daha 
effektiv, daha çox müdafiə olunan, təhlükəsiz bir kompleks dövlət 
qurmuşlar Bu misallarda nə səbəbə sualını qoymaq lazımdır. 
      Bütün bunlar yaxşıdırmı?  Bunlar hamısı müasir dövrdə konflikt və 
müharibə mənbəyidir.  
 
Problemlərin köklərini fərdlərdə axtarmalı, yoxsa cəmiyyətdə?  
 
Hindistan fəlsəfəsi bu problemin səbəbini fərdlərin qeyri -kamilliyində 
görür və deyir ki, fərdləri kamilləşdirmək lazımdır. Doğrudanmı 
fərdlər günahkardır? Fərdlər axı anadan olandan sonra hazır tam 
xassəli cəmiyyət içinə düşür, cəmiyyətin bütün adətlərini, dəyərlərini 
qəbul edir, o cəmiyyətin heç bir qaydasını dəyişmir. İnsan  ictimai 
sistem orqanlarının tələb etdiyini, yazdığını edir, verdiyi imkanlardan 
istifadə edib yaşayır. Bu səbəbə görə fərdlərin heç bir günahı yoxdur. 
Ümumi problemlərin səbəbi elə onların yaratdığı və ya zorla özünü 
cəmiyyətə ağa emiş hökumətdir. Elə bir optimal bəşəri-qlobal sistem 
və  onun tərkib hissələri olacaq optimal ölkə (ərazi-mədəni) ictimai 
sistem layihələndirilə bilərmi ki, bu problemlər olmasın. Ərazinin kimə 
(hansı millətə, dövlətə) məxsusluğunun əhəmiyyəti olmasın. Hamı eyni 
bir ailənin üzvü olsun. Şuluq eliyən üzvün hərəkətinin qarşısı alınsın. 
Daha yaxşı həll varmı? Şübhəsiz var. Dünyanın inkişaf trendi məhz o 
həllə aparır. Dünya birliyinin yaranması və ağılın hakimliyi bu 
həllərdən biridir. Deyə bilərsiniz ki, indi də ağıl insanları və ölkələri 
idarə edir, lakin dünya və ya milli dövlətlərin daxili həyatı  düzəlmir, 
pisləşmə periodik olaraq davam edir. Səbəb nədir?  Səbəb odur ki, 
dünyanı və ölkələri idarə edən ağıl bütün üzvlərin birgə ağlı deyil- 
hegemon – hakim qrupların, siniflərin və ya hakim sülalənin ağlıdır. 
Digər tərəfdən bu ağıl daha optimal, gələcəklə işləyən, cəmiyyət üçün 
daha qiymətli dəyərlərlə işləyən ağıl deyil. Ona görə dünyamız 
problemlər, bərabərsizlik, ədalətsizlik içindədir. O özü özünü həmin 
qrupların əli  ilə məhvə - xəstəliklərə, yaşamaq imkanlarının 
azalmasına, insanların daim aclıq və əzab cəkməsinə, təbiətin 
korlanmasına aparır. Belə baxış məhz nə etməli sualına çox aydın 
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cavab verir. Biz təcili transformasiya olunmalıyıq; öz strukturumuzu –
təşkilati idarə quruluşumuzu, dəyərlərimizi, fəaliyyət prinsiplərimizi, 
iqtisadi modelimizi dəyişməliyik. Sonrakı fəsillərdə və hissədə bunu 
necə etməli olduğumuz izah ediləcəkdir. 
      Gəlin araşdıraq görək bu müharibə və konfliktlərdə nə baş verir, 
onların mahiyyəti necədir?  Burada qəsbkarlıq müharibəsində  əsas 
hərəkətverici  qüvvə bu döyüşü aparan tərəfin başçısıdır. Müxtəlif 
vədlərlə şirnikləndirici təkliflə o dəstə –qoşun toplayaraqmüasir dördə 
isə daimi orduya əmr verməklə  qəsbkarlıq edir. Döyüşçülər qənimətə, 
alacaqları torpağa, mükafata ümid edir, yaxud ideloji təbliğata 
inanaraq şərəfli iş gördüklərinə inandırılırlar. Müasir müharibələr də 
bu sxem üzrə gedir-hər hansı bir ölkənin başçısı öz istəyinə görə 
müxtəlif məqsədlərlə əvvəl hərbi qüvvələrin beynini yuyur orada olan 
əxlaqi etik prinsipləri silir. Yeni düşmən ideologiyası yaradır və onları 
buna inandırır, bütün əhalinin ağlını oğurlayır, təbliğatla öz 
məqsədlərinin düzlüyünə şərəfli olduğuna inandırır, sonra qəsbkarlıq 
edir. ABŞ rəhbərliyi Buş , ardınca Obama məhz bu üsulla İraqda, 
Əfqanıstanda hazırda müharibə aparır. İranı və Koreyanı yeni 
müharibə planlarına daxil edir. Müxtəlif provokasiya ilə Şimali və 
Cənubi Koreyanı bir - birilə müharibə etməyə yönəldir. Əvvəlki 
prezidentlər isə Amerikaya dəxli olmayan Vyetnamda, Kambocada 
Koreyada müharibə aparmışlar. Demək, burada təşkiledici, idarəedici 
qüvvə başçıdır, başçının dayaqlarıdır,  döyüşçülər və adi əhali  sadəcə 
onun vasitələridir, alətləridir. 
       Digər misal . Orta əsr. Ölkə idarəsində şah və ya kral dözülməz 
vergi, rüsumlar yükü qoymuşdur və yeniləşməyə isə xeyli manelər 
qoymuşdur, insanlar təzyiq altında pis yaşayırlar . Bütün yığılan pullar 
şahın xəzinəsinə gedir, məmurlara maaş verilir. Müəyyən qoruyucu 
qalalar, ictimai binalar, yollar irriqasiya qurğuları və s. tikilir, 
döyüşçülərin təminatına, maaşına xərclənir. Tabe olanların heç bir sivil 
siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni hüquqları yoxdur. Bütün  əhali şahın –
xanın mülkiyyətidir və döyüşçü, işləyən, məhsul yaradan, vergi verən 
funksiyalarını icra edirlər. Bu prosesdə sistem belə işləyir: - həddən 
artıq vergi yükü və pulsuz iş mükəlləfiyyəti altında insanlar dözə 
bilmir, əzab çəkir, bəzən üsyan edirlər və bu  amansızlıqla yatırılır. 
Daim bu şah digər şahlığa hücum edir və ya digər şahlar bura hücum 
edir. Şahın məqsədi daha böyük ərazidə daha çox insanlara ağalıq 
etmək, vergi almaqdır- varlanmaqdır- güclənməkdir. Onlar başqa 
dəyərlər görə bilmirlər. Vəhşi heyvan stadiyasından bəzi regionlarda  
insanlıq təzəcə ayrılmışdır, ona görə elə vəhşi həyatın prinsiplərilə 
yaşayır, ağılları hələ yaradıcı, istiqamətləndirici, optimal ictimai sistem 
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yaratmaq səviyyəsinə çatmamışdır. Onlar dinin təbliğatı və təlimlərinə 
əsasən həyatın elə belə allahdan qurulduğunu qəbul edir, onu dəyişməz 
hesab edirlər, əslində heç onu dəyişmək ağıllarına gəlmir.  20-ci əsrə 
qədər varlanmaq və güclənmək yarışı, ətraf mühitə aqressiv münasibət 
əsas dəyər olmuşdur.  “Artıq 19-cu əsrdə aristokratik dövlətlə cəmiyyət 
arasındakı aralıq məsafəsi yaxınlaşır”,  zorakılıq və   müəyyən sosial 
tələbatları ödəməklə əvəz olunur (4 ) 
      Elə bir təşikati quruluş yaradıla bilərmi ki, varlanmaq, güclənmək, 
dominatlıq  trendi  təbii olaraq qalsın- bunlar olmasa cəmiyyət inkişaf 
stimulundan məhrum olar- lakin bu  zəruri olaraq  məntiqi 
bərabərsizliyə, ədalətsizliyə, müharibələrə gətirməsin.  
      Elə bir təşikati quruluş yaradıla bilərmi ki,  onun yenə də mənfi - 
müsbət  və ya İn -Yan xarakteristikası qalsın, lakin ümumi nəticəsi 
insanlar üçün  irəliyə doğru inkişaf olsun. Axı quş da qanadı ilə  bir- 
birinin əksinə hava çırpanda irəliyə gedir. İnsan cəmiyyətində də iki 
bərabər əks qüvvə layihələndirib işə salmaq olarmı ki, onların qarşılıqlı 
əlaqələri- mübarizə və dialoqu nəticəsində hamı üçün yaxşı həyat 
yaransın, cəmiyyət uğurla inkişaf etsin? 
       Bu ziddiyətli məsələni həll etmək lazımdır. Bunu həll etmək üçün 
texniki ixtiraçılıq metodları həddən artıq həllər verir. Deyərdim ki, 
həmin varlanmaq, güclənmək, dominantlıq  dəyərlərinin hansı 
dərəcədə, hansı məsələdə, hansı istiqamətdə, nədə? - sualları üzrə yeni 
mahiyyətini tapmaqla və yeni kombinasiyada məsələ həll oluna bilər. 
Lakin hər bir ərazidə məskunlaşmış məxsusi  cəmiyyət üçün müəyyən 
zamanda yalnız bir həll daha optimal düzgün ola bilər. Ona görə 
gələcək fəsillərdə məsələnin ümumi həllini təklif edərkən sizlərə onun 
spesifik ərazi milli xarakterə uyğun yeni elementlərlə təchiz etmək və 
ya çıxarmaq  lazım gələcəkdir.    
       Bu iki misalda hər iki qanun: yaşamaq uğrunda mübarizə və onun 
ikinci fazası dominantlıq özünü göstərir. Yəni yaşamaq üçün zəruri 
səviyyə əldə edilir- bu adi vasitələrlə əsasən dinc edilir, sonra 
yaşamağın hər bir sahəsində, bəndində daha yaxşı üstün mövqelər əldə 
etmək uğrunda mübarizə başlayır və şiddətlənir. Onun dalınca ərazidə 
regionda, sonra dünyada hegemonluq və hegemonlar içərisində ən 
böyük tək hegemon olmaq  uğrunda mübarizə pillələri gəlir. 
 
2.1. Dövlət idarəetmə sisteminin evolyusiyası 
 
Dövlət, nəzəiyyəcə  cəmiyyətin yaratdığı idarəetmə təşkilatıdır. 
Dövlətin məqsədi həmi iqtisadiyyatı bu ya digər dərəcədə idarə etmək, 
nizamlamaq, cəmiyyəti idarə etmək, təhlükəsizliyi və asayişi qorumaq 
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və müxtəlif ictimai – sosial, təhsil, səhiyyə və s. xidmətlər 
göstərməkdir. Cəmiyyətin ilk təşkili quruluşu ibtidai icma – qəbilə, 
tayfa olmuşdur ki, burada əvvəl  a) ictimai qərar qəbulu sonra isə b) 
qəbilə başçısının idarəsi - şamanın iştirakı və məsləhəti ilə - olmuşdur. 
Sonrakı dövrdə Təkbaşçı idarə böyümüş, başçının köməkçiləri, 
nəzarətçiləri, hesablayıcılarıəlavə edilmiş, nəhayət, bütöv idarə 
bürokratiyasına çevrilmişdir. Idarəetmə müxtəlif böyük funksiyaları 
ayrıca başçılara bölərək bir baş kralın, çarın, şahın rəhbərliyi altında 
aparılmışdır.  Idarəetmə spesifik formalar almışdır : Aristokratiya, 
monarxiya, oxlokratiya, oliqarxiya, demokratiya, tiraniya.   
        18 –ci əsrdə politologiya - siyasi hiyləgərlik  elmi yenidən 
meydana çıxır və texniki elmlərin, fizikanın  bütün yaradıcılıq , 
rasionalizasiya metodlarını, texnikasını siyasətə gətirir, onları siyasətin 
alətləri edir. Qədim yunan “politika” –sını yazan Aristotel-Polibiy 
siyasət nəzəriyyəsi yeni həyat əldə edir. Siyasət ictimai sistemlər 
(dövlətlər) arasında və daxilində dominantlıq haqda  nəzəri və praktiki 
fəaliyyətə çevrilir və dövlətlərin əsas fəaliyyətinə yeni məna qatır. 
Ağılın artması və politologiyanın aktiv təbliğatı və öyrənilməsinin 
nəticələri 20-ci əsrdə özünü göstərir; 18-19 –cu əsrdəki  açıq  
qəsbkarlıq, qəddar müstəmləkəçilik siyasəti öz formasını dəyişir. 20 –
ci əsrin iki dünya müharibəsindən sonra rasional politikanizm 
meydana gəlir. Bu termini mən irəli sürürəm və mənası dominantlıq və 
varlanma uğrunda mübarizənin rasional üsullarla dinc, könüllü, üstü 
örtülü davam etdirilməsi deməkdir. Müstəmləkələrə azadlıq verilir. 
lakin mahiyyət dəyişmir, dövlətlər arası münasibətlərdə zorakılıqla 
tabeçlik ticarətlə, mədəniyyəti dəyişməklə və dominantın 
mədəniyyətini ixrac etməklə, təbliğatla, təbii sərvətlər, enerji xətləri, 
çay, dəniz, körfəz, boğaz yolları siyasətbazlığı ilə  əvəz olunur. Məlum 
olur ki, zorakılıqla deyil, köhnə üsula nisbətən könüllü əməkdaşlıq, 
yəni birinin digərinə könüllü xidmətkarlığı daha faydalıdır. Nə şiş 
yanır, nə kabab. Hər şey allahın gözündə ədalətli obrazını alır. Ən 
optimal əlaqələr, ən yüksək dominantlıq məhz könüllü əlaqələr- 
könüllü tabeçilik və diktatı könüllü qəbul etməklə  yaranır.           
Dövlət təşkilatının  həqiqi və əbədi xassələri.  
Dövlətdə hakim sinfin və onun parlamentdə və icra 
hakimiyyətlərindəki vəzifəli şəxsləri prezident, nazirlər, komitə 
sədrləri və s. daim vəzifələrindən varlanmaq üçün istifadə etmək 
marağı qalır və imkanlar düşən kimi bunu edirlər, imkanları da özləri 
yaradırlar. 
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1. Xalqın mənafeyi və ölkənin inkişafı bütövlüyü daha az dəyərə 
malikdir, nəinki şəxsi varlanma və vəzifədə uzun müddət 
qalmaq 

2. Bütün  parlament və icra aparatı öz mənafelərini təmin edən 
qanunlar yazır və icranın belə formasını həyata keçirirlər  

3. Qanunlar, bəyanatlar və ideologiyalar hamısı birinci növbədə 
vəzifəlilərin mənafeyinə xidmət etmək üçün, lakin cəmiyyəti 
aldatmaq, həqiqəti bilməkdən yayındırmaq üçün  verilir. 

4. Bütün əhali, dövlət ərazisindəki  iqtisadi qurumlar öz 
mənafelərindən başqa eyni zamanda  dövlət strukturlarındakı 
vəzifəlilərin şəxsi mənafe məqsədlərinə xidmət edir. 

5. Dövlət öz fəaliyyətində daha uzaq və abstrakt formada ifadə 
edilən məqsədlər elan edir və insanların başını bu gözləmə 
prosesilə qatır və öz davranışlarını bu ideya ilə üstünü örtür. Bu 
məqsədlər tamamilə şüurlu şəkildə əldə edilə də bilər edilməyə 
də bilər. Bu məqsədlər dövlətin ideologiyası olur. Dini 
ideologiya-ədalətin bərqərar olması yaxud kommunist 
ideologiyası- sinifsiz bərabərlər cəmiyyəti qurmaq ideyası və 
ya ABŞ-ın dünyada hegemon olmaq ideyologiyası eyni 
xarakterli alətlərdir və cəmiyyətin başını qatmaq, bu ideyalar 
altında fəaliyyətini gizlətməkdir. Hər dövləti araşdırsaq çox 
gülünc və uydurma ideyalar - maskalar tapa bilərik 

6. Hakimiyyətlərin 3 qola bölünməsi tamamilə formaldır 
Bu xassələr dövlətin təbii tarixi xassələridir, hansı ki əhalinin iştirakı 
və nəzarətinin  müxtəlif   dərəcələrində  azala, çoxala, dərində gizlədilə 
bilər.  
6-cı xarakterə əlavə etmək lazımdır ki , bütün dövlətlər ən azı yaxşı 
həyat qurmağı və inkişafı  ən çoxu isə müəyyən sahədə dominant 
olmağı vəd edir. Istənilən faşist, sosialist, teokratik, monarxik, tiranik 
dövlət belə etmişdir. Aparılan bütün siyasətlər, tədbirlər həmin 
məqsədlərin adı altında edilir ki, cəmiyyətin gözlədiyi ilə uyğun gəlsin. 
Lakin adətən bu məqsədlər altında tamamilə ona zidd, onu əldə edə 
bilməyəcək siyasətlər qurulur və əsas məqsəd hakim sinfin maddi 
rifahı, iqtisadi və siyasi üstünlüyü olur.        
       Demək lazımdır ki, istər dövlətlər arası siyasət, istər dövlət daxili 
siyasət hansı ki bir ideologiya altında həyata keçirilir, əsas məqsədi 
elan edilən məqsədi əldə etmək deyildir və yalnız hakim qrupun siyasi 
güc əldə etməsi üçün edilir. Demokratiya, yaxşı həyat, güclü dövlət, 
azadlıq, liberal bazar məqsədləri  hamısı cəmiyyətin başını 
aldatmaqdır. 
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      Evolyusiya nəticəsində dövlətlər arası münasibətlərdə böyük 
dəyişiliklər baş verdiyi kimi məsələn, qüvvələr balansından kollektiv 
təhlükəsizlik sisteminə keçid;  zorakılıqdan mədəniyyət  və ticarət 
vasitəsilə digərini istifadə etmək, ölkələrin daxilində də böyük 
çevrilmə baş verir. Lakin orta əsrlər dövlətinin həm xarici dövlətlərə 
münasibətdə həm daxili əhaliyə olan münasibətdə yırtıcı, istismarçı, 
zorakı mahiyyəti itmir, yeni funksiyalar  və ideologiya ilə dərində 
gizlədilir və istənilən zaman şərait olsa işə salına bilər. Lakin bu 
mahiyyət geridə qalmış dövlətlərdə - monarxiyalarda, formal 
respublikalarda özünü daha aşkar göstərir. Niyə?  Sonrakı bölmələrdə 
geniş izah edilən bu səbəb- ümum dünya struktur elementlərinin 
kombinasiyadan (kombinasiyalar ierarxiyasından) ibarət olmasıdır. 
Yəni tarixi evolyusiya nəticəsində tamamilə harmoniya yaradıcı 
qanunlara görə  ictimai sistemlərə digər yeni elementlər daxil olur, 
yeni kombinasiya-struktur yaranır. Bu strukturun   əsas həlledici amili 
cəmiyyətlə  dövlətin qarşılıqlı təsir nisbətləridir, hansı ki  nəticəsi 
mövcud evolyusiya məhsullarıdır- dövlət növləridir, institutlar, 
hüquqlardır, vəzifələrdir, həyat tərzi və onun səviyyəsidir . 
      Məsələn, dövlətin həqiqi sifətini əks etdirən son tarixi hadisələrə 
baxaq.  Budur 1991-ci il 6 Dekabr SSRİ ləğv olunur və MDB 
yaradıldığı elan edilir. Bu dövlətlərin çoxunda, məsələn, Qafqaz 
respublikalarında hakimiyyət cəmiyyəti unudub öz varlanması və 
kapitalistə çevrilməsi hayına qalır. Zavod və fabriklər xüsusi siyasətlə 
dayandırılır; bunun üçün enerji, su tarifləri, torpaq, əmlak  və gəlir 
vergiləri həddən artıq qaldırılır və onlar bankrot edilir, kredit 
verilmədən imtina edilir, elmi tədqiqat, konstruktor, layihə insitutları 
dayandırılır. İşçilər kompensasiya, yeni iş vermədən bayıra atılır.  
Səbəb kimi bunu zavodların köhnə olması və xarici əlaqələrin  
qırılması ilə izah edirlər. Lakin bu qədər yalanı və nihilizmi hələlik 
bəşəriyyət görməmişdir. Zavodları bağlayaraq fəhlərləri toplaşıb birgə 
etiraz etməkdən məhrum etmişlər. Məqsəd ictimai istehsalı 
dayandırmaqla məmurların xaricdən mal gətirib ticarət etməsi üçün 
şərait yaratmaqdır. Burada bütün 90 % əhali dövlət strukturuna qurban 
verilir. Xüsusi qanunlarla və  diskriminativ idarə ilə torpaqlar, əmlak, 
müəsisələr varlanmış dövlət məmurlarının və klanların  əlinə keçirilir. 
Etirazlar eşidilmir, zorakılıqla qarşısı alınır. Bu fakt bütün   dövlətlərin 
əsil təbii keyfiyyətlərini  sübut edir. O həmişə  xalqı əzməyə, onu, 
torpağı, milli ehtiyatları, milli əmlakı öz mənafeyinə qurban verməyə 
hazırdır, baxmyaraq ki, daim xalqa xidmət etməsindən danışır. Məhz 
vacib məsələ dövlət rəsmilərinin bu imkanlarının qarşısını yeni ictimai 
sistem yaratmaqla almaqdır.  
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     Məsələn, orta əsrlər dövləti müəyyən bir kralın adı ilə və ya 
dinastiyanın adl ilə  adlanırdısa, indi  xalq dövləti, milli dövlət, 
respublika, rifah dövləti, sosial demokratiya dövləti adlanır. Bu 
dövlətlər  nəzəriyyədə cəmiyyətin formalaşdırdığı və idarə etdiyi 
dövlət hesab olunur. Lakin bir çoxlarının adı xalq və ya respublika 
dövləti olsa da əslində elə hər hansı bir tayfanın, klanın, kralın dövləti 
kimi qalmışdır. Onların da bəlası məhz elə budur. 
      Əgər müstəmləkəçilik dövründə müqavimət, narazılıq olurdusa, 
millətlər özlərinin əzildiyini, istismar edildiyini hiss edirdisə, indi 
keçmiş müstəmləkələr könüllü yalvarıb öz iqtisadi imkanlarını 
hegemona bağışlayır və ya ucuz verir, özləri onların gəlib zavod, 
fabrik tikib, onları istismar etməsini, onlara məsləhət verməsini  xahiş 
edir. 
       Gördüyümüz kimi politologiya bəşəriyyətə müəyyən dərəcədə 
dinc dövr gətirdi, lakin zəifləri güclülərin boyunduruğu altına  zor 
işlətmədən, könüllü  saldı. Nəticədə dünyanın inkişaf prinsipi 
dəyişmədi, hər iki qanun öz rolunu dəyişmədən bu günə qədər oynayır 
. Dinc könüllü istismar dövrü, faktlar göstərir ki, yenə də əsas problemi 
-sülh içində hər bir insanın xoşbəxt yaşamasını-həll etmədi.  Bütün 
hegemonların və müstəmləkədən azad olmuşların öz aralarında 
razılaşmaları hər iki tərəfdən dövlət və təşkilatları varlı hakim məmur 
sinfinin mənafeyinə - hakimiyyətdə qalmasına və varlanmasına xidmət  
etməyə başladı. Zəhmətkeşlərin mənafeyi isə ən aşağı hədlərdə 
saxlandı.  Demək, hər iki tərəfin-həm kolonistlərin, həm də azad olmuş 
keçmiş koloniyaların - dövlət aliləri, liderləri razıdır, cəmiyyətlər isə 
narazı- istismar olunan vəziyyətdə qaldı. Qeyd etməliyəm ki, istər 
dövləti və istər  istismar olunan,  kasıb və əzilən insanların səbəblərini 
araşdırsaq onların özlərinin, kollektivinin, ailəsinin xeyli günahkar 
olduqları aşkara çıxır. Lakin günahkar konkret olaraq bu insanların 
daşıdığı, sitayiş etdiyi  təşkil sistemi və bu konstruksiyanın  konkret 
şəxsləri, konkret münasibətləri, baxışları, dəyərləridir. Əzilənin 
tamamilə günahkar olması - qədim ideya düz çıxır. Yəni ağılın olması 
hələ azdır, digər amillər də olmalıdır ki, inkişaf baş versin. Məhz digər 
amillər ətraf mühitdə (sosial, iqtisadi, təbiət, idarə və s .) yerləşir.  
Beləliklə, hər cəmiyyətin və insanın yaxşı həyatı əldə etməsi üçün  üç 
məsələ həll olunmalıdır:  
1) ümumi bəşər- təbiət sisteminin yaxşı konstruksiya edilməsi və düz 
işləməsi ; 2) bəşəriyyəti  təşkil edən hər dövlətin , icma və ailənin 
,insanın  təkmilləşdirilməsi və rasional həyat tərzinin, rasional 
inkişafın əldə edilməsi və 3) təbiətin qorunub saxlanması və 
yaxşılaşdırılması, tarix ərzində qırılmış yaşıllıqların bərpası, habelə 
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Afrikada ağacları yeyən, qıran heyvanların: fillərin,  zürafələrin, vəhşi 
keçilərin sayının kəskin azaldılması.   
 
2.2. İqtisadi sistemin evolyusiyası   
 
Bu bölmədə qısa qeyd etməliyəm ki, ilk insanlar meydana çıxanda 
əvvəl onların iqtisadiyyatı ovçuluq oldu, sonra əkinçilik,  ticarət, 
sənətkarlığı əhatə edən  quldarlıq dövrü; şəxsi və icma mülkiyyəti - 
torpaq və əkinçiliyə əsaslanmış feodalizm dövrü; sonra sənətkarlığın 
mərkəzləşməsi və sexlərin meydana çıxması və texnoloji inqilabların 
nəticəsi olan kapitalizm, daha sonra ictimai mülkiyyətə əsaslanan 
sosializm  meydana çıxır.  Burada diqqətimizdə əsas kapitalizm və 
ondan sonrakı mümkün iqtisadi modellər olacaqdır.   
Tamamilə doğrudur ki, “liberalizm sərvətləri  topladı,  müəyyən az 
miqdarda kapitalistlərin gücünü artırdı, lakin əhalinin böyük bir 
hissəsini və məhsul alətlərini mülkiyyətçilərindən asılı edərək sosial və 
iqtisadi quldarlıq yaratdı” (5, 29). Kapitalizmin bu ümumi 
xarakteristikası indi də qalmışdır. Lakin o bu gün müxtəlif formalar, 
modellər almışdır. Məsələn,  a) rasional kapitalizm (Almaniya, 
Skandinaviya ölkələri) var, hansı ki  b)rasional sosializmə yaxındır və 
ictimai və dövlət nəzarəti, nizamlaması altındadır, c) vəhşi kapitalizm 
var, hansı ki bazarın hegemon idarəsi altındadır (ABŞ, Avstraliya, 
Cənubi Koreya, Türkiyə)  d) məmur kapitalizmi var (Azərbaycan, 
Ermənistan) - hansı ki bütün ticarət və istehsal  dövlət məmurlarının və 
sülalələrinin əlindədir və ya müəyyən rüşvət müqavibilndə himayəsi 
altındadır. Bazar azad deyil, məmurun şəxsi xeyrinə uyğun işləyir. 
Dövlət məmur- kapitalistlərin monopolist statusunu qoruyur və 
korrupsiya, böyük bərabərsizlik, kasıblıq və s. pis nəticələr yaradır. 
      Eyni 2 qanun - yaşamaq uğrunda mühitdən istifadə və dominantlıq 
uğründa mübarizə  eynilə icmalar, qruplar daxilində də fəaliyyətdədir. 
Ölkələr daxilində də əvvəlki zorakı şah-kral hakimiyyəti və insanları 
ən az dözülə bilən şəraitdə istismar rejimi  də 20-ci əsrdə böyük 
dəyişiliyə uğradı. 
      Karl Marksın və Fridrix Engelsin son ictimai formasiya olan 
kapitalizmin tənqidindən və sosialist nəzəriyyəsindən sonra aparıcı 
kapitalist dövlətləri öz səhvlərini anladılar və kapitalist sistemini 
reformasiya etdilər. Fəhlə və kəndli-fermer sinfinə müəyyən dözülə 
bilən həyat şəraiti verərək (bir az yaşamaq imkanlarını artıraraq) 
onları inqilab etməkdən və böyük ixtişaş törətməkdən çəkindirdilər. 
Qismən müvazinətli cəmiyyət yarandı. 
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     Lakin inkişaf gedir, şüurlar biliklər artır, insanlar öz ağılları ilə 
vəziyyətlərini, yaxşı yaşamaq arzularını və dövlətin onlara verdiyi  
yaşamaq imkanlarını müqayisə edirlər, yenidən böyük çatışmazlıqlar 
olduğunu aşkar edirlər.  
Avropa və Şimali amerika qitəsindən, Çin, Avstraliya və Yaponiyadan 
başqa bütün ölkələrdə yaşamaq, yaratmaq, işləmək yaratmaq və 
mədəniyyət imkanlarının hədsiz bərabərsizliyi mövcuddur. Seçilən 
həmin ölkələrdə də cənnət deyil, orada da ictimai sistem müxtəlif 
sosial, etik,  siyasi problemlərə səbəb olur.    
Bərabərləşməyə doğru tarixi trend özünü zaman – zaman daha aşkar 
göstərməyə başlayır. Bəzən gizli, görünməz olur. Alimlər 
tədqiqatlarında müəyyən edirlər ki, orta hesabla dünyada və ya ölkələr 
üzrə 80% milli gəlir 20% əhalinin cibinə toplanır (3, 24 ). İstismar, 
aldatma, qeyri -etik prinsiplər üzərində qurulan kapitalizm öz mənfi 
keyfiyyətlərini getdikcə daha aşkar göstərir. Gerçəklik məhz 
bəşəriyyəti xoşbəxtliyə çıxarmaq və yer kürəsində həyatı xilas etmək 
üçün yeni ictimai quruluşu layihələndirməyi, yeni prinsiplərə keçməyi 
tələb edir. 
      Yeni ağıllanmış bəşəriyyət üçün hansı yeni ictimai quruluş təklif 
oluna bilər. Şübhəsiz, bu yeni struktur yeni prinsiplərlə yaşayan, idarə 
edilən bir sistem-yeni sivilizasiya  olmalıdır. 
Yeni ağıl dövrü – rasional cəmiyyət tarixi başlayır.  Bax:  rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsi və konstruksiyası 
 
2.3. Təfəkkürün evolyusiyası 
 
Təfəkkürün evolyusiyası bir çox mütəfəkkirlərin, məsələn, Oqust 
Kontun və Hegelin  əsərlərində məyyən dərəcədə işıqlandırılmışdır (6, 
səh. 356, 490). Hegel düşüncə tarixini şərq - burada hamıda qul 
psixologiyası qüvvədədir, insan azad deyil, antik –bəziləri azaddır, 
çoxu qul düşüncəsinə malikdir və alman – burada hamı azaddır -
mərhələrinə böldüyü halda, Kont  başqa  3 mərhələyə bölür. Teoloji-
insanlar allahlara və ruhlara inanır, dini avtoritetlərə sitayiş edir və 
monarxiyanı təbii qəbul edirlər;  metafizik - allah deyil, təbiət ilk 
yaradıcı hesab edilir,  avtoritetə inam azalır, monarxın yerinə xalq 
hakimiyyətini qoymaq istəyirlər, düşüncə azad olmağa başlayır və 
pozitiv- bu dövrdə elmin üstünlüyü başlayır və teologya və 
metafizikadan imtina edilir. Kontun mövqeyi daha obyektiv görünür. 
Təfəkkürün  evolyusiyasını bütün fəlsəfə tarixi və qaydalar, normalar 
tarixi əks etdirir. Mən bu evolyusiyanın bəzi cəhətlərini qeyd etmək 
istərdim. Bu evolyusiyanı ağac formasında təsəvvür etsək, onun yalnız 
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ən böyük və uzun budağı Kontun təsvirinə oxşayır. Lakin digər 
budaqları müxtəlif uzunluqda və yoğunluqda olaraq müxtəlif xalqlarda 
və coğrafi ərazilərdə olan evolyusiyanı təsvir edir, belə ki onlar bu və 
digər səviyyəyə hələ gəlib çatmamışlar. Bəşər inkişafı ağacı 
gövdəsindən çıxan və təfəkkürü əks etdirən ən uzun budaq:  
başlanğıcda allahlara və ruhlara inanır, onlardan qorxur, sitayiş edir və 
kömək istəyirlər. Texniki alətlərin, istehsalın, elmin inkişafı və daha 
böyük icmalaın yaranmsı ilə insanlar allahlar aləminə öz icma 
quruluşlarını- başçı və köməkçiləri, idarə edənlər, cəza verənlər  
sistemini  köçürürlər. Onlar içərisindən bir baş allah seçib onu ali idarə 
edən qəbul edir, qalan ilahilərə isə mələk – köməkçi adı verirlər. Bu 
hadisə  Orta şərqdə başlayır; əvvəl zərdüştlüklə, sonra yəhudiliklə və 
induizmlə daha sonra xristianlıqda. Bu prosesdə  ideyanı ilk söləyənlər 
özlərinə peyğəmbər, allahla danışan, xəbər alan statusu verirlər və 
icma başçısı olmağa çalışırlar və bəzən olurlar. Icma üzvləri də 
qorxudan və avamlıqdan və ya qılınc gücünə onlara inanır və tabe 
olurlar, kimi tez, kimi gec. Şərqdə (Çində, Hindistanda) isə belə 
adamlar özlərinə peyğəmbər adı vermirlər və hakimiyyəti tutmağa 
çalışmırlar. Onlar insana əzablardan elə bu dünyada xilas olmağı 
öyrədirlər. Paralel olaraq təbiəti və insanı dərk edən müxtəlif 
nəzəriyyələr qurulur. Yeni eranın 15 –ci əsrindən başlayan intibah və 
maarifçilik dövrünə qədər insanlar dövləti, krallığı, xanlığı allahın 
yaratdığı və dəyişilə bilməz qəbul edirlər. Lakin ilk dəfə intibah 
dövründə qapalı çüşüncələr açılır, insanlar dövlətin və hər şeyin 
dəyişilə biləcəyini, yeni quruluş qurmağın mümkünlüyünü, insanın 
təbii hüquqlarını və dövlətin mahiyyətini başa düşürlər. İntibah və 
maarifçilik ideyaları sonradan müsəlman dünyasına da yayılır və 
islamın da reforma olunması ehtiyacını mütəfəkkirlər anlamağa 
başlayırlar. Katolik dinin insanlar və dövlət üzərində hakimiyətinə son 
qoyulur. Avropada bir  çox xalqlar öz krallarını edam edirlər. Lakin 
Avropada 16 - 18 əsr  reformasiya və maarifçilik hərəkatının əas 
ideyaları daha qədimdə və əsasən  Şərqdə yaranmışdı. Məsələn: 
dövlətin müqavilə əsasında yaranması, ali hakimiyytin xalqa məxsus 
olması - Moç-çsı e.ə.V əsr, Çin; allahın ali şəxsiyyət olması və dünyanı 
idarə etməsi fikrinin rədd edilməsi, insanın taleyinin öz əlində olması 
ideyası – Budda e.ə. Xİİİ əsr Hindistan və stoiklər Yunanıstanda; 
Monarxın xeyrxah Hörmüzd tanrısının  qulluqçusu olması və şərə qarşı 
mübarizə etməsi və ədaləti qorumalı olması; insan həyatının etik 
əsasları: necə yaxşı düşünmək, necə danışmaq, necə özünü aparmaq- 
Zərdüşt- e.ə. Vİİİəsr; İran-Azərbaycan; hakimiyyətin bölünməsi- 
Zenon e.ə. İİİ əsr; təbiət allahlar qarışmadan inkişaf edir- Epikur e.ə. 
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İİİəsr; quldarlığın, şəxsi mülkiyyətin, qeyri -bərabərliyin ləğv edilməsi 
ideyası– ilk xristianlar və İİ əsr xristian eretikləri; hakimiyyətin 
bölünməsi ideysının ilk dəfə Roma respublikasında reallaşdırılması; 
dövlət rəhbəri yalnız seçilməlidir və o tirana çevrildikdə xalq onu 
taxtadan sala və  öldürə bilər- İslamın Xaricilər təriqəti Vİİ əsr; 
maariflənmiş monarx-An-Nazzam İX əsr; sosial ədalətsizliyin səbəbi 
əmlakın qeyri - bərabərliyidir – Məzdək, V əsr, İran; İnsanlar əmlak və 
sosial bərabərliyə malik olmalı, idarə edənlər və idarə olunanlar sinfinə 
bölünməməli, dövlət və aparatı ləğv olunmalı, insanların  hamısı 
birlikdə işləyib məhsulu bərabər bölməlidir, dünya dövləti, 
mərkəzləşdirilmiş dövlət, xalq çardan ağıllıdır ideyaları - Nizami 
Gəncəvi, Xİİ əsr, Azərbaycan (6, səh 22-120 və 7, səh 61-70). Lakin 
Şərqdə  bu ideyalar  ictimai şüura keçə bilmədi, nəticədə ictimai 
quruluşlar, dünyabaxışlar dəyişdirilmədi, despotizm daha güclü çıxdı. 
Despotizmin səbəbi isə bütün şərqdə əzəldən tək hakimiyyətin dəb 
olması idi, burada xalq yığıncaqları olmurdu. Belə ki despotizm  
insanların şüurunun açılmasına, sərbəst düşünməyə, çara qarşı çıxmağa 
mane olurdu, insanlar özlərini çarın qulu hesab edirdilər, çarın hər bir 
hərəkətini  düz sayır və qəbul edirdilər, onu tənqid etmək ağıllarına 
gəlmirdi. Halbuki digər qeyri - şərq xalqlarında tarixən kollektiv idarə 
etmə, ictimai yığıncaqlar  adət idi və düşüncələri müəyən qədər 
azadlığa meylli idi, ona görə reformasiya və maarifçilk ideyaları 
sürətlə yayıldı və kütlələrin əli ilə bir çox reformalar, inqilablar baş 
verdi.  
      Bu hərəkat nəticəsində  Azadlıq, demokratiya, bərabərlik, şəxsi  
hüquqlar və şəxsi mülkiyyət hüquqları şüarları altında feodalizmə son 
qoyulur və kapitalizm cəmiyyəti və dövləti qurulur.  
İlk baxışda bu hamıya xoş gəlir. Lakin tezliklə bu imkanlardan 
hamının deyil, yalnız 20-30 % insanın istifadə edə bilməsi və yeni 
istismarçı və ədalətsiz bir cəmiyyətin yaranmasını insanlar- əzilənlər 
başa düşməyə başlayırlar. Biri ağa olursa beşi ona nökər olur. 
Kommunistlərin böyük elmi araşdırmaları, təbliğatı və təşkilatı işi 
nəticəsində, nəhayət, 1917-ci ildə sosialist inqilabı baş verir və SSRİ 
1922 ildə yaradılır və sosializm qurulur. Sonra bəşəri sistem 2 hissəyə 
ayrılır- sosiaist və kapitalist. Bu hadisə şüurlarda böyük inqilaba 
çevrilir. Sosialist təcrübəsini öyrənən kapitalist dövlətlər eynən fəhlə 
və kəndlilərin sosial ehtiyaclarını ödəməklə inkişaflarını davam etdirir 
və aparıcı və hegemon kapitlist dövləti ABŞ sosializmin başında duran 
SSRİ-ni məhv etmək üçün planlar qurur. Allen Dallas 1945 –ci ildə 
SSRİ-ni dağıtmaq planında bu xalqların mənəviyyatını pozmaq və 
ideyalarını, inamlarını sarsıtmaq təklifini verir. Nəhayət,  1985 -ci 
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ildən sonra onun zəif yerini və yeni ağılsız, rüşvətxor və sosializm 
nəzəriyyəsini anlamayan və buna görə də hədsiz səhvlər edən 
rəhbərliyini ələ alaraq onun axırına çıxır  və SSRİ-nin parçalanmasına 
nail olurlar. 
      Lakin bəşər dünyasında ağılın xeyli inkişafı və dərinləşməsi indi 
həm kapitalizmin, həm  də xalis sosializmin sovet variantının qüsurlu 
olmasını və yeni cəmiyyətin yaradılması axtarışlarına səbəb olur. 
      Hazırda biz bütün keçmiş və yeni mütəfəkkirlərin Kontun, 
Marksın, bütün bəşəriyyətin əbədi arzusu olan ədalətli, yaxşı 
cəmiyyətin  qurulması astanasındayıq. Müəllifin bu kitabı məhz bu 
cəmiyyətin ümumi fəlsəfi baxışları, onun ictimai quruluşu, iqtisadi 
prinsipləri, əxlaqı və  idarə edilməsi mexanizmi haqqındadır. Bu 
cəmiyyətdə ölkə idarə edənlərə-dövlətə və idarə olunanlara - cəmyyətə 
bölünmür. İkisi də birləşmiş vahid idarə və həyat tərziilə yaşayırlar. Bu 
ictimai sistemdə siyasət ləğv edilib və heç kəs  dövləti heç nədə ittiham 
edə bilməz, çünki özü idarədə iştirak edir, hər kəs dövlətin və 
cəmiyyətin bir hissəsidir və hər kəs yaxşı və pis nəticələrə özü 
cavabdehdir. Artıq dövlət və cəmiyyət sözlərini eyni zamanda işlətmək 
yersizdir. Yəni cəmiyyət elə dövlətin özüdür, dövlət isə cəmiyyətin 
özüdür. Bu sözlərdən hansısa biri, yəqin ki, dövlət istifadədən 
çıxacaqdır. 
 
2.4. Cəmiyyətin təşkili  konstruksiyası   və  onun nəticələri   
 
     Tarix və bu günün reallığı çox aydın göstərir ki, müxtəlif sosial, 
siyasi, həyat tərzi  keyfiyyətləri, ideologiya, xoşbəxtlik hissi  təsadüf  
deyil, məhz cəmiyyətin müəyyən təşkili konstruksiyasından asılıdır. 
Məsələn, bir ölkədə azadlıqdır, lakin böyük kasıblıq və varlılıq var 
birində hamı toxdur, hamının işi var, lakin azadlıq ( söz, şəxsi, iqtisadi, 
siyasi) yoxdur. Birində totaliyarianizmdir, yəni insanların düşüncəsi və 
hərəkətləri üzərində total dövlət nəzarəti var. lakin millət mənəvi 
dəyərlərlə birləşmişdir və istənilən məqsədi yerinə yetirməyə hazırdır.  
Birində azadlıqdır, lakin bu azadlıq yalnız dövlət məmur təbəqəsinin 
klanları və dostlarına aiddir və millət acdır, bir neçə kapitalist ağaya və 
məmurlara xidmət edir, rüşvət verir. Birində həyat təhlükəsizdir və 
fərdi azadlıqlar var, lakin avtoritayian hökumət altında əzilir. 
Morqentau  yazır: “Ədalət və demokratiya bir ölkədə bir məna kəsb 
edir, digər ölkədə başqa məna”(4, 282). Liberal demokratlar özlərinə 
aid etmədən yalnız düşmən cəbhəsi üçün yaratdıqları totalitarianizm  
terminini də 2 növə ayırırlar: kommunizm və faşizm (2, s 654-655). Bu 
reallıqları analiz etdikdə görürürk ki, doğrudan da hər konkret nəticə 
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üçün konkret təşkil modeli tələb olunur. Başqa sözlə hamının qarnının 
tox və işi olması üçün  daha çox ictimai mülkiyyətin lazımı hədlərdə 
olması və dövlətin müəyyən hədlərdə totalitar idarəetməsi lazımdır. 
Başqa cürə əsil xaos ola bilər. Xarici qəsblərə cavab vermək üçün 
totalitarizm lazımdır.  Təkcə 20-30% əhalinin yaxşı yaşaması üçün   
qiymətlərin azad buraxılması,  istehlakçılıq, azad biznes imkanları 
lazımdır. Bu modeldə bəs qalan əhalinin başına nə gələcəkdir? Axı 
qalan 70-80% əhali bu imkandan sadəcə istifadə edə bilməyəcəkdir. 
Hamı ağa olsa inəkləri kim sağacaqdır? Şübhəsiz, onlar həmin 30% 
biznesmenlər üçün işləməli, istismar olunmalıdırlar. Belə azadlıqda 
hamı qabaqda ola bilməz, hökmən ticarət və mübadilə vasitəsilə bütün 
maaşlar biznesmenlərin: tacirlərin, istehsalçıların, dəllalların, 
ruhanilərin və azca- dövlətin əlinə keçəcəkdir. Birləşmə, 
təmərküzləşmə, monopoliya vasitəsilə mülkiyyət, torpaqlar, ticarət, 
bizneslər monopolların - az adamların əlinə keçəcək, qalan əhali 
deməli, pis vəziyyətdə yaşamağa məhkum olacaq. Bu elə kapitalizmin 
mahiyyətidir. Deməli, bu  model də bütün cəmiyyətə faydalı deyil.  
Ayrıca indiyədək olmuş sosializm modeli də  müəyyən eyiblərə 
malikdir. Lakin bu eyiblər olmadan o necə ola bilər? Deməli, yaratmaq 
istədiyimiz yeni ictimai modeldə yaxşı arzu etdiyimiz əsas cəhətlər və 
arzu etmədiyimiz lakin əsas cəhətlərə görə dözməli olacağımız eyib 
cəhətlərlə birgə layihə etməliyik. Belə olduqda biz daim eyib 
cəhətlərin təsirini ağıllı idarəetmə ilə azalda, yaxşı cəhətlərlə 
balanslaşdıra bilərik.  Təsvir edilən baxışla bu gün deyə bilərik ki, hələ 
daha yaxşı cəmiyyət qurulmayıb, bütün tarxi nümunələrin içində heç 
biri yaxşı deyil. 
      Qərbdən liberal baxışla  baxanda Çin totalitar ölkə kimi görünür. 
Nə olsun ki, totalitar olmasa 1, 5mlrd əhalini idarə etmək, yedirtmək 
mümkün olmazdı. Optimal ictimai konstruksiya bir az totalitarlıq, bir 
az azadlıq, bir az  aşkarlıq, bir az kollektiv iştirak, müəyyən qədər-azı 
70% ictimai istehsal və xidmətlər, 90 % ictimai torpaqlar, elm -
texnologiyanın istifadəsi və s faktorların optimal proporsiyasını tələb 
edir.  Lakin optimal proporsiyada da bir prioritet- daha çox çəkiyə 
malik dəyər- əsas şərt olmalıdır. Bu dəyər bütün bəşəriyyətin  və milli 
dövlətlərin təşkili və yaşaması üçün hansı olmalıdır?  Şübhəsiz, bu 
qrup demokratiyası, sinfi ideoloji  (kapitalistlərin, yaxud dindarların, 
yaxud hərbçilərin, partiyaların) idarəetmə,  yaxud hakimiyyət, 30% 
əhalinin varlı, 70% -n kasıb olması proporsiyası, faşist yaxud digər  
partiyanın diktaturası ola bilməz.  
 Daha ağıllı təşkil modeli : 
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1) yalnız hər bir insana iş,  həyat şəriti, səhiyyə, təhsil  və dinc 
sülh şəraiti qarantiya verən dəyərlərin əsasında qurula bilər. 

2) Avtonomluq prinsipini qəbul etməklə , yəni hər kəs, hər icma 
özünü azad idarə edə bilsin  

3) Hər bir ehtiyacların prinsiplərin ağılla müəyyən edilmiş 
rasional hədlərində olmasını təmin etməklə,  və 

4)  Fasiləsiz yeniləşməni, təmizlənməni sazlanmanı  təmin 
etməklə 

qurula bilər. Digər şərtlər isə ölkənin coğrafi yerindən, milli 
xüsusiyyətindən, şüur səviyyəsindən asılı olaraq   müəyyən 
edilməlidir. Yəni əsas dəyərlər ödənməklə ölkə müəyyən qədər 
totalitarian, müəyyən qədər demokratik, müəyyən qədər azad,müəyyən 
qədər aşkar, müəyyən qədər tiran ola bilər. 
       Gəlin düz danışaq, məgər ABŞ özünü demokratiya və insan 
hüquqları müdafiəçisi adlandırsa da  çox hallarda faşist kimi 
davranmır? Onun nə işinə qalmışdır, bir bəhanə ilə İraqı məhv etdi, 
qeyri-sabitlik yaratdı, indi də Əfqanıstanda döyüşür. O özünə 
məşğuliyyət tapa bilmir? Məgər qərb  çox orijinal, dinc, elə totalitarian 
üsullarla bütün ətraf dünyanı istismar etmir?  Məgər EU - Nato özünü 
kral kimi Kosovoda zorakı aparmadı? Həmin Nato digər qəsbkarlığa -
Ermənistanın Azərbaycanı işğal etməsinə sadəcə etinasızlıqla 
yanaşmadı?  
      Bu məntiq bizim bəşər sisteminin, elə Avropa ittifaqının nə qədər 
qeyri-təkmil olduğunu gösrtərir. 
Bütün siyasətlər, bütün davranışlar yalnız öz şəxsi, sülalə və qrup 
mənafeyinə, sinfi mənafeyə yönəlmişdir. Yəni yuxarıda qeyd etdiyim 
əsas olmalı dəyər  praktikada dövlətlər tərəfindən ikinci yerə keçirilir, 
qrup mənafeyi naminə, hegemonluq naminə, dini birlik naminə. Total 
baş verən bu təcrübədən bəşəriyyət nə vaxt xilas olacaq. Sözlərdə 
demokratiya, bərabərlik, ədalət deyən hər bir siyasi dövlət praktikada 
yalnız özünə xeyirli -başqasına zərərli  siyasəti güdür. Bunun səbəbi 
nədir? Səbəb hər cəmiyyətin təşkili strukturundadır. Harda ki partiya - 
qrup hakimiyyəti qüvvədədir və məhz hakim siniflər yalnız öz 
mənafeyi üçün siyasəti qururlar, ona uyğun davranırlar, cəmiyyət isə 
hansı ki  yalnız ədalət, normal həyat, sülh istəyir - qərar qəbulundan 
uzaqda saxlanmışdır. 
      Son faktlara baxaq. 2011 il, Yanvar Tunisdə xalq kütlələri kasıblıq, 
rüşvərxorluq və qiymətlərin artımına kütləvi etiraz edir və ölkə 
prezidenti ölkədən qaçır. Bu hadisə detonator rolu oynayır, digər 
dövlətlərdə də Yəmən, Albaniya, İordaniya, Misir, Əlcəzair, Suriya, 
Efiopiya xalqları da etiraz edərək prezidentin istefasını, yeni ictimai 
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sistemin qurulmasını tələb edirlər. Digər azı 170 dövlət də -Qafqazda 
Ermənistan, Azərbaycan və bir çox Asiya ölkələri, Afrika bütövlükdə, 
keçmiş sovet respublikaları, elə Rusiya bu gündədir, həmin xalqlar da 
öz rəhbərlərinə, prezidentlərinə və bütöv hakimiyyətə nifrət edirlər və 
onların rədd olmasını arzu edirlər. Səbəb nədir? Səbəb ictimai 
quruluşun nadan qurulması, diktaturaya xidmət etməsi və xalqa zidd 
siyasət aparmasıdır. İnsanları işlə, normal həyatla təmin etməmək, 
rüşvətdir. Niyə bəs bu dövlətlərdə də qəfil belə etirazlar baş vermir. 
Ona görə ki, burada kəskin cəza tədbirləri polis, xəfiyyə güclü işləyir, 
etiraz edənlər sadəcə fiziki məhv edilir, cəmiyyət miflərlə, uydurma 
vədlərlə aldadılır, azad sözə imkan verilmir. Həqiqətin deyilməsinə 
manelər qoyulur, həmkarlar təşkilatlarını dövlət idarə edir, müxalifət 
sıradan çıxarılmışdır, intellektualların ağzı müxtəlif üsullarla - vəzifə 
verməklə, pulla satın almaqla, qorxutmaqla - bağlanır. Məsələn, 
Azərbaycanda belədir, böyük neft gəlirlərinə baxmayaraq cəmiyyət, 
xüsusilə gənclər işsiz, müalicədən məhrum, işləyənlər yaşamaq üçün 
lazımi qədər maaş almır, rüşvətxorluq dövlətin bütün strukturunun 
xarakteridir, deputatları prezident, onun qohumları və dostları təyin 
edir, seçkilər əsil sirk tryukudur; sosial yardımlar, işsizliyə görə cüzi 
və bütün işsizlərə deyil, onların cüzi hisəsinə  12 aya  verilən 
müavinətlərin yarısını məmur alır. Tunisdə başlanmış kütləvi etirazları 
inqilab adlandırmaq olar. Güman ki bu inqilab geniş yayılacaq, hər 
xalq öz ağır vəziyyətinin səbəbini dövlət idarəsində, hakim sülalədə 
olduğunu anlayacaq və etirazlara başlayacaqdır. Daha ağıllı xalqlar isə 
ictimai sistemin qəsdən xalqı əzmək, rüşvət yığmaq üçün, nadan 
qurulmasında olduğunu anlayacaqlar. 
      Budur, Münhendə yerləşən Marşall fondu hər il təqribən 100 
milyardlarla pul toplayır ki,  Afrikaya, aclığın ləğvinə və xəstəliklərin 
müalicəsinə  xərcləsin. Məgər pul xərcləməklə problem həll olunur? 50 
ildir ki, bu iş görülür nə üçün problemlər həll edilməyib? Məsələ 
orasındadır ki, əslində fondun məqsədi köklü problemləri həll etmək 
deyil. Bir neçə il əvvəl problemlərin prinsipal həlli haqda məqaləmi 
həmin fonda göndərərkən belə cavab aldım ki, məqalə onların 
maraqlarına uyğun deyil, ona görə çap edə bilməzlər. Əgər məqsəd 
problem həll etmək deyilsə, bəs nədir?  Mən deyərdim ki, problemi 
daha da kəskinləşdirmək, böyük əhali kütləsini daim pis vəziyyətdə 
saxlamaq, 2 və 3-cü düny ölkələrində axmaqları və rüşvətxorları 
hakimiyyətdə saxlamaq, onların özlərinin məhsullar istehsal etməsinə 
yol verməmək, həmin ölkələri yalnız xammal təchicatçısı kimi istifadə 
etmək, bazarı aktiv saxlamaq və  1 dollar yardıma gələcəkdə 3 dollar 
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mənfəət almaqdır. Hansı ki mövcud tədqiqatlar bunu müəyyən 
etmişdir.  
       Hər şey öz hədlərində,  çoxluq daxilində  digər elementlərlə 
optimal proporsiyada olanda faydalıdır. Azadlığın və  
demokratiyanın da optimal hədləri və uyğun proporsiyaları olmalıdır. 
Məsələn, kim deyə bilər ki, bu gün məhdudlaşdırılmayan davranış və 
iqtisadi azadlıq müasir kapitalist dövlətlər üçün, əhali üçün, ədalət 
üçün yaxşıdır? Heç kim bunu deyə bilməz. Ona görə ki, məhz həmin 
dövlətlərin problemlərinin kökündə bu  hədləri olmayan ağılsız azadlıq 
durur. Məgər  həmin azadlıq və prinsiplər nəticəsində inflyasiya və 
böhranlar törəməsi, bir qrupun böyük miqdarda insanları istismar 
etməsi, aldatması pulları öz ciblərinə toplaması, qalan əhalinin isə 
daim ehtiyac və problemlər içində olması, gələcəyə, sabaha ümidi 
olmaması, küçəyə çıxmağa qorxması  yaxşıdır?  Deməli, yeni 
layihələndirilən ictimai konstruksiya  azadlıq və demokratiyanın 
hədlərini, nisbətlərini və optimal formasını müəyyən etməlidir.  
 
 
2.5. Dünya strukturu və dəyişiliklərinin xarakteri  
 
        Ölkələr arası əlaqələri araşdırdıqda  beynəlxalq siyasətin əsil 
məqsədi dominantlıq olduğu məlum olur, bu  ideyaların, siyasətlərin, 
fəaliyyətlərin, qüvvələrin mübarizəsi vasitəsilə olur. (4, 354-358). 
Hegemon dövlətlər dünya siyasətinin aparıcıları olduğu üçün onların 
apardığı təbliğat, yardım, diplomatiya, “parçala və idarə et”, “kökə və 
şallaq”,  “qara işi görən şeytani dövlət yarat və müdafiə et” - 
siyasətləri, hərbi silahlanma və hərbi əməliyyatların, ticarətin, digər 
dövlətlərin daxili işinə qarşımasının, məsləhətinin əsil səbəbinin  
dominatlıq əldə etmək və rəqib hegemonun  mövqeyini zəiflətmək 
olduğu məlum olur.  Xalqlar bilməlidirlər ki, onlara sırınan 
demokratiya təbliğatı və ya azadlıq ideyası, müstəqillik, suverenlik, 
yeni demokratik, informasiya, postindustrial  cəmiyyət, bərabərlik, 
ədalət  ideyalarının məqsədi həqiqətdə onları əldə etmək deyildir, 
onlara fayda vermək deyildir. Bunlar hamısı hegemon dövlətin 
dominantlıq əldə etməsi instrumentləridir, öz xeyri üçündür, nişana 
alınmış dövləti qonşu ilə arasını vurmaq, onların birləşməsinə, 
əməkdaşlığına, bütövlüyünə  qarşıdır, həmin dövlətin malik olduğu 
təhlükəsizlik blokunu dağıtmaq, zəiflətmək üçündür.  Bu çox dəhşətli 
bir reallıqdır,  siyasi davranışların üzəri maskalar ilə örtülmüşdür. Belə 
mühit əsil həqiqəti görmək və öz yolunu düz müəyyən etmək üçün 
böyük qabiliyyət tələb edir. Təsvir edilən məntiqdən baxdıqda bütün 
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müasir konfliktlərin məhz hegemon dövlətlərin  xarici siyasəti nəticəsi 
olması məlum olur.  Məsələn, bütün keçmiş  ayrılıqlar, habelə yeni 
münaqişələr: İslam dünyasının parçalanması,  Amerikan İngilis 
imperializminin nəticəsidir, Çin -Tayvan münaqişəsi, Afrikanın  
sərhədlərinin  kolonistlərin düz bölməməsilə əbədi münaqişəyə cəlb 
olunması, Qafqazda Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi   və digər 
sovet respublikaları arası və daxili münaqişələr Rusiya, ABŞ və digər 
xarici hegemonların siyasəti nəticəsidir.  
       Pakistan – Hindistan - Kəşmir münaqişəsinə baxaq.  Burada da 
xarici dövlət - UK paz rolunu oynayaraq, bu problemi yaratmışdır ki 
Hindistan və Pakistan arasında  əbədi düşmənçilik qalsın , nəticədə 
ikisi də zəif qalsın, UK isə dominant ola bilsin. Bunun üçün o əvvəl 
19-20 əsrdə bütöv Hindistanı milli dini düşmənçilik yaradaraq 
hissələrə  bölmüşdür. Həmin ölkələr üçün əsas məsələ düşmənçiliyin 
səbəbini anlamaq və bu tələdən öz ağılları ilə çıxmaqdır. Burada hər 
iki dövlətə ən optimal məsələ elə siyasət yeritməkdir ki, Kəşmir  
torpağının münaqişə edən heç bir dövlətə məxsus olmasının 
əhəmiyyəti olmasın. Bu əraziyə azad özünü idarə verilsin  və üçüncü 
ölkələrin buraya  siyasi və hərbi protektoratlığına  yol verilməsin. Bu 
hər iki  dövlət bu ərazi özünüidarəsi və biznes dairələri ilə azad iqtisadi 
əməkdaşlıq etsin. Ən yaxşısı hər iki dövlətin və Kəşmirin konfederativ 
dövlətdə birləşməsi ola bilərdi.   
 
2.6. Kapitalizm konstruksiyasının tənqidi  
 
Feodalizmdən kapitalizmə keçid momentinə baxaq. Bu barədə XVİİİ 
əsr Fransız maarifçiləri çox dəqiq ifadə edirlər. Onlar feodal 
quruluşunu ağılsız elan edərək onu  “təbii qaydalara” cavab verən 
“ağıllı quruluşla” əvəz edilməli olduğu fikrini irəli sürürdülər (2 , səh 
217). Maraqlıdır ki, onlar bu quruluşu ən mükəmməl quruluş 
adlandırırdı. Məsələn. M. Weber hesab edir di ki “kapitalizm ən 
mükəmməl ictimiai qtisadi quruluş formasıdır” (8, səh 424.   Müasir 
baxış aşkar edir ki, o yenə də “ağılsız” quruluşdur və təbii qaydalara - 
harmoniya qanununa uyğun deyildir. Eyni hadisələr quldarlıqdan 
feodalizmə keçid dövründə də olmuşdur. Feodallar da ağıllı quruluş 
qurmaq istəyirdilər. Lakin kapitalist burjua nümayəndələri və bütün 
kəndli  və sənətkarlar feodal quruluşunun da ağılsız olduğunu aşkar 
etdirlər. Bu iki hadisənin mahiyyəti odur ki, hər yeni sinif köhnə 
quruluşun ağılsız olmasını görsələr də onun hamı üçün, hər şey üçün 
təbiət və gələcək üçün ağıllı quruluşa çevirməyi deyil, yalnız özlərinin 
mənafeyinə uyğun gələn ağıllı quruluşla əvəz etməyə çalışırdılar. 
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Məhz bu səbəbə görə bu quruluşlar hamısı son nəticədə yenə də ağılsız 
olaraq qaldı. Çünki həyat sistemi təkcə yeni varlı siniflərdən ibarət 
deyil ki, təkcə onlar üçün quruluş yaxşı olsun, burada müxtəlif  
siniflər, icmalar, təbiət,  bütöv cəmiyyət var, hamının, hər şeyin 
mənafeyi qorunmalıdır. 
       Mən kapitalizmə aşğıdakı tərifi  verirəm. 
“Kapitalizm kasıblar və əxlaqla yaşayanların kasıblığı, zəhməti və 
daim ehtiyaclı həyatı, bəzən dilənçiliyi üzərində qurulmuş bir neçə 
varlının siyasi hakimiyyətidir” 
        Kapitalizmin özü də heç düzgün layihələdirilməmişdir. Yəni təbii 
iki əks sinfin: idarə edənlər və idarə olunanlar arasındakı daimi 
mübarizənin nəticəsində o yaranmışdı. Marks  belə bir iqtisadi sistemi 
–“istehsal münasibətləri “anlayışı yaradaraq onu bazis adlandırmışdı, 
siyasi quruluşu isə ondan asılı və onu qoruyan üstqurum adı vermişdi. 
Lakin bu mənim aşkar etdiyimə görə həmişə belə olmur. Iqtisadi 
prinsip hər bir formasiyada bazis olmur. Məsələn, yeni gözlənilən 
rasional cəmiyyətdə - yaxud rasional sosializmdə iqtisadi sistem bazis 
deyil, burada həm kapitalist -şəxsi həm ictimai mülkiyyətə məxsus 
istehsal və xidmətlər eyni dərəcədə inkişafın əsasıdır. Iqtisadi 
münasibətlərin Marksın ifadə etdiyi “istehsal münasibətlərinin” yeni 
rasional dövlətin idarə edilməsində heç bir rolu yoxdur- hər kəs ağlına 
görə, istəsə, idarədə iştirak edir.  
       Bu iki - idarə edənlər və idarə olunanlar - tərəfləri arasında 
mübarizə əbədi deyildir. Mübarizənin səbəbi budur ki, idarə edənlər 
cəmiyyətin avamlığı və məlumatsızlığından, məlumatı gizlətmək 
imkanlarından istifadə edərək daim şəxsi mənafelərini güdürlər-deməli 
ədalətizlik və narazılıq yaradırlar, idarə olunanlar isə ədalətli düzgün 
idarə istəyirlər. Əgər bu şərt təmin olunsa mübarizə də olmaz. Bunu 
habelə ibtidai -icma, quldarlıq, feodalizm üçün də demək lazımdır. 
Tarixdən bəri cəmiyyətdə öz hüquqlarını başa düşənlər, bir az iqtisadi 
gücü olanlar  hakimiyətdə iştirak edirdilər (Onlar yer tələb edirdilər, 
nəticədə ağsaqallar, zadəganlar, məsləhətçilər şuraları sonra isə 
parlament, lordlar palatası yaradılmasına nail oldular)  və öz 
mülkiyyətlərini də qoruyurdular, özlərinə xoş qanunlar yazırdılar; 
quldarlar, feodallar, kapitalistlər belə yarandı, qalan əhali isə vasitə 
kimi istfadə edilirdi.  Səhvlik oradaydı ki, bu cəmiyyətlər real maddi 
proseslərin nəticəsində evolyusiya etdikcə şüurları -ağılları artdıqca 
idarə sistemi eyni qalırdı, insanlar, ailə, icma, kənd, şəhər və dövlət 
arasında harmoniya və razılıq pozulurdu; zorakılıq, istismar, müharibə 
etmək dövlətin xarakterik cəhəti idi, yerdə qalan əhali əsasən azad  
kəndlilər, sənətkarlar idi ki, onlar da getdikcə xüsusi siyasətlə 
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feodalların, kapitalistlərin ixtiyarına keçdilər, təhkimli kəndliyə, 
nökərə, sonra isə muzdlu işçiyə çevrildilər. Istənilən halda istər 
quldarlıq, istər feodalizm, istər kapitalizm adlansın, cəmiyyətin idarə 
edilməsində daim bu əsas prinsip saxlanmalıydı: Hər kəsin insan kimi 
yaşamağı, bərabər iqtisadi, həyat imkanları, bütün artıq istehsal 
edilmiş məhsul ümumi fonda toplanaraq ümumi ehtiyaclara, asayişə, 
işğaldan qorunmağa, yollar, xəstəxanalara, fəlakətlərin dəf 
edilməsinə, elmə- sərf edilməliyidi. Lakin belə olmadı, hər quruluşda 
onun əsas iqtisadi qrupları maksimum səy göstərərək, ədaləti  pozaraq, 
qalan insanları istismar etmək, əzmək, kasıb və xahiş edən licimində 
saxlamağı seçdilər. Əxlaq normaları məhz quldarlıqda yarandı və 
kaptalizmə qədər çoxaldı, əvvəl isə ibtidai icmada ədalət hökmən əməl 
edildiyi üçün onu pozmurdular və hər şey ədalətli- normal hesab 
edilirdi; pozuntular başlayan kimi ona reaksiya kimi əxlaq və onun 
normaları meydana gəldi- bunu şübhəsiz, varlılar və dövlət deyil, 
əzilənlər, adi əhali yaratdı, irəli sürdü). Dövlətin meydana gəlməsilə bu 
əxlaq normaları hakim siniflərin mənafeyinə uyğun formaya salındı, 
yeniləşdirildi və qanuniləşdirildi. 
       Axı kapitalizmin mahiyyəti və mənası nədir?   Ona həm 
sosializmi, həm kapitalizmi görmüş  adam kimi belə tərif verirəm : 
Kapitalizm  oğurluq, hiyləgərliyi və aldatma ilə mənimsəməni 
qanunlaşdıran bir ictimai quruluşdur ki, onu məhz bu işləri görən oğru 
və fırıldaqçılar sinfi idarə edir, yenə də cəmiyyəti aldatmaq və ondan 
mandat almaq yolu ilə. Onun əsas prinsipi nbudur: “kim nə qədər 
aldadıb gəlir ala bilsə, o onun qanuni mülkiyyətidir”. 
       Kapitalizm  insan eqoismini, hiyləgərliyini, dələduzluğunu və 
yaradıcılığını tam həyata keçirmək üçün yaxşı düşünülmüşdür. Lakin 
təkcə bununla optimal, effektiv, sülh və hamıya xoşbəxtlik verən  
cəmiyyət yaranmasına səbəb olmuşdurmu? Xeyr olmamışdır. Ona görə 
də kapitalizm mövcud forma və nümumələrdə bəşəriyyət üçün yararsız 
hesab edilməlidir, bir neçə istisnalar şərtilə. Bu istisnalara İsveç, 
Norveç, Danimarka və digər bir neçə ölkələr aiddir ki, onların tarixi 
mədəniyyəti səbəbilə hakimiyyət insanlara insan kimi baxaraq onlara 
bütün normal yaşayışı (iş, sağlamlıq, ixtisas, təhsil)  təmin edir. Lakin 
bu ölkələr də əbədi dayanıqlı hesab edilə bilməz, çünki elə qruplar 
hakimiyətə gələ bilər ki, bütün sosial nailiyyətləri məhv edər. Bunu bu 
xalqlar yaddan çıxarmamalı, daim sosial siyasi aktivliyi 
saxlamalıdırlar.  Digər ölkələr, hansı ki dünyada 90% - qədərdir, hansı 
ki tarixi ənənələrdən gələn qəddarlıq, despotizm, hakimiyyətpərəstlik, 
hakimiyyət postlarına  varlanmaq məqsədilə çatmaq xarakterləri 
dəbdədir, əsil cəhənnəmdir.  
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Nəticə. Cəmiyyət yeni prinsiplər altında intelektualların kollektiv ağlı 
və ümumi bəşəri bilik və təcrübəni tətbiq etməklə yenidən 
konstruksiya edilməlidir. Əsas məsələ şəxsi və  ictimai mülkiyyətin, 
demokratiya və avtokratiyanın, ictimai və şəxsi mənafenin, yəni 
müxtəlif əks cütlərin konkret  zaman və  yerdə optimal 
proporsiyalarının konkret balansını tapmaqdır.  
 
3.  SSRİ-də Sosialist təcrübəsi 1917 Oktyabr- 1991 dekabr.   
 
SSRİ-nin dağılması bir hadisədir. Lakin  sosializm  haqda çox 
ziddiyyətli fikirlər vardır. Xüsusilə, qərbdə onu məhvə məhkum bir 
quruluş hesab edirlər. 
SSRİ- nin nailiyyətləri  
SSRİ həm sosialist iqtisadiyyatlı həm formaca demokratik federal 
dövlət idi. Bütün idarə, qanunvericilik, məhkəmə Kommunist 
partiyasının komitələrinin rəhbərliyi altında idi.  
Böyük çətinliklə, müharibələrlə yaradılmış, bütün əhaliyə 
repressiyalar, xüsusilə intellektualara qarşı təmizləmə aparmış,  İİ 
dünya müharibəsinə dözmüş, qalib olmuş və bütün Avropanı 
faşizmdən xilas etmiş bu dövlət  bütün dövründə  sosializmin maddi 
texniki bazasını yaratmaqla məşğul olmuşdur.  Bu sistem  bütün əhali 
kütlələrinə iş, sosial qayğı, pulsuz yaşayış imkanları, səhiyyə, təhsil 
təmin edən çox yaxşı sistem olmuşdur. Bərabərlər cəmiyyəti 
yaradılmışdı, hamı təqribən eyni yaşamaq şəraiti, mümkün olan əmək 
haqqı, mükafatlar alırdı. Bir neçə il bir yerdə işləyənə ev verilirdi. Mən 
özüm 10 il bir istehsal konstruktor birliyində işləyib 4 otaqlı mənzil 
almışdım. Dağılma anında mənim bankda 2500 dollar pulum var idi.  
Ictimai əxlaqa əməl edilirdi,  yaşamaq, yollar, küçələr təhlükəsiz idi. 
Bu faydalı təcrübədən bütün ölkələr istifadə etməsi məsləhətdir.  
    1953-cü ildə Stalin öləndən sonra azadlıq artmağa başladı, böyük 
yeniləşmələr dövrünə qədəm qoyuldu. Artıq 70 -ci illərdə SSRİ 
dünyada istehsalın həcminə görə ABŞ- dan sonra ikinci yerdə idi. 
Sistem nəzəri olaraq imkan verirdi ki, dünyada ən yüksək həyat 
şəraitini, inkişafı əldə etsin. Bu istehsalda bütün əhali iştirak etmişdi və 
əmək haqqı almışdı. Lakin ABŞ-ın ümumi  istehsalında, şübhəsiz, az 
adam  iştirak etmişdi, etməyənlər, şübhəsiz, işsizlər idi. Müqayisə üçün 
demək lazımdır ki, sovet sistemini bu göstəricidə üstün hesab etmək 
lazımdır, çünki hamı yaşamağa imkan almışdı, ABŞ –da isə xeyli 
insanlar işsiz, kasıb, səfalət içərisində  olmuşdur. Ola bilər ki onların 
bəziləri hansısa cüzi yardımlar almışlar, lakin onlar razı olmuşlarmı 
bununla? 
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       Nə üçün ABŞ başda olmaqla bütün Qərb kommunizmə qarşı 
soyuq müharibə aparırdı?       
 
       Dünyada gedən prosesləri başa düşmək üçün bu suala cavab 
vermək lazımdır.  Sosializmin nəyi pis idi. Şübhəsiz, hər bir şeyin pis 
cəhətləri var. Kapitalizmi narahat edən nə idi? Düşünürəm ki, 
kommunizmə qarşı müharibə adı altında ABŞ  sovet  sisteminin  
zəifləməsinə çalışaraq  və özünün  dünya hegemoniyasına yolunu 
açmasını istəyirdi.  Əslində  səbəbkar kommunizm  deyildi. Bu sistem 
təbii iqtisadi sosial şəraitdə zəruri olaraq meydana gəlmişdi. Və dünya 
tarixində çox faydalı təcrübə idi və indi də yaxşı inkişaf modelidir. 
Məhz sosialist ideyası və təcrübəsi kapitalizmi ölməkdən xilas etdi. Bu 
necə oldu?  Cavab. Kapitalist mülkiyyətçilər sosializmdən öyrənərək, 
fəhlələrə  lazımı maaş, sosial qarantiyalar, işsizlik müavinəti;  
iqtisadiyyatı azad edən, monpoliyanı aradan qaldıran çox iş yeri 
yaradan  lazımı dövlət siyasəti apararaq bu xilasa səbəb oldu.  Real 
sosializm qurulmasaydı, onlar bunu başa düşməyəcəkdilər, istismarın 
zorakı üsullarını davam edəcəkdilər - və inqilabla qarşılacaqdılar, onda 
sosializm qurulacaqdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ölkələrdə də 
sosializm quruldu, lakin inqilabsız, anlayaraq xoşluqla, məsələn, 
Almaniya, İsveç , Finlandiya, Norveç, Fransada. Belə olduğu halda 
sosializm  prinsipləri ilə mübarizə etməyə ehtiyac varmı? Bu ölkələr 
sosializmin ən yaxşı nümunələridir. Onların uğurunun əsas səbəbi 
sosializm və iqtisadi,siyasi və fikir azadlığı və demokratiyadır, hansı ki 
sosialist prinsiplərini tətbiq edirdi, lakin demokratiyadan, iqtisadi və 
fikir azadlığından sovet hökuməti imtina edirdi.  Bu misal sübut edir 
ki, sosializmə qarşı mübarizə yalnız Amerikanın dünyada hegemon 
olmaq üçün  uydurması, bəhanəsi  və siyasəti gizlətmək üçün 
manipulyasiyası idi. Profesor Morqentau hətta göstərir ki, bu 
mübarizənin səbəbi o idi ki “Amerika  kommunizmin kolonializmə 
alternativ olacağından qorxurdu”( 4, səh.374 ).  
       Mən deyərdim ki, digər böyk səbəb kapitalistləin qurduğu 
dövlətlərin başında olan amerikan dövləti sosializmə qarşı ona görə 
mübarzə aparırdı ki, sosializm inkişaf edərək təkmilləşərək 
kapitalizmin məhvinə gətirə biərdi, yəni kapital sahiblərinin 
gəlirlərinin əlindən çıxmasına cəmiyyətin nəzarəti altına düşməsinə 
gətirərdi. Kapitalist ideoloqları sosializmin kütlələrin işlə, pulsuz 
səhyyə, pensiya, təhsil, yaradıcılıq, mədəniyyət, savadlılıq, sosial qayğı 
ilə  təmin olunmuş  göstəricilərinə  qarşı göydələnlərlə, 20 % əhalinin 
varlı olması ilə, hədsiz israfçılıqla yaşayan qudurmuş həyatını 
qoyurdular.  Bu iki sistemi müqayisə etdikdə yenə də sosializm daim 
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üstün idi. Çünki o daha çox adama, yəni hamıya yaşamaq imklanları 
verirdi. Lakin onun eyibləri hansı ki hakim  kommunist  partiyalar 
yaradırdı, çox asan üsulla demokratiyanın lazımı hədlərə qədər 
artırılması ilə düzəldilə bilərdi. 
 
Dağılma.   Qərbdə çoxları belə düşünür ki, sosialist sistemin yaşamağa 
haqqı yox idi, bu səhv ideya idi, ona görə axırı dağılmalı idi. Lakin 
belə deyil.  Məsələn,  Piter Draker yazır:  “Kommunizm ...sərvət və 
maddi rifah yaratmaq əvəzinə insanları əzab və ehtiyaclar içində 
boğaraq bədbəxtliyə düçar etdi. Marksizm bir dünyabaxış olaraq Yeni 
insan yaratmaqda uğursuzluğa düçar olduğundan dağıldı”(9, 215) 
       Drakerin fikirləri həddən artıq şişirdilmişdir. Həqiqətdən uzaqdır. 
Konkret olaraq sosialist sistemi insanları əzab və ehtiyaclar içində 
boğmamışdır, əksinə o insanlara iş, çörək, mənzil, pulsuz səhiyyə, 
təhsil vermişdir, digər tərəfdən, həm də yeni insan yaratmış idi. 
Düşünürəm ki, Amerikan hökuməti nə qədər günahlar   edirdisə, sovet 
hökuməti də o qədər günahlar edirdi, həm xaricdə, həm daxildə.  
Demək istərdim ki, kommunizm nəzəriyyəsində səhvlər var idi, onun 
qurulmasında da əvvəllər 1940- cı ilədək çox səhvlər etdilər. Lakin 
1970-cı illərdə kommunist repressiyalar artıq yox idi və mən belə 
şeyləri eşitmədim. Sovetlərin dağılmasında əsas rolu Amerikan 
kəşviyyatı oynamışdır, əks halda o yaşayacaq və təkmilləşəcək idi. Bu 
təkmilləşmə prosesi 1985-ci ildən başladı və biz onun real nəticələrini 
görə bildik. Lakin onun dağılması üçün müəyyən  əsasları elə 
kommunist partiyası özü yaratmışdı: Yeniləşmədiyi üçün insanların, 
elmin təklifini şəxsi ambisiyalarına qurban verdiklər üçün, 
demokratiyanı, azadlılğı vermədikləri üçün korrupsiyaya düşdükləri 
üçün səhv planlaşdırma, səhv  idarəetmə üçün. Partiya öz rəhbərlərini 
qoruyurdu, onlar isə rüşvətxorluq edir, axmaqları vəzifəyə gətirir, 
ağıllılıarı kənarlaşdırırdılar. Əlbəttə onlara batmaq çətin idi, polis, 
məhkəmə onların əlində idi.  Perestroyka dövrü xeyli yeniliklər gətirdi 
və bütün problemlər həll olunmaq üzrə idi. Lakin görünür, şəxsən 
Qorbaçov, bu zəif bilikli etibarsız və tanışlıqla partiya rəhbərliyinə 
soxulmuş adam ABŞ kəşviyyatının şirin təkliflərinə uydu və 
dağılmağa razılıq verdi. Qorbaçov həm sosializmi perestroyka ilə 
düzəltməyə doğru işlədi, həm də zəif iradəli olduğundan onu öz şəxsi 
xeyri üçün dağıtdı -ABŞ-a qurban verdi. Kəşviyyat onun xarakterini, 
rüşvət və şəxsi maraqlarını yaxşı öyrənmişdi, o  təslim oldu  əvəzində 
ona Nobel mükafatı verildi, fərdi fond yaratmaq, kitablarını çap etmək, 
milyarder olmaq imkanları verildi.  
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Nəzəri izahat. Istənilən ictimai sistem qurulanda və ya təbii olaraq baş 
verəndə, məsələn, feodalizm ,yaxud kapitalizm, o tam  ağılla səhvsiz 
kamil qurulmur. Proses nəticəsində görünməyən, yaxud buraxılmış 
səhvlər düzəldilir, sistem təkmilləşdirilir. Onun dağılmağına səbəb 
olacaq amil elə onun yaranışından onun daxilində olur. İnsanın da daha 
çox yaşamasına imkan verməyən, onu ölümə gətirən səbəb elə onun 
doğulmasından onda yaşayır. Hər şey yalnız inkişaf etməklə mövcud 
ola bilər; yeniləşməklə, təzələnməklə, təmizlənməklə daha çox yaşaya 
bilər. Bu əbədi aksiomadır. 
      Suala cavab verərkən  bunu deməliyik ki, sovet quruluşu adekvat 
inkişafını, zəruri tələb olunan yeniləşməyini davam etdirmədi, 
nəzəriyyədə buraxılmış səhvləri düzəltmədi və ya nəzəriyyə ilə tələb 
olunan addımları - demokratiyanı həm dövlət idarəsində, parlamentdə 
və partiya orqanlarında həyata keçirmədiyi üçün dağıldı. Lakin bu 
vəziyyət 1980-cı illərdən sonra  artıq dərk olunmağa başladı və 
düzəldilə bilərdi və doğrudan da düzəldilməyə başladı. İş yerlərində 
administrasiya üzərində nəzarət funksiyaları ilə əmək kollektivi 
şuraları yardıldı və s.. 
       1985-ci ildən sonra isə ABŞ və Qərb yenidənqurmadan qorxaraq 
onu səhv istiqamətdə əyməyə çalışdılar. Sovet partiya rəhbərlərini ələ 
almaq üçün artıq şərait yetişmişdi. Köhnə kommunistlər daha çox 
sosializmə sadiq idilərsə, yenilər əsil “tülkülər” və başsız icraçılar idi. 
Rüşvətlə rəhbərliyə qədər yüksəlmiş kommunist liderlər şəxsi mənafe 
əvəzində istənilən xəyanəti xalqa edə bilərdilər və edirdilər də. Belə 
liderlər komandası Qorbaçov və onun komandası oldu. Bu komandada 
lazımı postları  erməni millətçiləri tutaraq onlar da özləri öz xalqı üçün 
işləməyə, fürsətdən sui -istifadə etməyə başladılar. Bir tərəfdən ABŞ 
kəşviyyatı və ölkə daxilində aparılan təbliğatı digər tərəfdən erməni 
millətçiləri  Qorbaçovu və onun qrupunu yoldan çıxartdılar. Dağıdılma 
planı rəhbərləri ələ almaq ,vədlər vermək və milli konflikitləri 
qızışdırmaq, insan hüquqları və demokrtiya haqda güclü təbliğatı daxil 
edirdi. ABŞ kəşviyyatı konflikt yaratmaq və ya qızışdırmaq üçün 
konfliktdə olan  hər iki tərəflə işləyirdi. 
      ABŞ-ın SSSR-ni dağıtması məqsədini gizli iclasda Klinton 1995-ci 
ildə etiraf etmişdir. O demişdir ki “Sonuncu 10 ildə bizim SSSR -ə 
qarşı siyasətimiz sübut etdi ki, dünyada çox güclü bir dövləti və hərbi 
bloku ləğv etmək haqda bizim kurs düzgün olmuşdur. Trumenin atom 
bombası ilə edə bilmədiyini biz etdik, əlavə olaraq xammal bazası da 
əldə etdik” (10, səh 490).  
       SSRİ-ni dağılması və sosializmin bu ərazilərdə və Avropada 
süqutuun əsas səbəblərindən biri də Makiavfellinin idarəedənlərin şir 
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və tülkü keyfiyyətləri haqdakı ideyasına əsaslanaraq Paretonun elita 
nəzəriyyəsində göstrədiyi şir elitanın tülkü elita ilə əvəz olunması və  
onun dövləti idarə etmək qabiliyyətini itirməsidir (2, səh 634). 
Paretonun ssenarisi  tam düz çıxdı. 
      Istərdim öz xatirələrimi, gördüklərimi burada təsvir etməklə 
oxucular, xüsusilə gənc nəsil və  ingilis dilli dünya oxucuları  sovet 
sisteminin necə işlədiyini təsəvvür etsinlər və onun dağılmasına gətirən 
konkret səbəbləri görsünlər. Sovet sistemi haqda deyilən yalanları 
kənara qoysunlar. 
      Amerikan siyasətinin nəticəsini professor Xorev Rusiya üçün belə 
qiymətləndirir:  “bu günkü rejim sadəcə neft qaz sənayesi və xammal 
mafiyasıdır ki, qərbin xidmətində dayanmışdır”(11). 
 
Mənim sosializm haqda xatirələrimdən fraqmentlər. 
 
 8 Noyabr, 2008  zamam gedir, xatirələr unudulur, dövlət 
hakimiyyətini  elə bu xalqın öz “səsləri “ ilə əlinə keçirmiş bir qrup 
cəmiyyətin beyninə yeritməyə çalışır ki, bu yeni kapitalist quruluşu 
yaxşıdır.  Yeni nəsil sosializmi görməmişdir və yalnız sosializm haqda  
yeni  kitablarda və siyasi çıxışlarda  aldığı səhv və qərəzli  verilmiş 
məlumatla kifayətlənməli olur. Həqiqət isə kənardadır. Gənclərə məhz 
həqiqəti bilmək lazımdır ki, onlar dünəni və bu günü qiymətləndirə 
bilsinlər və həm gələcək ictimai həyatı, həm şəxsi həyatı  düzgün qura 
bilsinlər. Əks halda  onlar Azərbaycanda prezident tərəfindən zorla və 
cəmiyyəti aldadaraq, cəmiyyətdən razılıq almadan qurulmuş, əxlaq və 
mənəviyyatı, ədaləti unutmuş yeni kapitalist sistemini  təbii və 
alternativsiz qəbul etməli olacaqlar. Və kapitalizmin  diktə etdiyi kimi 
cəmiyyəti aldadan və onu istismar edən və rüşvət alan varlı- məmur  və 
kasıb qruplara bölünməli  olmasını təbii,  narahat olmadan 
qarşılayacaqlar. Daha doğrusu,  onlar bu cəmiyyətin  yaxşı yaşamaq və 
istismar etmək hüquqları verilmiş varlı məmur qrupuna, və  istismar 
olunmaq və nökər omaq vəzifələri verilmiş ikinci sort insanlar qrupuna 
bölünməsini düzgün iş kimi qarşılayacaqlar. 
     Sovet kommunist partiyası və dövləti  vəd etmişdi ki, 1980 – cı ilə 
Kommunizm qurulacaqdır.  Gözlədiyimiz həmin tarixi ğündən bu günə 
(8 Noyabr, 2008)  düz 28 il keçir.  O günlər, biz keçmiş sovet 
vətəndaşları kommunizmi  görmədən ötdü. Hələ  60, 70 ci illərdə biz 
nə qədər sevinir, xoşbəxtliyə çatacağımızı, maddi nemətlər bolluğuna, 
problemlərin olmayacağı bir zamanın gəlməsini həvəslə gözləyirdik. 
Lakin sən demə kommunist rəhbərlər bizi utanmadan aldadırmışlar. 
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Onlar etdikləri işləri açıq aşkar analiz etsəydilər, görərdilər ki, onların 
bu işləri, idarə stili kommunizmin qurulmasına gətirməyəcəkdir.  
      Əlbəttə Kommunizm anlayışı həddən artıq utopiya idi. Kim bilsə ki 
işləməsə də istədiyi qədər nemət ala bilər işləmək istəyərdi? Lakin 
sosializm real anlayış idi. Burada əmək haqqın sənin işindən asılı idi. 
Bu sistem bütün istehsal və xidmətləri ictimai mülkiyyət etmişdi. Hər 
bir ailəyə də kənd yerlərində  yarım hektaradək torpaq  vermişdi, 
üstəlik hər ailə ev heyvanları və quşları saxlaya bilərdi. Planlaşdırma 
ilə əlaqədar dövlətin kənddə zorakılığı var idi, məsələn, kənd 
məhsullarını çox ucuz almaq, başqa bitki əkməyə icazə verməmək 
kolxoz rəhbərliyini cəmiyyətin deyil, partiyanın təyin etməsi, öz 
məhsullarını azad bazarda satmağa ixtiyarı olmaması və s. Bu 
səbəblərə görə də təşəbbüskarlıq və yenilik və nəticədə həyatın inkişafı 
çətin baş verirdi. Kolxoz vasitəsilə insanlar yaşaya bilmirdilər, onların 
əsas gəlir mənbəyi yenə də həyətyanı sahə və ev heyvanları idi. Qeyd 
etməliyəm ki, bu vəziyyət ağıllı idarəetmə ilə düzəldilə bilərdi, məhz 
hər bir yeniliyin, səmərələşmənin qarşısında kommunist partiyası 
dururdu. Günahkar sosializm deyildi. Kommunist partiyası ilə 
sosializmi birləşdirmək düz deyildi. Əslində sosializm kənddə böyük 
imkanlar açırdı- kollektiv əmək və idarə. Əgər kommunist partiyası 
mane olmasaydı, hər bir kolxoz böyük gəlir və həyat imkanı əldə 
etmək üçün hər imkana malik idi. Əslində sovet ölkəsində dövlət 
kapitalizmi yaradılmışdı, bütün kolxoz sovxoz və müəsisələr dövlətin  
istismar obyekti idi və toplanan nemətlər və pullar daha pis, qeyri - 
bərabər bölünürdü, xaricə köməyə, silahlanmağa və  sənaye inkişafına, 
sosial ehtiyaclara sərf olunurdu və ya xarab edilərək və səhv 
planlaşdırma və icra nəticəsində hesabdan silinirdi. 
      Kommunist liderlər- raykom və şəhər və ölkə komitələrinin üzvləri 
və rəhbərləri  Marks və Leninin ideyalarını ehkama çevirmişdilər və 
qəti olaraq dəyişilməsinə, səmərələşməsinə imkan vermirdilər. 
Məsələn, onlar öz beyinlərinə yerləşdimişdilər ki istehsal vasitələri 
istehsalı istehlak vasitələri istehsalından artıq olmalıdır. Bu səbəbə 
görə ölkədə gündəlik istehlak mallarının,  yaşayış vasitələrinin  -  
ərzaq, paltar, ayaqqabı, avtomobil və. s qıtlığını yaratmışdılar. Bir 
lazımı köynək, ya palto, ya ayaqqabı axtarsaydın, onu tapa bilməzdin, 
halbuki maqazinlər belə lakin keyfiyyətsiz formasız şeylər ilə dolu idi. 
Maraqlıdır ki, 1989-cu ildə Azərbaycan - İran sərhəddi bir avantura 
nəticəsində qısa müddətli açıq olarkən iranlılar sərhəd kəndlərinə 
gələrək buradakı bütün malları almışdılar. Bu onu göstərir ki, bizim 
xoşumuz gəlməyən həmin mallar nə qədər iranlılar üçün dəyərli imiş, 
yəni bizim inkişaf səviyyəmiz İrandan üstün imiş. Doğrudan da 
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perestroyka deyilən dövrdə 1985-ci ildən sonra SSRİ –də böyük 
inkişaf başladı, xalq istehlak malları çeşidi və formaları xeyli 
yaxşılaşdırıldı, mallar çoxaldı, əmək haqları çoxaldı, yaşayış xeyli 
yaxşılaşdı. Əvvəllər əgər dövlət kəmiyyətin çoxluğuna fikir verirdisə, 
indi keyfiyyət və müxtəliflik, müştərinin tələbatının ödənilməsi  əsas 
kriteriya oldu. 
        1992-2003 illər dövrü Azərbaycanda  sovet müəsisələrinin məhv 
edilməsi, kapitalizmə keçid dövrü oldu. Bu zaman xalq gerçəkliyi dərk 
etdi və biz başa düşdük ki, sovet dövründə böyük inkişafa çatmışdıq, 
yüksək həyat şəraitində yaşayırmışıq. Bəli, bütün xalq daha pisi  vəhşi 
kapitalizm modelini- hansı ki dövlət qururdu, xalqdan razılıq icazə 
almadan- görəndən sonra bunu anladı.  Marksın yazdığı kimi yalnız bir 
neçə ( 20% ) sahibkar yarandı, qalan əhali onların xidmətçisi, xahiş 
edən, yaşamaq üçün onlardan asılı, xırda alverçi oldu. Elmi texniki 
tədqiqat və layihə institutları,  təhsil, səhiyyə məhv edildi. Əlbəttə  bu 
siyasət xalqa qarşı xəyanət idi. Hələ indiyədək zorla işsiz edilmiş 
insanlar var; 40 yaşından yuxarı insanları işə götürmürlər. Dövlət 
səhvən gözləyir ki, sahibkarlar müəsisə tikəcək, onda camahata iş 
verəcəklər. Sahibkar olmaq üçün pul göydən düşmür, bunu dövlət 
yaxşı bilir, sahibkar yaratmaq üçün dövlət, məmurlarına tam ixtyar 
verilmişdir ki, rüşvət alsınlar və kapitalistlərə çevrilsinlər, bununla 
dövlət özünə həm iqtisadi, həm siyasi  dayaq yaradır. Halbuki neft 
pullarını hara xərcləməyi bilmir, mənasız işlərə xərcləyir. Elə bu 
müsəsiələri institutları və s. özü tikib ictimai idarəyə verə bilərdi. 
Məgər dövlət sektoru işləyə bilmir? Yerli dövlət neft şirkəti, elə hər 
ölkələrdəki dövlət şirkətləri, Çin iqtisadiyyatı, Səudiyyə krallığında 
olan 110 dövlət müəsisəsi sübut edir ki, ictimai müəsisələr çox yaxşı 
işləyə bilər(12). Məgər Sovet dövləti dünyada məhsul istehsalına görə 
ikinci yerə çıxmamışdı? 
      Kommunizm nəzəriyyəsinin kənd və şəhərlərin səviyyəsinin 
yaxınlaşdırılması və fərqlərin aradan qaldırılması, savadlılıq üzrə 
müəyyən proqres əldə olunmuşdu. Kənd yerlərində də lazımı 
infrastruktur: bağça, sex, yaxud zavod, fabrik  tikilirdi, klub, kitabxana, 
mədəniyyət evi, özfəaliyyət dərnəkləri, texniki yaradıcılıq evləri, 
xəstəxana, ambulatoriya məktəb, ictimai park və meydanlar 
yaradılmışdı. Bilik və qabiliyyətlərdə, praktiki bacarıqlarda bir sovet 
mühəndisi 10 amerikan mühəndisini əvəz edə bilərdi. 
      1970-ci illərdə artıq ümumxalq dövləti və sovet xalqı anlayışı işə 
salındı, elan olundu ki, təkcə kommunistlər deyil, bütün xalq idarədə 
iştirak edir. Lakin  sovetlər əsasən kommunistlərdən təşkil olunurdu, 
bu siyahıya   bir miqdar  kiçik xidmətçi peşələrindən sağıcı, çoban, 



 49 

traktorçu daxil edirdilər. Sovet xalqı tarixdə yeni bir anlayış idi, bura 
bərabər haqları olan, ümumi mədəniyyəti olan, ümumi dili rus olan 
daxilidə 15 milli dövlət olan təqribən 30 millət daxil idi. 
     Hələ kommunizm nədir sualına  yeni kommunistlər  cavab tapa 
bilmirdilər, çox abstrakt və Marks və Leninin müəyyən nəzəri sözlərini 
əzbərdən deməkdən başqa daha aydın  bir söz deyə bilmirdilər. K. 
Marksın sosialist nəzəriyyəsi geniş demokratiyanı tələb etsə də, 
praktikada səhv başa düşülərək, kommunist diktaturası ilə nəticələndi 
və bu cəmiyyətin pulsuz səhiyyə, təhsil, sosial qayğı, zəmanət olunmuş 
iş yeri olmasına baxmayaraq  narazılığına gətirdi.  Sovet dövründə  
xalqın iştirakı ilə deyil, indi tənqid edilən  inzibati  komanda adlanan 
idarə üsulu bərqərar olmuşdu. Bu məsələdə əsas səbəb şəxsi mənafe 
idi, yəni idarə edənlərin insan olmaları və onların şəxsi eqoya malik 
olmaları, yəni hakimiyyətə başqalarını buraxmamaları idi.  
       Kommunist rəhbərlərin mənim fikrimcə kommunizm qurmaq üçün 
bir maraqları da yox idi, onlar üçün fərqi yox idi, nəyi, hansı sistemi 
idarə edirlər. Onsuz da xalqdan – onun səsindən asılı deyildilər – özləri 
özlərini vəzifələrə təyin edirdilər. Vəzifədə qalarkən əsil dağıdıcı, 
rüşvətxor simaları üzə çıxırdı, sonra izləri itirmək üçün   vəzifə 
yerlərini  dəyişdirirdilər. Onlar vəzifələrindən istifadə edib xeyli pul və 
qızıl toplayırdılar, bütün ehtiyaclarını ödəyir, xidməti maşında gəzir və 
s kef edidilər. Mən deyərdim ki, hətta onlara hətta heç sosializm - 
kommunizmin birinci fazası da  lazım deyildi- sosializm onların 
varlanmasına müəyyən dərəcədə mane olurdu, onlar müəyyən 
dərəcədə rahat yata bilmirdilər, hansısa rəhbər onları yoxlaya və işdən 
qova, həbs etdirə bilərdi.  Lakin əsas narahatçılıq bu deyildi, ən böyük 
problem  o idi ki, sosializm onlara yığdıqları pulu açıq istifadə etməyə, 
böyük villalar tikməyə, şəxsi biznesə pul qoymağa mane olurdu. 
Bundan çıxış yolu kimi onlar maşın və evlərini qohumlarının adına 
yazdırırdılar. Sosializm sadə xalqa lazım idi, əgər rəhbərlər də əməyinə 
və ya xalqa verdiyi xeyirə görə əmək haqqı - mükafat alsaydılar, onlara 
da sosializm lazım olardı, məhz bu olmadığına görə onlar şəxsən 
maraqlı deyildilər- onlar  rüşvət formasında hədsiz gəlir alırdılar. 
Demək olar ki, elə həyatın özü onlar üçün kommunizm idi- ictimai 
sərvətlərdən istədikləri qədər istifadə edir, xüsusi ərzaq, səhiyyə 
təminata malik olur, rəhbərlər üçün olan xüsusi müalicə  
mərkəzlərində, sanatoriya və kurortlarda  müalicə alır, dincəlir və 
gəzirdilər. Onlar sosializmin qalmasında maraqlı olmayaraq və yalnız 
bu haqda nəzəri bilikləri əzbərliyib anlamadan nitqlər söyləyir, 
xəlvətdə isə görürdülüər ki, arzu olunan maddi nemətlər bolluğu 
yarana bilmir, və sakitcə pul, qızıl yığmaqla məşqul olub  “ipin “ nə 
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vaxt qırılmağını gözləyirdilər ki, başlarına bir çarə tapsınlar.  
Düşünürəm ki, ilk kommunistlər  hakimiyyəti ələ almaq məqsədilə 
cəmiyyəti inandırmaq və qüvvə əldə etmək üçün  sadəcə kommunist 
ideyasından istifadə etmişlər. Sovet hakimiyətinin qurandan sonra isə 
bütün etirazçıları, başqa cür düşünənləri qırmışlar.  1980 –cı illərdən 
sonra isə onlar açıq görürdülər ki, səhv edirlər, lakin ağılları bu səhvi 
düzəltməyə çatmırdı. Onlar yığdıqları pulları, qızılları məhz biznesə 
sərf etmək üçün bu sistemi qorumadılar, halbuki bu sistem daha çox 
zəhmətkeşlərə sərfəli idi. Birinci, özləri tacirlərə, biznesmenlərə 
çevrildilər, başqalarına isə hakimiyətdə qalaraq bu imkanları az 
verdilər və ya imkan vermədilər.  

Sovet ittifaqı 1922 –ci ildə yaranması və dağılmasına -1991-ci ilə 
qədər  böyük inkişaf və dəyişiliklərə məruz qaldı. SSRİ dağıldıqdan 
sonra onun yerində yaranmış 15 dövlət kapitalizm sisteminə keçməyə 
başladılar.  

O dövrdə  şikayətləri, narazılıqları məhkəmələr deyil, dövlət idarə 
orqanları, zavod rəhbərləri, deputatlar, soveti sədri, partkomlar, rayon 
səhiyyə, təhsil idarələri və nazirlər şurası- özləri həll edirdilər.  

O zaman dövlət idarəsilə cəmiyyət arasında qüvvələr balansı, 
anlaşma, böyük razılıq olmuşdur. Düzdür, bu məsələ dərin evolyusiya 
etmişdir. Getdikcə 80-ci illərin sonu cəmiyyətin şüuru yəqin ki azadlıq 
hədlərinin artırılması-xarici radioların təbliğatı nəticəsində  xeyli 
inkişaf edərək sistemdə böyük çatışmazlığın, ədalətsizliyin olmasını 
aşkar etmişdir. Bu ədalətsizliyi yaradan elə partiya komitələrinin  
idarəsi olmuşdur. Partiya və onun daxilində dövlət idarə rəhbərləri 
böyük ədalətsizliklərə getdikcə daha çox yer verir, ayrıseçkilik 
edirdilər. İnsanlar bunları aydın görməyə və danışmağa başladılar.  

Cəmiyyət və yuxarı idarələr daim məmurlara nəzarət edir, öz 
etirazlarını edə bilirdilər. Belə ki, istənilən şikayət baxılır, çox halda 
ödənilirdi. Məmurlara cəza verilirdi, onlar da qorxurdular, həm 
vətəndaşların şikayət edəcəyindən, həm yuxarıların verəcəyi cəzadan. 
Indiki, 1991 ildən sonrakı illərdə olduğu kimi insanlar düzgün idarə və 
problemin həllini tələb edəndə həmin məmurlar demirdilər ki, “hara 
yazırsan, yaz, yaxşı edirəm”. Belə deyən hökmən partiya bürosunun 
iclasına çağılar və yerində oturdulardı. Bir də belə qələt eləməzdi. 
Lakin 1922-ci ildən 1953–cü ilədək dərin böhranlı, 1941-1945 illərdə 
İİ dünya müharibəsində iştirak, şəxsiyyətə pərəstiş, kommunist 
repressiyaları dövrü də olmuşdur.  

Kommunist düşüncəsinin də böyük evolyusiyası baş vermişdir. 
Əgər 1941-45 illər müharibəsində möhkəm kommunist ideyasına 
inanan insanları 100% hesab etsək, artıq 1980 –cı ildə bu inam 30 % 
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idi. Nəsillər keçdikcə inamlar dəyişirdi, bərk komunistlərin yerinə 
yumşaq, prinsipsiz yaltaq “tülkü”, oğru, ikiüzlü, rüşvətxor, fırıldaqçı 
komunist gəlirdi. Məsələn, Sov İKP baş katibi Xruşşov öz xatirələrində 
yazırdı ki, o vəzifəyə gəlmək üçün kolxoz ferma müdirini necə tələyə 
salaraq onu qurban vermiş, özü haqda kolxoz sədri qarşısında “yaxşı, 
düz” adam obrazı yaratmışdı və vəzifədə irəli çəkilmək üçün ilk pilləni 
belə qalxmışdı. Bu metod bütün kommunist elita üçün tipik idi. 
Tədricən kommunist əxlaqı kodeksinin pozulması artırdı, bunu birinci 
elə kommunist elita edirdi, qanunlarda cəzalar  ancaq adi adamlara 
tətbiq olunurdu. Vəzifəli şəxslərə isə qanun cəzası o vaxt tətbiq 
olunurdu ki, onlar partiya məktəblərində ideya təlimi alaraq partiya 
vəzifələri tutarkən onlara elə gəlirdi ki, onlar kommunist prinsiplərinə 
əməl etməli, düz işləməlidirlər. Bu, əvvəlki kommunist rəhbərliklə 
konfliktlərə gətiridi, yeni hazırlanmış kadrlar rəhbərlərin əmrini 
eşitməyə çalışmır, xalq mənafeyini güdməyə üstünlük verirdilər və 
nəticədə  onlar vəzifəli partiya rəhbərləri tərəfindən cəzalanırdı və 
yerinə oturdulurdu. Sonda bütün partiya kadrları ali rəhbərlərin nökəri 
olurdu, onlara xidmət edirdi, sadəcə onların rüşvət toplayıcıları 
səviyyəsinə yenirdi. 

Sovet dövründə  artıq Brejnevin dövrü başlanadan sonra 1964-cü il  
rüşvətxorluq,  idarə dələduzluğu, yerlibazlıq və ədalətsizlik, büdcə 
pulunun idarələr tərəfindən mənimsənilməsi, insanlara qarşı məmur 
ayrıseçgiliyi ölkə kənarlarından başlayaraq ortaya doğru artmışdır. 
Belə çıxır ki, ona qədər-Stalinin dövründə və Xruşşovun dövründə 
məmurlar qorxmuşlar, ona görə əliəyriliyə yol verməmişlər və ya az 
yol vermişlər. Bir ya bir neçə respublikada tez, çoxunda isə çox gec 
korrupsiya başlamışdır , məhz bərabərlər cəmiyyətinin əsas prinsipinin 
pozulması baş vermişdir. Azərbaycan korrupsiyaya görə liderlik edirdi 
və korrupsiyanı yayan bir mənbə idi. Bunun səbəbini onun saxtakar, 
mənəviyyatsız rəhbərlərində axtarmaq lazımdır ki, onları xalq 
seçmirdi, kommunist partiyası vasitəsilə saxta seçkilərlə özləri özlərini 
bu vəzifələrə təyin edirdilər və özlərinə sitayiş yaradırdılar. Belə 
respublikada bir çox  rəhbər işçilər, kommunist liderlər vəzifələri pulla 
satırdılar, öz  başıboş uşaqlarını da pul və ya tapşırmaqla  ali 
məktəblərə, xüsusilə hüquq  fakultəsinə yerləşdirirdilər, nəsillikcə 
kommunist liderlər vəzifədə qalırdılar.   

Sovet dövründə bütün sovet dövləti ərazisində kommunist 
partiyası tərəfindən ruslaşdırma və bütün millətlərin milli 
mənsubiyyətlərinin, milli dəyərlərinin unutdurulması, vahid sovet 
mədəniyyətinin yaradılması xarakterik olmuşdur.  Bəzi respublikalar 
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və şəhərlər öz rəhbərləri tərəfindən bu istiqamətdə sanki yarışmışlar. 
Lakin xalqlar öz mədəniyyətlərini saxlamışlar.  

Ümumi sovet mədəniyyəti  xalqlara faydalı olmuşdur: onların 
millətçilik hissləri və davranışları zəifləmiş, böyük bir ərazidə hər bir 
millət yaşamaq, oxumaq, işləmək, səhiyyə, sosial müdafiə  imkanlarına  
bərabər malik olmuşlar.  Maraqlıdır ki, idarə dili Rus dili olmuş, 
millilik az qala itmişdir. Tarixdə Avropa ittifaqından əvvəl nadir sovet 
xalqı yaradılmışdır.  

1980-cı illərdən sonra  sosialist dövlət quruluşunun eyibləri 
həddən artıq artdı, bu eyibləri, çatışmazlıqları məhz elə hakimiyətdə, 
partiyada olan adamlar yaradırdılar. Bunun səbəbi  o idi ki onlar 
getdikcə özlərini nəzarətdən izolyasiya edirdilər və cəmiyyətin sözünü 
eşitmirdilər. Sosial elmlər  də  həqiqəti demir, yalançı izahatlar əsaslar 
uydurur, yalnız rəhbərləri, sonrakı yalançı xalq atalarını, öndərlərini 
yaratmaq və tərifləməklə məşğul olurdular.  

 
Dinlərin sıxışdırlması.  
 
Sovet quruluşunu tənqid edənlər, dini idarələr qısqanclıq, paxıllıq 

hisslərini gizlətməyərək deyirlər ki, sovet dövləti dinləri sıxışdırırdı, 
kilsə və məçidləri uçurmuşdu, dindarlığın artmasına yol vermirdi. Bəli, 
bu belədir. Əvvəllər daha pis olsa da 50-ci illərdən sonra müəyyən 
yumşalma baş vermişdi. Məçidlər, kilsələr fəaliyyət göstərirdi, lakin bu 
prosesi və siyasəti zərərli hesab etmək üçün heç bir səbəb yoxdur. 
Əksinə çox faydalı olmuşdur, bu siyasətlə insanlara sərbəst düşünməyə 
imkan verilmiş, elmi dünyagörüş öyrədilmişdir, onlar sueverlikdən və 
dini dələduzlardan xilas olmuşlar. Sadəcə dini ruhanilərin gəliri 
azalmışdır. Dinsiz sovet cəmiyyəti sonrakı dindar cəmiyyədən 100 
dəfə əxlaqlı humanist və qanunlara hörmət edən, vətəndaşlıq 
vəzifələrini düzgün yerinə yetirən cəmiyyət idi. Bu dövr sübut edir ki, 
dinlər olmadan da çox yaxşı yaşamaq, əxlaqi etik həyat sürmək, inkişaf 
etmək olar.  Bu bəşəriyyət üçün çox vacib nəticədir. Bu dövrdə 15 
bənddən ibarət çox yaxşı kommunist əxlaq kodeksi var idi. Məsələn, 
deyilirdi ki, “hamı bir nəfər üçün bir nəfər hamı üçün”, bu kodeksi  
tənqid etmək mümkün deyildir. Bu kodekslə və marksizm- leninizmlə 
insanlar tərbiyə almışlar. Onlar nə itirmişlər? heç nə, yalnız 
qazanmışlar. 2010- cu il Azərbaycanda sürətlə dindarlığın təbliği ilə 
yeni dindarlar və ruhanilər belə baxış yaratmaq istəyirlər ki, guya 
cəmiyyət din olmadan yaşaya bilməz. Belə uydurma və sübut 
olunmayan baxışı onlar, şübhəsiz, öz gəlirlərini artırmaq, azad 
insanları daha çox dinlə aldatmaqla daha çox istismar etmək istəyirlər. 
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Dindarlığı artırmaqla onlar  nə əldə etmişlər? -vəhşi, əxlaqı daha çox 
pozan küt, savadsız, anlamaz, etiraz etməyən, öz hüquqları uğrunda 
mübarizə apara bilməyən daim qanunsuzluq və rüşvətlə əzilən, özünü 
qul hesab edən cəmiyyət. Bu misalda dinsiz və dindar cəmiyyəti 
müqayisə etməklə bütün bəşəriyyət dinsiz, azad elmi dünyabaxışlara, 
humanizmə malik  ictimai əxlaqa əsaslanan cəmiyyətin daha üstün 
olmasını başa düşməli; dinin rolunu, təbliğatını azaltmalı və belə 
dinlərin reforması haqqında və onu azad elmi - humanist cəmiyyətə 
uyğunlaşdırmaq, bəşəriyyətə zidd göstərişlərdən, xürufatdan, 
nadanlıqdan, uydurmalardan təmizləmək haqda düşünməlidir. Əks 
halda dinlər bəşəriyyətə xeyli zərər vuracaq, insanları, millətləri, 
dindarları  bir - birinə düşmən kimi əbədi saxlayacaqdır. 

Lakin sovet dövlətinin dağılmasından sonra yeni hakimiyyət öz 
dayaqlarını  məmurlardan və onların klanlarından; səhiyyə, təhsil, elm 
idarə qulluqçularından (onları zorla hakim partiyaya üzv etdilər və 
vəzifəni itirmək qorxusu altında hakimiyyəti müdafiə etməyə məcbur 
etdilər) aristokratlardan, habelə dini ruhanilərdən seçdi və aktiv olaraq 
dindarlığı artırmaq siyasəti yeridir. Yeni hakimiyyət də göydən 
düşməmişdir, bu elə köhnə kommunist hakimiyyətdir, lakin adı 
dəyişilmişdir. Nə əldə edilmişdir? Əxlaq daha  çox pozulur, 
individiualizm  artmış, istehlakçılıq artmış, xeyirxahlıq  itmiş, dini 
ruhanilərin gəliri hədsiz artmışdır, onlar da öz bizneslərini qurmuşlar, 
bütün ianələr onların şəxsi istifadəsindədir. Dini xidmətlərin miqdarı, 
növü, qiymətləri artmış, sueverlik, xurufat artmışdır. Ianələrin verildiyi 
məqsəd - kasıblara yardım, xeyriyyəçilik yoxdur, pulun olmasa ac, 
susuz, xəstə, müalicəsiz və küçədə qala bilərsən, heç bir dini  xeyriyyə 
üçün  xəstəxana, diaqnostika mərkəzi, pulsuz yeməklər, gecələmə, 
qocalar evi-heç bir xeyriyyəçilik yoxdur. Ruhani idarələri şəxsi 
varlanmaq üçün Həcci təşkil etməklə biznes qurmuşlar. Cəmiyyətə heç 
bir hesabat vermirlər. Bu təsvir yenidən göstərir ki, sovet hökuməti 
düzgün etmişdir, cəmiyyəti istismar edən daha bir sinfin qarşısını 
kəsmişdir. Din, ruhanilərə varlanmaq üçün biznesdir. Cəmiyyətə 
lazım deyil, ancaq zərərdir. Onlar bu biznesi xürüufatı və sueverliyi 
aktiv saxlamaqla, ianə və zəkat verməyə, dini pullu xidmətlərdən daha 
çox istifadə təbliğatı, sitayışlər, həcci, əxlaqı, dini kitabları təbliğ 
etmək  vasitəsilə edirlər. Əslində əxlaqi həyatı əldə etmək məqsədi 
güdmürlər. Çünki özləri belə həyatı seçmirlər. Baxmayara ki, İslam 
nəzəriyyəsi isə dindən varlanmağı –pul almağı qadağan edir. 
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3.1 Sovet dövlətində paradokslar  
 
Hər sovet xalqı öz xarakterinə düzlük dəyərinə görə inkişaf etmişdir. 
Korrupsiyaya uğramış respublikalarda əsasən büdcə mənimsənilmiş 
həyat səviyyələrində fərqlər yaranmışdır. İnsanlar daha düz olan 
Rusiya, Ukrayna, Pribaltika, Özbəkistan və s. respublikalara işləməyə 
və yaşamağa getmişlər. Planlaşdırmada partiya (elitası) mövqeyi 
üstünlük təşkil etmişdir, ona görə də istehsal qeyri - bərabər 
yerləşdirlmişdi, əsasən şəhərlərdə tikilirdi. Planların, rəqəmlərin düz 
çıxmasına əsas diqqət verilirdi. Bu ona gətirirdi ki zavoda dəmiryol 
sisternində gətirilimiş tetraxloretan saxlamağa yer olmadığı üçün 
kanalizasiyaya tökülürdü, dənizdə neft qazmaçıları artıq qalmış 100 
tonlarla sementi dənizə tökürdü, tikintidə artıq kərpicləri yerə 
basdırıdılar, Özbəkistandan Azərbaycana pambıq alıb gətirir və onu bu 
respublikada yetişdirilməsi və təhvil verilməsi kimi hesabat verirdilər. 
Bu üsul ilə respublikanın kommunist partiyasının Birinci katibi 
qəhrəman adı alırdı. Hər respublika öz gəlirini ittifaq büdcəsinə 
toplayır sonra isə hərbi, idarə, xaricə kömək xərcləri çıxandan sonra 
onlar arasında əhali sayına görə bölünürdü. Çox yerlərdə, ucqarlarda  
ittifaq büdcəsindən konkret məqsədlərə ayrılan pulları bir hissəsi icra 
edilir, lazımı müəsisə, yol və s. tikirdilərsə, bir hissəsi mənimsənilirdi 
və tikintilər  uzun müddət  gedirdi; iki - üç dəfə yenidən vəsait 
ayırırdılar. Korrupsiyaya əsasən qafqaz respublikalarının birindən hələ 
50- inci illərdən başladı. 70-ci illərdə belə respublikaya  gələn insanlar 
burada despotik idarə sistemini, gizli rüşvətxorluğu, dövlət idarələrində 
və dükanlarında aldadılmalarını, cəmiyyətin isə buna adət etdiyini, 
etiraz edənləri demaqoq adlandırdığını və düz danışanları sevmədiyini  
müşahidə etmişlər.. Belə avtonom respublikada yalnız Moskvadan 
şikayət üzrə gəlmiş müfəttişlər ədaləti bərpa edə bilirdilər. Korrupsiya 
85-ci ildən sonra SSRİ idarəsində geniş yayıldı. Məmurların 
məsuliyyətsizliyi və cəzasızlığı başladı. Idarə sistemi yeni tələblərə 
uyğunlaşmağa və korrupsiyanın gizli formalarına keçdi. Rüşvətxorluq 
həmin respublikada böyük vüsət aldı. Məlum oldu ki, əvvəllər bunun 
qarşısını Stalin kadrları alırmış və əvvəlki kommunistlər daha həqiqi 
kommunistlər olmuşlar, sonra zaman keçdikcə zəiflər, anlamayanlar, 
şəxsi mənafeyini daha artıq güdənlər, vəzifəpərəstlər -“tülkülər” onları 
əvəz etmişdir. 

Hər kəs, eynilə dövlət rəhbərləri də, məmurlar da özünü tənqid 
etməyə, öz səhvini tapmağa  çox az qabildir. Bu problemin  rasional 
həllinin tapılması çox vacibdir. Çünki özünü tənqid etməsən, yəni 
səhvlərini görməsən, necə effektiv inkişaf edərsən, gələcəyini necə 
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yaxşı qura bilərsən? Yaxşı olmazmı elə addım atanda onu elə 
hesablayasan ki, düz olmağına əmin olasan, sonra atasan, səhv edib 
sonra peşman olmayasan?  Gələcək və yaxşı həyat məhz bu məsələnin 
həllindən asılıdır.  Ictimai sistem axı həmişə  müdrik və özünün  və 
başqalarının səhvlərini görə bilən  adamın  başçı olmasına qarantiya 
vermir.  Bu başçı yaxşı da ola bilər, pis də, məsuliyyətsiz də. Bu son 
halda ölkənin məhvə getməkdən başqa yolu yoxdur.  Icmaların tək 
başçıya - lap o çox yaxşı olsa da - ümid etməsi  düzgün həyat yolu 
deyildir. O başçı öləndən sonra tarixdə həmişə başqası onun yerini 
tutaraq həmin ölkəni məhvə sürükləmişdir. Deməli, ümidi müdrik 
təkbaşçıya deyil,  ictimai sistemin ağılla, rasional qurulması qayğısına 
qalmaq lazımdır ki, o tək rəhbərlərdən asılı olmasın, daim düz 
istiqamətdə ağılla idarə olunsun. Bu ağıl isə yenə də kollektiv ağıldır. 
16-cı əsrdə şair Məhəmməd Fizuli də öz “Şikayət kitabında” yazırdı ki, 
“salam verdim, rüşvət deyil deyə, almadılar”. Bu fakt da sübut edir ki, 
rüşvət və digər mənfi qiymətləndirilən xarakterik əlamətlər elə 
keçmişdən gəlir, yəni elə ictimai sistemin öz məhsuludur.  Necə olur 
ki, özünü layiq və əxlaqi, düzgün hesab edən şəxs vəzifə tutandan 
sonra ictimai xeyiri qurban verərək, yalnız öz xeyrini güdməyə 
başlayır,  bunun üçün yaxşı şəraitin olduğunu tez aşkar edir. Məhz bu 
şəraiti ondan əvvəlkilər yaratmışlar. Dövlət sisteminin əsası olan 
konstitusiyanı məhz əvvəlki  vəzifəlilər məmurun diktatı üçün ona 
lazımı şəraiti yazmışlar: hesabat verməməsi, qiymətləndirilməməsi, 
cəzalanmaması, idarə hərəkətlərini, xərclənən pulları gizlədə bilməsi, 
ictimai əmlakı mənimsəyə bilməsi, rüşvət ala bilməsi, ayrıseçgilik edə 
bilməsi. Digər rolları (vətəndaşlar, məhkəmə, parlament, nazirlər və s. 
üçün) isə əsas aktyorun - məmur və ya  ali rəhbərin roluna uyğun təyin 
etmişlər. Lakin yaxşı və effektiv işləmək üçün lazımı yaxşı şəraiti, icra 
və qanun mühitini yaratmamışlar.  

Tipik olaraq siyasi sistem təkbaşçı prinsipi ilə- idarədə aşağıların 
yuxarılara tabe olması, bütün göstərişlərini danışıqsız yerinə yetirməsi 
və yuxarıların aşağıları ört-basdır edə bilməsi; yuxarıların xüsusi 
hakim qrupa məxsus olması formasında- konstruksiya edilmişdir. Bu 
diktator konstruksiyasıdır. Müasir ağıl və şəxsi məsuliyyətlər dövrünə 
uyğun deyildir.  
Qeyd etməliyəm ki, sovetlərdə kollektivi kənarlaşdırmaqla  təkbaşına 
məmurun şəxsi keyfiyyətlərinə və düşüncəsinə əsaslanan idarə 
metodu  uğursuzluğa düçar oldu.  
      Sovet hökumətində  də başqa ölkələrdə olduğu kimi  insanların 
tənqidi gözünü və ağzını bağlamaqla, hakim kommunist elita öz 
məqsədlərinə çatırdı. Bu məsələdə, habelə şübhə yaranır ki, 



 56 

kommunistlərin, ümumiyyətlə, əsas məqsədləri fəhlələrə iş və 
yaşamaq, kəndlilərə torpaq və yaxşı həyat vermək deyildi. Belə fərz 
etmək olar ki, onların məqsədi bu qüvvələrin narazılığından istifadə 
edərək onları döyüşən, işləyən qara qüvvə kimi istifadə edərək 
hakimiyyəti ələ almaq, şəxsi hakimiyyətə sahib olmaq idi. Heç sonra 
da kommunistlər fəhlə və kəndliləri, habelə intillegensiyanı 
hakimiyyətə  və idarəyə, qanunvericiliyinə buraxmadılar. Azad 
seçkilərə imkan vermədilər. Bunları etsəydilər, sosializmi xilas 
etmişdilər.  Hakimiyyət həmişə bir qrup kommunist elitanın əlində 
qaldı. Bu fakt yenə də sübut edir ki, onların məqsədi yaxşı ictimai 
qanun və idarə sistemi yaratmaq deyildi . Hakimiyyətin burjuaziyanın 
əlindən alıb yeni qrupun – kommunistlərin əlinə keçirilməsi üçün oyun 
idi. Onların məqsədi fəhlələri xilas etmək deyildi. Onlardan istifadə idi 
– onların minimal tələblərini ödəyib, bununla tənqidi gözünü 
bağlamaq, sonra isə istədiyini - varlanmaq və hakimiyyət məqsədini 
icra  etmək idi. Bu da sosializmin SSRİ – də sonuna gətirdi. İndi də bir 
çox dövlətlərdə  bu belədir.  
 
Sosializmi öyrənməklə  Kapitalizm ölməkdən xilas oldu!  
 
Marks öz sosial nəzəriyyəsində  kapitalizmin ölməkdə olan 
imperializm olmasını öncə xəbər vermişdi. Bəli, onu ölümə aparan 
ciddi amillər vardı:  fəhlə proletarlar sinfinin meydana gəlməsi , onlara 
insan kimi baxmaqdan imtina, onların istismarı və dilənçi kökündə 
saxlanması; qəsbkarlıq, dünyanın  xammal mənbələrinə, satış bazarına 
bölüşdürülməsi;  konfliktlərin, müharibələrin səbəbkarı və qızışdırıcı 
olması;  təbiəti dağıdan , bəşəriyyətə ümumi təhlükə olması. Hərgah 
kapitalizm ölmədi. Kapitalist dövlətlər Marksın nəzəriyyəsindən, 
tənqidi gözün bağlanması effektindən, sovetlərin  bütün idarə etmə, 
planlaşdırma təcrübəsindən, seçki üsulundan, istifadə - məhz yaradıcı 
istifadə - edərək düzgün nəticə çıxartdılar və ölmədilər, xilas oldular.  
    Sovet təcrübəsinin nəticələri bu idi : 1) seçkilər olsa da, son halda 
seçilənlər  həmişə bir qrup kommunist elita və onların göstərdikləri 
adamlar olur, idarə həmişə kommunist elitanın əlində qalır, - bu 
podtasovka ilə edilir 2)  idarəetmə üçün planlaşdırma zəruridir, 3)  
tənqidi göz bağlanılır:  bütün fəhlə və kəndlilərə minimal yaşayış 
imkanları verərək - pulsuz mənzil, səhiyyə, təhsil, sosial təminat– 
pensiya, təqaüd ;  yol, poçt, telefon, işıq -  qarşıdurmalara,  konfliktərə 
son qoylulur, dövlətdə stabillik yaranır ;  insanları daha başqa necə 
idarə edilmələri və s. məsələlər əsasən maraqlandırmır, 4)   ictimai 
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nəzarət yaradaraq dövlət üzərində onun səmərələşməsi və korrupsiyaya 
düşməməsi - əvvəl güclü, lakin sonralar az - əldə edilir.  
      Parlamentə və prezidentliyə, məhkəmə və Baş nazir vəzifələrinə 
seçkilər mexanizmi də çox orijinal həll edilmişdi. Əgər sovetlərdə 
yalnız bir namizəd irəli sürülür və hökmən o seçki mexanizmi ilə 
həmin vəzifəyə təyin edilirdisə, kapitalist ölkələrdə seçki mexanizmini 
azad, demokratik adlandırdılar, lakin namizəd irəli sürülməsi və 
cəmiyyətə namizədlər haqda məlumat verilməsini namizədlərin 
özlərinə həvalə etdilər. Bu isə, şübhəsiz, yalnız hədsiz varlıların 
hakimiyyətə gətirilməsinə səbəb oldu və məhz bu məqsədlə seçki 
mexanizmini belə qurmuşdular. Əgər bərabərlik prinsipini dövlət icra 
etsəydi, istəyən hər kəsin reklamını yalnız özü bərabər imkanla 
aparsaydı, şübhəsiz, bu vəzifələrdə orta sinifdən adamlar olacaqdı, bu 
isə zəhmətkeşlərin mənafeyini artıq müdafiə etməyə, yəni  demokratik 
sosializm quruluşuna gətirəcəkdi. Bir çox problemlər, konfliktlər, 
kasıblıq olmayacaqdı,  istismar  çox az olacaqdı. 
         Sosializmdən kapitalizmə keçidin (1991-dən sonra) də məqsədi 
insanlara azad sahibkarlıqla məşğul olmaq, mülkiyyət sahibinə 
çevrilmək deyil, yenə də kommunist elitanın  xalqdan oğurlanmış var – 
dövləti mülkiyyətinə keçirmək və özlərinin sahibkar olması məqsədini 
güdürdü. İndi (2010) bu bütün keçmiş sosialist ölkələrində belədir. 
Təqribən aksiyaların 1% -i  adi əhalinin əlindədir, Məsələn, mənim üzv 
olduğum Azərsun Holdinq çay və yağ şirkətində bu belədir. Keçmiş 
kommunist elita və onların qohumları, dostları yeni kapitalist sinfinin 
əsas hissəsini  təşkil edirlər. Kənar vətəndaşlara isə (80 - 90%)  
kapitalist olmaq qapıları bağlıdır. Onlar ancaq kiçik pərakəndə satışla 
məşğul ola bilərlər. 
      Sovet ittifaqında sosializmi ölməkdən xilas edə bilən dərman, 
yalnız bütün insanların iştirakı ilə ictimai qanunvermə və idarəetmənin 
tətbiqi ola bilərdi – yəni tam demokratiya, yalnız bu dərman bütün 
qanun və idarəni səmərələşdirərdi, səhv planlaşdırmanı aradan qaldırar, 
sosializmin üstün olmasını  praktikada sübut edərdi.  Lakin oğruya, 
rüşvətxora, əxlaqsız insanlara və öz  xalqlarına düşmənə çevrilmiş 
kommunist elita bu yolu seçmədi, o,  öz xeyri naminə kapitalizm 
yolunu seçdi.. Keçmiş “qanuni” oğrular yeni  “qanuni” rolda yenidən 
öz xalqlarının başına bəla oldular. Başqa daha yaxşı yol da var idi- bu 
mənim daim şüurumda saxladığım rasional sosializm idi. 
         Tənqidi gözün bağlanması effekti yenə də kapitalist dövlətə 
özünün spesifik ənənəvi  funksiyalarını - dünyanı bölmək, 
qruplaşmalar yaratmaq, dünyanı, digər ölkə və xalqlarını istismar 
etmək, müharibə və konfliktlər yaratmaq, kasıb və varlıya bölmək və s. 
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davam etdirməyə imkan verir. Artıq bu məsələlər  vətəndaşları 
düşündürmür, çünki şəxsi həyatları əsasən təmin olunur. Həyat  davam 
edir, şüur, biliklər  artır, gözlər açılır. Əvvəl görünməyən şeylər- 
fərqlər, bərabərsizlik, ədalətsizlik, səhv idarə görünməyə başlayır. 
Məlum olur ki, minimal hədlər çox azdır və hamıya aid deyil, çoxlu 
miqdarda kənarda qalmış əzab çəkən insanlar var; belə sistem indiyə, 
gələcəyə təhlükə yaradır, müharibələr yaradır, hegemonizm və 
qəsbkarlığa yol açır;  sistem,  xalqların böyük toqquşması ehtimalını 
artırır.  İnsanlar dərk etməyə başlayırlar ki, təkcə özünün tox olması, 
normal yaşaması azdır, başqalarının pis yaşaması bu həyatı pisləşdirir, 
sosial gərginlik, terrorizm, cinayətkarlıq və s . amillər artır. Tənqidi 
göz yenidən  yavaş –yavaş açılmağa başlayır. Məsələn, SSRİ –də 
tənqidi gözün bağlanması, yəni hamının işlə təmin olunması, az –çox 
normal həyata malik olması,  pulsuz təhsil, səhiyyə bəs etmirdi, 
insanlar, nəhayət, tənqidi baxışa nail oldular: hakim sinfin 
ədalətsizliyini, səhv və dağıdıcı siyasətini, rüşvətxorluğunu görməyə 
başladılar; bu  vətəndaşlarda sistemə nifrət,  razı qalmamaq hissini 
yaratdı. 
     Eynilə kapitalizmin də, habelə daha əvvəlki dominant feodalların 
məqsədi  sosializm kimi insanlara xoşbəxtlik vermək deyildi. 
Beləliklə, belə bir ümumi nəticə çıxır ki,  dünyada heç bir səbəbsiz: 
ədalət,  ümumi əxlaq, heç bir yaxşılıq, digərinə qayğı yoxdur. Var:  
qrup əxlaqı, məqsədli yaxşılıq,  birinin digərini istismarı, aldatma ilə 
istifadə. Cəmiyyətin digər cəmiyyətlər mühitində  və hər kəsin isə 
başqaları mühitində  məqsədi özünün yaxşı yaşamasına, üstünlük əldə 
etməsinə, başqalarını isə bu işdə istifadə etməyə yönəlib. Belə bir ümid 
verməyən nəticə həyatı belə dərk etməklə, onun verdiyi şanslardan 
zirəklərin istifadə etməsinə səbəb olur. Eyni proses - insanların özlərini 
və iqtisadi –siyasi- ekoloji mühiti yenidən dərk etməsi - indi kapitalist 
ölkələrində başlamışdır - bu dəyişiliklərin müjdəçisidir. Yeni Rasional 
cəmiyyət sistemi qapıdadır. Yalnız bu sistemdə hamının ədalətli 
yaşamaq məqsədi razılaşdırılaraq ədalətli formada icrası əldə edilə 
bilər. Güman edirəm ki, bu bölmədə siz cəmiyyəti və insanları və 
özünüzü dərk etmək üçün lazımı açarları tapdınız. 
       Klassik  Sosializm nəzəriyyəsi  bütün gəlir sahələrini dövlətə verir, 
insana fərdi bizneslə məşğul olmağa imkan vermir, lakin idarə və 
qanunvericilik nəzəriyyəyə görə ümumi xalq işi olsa da, bir qrupun, 
partiya elitasının əlində qalır. Bu səbəbə görə gəlirlər səhv və 
səmərəsiz idarə olunur və elita varlanır və ümumi gəlir effektsiz 
bölünür və israf edilir. Sosializm kapitalizmdən  insanlara verdiyi iş, 
sosial təminatlarla daha yaxşı olsa da, səhv planlaşdırma və effektsiz 
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idarəetmə onun nəticələrini boşa çıxarır və adamlar  əməyinə görə 
layiqli haqq almadığına və qabiliyyət və bacarığını tətbiq edə 
bilməməsinə, etdikdə isə cüzi haqq verildiyinə görə narazı qalır. 
Burada mülkiyyətin konkret sahibi olmadığına görə, heç kəs onun 
qorunmasına və səmərəli olmasına çalışmır. Ona görə çalışmır ki, 
insanların təklif verməsi, bürokratiyaya “ağıl öyrətməsi” dövlət 
tərəfindən qəbul olunmur. Hamı “nə qədər dağıdar, nə qədər çox 
oğurlayar” yarışına girir. Yalnız güclü administrativ üsullar, məhkəmə, 
polis bu mülkiyyətin müəyyən qədər qorunmasını təmin edə bilər, 
lakin səmərəsiz sərfini , elitanın oğurluğunun qarşısını ala bilməz, 
bürokratiyanın sənədləri qaydada aparmaq üçün məhsulu dənizə, 
kanalizasiyaya tökməkdən, yandırmaqdan, yerə basdırmaqdan, səhv 
planlaşdırmadan, keyfiyyətsiz mal istehsalından, xarab etməkdən, 
mənimsəməkdən  qoruya bilməz. Bu sistemdə vacib olaraq insanların 
dövlət üzərində müşahidəsi, qiymətləndirməsi, təklif verə bilməsi və 
qəbulu tələb olunurdu, lakin bunu, kommunist elita keyfiyyətlə etmədi, 
yarımçıq etdi və, nəhayət, bu səbəbə görə o korrupsiyaya uğradı. 
      K. Marks bu problemləri həll etmək üçün bütün istehsalı , torpağı 
və yeraltı və üstü sərvətləri ictimailəşdirib bir böyük kapitalistin-
dövlətin əlinə verməyi təklif edirdi və dövləti də kommunistlərin əlinə 
verməyi təklif edirdi.  Reallıqda bu sistem müəyyən qədər faydalı oldu, 
pərakəndəliyi, krizisləri aradan qaldırdı və planlaşdırma elementinin 
geniş tətbiqinə zərurət yaratdı. Böyük kütlələrə çörək və iş verdi.  
Möhkəmlənəndən sonra kommunist dövlətlərdə idarə xüsusi 
kommunist başçılarının və dostlarının əlində cəmlənməyə başladı, 
baxmayaraq ki, əvvəl bu bütün kommunistlərə aid idi. Sonra, həmin 
başçılar, şəxsi ehtiyaclarını məhz ictimai sərvətlər hesabına ödəyəndən 
sonra onlarda motivasiya zəyiflədi və ölkələrin sonrakı daha da çox 
inkişafına maraqları olmadı və bütün ictimai  istehsalın nəticələri 
kommunist rəhbərlər tərəfindən dağıdılmağa , oğurlanmağa başladı və 
staqnasiya dövrü təqribən 1975 –ci ildən sonra başladı,  əhalinin bəzi 
ərzaq məhsulları (ət, yağ)  normalarla- talonlarla təmin olunmağa 
başladı.  Eyni zamanda, əvvəlki principal kommunist “şir” rəhbərlərin 
əvəzinə kommunist  ideyalarından başı çıxmayan var - dövlət hərisləri 
–“ tülkülər”, dələduzlar gəldi. Kommunist elita öz xalqlarının 
düşməninə çevrildilər. Sanki onlar “kim nə qədər çox yeyər, nə qədər 
dağıdar, oğurlayar” yarışlarında iştirak edirdilər. Öz mənafelərini 
artıqlaması ilə təmin edəndən sonra onlar artıq cəmiyyət üçün 
düşünmürdülər. Təbii olaraq Kommunist başçıların - baş katibin, 
birinci katiblərin, siyasi büro üzvlərinin və yerli şöbələrin ən son var-
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dövlətə sahib olmağı, ən iyrənc mənəviyyatsızlıqa, amorallıqa  səbəb 
oldu.        
      Nəhayət, ictimai məqsədəuyğun əxlaqı olmayan, öz xalqlarının 
düşməninə çevrilmiş bosslar çox çətinliklə  qurulmuş sosialist 
sistemini dünya kapitalına qurban verdilər/satdılar, onlara artıq şəxsən 
sosializm lazım deyildi; onlar kifayət qədər var-dövlət oğurlamışdılar 
ki, indi müstəqil kapitalist olmaq üçün bu böyük baza idi  və 
yığdıqlarını qoymağa yer tapmırdılar. Öz xalqlarını kütləvi ehtiyaclara, 
ümidsizliyə, emiqrasiyaya,  dilənçiliyə düçar edərək,  xalqın təbii 
sərvətlərini  şəxsi xidmət əvəzində xarici kapitalistlərə bağışlayaraq və 
xalqın torpağını sataraq və xalq əmlakını oğurlayaraq,  onlardan 
bəziləri hətta özünə xalqın atası adı verdi. Bu həyasızlıqın və 
əxlaqsızlığın kulminasiyası idi. Yəqin kimsə onların həqiqi tarixini nə 
vaxtsa yazacaqdır və bu –həqiqi tarix  o xalqları  xilas edəcəkdir. 
Onların özlərinə qoyduqları  saysız heykəllərini tarix  həmişə zibilliyə 
atır. Bəli, yalnız həqiqəti bilmək insanları xilas edə bilər. 
      SSRİ-nin dağılmasında digər səbəb  Rusiyanın etdiyi səhvlər 
olmuşdur: 1986- Alma Ata qiyamı- 1996 – Putinə qədər dövrü böyük 
səhvlər, çaşqınlıq dövrü olmuşdur. Rusiyanın bir dövrdə özündə 
gələcək düşüncəsinin olmaması, elmin göstərdiyi yolun səhv 
anlanması və kəmsavadların, yalançı siyasətbazların hakimiyyətə 
gəlməsi ilə, amerikan kəşviyyatının dağıdıcılıq fəaliyyəti ilə 
əlaqədardır. Lakin istənilən səhv kollektiv müzakirə, elmi analiz yolu 
və gələcəyin dərki və obrazının, strategiyasının qurulması ilə düzəldilə 
bilərdi və indi də düzəldilə bilər. İstənilən parçalanma səhv hərəkətdir. 
SSRİ-nin dağıdılması Amerikan planı olmuşdur və bunun forması 
gizlində Qorbaçovla razılaşdırılmışdır. Belə olmasaydı. O çox ağılla 
buna qarşı tədbirlər görər, SSRİ-ni saxlamaq üçün optimal variantı–
bütün respubliklalara heç olmasa 12 respublikaya  sərf edəcək yeni 
İttifaq müqaviləsinini tez tapardı (bu həmişə mümkün idi) və ittifaq 
xilas edilərdi. SSRİ daxilində respublikalar  bu ittifaqdan hansı zərəri 
görürdülər? heç bir zərəri- çoxusu daha çox alırdılar, nəinki verirdilər. 
Ümumi müdafiə, ümumi əməklə qazanılmış gəliri bərabər bölmə, azad 
əmək və azad yaşayış yeri seçmək mümkün idi. Xalqları narahat edən 
Kommunist diktaturası idi ki, onun nəticəsində əldə edilən ümumi 
nemətlərin böyük hissəsi xarici köməyə, hərbi silahlanmağa  gedir, 
səhv planlaşdırma, səhv idarə nəticəsində məhsullar xarab edilir, 
hesabdan silinir, insan həyatının yaxşılaşdırılması daha davam etdirilə 
bilmirdi; İnsanlara zərər vuran SSRİ  deyildi, kommunist diktaturası 
idi-bu idarə və qanunvericilik azad, demokratik edilsəydi, problem 
aradan qalxacaqdı. İnsanlar problemlərin həllini irəli sürəcəkdi və bu 
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optimal həll tapılacaqdı. Düzgün strategiyalar qurulacaqdı. Nəticədə ən 
azı çatışmayan fərdi yaradıcılığa, fərdi biznesə Çindəki kimi icazə 
veriləcəkdi. Səhv planlaşdırma aradan qalxacaqdı, yarımçıq 
kommunist rəhbərlər daha ağıllı adamlarla əvəzlənəcəkdi. 
      Sovet dövlətini və Sosializmi bir qrup kommunistlər(şirlər) yaratdı, 
digər qrup kommunistlər(tülkülər) dağıtdı. Mən deməzdim ki, Çin 
kommunistləri də Çini dağıdır. Onlarda başqa mədəniyyət, başqa 
baxışlar mövcuddur. Qlobal dünyada ABŞ, Avropa və Rusiya 
hegemoniyasına qarşı durmaq, 1.5 milyard əhalini yaşatmaq, 
Sosializmin Çin variantını inkişaf etdirmək vəzifələri düşünürəm ki, 
Çin rəhbərlərini  daha məsuliyyətli edəcəkdir, və onlar qlobal kapitalist 
tələsinə düşməyəcək, özlərini Rusiya kimi itirməyəcəklər. 
     Sosializmin kapitalizmdən fərqli olaraq böyük üstünlükləri və 
imkanları vardır.  Bu gün Çin artıq 2-ci hegemon dövlətidir, 2030 –cu 
ilə o artıq ən böyük lider olacağı proqnozlaşdırılır. Bu fakt sübut edir 
ki  rasional sosializm, yəni ictimai əmlak, istehsal və xidmətlərlə şəxsi 
biznesin optimal balansı daha uğurludur. Bu variant bütün bəşəriyyətə 
universal yol kimi təklif edilə bilər. Sosializmdən imtina etmiş 
dövlətlər bütün Şərqi Avropa, Rusiya, Qafqaz ölkələrinin xalqları 
tezliklə peşman olacaqlar və böyük səhv etdiklərini həyatlarına çətinlik 
gətirdiklərini anlayacaqlar. Nə üçün onlar kapitalist hegemolarının 
qurduğu tələyə tez düşüb yaxşı şanslardan istifadə etmədilər. Səbəb 
onların marksizm- leninizmi yaxşı başa düşməmələri, şəxsi varlanmaq 
maraqlarına daha çox aludə olmaları, burada demokratiyanın 
olmaması, diktaturaın hakim düşüncə olmasında (rəhbərlərə inam və 
onlara arxayın olmaq) idi. Məhz bu iki amildən ABŞ kəşviyyatı 
istifadə etdi 1) yuxarıdan rəhbərləri ələ aldı; 2) xalqlar arasında 
nayrazılığı radiolar və pulla alınmış yerli ziyalılar vasitəsilə qızışdırdı, 
onları ayırdı; 3) insan hüquqları, demokratiya kartından istifadə etdi. 
Bunlar ancaq vasitə idi, reallıqda onlar demokratiyanı heç də 
istəmirlər. Çünki demokratik kapitalist ölkələrin hökumətləri görürlər 
ki, öz ölkələrində insan hüquqları və demokratiya onların 
idarəetməsinə mane olur, onları məhdudlaşdırır.  Elə bu gün də 
sosializmdən imtina etmiş  ölkələrdə nə insan hüquqları, nə 
demokratiya var, yalnız maskası vardır. Bəs nə üçün indi bu 
nastavniklər daha demokratiya və insan hüquqlarını müdafiə etmirlər. 
Bu fakt sübut edir ki, onlara bu lazım deyildi. Onlara belə vasitələrdən 
istifadə edib sosializmi məhv etmək və yeni, yaxud köhnə rəhbərləri 
ələ almaqla onların vasitəsilə yeni azad bazarlar, istismar etməyə ərazi, 
təbii ehtiyatlar və insanlar, pullarını artırmağa imkanlar əldə etsinlər, 
həmin ölkələri zəif vəziyyətə salıb onları özlərindən asılı etsinlər. 
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Onları xammal göndərənə, satış bazarına çevirsinlər. Sosializmi nə 
üçün onlar istəmirdilər, çünki sosializmi kommunist və sosialist 
partiyalar qoruyurdu və kapitalist sistemi ilə rəqabət apararaq onların 
gəlirini azaldırdı., Kapitalist dövlətdə isə daim 30% kasıb, 50 % 
ortabab 20% varlı var idi. Bütün qanunvericilik və idarəetmə 80% 
əhalinin hesabına  bu 20%-n rifahına xidmət edirdi . Sosializmdə 
kasıblıq və kənar varlılıq yox idi, o  xalqlara bərabər və kafi həyat 
şəraiti yaradaraq kapitalizmin mənəvi dayaqlarını sarsıdırdı. 
Savaş  kapitalizmi tərifləyən kitabında yazır ki,  kapitalizmin tam 
qələbəsi üçün   hər şey özəl olmalıdır (13). O sübut etməyə çalışır ki, 
bəs özəl olduqda müəsisələr, xidmətlər daha gəlirli olur və deməli 
bütün ictimai müəsisələri özəlləşdirmək lazımdır. Tamamilə səhv və 
sosial səmərəliliyi sübut olunmayan baxışdır. Onun məqsədi 
müəsisələrin daha çox gəir almasıdır. Lakin cəmiyyətə isə gəlir yox, 
yaşamaq ( qida, geyim, müalicə, təhsil, sanatoriya, kurort və s.) 
lazımdır. Gəlin  Savaşın özəl müəsisəsi ilə ictimai müəsisəni müqayisə 
edək Savaş müəsisəsi az adamla çoxlu pul qazanır və bu pulun çoxunu 
sahibkar mənimsəyir, insanlar kiçik maaşla saxlanır, təhlükəsizlik 
qaydaları, sosial təmintalar əsasən  icra olunmur, 30 % işçi ixtisar 
olunur. Hər bir özəl müəsisə az adamla işləməyə çalışır, azad edilmiş 
adamlar harada işləsin, necə yaşasın? Onlara işləmədən əlavə yardım 
vermək daha pis seçimdir, nəiniki onların yerində qalıb işləməsi. Digər 
tərəfdən Savaşın müəsisəsində insanlar Teylor metodu ilə tam fiziki, 
zehni gücdən salınır, onun fikirləşməyə, istirahətə, mədəni tələbatlarını 
ödəməyə vaxtı qalmır, insan vaxtından əvvəl qocalır və ölür. Təbii 
ehtiyatlar vəhşicəsinə istismar olunur və təbiət korlanır. Ictimai 
müəsisədə isə hamı işləyir, ixtisar yoxdur, təlükəszlik və sosial təminat 
icra edilir, iş ağılla planlaşdırılır və bankrot olmaq təhlükəsi yoxdur. 
Qiymətlər nəzarətdədir, şişirtmə, aldatma yoxdur. İnsanlar mədəni 
tələbatlarını təmin edir, istirahət, dincəlmək tamamilə mümkündür. 
Gəlir ədalətlə bölünür. Sahibkar yoxdur ki, özünə çox götürsün, bütün 
qalan gəlir müəsisənin inkişafına və dövlət büdcəsinə gedir. Ictimai 
müəsisədə də bütün proses nəzarət oluna bilər və o daha effektiv ola 
bilər, onun xeyli potensialı vardır. Məgər, sovet ittifaqı 2-yerə 
çıxmamışdı? Bu zaman hamı işləmiş, kasıb olmamışdır, hamının insan 
kimi yaşamağa şəraiti olmuşdur ABŞ isə 1-ci yerə 30% əhalinin 
kasıblığı, işsizliyi hesabına çıxmışdır. 
       Marks öz tədqiqatında müəyyən edir ki, dövlətdə hakim ideyalar 
hakimiyətdə olan siniflərə məxsusdur və idarə formasından asılı 
olmayaraq dövlət - istehsal vasitələrinə sahib olan  hakim sinfin 
diktaturasıdır. Bunu kəşv edəndən sonra Marks fəhlə sinfinin 
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diktaturası ideyasına gəlir (6, səh 516. Bəli bu belədir, lakin istehsal 
vasitələrinə sahib olmaq vacib deyil. Sovetlərdə istehsal vasitələri 
ictimai idi, guya fəhlə kəndli sinfinə məxsus idi. Lakin həmin sinif 
hakimiyətə sahib deyildi, hakimiyət yenə də hər bir cəmiyyətdə tarix 
ərzinə olduğu kimi fırıldaqçı, varlanmağa həris, şöhrətpərəst təbəqənin 
əlində idi ki, bunlar hamısı kommunist partiyasına soxulmuşdular, 
hansı ki ictimai mülkiyyət onlara da tabe deyildi. Bu təbəqə SSRİ də 
kommunist partiyasının yuxarıdan aşağıya rəhbərləri- 
funksionerlərindən ibarət idi. Adi kommunistlərə bunun dəxli yox idi, 
onlar həmin güruh tərəfindən zorla aldadılaraq və ya vəzifə, imkanlarla 
şirnikləndirilərək partiyaya üzv edilmişdilər. Məsələn, İranda da 1979- 
cu ildə dini ruhanilik hakimiyəti əlinə aldı və indiyədək diktatutanı 
davam etdirir. Bu iki fakt göstərir ki heç də hakimiyyəti ələ almaq 
üçün mülkiyyətə malik olmaq vacib deyil. Istənilən hakimiyət 
dəyişiliyində klassik fəhlə- kəndli sinfi, indi isə muzdlular adlanan 
bütün zəhmətkeşlər fırıldaqçı və dələduzlar üçün vasitə rolunu 
oynamışlar. Onlara heç nə düşməmişdir . Onlar həmişə qara işi 
görmüş, xeyrini isə zirək fırıldaqçılar görmüşlər. Beləliklə Marks və 
Engelsin tarixin analizi vasitəsilə əldə etdikləri nəticə dövlətin hakim 
sinfin diktaturası olması və yeni ədalətli cəmiyyət qurmağa həmin 
diktaturaya fəhlə sinfinin sahib olması yolu ilə çatmaq ideyası səhv 
olmuşdur. Tarix sübut etmişdir ki, heç bir sinfin diktaturası xilas və 
inkişaf yolu deyildir. Bəşəriyyət yeni yol axtarmalıdır. Hakimiyyəti 
və idarəni siniflərə, qruplara bağlamamalıdır. Məhz onların həll edici 
rolunu ləğv etməlidir ki , yalnız bu xilas üçün şans verərdi. Lakin sovet 
təcrübəsi məsələni dərk etmək  və səhvlər etməmək üçün qalmış 
sosialist dövlətlərinə xeyli faydalıdır, əgər onlar düzgün anlasalar. 
 
3.2  Qafqaz respublikaları Rusiya və NATO arasında rəqabətin 
qurbanıdır  
  
         Hegemon dövlətlər, bizə məlum olan Rusiya və ABŞ qeyd 
etdiyim şeytani dövlət (evil state) formalaşdırmaq yolu ilə dünyada 
region ölkələrini idarə etməyə cəhd edirlər. Məsələn,  Qafqazda 
Ermənistanı həm ABŞ həm Rusiya qara qüvvə kimi regionda sülhü 
pozmaq və öz mənafelərini qorumaq, region ölkələrini idarə etmək 
üçün istifadə edir. Yaxın şərqdə isə İsraildən region dövlətlərini 
tabeçilikdə saxlamaq və istismar etmək üçün istifadə edir. Soruşmaq 
lazımdır ki, bəs Ermənistan üçün bunun nə xeyri var? Heç bir xeyri, 
erməni xalqı yeni torpaq qəsbləri ilə aldadılaraq onun susması təmin 
edilir, halbuki ona heç bir özgə torpağı lazım deyil, etnik təmizlədiyi 
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öz ərazisindən və qəsb edilmiş torpaqlardan o heç bir xeyir götürmür,  
20 ildən çoxdur  boş qalıb bitkiləri heyvanalrı məhv edilir, yaşayış 
məskənləri dağıdılır, meşələri çölləri vəhşicəsinə yandırlır. Erməni 
xalqına düşünmək, müzakirə etmək, demokratiya verilməyərək ona 
özünü dərk etməyə, başına açılmış bu problemi görməyə və bu qara işi 
görən şeytan rolundan xilas olmağa imkan verilmir. Nə öz dövləti 
tərəfindən nə manipulyator dövlətlər (ABŞ, Fansa, Rusiya) tərəfindən.  
     Erməni xalqı tarixən indiki Türkiyə ərazisində Van gölü ətrafında 
yaşamışdır. Tarixin bir anında, Eradan əvvəl cəmi 70 il ərzində o ətraf 
situasiyadan istifadə edərək ətraf torpaqları işğal etmişdir, eyni 
zamanda indiki Azərbaycan ərazisini.  Sonrakı tarix ərzində 
dövlətçiliyini itirmişdir. Lakin 1920-ci ildə Lenin  Azərbaycan xalqının 
yaşadığı ərazidə hansı ki  90% olmuşdur, indiki  Ermənistan 
respublikasını yaratmış və ermənilərə dövlət vermişdir. Artıq  110 
ildən çoxdur ki,  Erməni xalqında  qəribə bir sueverlik yaranmışdır. 
Onun beyninə millətçi bir partiya belə ideya yeritmişdir ki, onlar 
dənizdən dənizə, yəni Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər əraziləri 
tutmalıdırlar, çünki 2 min il əvvəl onlar bunu qəsbkarlıq edərək 
etmişlər. Onların beyninə belə bir fikir yeridilmişdir ki, onlar tarixi 
təkrar etməlidirlər. Bu əraziləri tutub başqa millətlərdən  
təmizləməlidirlər. Bu millətlərə isə azərbaycanlılar, gürcülər, ruslar, 
kürdlər aid edilmişdir. Ermənilərin niyə belə etməsinin izahını 
Filosoflar Mokiy B.C.və Şeqay O.E. tədqiqatlarında müəyyən etmişlər 
(14). Onlar yazırlar :”Yer kürəsi ərazilərini loskutlardan tikilmiş 
odeyala oxşatmaq olar ki, burada bəzi zonalarda insanların beyninin 
elektromaqnit ritmləri fərqlidir. Belə ritmlər əsasən uşaqlarda və 
psixikası pozulmuş yaşlılarda olur. Belə ərazilərin insanları başqa 
ərazilərin adamlarının sözlərinin həqiqi mənasını başa düşmək 
qabiliyətini itirirlər. Yaşamaq üçün onlar özlərinə xüsusi dünyagörüş 
və dini doqmaların xüsusi mənasını uydururlar. Belə neqativ təsirə 
məruz qalan zona bütün dövləti əhatə edirsə onların dünyagörüşünün 
mənəvi etik normaları dövlətin proqnazlaşdırla bilməyən daxili və 
xarici siyasətini müəyyən edir. Belə zonanın adamları uşaq kimi 
hərəkət edir və öz hərəkətlərinə hesabat vermirlər, özlərini psixi xəstə 
kimi aparırlar. Bütün dövlətlərdə, harada ki daim sosial siyasi 
gərginliklər vardır; silahlı münaqişələr, terrorizm, separatizm, 
zorakılıq, başqa mədəniyyətləri, millətləri  sevməmək ideologiyalarını 
daşıyırlar, onlar hamısı neqativ zonalarda yerləşirlər. Belə davam 
edərsə bəşəriyyət iki qrpa ayrılacaq: başa düşənlərə və başa 
düşməyənlərə (невменяемые)”. Müəlliflər təklif edir ki, bütün 
bəşəriyyət belə dövlətlərə münasibətdə xüsusi davranış seçməlidir. Bu 
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xalqların əvvəl beyinlərini müalicə etmək lazımdır ki, bunun üçün yeni 
transdisiplinar yanaşma tələb olunur.  
          Göründüyü kimi xəstə bir təffəkkürün - faşist və Nazi rasist 
ideyaları ilə bir kateqoriyaya uyğun olan millətçi bir ideya bu milləti 
ağılla yaşamağa, dünya ilə qonşular ilə bir əməkdaşlıq etməyə imkan 
vermir. Onların belə düşüncəsi və hərəkətləri bəşəriyyətin yaxşı 
gələcəyinə, dünya dövləti və idarəsi qurmağa, sərhədlərin rolunun 
itməsinə gölgə salır. Bu hərəkətlər bütün bəşəriyyətin gələcəyinə ziddir 
və bunu güclü dövlətlər - ABŞ, Avropa ittifaqı, Rusiya, şübhəsiz, 
anlayır və aqressoru noxtalamır. Nə üçün ? Çünki bu dövlətlər əslində 
dünya gələcəyini, sülhü saxlamağı öz əsas məqsədləri hesab etmirlər, 
onlar üçün birinci dəyər xristian dövlətlərinin müsəlman dövlətləri 
qarşısında üstün maddi rifahı, daha çox əraziyə sahib olması, 
konfliktlərin əbədi qalması və bunlardan öz mənafeyi üçün istifadə 
etməkdir. Belə bir düşüncə hansı ki belə hegemonlar müdafiə edirlər, 
bəşəriyyətə yaxşı heç nə vəd etmir. Görünür elə hegemonların əli ilə 
planetdə insan sivilizasiyaları məhv olacaqlar. Hegemonları isə 
hökmən kapitalist ictimai sistemi yetişdirir. Bunun axırı hara gedir? Bu 
dövlətlər məhz sülhə məsul olduqlarını desələr də, yenə də xəbis 
məqsədlərindən əl çəkmirlər. Konfliktlərin arxasında duraraq biri 
dünyanın bir yerində öz şəxsi hegemonluğu üçün çalışır, digəri isə 
bunu qəbul edir, digər yerdə isə özü belə hegemeonluq üçün 
çalışır.Yəni dünyanı istismar ərazilərinə bölüb onun hesabına 
yaşayırlar. Nəticədə hegemonların mənafeləri ödənir, hamısı razı 
qalır. Məgər dünya zonalara bölünərək hegemonlara yem olmaq üçün 
qurulub? Ermənilərin belə bir milli məqsədindən ətraf hegemon 
qüvvələr ABŞ və Rusiya çox hiyləgərliklə istifadə edərək burada 
yaşayan xalqları idarə etməyə, öz mənafeyinə tabe etməyə çalışır. 
Maraqlıdır, bu dövlətlər terrorçuluğa qarşı mübarizə, sülhü qorumaq və 
saxlamaq uğrunda proqramlar elan etsələr də,  belə şeytan işləri 
müdafiə edirlər. 2010 ildə yayılmış wikileaks internet səhifəsinin 
məlumtları da bu fikirləri sübut edir. Bu faktlara əsasən deyə bilərik ki, 
biz siyasi ikiüzlülüklə qarşılaşırıq, onların əsil məqsədləri elan etdikləri  
deyil, yenə də dünyada dominantlığa sahib olmaqdır. Bütün 
mütəfəkkirlərin müəyyən etdiyi bir fikir: bütün davranışlar siyasətlər 
yalnız şəxsi(qrup) mənafeyə xidmət edir, elan edilən məqsədlər, 
şüarlar, sözlər isə maska rolunu oynayır-daim düz çıxır. Məhz bu 
həqiqəti bilərək, sülhpərvər  bəşər dünyası  effektiv, etibarlı 
konstruksiya edilməlidir ki, bu hələ də yoxdur. 
      Ermənistanın eyni şeytan rolundan ABŞ (habelə Rusiya) Türkiyəyə 
qarşı da istifadə edir. Halbuki ABŞ və Türkiyə ikisi də Natoya üzvdür. 
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Məsələn, 2009 il Avqustda Türkiyəni Ermənistanla sərhədləri açmağa 
məcbur etmək üçün ABŞ rəsmiləri deyir:  “əgər sən sərhədləri 
açmasan mən erməni soyqırımını konqresdə müzakirəyə qoyacam”. 
Türkiyə blok daxili belə xəyanətə nə üçün dözür? O şübhəsiz, 
alternativ haqda düşünməlidir. Lakin artıq arxiv sənədləri sübut edir ki, 
genosid olmamışdır və bu uydurma bəhanə  dünyadan sui-istifadə 
etmək , kömək almaq üçün uydurulmuşdur. Maraqlıdır, ABŞ işğalçı 
Ermənistanı nə üçün müdafiə edir, hətta maliyyə yardımı edir, lakin 
ondan işğal etdiyi Azərbaycan ərazisini  tərk etməyi tələb etmir? Orta 
şərqdə ABŞ İsraili maliyyə və silahlarla müdafiə edərək Orta Şərqin 
jandarmı rolunu ona vermişdir və bununlıa müsəlman dünyasını idarə 
etməyi, tabe və istismar etməyi həyata keçirir. Bu fakt və hədsiz digər 
faktlar  göstərir ki, ABŞ, elə Rusiya da dünyada sülhü birinci pozandır 
və bəşəriyyətin gələcəyinə böyük təhlükədir. Onun məqsədi yalnız öz 
dominantlığıdır və dünya üzərində ağalıq etmək xülyasıdır. 
Amerikanın dünyadakı mənfi roluna kifayət qədər faktlar vardır. 
Məsələn, Galtung  Johan kitabında yazır: “1945-ci ildən bəri ABŞ  35  
siyasi qətl, 11 işgəncə, 25 bombardman, 67 qlobal intervensiya, 11 
dəfə seçkilərin saxtalaşdırlması olmaqla   dünyada cəmi 161  siyasi 
zorakılıq törətmişdir (Galtung, Johan. „ September 11, 2001: 
diagnosis, prognosis, therapy”. http://www.transcend.org/.  Bunlara 
2003-cü ildən sonra   İraq və  Əfqanıstanı da əlavə etməliyik.Hələ yeni 
qurbanlar planlaşdırılır. Buradan digər hegemonların Amerikan və 
Rusiya dominantlığına qarşı əks tarazlıq yaratması zərurəti doğur. Bu 
təsvirdən yenə də belə aşkar olur ki dini mənsubiyyət dünyanın məhz 
birinci bəlasıdır. Dinlərinə görə dövlətlər bir - birinə qarşıdır. Əgər 
hamının dini eyni olsaydı, onda dini amil meydana çıxmazdı. Yəni dini 
fərqliyi aradan qaldırmaq üçün bəşəriyyətin universal yeni elmi - ruhi 
dünyabaxışları qəbul etməsi və köhnə dinləri ləğv etməsi daha yaxşı 
olardı. Böyük mütəfəkkirlərin göstərdiyi trendlər: a) dünya dövlətinin 
yaranmasın doğru hərəkat , b) qlobalizasiya, c) bəşəriyyətin sistem 
formasında daim qurulması və ticarətdə, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, 
elmdə inteqrasiyası, d) ümumi planet problemlərinin həlli və 
ekologiyanın qorunması hərəkatı mövcuddur. Lakin bu faydalı 
trendlərə qarşı əks trendlər, əks fəaliyyətlər də vardır ki, bizdə 
ümidsizlik yaradır. Əks trend nasionalist, ənənəçilik, dini ayrılıq, 
tribalizm, hegemonçuluq , izolyasionizmdir. Erməniləri Qafqazda, 
İsrailin Orta şərqdə bəşəri prinsipləri və UN nizamnaməsini pozmaqla 
davranışları: aqressiyası, mədəni sərvətləri məhv etməsi, çayları 
zəhərləməsi, çölləri yandırması təbiətə qarşı vəhşiliyi dünyanın yaxşı 
gələcəyə doğru inkişafına manedir. Hələ bir erməni intellektualı 
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meydana çıxmamışdır ki, ağılla erməni hərəkətlərinə qiymət verə 
bilsin, bəşəriyyətə zidd olduğunu görsün, bəşəriyyətin inkişaf 
trendlərini görə bilsin və ondan faydalı istifadə etmək üçün planlar irəli 
sürsün, belə ki erməni xalqının böyük şansları vardır.  
        Ermənistan şeytan, dağıdıcı, araqarşıdırıcı roluna məhkum 
edilmiş dövlət rolunu oynamağa məhkum edilmişdir. Kim onları 
məhkum etmişdir? Şübhəsiz, özləri və xarici maraqlı dövlətlər -Rusiya 
və ABŞ- bunu etmişlər, bəşəriyyətin irrasional idarə strukuruna malik 
olması səbəbinə görə (onlara bu imkanı verdiyinə görə), planetdə vəhşi 
bioloji qanunlarla işləyən yırtıcı hegemon dövlətlərin olmasına görə. 
Bu da şübhəsiz, təbii qanuna uyğundur. Proqressiv qüvvələrə qarşı 
daim reqressiv qüvvələr, inkişafın tormozları durur. Məsələ 
burasındadır ki, müxtəliflik şəraitində məhz hegemonlar birtərəfli, 
özlərinin inkişafını başqalarının isə geridə qalmasını istəyirlər. 
Bəşəriyyyətin ərazilərində, xalqlarında qeyri bərabər inkişaf 
strategiyası hansı ki məqsədli olaraq edilir, məhz tormozların, 
şeytanların –vasitələrin yaranmasına imkan verir. Deməli, ilkin olaraq 
dövlətlərin bir- birinə mane olmasına, aqressiyalarına son qoymaq 
zəruridir. Planet ərazilərinin elə bir birgə istifadəsi haqda müqavilə 
bağlamaq lazımdır ki, narazılıqlar, konfliktlər yaranmasın, sərhədlər 
formal, yalnız bəzi az miqdarda spesifik hallarda əhəmiyyətə malik 
olsun. Buradan belə nəticə çıxır ki, bəşər sistemi, hər dövlətin idarə 
sistemi dəyişlməli, qanun və qərar qəbulunda hegemon siniflər bütün 
xalqla əvəz edilməlidir. Çünki bütün xalq varlı hakim siniflərdən fərqli 
olaraq aqressiv, eqoist  deyil, daha çox humanist, dinc yaşamaq 
istəyən, planetə, yaşadığı əraziyə, gələcək nəslinə qayğı çəkən, 
qoruyandır. Başqa yol yoxdur. Əgər bu dəyişmə olmasa bəşəriyyətin 
xilası yoxdur, heç bir İsa, Mehdi, Budda gəlib onu xilas edə bilməz. 
Lazımdır ki, insanların özləri belə müdrik olsunlar. İstənilən hegemon 
dövlət digərinə qarşı atom silahı işlədə bilər, istənilən an qlobal 
müharibə törənə bilər. 1969-cu ildə Sovet hökuməti Ussuri 
konfliktində  Çinə qarşı atom bombası işlətmək haqda qərar vermişdi 
və ABŞ - ın neytrallığını saxlamaq haqda xahiş etmişdi. Lakin ABŞ 
əvəzində belə etsə 124 Sovet şəhərinə atom bombası atacağı ilə 
hədələyəndən sonra sovetlər bu ideyadan çəkindilər. Bu misal göstərir 
ki, bəşəriyyətin hegemon siyasi strukturlarının ağlına istənilən 
axmaqlıq gələ bilər, onları özbaşına buraxsan, onlar planeti də məhv 
edərlər. 
      Yuxarıdakı təsvirdən xalqlara çox aydın bir məsləhət yaranır. Onlar 
həqiqi səbəbləri anlayaraq hegemonların tələsinə, kökəsinə 
uymamalıdırlar. Onlar özləri münaqişələri həll etməli, hegemonların 
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onlara sırıdığı baxışları rədd etməlidirlər. Ən yaxşı həll bütün kainat 
varlıqlaının əks mənalı hissələrdən ibarət olduğu kimi, onların  da 
birləşməsi, yeni ittifaq yaratmasıdır. Bu təbii dünya qanununa uyğun 
həlldir. Münaqişədə olan ölkələr və bütün zəif ölkələr özləri öz ağılları 
ilə dünya bilik xəzinəsindən özlərinə optimal siyasi ictimai mədəni 
quruluş,  itisadi inkişaf, yeniləşmə, demokratiya və idarəetmə, dövlətə 
nəzarət, qərar qəbulu, təhsil , səhiyyə, əməyin təminatı modelləri  
seçməli və ya uyğun konstruksiya etməlidirlər.  Bu dövlətlər 
hegemonlar tərəfindən onlara təklif olunan hər təklifin arxasında nə 
durduğunu araşdırmalı, öz strategiyalarını qurmalı və onlarla bu 
strategiyaya uyğun, heç bir şərtsiz könüllü əməkdaşlıq qurmalıdırlar. 
Adətən, ABŞ və qərb imperializmi, onların orqanı olan Dünya Bankı, 
Valyuta fondu əməkdasşlıq etdikdə böyük siyasi şərtlər irəli sürür. 
Belə şərtlərdən imtina etmək lazımdır və özünə güvənmək-yəni xalqlar 
öz evlərində olan qızıl və zinət əşyalarını toplayıb onlarla öz 
inkişaflarını maliyyələşdirməlidirlər , öz elm və texnikasını, istehsalını 
inkişaf etdirmək, milli birliyə, əməksevərliyə, daxili ehtiyatlardan 
istifadə etməyə çalışmaq  lazımdır. Bütün münaqişədə olan ölkələr və 
bütün orta və zəif ölkələrin xalqları lazımı maariflənmə, təşkilatlanma, 
yeni düşüncə  vasitəsilə öz hökumətlərini yaratmalı və bu hökumətlərə 
nəzarət etməli , hökumətləri əlinə keçirmiş bütün zərərli və xalqı 
faciəyə sürükləyən hakimiyyətdə olan n bütün diktatorları, müxtəlif 
rasist, qəsbkarlıq, nasionalizm uyduran liderləri ifşa etməli, onları 
hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdırlar.       
     Xalqlar yol verməməlidirlər ki, siyasi hakimiyyəti hiylə ilə əlinə 
alan sülalələr, hərbi, millətçi, dini qruplar onları başqa dövlətlərin 
əlində oyuncağa çevirsinlər, onların sülh içindəki həyatlarına mane 
olsunlar, xalqın xam maddi sərvətlərini vəzifədə qalmaq üçün 
bağışlasınlar, ümumi mənafeyə zidd olaraq xam şəkildə satsınlar və 
mənimsəsinlər, ölkəni hegemon dövlətlər üçün xammal mənbəyinə və 
satış bazarına çevirsinlər. Bu bütün  orta və zəif dövlətlər üçün ümumi 
strategiya olmalıdır. 
      Hegemon dövlətlərin də xalqları sosialist, fəhlə, gələcək partiyaları 
yaratmalı və hakimiyyətə varlı bosları buraxmamalıdırlar, özləri məhz 
sülh və ədalət sevən orta təbəqədən ağıllı adamları rəhbərliyə 
seçməlidirlər. 
      Real gerçəkliyin analizi göstərir ki, beynəlxalq sistemdə bir 
tərəfdən xalqlar sülhün və qanunçuluğun tərəfdarlarıdır və sülh 
şəraitində yaşamaq, işləmək istəyirlər, digər tərəfdən onların öz 
dövlətləri ya hegemon, ya şeytan, ya kukla, ya barışdırıcı, 
ya”görməyən”, ya ilham verici, jandarm, çombaq vuran, bəhanə 
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yaradan, qapı iti, ara qarışdıran, yalandan özünü yazıq göstərən, 
günahları bağışlayıcı keşiş  rolunda bu sülhü pozurlar. Dövlətlərin öz 
daxilində isə  dövlət ya istismarçı, ya effektiv idarə edən, ya  rüşvətxor, 
ya xalqı qoruyan, ya qayğı göstərən, ya despot rollarından birini, ya 
hamısını müəyyən meylin üstünlüyü proporsiyasında oynayırlar. Bir 
tərəfdən sülhü qorumaq üçün BMT yaradırlar, müqavilələr bağlayırlar, 
digər tərəfdən böyüklər kiçik xalqlar arasında konflikt yaradaraq, 
onları öz idarəsi altında saxlayırlar. Konflikt üçünsə bütün keçmiş 
hesablar, qəsblər, nationalizm, mədəni  və dini fərqlər daim bəhanədir. 
Və hər bir iştirakçı bu sülhün pozulmasından öz xeyir payını alır. Bu 
sanki meşədə şirin bir heyvanı parçalamağına oxşayır; o yeyib 
doyandan sonra başqa heyvanlar  güclərinə, cəldliyinə görə gəlib bir 
pay alırlar. Bir nəticə çıxır ki, belə olmaz, yeni struktur, yeni baxışlar 
yeni sistem qurmaq lazımdır.  
     Çıxış yolu, ən yaxşı həll.  
 
 Son ideyalar təklif edir ki, bəşər sistemi bir ailə formasında planetar 
sivilizasiya formasına keçməlidir. Bu əlbəttə çox yaxşı olardı. Lakin bu 
hala keçməkdən əvvəl  bəşəriyyət bir stadiyadan da keçməlidir. Yəni 
bəşəriyyət müxtəlif  böyük regional avtonom  ailələr formasına 
düşməlidir, harda ki bir- birini eşitmək, vahid strategiyaya xidmət 
etmək, vahid dəyərləri bölüşmək və s. olmalıdır. Hər regional avtonom 
blok birliyində isə hər bir üzvün öz avtonom toxunulmaz sferası 
olmalıdır. Bu sfera həmin ərazi və cəmiyyət üçün optimal mədəni 
əlamətlər, düşüncə, əxlaq ola bilər.  Bu böyük bloklar yalnız bərabər 
gücdə təşkil edilməlidir. Məhz bu amil dünyada ədaləti, bərabərliyi, 
sülhü təmin edə bilər. Bu aksioma qarışqa və arı ailələrinin də 
davranışlarından çıxır, onlarda hamı bərabər gücdə olduğu üçün sülh 
və harmoniya hökm sürür. İnsan cəmiyyətində isə güclər müxtəlif 
olduğu üçün bu bərabər gücləri ağıl vasitəsilə insan özü yaratmalıdır-
bərabər güclü bloklar formasında.  
      Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, dünyanın da bir sinqulyar şardan 
əmələ gəlməsi də şübhəlidir, çünki nəinki əmələ gələ bilməzdi, heç bir 
an da dayanıqlı qala bilməzdi. Çox ehtimal ki, burada müxtəlif 
yerlərdə eyni zamanda olmayan fasiləsiz sinqulyarlığın yaranması və 
yeni dünyaların (qalaktikaların) yaranması baş vermişdir. Və bu proses 
davam edir. Hədsiz böyük əraziyə yayılmış çoxluq bir 
sinqulyarlığın(şarın), oxşar olaraq vahid bir ailənin (çoxluğun) yarana 
bilməyəcəyini, yəni belə ailənin dayanıqlı ola bilməyəcəyini 
proqnozunu verir. Məsələn EU- nun, Natonun genişlənmə strategiyası, 
hansı ki UN-i əvəz etməyə çalışır, uğursuzluğa məhkumdur, o 
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dayanıqlı ola bilməz. Yer kürəsində tam bərabərlərdən ibarət ( 200 üzv 
dövlətdən ibarət) ailə ola bilməz, belə bərabərlər ( potensiallarına, 
inkişaf və idarə qabiliyyətlərinə görə) çünki yarana bilməz. Kağızda 
yazılmış bərabər hüquqlar (beynəlxalq müqavilələr, BMT 
nizamnaməsi, lap elə dövlətlərin daxili konstitusiyaları) isə sadəcə baş 
aldatmadır. Bərabərlər (hüquqda) yalnız potensialları bərabər olduqda 
ola bilər. Digər tərəfdən ailədə tamamilə statuslar, yerlər, böyüklər, 
kiçiklər, zəruri hörmət edilməli sayılmalı adamlar,  qayğı göstərilməli, 
kömək edilməli adamlar vardır. Bəşəriyyətin ailə prinsipi ilə təşkil 
olunması , şübhəsiz, daha optimaldır və sübut olunmuş variantdır, 
nəinki hamını bərabər hesab etməklə birləşmiş və hərə öz başın 
saxlasın prinsipilə işləyən birlik(UN), hansı ki utopik səslənir. Məgər 
biz yaxşı ailələrin ağılla tam öz imkanlarını başa düşməsi, qarşılıqlı 
kömək və qayğı, əməkdaşlıqla, hörmətlə gələcyə doğru inamla 
getməsini görmürük? 
       Bəli, bəşəriyyətin növbəti inkişaf stadiyası avtonom, nisbətən 
bərabər güclü ailələrin- birliklərin (regionun müxtəlif millət, etnik 
qrup, xalqlarının) formalaşmasıdır. Bu mərhələ başa çatandan sonra 
onların böyük birliyi-yeni bloklar birliyi sülhü daha ciddi qoruyacağını 
ehtimal etmək olar.  Böyük problemlərin mənbəyi məhz bu avtonom 
birliklərdədir. Bu təbii  bəşər sistemi struktutunun yaranması prosesinə 
ağıl qatmaq və onu rasionallaşdırmaq, sürətləndirmək, şüurları xeyli 
dəyişmək və genişləndirmək lazımdır.  Bu region təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq birliklərində hamı- hər bir ölkə öz məsuliyyətini və 
vəzifələrini eyni cürə anlamır, bəziləri- təkcə şəxsi məqsədlər qoymağa 
çalışaraq bununla tələyə düşür və blokda ümumi harmoniyanı pozur 
satqına və dələduza çevrilir, tez xarici təsir altına düşərək bloka 
xəyanət edir. 
        Hazırda Bəşər sistemində ali hegemon- ABŞ  belə bir baxışı 
həyata keçirir ki, yalnız o hakim olmalıdır. Hamı ona qulluq etməlidir, 
amerikan həyat tərzini hamı qəbul etməlidir. Belə bir fikrə bəşəriyyət 
gülür, bunu axmaqlıq  sayır, əsasları, rasionalizmə uyğun olmadığını   
aşkar edir.  Hamı amerikan - konsumerist həyat tərzi ilə yaşasa, 
yaratdığından çox istifadə etsəydi,  təbii ehtiyatlar çoxdan qurtarmışdı, 
təbiət dağılmışdı, bəşəriyyət vəhşiləşmişdi, dünya dərin böhran içində 
idi. Şükr etmək lazımdır ki, yer kürəsində hələ ağıllı zonalar 
qalmışdır. Lazımdır ki, ABŞ cəmiyyəti özü bəşəriyyətin yaratdığı 
nümunələri öyrənsin, özü dəyişsin, başqa –rasional həyat tərzi seçsin. 
Hazırda yer planetində tək qlobal hegemonun diktatı deyil, çox 
hegemonun öz bloku ilə yaşamasını qəbul etmək daha məntiqidir və 
əsaslıdır. Bunu bütün inkişaf etmiş ölkələrin siyasətçiləri, hökumətləri 
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anlamalıdırlar.   Bu prinsipə görə də yeni  bəşəri birlik BMT  deyil, 
Birləşmiş  milli dövlət ailələri birliyi, yaxud birləşmiş avtonom 
regionlar birliyi yaranması zəruridir. 
 Konfliktlər və gələcəyə təhlükənin səbəbləri nədir?Cavab. Blokda, 
birlikdə öz yerində könüllü durmamaq, artıq, yuxarı yer istəmək, 
özünü ağıllı hiyləgər sayıb yuxarı başa keçmək, yazıq göstərib özünə 
qayğı yönəltmək torpaq və s. almaq. Gələcəyi düşünmədən israfçılıq 
etmək daha çox hədsiz consumerizm; nə istəyirəm, edirəm- hədlərsiz 
liberalizm və s. kapitalist dəyərlərinə -varlanmaq, əxlaqı pozmaq -
aludəçilik və onların səhv olduğunu, dünyanın sonuna gətirəcəyini 
görməmək. 
     Ciddi trendlərdən biri də formalaşmış blokların, məsələn Nato, 
Rusiya biri -birini məhv etmək, dağıtmaq istiqamətində fəaliyyətidir. 
Onlar paz rolunu oynayaraq hər hansı bir nişana aldıqları blokun 
daxilində bir ölkəni ələ alaraq ondan bu birliyi dağıtmaq üçün istifadə 
edir. Həmin blokların daxilindəki həmin nişan qoyulmuş  dövlətlər isə 
öz rolunu və dünya strukturunu təhlükəsizlik prinsiplərini anlamayaraq 
dağıdıcı kökəyə aldanır və tələyə düşür, əbədi müharibələrə , konfliktə 
cəlb olunur. Dünya siyasətinin əsas mahiyyətini də elə bu fəaliyyət 
təşkil edir. Məsələn, Qafqazfda nə baş verir?  Amerikan  ssenaraisinə 
uyğun olaraq təşkil edilmiş fəaliyyət nəticəsində SSRİ-ni dağıtmaq 
üçün düzgün moment seçildi və bu həyata keçirildi. lakin ssenari 
nəinki dağıtmaq habelə ayrılan ölkələri öz tərəfinə çəkməyi də 
planlaşdırmışdı və bu fəaliyyəti xəlvət və aşkar edirdi.  Nəticədə 
Qafqazda üç respublika Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan iki blokun 
Rusiya və ABŞ-Nato blokunun bölüşmə obyektinə çevrildi. Hər bir 
hegemon  paz rolunu oynayaraq bu respublikalar arasına və daxilinə 
soxuldular və öz çirkin dağıdıcı rollarının nəticəsində müharibə, 
qəsbkarlıq, xalqların bir-birinə düşmən olması baş verdi. Sovet 
hökuməti milli məsələləri çox yaxşı həll etmişdi, heç bir düşmənçilik 
yox idi. Bu məsələdə həmin dövlətlərin özləri də anlamadan, xarici 
kəşviyyat tərəfindən öz satın alınmış, privilegiyalar qazanmış 
rəhbərləri tərəfindən böyük səhv istiqamətdə çalışdılar, bu rəhbərlər  
hakimiyyətə gəlmək və qalmaq üçün – öz xalqlarını bəlaya saldılar. Bu 
hakimiyyət postları onlar üçün kökə idi, hansı ki Rusiya və ABŞ öz 
seçdikləri qurbanlara uzatmışdılar, anlamayanda  isə kötəklər 
vurulurdu. Bu səbəbə (öz rolunu anlamamağa) görə məhz 
Azərbaycanın 20% ərazisi erməni - rus birgə qoşunları ilə işğal edilib 
Ermənistana verildi. Gürcüstanda Osetiya və Abxaziyanın ayrılmasına 
(2008, Avqust) Rusiya tərəfdən kömək edildi. Nəticədə elə bir 
konstruksiya yaradıldı ki, heç vaxt Azərbaycan, Gürcüstan və 
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Ermənistan  Natoya girə bilməz. Demək, burada günahkarlar kimdir? – 
yenə də həmin respublikaların özləri - öz  ağılsız həyatı anlamayan, 
satqın rəhbərləri. Həmin rəhbərlər məhz xarici bu iki zidd ABŞ və ya  
Rusiya tərəfindən hakimiyyətə gətirilib və hakimiyyətdə saxlanılır. 
Seçkilərin burada rolu yoxdur, o yalnız formal vasitədir. Həmin 
respublikalar elə 92 il əvvəl də(1918-22 illər) eyni səhvi etdilər və 
müəyyən kötək yeyəndən, kökə alandan sonra və torpaqları necə gəldi 
bölünəndən (Ermənitana Azərbaycan və Gürcüstan torpaqlarından 
kəsib verəndən) sonra 1922 ildə Rusiyanın tabeliyinə məcburi keçdilər. 
      Həmin iki dəfə buraxılmış səhv nə idi? Bu səhv bəşər sisteminin 
konstruksiyasını anlamamaq və onun verdiyi çox effektiv imkanlardan 
faydalanmamaq idi. Başqa sözlə, yuxarıda göstərdiyim kimi bəşər 
sistemi avtonom təhlükəsizlik -əməkdaşlıq birliklərinə malik olmalıdır 
və belə nümunələr vardır və belə daha rasionaldır, təbii olaraq da 
dünya bu istiqamətdə inkişaf etmişdir. Bunu bəzi rəhbərlər  tez 
anlamış, bəziləri anlamamış və nadan qalmışlar, xalqların başına bəla 
açmışlar, ərazilərinin itirlməsinə səbəb olmuşlar. Bizim rasional təbii  
ierarxik güclü - zəif elementlərdən (ölkələrdən) olan sistemimiz tələb 
edirdi ki,  Rusiya  daha ağıllı olub Amerikan ssenaraisinə uymasın, 
ağlını əldən verməsin (demoralizasiya və idarə qabiliyyətsizliyi, 
gələcək düşüncənin itirliməsi), yeni bilik və şüur səviyyəsinin tələbinə 
uyğun olaraq ağıllı yeni  İttifaq müqaviləsi təklif etsin və SSRİ - ni 
saxlasın, onu indiki EU kimi daha kamil bir birliyə çevirsin. Lakin o 
bunu anlamadı və zorakılıqla konfliktləri ssenari üzrə qızışdırdı və 
bununla Qafqaz dövlətlərini öz təsiri altında könüllü deyil, zorla 
saxlamağa çalışdı.  
      Həmin Qafqaz dövlətləri də sərhəddə yerləşdikləri Rusiyanın 
əleyhinə Nato ilə birləşmək üçün  xəlvətcə qərarı verdilər, ictimai fikir 
yaratdılar, halbuki bunu daxili təhlükəsizlik blok məntiqi icazə vermir. 
Onlar yalnız Rusiya əleyhinə olmayan davranış seçsəydilər, Rusiyanın 
gizli əli ilə heç bir konflikt qızışıb həddi aşmazdı - müharibə və qəsblər 
olmazdı.  Rusiyanın yerinə başqa hegemon dövlət olsaydı, o da belə 
edəcəkdi. Eyni hadisələri Amerika qitəsinə köçürsək görərik ki, məhz 
ABŞ da öz sərhəddində düşmən qüvvələrinin yerləşməsinə imkan 
verməzdi və elə belə oxşar davranışlar seçərdi. Kubaya ona görə 
dözürdü ki, orada Sovet atom sualtı qayıqlarının bazası və nüvə 
raketləri yerləşdirilmişdi. 
       3 Qafqaz respublikasının Rusiya blokundan tək- tək xilas olması 
perspektivi yoxdur, onlar yalnız bunu birlikdə edə bilərlər,  çox 
uzaqlaşmamaq və Natoya girməmək şərtilə. Lakin bu şüur hələ onlarda 
yetişməmişdir. Nə üçün Ermənistana Azərbaycan torpaqlarını tutmaq 
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lazımdır? Burada obyektiv tələbat və ehtiyac yoxdur. Ağıllı adamın, 
ağıllı millətin ağlına belə fikirlər gəlməz.Heç Ermənistanda yaşayan 2, 
5 milyonluq bir xalq öz ərazisindən istifadə etmir, emiqrasiya etməyi 
üstün tutur, sadəcə Rusiya bir qrup nationalist erməninin  qulağını 
doldurmuş və başqa ərazisini tutmağa (onların keçmiş bir dövrdə  
səhvən qəbul etdikləri arzularını) həvəsləndirmiş və kömək etmişdir. 
Nə olsun? Bundan Ermənistan əhalisinə nə fayda olmuşdur?. Heç bir 
fayda, torpaqlar becərilmir, boş qalmışdır.  Müasir dövrdə torpaq 
işğalları tamamilə böyük dinc biznesin, azad ticarətin, istismarın və 
yaşayış yerinin seçilməsi imkanları fonunda gülünc görsənir.  
Ermənistan Rusiyanın köməyilə qəsbkarlıq etməsydi, əslində o  
qurmaq istədiyi böyük Ermənistanı əldə etmişdi. Təsəvvür edin ki 
Azərbaycanın 50% neft və qaz gəlirləri ermənilərə çatacaqdı, onlar 
bütün biznesləri əllərinə alacaqdı, Azərbaycanı onlar idarə edəcəkdi,  
Sovet dövründə də bu əsasən belə idi, onlar ağılsızlıq edərək bir qrup 
nasionalistin oyununa qatılaraq bu imkanlardan özlərini məhrum 
etdilər, indi pul kanallarından, varlanmaq mənbələrindən, milli 
inkişafdan kənarda qalmışlar. Lakin yenə də bu 3 respublikanın  birgə 
problemlərdən qurtarmaq şansları vardır. Onlar konfederasiya tipli 
ittifaq yaratsalar, torpaq iddialarından əl çəksələr, həm Rusiya, həm  də 
ABŞ imperializminin caynaqlarından birlikdə xilas ola bilərlər. 
       Digər tərəfdən nə üçün Rusiya blokundan qaçıb Natoya girmək 
lazımdır? Bu da çox aldadıcı və əsassız təbliğatın, beyin yumağın 
nəticəsidir.  Heç bir əsas yoxdur. Hər bir sərhədlə qonşu olan 
təhlükəsizlik bloku bu təşkilatın təkmilləşməsi və möhkəmlənməsi 
qayğısına qalmalıdır, nəinki onu tərk edib düşmən tərəfə keçmək, heç 
bir şirin qoğal qarşısında bunu etmək olmaz. Və bunun əhəmiyyəti 
yoxdur. Şübhəsiz, əks bloklar bunu istəyir və süni olaraq  digər bloku 
zəiflətmək üçün belə şirnikləndirici şərait yaradırlar.  Məgər Rusiya 
daha cəlb edici , azad, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik bloku yarada 
bilməz? Əlbəttə yarada bilər. Güman edirəm ki, artıq o bu istiqamətdə 
işləyir. Yuxarıda göstərdim ki, hər blokun optimal və konkret hədləri, 
çəkisi var ki, ondan artıq olsa ( və ya bəzi parametrləri az olsa), o 
dayanıqlığını itirər. Əlbəttə Natoya, EU-ya da əslində obyektiv olaraq  
Qafqaz ölkələrini öz bloklarına qatmaq deyil, məqsəd sadəcə 
Rusiyanın blokunu zəiflətmək onu parçalayıb məhv etməkdir. Bunu 
hər bir Qafqaz respublikası və Rusiya liderləri başa düşməlidirlər,  
qurulan tələyə düşməməlidirlər və optimal  ağıllı blok yaratmaq işini 
sürətləndirməlidirlər. 
      SSRİ - nin dağılmasından və super dövlətlərin Qafqaz işlərinə 
qarışması və millətçiliyin artması nəticəsində hansı nəticə alınmışdır?- 
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Ermənistan bütün qeyri -erməni olanları: rus və azərbaycanlıları etnik 
təmizləmə apararaq  qovmuş, xalis erməni dövləti yaratmışdır; 
Gürcüstan  qeyri - gürcü  millətlərini- erməni və azərbaycan  etnik 
qruplarını sıxışdırmış, onları cəmiyyətdən və dövlət vəzifələri 
tutmaqdan məhrum etmiş, torpaqlarını əlindən alıb gürcü  bosslarına 
vermiş, etnik qrupların dil və mədəniyyətinə,  sosial -siyasi 
hüquqlarına təzyiqlər edir. Azərbaycanın Ermənistan tərəfdən 
Rusiyanın köməyi ilə 20% ərazisi tutulmuş, 1 milyon qaçqınları vardır.  
       Bu gün hegemon dövlətlər ölkə rəhbərlərini ələ alaraq və səhv 
dəyərlər ona sırıyaraq, ölkənin inkişafını sual altına almışlar və 
Azərbaycandan neft, qaz (artıq ildə 40- 50 milyon ton neft və 40 Mlrd 
kub metr qaz) sağırlar. Bu da yenə də yer ekologiyasının 
koprlanmasına, parnik effektinin artmasına, ölkə təbiətinin, dənizin 
çirklənməsinə gətirir, dəniz faunası- balıqlar, yosunlar xeyli dərəcədə 
məhv olur. Azərbaycana optimal olaraq 25 Milyon ton ildə neft 
çıxarmaq kifayətdir. Qoy dünya istehlakını azaltsın, bir ailəyə 1 maşın 
saxlasın, daha çox ictimai nəqliyyatdan istifadə etsin, az maşın 
istehlsal etsin.  Onsuz da bu neft pulundan insanlar şəxsən heç bir xeyir 
almırlar, hakim məmurlardan başqa. 
      Ölkənin qərar qəbulu sistemi: parlament, prezident idarəsi və onun 
əlində saxladığı hökumət, bütün regionlar, şəhərlər və kəndlərin idarəsi 
neft pullarını ağılla səmərəli və daha faydalı xərcləməyə yaramır. Neft 
ölkə əhalisinin həyatını yaxşılaşdırmır, ondan gələn valyuta mənasız 
xərclənir, həkimin və müəllimin maaşı 100-150 manat arasındadır, 
işsizlik və kasıblıq yüksək həddədir, səhiyyə, təhsil pulsuz elan edilsə 
də faktiki olaraq o pulludur və əksər insanlara əlçatan deyil.  Bu 
nəticələr, şübhəsiz, həmin dövlətlərin hökumətlərinin qanunları və 
idarəsi nəticəsidr və daxili narazılıqların mənbəsidir. Dövlət 
rəsmilərinin hamısı öz xalqlarının əsil mənafeləri ziddinə fəaliyyət 
göstərmiş, bununla şəxsi  hakimiyyətə gəlmək məsələsini həll etmişlər.  
 
 3.3  Qafqaz respublikaları üçün ən optimal ssenari    
  
     Bu ölkələr problemlərini necə həll edə bilərlər?    Bu hökumət 
olmasın, başqası olsun, hamısı eyni səhv qurulmuş maşını idarə edir 
hansı ki müxalifət  moment gözləyir ki, dövlət maşınına sahib olsun və 
öz varlanma, və siyasi mənafelərini həyata keçirsin, cəmiyyəti istismar 
etsin. Bunların heç birinə xalqın mənafeyi, ədalətli idarə, inkişaf lazım 
deyil, təkcə öz klan mənafeləri onları maraqlandırır.  Düşünürəm ki, 
həmin xalqlar bu məsələni həll etmək üçün siyasi partiyaları  baykot 
etməli, sosial demokratiya, xalq intellektual və zəhmetkəşlərin 
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hərəkatını yaratmalı; seçkilər vasitəsilə  hakimiyyəti ələ almalı, bütün 
şər qüvvələri postlardan çıxarmalıdrlar.  Ondan sonra ədalətli effektiv 
konstitusiya yaza və idarə qura bilərlər, konferderasiya  qura bilərlər, 
xarici hegemonlardan imtina etməli, milli problem yaradan 
davranışlara son qoymalı, səhvləri düzəltməlidirlər.  
     Bu dövlətlərin rəhbərləri bu gün də öz ağaları (USA və Rusiya ) 
tərəfindən müdafiə olunur, onların dəyişilməsinə, xalqın oyanmasına 
və səhvləri anlamasına, digər alternativ yol seçməsinə ciddi şəkildə 
həm ABŞ və Rusiya, həm həmin dövlət rəhbərləri tərəfindən mane 
olunur. Bu dövlətlərdə tarixin obyektiv analizi və strategiyaların 
yaradılması  institutlarda ciddi şəkildə qadağandır, çünki məhz azad 
elmi təhlil nadanlıqları tez aşkara çıxara bilərdi. Mən AMEA-nın 
institutunda Azərbaycanın gələcəyi və inkişaf strategiyasının qurulması 
adlı elmi iş hazırlamaq üçün imkan verilməsini xahiş etdikdə mənə bu 
mövzu prezidentin səlahiyyətindədir dedilər. 
      Hələ Qafqazda heç bir hakimiyyətə gələn sinif, yaxud qrup xalqın 
müdafiəsini almamışdır. Bu proses yalnız saxtakarlığın nəticəsi 
olmuşdur.  Əgər indiki liderlər  bir ideya ilə həmin postlarda 
oturmuşlarsa, başqaları - müxalifət başqa ideya ilə bu maşını tutmağa 
çalışır. Məqsəd hansı ideyanın olması deyil, məqsəd insanlara   maraqlı 
görsənən ideyalar, vasitələr tapıb onları aldatmaqdır ki, postları 
tutandan sonra hər şey yaddan çıxır və onlar dövlət maşınını istismar 
etməyə başlayırlar. Bu maşın isə  varlanmaq və hakimiyyət üçün xeyli 
imkanlar verir. Digər tərəfdən lap elə xalqın səsi ilə gələn də  öz 
diktaturasını qurmuş, xalqın sözünü, səsini eşitməkdən imtina etmişdir, 
onu sadəcə aldatmışdır. Bəşər xalqlarının ümumiyyətlə heç birinə 
hansısa klanın hakimiyyətə gəlməsi maraqlı və faydalı deyil, onlar 
normal həyat, iş, mədəni imkanlar istəyirlər. Ona görə də onlara bir 
başa idarə və qanun vericilkidə iştirak etməyə imkan vermək lazımdır. 
        Seçkilərin, partiyaların parlamentlərin , deputatların, tək hakim 
postlarının- prezident, baş nazir, nazir,  yaxın gələcəkdə  səhnədən 
getməsi gözlənilir. Artıq onlar yeni rasional  sivilizasiya ilə ziddiyyət 
təşkil edirlər, onlar çoxlu problemlər yaradırlar, insanları kasıblaşdırır, 
istismar edirlər,  məsələlərini rasional həll etməyə qabil deyillər. 
 
Gürcüstan üçün optimal strategiya. 
 Gürcüstan  tamamilə NATO-dan əl çəkməli və Rusiya ilə bir bloka 
qoşulmalıdır. Öz təhlükəsizliyini də Rusiya vasitəsllə qorumalıdır. 
Federativ dövlət qurmalıdır ki, oraya Abxaziya, Cənubi Osetiya və 
Erməni və Azərbaycan vilayətləri yaradılmaqla və qalan ərazidə Gürcü 
respublikası bərabər hüquqlarla daxil olsunlar. Prezident vəzifəsi ləğv 
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olunmalı,  koalision dövlət qurulmalıdır, hökumətdə və bütün idarə 
strukturunda  hər xalqın nümayəndəsi proporsional sayına uyğun 
olaraq təmsil olunsun. Bunun üçün mövcud olan Gürcü dilini bilmək 
tələbi ləğv olunmalıdır.  
 
Ermənistan üçün optimal strategiya. 
 Ermənistan ABŞ və qərb siyasətçiləri və Rusiya millətçiləri üçün 
regionda sülhü pozmaq, Türkiyəyə təzyiq etmək , NATO  ya qarşı 
durmaq üçün yaxşı alət rolunu  oynamışdır.  Bundan xalq nə 
qazanmışdır? Heç nə. Azərbaycandan işğal etdiyi torpaqlarda heç bir 
təsərüfat fəliyyətilə məşğul ola bilmir, əhali güclü miqrasiya edir. 
Ermənistana ən düzgün yol işğal etdiyi əraziləri qaytarmaq, daha sıx 
əməkdaşlıq haqda müqavilə bağlamaq, düşmənçiliyə son qoymaq, 
qalan 2  qafqaz respublikası -Azərbaycan, Gürcüstan ilə bir ittifaq 
müqaviləsi bağlaması və bu müqavilədə hər bir ölkənin ərazisində  
sərbəst hər millətin yaşamasına, iqtisadi biznes qurmasına icazə əks 
olunmasıdır. Bu ölkələri əlaqələndirən ümumi iqtisadi layihələr, 
müəsisələr tikmək, bank və investisiya məsələlərini birgə həll etmək 
daha faydalıdır. Ölkədə demokratiya maksimum həddə qaldırılmalı və 
xalqın idarədə və qanunvericilkidə iştirakına azad imkanlar 
verilməlidir. Bu kitabda təsvir edilən rasional cəmiyyət – kollektiv 
qanunvericilik və idarəsini və iqtisadi sistemini seçmək lazımdır. 
 
Azərbaycan üçün ən yaxşı strategiya.  
Azərbaycan rəhbərliyi 1988-ci ildən başlayaraq xeyli səhvlərə yol 
vermiş və ölkə işğal altına düşmüşdür, 1 milyon qaçqın yaranmıdır. 
Səbəb ictimai iqtisadi sistemin və idarə sisteminin yararsız olması 
olmuşdur. Bu səhvləri anlayaraq ölkə ictimai iqtisadi sistemini təshih 
etməlidir. 1988-1993 illərdə demokratiyanın bəzi elementləri tətbiq 
edilmiş, lakin bu xaosa və anarxiyaya səbəb olmuşdur. Sonrakı dövrdə 
Əliyevin gəlişi ilə daha etibarlı və sınaqdan çıxmış şəxsi diktatura 
rejimi qurulmuşdur ki, bu da asayişi təmin edir, lakin idarə və 
qanunları daha çox ağılsız, yarıtmaz, səmərəsiz edir, çünki bir nəfərin 
ağlı, baxışları, bilikləri nəticəsidir. Azərbaycan gələcəyə uğurla 
getməsi üçün daha çox insanın qanunvericilik və idarədə şəhər və 
qəsəbə, kəndlərin bilavasitə öz əhalisinin iştirakı ilə olan idarə 
sisteminə keçməlidir. Bunun üçün ən yaxşı metod mənim təklif 
etdiyim rasional cəmiyyət qanun və idarə və iqtisadi sistemidir. 
       Hazırda bütün vəzifələr təkbaşçılığa əsaslanır və hər bir diktator 
məmur ağlı çatdığı səviyyədə idarə edir, xeyli özbaşınalıqlara yol verir, 
cəmiyyətdən gələn fikirləri eşitmir. Ölkədə təkbaşçılığın əsası olan 
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prezident hakimiyyəti ləğv olunmalı, kollektiv idarəyə keçilməlidir. 
Bütün hökumət parlamentə və bilavasitə xalqın ictimai təşkilatlarına 
hesabat verməlidir, tənqidə cavab verməli, öz davranışlarını elmi 
üsullarla elm və cəmiyyət qarşısında  əsaslandırmalıdır, ictimai təşkilat 
etiraz etdikdə məsələ xüsusi elmi ictimai məhkəmələrdə baxılmalı, 
səhv idarəyə son qoylmalıdır və sürətlə idarə requlyar olaraq 
nadanlardan təmizlənməlidir. Sosializm və kapitalizm prinsipləri 
birləşdirilməli daha çox (70% dən çox) sosialist ictimai mülkiyyəti, 
istehsal və xidmətləri bərpa olunmalıdır və şəxsi biznesdən daha üstün 
müdafiə olunmalıdır. Torpaqlar könüllü birləşdirilib kollektiv idarə 
olunmalıdır. Rasional cəmiyyət prnsiplərinə uyğun olaraq idarədə hamı 
iştirak etməli və qərarlar elmi institutlarda hazırlanmalı və qəbul 
olunmalıdır. Azad bazar kapitalizmi dərhal ləğv edilməlidir . Çünki 80 
% əhali üçün bu ancaq əzablar, kasıblıq, işsizlik, imkansızlıq 
gətirmişdir. Qiymətlər: ərzaq, geyim, dərmanlar - hamısı tələb -təklif 
prinsipilə deyil, maya dəyəri və satış faizi 20% təyini ilə təyin edilməli 
və dövlət nəzarətinə alınmalıdır. Kapitalizmə keçid zamanı dövlət 
rəhbərliyi özbaşınalığa yol vermiş və xalqdan bunu istəməklərini 
soruşmamışdır, icazə almamışdır. Xalqa azad bazar kapitalizmi lazım 
deyil. Bu yalnız 20% əhaliyə başqalarını aldatmaq, istismar etmək 
hesabına varlanmağa imkan verir. Qalan 80% hökmən kasıb, ehtiyac 
içində olacaqdır. Bu böyük elmi tədqiqatların nəticəsidir (3). 
 
Səhv siyasətə qarşı ictimai etirazlar üçün dövlətdən tələblər.  
Ərəb ölkələrindəki 2011 yanvar - aprel etirazları genişlənir və 
Azərbaycan rəhbərliyinin də kürkünə birə düşmüşdür. Indi 
rüşvətxoluğu dayandırmaqdan danışır. Deyir:  “bütün hallar haqda bizə 
xəbər verin, tədbir görək”. Gülünc və məntisiz sözdür. 20 ildir insanlar 
yazır, tələb edir, vecinə almırsan. Öz əlində DTK aləti var məgər özün 
istəsən bilə biməzsən kim rüşvət alır? Bəs 90-150 manat maaş 
qarşısında, hansı ki 4 adamın yeməyini çatdırmaq üçün azı 500 manat 
pul lazımdır, xırda və orta qulluqçu, həkim, müəllim habelə xalqın 
nəzarətindən kənar etdiyiniz rütbəli məmurlar (halbuki onara xüsusi 
imtiyazlar təyin olunub) və s. necə rüşvət almasın? Bunlar hamısı 
ağılsız siyasətin nəticələridir. Axı hamı-məmurlar alır. O özü yaxşı 
bilir ki, rüşvətxorluq və səhv siyasətlə əvvəl atası, sonra özü insanlara 
hansı əzablı həyat yaratmışdır. Lakin 20 ildir özünü eşitməzliyə qoyur. 
2008 – ildə prezidentə çox qiymətli və təcili həyata keçirilməli olan 55 
strategiya və ümumi inkişafın istqamətləri haqda məktub göndərdim. 
Bundan əvəlllər də siyasətin müxtəlif səhvləri haqda ona məktub 
yazmışdım. Lakin reaksiya olmadı. Strategiyaları mən “rasional 
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cəmiyyətə doğru” kitabımda göstərmişəm. (Bax anl.az internet 
səhifəsinə). ADU- nun elmi xəbərlər 2009 və 2010 N3  nömrələrində 
təhsilə və idarəetmənin səmərələşdirilməsinə dair məqalə çap etdirdim. 
Rəsmi siyasətin güzgüsü olan Dirçəliş jurnalına 2008 ildə III minillik. 
Bəşəriyyətin yeni rasional quruluşunun axtarışı  və Azərbaycanın 
təkmilləşməsi adlı məqalə verdim. Lakin indiyədək çap etmirlər. Çünki 
mənim verdiyim ideyalar Hakim partiyanın və dövlət liderlərinin 
baxışlarını xeyli geri qoyur, onların idarəetmə üçün layiq olmadıqlarını 
aydın göstərir, onları rüşvət almaqdan və özbaşına öz varlanma 
xeyirlərini güdən ağılsız siyasət aparmaqdan məhrum edir. 
(Maraqlananlar bu məqaləni müəllifdən əldə edə bilərlər) Bir tanışım 
1000 ədəd şikayət məktubu yazmasını və cavab almadığını deyir və s. 
faktlar çoxdur. İnsanlar həkimsilik, idarə özbaşınılığından özünü asır, 
yandırır, mühacirətə gedir və s. Özüm nadan və rüşvətxor, 
mənəviyyatını itirmiş səhiyyə sisteminin, onun qanmaz həkimlərinin 
anlamaması, etinasızlığı, biliksizliyi  və saxta və standarta uyğun 
olmayan sirab və digər su və məhsulların  səbəbindən ağır xəstəliyə 
düçar oldum. Bunlar göstərir ki necə nadan ictimai siyasi iqtisadi  
rejimdə yaşayırıq, lakin məsuliyyət çəkən yoxdur və xalq ərəblər kimi 
dövlətdən məsuliyyət-cavab tələb etməlidir.  Beləliklə indiki nəsilə bu 
istiqamətlər üzrə  daim öz tələblərini iclaslarda, mitinqlərdə, tv 
verilişlərində irəli sürməsini məsləhət görürəm. Əlavə ideyaları mənim 
digər kitablarımdan ala bilərsiniz. 

1. Kapitalizm sistemi ləğv edilsin və neft pulları hesabına 
mülkiyyəti 70% ictimai olan ictimai zavodlar, fabriklər, ticarət, 
müxtəlif xidmətlər, elmin hər sahəsində məsələn, tədqiqat - 
mikrobiologiya, layihələndirmə institutları yaradılsın, dərman 
zavodları tikilsin. 

2. Qiymətlər tələb təkliflə deyil, maya dəyəri və satış gəliri – 20% 
əlavə edilməklə təyin edilsin və nəzarət edilsin. 

3. Neftin artan qiyməti hesabına malların qiyməti aşağı salınsın, 
yağ, qənd, çörək, düyü, dərmanlar hökmən ucuzlaşdırılsın və 
kompensasiya edilsin. 

4. Ali, magistratura və doktorantura və orta təhsil xalis pulsuz 
edilsin hamıya təqaüd verilsin  

5. Hər vətəndaş ömrü boyu istənilən yerdə 20 dəfə dianostika, 10 
operasiya, 3 ay xəsətxana müalicəsi üçün tibbi sığorta edilsin 
və bu sənəd onun özünə verilsin  

6. Parlament, partiyalar, seçkilər, prezident və başçı vəzifələri 
ləğv edilsin. Ölkə kollektiv – rasional cəmiyyət prinsipləri ilə 
idarə olunsun. Qanun və qərarlar kollektiv formada hər kəsin 
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iştirakı imkanı ilə institutlarda hazırlansın. Lazımı elmi 
idarəetmə institutları yaradılsın. 

7. Bütün ümumi ölkə, şəhər,  qəsəbə,  rayon,  kəndlər püşk atam 
yolu ilə müəyyən edilən elmi - ziyalı şuralar vasitəsilə və 
istənilən adamın iştirakına imkan  verilməsilə  idarə olunsun. 

8. Neft –qaz satışından əldə edilən pulların xərclənməsi 
səlahiyyəti prezidentinn əlindən alınsın və püşk atma yolu ilə ri 
partiya üzvü olmayan ictimai – elmi şuraya həvalə edilsin. 
Məhz bu şura bu günün zəruri  tədbirlərini və gələcək 
strategiyalarını hazırlasın 

 
 

4. DÖVLƏTİN İDARƏEDİLMƏSİNİN  BƏZİ 
CƏHƏTLƏRİ 

 
Idarəetmədə fundamental səhvlər. 
1. Ölkələrin idarə edilməsində həmişə dünyanın bir böyük fəlsəfi 
qanunu pozulur. Bu qanun hər bir cismin, canlının, idarənin, təşkilatın 
iki əks mənalı elementlərdən təşkil olunmasını və onların fəaliyyəti 
zamanı da iki əks qüvvənin təsiri altında müvazinətdə olmasını bəyan 
edir. Həqiqqətdə dövlət idarələri elə qurulur və ya elə cəhd edilir ki, 
idarə edənlər təkbaşına idarə etsinlər, lakin bu qanun göstərir ki, idarə 
iki əks hissədən təşkil olunmalıdır ki, təkbaşına heç biri qərar verə 
bilməsinlər, yalnız hər ikisi bərabər iştirak edərək tam razılıq əldə 
edəndən sonra bu razılığı  həyata keçirsinlər, sərəncam və qanunları 
qəbul etsinlər. Burada əgər bir orqan qərarı hazırlayırsa, digər asılı 
olmayan orqan onun düzlüyünü, rasionallığını, məqsədəuyğunluğunu, 
diskriminasiya olub- olmamasını yoxlamalı və son qərar birlikdə iki 
imza və ya möhürlə təsdiq edilməlidir. Hər bir orqan isə tək adamdan 
ibarət olmayıb böyük azad iştirak edə bilən kollektivdən ibarət 
olmalıdır. Misal üçün azərbycanı götürək. Burada qərar qəbulu 
absolyut olaraq prezidentin və ona tabe olan nazirliklərin,  ən kiçik 
kəndin başçısına qədər idarə strukturu  başçılarının əlindədir. Cəmiyyət 
və maraqlı adamların iştirakı qəti mümkün deyildir. Nəticədə ölkə 
işğal olunmuş və əhali çox ağır şəraitdə yaşayır, neft gəlirləri ağılsız 
istifadə edilir, keyfiyyətli təhsil, səhiyyə 70 % əhali üçün əlçatmaz və  
yalnız varlı sinif üçün mümkündür. 
       Bu bərabər iki eyni bir - birinə tabe olmayan qrupdan ibarət sistem 
hansı ki idarə və qanunvericilik funksiyasını yerinə yetirəcəkdir, 
nəzərdə tutmalıdır ki, a) iştirakçılar təkcə yüksək varlı təbəqədən 
olmasınlar, iştirak üçün şəxsi əmlakın, pulun rolu olmasın, b) ağılın 
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aparıcı həlledici rolu olsun. Bütün ağıllılar, arzu edənlər- istər varlı, 
istər kasıb – iştirak edə bilsinlər; c) iştirak yalniz elmi məntiqi dildə 
aparılsın, yəni xüsusi prosedurlarla elmi kriteriyalara, rasionallıq, 
bərabərlik, gələcəyin tələbləri və etik prinsiplərə uyğun həyata 
keçirilsin. 
2. Bu gün bəşəriyyəti təşkil edən cəmiyyətlərin və dövlətlərin işində ən 
böyük fəlsəfi-struktur səhvlərdən biri də odur ki onlar gələcəyi 
görmədən, strategiyalar qurmadan və etdiklərinin nəticələrini 
anlamadan, öyrənmədən  ağıllarına gələn ilk tədbiri qəbul etməklə 
idarə edirlər. 
3.  Üçüncü böyük səhv  odur ki, onlar meydana çıxan problemləri həll 
etməyə çalışırlar və elə bilirlər ki onların vəzifəsi aşkar olunan ən 
kəskin dözülməz həddə çatmış müxtəlif problemləri həll etməkdir. 
Halbuki bu poblemlər onların ağılsız və savadsız idarəsinin nətiəcidir. 
Problemlərin çoxu isə gizli və üstü açılmamış formadadır. Digər 
tərəfdən onlar problemlərin hamısını deyil, seçim edərək onlara gəlir 
gətirən problemləri (yol, körpü, əyləncə, park, məktəb, və s. tikintilər) 
həll edirlər. Onlara gəlir gətirməyən problemləri məsələn, kütləvi 
rüşvətxorluğu, diskriminasiyanı, səhiyyə və təhsil, işsizılik, sosial 
müdafiə imkanlarından məhrum etdikləri əksər əhaliyə bu imkanı 
vermək problemlərini həll etmirlər. Problemləri şübhəsiz, həll etmək 
lazımdır. Lakin ölkənin bütün ərazisini və əhalisini əhatə edən 
qabaqlayıcı elmi idarə və strategiyaların  idarəedilməsi metodu ilə 
idarəetmə aparılsa heç bir problem meydana çıxmayacaqdır və 
kəskinləşməyəcəkdir. Düşünürəm ki nə demək istədiyimi siz yaxşı 
başa düşürsünüz.  
4. Dördüncü səhv bütün təbiətdə olduğu kimi insanların, cəmiyyətlərin, 
dövlətlərin bir - birinə münasibətdə təsir- əks təsir qanunu ilə  davranış 
seçmələridir. Bu qanun fiziki dünya üçün zəruri olsa da bu qanunun 
insan və onun  aıd olduğu  icmalarda - cəmiyyətlərdə, təşkilatlarda və 
dövlətlərdə  istifadə edilməsi səmərəli və ağıllı deyildir. Deyə 
bilərsiniz ki, bəs müvazinət – sabitlik necə təmin olunsun? Yəni  üzünə 
bir şillə vururlarsa, sən də əvəzində bir şillə vurmasan bu nə ilə 
qurtarar? Və ya bir üzünə şillə vursalar digər üzünü də tutmaq nə ilə 
qurtarar? Və yaxud bir dövlət sənə qarşı bir raket tuşlayıbsa sən də 
əksinə bir raket tuşlamasan bu nə ilə qurtarar? Vacib suallardır. 
İnsanların iştirak etdiyi bütün icmalarda, cəmiyyət və dövlətlərdə 
münasibətlərdə təsir-əks təsir qanununun tətbiqi məqsəduyğun 
deyildir. Burada hökmən strategiyalar əvvəldən qəbul edilməli və 
bütün təsirlər (icmanın xarici mühitə davranış və seçimləri) və əks 
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təsirlər (xarici mühitdən alınan davranış və hərəkətlərə cavablar) bu 
startegiyalara görə müəyyən edilməlidir.     
Təkbaşçılıq və ya tək adamın idarəsi.    Tarixi analiz göstərir ki,  
idarəetmə strukturu dövlətin bütün gələcəyi və real vəziyyəti, 
təhlükəsizyi; insanların yaşayış səviyyəsi, problemləri üçün tam 
məsuliyyət daşıyır. Məhz ondan bütün ictimai sistemin vəziyyəti, 
təhlükəsizliyi  və inkişafı, gələcəyi asılıdır. 
       Əsrlərcə insanlar ağıllı şah, xan, kral arzu etmişlər. Lakin 
həqiqətdə nə nəzəriyədə, nə də praktikada belə ağıllı rəhbər heç vaxt 
ola bilməz və olmamışdır. 17-18-ci əsr Avropa maarifçiləri də məhz bu 
arzuya  uyğun olaraq  tarixdə əvvəl olmuş  “maariflənmiş kral” 
ideyasını yenidən irəli sürmüşdülər. Onlardan da əvvəl maariflənmiş 
kral ideyasını Orta şərqdə Ən - Nazzam İX əsrdə, Nizami 12 -əsrdə  
irəli sürmüşdü (2, səh 115,119). Onlar düşünürdüqlər ki, bir mənaya 
görə əgər kral yaxşı öyrədilsə, tərbiyə edilsə, digər mənaya görə kral 
maarifli- ağıllı olsa bu bütün xalqın idarəsi üçün çox yaxşı olar. Bu 
ideyalar hamısı uğursuz çıxdı. Həm maarifli, həm maarifsiz kral 
müdrik idarə üçün kriteriya deyildir, başqa sözlə maariflənmə insanın 
xasiyyətini, şəxsi maraq və kaprizləriniə vəz etmir. Məsələn, 1991-ci 
ildən sonra keçmiş SSRİ respublikaları içində  rəhbərliyə cəhd edən elə 
şəxslər tapıldı ki, xarici kəşviyyatla ölkə ərazisinn böyük bir hissəsinin 
qonşu və zəif dövlət tərəfindən işğalına razı olmaq müqabilində ona 
hakimiyyəti əlinə keçirməyə kömək edildi və  o uzun müddət bu 
postda qaldı və sonra bu postu öz öğluna verdi. Burada 
demokratiyadan, düzgün seçkilərdən söhbət gedə bilməz, belə despotik 
rejimdə daim yaşayan xalq heç vaxt demokratiya, ləyaqət, düzgünlük 
görməmişdir. Ona görə də bu ölkələrdə dövlət başçıları daim 
marionetkadırlar. Onlar hakimiyətdə qalmaq üçün daim xarici 
kəşviyyata  pul ödəyirlər.  Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu gün 
bəşəriyyətə, hər bir xalqa, insanlığa, yer planetinə təhlükə nüvə 
bombaları  deyildir, böyük dövlətlərin istifadə etdiyi gizli 
təhlükəsizlik, kəşviyyat xidmətləridir. Onların əlilə bütün xalqlar bir –
birinə qatılır, yer planeti xarab olur, demokratiya görüntüləri yaradılır, 
xalqar aldadılır, əzaba, mühariblərə düçar edilir. Demokratiya, sülh, 
qlobal problemlər haqda sammitlər, müzakirələr gözə kül üfürmək, 
maska  üçün edilir. 
      Çox asanlıqla insanı analiz etsək aşkar edərik ki, obyektiv olaraq 
onun şəxsi idrakı, psixologiyası, xasiyyətləri və adətləri heç vaxt 
ictimai idarəni, dövləti, müxtəlif dövlət funksiyalarını, şəhəri, kəndi 
tək  ağlı ilə  idarə etməyə qabil deyildir. Istənilən idarədə işləyən hər 
kəs bilir ki, onun tabe olduğu, qərarlarını sözsüz yerinə yetirdiyi 
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müdirinin, rəhbərinin yaxşı qabiliyyət və davranışlrından başqa nə 
qədər də ağılsız və məntiqsiz xassə və davranışları vardır. Digər 
tərəfdən müasir metodlar təkbaşçı rəhbərə imkan verir ki, o öz axmaq 
və ağılsız qərarlarını ağıllı, ədalətli kimi qələmə versin və əhali onu 
düzgün, olmalı, məntiqi qəbul etsin və etiraz etməsin. Onlar öz 
ölkəsinin bir hissəsini və mənafeyini xəlvəti sata  bilər, öz xalqını 
savadsız, düşüncəsiz, zəif edə bilər, ictimai istehsal vasitələrini, elm və 
texnologiya institutlarını məhv edər və burada işləyən insanları bayıra 
qova bilər (bir çox keçmiş sovet respublikalarındakı kimi), lakin xalq 
bunu anlamaz, yenə də onu qəhrəman hesab edər. Bunun qarşısını 
almaq üçün nə “hakimiyyətlərin bölünməsi” (parlament, məhkəmə, 
icra), nə azad mediya, nə vətəndaş cəmiyyətləri  heç nə edə bilməz. 
Məsələn, Qafqazda 20 ildir ki bu belədir. Öz xalqına düşmən siyasətlər 
qurmuş və hakimiyyətə gəlmiş adamlara heykəl qoyulur, və onlara 
“xalq atası” və “öndər” adı verilir. 
      Demokratik ölkələrdə təkbaşçı rəhbərlər həm daxili, həm xarici 
mövzular üzrə əvvəlcə ictimai fikri “yaratmaqla” qeyri - demokratik 
ölkədə isə onlar bir başa əmr verməklə, yaxud susmaqla öz ağılsız 
qərarlarını verirlər. Daim gülünc vəziyyətə düşürlər. Onların konkret 
qərarlarını analiz etsək rasionallıqdan, obyektiv məqsədə uyğunluqdan, 
ədalətlilikdən, elmi strategiyalardan, prioritetlikdən uzaqdır. 
      Bu situasiya aydın göstərir ki, təkbaşçılıqdan imtina etmək 
lazımdır. Hökmən yeni kollektiv idarəyə keçmək lazımdır. Bu halda 
yaranacaq bütün problemləri də yeni konstruksiyada tam həll etmək, 
sürətlə düzgün, ağılla işləyən və məsuliyyət daşıyanları əhatə edən 
kollektiv idarəni layihələndirmək lazımdır.  Istəniən ictimai idarə elə 
qurulmalıdır ki, qərarlar fasiləsiz arzu edənlərin kollektiv düşüncəi ilə 
hazırlansın və icraya məsul şəxsin onu dəyşdirmək, əymək üçün heç 
bir şəxsi hüququ – səlahiyyəti olmasn, icraçının rolu sadəcə qeydlər 
aparmaq, vəziyyət parametrlərini idarə-nəzarət elektron sisteminə daxil 
etmək olsun. Müəllif belə idarənin nümunəsini yaratmışdır (bax 
gələcək cəmiyyət bölməsinə). 
     Özünün “dövlət” adlı əsərində Makiavelli düzgün olaraq gösərir ki, 
pozulmuş xalq üçün vahid –təkbaşçı hakimiyət lazımdır (2, səh 143). 
Bəli, təkcə bu halda  təkbaşçı rəhbər olmalı və müstəsna olaraq o 
prinsipal və düzgün olmalıdır. Digər bütün hallarda hansı ki əhali 
mədəni, cavadlı və başa düşəndir, onlara təkbaşçı idarəsi zərərdir. 
Onlara təkbaşçı rəhbər təyin edilən kimi o əhalinin şüuru üzərində  elə 
bir  manipulyasiya aparır və onları küt, qorxaq vəziyyətə salır ki, onlar 
onu tənqid etməsinlər və dözsünlər. Bundan sonra şəxsi varlanma, 
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hakimiyyətdə qalma mənafesini asan həyata keçirir.  Azərbaycan 
təcrübəsi məhz müstəqillik dövründən, 1991- dən sonra  buna şahiddir.  
        Mövcud  dövlət idarəetməsi  Avropada  3 müstəqil qola ayrılır: 
icra, parlament və məhkəmə. Lakin Malaiziya və Sinqapurda  belə 
bölünmə olmadan idarəetmə həyat keçirilir  Konfuçi və Ssu- Ma -
Çenin fəlsəfi fikri  demokratiyanı deyil, müdrik kralın idarəsini daha 
faydalı hesab edir (15, səh 4 )  Şübhəsiz, bunun da öz eyibləri vardır. 
Bu müdrik kral kim olmalıdır? Axı o da insandır, təkbaşına səhv edə 
bilər.  Bu prinsip qəbul olsa onda krala məsləhətçilər qrupu da vermək 
lazımdır ki, səhvləri görsünlər və aradan qaldırsınlar. Kral buna razı 
olarmı?  Budur, keçmiş sovet respublikasından biri,  başçısı əsil kral 
kimi özünü aparır və heç kimi də eşitmir, gülünc siyasət yeridir, öz 
kapriz və xasiyyətinə üstünlük verir. Səddam Hüseyn kimi artıq ölkədə 
və xaicdə tikdiyi sarayların sayı 30-u keçir. Cəmiyyət bədbəxtdir ki,  
bir hissə dövlət qulluqçuları qorxudan təbliğata inanaraq ona səs verib 
onu prezident etmişdir, bu işdə prezidentə tabe seçki komissiyaları da 
fəal saxtakarlıq etmişlər, onun öz göstərişi ilə onu prezident etmişlər.  
Lakin onu çıxarmağa  qarşı da  onun özünün yazdığı və qəbul etdirdiyi 
konstitusiyaya dəyişiliklər, xeyli güclü qanunlar və  idarə etdiyi  
hökumət durmuşdur.  Halbuki bütün bürokratiya onun başçılığı ilə 
demokratiya nümunəsi kimi özünü tərifləyir. 
       Təkbaşçı liderlərdən Hitler, Stalin, Əliyev, Qorbaçov, 
Elçin,Trumen, Buş, Napoleon və bir çoxu bəşəriyyətə və öz xalqlarına 
hansısa xeyir vermişlərsə də, nə qədər də bəlalar gətirmişlər. Biz bu 
siyahıya istənilən bu günkü yaxud, keçmiş dövlət liderinin adını yaza 
bilərik. Onarın heç biri mələk deyil. Hətta çox asanlıqla sübut etmək 
olar ki, onlardan çoxusunun verdiyi zərər onların “guya yaxşı” işindən 
dəfələrlə artıqdır.  Biz yenə də istəyirikmi belə liderlər meydana gəlsin 
və insanları bəlaya salsın? Bu liderlərin çoxu təkcə özləri yox, onların 
yaratdığı hakimiyyət ierarxiyasında duran bütün rəhbərlər təkbaşçı 
olmuş və eyni bəlaları lokal icmalara gətirmişlər. Onlar tipik olaraq 
məhz cəmiyyət qrupları partiyalar, təşkilatlar-tərəfindən hakimiyyətə 
gətirilirlər. Platonun yazdığı kimi “rüşvətə öyrəşmiş kütlə bir 
demoqoqu öz içərisindən seçir və özü kənara çəkilir” (2, s. 66). Hələ 
bütün insan tarixi ərzində təkbaşçı rəhbərlər optimal idarə edə 
bilməmişlər, əgər bir yaxşı iş görmüşlərsə iki də pis iş görmüşlər. 
Təkbaşçılığın yaratdığı səhvlərin, bəlaların qarşısını almaq üçün 
yeganə yol kollektiv qanun və icra qərarları, hazırlamaq və qəbul 
etməkdir. Bu üsul böyük aşkarlığa və hamının məlumatlı olmasına və 
situasiyanı başa düşməsinə səbəb olacaqdır. Nəticədə ictimai 
konfliktlər, tətillər, nümayişlər, kütləvi etirazlar da olmayacaqdır. Ona 
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görə də yeni erada təkbaşçı idarə üsulundan imtina etmək lazımdır. 
Buna lazım olan bütün şərait – savadlılıq, şüurluluq,  komputer, 
məlumat, ünsiyyət texologiyaları elmi biliklər, ictimai əxlaq –
yetişmişdir. 
       Seçki zamanı xeyli qarşıdurmalar, yalanlar söylənilir, vədlər 
verilir, cəmiyyətin şüuru yuyulur, nəhayət birisi- bu, şübhəsiz, varlı 
kapitalist nümayəndəsidir – seçilir. Təkbaşına idarə edərək hansı ki 
qanun ona toxunulmaz şəxsi səlahiyyətlər verir,  şübhəsiz öz sinfinin, 
əsasən  öz klanı və hakimiyyət postlarında olan məmur kapitalistlərin,  
hər biznes sahəsində monopolist mənafeyini üstün qoruyur, digərlərini 
diskriminasiya edir. Bunun cəmiyyətə nə faydası var? Heç bir faydası 
yoxdur. Bu üsulda çox ağıllı ideyalar, strategiyalar eşidilməmiş, 
müzakirə edilməmiş qalır. Səhv siyasət və səhv idarəetmə xarakterik 
cəhət olur. Məsələn, Azərbaycan misalında bu belədir. Prezident yalnız 
ağlına nə gəlir, öz kapriz və maraqlarına uyğun idarə edir, neft 
pullarının səlahiyyətini əlinə keçirmiş və səmərəsiz və boş, ehtiyacı və 
prioritet olmayan, görüntü yaradan fantaziyalarına sərf edir. Ən zəruri 
olan insanın əmək hüququnu, normal insan həyatını təmin etmir. Zəruri 
ehtiyaclar, elm, təhsil texniki yaradıcılığı problemləri, insanların hər 
birinin sağlamlığını qorumaq, müalicəsi həll edilməmiş qalır. Məgər 
arzu edən adama dövlətin idarəsində iştirak etməyə icazə verilə bilməz 
ki? Hansı ki bütün iştirak edənlər  idarə nəticələrinə görə kollektiv 
məsuliyyəti bölüşərdilər  və belə ağılsız qanunlar və sərəncamlar qəbul 
olunmazdı. Mövcud halda prezident və onun bütün aparatı hökumət və 
aşağıya qədər hakimiyyət ierarxiyası vəzifəliləri xalq qarısında heç bir 
məsuliyyət daşımırlar. Qanun, icra və məhkəmə onu və onun 
bürokratiyasını məsuliyyət dairəsindən çıxarmışdır. Heç kəs onları 
məhkəməyə verə bilməz, nə qanun var, nə bu işi qəbul edəcək 
məhkəmə və yaxud prokuror.  
 
Elitanın idarəsi. 
 Artıq 19 əsrdə Paretto və Moska elita nəzəriyyəsini yaratdılar və 
ictimai sistemin elita vasitəsilə idarəsinin rasional olduğunu qeyd 
etdilər (2, səh 632).  Elita əslində kimdir? Elita nadanlar, savadsızlar 
içərisində bir kiçik qrup təcrübəli, bilikli və zirək adamlardır ki, onlar 
nadanlara nisbətən daha ağıllı idarə edə bilirlər. Zaman keçir və bu 
nəzəriyyənin də köhnəldiyi görünür. Artıq savadlı və təcrübəli müdrik 
adamların sayı həddən çoxdur, bu təqribən əhalinin  ölkələr üzrə 5-  
70% - nə qədərdir. Onların biri - birindən yaxşı ideyaları vardır. 
Onların daha şöhrətpərəstləri partiya aləti – buraya adi adamları da 
həvəsləndirərək və ya sadəcə aldadaraq, şəxsi vədlər verərək – qəbul 
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edir və onun vasitəsilə  dövlət strukturlarında postları tuturlar. Bəs 
qalan ağıllılar nə olsun?  Onların da axı öz talelərini, gələcəyini 
qurmaq haqda təbii insan hüquqları vardır. Belə sistem onların idarədə 
iştirakını  məhdudlaşdırır. Qanunlar onların təklif verməyini, 
parlamentdə, dövlət idarəsində müzakirəsini qadağan edir. Əgər onlar 
təklif versəydilər də bu baxılmazdı və baxılmır, hətta baxılsaydı da 
idarəetmənin mahiyyəti məhz sinfi, partiya mənafeyini güdmək olduğu 
üçün onların təklifi rədd ediləcəkdi və edilir. Demək, indi tətbiq olunan 
belə idarə üsulu səhvdir və dəyişilməlidir.  Bu metod daha ağıllıları 
kənara qoyur, daha hiyləgər və yalan danışanlara və pulu çox olanlara-
hansı ki yalnız aldatma, rüşvət və istismarla qazanılmışdır- imkanlar 
verir. Bu da yeni rasional idarə sisteminin yaradılmasını zəruri edən bir 
səbəbdir. 
 
 
Demokratiya. 
 Demokratiyanın hansı formasını və  hansı elementlərdən olan  
kombinasiyasını  qəbul etməliyik? 
     Birbaşa demokratiya, yoxsa mövcud idarə mexanizmini –
avtokratiyanı saxlamaqla ona aşkarlıq və hesabat vermə prinsiplərini 
əlavə etmək  yaxşı gələcək üçün kifayətdir? 
Bu sual da böyük diskussiya mənbəyidir 
      Bəziləri, məsələn, Sinqapurun rəhbəri  Li kuan Yew  çox haqlı 
olaraq deyir ki, demokratiya ümumiyyətlə zərərlidir, o effektiv idarə 
etməyə qoymur.  Hindistan Filosofu Sarkar qeyd edir ki  “pul və güc 
istifadə edilərək seçgilər saxtaklaşdırılır, son halda  qalib yenə 
kapitalist sinif olur” (16). Həqiqətdə də bu belədir. Demokratiyada 
yalnız varlı kapitalist sinfinin nümayəndəsi  seçilə bilər, çünki 
seçilmək üçün çox pul lazımdır. Bəziləri deyir:  nümayəndəli 
demokratiya (parlament) deyil, müzakirə demokratiyası yaxşıdır. 
Bəziləri deyir, birbaşa demokratiya da pisdir, çünki bu zaman kütlə 
ağlı  yalnız öz qarnını güdüb yaxın zaman xeyrini əsas dəyər qəbul edə 
bilər, gələcək və gələcək nəsillər yaddan çıxa bilər. Bu da düz fikirdir. 
Qeyd edim ki, Azərbaycanda maraqlı demokratiya növü ixtira 
edilmişdir. Burada hakimiyyəti tərifləməklə və rüşvətlə və ya 
qohumluq əlaqələrinlə  deputat, nazir və digər dövlət vəzifələri əldə 
edə bilərsən. Sonra isə necə istəyirsən davran, necə istəyirsən vəzifəni 
icra et. Sən artıq prezidentin müdafiə indulgensiyasını almısan. 
       Futoroloq Dennis Morqan öz emailində soruşur: “Demokratiya 
adamları vəzifələrə  seçmək  üçün olmalıdırmı,  yoxsa  
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Switzerlanddakı kimi siyasətləri seçmək üçün olmalıdır?”.  Bu, yaxşı 
idarə növü axtarışları üçün çox yaxşı sualdır. 
     Doğrudan da, bu gün demokratiya özünü xalqarın gözündən 
salmışdır.  Onlar elə əksər ölkələrdə demokratiya ilə əzilir,  istismar 
olunur, işsiz edilirlər, demokratiya adı ilə 2003 -2010 illərdə İraq, 
Əfqanıstan bombalanmışdır. Demokratiya naminə Qafqaz 
respublikalarında dıktatura qurulmuşdur. Demokratiya bütün çirkinliyi 
- diktaturanı örtən çadraya çevrilmişdir. 
      Bütün tarix ərzində elm və texnikanın sübutuna görə, maddələrin 
quruluşuna görə, Mendeleyev cədvəlinə görə hər konkret  nəticə, 
varlıq, element  məhz obyektin (cəmiyyətin, canlının, maşının və s.) 
tərkib elementlərinin quruluş strukturunun (kombinasiyasının) 
nəticəsidir. Hələ dövlət haqqında  bizim eradan əvvəl Yunan fiolosofu 
Polibiy (b.e.ə.210-128 illər) belə mülahizəni söyləmişdi ki, “bu ya 
digər dövlət  quruluşu insani münasibətlərdə müəyyənedici rol 
oynayır”(2, 66). Digər bir fikrində Polibiy ictimai quruluşların dəyişmə 
ardıcıllığı haqda danışaraq bir çevrilmə momentini belə təsvir edir:  
“Oliqarxlara qarşı xalqın uğurlu çıxışı nəticəsində demokratiya 
qurulur. Əvvəlki ilk nəsil dövründə bərabərlik və azadlıq yüksək 
qiymətləndirilir, lakin yavaş - yavaş  rüşvətlə qidalanan kütlə özünə bir 
şöhrətpərəst-demaqoq seçir və özü dövlət işindən kənara çəkilir- 
demokratiya oxlokratiya ilə əvəzlənir, hansı ki özünü azad xalq idarəsi 
adlandırır”. Bu momentə hər bir xalq  fikir verməlidir.       
      Demokratiyanın vətəni sayılan Yunanıstanda həmin dövrün 
filosofları Sokrat, Platon, Aristotel, Polibiy demokratiyanın eyiblərini 
də görmüş və onun əleyhinə olmuşlar(2, 36-68). Onlar demokratiyanı 
digər iki element-çar və aristokratiya ilə kombinasiyada yaxşı 
olduğunu söyləmişlər. Eynilə Roma filosofları da Zenon, Çiçeron belə 
qarışıq tipli dövləti ən yaxşı dövlət quruluşu hesab etmişlər. Lakin bu 
gün yeni kombinasiyada həmin elementlər belə yerləşib: 1) çar – 
prezident; aristokratiya -hökumət, demokratiya, yəni parlament – 
kapitalist sinfindən olan adamlar , lakin onlar nümayəndə deyil, yalnız 
özlərini təmsil edirlər.Əlavə olaraq məhkəmə hakimiyyəti ayrılmış və 
müstəqillik verilmişdir. Əksər dövlətlərdə və bütün dövlətlərdə çox 
hallarda  çar-prezident həm parlamenti, həm hökuməti, həm 
məhkəməni öz əlinə keçirir və monarxa çevrilir. Və yaxud siyasi 
partiya bu işləri birlikdə görür, absolyut partiya-monarx hakimiyyəti 
qurur və daxildə cəmiyyəti öz ağılsız qanun və qərarları ilə əzir, 
istismar edir, xaricdə isə konfliktləri qızışdırır, dünyanı istismar 
etməyə çalışır. Halbuki cəmiyyət bunları istəmir- o dinc və ədalətlə 
yaşamaq istəyir. 
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      Demokratiyanın eyibləri o dövrdə  o idi ki, kütlə-içərisində hansı ki 
müxtəlif bilik və əxlaqi səviyyəsi və şəxsi məqsədləri olan  adamlar 
iştirak edirdi-dərindən düşünmədən, təhlil etmədən “öz qarınlarına 
görə” səs verirdilər. Burada müzakirə imkanları və xüsusi komplekt 
prosedurlar hələ yaradılmamışdı-düzdür, əsassız söz deyən və fikrini 
sübut etməyən cəzalandırılırdı. Bu kütlə idarəetməsi modeli idi və 
effektiv deyildi. Ona görə də Aristotel, Sokrat demokratiyanı 
pisləyərək, deyirdilər ki, kütlə deyil, ağıllılar idarə etməlidir.  
      Beləliklə, bu gün dünyada mövcud olan demokratiya nümunələri 
dörd eyibə malikdir: 
 a) yalnız kiçik qrupa səlahiyyət verərək həmin qrupun öz sinfi 
mənafelərini üstün təmin edir, başqa vətəndaşları isə öz tale 
məsələlərini həll etməkdən məhrum edir;  
b) bir qrup ağıllıya imkan verərək -hansı ki müstəsna üstün hüquqlar 
əldə edərək məhz öz şəxsi mənafelərini güdməklə məşğul olur, digər 
daha böyük sayda ağıllıların kənarda qoyulmasına  səbəb olur;  
c) həm siyasi zorakılıq və saxtakarlıqla seçilməyə imkan verir, həm də 
yalnız  orta səviyyədən yüksəkdə olan yalnız varlıların namizəd 
olmasına imkan verir; 
d)  prezident və ya baş nazirin mövqeyinə uyğun komplektləşdirilmiş 
və obyektivlikdən məhrum edilmiş formal quruma çevrilir. 
      Bu fikirlərdən belə nəticə çıxır ki, bu gün ölkələr üçün bu eyibləri  
ləğv edilmiş yeni növ demokratiya modeli yaratmaq və tətbiq etmək 
lazımdır.  Belə ki, əvvəl konkret  ölkədə hazırda tətbiq edilən 
demokratiyanın hansı növə mənsub olmasını bilmək lazımdır.  
Məsələn, Azərbaycan üçün bunu bilmək asan deyil. Mən şəxsən çox 
dərin araşdıraraq nə ölkə -ümumi səviyyədə, nə şəhər, rayon, kənd, 
məhəllə səviyyəsində demokratiya əlamətlərini aşkar edə bilmədim. 
     Bizim üçün ən yaxşı demokratiya forması bütün ağıllıların 
prosedurlar və xüsisi institutlar vasitəsilə iştirak edəcəyi  və elmlə 
birləşdirilmiş birbaşa demokratiya ola bilərdi.  Bu isə səs verməkdən 
ibarət olmayıb, eşitmək və təklif irəli sürüb onu müzakirə etmək, sübut 
etmək və kollektiv razılaşmaqla qəbul etmək demokratiyası formasında 
olmalıdır. 
     Bu gün Qərbdən Azərbaycana və Şərqə gələn demokratiyanın 
genişləndirilməsi çağırışları fonunda biz bilməliyik ki, hansı 
demokratiya forması və dərəcəsi xalqımızın mənafeyinə daha çox 
uyğundur. Demokratiya nədir? Hansı hədlərə qədər demokratiyanı 
artırmaq lazımdır?  
Bizə demokratiya lazımdır, yoxsa qeyri -məhdud kollektiv ağılın 
qanunvericiliyi və idarəetməsi?        
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       Məlumdur ki, indi  demokratiyanın forma və məzmunu bütün 
dünyada rasional deyildir, məhz elə buna görə həmin demokratiya 
insanları işsiz, ac, xəstə qoyur; istismarı və rüşvəti qoruyur,  
müharibələrə və konfliktlərə yol açır; məmurların və dövlət 
rəhbərlərinin özbaşınalığına imkan verir, təbiəti korpayır, təbii 
ehtiyatların sonuna gətirir, təbiəti viran qoyur. Çox vaxt demokratiya 
söz-söhbətləri, demokratik adlandırılan konstitusiya və qanunlar 
dövlətin özbaşınalığını və məmurların dövlət ehtiyatlarından və 
vətəndaşlardan istifadə edərək şəxsi varlanmasını ört-basdır edir.      
       Demokratiyanın bir növü də son 20 ildə təbliğ edilən müzakirələr 
vasitəsilə idarədə iştirak (delibeative democracy) növüdür ki, onun 
əsas nəzəriyyəsini 1981 ildə Alman filosofu Jurgen Habermas 
vermişdir (17 ). Habermasın  hərtərfli anlaşmanın sosial nəzəriyyəsinə 
görə (comprehensive social theory) özünü idarə etmək istəyən 
adamlar universal moral tələblər çərçivəsində mülahizə söyləyərək 
və biri-birini başa düşərək  ən rasional-ağıllı arqumenti qəbul 
etməyə çalışacaqlar.  
       Mən keçmiş konstruktor olaraq ixtiraların təsviri və təklif edilməsi 
qaydalarındakı ünsiyyət modelini nəzərə alaraq və konstruktor 
metodları vasitəsilə kollektiv qərar qəbul etmənin etik- rasionallıq 
prinsiplərini, kriteriyalarını və təşkilati mexanizmini hazırlamışam 
(18,158-166). Bu növ demokratiyanı həyata keçirmək üçün hazırda heç 
bir problem yoxdur- yalnız dövlət rəhbərinin arzusu lazımdır. 
       Qeyd etməliyəm ki, demokratiya anlayışı bu gün tam antik Yunan  
anlayışından fərqlidir və aldadıcı, həqiqəti maskalayıcıdır. Yaxşı olardı 
ki, biz adı və məzmunu eyni olan bir anlayış seçək. Antik mənasında- 
kütlələrin (kasıbların, ortababların) idarəsi mənasında belə 
demokratiya bu gün yaramır, yoxdur  və bu anlayış dövlətin əlində bir 
manupulyasiya, aldatma alətinə çevrilmişdir. Məsələn, Azərbaycanda 
dövlət 20 ildir ki, demokratiya uğrunda şalışır, lakin nəticədə 
demokratiya deyil, dövlət məmurunun öz şəxsi istismarçı, rüşvəxor 
diktaturasını qurmuşdır. Prezident absolyut monarxa çevrilmişdir. 
Azad söz və fikirlər; dövləti, prezidenti, idarə sistemini tənqid 
qadağandır. Məsələn, mənim belə məqalələrimi  həm dövlət, həm də 
müxalifət mətbuatı nəşr etməmişdir. Müxalifət də azad söz deməyə 
qorxur. 
        Demokratiya sözü əvəzində bütün bəşəriyyətə məsləhət görərdim 
ki, kommonizm, futurekratiya, naukokratriya, sayenskratiya, 
intellektokratiya  adlarından birini seçək və onun həyata keçməsinə 
çalışaq. Demokratiya sözünü muzeyə verək. Başqa sözlə hansısa bir 
sosial qrupun, monarxın, aristokratın, kapitalistin, alimin, bankirin 
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deyil, ağılla öz fikrini deyə bilən, elmi kriteriyalarla əsaslandıran 
istənilən adamın kollektiv şəkildə idarədə iştirakını qəbul edək. Ölkəni 
idarə etmək üçün pulun, sosial statusun, var- dövlətin rolunu ləğv edək. 
Ağıllıların kollektiv idarəsini qəbul edək. (Daha geniş, bax gələcək 
cəmiyət bölməsinə) 
 
Liberalizm.  
Liberalizm hər ictimai formasiya - quldarlıq feodalizm, kapitalizm 
başlandıqda yenidən ictimai gündəliyə daxil olur və yeni siniflər və  
zəhmətkeş  insanlar ilə idarə edənlər arasında mübahisə obyekti olur. 
Yəni sistemdə yaranan güc toplayan yeni  oyunçular, məsələn 
kapitaizmin ilk sinifi burjuaziya, kəndlilər və fəhlələr lazımı imkanlar 
üçün azadlıq istəyirlər. 17 əsr Niderland və İngiltərədə sənaye 
inqilabından sonra kapitalizmin başlanması ilə  liberalizm yenidən 
səhnəyə gəlir.  Şəxsi hüquqlar -siyasi və iqtisadi azadlıqlar - istehsal, 
ticarət, bank, mülkiyyət və insan hüquqları azadlıqları uğrunda 
mübarizə gedir və bunlar əldə olunur. Liberal konstitusiyalar yazılır. 
Liberal ideyalar əsasında yaradılan dövlətlər ilk zaman hamıya xoş 
görsənir. Insanlar düşünürlər ki, istənilən azadlıq vardır, artıq onlar 
hamısı öz əməyi ilə azad işləyib xoşbəxt olacaqlar. Bu gözləntilər hamı 
üçün özünü doğrultmur. Liberalist nəzəriyyələrlə qurulan siyasi 
iqtisadi sistemlər heyvanlar üçün azadlıq mühiti rolunu oynayan meşə 
çəngəlliyi kimi insanlar üçün də analoji olaraq  həmin cəngəllik rolunu 
oynayır. Liberal qanunlar elə cəngəllik qanunlarıdır. Onun nəticəsi 
bilirik ki, meşədə ən güclülüər zəiflərin hesabına və ya onları yeməklə 
yaşayır. Eynilə cəmiyyətdə də liberal qanunlar nəticəsində güclülər-
varlılar (az miqdarda) və zəiflər- kasıblar, ortabablar və s. (əksəriyyət) 
meydana çıxır. Kapitalizmin belə ideologiyasının mənfi ədalətsiz 
nəticələrini bir çox mütəfəkkirlər, habelə Marks və Engels görür və 
onu analiz edirlər. Onu bəşəriyyət üçün bədbəxtlik hesab edirlər. 
       Liberal kapitalizm fəlsəfəsi və onun müdafiəçilərinin məqsədi 
nədir? Onların məqsədi xarici dünyaya münasibətdə azad ticarətlə və 
transnasional korporasiyaların digər ölkələrdəki əməyi istismarı 
vasitəsilə yaradılmış ümumi məhsulu pul formasında nasos kimi öz 
ölkələrinə və kapital sahiblərinin hesabına keçirməkdir. Bununla  
böyük  kapital sahibləri ölkələri özündən asılı edir, onlara yaşamaq 
qaydaları və davranışları, şıyasəti  təyin edir, nəticədə dünya 
hakimiyyətini əldə edirlər. Ölkələr bir neçə bossun idarəsi altında olur. 
Ölkə daxilində isə istehsal, ticarət, bank kreditləri almaq sərbəstlyi və 
dövlətin qarışmaması sayəsində kapital sahibləri ən yüksək həyat 
səviyyəsinə çatır və harınlıq etməyə başlayırlar, əhalinin əksəriyyəti isə 
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Teylor metodu ilə həmin sahiblər üçün işləyirlər və güclə yaşayırlar. 
Onların əldə etdikəri gəlirlər ticarət vasitəsilə dəllaların, bankirlərin, 
tacirlərin, istehsal- xidmət  mülkiyyətçilərinin cibinə toplanır. Daim 
tacirlər və dəllalar qiymətləri qaldıraraq; bankirlər isə daim saxtakarlıq 
edərək ölkədə inflyasiya və böhranlar, istehsalçılar isə saxta məhsullar 
istehsal edərək xəstəlik, vergi və gömrükdən yayınaraq dövlət 
büdcəsində kəsir  yaradırlar. Məsələn, 2008-2009-cu il dünya iqtisadi 
böhranında 23 trilyon dollar itgi olmuşdur, milyonlarla adam işsiz 
qalmışdır. Bu həmin miqdar pulda maddiləşmiş zəhmətkeş əməyinin 
həmin dələduzlar tərəfindən heçə çixarılmasıdır. Demək, liberalizmin 
müəyən faydası olsa da onun zərəri daha çoxdur. Buradan o nəticə 
çıxır ki, dövlət bütün sahələri ağılla idarə etməli, iqtisadiyyatın 
özbaşınalığının və hədləri keçməsinin qarşısını almalıdır. Dövlətin 
iqtisadiyyata qarışmaması ideyası – hansı ki kapitalizm formasiyası bu 
tələblə başlamışdı - səhv ideyadır. Bu günün optimal ideyası kollektiv 
ağılla idarə olunan: bazar, istehsal, xidmətlər , ictimai və fərdi 
ehtiyaclar olmalıdır. Liberalizm əksər ölkələrdə yalnız maska rolunu 
oynayır, həmin ölkələrdə dövlət rejimini müdafiə edənlər, hakim 
partiya üzvləri və hakimiyyətin qohumları, əsasən rüşvət verənlər 
liberal hüquqlardan istifadə edə bilirlər, qalan əhaliyə bu imkanlar 
bağlıdır. Dövlət özü də liberal hüquqlardan və imkanlardan istifadə 
etmək üçün çoxlu maneələr qoymuşdur. Çünki heç bir dövlət hələ heç 
vaxt xalq dövlətinə çevrilməmişdir, o həmişə sülalərlərin, xüsusi 
qrupların dövlətidir. Liberalizmin gətirdiyi hakimiyyətlərin bölünməsi 
( məhkəmə, parlament və prezident)ideyası da uydurma ideyadır, 
reallıqda dövlətlər respublika adlansa da, əslində onlar konstitusiyalı 
paramentli absolyut monarxiyadırlar. Avropa və Amerikada və bir 
neçə digər ölkələrdə  monarx- prezidentlər 5 il bu absolyut vəzifəsini 
tuturlarsa, şərqdə, məsələn  Azərbaycanda, Orta Asiyada onlar daimi 
tuturlar (bu haqda onlar xüsusi qanunlar qəbul edir, konstitusiyanı 
dəyişirlər). Ondan sonra bütün ali məmurları da daim öz postlarında, 
deputatları da öz yerində 20-30 il saxlayırlar. Liberalizm nəzəriyyəsi 
bu gün özünü ifşa etmişdir. Onun əvəzinə ağılla məhdudlaşdırılmış və 
ictimai məsləhət görülən azadlıq normaları haqda nəzəriyyə 
qoyulmalıdır. Və ona uyğun siyasətin ləğv edildiyi yeni ictimai iqtisadi 
quruluş yaradılmalıdır. Doğrudan da dünyada elə bir təbii obyekt 
varmı ki,  konstruktiv hədləri, sərhədləri olmadan mövcud ola bilsin? 
Nə üçün bu insan cəmiyyətində olsun? 
 
Qrupokratiya.  



 91 

Demokratiyanın antik dövrdə bir mənası var idi-bütün  azad 
vətəndaşların , əsasən kasıb kütlənin (qullar və əsirlərı çıxmaqla)  
ümumi xalq idarəsində və məhkəməsində iştirakı. Sonrakı dövrlərdə 
isə 1215-ci ildən sonra  demokratiya Avropada  həyata qayıdanda  tam 
deyil , azad və kasıb kütlələrin deyil, yalnız  kiçik qrupların- 
feodalların , aristokratların, 17-ci əsrdə burjua inqilabından  sonra isə  
yeni bir qrup burjuaziyanın idarədə iştirakı, yəni qrupokratiya kimi  
yenidən meydana gəldi.   Bu gün qrupokratiyada  həm burjua – 
kapitalist monopoliyalarını, həm ənənəvi hakim sülalələrin, həm cüzi  
miqdarda azad vətəndaşlar (kapitalist, yaxud mülkiyyətçi olmayan) 
təmsil olunmuşlar. Belə ki bu konqlomeratı nə demokratiya, nə  
aristokratiya, nə kapitalokratiya yaxud monikratiya adlandırmaq 
məntiqi deyil, lakin mahiyyətcə bütövlükdə bu parlament varlı 
kapitalist sinfinin nümayəndəsi,  aləti və dayağıdır.    
 
Konstitusiyalar. 
       Hələ 2009-cu ilədək yer kürəsində dövlət konstitusiyalarının 
klassik nümunələri qalır. Bu konstitusiyaların əsas xarakteri odur ki, 
onlar hakimiyyətin strukturunu, parlament məhkəmə və icra 
hakimiyyətlərini və onu tutmaq üsullarını, insan azadlıqlarını və 
vəzifələrini və dövlətin vəzifələrini  aydın, bəzən dumanlı formada 
göstərir. Lakin  burada idarəni necə həyata keçirmək,  necə idarə etmək 
haqda bir göstəriş yoxdur. Hüquqi dillə ifadə etsək konstitusiyalar 
idarə etmənin ölkə, regionlar, şəhər və kəndlər üzrə prosedurunu 
normalaşdırmamışdır. Məsələn, cari ehtiyacların, problemlərin, 
gələcək zərurətlərin müəyyən edilməsi və onların ictimai mənafeyə 
uyğun olmasının yoxlanması, məsələlərin həlli kriteriyalarını və 
prinsiplərini, həllərin, qərarların, layihəlrin hazırlanması cəmiyyətin 
təklif vermək və  layihələrin qərarların hazırlanmasında, 
müzakirəsində iştirakı, qərar qəbulu prosesi, məsuliyyət daşıyanlar və 
məsuiyyətin forma və miqdarı, icrasını konstitusiyalar unutmuşdur.  
Sanki bu əhəmiyyətsiz məsələdir. Mən deyərdim ki, bu məsələləri 
hakim sinif qəsdən unutmuşdur ki, idarəedən sinfə sui- istifadə etmək, 
özgələri diskriminasiya etmək, ehtiyatları və imkanları özünə 
yönəltmək və başqalarına qarşı ədalətsizlik etmək imkanları versin. 
Maraqlıdır ki, keçmiş filosoflar, deyəsən, belə vacib məsələnin həlli 
haqda ilkin tələbləri müəyyən etməyi düşünməmişlər. Digər tərəfdən 
konstitusiyalar  əksər dövlətlər üçün ancaq maska rolunu oynayır ki, 
onun arxasında vətəndaşların mənafeyinə zidd , diskriminativ 
siyasətlər qurulur, qanunlar, sərəncamlar, instruksiyalar  verilir. Sanki 
bir idarə maşını - bürokratiyasını sürmək üçün şofer - rəhbər təyin 
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edilir. Nəticədə həmin idarəni aparan rəhbər – şofer necə istəyir elə də 
sürür. Axı dövlət və cəmiyyət sadəcə avtomobil deyildir ki, onu tək bir 
adam-şofer müəyyən yol ilə sürsün-idarə etsin.  Yol – şofer modelində 
şofer əyri və maneəli yolda düz və ya səhv seçdiyi sürətin, istiqamətin 
nəticəsini tez görür və səhvini düzəldir. Lakin cəmiyyəti və ya 
təşkilatı, kompaniyanı idarə edəndə burada hansı yol ilə sürmək, hara 
sürmək məsələsi meydana çıxır ki, bunu da müəyyən etmək adi adam 
üçün xeyli çətindir və buna böyük ağıl və müdriklik tələb olunur, 
burada seçimlərin nəticəsi tez görünmür və menecer buna görə düz 
nizamlaya bilmir. Böyük ağıl və müdriklik isə tək adamda ola bilməz, 
tək adam şəxsi kapriz və baxışlara, meyllərə, şəxsi mənafesini birinci 
olaraq güdmək xasəsinə malikdir ki, bu da cəmiyyət, dövlət üçün 
fəlakətli ola bilər, hansi ki bu günkü realliq bunu hər gün sübut edir. 
Yalnız kollektiv düşüncə və daha yaxşısı, məhz intellektualların 
kollektiv düşüncəsi böyük ağıla və müdrikliyə qabildir. Digər tərəfdən 
elə şoferlər nə qədər təcrübəsi olsa da qəza törədir. Şoferin məqsədi - 
yük və sərnişinləri salamat mənzil başına çatdırmaq -aydın və 
qətidirsə, ictimai rəhbərin ictimai məqsədi qeyri - dəqiq və aydın deyil, 
belə ki bu məqsədlərini o yalnız reklam üçün deyir. Onun əsil məqsədi 
müxalifləri aradan götürmək və ya səsini kəsmək, vəzifədən daha çox 
maddi xeyir almaq, hakimiyyətdə çox qalmaq üçün yeni yalanlar və 
məqsədlər uydurmaq, idarə görüntüsü yaratmaq,  bütün əhalini və ölkə 
gəlirini öz uydurma ideyalarına qurban verməkdir.  O daim yeni 
ideyalar uydurmalı və cəmiyyəti də inandırmalıdır ki, cəmiyyət onun 
bir iş gördüyünə inansın və onunla maraqlanmasın, tənqid etməsin. 
Məsələn, Buş antiterror əməliyyatı, İraq və Əfqanıstana hücum kimi 
ideyalar uydurub Amerikan xalqının başını qatdı və onun milyardlarla 
pulunu və minlərlə əsgərini öz ağılsız ideyasına qurban verdi- 
hakimiyyətdə qalmaq üçün. Napoleon və Böyük İsgəndər yeni ərazidə 
yaşayn xalqlara mədəniyyət gətirəcəyini elan etmişdi. Qorbaçov 2000 
ildə hər ailəyə bir mənzil verməyi vəd vermişdi. Kommunistlər 1980-
ildə kommunizm quracaqlarını elan etmişdilər. H. Əliyev neft 
kontraktları vasitəsilə pul toplayaraq və güclənərək işğal altındakı 
torpaqları azad edəcəyini elan etmişdi. Bu miflərin heç biri yerinə 
yetmədi, çünki onlar xalqı aldatmaq, başını qatmaq  üçün deyilmişdi. 
Bu mülahizələrdən belə nəticə çıxır ki, idarəetməni bir adamın 
səlahiyyətinə vermək olmaz. Yəni bütün dünyada təkbaşına hakimlik 
edən prezident, kral, baş nazir, nazir, icra başçıları, qubernator, mer  
vəzifələri ləğv edilməlidir. 
       Baxmayaraq ki, korporasiyalar yaxşı idarə metodları və 
komandaları yarada bildiyi halda dövlət idarəetməsi çox geridə  
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qalmışdır. Bəzi fikirlərə görə bu gün dünyada ən pis idarəetmə məhz 
dövlətə məxsus idarə və müəsisələrdədir. Məsələn, mənim gördüyüm 
Azərbaycanda bütün dövlət idarələri sanki öz funksiyalarını icra 
etməyə qabil deyillər. Maraqlıdır ki, belə olduğunu bilə - bilə cəmiyyət 
nə üçün yenə də dövlət prezidentini, parlamenti “seçir”, o isə 
cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun idarə (iqtisadi, sosial, təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət) verə bilmir. Məsələnin mahiyyəti odur ki məhz seçmir, ali 
hakimiyyət özü seçki oyunu ilə istədiyi yaltağı və mənəviyyatı 
unutmuş adamı deputat yaxud bələdiyyə üzvü edir. Gözə kül üfürmək 
üçün bir neçə də digər partiyalardan ağzı bağlı nümayəndə daxil edir. 
Şikəstlik, yarımçıqlıq, qabiliyyətsizlik, rüşvətxorluq, korrupsiya, 
ikiüzlülük əksər dövlət idarələrinin xarakteridir. Dövlət idarəetməsinin  
yarıtmaz və səmərəli olmamasının səbəbləri vardır. Bu səbəblərini 
tapıb düzəltməklə dövlət idarəetməsini korporativ idarədən də yaxşı 
etmək olar. Yəqin ki, burada 1) əsas səbəb odur ki, cəmiyyətin dövlətə 
və onun orqanlarına təsir etmək, nəzarət etmək mexanizmi, aləti 
yoxdur; 2) dövlətdə qərar qəbulu çox uzun bir bürokratik prosesdir; 3) 
dövlət idarəsində qərarın keyfiyyətinə və səhvlərə məsuliyyət yoxdur; 
4) məmurun necə işləməsi – necə qərar verməsi tamamilə onun  özünə 
həvalə edilmişdir; 5) kollektiv idarə, müzakirələr tətbiq edilmir. 
        Hesab edirəm ki, ən böyük məsələ məhz ölkəni və regionları, 
kənd və şəhərləri necə və hansı üsulla idarə etmək  məsələsidir.  
Lazımdır ki, ənənəvi konstitusiyalar yenilərinə dəyişdirlsin. Yeni 
konstitusiyalarda daha ətraflı və aydın ölkənin region və şəhərlərin, 
kəndlərin idarə edilməsi üçün strategiyaların necə müəyyən edilməsi, 
kollektiv qərar qəbulunun necə həyata keçirilməsi, qərar qəbulu 
prosedur və kriteriyaları dəqiq və əməl edilməsi yoxlana bilən formada 
verilsin. Burada gələcəyin tam nəzərə alınması, elmin, yəni elmi 
intellektualların, elmi biliklərin məhdudiyyət qoyulmadan zəruri 
iştirakı aydın göstərilməlidir.  Bu gün qlobal və yerli problemlərin 
səbəbi məhz ölkə konstitusiyalarında idarə prinsiplərinin, 
strategiyalarının hazırlanmasının, qərar qəbulu prosedur və 
kriteriyalarının göstərilməməsidir. Habelə vəzifə səlahiyyətlərinin və 
subordinasiyasının göstərilməsidir. 
 
 
 
Partiyalar.  
Partiyalar, hansı ki ilk dəfə Ingiltərədə yaranmışdır (torilər və viqlər) 
bu  gün demokratiyanın əksinə işləyərək gerçəklikdə orta əsrlər 
absolyut monarxiyasının yenidən bərqərar olmasına səbəb olurlar. Bu 
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belə olur ki, partiya həm prezident və ya baş nazir vəzifəsini həm də 
parlamentdə, konstitusiya və digər məhkəmələrdə absolyut çoxluğu ələ 
keçirərək prezident adlandırılan monarxın tiraniyasını yaradırlar, özləri 
isə dövlət və yerli idarə vəzifələrini tuturlar. Fransız mütəfəkkiri  E. La 
Boesinin 16-cı əsrdə yazdığı kimi “bütün bu kasta  öz vəziyyətindən 
şəxsi fayda güdərək varlanır və monarxa xalqı istismar etməyə və xalq 
üzərində ağalıq etməkdə kömək edir”(2, s 155 ). Bu fikirlər bu gün də 
həqiqətdir və əksər ölkələrdə bu belədir. Belə vəziyyətin nəticəsidir ki, 
ABŞ İraq və Əfqanıstanı işğal etmiş, Yaxın şərqdə İsrailə xeyli 
yardımlar edərək sülhü pozur, Kürd separatçılığıını müdafiə edir, 
yüzlərlə ölkədə siyasi çevrilişlər, diversiyalar etmişdir, səhv uydurma 
məsləhətləri və digər vasitələrlə digər ölkələrin ( keçmiş sovet 
respublikaları) istehsalını məhv etmiş, ölkələri xammal və öz 
məhsullarının satış bazasına çevirmişdir  və s. Eynilə Rusiya da oxşar 
hərəkətlər etmişdir və edir. Qafqazda, Orta Asiyada  konfliktə səbəb 
olmuş və onu aktiv saxlayır. Istənilən konfliktin, müharibənin 
səbəbkarlığı hegemon dövlətlərin adı ilə bağlıdır. Digər sənaye 
dövlətləri  də başqalarına, habelə öz vətəndaşlarına qarşı analoji və ya 
üstü örtülü digər zərərli hərəkətlər edirlər. Bunlar hamısı monarxiyanın 
bu gün də qüvvədə qalmasını, lakin üzərinin demokratiya, respublika, 
insan hüquqları və digər “sülhqoruma, antiterror”pərdəsi ilə 
örtüldüyünü göstərir. Bəşəriyyət bunu anlamalıdır və partiyalara 
üzvlükdən tam imtina etməlidir. Onları baykot etməlidir. Bu günün 
əsas məsələsi kimin hakimiyətə gəlməsi deyil, hansı üsulla kollektiv 
ağılın toplanması və idarənin təşkil edilməsidir. Belə olduqda icraçı 
məmurun şəxiyyətinin rolu itir (o daha qərar qəbul etmir), onun 
istənilən savadlı və komputerlə işləyə bilən adam ola bilməsi  kifayət 
edir.  
       Bu gün işləyən konstitusiyalar ona gətirir ki, dünyanın əksər 
hissəsində və ya bəzən hamısında ölkəni idarə etmək istəyənlər heç bir 
məsuliyyət, öhdəçilik hesaba almayaraq ancaq həmin vəzifələri tutmaq 
üçün çalışırlar, bunun üçün onlar partiya yaradır və ya hazır 
partiyalardan istifadə edirlər. Bunu da edərkən cəmiyyəti aldadır, yalan 
vədlər verir, hansı ki nəzarət etmək və icrasını tələb etmək qeyri - 
mümkündür. Nəinki verilən vədləri, heç konstitusiyada yazılan hüquq 
və məqsədlərin icrasını tələb etmək mümkün deyildir. Məsələn, 
Azərbaycanda bu belədir. Belə bir idarə sistemi bəşəriyyətə və heç bir 
ölkəyə yaramır. Bu sistemin qalmasında siyasi partiyalar böyük rol 
oynayır və onun dəyişməsinə  cəmiyyəti istismar və şəxsi xeyirləri 
qarşısında heç vaxt razı olmayacaqlar, ən azı Azərbaycanda və digər 
eks sovet respublikalarında.  Çünki məhz siyasi hakimiyyəti ələ almaq 
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istəyənlər heç vəchlə rasionallıq, ictimai mənafenin birinciliyi, bərabər 
hüquqlar, qeyri - diskriminasiya, gələcək nəsil, neft gəlirlərindən hər 
vətəndaşın həyatının bilavasitə yaxşılaşdırlması, gələcəyin nəzərə 
alınması kimi tələblərlə - məhdudiyyətlərlə razılaşmayacaqlar, ona 
görə ki, onların şəxsi varlanmaq məqsədləri ilə bu tələblər 
ziddiyətdədir. 

Bəşəriyyət doğrudan da bu məsələdə qapalı dairənin içərisinə 
düşmüşdür ki, onun sərhəddini keçmək çox çətindir. Partiyalar 
vəzifəpərəstləri hakimiyyətə gətirir, onlar da öz qrup mənafeyi və şəxsi 
xarakterlərinə uyğun istədikləri kimi cəmiyyətləri sürürlər.  Bunun 
nəticələri müəyyən qədər sivil ölkələrdə Avropa və ABŞ, Yaponiya 
Avstraliyada - harda  ki cəmiyyət öz hökumətlərinə, parlamentə 
qismən (heç vaxt tam nəzarət olmur) nəzarət edə bilir- dözülə 
biləndirsə, digər ölkələrdə acınacaqlıdır.  Bu böyük məsələni həll 
etmək üçün ölkələrin bütün intelektualları düşünməli və məsələnin 
həlli tapılmalıdır. Burada a) kapital, hərbi və dini partiyaların baykot 
edilməsi,  b) yeni siyasətsiz idarə sisteminə keçid dövrü üçün  
intellektualların - mühəndis və texniklərin, alimlərin, tələbələrin, 
müəllimlərin  partiyasının yaradılması və parlamentlərdə hökumətdə 
üstünlüyə malik olması, c) ümumi maarifçiliyin artırılması və d) 
mövcud idarə sisteminin tənqid və ifşa edilməsi  üsulları tətbiq edilə 
bilər. 
 
Parlamentlər.  
Parlamentlər hələ 13 –cü əsrdə İngiltərədə yaradılmağa başlamışdır. 
Parlament nəzəri olaraq əhali tərəfindən seçilən bir qanun verici idarə 
hesab edilsə də, bir çox dövlətlərdə o diktatorlar əlində  oyuncaq 
rolunu oynayır, ya seçilənləri dövlət özü saxtakarlıq edərək seçki 
oyunu ilə deputat edir, məsələn, Azərbaycandakı kimi, yaxud sərbəst 
seçilən parlamenti saymır, məsələn, İrandakı kimi və yaxud parlament 
ancaq kapitalist monopoliyalarının nümayəndələri və yaxud ən varlı 
insanlar olur, ABŞ-dakı kimi. Nəticədə belə parlament yalnız 
monopoliyaları və varlıları müdafiə edir, digər əhalini isə aşağı dözüm 
hədlərində saxlayır. Bu institut demək olar ki, öz imkanları sərhəddinə 
çatmışdır. Parlamentlər pulunun çoxluğuna görə adamlara oraya 
seçilmək imkanı verərək böyük ayrıseçkilik orqanına çevrilmişdir. 
Orada ancaq böyük miqdarda pulu olanlar, yəni pullular, istismarçılar 
ola bilər; çıxardığı qanunlar isə yenə də pulluları, istismarçıları daha 
çox müdafiə edir. Mövcud parlamentlər insanların ağlının və ictimai 
mənafeni üstün müdafiə etməsi kiteriyalarına görə deputatların 
seçilməsinə imkan vermir. Şübhəsiz, belə formanı elə həmin 
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parlamentlər yaratmışlar. Belə parlament isə şübhəsiz, cəmiyyətin 
mənafesi və ehtiyacları mövqesindən məqsədə uyğun deyildir. Lakin 
bu vəziyyəti dəyişməyə də qabil deyildir. Belə dövlət 
administrasiyasının saxtakarlığı ilə “seçilmiş” parlament Azərbaycanda 
xalqa çox zərər verir, dövlətə nəzarət edə və vəzifəli şəxsləri 
kənarlaşdırmağa imkan vermir, hansı ki dövlət başçısı deputatları öz 
şəxsi xidmətinə və onun səhv ideyalarını icra etməsinə və rəhbəri 
tərifləməsinə görə deputat postlarına təyin edir. 
 
Qloballaşma.  
 Qloballaşmaya  doğru trend daim tarix ərzində olmuşdur və təbii 
ehtiyaclardan doğmuşdur. Lakin hazırda qloballaşma bəzi hegemon 
dövlətlər və varlılar tərəfindən müəyyən korporativ məqsədlərə  
istiqamətlənmiş formada həyata keçirilir.  Monopolist kapitalistlər və 
dövlətlər indi  dünyanın jandarmı və ağası kimi qloballaşma 
maskasından istifadə edirlər, çünki bu eqoist məqsədləri gizlətmək 
üçün çox yaxşı maskadır. Onlar azad ticarət - liberal bazar 
adlandırdıqları siyasətlə  qalan dünyanı asılı, xahiş edən , zəif gücsüz 
vəziyyətə  salmaq istəyirlər. Və yaratdığı lokal əmici tellər - 
transnasional kompanyalar  vasitəsilə dünyanı istismar etmək  
istəyirlər. Belə qlobalizasiya adi insanlar üçün heç yaxşı dəyişilik vəd 
etmir.  Nəticədə bəşər sistemi yenə də iki qrupa varlı və kasıba 
bölünmüş, ədalətsiz  olacaq, müharibə və konflktlər kəsilməyəcək - 
çünki konfliktlərrin əsasında ədalətsizlik durmuşdur. İnsanlar 
düşünürlərsə ki, qloballaşma nəticəsində onlar ədalətsiz qanunlardan 
və dövlətdən, sahibkardan kiməsə şikayət edə biləcək və ədalət bərpa 
olunacaq - onlar yanılırlar. 

Dünyada hər bir zəhmətkeş insanın  həyatının yaxşılaşması 
qarşısında  varlılar sinfi durmuşdur. Onlar daim ölkə hakimiyyət və 
idarə vəzifələrini, parlamentləri  pullarına görə ələ keçirirlər. Əsas 
diqqəti yenə də varlı sinfinin üstün  mənafeyinə verirlər. Böyük  
miqdarda 70-60% əhalinin həyatı varlıların idarə vəzifələrində insafına 
qalıb. 
      Hələki, ölkələrdə bütün parlament və dövlət vəzifələrini tutmaq 
mexanizmi varlıların tutmasına hesablanıb, bəşəriyyətə xilas yoxdur. 
Hətta bu vəzifələri kasıblar- ortabablar  tutsa yenə də xilas yoxdur. 
Xilas vəzifəni kimin, hansı sinfin tutmasından ümumiyyətlə asılı deyil. 
Xilas yalnız elmin, lakin azad elmin, gələcək üçün strategiyaların və 
yeni kollektiv – kütləvi (bütün arzu edənlərin) qərar qəbulu üsulunun 
birlikdə tətbiqindən asılıdır.  Ehtiyacda yaşayanlar qarşısında da lazımı 
təhsil almağa böyük maneələr qoyulub ki, onlara idarə vəzifəsi 
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tutmağa yol bağlıdır. İndiyədək bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, 
ABŞ-da  istifadə edilən mənafe qrupları -lobbilər   zəhmətkeşlərin 
mənafeyinə yönəlmiş  siyasətlər qurulmasına az  kömək  edir, hətta 
mənfi təsir edirlər. Digər böyük miqdarda 150- yə qədər dövlətdə 
ümumiyyətlə mənafe qrupları  tətbiq edilmir, zəhmətkeşlərin 
mənafeyini güdən təşkilatlar da formal xarakter daşıyır.    
  
Dünya dövləti . 
 Dünya dövləti və ya dünya idarəsi siyasi qloballaşmanın  nəticəsi 
olaraq yaranacağı zərurətdir.  İndiyədək mövcud fikirlərə görə bu idarə 
bütün dövlətlərin razılığı ilə müxtəlif sahələrdə: əmək, cinayətkarlıq, 
sülhün təminatı, gömrük, iqtisadi məhkəmə və s . ayrıca  dünya 
idarələrinin yaranması yolu ilə formalaşa bilər. Dünya dövlətinin elə 
indiki BMT-nin transformasiyası əsasında yarana bilməsi mümkündür. 
Lakin müşahidələr və analiz göstərir ki, elə indiki BMT də və ya 
beynəlxalq idarələrdə ABŞ və digər hegemonların istəyi ilə ikili 
standartlarla qiymətləndirmələr, xristian dövlətlərə üstünlüklər 
verilməsi, qeyri - bərabər, ədalətsiz qərarların qəbulu baş verir. Bu 
amil dünya dövlətinin yaranmasına və işinə bir təhlükədir. Əgər o belə 
olacaqsa onda nəyə lazımdır. Dünya dövləti indiki BMT-nin əsas 
mahiyyətinin- 5 hegemon dövlətin dünyanı idarəetməsi və özlərinin 
təhlükəsizliyini müzakirələr və alver üsulu ilə təmin etməsi funksiyası 
kimi yaranması bütün dünya xalqlarının sülh və asayişdə yaşaması, 
azad inkişafı üçün əlverişsizdir. Bu baş versə yenə də konfliktlər, 
müharibələr ehtimalı qalacaqdır. 
5, yaxud 15 hegemon dövlətin üstünlüyü ilə  əmələ gələcək, onların 
prinsiplərilə, fəlsəfəsi və baxışları ilə  yaranacaq  dünya idarəsinə 
etibar etmək olarmı ki, onlar pul ilə satılaraq, şəxsi mənfəətini güdərək 
bəşəriyyətin başına yüz oyun aça bilərlər. Bir gün qərar verirlər ki, 
İraqa, başqa gün Əfqanıstana, başqa gün digər ölkəyə hücum etmək, 
başqa gün digər ölkəyə qarşı diversiya və terror təşkil etmək, haradasa 
dövlət çevrilişi etmək, hakimiyyəti dəyişmək lazımdır. Axı 2010 ildə 
baş vermiş Cənubi Koreya gəmisinin vurulması, Sudanın bölünməsi, 
Ermənistan – Azərbaycan konfliktinin və digər konfliktlərin sönmədən 
saxlanması, 2011 il ərəb ölkələrində qəfil oyanış və dövlətə qarşı 
üsyanlar, baxmayaraq ki əsaslar var idi,  məhz elə həmin böyük 
dövlətlərin gizli əməllərinin nəticəsidir. Kiçik dövlətlər böyüklərin 
qurbanı kimi istifadə olunur. Bu şübhələr insanlığı məcbur edəcəkdir 
ki, dünya dövləti başqa prinsiplərlə, başqa qərar qəbulu mexanizmləri 
və posedurları ilə yaradılsın. Məsələn:  
1. O ailə prinsipi ilə yaradılsın hər üzvə ailə üzvü kimi baxılsın. 
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2. Bu  birlikdə dövlətlərin deyil, xalqların və avtonom etnik qrupların 
birliyi əsas həlledici qərar qəbulu palatası olsun. 
3. Burada qərar qəbulu elektron sistem vasitəsilə, hər xalqın arzu edən 
vətəndaşlarının sərbəst birbaşa iştirakı vasitəsilə olsun. 
4. Xüsusilə qərar qəbulunda istifadə ediləcək optimal etik prosedurlar 
tətbiq edilsin. 
5. Hər xalqdan iştirak etmək istəyən intellektualların üst üstə düşən 
fikirləri hesablanaraq strateji və xalqın ümumi fikrinin 50% -  kimi 
qəbul edilsin. Qalan iştirak edən 20- 30 % əhalinin fikri bu fikirlə 
uyğun olduqda qəbul edilmiş sayılsın. Belə balans ona səbəb olacaqdır 
ki, ölkələrdə ağıl və elm üstün tətbiq olunacaq və onun sözü həlledici, 
rəhbərlikedici olacaqdır. 
5. Dünyanı qatan,  sülhə, xoşbəxtliyə qarşı duran qlobal  şər 
qüvvələri. 
 
1. Erməni neofaşizmi. Millətçiliyin ən qatı növü olan Alman və 
İtalyan faşizmi 1930-45 illər arası mövcud oldu və məhv oldu. Bunu 
sovet ordusu etdi. Lakin  dünyada yaranan hər hansı bir ideya, hadisə 
nə vaxtsa yenidən təkrar olur. Faşizmin yeni daha qəddar növü 
neofaşizm yenidən Ermənistanda və digər nöqtələrdə əlverişli mühit 
taparaq cücərir və dünyanın inkişafına, qonşulara böyük bəlaya 
çevrilir, xoşbəxtlik ideyalarına, gələcəyə zərbə vurur və bəşəriyyəti 
daha ağıllı və kamil gələcəyə, əməkdaşlığa deyil, keçmişə -
müharibələr, konfliktlər dövrünə çəkir. Bütün ağıllı xalqlar 
qloballaşmadan danışır, əmək ehtiyatlarını, texnoloyalarını, 
iqisadiyyatlarını, əraziləri birləşdirməkdən, sərhədlərin ləğv 
edilməsindən danışır, neofaşistlər isə qonşuların ərazisini tutur və daha  
yeni ərazilər tutmaq üçün planlar, hazırlıqlar görür. Görün, erməni 
neofaşist ideyaları ilə zəhələnmiş bu dövlət nə etmişdir? 1988-ci ildən 
bu ölkədən bütün digər millətləri Azəri və kürdləri, rusları zorla 
qovaraq etnik təmizləmə həyata keçirmiş və monoetnik dövlət 
qurmuşlar. Azərbaycan ərazilərinə soxulub 20 % ərazisini zəbt etmiş, 
bütün  əhalini qırmış ya qaçqına çevirmişdir. Belə etdikləri halda özləri 
başqa dövlətlərə yayılmış və azad yaşayırlar. Bunların mənəvi haqları 
varmı? İndi baxın bunlar 1-ci dünya müharibəsində türk dğövlətinə 
xəyanət edib düşmən cəbhəsinə kömək etdikləri üçün bir hissəsi 
Türkiyədən köçürülmüşdür. Lakin onların yeni nəsilləri erməni 
genosidi haqda uydurma uyduraraq onu dünya dövlətlərinin 
parlamentlərinə qəbul etdirmək istəyirlər və Türkiyədən öz  xəyanətləri 
əvəzinə hətta  pul qazanmaq  istəyirlər.  Doğrudan da türklər səhv 
etmişlər ki, onları genosid etməmişlər, əgər qırsaydılar indi onların səsi 
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çıxmazdı. Xainlər yalnız ölümə layiqdir, bu bəşəriyyətin əbədi 
qanunudur. Bütün xalqlar xainləri qırmışlar. Erməni faşistləri 20 - dən 
çox  ölkədə uydurma genosid qərarını parlamentlərə  deputatları pulla 
satın alaraq qəbul etdirmiş və indi də ABŞ - a bunu etdirmək 
istəyirlərsə, belə ölkələrə necə demokratik ölkə demək olar.  Erməni 
faşizminin qarşısını almaqda bu gün dünya və Azərbaycan acizlik 
göstərir. Bütün dünyaya dağılmış və millətçi ideologiysı ilə yoluxmuş 
ermənilər yaşadıqları dövlətlərin, məsələn ABŞ, Avropa dövlətlərinin 
siyasətinə aktiv müdaxilə edir, onları ədalətli yoldan, şeytan yoluna 
salırlar, vacib dövlət vəzifələrini ələ keçirirlər, onlara araqarışdıran 
şeytani məsləhətlər verirlər. Məsələn, Rusiyadan erməni müəllifi 
Osipov yazdığı kitabda Rusiya Federasiyası  üçün dayanıqlı inkişaf 
planında təklif edir: İsrailin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü qorunmalı 
və Türkiyəyə guya verilmiş 11 vılayət Ermənistana qaytarılmalıdır. 
Belorusiya, Yuqoslaviya Rusiya ilə birləşərək suveren dövlətlər ittifaqı 
yaratmalıdır. CCR sonra bura Kürdistanı da birləşdirmək və 
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək lazımdır  (10, 497-498). 
Bəşəriyyəin bütövlükdə mənafeyinə xain və ayrıseçkiliyi müdafiə edən 
və elmi həqiqətə və gələcəyinə uyğun olmayn, uydurulmuş  bu təklif 
bəşəriyyətə qarşı əsil cinayətdir, bu yeni müharibələr, yeni 
düşmənçiliklərdir. Bu müəllif özünü rus xalqının müdafiəçisi rolunda  
göstərərək eyni zamanda əsil məqsədi öz əlini qızdırmaqdır, erməni 
millətçiliyinin xəyanətini həyata keçirməkdir, dənizdən dənizə böyük 
Ermənistan dövləti ideyasını həyata keçirməkdir. Məgər rus xalqının 
ağlı çatmır, özü üçün optimal strategiyalar  qəbul etsin? Yoxsa o 
avanturistə inanmalıdır? Rusiya üçün də, Ermənistan və digər Qafqaz 
respublikaları üçün də mənim irəli sürdüyüm strategiyalar daha düzgün 
və səmərəlidir (bax səh 42). 
       1828- ci il İran Rusiya müharibəsinin sonunda bağlanmış 
müqaviləyə əsasən indiki Azərbaycan hansi ki tərkibində indiki 
Ermənistan olan lakin Ermənistan adlanmayan Azərbaycan milləti 
yaşayan və İrəvəan xanlıqı adlanan ərazilər Rusiya tərkibinə keçdi. 
Rusiya erməniləri İrandan və Türkiyədən bu ərazilərə köçürməyə 
başladı və onları gələcəkdə Türkiyə və İrana qarşı istifadə etmək üçün 
strategiya qəbul etdi. İ dünya müharibəsində rusiya və antanta 
ermənilərdən vasitə kimi istifadə edib onları Türkiyəyə qarşı 
düşmənçilik bə qırğın törətməyə, partizan müharibəsi aparmağa vadar 
etdilər. Türk hökuməti də tam təbii qanunlara uyğun olaraq  bu 
xainlərin bir hissəsini Suriyaya və digər uzaq cənuba köçürtdü. Buna 
baxmayaraq ermənilər 1914- 22-illər ərzində Azərbaycan və Türkiyədə 
milyonlarla yerli milləti qırmış və talan etmişdilər.   
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        1922 ildə Lenin Azərbaycan ərazilərindən yer ayırmaqla erməni 
dövlətini qurdu. O  eynilə Avropa kolonistlərinin Afrikada etdiyi kimi 
Azərbaycan ərazisindən Gürcüstana da bir parça verdi və  onları 
konfliktlərə cəlb etmək və  gələcəkdə Türkiyəni və yeni 
formalaşdırılmış 3 qafqaz respublikaqsını Rusiyadan asılı etmək üçün 
bu işi gördü. 70 il ərzində erməni millətçiləri daxilində olan millətçilik 
hisslərini unutdular və həmin ərazidə azəri xalqı ilə birlikdə  çox yaxşı 
qonşuluqda və dostluqda yaşadılar. Lakin SSRİ-nin dağılması planına 
uyğun olaraq xarici dövlətlər - ABŞ və Rusiya - erməni lobbilərinin 
vasitəsilə Ermənistan  və Azərbaycan arasındakı müəyyən ziddiyətləri 
oyadaraq və xaricdə yaşayan  ermənilərin vasitəsilə təbliğatla faşizm 
toxumu səpdilər. Nəticədə onlar xarici havadarların köməyi ilə 
Azərbaycanın 20 % ərazisini zəbt etdilər, həm Ermənistanda, həm işğal 
edilmiş Azərbaycan ərazilərində Azəri əhalisini qırdılar və ya qaçqın 
etdilər.  
      Bu gün etik həyatla yaşayan əksər erməni milləti  millətçi faşist 
ideologiyası ilə  zəhərlənmiş əhalinin digər hissəsinin əlində “əsirdir”. 
Demokratiya olmadığına görə  daim millətçi partiyalar – ya biri, ya 
digəri hakimiyyəti pul və saxtakarlıqla ələ alır, öz xalqına zidd 
siyasətlərini həyata keçirir. Onların siyasəti xalqa bunları vermişdir: 
mafioz qruplar ölkəni idarə edir, varlanır, böyük əksəriyyət isə 
kasıbdır, əksər ermənilər dövlətin siyasətini qəbul etməyərək  
mühacirətə getmişlər, həyat səviyyəsi aşağı, zəbt edilmiş və əvvəlki 
ərazilər becərilmir, təbiət korlanır. Azərbaycana axan çaylar daim 
zəhərlənir, çirkab və zəhərli sənaye tullantıları tökülür, işğal əraziləri 
tez- tez yandırılır,  meşələr qırılır. Təbiəti qəsdən viran qoyulur. 
Bunların hamısını faşist millətçi erməni dövləti edir. 
      Mən təccüb edirəm ki, öz absolyut monarxlarını edam etmiş və ya 
krallarının tiraniyasına son qoymuş Fransa, Almaniya İngilis və digər 
Avropa xalqları Erməni faşizmi qarşısında dura bilmir, onlara hətta 
kömək edir, erməni dövləti ilə faşist millətçi ideoloji  birliyi nümayiş 
etdirir.  Bəs avropa xalqlarının və dövlətlərinin irəli sürdüyü ərazilərin 
birləşdirilməsi, sərhədlərin ləğv edilməsi, vahid Avropa Evinin 
yaradılması, insan hüquqları, demokratiya, sülh, əməkdaşlıq  çağırışları  
nə olsun. Axı onların əməlləri ilə sözləri düz gəlmir. Bu xalqlar nə 
əcəb güman edirlər ki, onların əməllərini başa düşən və izah  edən 
olmayacaqdır. Bunun çox sadə izahı vardır:  

1. Bütün kapitalist dünyasının ideologiyası və yaşayış prinsipi 
həqiqətin hakimliyi deyil,  pulun hakimliyidir. Buna uyğun 
olaraq bu ölkələrdə deputatların səsi pulla alınır və onlar 
istənilən qərarı qəbul edə bilərlər. Xüsusilə erməni faşizmini 
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müdafiə etmək üçün erməni faşist diaspora-lobbi qrupu hər bir 
ölkədə öz şeytan işini görür, dövlət idarəsini yönəldir. 

2. Demokratiya pəncərə pərdəsi (window dressing) rolunu 
oynayır, əslində demokratiya yoxdur. 

3. Avropa xalqları nə qədər özlərini az ya çox dərəcədə xristian 
hesab etsə də onlar xristianlığın əsas prinsiplərinə- “hamını sev 
– düşmənləri də” əməl etmirlər.Yalnız xristian həmrəyliyi 
prinsipini üstün tuturlar, bu əsasla qeyri -xristian- müsəlman 
ölkələrinə qarşı diskriminativ siyasət aparırlar, hansı ki 
keşmişdə elə onları koloniyaya çevirmişdilər. Afrika, Asiya ex 
- sovet ölkələri  indi də koloniyadır- yeni formada . 

 
2. Bəşər sisteminin qeyri- kamil strukturu, natamamlığı. Nəticədə 
güclülər zəifləri əzir, öz şəxsi mənafeyinə tabe edir, istismar edir, sülh 
və təhlükəsizlik qorunmur, təbiət vəhşicəsinə istismar edilir, xaraba 
qoyulur, zəruru tələbatdan artıq neft, qaz və digər ehtiyatlar çıxarılır -
ehtiyatlar tükənir 
3. Kapitalizmin ağalıq etməsi. Nəticədə hər şey bütün siyasət, 
iqtisadiyyat, idarə gəlir almağa tabe etdirilir; istehlakçılıq yüksək 
saxlanılır, harın həyat artır, əxlaq, ədalət  pozulur, son kasıblıq və 
varlılıq yaranır və artır. Son nəticədə böyük pul maqnatlarının  istismar 
birlikləri, hegemon kapitalist mülkiyyətçiləri və dövlətləri meydana 
çıxır ki, onlar da dünyanı istismar ərazilərinə bölür, kiçik dövlətləri 
idarə edirlər, daim müharibə ehtimalı qalır. 
4. Daha böyük şər qüvvələri insan icmaları daxilindədir. Bu  ailə, 
icma- kənd şəhər, dövlət idarə strukturları, elm, istehsal və digər 
müəsisələr kollektivlərində özünü göstərir. Bu şər qüvvələrə 
hakimiyyət və vəzifə postlarını qeyri - əxlaqi fırıldaq yolu ilə ələ 
keçirmək, yaxşı öz ağlı ilə qabaqda olan adama badalaq gəlmək və onu 
geri salmaq, başqalarını öz nüfuzu üçün vasitə seçmək  və öz 
mənafeyinə qurban vermək, siyasi fırıldaqla məşğul olmaq, həqiqqəti 
gizlətmək və yalanı müdafiə etmək və s. davranşlar aiddir. Bir 
fırıldaqçı bir dövlət, icma, müəsisə postunu tutursa o öz bütöv, 
yenilməz, möhkəm ierarxiyasını qurur. Daim belə olur, düzgünlərə 
bunu etmək yolları bağlıdır və çətindir.Şərə xidmət edənlər asan bir-
birlərini tapır və birləşirlər, xeyirxah insanlar isə bu məsələdə geri 
qalırlar. Bütün ədalətlə yaşayan adamlar ədalətsiz yaşayan adamlara 
nisbətən az əldə edir, daha çox əzab, daha çox əmək çəkir. Bu 
gerçəklik belə deməyə əsas verir ki, deyək bu gün bəşəri dünyanı şər 
qüvvələr idarə edir. Şər qüvvələr daim qalibdirlər, məhkəmə və hüquq 
sistemi onları daha yaxşı müdafiə edir. Onlar hiylə gəlmək, yalanı 
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həqiqət kimi qələmə vermək, yaxşını məhv etmək üçün ustadırlar, 
onların qabağında heç kim dura bilmir. Dini terminlərlə ifadə etsək 
deməliyik ki, indi bəşər dünyasını, ölkələri, icmaları “şeytan, şeytani 
pislik qüvvələri” idarə edir. Nə vaxtsa xeyirxah qüvvələr onları 
üstələyəcəkdir, həmişə tarixdə olduğu kimi. Bəlkə də...  
 
6. Dünyanın sistem quruluşu bizə yaxşı cəmiyyətin yaradılma 
üsulunu da göstərir  
 
Hər bir sistem necə qurulubsa, onun qurulma qaydasını onu yaratma 
qaydası qəbul etmək olar. Başqa sözlə  şeylərin yaranmasının və 
olmasının ümumi sistem qanunları elə yeni sistem yaratmağın 
prinsipidir. 
       Bu gün bəşəriyyətin  tarix ərzində bu günə qədər topladığı bilik və 
təcrübə onun yaxşı qurulması və xoşbəxt olması üçün kifayətdir. Nə 
yaxşıdır, nə pisdir, necə yaşamalı, necə təşkil olunmalı, necə idarə 
olunmalı sualları haqda kifayət qədər biliklər vardır. Böyük müstəqil 
düşünən intellektuallar bir-birindən asılı olmadan təqribən eyni 
nəticəyə gəlmişlər. Hamısı ağılla yaşamaq, ağılla idarə strukturunu 
müəyyən etmək, ağılla idarə olunmaq, gələcəyi hökmən nəzərə almaq, 
yəni gələcəklə idarə olunmaq və ən əsası cəmiyyətin ümumi 
mənafeyini pozmadan hər bir kəsin normal insan kimi yaşamaq 
haqqını pozmadan yaşamağı qəbul edir. Məsələn, Hindistan folosofu 
Prabhat Ranjan Sarkar  deyir ki, “yaxşı sosial sistem  şəxsi azadlığın və 
kollektiv məsuliyyətin, xoşbəxtliyin birliyini əhatə edir. Bizi istismar 
edən deyil bizə qayğı göstərən liderlər lazımdır. Biz yalanı həqiqətlə, 
aldatmanı etibarla, yalan vədləri real vədlərlə, saxta dəyərləri real 
dəyərlərlə  əvəz etməliyik. Biz şox sahələrdə-elmdə texnologiyada 
incəsənətdə tərəqqi əldə etmişik lsakin biz elə bir dünya yarada 
bilməmişik ki o bütün insanları eyni ailə üzvü kimi qəbul etsin.  
(http://www.anandamarga.org).  
       Lakin əsas məsələ  bu bilikləri necə həyata keçirməkdir. Çünki 
məhz bu mərhələnin qarşısında böyük maneyələr vardır. Bu manelər 
məhz mövcud siyasi iqtisadi struktur liderləridir ki , onun dəyişməsinə, 
rasionallaşmasına qarşı dumuşdur. Niyə, nə üçün? Burada mənafe 
səbəbi var. Onlar ictimai iqtisadi idarə sisteminin rasionallaşmasını 
istəmirlər, bu halda onlar həmin postları tərk edərlər və şəxsi sui-
istifadədən məhrum olarlar. Məsələn, Azərbaycanda  bu belədir, bütün 
bu dövlət strukturu işçiləri istismar etmək , rüşvət almaq üçün bu 
vəzifələri ələ keçirmişlər. 
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       Ən yaxşı sosial konstruksiya yaratma nəzərədə tutur ki, 1) nə 
yaratmaq, hansı keyfiyyətdə sosial sistem yaratmaq bütün 
parametrlərilə, rəqəmlərlə ifadə olunsun; 2) tələb olunan məqsədi 
təmin edəcək elementlər seçilsin və cüt-cüt əks mahiyyətdə olaraq 
qruplaşdırılsın, əksi olmayanlara əks elementlər daxil edilsin; 3) 
təşkiledici elementlər necə olmaq istəyirlərsə və ya necə onlar üçün 
yaxşıdırsa bu xassəni saxlamaq şərtilə  onlar digər tərkib  üzvlərilə 
əlaqələndirilsin; 4) sistemdə zəruri yeniləşmə, təmizlənmə, sazlanma, 
əks əlaqə və idarəetmə, iş şəraitini təmin etmə xidmətləri nəzərdə 
tutulsun. Bu bütün sistemlərin: cansız, süni, canlı, təşkilati sistemlərin 
konstruksiya etmə prinsipidir. Bunu mən öz konstruktor keçmişimdə 
müəyyən etmişəm. Bütün konstruktorlar bu prinsiplə işləyir.Yəni insan 
insan kimi bütün zəruri şəraiti olan vəziyyətdə, kənd, şəhər icması 
zəruri icma şəraiti  olan və insana faydalı olan formada, kompaniya 
zəruri şərait olan formada, inkişafına mane olmadan, dövlət tam öz 
funksiyalarını icra etmək formasında yaşamaq istəyir. Məsələ hər 
kəsin, hər firma və icmanın ən yaxşı seçdiyi formada yaşamağını təmin 
etməkdir. Gəlin sadə bir qurğuya, lap avtomobilə baxaq. Orada hər bir 
detal onu elə qəbul edilərək formaya salınmış və digəri ilə 
əlaqələndirilmişdir. Yəni dəmirə dəmir kimi baxılmış onun üçün yaxşı 
olan bir rejim, yer, temperatur, forma  əlaqədə olan element 
seçilmişdir, hər biri uyğun yerlərindən bir -birilə həmkardırlar. Əgər bu 
maşının uzun müddətli etibarlı işləməsini istəyiriksə, burada heç bir 
elementə zorakılıq, xoşuna gəlməyən forma və yer  vermək olmaz, 
plasmastı isti yerə qoya bilmərik,   uyğun olmayan formada bolt 
qaykanı birləşdirə bilmərik. Yəni hər bir elementi formaya salmaqla və 
onun təbii ola bilmək funksiyasını saxlamaqla və onun qabiliyyətindən 
uyğun rolda istifadə etməklə bu sistem qurulur. İnsan cəmiyyəti, dövlət 
də belədir, bu sosial sistem elə qurulmalıdır ki, hər bir insanın, ailənin, 
icma və kənd, şəhər, dövlətin təbii yaşaması üçün onların istədiyi, arzu 
etdiyi, yaşaya bildiyi formada birgə işi təşkil edilsin. Hindistan və 
Konfuçi fəlsəfəsinin taralaşdırma–harmoniya prinsipi tamamilə texniki 
elmlər tərəfdən düzgün hesab edilir. Yalnız belə olmalıdır. Lakin 
gerçəkdə bu sadə görünən məsələ belə həll edilmir. Heç bir ölkə tam 
müvazinələşdirilmiş - harmoniyalaşdırılmış sosial sistemə malik deyil- 
hansı qruplarsa dikriminasiya edilir, hansılarsa əzab çəkir, hansılarsa 
harın yaşayır, kimlərsə kimlərinsə hesabına yaşayır və s. Zorakılıq, bir 
iştirakçıya xoşuna gəlməyən yer ayrılması, digərinə üstünlük verilməsi, 
tiraniya, diktatura, kaprizlərlə idarə, səhv, qəsdən dağıdıcı, insanları 
işsiz qoyan strategiyalar seçimi və idarə böyük kütlələri cəmiyyətdən 
uzaqlaşdırmaq, inkişafda iştirakdan məhrum etmək adi haldır. Bunların 
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arxasında hökmən dövlət idarə vəzifəlilərinin şəxsi mənafesi durur. 
Bu, mən deyərdim ki, bəşəriyyətin birinci məsələsidir. Bəşəriyyətin 
ümumi və ölkələrin məxsusi qeyri rasional –primitiv konstruksiyası 
onların  problem və uğursuzluqlarının səbəbidir. Yaxşı sosial 
konstruksiya olmadan ondan necə yaxşı iş tələb edə bilərsiniz.  Eynilə 
xarab köhnə maşından heç vaxt yaxşı iş tələb edə bilməzsiniz.  Bütün 
sosial və fəlsəfə elmi özünü bu işə həsr edib  dediyim prinsipi təmin 
edən yeni konstruksiyanı, həm müxtəlif cəmiyyətlər üçün, həm qlobal 
sistem üçün tapmalıdır. Lakin bu konstruksiyanı yaratmağa heç cəhdlər 
edilmir, köhnə yarasız sistemin ayrı- ayrı yerlərini yamaq vurmağa 
cəhd edilir. Təccüblüdür ki, çoxlu ideyalar içərisində  bu əsas ideya 
itir, onu görən, üzə çıxaran, gündəliyə salan olmur. Bu niyə  baş verir? 
Düşünürəm ki, bütün keçmişin və indinin hegemon qüvvələri 
kamilliyə, bəşəri inkişafa, sülhə  qarşıdır, onlar şəxsən özlərinə xoş 
olan statuslarını qoruyur, ona görə onlar qoymurlar ictimai sistemlər 
daha yaxşı qurulsun- onda onların gəliri azalacaq,  əmək təhlükəsizliyi 
və təbiət qorunacaq- onlara xərc çəkmək lazım olacaq, ədalətli 
normalar işə düşəcək, istismar azalacaq, ədalət artacaq, hamıya yemək 
düşəcək!  Məhz onlar bunu istəmirlər. Onlar üçün ictimai ədalət 
anlayışı yoxdur; onlar üçün sinfi, sülalə ədalət anlayışı vardır ki, bu da 
belə ifadə olunur : “ mənim varlanmağım üçün heç bir maneə 
olmamalıdır.  Onlar deyir:  “neçəyə aldada bilirəmsə qoyun  aldadım, 
öz istədiyim qiymətə malımı, xidmətimi satım, mənə məhsul istehsal 
edən fəhləyə aldada bildiyim qədər az əmək haqqı verim, əməyini 
qorumayım”.  
         İqtisadiyyatda ictimai  ədalətin baza prinsipini K. Marks təklif 
etmişdi, bu normalaşdırlmılş (~20-30%) əlavə dəyərin qəbulu, 
qiymətlərin əməkdən  və maya dəyərindən asılı edilməsi idi. Qiymətdə 
həm işçi üçün əmək haqqı, həm maya dəyərinin ödənilməsi, həm ağılla 
təyin edilən ictimai –zəruri gəlir faizi iştirak edirdi.   
       Budur, bir fakt, yeni müstəqil ex-sovet respublikası, məhsullara 
(dərman, paltar, ayaqqabı və digər)  50-200% maya dəyərindən artıq 
qiymət qoyulur  və satılır, bazara giriş digər satıcılar üçün qadağandır, 
bu məhsullar dövlət məmurunun monopoliyasındadır. Açıq istismar və 
əhalinin kasıblaşması prosesi gedir. Bundan  başqa nə ola bilərdi. Nə 
üçün cəmiyyət belə açıq aldatma və istismar rejimi ilə razılaşmalıdır? 
Bu hadisə əksər   kapitalist dövlətləri üçün xarakterikdir. Sözdə liberal 
bazar elan edilir. Lakin reallıqda bu azad bazar yalnız dövlət məmur 
işbazları və dostları üçündür. Bu bazardan fayda görənlər başda dövlət 
məmurları olmaqla ona daim xüsusi rüşvət ödəyən tacirlər, istehsal 
mülkiyyətçiləri, dəllallardır. Ciblərdəki pulların bir çox 
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yerdəyişmələrdən sonra son dayanacağı ən varlı monopolist sinifdir. 
Azərbaycanda budur, 20 ildir kapitalizm qurulur. Məgər bu iqtisadi 
sistemin sosializmə nisbətən verdiyi üstünlükdən – guya azad biznes 
mühitindən istifadə etməyə mənim ağlım çatmır? Ağlım çatır, lakin 
mən nə yer, torpaq, nə kredit, nə məmurdan lisensiya, yaxud lazımı 
sənədləri böyük rüşvət vermədən ala bilmərəm. Ala bilsəm də mən 
daim məmur sinfinə (vergi, gömrük, yerli icra, polis, maliyyə əmək, 
sosial fond, və digər idarələrə)  şəxsi vergi (rüşvət) verməliyəm və bu 
xərcləri ödəmək üçün mən saxtakarlıq etməyə məcbur olacağam. Digər 
tərəfdən sosialist, yəni ictimai istehsal və elmi institutları da dövlət 
ləğv etmiş- əksəriyyəti dayandırlımış, məhv edilmişdir.  Belə şəraitdə “ 
hər kəs öz  başını saxlasın” prinsipilə yaşamaq tələb olunur. Əlbəttə ən 
sadəsi dükan, kafe, kiçik qəlyanaltı, məsləhət xidməti, dil, komputer, 
institutlara hazırlıq,  təmir kursları və xidməti  açmaq olardı. Lakin 
qarşıda dövlətin böyük maneləri var: sən hökmən biznes üçün torpaq 
almaq, bina tikmək üçün, qeydiyyata durmaq üçün, sonra işləmək üçün 
böyük miqdarda rüşvət verməlisən. Çünki bütün dövlət qeydiyyat, 
nəzarət, torpaq, vergi, yanğın, sanitariya orqanları hamısı rüşvət üçün 
çalışırlar. Yalnız ərazi, yaxud yuxarı dövlət idarə, nəzarət orqanlarında 
işləyən məmurlar və qohumları sərbəst biznesmen ola bilər, bir də 
rüşvət vermək bacarığı olan qanun pozanlar.    
         Əgər hakimiyyəti bazarın əlinə versək dövləti də onun 
üzərində oxrannik, yəni  bazarı cəmiyyətin nəzarətindən, 
təsirindən qoruyan qoysaq yalnız belə ola bilər: Bu oxrannik 
tezliklə bazarla (istehsal, xidmət mülkiyyəçiləri, banklar və tacirlərlə) 
birləşərək bir böyük və cəmiyyətin nəzarətindən kənar zorakı monstra 
çevriləcəkdir. İstismar, bazarın mülkiyyətçi  iştirakçılarının 
varlanması, vasitə kimi istifadə edilənlərin, yəni istismar edilənlərin 
kasıblaşması, ədalətsizlik baş verəcəkdir; pullar daim bütün qeyri - 
bazar hakimiyyəti –istehlakçilarin cibindən çixib tacirlərin, istehsalçı 
və xidmət mülkiyyətçilərinin, və dövlət məmur- biznesmenlərin  cibinə 
və daha az miqdarda dövlətin cibinə doğru hərəkət edəcəkdir. Nəticədə 
həmişəlik ehtiyac, yaşamaq uğrunda kəskin mübarizə, az əmək haqları, 
inflyasiya, böhranlar, qiymətlərin daim artmağa doğru hərəkəti, pulun 
qiymətdən düşməsi- bunu ört -basdır etmək üçün devalvasiya  baş 
verəcəkdir. 
     Budur, təsvir edilən bazar prosesi nəticəsində dünya pulları 500 ən 
varlı adamın cibinə toplanmışdır; 350 varlı adamın varı  3 milyard 
adamın malik olduğu  vara bərabərdir (15, 13) və onlar bu pullarla nə 
etməli olduqlarını bilmirlər, hətta bu onlara baş ağrısı da gətirmişdir. 
Bu hadisə təqlid etmək üçün  yaxşı nümunə deyil, mən deyərdim ki, 
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sadəcə axmaqlıqdır, özü də məcburi özü istəmədən axmaqlıqdır. Onları 
bunu etməyə kapitalist iqtisadi sistemi məcbur edir. Məgər bu pulları 
elmi gələcək planlaşdırma və idarə qrupu insanların həyatının 
yaxşılaşmasına daha yaxşı tətbiq edə bilməzdimi? Bu daha ağıllı 
olardı, nəinki pulların kompetentsiz adamların əlində olması.  Məhz 
bunu sosialist sistemi nəzərdə tuturdu. Lakin bu məqsədin  ağıllı 
məqsədəuyğun işləyən mexanizmini tapa bilmədi.  
   20-ci əsrin ikinci yarısında Roma klubunun alimləri, Al Qor öz 
kitabında və böyük miqdarda intellektuallar aşkar  etdilər ki, ABŞ- da 
və Avropada təşəkkül tapmış  bazar- istehlakçı sivilizasiyası, başqa 
sözlə kapitalizm özünü sərf edib qurtarmışdır , cəmiyyəti tupikə 
gəlmişdir. O Yer planetini davamlı olaraq ölümə gətirir (19, səh 178). 
      Bu gün dünya inkişafı idarə olunan ağıllı bazara istiqamət götürür, 
yaxud bunun astanasındadır. Məsələn, Rusiyadan olan müəllif yazır: 
”əgər ABŞ -da və Qərbdə bazar sosializmi konsepsiyası qəbul 
etmişlərsə Rusiyada hələ  də bazar kapitalizmi konsepsiyasını qəbul 
etmişlər. Hələ Rusiyada bazar formalaşınca dünyada nizamlanmayan 
bazarın qalıqları tam yox olacaqdır və Rusiya iqtisadiyyatı 
deqradasiyaya və geriləməyə məhkum olacaqdır (10, səh194-195, 249)  
       Bu günkü bəşər sisteminin düşdüyü vəziyyəti araşdıraraq 
siyasətçilər, sosiololar, filosoflar yenə də həqiqəti düzgün başa 
düşmürlər. Onlar keçmiş baxışlarını dəyişə bilmirlər. Onlar dayanıqlı 
inkişaf konsepsiyası qəbul edərək ona uyğun planlar qəbul edirlər. 
Hazırda bir çox dövlətlər dayanıqlı inkişaf üzrə strateji planlar qəbul 
etmişlər. Lakin bu planlar gözə kül üfürmək rolunu oynayır. Və 
məsələni həll edə bilməz. Bu konsepsiylarda və onun icrasında həmişə 
olduğu kimi insan eqoizmi, konkret olaraq varlı hakim sinfin eqoizmi 
və şəxi milli üstün fayda almaq, başqalarını istismar etmək, dominantıq  
məqsədi özünü göstərir və bütün planların nəticəsini sıfıra yendirəcəyi 
əvvəldən məlum olur.  Məsələn, ABŞ dayanıqlı inkişaf üzrə 
prezident şurasının  planı 10 milli məqsəddən ibarətdir (10,  405-
419). Bu planda 9-cu beynəlxalq məsuliyyət bölməsində Amerikanın 
dünyada hegemon aparıcı rolunu təmin etmək məqsədi irəli sürülür. Bu 
məqsədin özü elə bəşər sisteminin tarazlığını və opimal inkişafını 
pozan  amildir. Bu günədək işləyən bu məqsəd dünyanın tarazlığını 
pozmuş , çoxlu konliktlər, müharibələr törəmişdir.  

   İnsanlara imkan vermək lazımdır ki, öz həyatlarını özləri qura 
bilsinlər və cəmiyyətin razı olduğu və ona zərərli olmayan  həddə 
qədər varlansınar. Lakin varlanmış adama – kapital sahibinə imkan 
vermək lazım deyildir ki, bu ölkədə qazandığı pulları nasos kimi xarici 
başqa ölkəyə sorub vursunlar. Başqa sözlə, kapitalın dünyanı və ölkəni 
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idarə etməyinə yol vermək səhvdir.  Ölkələr arasında maliyyə kapitalı 
köçürmələri yalnız bərabərlik hədlərində yol verilə bilər. 
       Hazırda Qərb alimləri və siyasətçiləri keçmiş Sovet dövlətini, Çini 
mənfi mənada  totalitarian hesab edirlər.  lakin bütün qərb və ABŞ özü 
də belə xassələrə malikdir. Belə ki totalitarlıq dövlətin vacib xasəsidir - 
o olmasa dövlət dövlət kimi qala bilməz. Lakin həqiqətən bunun 
optimal formasını, yerini, nə vaxt, hansı məsələdə ola bilməsini 
tapmaq lazımdır. 
       Bu gün bütün demokratiyanın texnologiyasını, siyasi sistemin 
kostruksiyasını və bütün elementlərini, seçkiləri, partiyaları, iqtisadi 
sosial, mədəni dəyərləri, adət və etalonları və prinsipləri hamısını varlı 
kapitalistlər yaratmışlar. Ona görə də bizim daxil olduğumuz bu mühit 
ədalətli ola bilməz. Bunlar hamısı yalnız onlara faydalı və üstün 
imkanlar vermək üçün yaradılmışdır. Əgər biz bərabərlər və  bütün 
xalqımıza ədalətli dövlət quruluşu, yaxud bəşəriyyətə faydalı birlik 
istəyirikisə, bu institutların hamısını, bütün prinsipləri, dəyərləri, 
normaları ləğv edib hamımız birlikdə yenilərini  yaratmalıyıq. 

 
 
 
 
Mövcud cəmiyyətlər bölməsinin ümumi nəticələri. 
 

1. İnsan öz vəhşi heyvan formasından insana çevrilmə prosesində 
özü ilə özünü yaşatma prinsipini də gətirdi. Əkinçilik, ovçuluq 
peşələrindən başlayaraq o əmək alətləri və daha çox özünü və 
təbiəti dəyişdirici, səmərələşdirici rolunu oynayaraq artıq 
məhsul əldə etməyə nail oldu. Bu andan etibarən qəbilələr 
böyüməyə, şəxsi mülkiyyət  yaranmağa, kiçik şəhər - 
dövlətlərin yaranması başladı. Varlılar, güclülər ayrılmağa və 
hamıya məxsus torpaqları, təbii ehtiyatları tutmağa başladılar 
və onlar da qəbilələrin, icmaların, dövlətin başçıları oldular. 
Ağılın daim artması nəticəsində hakimiyəti tutmaq üçün 
müxtəlif hiyləgər metodlar tapıldı. Dinlər də paralel olaraq 
formalaşdı və hakimiyyətin müdafiəçisi rolunu oynadı və onun 
dəyişməz, allahdan verildiyini elan etdi, onların bütün 
istismarçı, qəsbkar, qaniçən, hərəkətlərinə xeyir –dua verdi. 
Bütün dinlər bəşəriyyətə şeytani xidmət göstərərək həyatı 
düzgün dərk etməyə mane oldu, insanları qoyun, çarları və 
peyğəmbərləri çoban –xristianlıqda; insanları müti qul, 
peyğəmbəri və çarları isə allahın nünayəndəsi -islamda elan 
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etdi; idarə olunanları istismardan və hakimiyyətlərin 
zülmündən xilas olmağın qarşısını kəsdi; insanlari dövlətin, 
məmurların hər cürə zülmünə, istismara, ağılsızlığına dözməyi 
təqlid etdi. Insanları bununla öz həyatını yaxşılaşdırmaq üçün 
ictimai quruluşu səmərələşdirməkdən yayındırdı, onları qul,  
qapalı düşüncəli etdi, insanların ağlının heç bir rolu olmadığını, 
hər şeyi allah etdiyini elan etdi, ağıldan istifadə etməsinin 
qarşısını hər yolla kəsdi. Ağıl, dinlərin fikrincə, onların birinci 
düşməni və ifşaedicisidir. 

2. Bəşəriyyət yalnız XVİ əsrdə Avropada başlayan reformasiya və 
maarifçilik hərəkatından sonra dinlərin, insanın, dövlətin həqiqi 
mahiyyətini və digər həqiqətləri dərk etməyə və xilas olmağa 
başladı. Bu hərəkatın ideyaları bütün dünyaya yayıldı. 
Baxmayaraq ki reformasiya və maarifçilik ideyaları daha 
qədimdə və əsasən   şərqdə irəli sürülmüşdü. Lakin orada bu 
hərəkata çevrilə bilmədi, despotizm daha güclü çıxdı 

3. Bəşəriyyət uzun tarixinin son 4  min ilində əldə etdiyi ən böyük 
nailiyyət özünün yaradıcı, qurucu, azad, hamı ilə bərabər 
olmasını dərk etməsi və dövlətin nə olmasını başa düşməsi, 
onun müqavilə, ümumi razılıq dövləti olmasını və dəyşdirilə, 
yenidən qurula bilməsini və hakimiyyətin xalqın xidmətçisi 
olmasını və onun həddini aşdıqda qovula bilməsini anlamasıdır. 

4. Bəşəriyyətin bu günkü həyatı göstərir ki, nə demokratiya, nə 
liberalizm, nə kapitalizm və onun istəniln növü, nə sovet 
sosializmi, nə hakimiyətlərin qollara bölünməsi optimal və 
rasional deyildir; onlar bəşəriyyətin sülh içində hər bir şəxsin 
xoşbəxt ədalətlə yaşamasını təmin edə  bilməz və etməmişdir. 

5. Biz belə nəticəyə gəlirirk ki bəşəriyyətin ümumi təşkili və 
ölkələrin təşkili təbii tarixi prosesdə-yəni qüvvələrin oyunu 
nəticəsində əsasən çox nadan qurulmuşdur. Buna səbəb insanın  
vəhşi tarixindən əldə etdiyi daha çox şey əldə etmək, daha çox 
istehlak etmək,  daha güclü olmaq instinktləri, başqa sözlə 
insanların öz şəxsi xassələridir. Bu quruluş insanın xassələrinə 
uyğundur. Belə quruluş bəşəriyyəti və xalqları məhvə aparır. 
İnsanlar hökmən onların xassələrinin təbiətin yaratdığını 
anlamalı, təbiətin belə yaradıcılığına son qoymalı, özləri 
özlərini ağılla yaratmalı, yeni insana çevrilməlidirlər, bunun 
üçün lazımı xüsusi mühitlərini(rasional ölkə və qlobal təşkil) 
yaratmalı, yeni dəyərlər, yeni baxışlar qəbul etməlidirlər 

6. Bəşəriyyətə və hər bir cəmiyyətə hər kəsin arzuladığı ədalətli 
həyata çatması üçün yeni təşkilati quruluş lazımdır. Bu quruluş 
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indiyədək olduğu kimi təkcə bir qrupun, sülalənin, bir sinfin 
deyil, hər bir kəsin xoşbəxt yaşamasını təmin etməlidir. 

7. Partiyalar, seçkilər, parlamentlər, təkbaşçı vəzifələri yararsız 
siyasi sistemlərin elementləri kimi ləğv edilməlidir. Hakim 
vəzifələr ləğv edilsə, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə son 
qoyulacaqdır 

8. Bəşəriyyət XXİ əsrə “hər kəs, hər millət, hər xalq yalnız özü 
üçün - təbiət və başqalarından azad istifadə etməklə” prinsipi 
ilə keçmişdir. Belə prinsip varlılar, kasıblar, oğrular, 
soyğunçular, güclülərin istismar etməsini və  zəiflərin isə 
silahdan və terrordan istifadəsini; fırıldaqçılar və düzləri 
meydana gətirmişdir; bir nəfərin, bir xalqın daha çox torpaq, 
təbii ehtiyatlar, ərazi, böyük əksəriyyətin isə cüzi - ərazi, maddi 
nemətlər ələ keçirməsinə  səbəb olmuşdur. Bu prinsipin yeni 
sülh və xoşbəxtlik; gələcəyin zəruri nəzərə alınması ilə işləyən 
kollektiv ağıl dövrü üçün səhv olduğunu başa düşən ayrı- ayrı 
mütəfəkkirlərin, təşkilatların olmasına baxmayaraq, bu fikir 
kütlələrin, bütün insanların şüuruna çevrilməmişdir. Buna 
səbəb ictimai iqtisadi quruluşun, başqa sözlə kapitalist-
monoplist sinfin buna imkan verməməsidir.  

9. XXİ əsrdən başlayan yeni erada bəriyyətin əsas prinsipi 
“başqalarına zərər vermədən və istismar etmədən hamının 
həyata təbii və kollektiv yaradılan nemətlərə bərabər 
hüquqlarını etiraf etməklə  ədalətli həyat tərzi” olmalıdır. 

10. Kapitalist azad bazar sisteminin sonu çatmışdır. Yeni istisadi 
sistem ictimai və şəxsi fəaliyyətin optimal proporsiyasına 
əsaslanan və cəmiyyətin hər bir üzvünün mənafeyini güdən 
sistem olmalıdır. 

11. Gələcəyin proqnozu. Tezliklə insanlar və xalqlar ərazilərin 
birləşdirilməsi, hamının istədiyi yerdə yaşamaq hüququ haqda 
düşünməyə və bunu reallaşdırmağa çalışacaqlar. Hər dövlətin 
zorakılıqla tutduğu ərazilərdən və ya zorakılıq nəticəsində 
azalmış ərazisindən  formalaşmış yer kürəsi ərazisinin xalqlara 
görə bölünməsi prinsipi ədalətsizdir və yeni insan sivilizasiyası 
üçün böyük maneədir. Bu prinsip ləğv edilməli, birləşdirmə və 
planetdən bərabər və daha effektiv istifadə prinsipi ilə əvəz 
olunmalıdır. Bu sərhəd çəkməyə və qorumağa, ərazi 
müharibələrinə  son qoyacaqdır. Elə indi də ağıllı dövlətlər 
ərazilərini birləşdirə, vətəndaşlara, firmalara azad yer seçməyə 
icazə verə bilərlər. Dövlətlər sevinməlidir ki, onların yalnız 
vergi və qanunları üçün  sərhəddi aktiv olan  ərazilərində yeni 
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yaradıcı, qurucu, vergi verən işçi qüvvəsi və ya firma  yaşamaq 
istəyir. 

12. Yeni axşamadək telefonla oynayan, musiqi ilə başını qatan və 
buna görə də dünyanı və ətarf mühiti həyatı dərk etməkdən 
özünü məhrum edən ağılsız gənclik yetişir. Onlar ona görə 
dinin qurduğu tələlərə düşür, ictimai  iqtisadi sistemi anlamır 
və gözü bağlı qul insanlara çevriləcəklər. Onlar heç vaxt 
ictimai sistemi anlayacaq səviyyədə olmayacaqlar. Bu böyük 
təhlükədir. 

 
--------------------------------------- 
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Gələcək bizi çağırır  
 
      Yeniləşməyə, ağılla yaşamağa, xeyirxahlığa, dünyanı yenidən düz 
anlamağa, gələcəyi əvvəldən görməyə,  xoşbəxt olmağa, yer planetini 
və öz yaşadığın mühiti qorumağa və yaxşılaşdırmağa gələcək bizi 
çağırır. 
      Bu kitabda bütün fikirlər yaradıcı (kreativ) neorasionalizm 
fəlsəfəsinin mövqeyindən    irəli sürülür. Bu fəlsəfi baxışları və ondan 
irəli gələn bütün törəmə nəzəriyyələri və aksiom və  prinsipləri  müəllif 
özü öz ağlı ilə yaratmış və formulə etmişdir. Müəllif hesab edir ki, 
indiyədək yaradılmış fəlsəfələr  müəyən dərəcədə təsvir edici, 
ümumiləşdirici, subyektiv qiymətləndirici və əsasən siyasi qüvvələrin 
mövqeyini əks etdirmiş və cəmiyyət üçün abstrakt dildə yaradılmışdır. 
Bu fəlsəfələr istifadə üçün yam yararsızdır. Onları oxuyaraq heç nə 
yaratmaq və reallıq haqda obyektiv mülahizə söyləmək olmaz. Onların 
əksəriyyəti söz oyunudur və reallığı maskalamaq üçün irəli 
sürülmüşdür. Müəllif gənc intellektuallara məhz bu yeni fəlsəfə 
istiqamətində işləmələrini təklif edir. 
       Əksər futuristlər adətən qəbul edirlər ki, gələcək qeyri - 
müəyyəndir,  lakin mən futurist kimi belə düşünmürəm,  deyrəm ki, 
alma toxumundan almanın bitəcəyi kimi dünyanın da gələcəyi  
müəyyəndir, lakin bizə məlum deyil, bizim vəzifəmiz onu bilməkdir. 
Əgər onu bilə bilmiriksə günah özümüzdədir. Burada yadıma İslam 
təlimi düşür. Orada deyilir ki, və bunu bütün müsəlmanlar qəbul 
edirlər ki, gələcəyi allahdan başqa heç bir insan bilə bilməz. Belə baxış 
nəinki insanın öz çəxsi gələcək həyatını, habelə ictimai həyatı yaxşı 
qura bilmək imkanlarından yayındırır, insanları məsuliyyətsizliyə və 
fəaliyyətsizliyə sövq edir,  dini hakimi eşiməyə və tabe olmağa 
səsləyir. Dini hakimi isə məsuliyətdən azad edir, yəni dinin fikrincə o, 
səhvlər,  zülüm və tarixdə tökdüyü qanlar üçün günahkar deyildir, 
bunlara səbəbkar allahdır.  
     Kütlələrin gələcək haqda  keçmiş həyatın və dini baxışların 
nəticəsində formalaşmış düşüncəsi hesab edir ki, “belə olmuşsa, belə 
də davam edəcək”. Belə baxış təsadüfi deyil, İnsanlar  daimi yaşamaq 
uğrunda mübarizə, bu günə qədər davam edən ağa- qul asılılğı, əməklə 
qazanılan ümumi nemətlərin ədalətsiz bölünməsi və bunun nəticəsində 
daim ehtiyac içində olması, daha çox işləməyə -fiziki əldən düşməyə 
məhkum olmaqdan başqa nə görmüşlər ki, başqa cürə düşünsünlər. 
      Məmim məqsədim bu düşüncəni sındımaqdır və sübut etməkdir ki, 
“belə olmuşsa, bu o demək deyildir ki, belə də olacaqdır; əksinə, 
insanlar istəsələr, belə davam etməyəcəkdir” 
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      Biz öz araşdırmamızda tapdıq ki, insanların fərdi həyat səviyyəsi 
və ictimai həyat səviyəsi, ümumi gücü  onların yaratdığı ictimai 
iqtisadi sistemlərdən asılıdır. 
İnsanlıq haradadır, hara getməlidir?  Bu suala cavab vermək üçün 
insanlığı müxtəlif səviyyələrdə olan avtonom hissələrə- icmalara, 
cəmiyətlərə bölüb hər birinə  ayrıca cavab verməliyik. Eynilə onların 
hər birinin bütün varlıqların həyat siklinə oxşar həyat sikli olmasını 
qəbul etməliyik. Yəni doğulma - böyümə - pik inkişaf nöqtəsi -yenmə 
(zəifləmə) və məhv olma. Sonra yeni cəmiyyətin və ya sivilizasiyanın 
doğulması, formalaşması. 
       Dünyanın böyük mütəffəkkirləri bir ağızdan hesab edirlər ki, 
qlobalizasiya kapitalizmin son stadiyasıdır. Marksizmin mövqeyi ilə 
isə qlobalizasiya kapitalın dünya imperializmidir.  Maks Veber tarixi 
bir adamın digəri üzərində ağalıq tarixi hesab edir və kapitalizmi isə 
ağalığın ən mükəmməl forması  olduğunu qeyd edir (1,  383) . Lakin 
bu günkü həyat Veberin sözlərini təsdiq etmir. Kim üçün, nə vaxt 
kamildir və mükəmməllik  nəyə deyirsiniz?- suallarını versək 
kapitalizmin hamı üçün, bütün bəşəriyyət üçün kamil deyil, cüzi 
miqdarda insanlar üçün yaxşı olub, əksinə əksər bəşəriyyət üçün 
nadan, əlverişsiz olduğunu görərik. Veberin aşkar  etdiyi ağa- nökər 
sisteminin sonu gəlmişdir. Hələ 1917- ci ildə sosializm qurulanda ona 
son qoyulmuşdu. Sosializm sübut etdi ki, ağa olmadan  da insanlar 
özləri üçün işləyə bilərlər. 
       Dünyanın digər böyük mtəfəkkirləri kapitalizmi kifayət qədər 
tənqid etmiş və onu bəşəriyyətin sonuna gətirəcəyi proqnozunu 
vermişlər. Məsələn, filosof Fromm Erix hesab edirdi ki, kapitalizm 
psixi cəhətdən xəstə, irrasional cəmiyyətdir (16, 458 ) 
       Kapitalizmdə kapitalistlər cəmiyyətdə qəsdən istehlakçılıq 
mədəniyyəti yaradaraq, əhalini daha çox mal almağa, daha çox 
yeməyə, geyməyə, maşına və digər tələbatlara pul xərcləməyə 
həvəsləndirir, dövlət bunun üçün çoxlu borclar alır. Məsələn, ABŞ 
dövlət büdcəsinin  borcları 2010, may məlumatına görə 90 %-ə çatır. 
Bu ölkələr qazandığından çox xərcləyir. Məhz 2008 dünya, 2010 il 
Yunanıstanda, İspaniyada maliyyə böhranı bu prinsipin nəticəsində 
oldu. Güman edirlər ki, bununla bazar aktivləşir, iş yerləri yaranır və s.  
lakin bu arzu edilən nəticələrə gətirmir. Daha da  antoqonizmi 
kəskinləşdirir. Təbiətin ehtiyatları daha çox sərf olunur, tükənir, təbiət 
xarab olur, ağaclar qırılır, parnik effekti artır, iqlim dəyişir. Bununla 
hər məhsulun istehsal - bazar çiklində kapitalist daha çox pul qazanır, 
cəmiyyət isə daha çox istismar olunur, elə eyni əmək haqqı alır, 
kasıblaşır.  Istehlakçılıq dəyəri  daim yeni ölkələrə ixrac olunur. Bir 
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futuristin dediyi kimi “Cihada qarşı Makdonaldizasiya siyasəti 
aparılır” . Bu gün intellektualların ümumi rəyi belədir ki,  ən vacib 
məsələ təbiət ilə insanlar habelə insan, ailə, icma, dövlət arasındakı 
müvazinəti –harmoniyanı yenidən qurmaq lazımdır.  Bu ideyanın 
mənbəyi Cənubi Asiyadır (Hindistan, Çin, Malayziya, Sinqapur və s.). 
Belə gözəl təcrübədən və bilikdən nə üçün imtina edək? Bu 
rasionallaşma yoludur-asan, zor olmadan, müzakirə və dialoq yolu ilə.  
      Kapitalizmin digər xarakterik cəhəti odur ki o hökmən ölkə 
sərhədlərini aşıb xarici ticarətlə məşğul olmalıdır- o artıq mallarını 
satmalı, pul gətirməlidir, əks halda daxili böhranlar kaptalist dövlətini 
dağıdar . Ona görə də kapitalizm aktiv olaraq WTO təşkilatını yaratmış 
və hər ölkəni ona cəlb etməyə çalışır. O habelə vahid pul yaratmağa 
məcburdur, hazırda bu ABŞ dollarıdır. Eynilə kapitalizm malların və 
pulların asan dövriyyə hərəkətini təmin etmək üçün lazımi 
mexanizmlər yaratmağa məcburdur. Kapitalizmin, konkret olaraq 
kapitalist monopoliyaların, kompaniyaların bu fəaliyyəti o zamana 
qədər davam edəcəkdir ki, bütün ölkələr özləri özlərinə lazım olan 
malları istehsal edəcəklər, texnologiya, istehsal vasitələri yaradacaqlar, 
əgər onların ağılları çatsa və bunu anlasalar. Buna yol verməmək üçün 
qabaqcı kapitalist dövlətlər inkişaf etməkdə və 3-cü ölkələrdə 
iqtisadiyyatın inkşaf etməməsinə, istehsalın olmamasına, yaxud az və 
keyfiyyətsiz olmasına, onlarda ağıllıların hakimiyyətə gəlməməsinə 
çalışırlar.  Nəticədə Afrika, bir çox Asiya və keçmiş sosialist  ölkələri  
qafqaz da daxil olmaqla indiyədək böyük istehsaldan  qabaqcıl 
kapitalist dövlətlərinin məsləhəti, oyunları, dövlət başçılarının rüşvətlə 
ələ alınması nəticəsində  məhrumdurlar. Bu ölkələrin  çoxunda dövlət 
rəhbərləri xarici qəyyumların əlində kukladırlar. Bu kuklalar öz şəxsi 
hakimiyyətlərini qorumağı da bu xarici siyasi bosslara tapşırır və  bu 
işə pul ödəyirlər.  Əks təqdirdə cızığından çıxan olduqda Ərəb 
ölkələrində 2011 Yanvar – Mart dövründəki olduğu kimi xalq etirazları 
nəticəsində hakimiyyətdən  qovulurlar. Səbəb odur ki, bu rəhbərləri 
xalq seçmir, onlar kələk yolu ilə, aldatmaqla, silah gücünə hakimiyyətə 
gəlib, otururlar. Xalqı əzirlər, qanın içirlər, nefti – qazı da 
mənimsəyirlər, xalqın başını da cürbəcür görüntülərlə aldadırlar. Neft 
– qaz insanların həyatını, təhsilini, sağlamlığını, işlə təminatını 
yaxşılaşdırmır. Bu vəziyyəti onların xarici ağaları çox yaxşı bilirlər, 
belənçi vicdanın itirmiş rəhbərlərdən onlar istifadə edirlər, vaxtı 
gələndə bir siqnal ilə onlara xalqın əlilə onlara “istefa ver” deyirlər. 
      Yenidən lazımı səviyyədə istehsal etmək, elmi – texnologiya 
yaradıcılığını  bərpa etmək, təhsili və düşüncə tərzini yüksək səviyyəyə 
qaldırmaq və cəmiyyəti işlə təmin etmək üçün   onlara  böyük ağıl, 
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düzgün effektiv idarəetmə lazımdır, hansı ki hələ də müşahidə edilmir. 
ABŞ və digər 22 qabaqcıl ölkənin idarə etdiyi beynəlxalq valyuta 
fondu (BVF) və Dünya Bankının avanturist siyasətilə  keçmiş sosialist  
ölkələri rəhbərləri istehsal zavod və fabriklərini, elmi tədqiqat layihə 
institutlarını məhv etmiş və 22 ölkə üçün xammal və/ya satış bazarına 
çevrilmişlər. 
        Yaxşı arzu olunan gələcəyi qurmaq və effektiv qurmaq  lazımdır. 
Əlbəttə məlum səhv mülahizələr üzərində qurulmuş bəzi dinlərin 
ruhaniləri  deyə bilər ki, bu allahın işidir, bu işə qarışmaq olmaz. Daim 
bəşəriyyət üçün şeytan funksiyasını oynayan, bəşəriyyəti parçalayan və 
milli ziddiyətləri kəskinləşdirən, biliklərdən və ifşadan qorxan  bu 
dinlər qoy desinlər. Onlar bəşəriyyətin adından qərar verən 
səlahiyyətləri yoxdur. Dinlərlə dövlətin məqsədi hamının başına çatı 
salıb ucunu da öz əllərində saxlamaqdır, yəni azad fikrin qarşısnı 
almaqdır. Ona görə də onlar nə qədər özlərini sözdə ayrı elan etsələr də 
məqsəd birliyinə malikdirlər. Din insanların mənəvi şüurunu istismar 
etmək və özü və dövlət üçün ağlı əlindən alınmış, şüursuz, həqiqəti 
anlamayan və bilmək istəməyən, başı dinlə qarışmış vətəndaş 
yetişdirmək üçün; dövlət insanların fiziki gücünü və ağlını istismar 
etmək üçün. 
        Dünya yaranandan kainat və onun dünyaları və cisimlər 4 fiziki 
təsir xassələri, Nyuton və Eynşteyn qanunları altında və nəticəsində 
formaya düşdü və strukuru yarandı. Onun fəaliyyət məqsədi yaşamaq, 
yaşamağın prinsipi isə zəifin güclüyə tabe olması, güclünün idarə 
etməsi oldu. Bioloji aləmdə də oxşar olaraq güclünn qalib olması, 
zəiflərdən vasitə, yaşamaq üçün istifadə etməsi prinsipi meydana çıxdı. 
İnsan  cəmiyyəti də bioloji preinsan növlü varlıqlardan yarandığı üçün 
başlanğıcda belə bir prinsipi  varis olaraq qəbul etdilər, daha doğrusu 
bu əsasən onların keçmiş süurü tarixindən, genlərindən gəlirdi. İnsanın 
ağlı, bilikləri artdı və aşkar etdi ki (utopik sosialistlər və marksizm), 
onun xoşbəxt olması üçün minerallar və heyvanlar aləmindən keçib 
gəlmiş güclü qalib gəlir, istismar edir, idarə edir prinsipi icmanın, 
cəmiyyətin böyük əksəriyyəti  üçün yaramır. Bu bir  qrupun digər 
böyük qrupu istismar etməsinə, az miqdarda adamın varlanmasına, 
çoxun isə kasıblaşmasına, müharibə və konfliktlərə, təbii mühitin 
pisləşməsinə  gətirir. 
 
Kamilləşməyin və ya rasionallaşmağın səbəbi nədir? 
Kamilləşməyin səbəbi daim üst sistemlərin dəyişməsi nəticəsində alt 
sistemlərdə ona uyğun dəyişilklərin baş verməsi tələbidir, məhz yenə 
də yaşamaq və yaxşı yaşamaq üçün  dəyişmək ehtiyacıdır. Hər şey 
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həmişə alt sistemdir və üst sistemin idarəsi altındadır və onun şərtləri 
altında mövcud ola bilər. Məhz şeylər alt sistem olduğu üçün əsas 
dəyişdirici təsiri üst sistemlərdən alır. Üst təsirlər alt təsirlərə nisbətən 
daha çox müəyyən edicidir. Lakin üst və alt təsirlərin az və çoxluğu 
proporsiyasını zamana  və yerə görə  ierarxik bütöv sistemdə müəyyən 
etmək olar . Hər canlı (duyğu, analiz orqanlarına malik) alt sistem 
dəyişdirici təsirini, habelə gələcəkdən (arzulardan, qorxulardan, 
təhlükələrdən) alır. Cansız aləmdə də daim kamilləşmə prosesi gedir. 
Bu proses məlum və naməlum fiziki qüvvələrin qanun və 
qanunauyğunluqlarının idarəsi , təsiri altında baş verir. (Nyuton , 
xüsusi və ümumi nisbilik, saxlanma, müvazinət, bütövlük  qanunları, 
iki kənar hədlər arasında siklik təsir edən qüvvələr və iki hədd arasında 
keçən həyat). Kamilləşmə - rasionallaşma  sadəcə üst sistemin şərti və 
tələbi, idarəsi altında optimal yaşamaq, olmaq  üçün  lazımdır. Demək, 
kamilləşmə - rasionallaşma həyatın formasıdır. Təkcə üst sistemin 
siklik - iki əks mənalı təsiri kamilləşmə üçün kifayətdir - hərəkətverici 
qüvvədir. Demək olar ki, bütün təsirlər iki hədd arasında dəyişən 
təsirlərdir. 
      Digər baxışla baxdıqda biz görürük ki şeyin, canlının, bitkinin  
fəaliyyəti və forma alması sadəcə mühitin (buraya elə alt və üst 
sistemlər də daxildir) təsirinə reaksiyadır və ən optimal və az enerji 
tələb edən reaksiyadır. Yəni səmərələşmə və kamilləşmə  təsir - əks 
təsir münasibələridir 
      Bütün qalaktikalarda onun üzvü və o üzvün daxilində bütün 
ierarxik varlıqlar daim rasionallaşma prosesindədir. Yəni səmərəli, 
yaxşı ola bilmək (forma almaq,uyğunlaşmaq, hərəkət yolu seçmək, 
ətrafla optimal münasibətdə, yerdə olmaq) prosesindədir. İnsan 
cəmiyyətində isə bu, insanın (dövlətin, təşkilatın, icmanın)  daim 
mühiti  öyrənməyini, onun şərtləri və tələbləri ilə yaşamağını, tədbir 
görməyini, uyğun forma, fəaliyyət, həyat tərzi seçməyini, mühitlə 
optimal münasibət qurmağını və mümkün olduqca mühiti 
yaxşılaşdırmağı, ondan ağılla səmərəli istifadə etməyi tələb edir.   
Daha yaxşı keyfiyyətli rasional insan yaratmaq üçün üst sistemi – 
mühiti (sosial, siyasi, iqtisadi, tərbiyə, mədəni) dəyişdirmək, yenidən 
qurmaq lazımdır. İnsan, çünki mühitin, xüsusilə idarə, qanunlar, 
tərbiyə  mühitinin məhsuludur. 
 
Insanlığın məqsəd və arzuları  
 
İnsanlığın məqsədi sülh şəraitində yaşamaq, işləmək və xoşbəxt 
olmaqdır. İdarənin məqsədi indi və gələcəkdə  hər kəsin xoşbəxtliyi, 
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təhlükəsizliyi, bütün cəmiyyət üzvləri və dövlət arasında daim 
saxlanan harmoniya olmalıdır. Bu fikir lap qədimdən bəşəriyyətin 
daim arzu etdiyidir. Xoşbəxtlik nədir? Onun çox müxtəlif nəzəriyyələri 
və anlayışları vardır. Ümumi mənası budur ki, insan bu zaman psixi 
rahat olur, ehtiyacları öz zəhməti ilə ödənir, onun yaşamağa və təhsil 
və bacarıqlarını artırmağa. qabiliyyətlərini tətbiq etməyə bərabər 
imkanları olur, ən əsası özü özünün həyatını  və icma həyatını və 
qanunlarını, qaydalarını qura bilir.  
     Həkimlər xoşbəxtliyi sağlam olmaqda görürlər. Xoşbəxtlik haqda 
bir çox nəzəriyyələr vardır. 
Xoşbəxtlik necə əldə edilə bilər?  Bu sualın cavabını mən öz 
təcrübəmdə necə tapdığım haqda sizinlə bölüşmək istərdim.    
Görünməyən dünya haqda araşdırmalarda  Stoiklərin fikirlərini qeyd 
etmişəm, bu sualın cavabı məhz bu fikirlərdədir. Əlbəttə insan 
doğulandan onda genetik bir həyat proqramı olur. Insanın həyat  sxemi 
və ya skeleti doğulandan 25% müəyyəndir. Digər 25%  təlim və 
tərbiyə ilə müəyyən edilir, 25% mühit müəyyən edir və 25%  hər 
konkret situasiyanın necəliyi təsir edir. Beləliklə 75% insanın 
davranışını öz nəsli, tərbiyəsi  və keçmiş mühit təyin edir- 25 % isə 
yaşının baxılan anında konkret situasiya (bu da mühitin bir hissəsidir). 
Lakin bunların hamısında qərar verən yenə özümüz oluruq.  
       Stoiklərin bir prinsip müəyyən etmişdilər ki, orada deyilirdi ki, 
insan dünya ( İlahi, yəni təbiət) ilə harmoniyada yaşamalıdır. İnsan 
ruhu-mikrokosmdur, dünya isə makrokosmdur. Biz xoşbəxt olmaq 
üçün öz iradəmizi təbiətlə harmoniyada saxlamalıyıq. Dünyanı 
qaydada saxlayan onun strukturu, daxili rasional prinsipi - Loqosdur. 
Stoiklər deyirdi: “yaxşı həyat yalnız bizim özümüzdən asılıdır, 
xoşbəxtlik bizin ruhumuzun harmoniyada olmasıdır”. Canlılar özünü 
yaşatmaq xassəsinə malikdir. Müasir dövrdə insanı əhatə edən mühitə 
təbiətdən başqa onun yaratdığı sosial, iqtisadi, idarə rejimi, elmi, 
fəlsəfi baxışlar, ailə, ünsiyyət  komponentləri də daxildir. Yəni onlar 
necədirsə və  necə dəyişirsə biz də uyğun olaraq ona uyğun davranışlar 
seçməliyik. Digər tərəfdən, təbiəti yaxşılaşdırmaq  və kollektiv 
fəaliyyətimizlə yaratdığımız ümumi mühiti və onun komponentlərini 
bizim həyatımıza və gələcəyimizə sərfəli formaya və istiqamətə 
salmalıyılq. Belə bütöv vəzifə 21 –ci əsrə qədər insanlıq tarixində 
qoyulmamışdır. Yalnız 20 əsrin 60-cı illərində ekoloji pozuntuların 
olması aşkar edilmiş və təbiətin qoruması ideyası irəli sürülmüşdür. 
        Daim mühiti izləməli, onun açdığı yeni imkanlardan istifadə 
etməliyik.  Bəs biz ətraf dünya haqda necə bilməliyik? Bunun üçün biz 
öz aktiv şüurumuzda olan ağlımızdan və şüur altında yerləşən müstəqil 
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anlama və idarəetmə mərkəzindən ( 2-ci şəxsiyyətdən) istifadə edə 
bilərik. Normal halda onlar daim işləyərək, ağlımız açıq, 
əsaslandırılmış,  intuisiyamız isə intuitiv qısa göstərişlərlə bizə 
məsləhətlər verirlər. Bizlərdən yalnız o adamlar bu məsləhətləri eşidib 
icra etsələr, onlar doğrudan da xoşbəxtliyə çatarlar. Lakin əksər 
insanlar nə ağılla, nə intuisiya ilə işləyirlər və ya onlarda qətiyyət, 
cəsarət çatmır  və bir çoxu olduqları mühitin tələb etdiyi  lazımı 
davranışı seçmirlər və kasıb, ehtiyaclar içində, zəif qalırlar.  
Xoşbəxtlik yolunda hər insanın olduğu mühit ( sosial, siyasi, iqtisadi, 
idarə,qanunlar), ailə, həyat yoldaşı, qohumları  onu həvəsləndirə bilər, 
kömək edə bilər,  yaxud mane ola bilər. Lakin Stoiklərin bir sözünü - 
xoşbəxtlik insanın öz əlindədir - şüarını rəhbər tutmaq lazımdır. İnsan 
heç bir maneyə baxmadan ona ağlı və intuisiyası göstərdiyi yolu 
seçməlidir və cəsarətlə hərəkət etməlidir. İndiki zamanda hadisələr, 
sosial iqtisadi sistem sürətlə keyfiyyətini və imkan və 
məhdudiyyətlərini  dəyişdirir. Istənilən halda onun daxilində elə 
şanslar vardır ki, insan onu dərk edib çıxış yolu tapa bilər. Misal. Eks - 
Sovet respublikası. Sosializm dövlət rəhbərliyi tərəfindən ləğv edilir, 
kapitalizm qurulur. Kim tez anlayırsa torpaq, ev alır, şəxsi kiçik biznes 
qurur: kafe, aptek, çayxana, foto, komputer,  dərzi, saç düzəltmək, 
gözəllik xidmətləri yaradır və varlanır; kim gec anlayırsa, bunları etmir 
və ümidini hökumətə bağlayır və kasıb qalır. Ailədə də əgər kişi 
anlayır və lazımı addımlar atmaq istəyirsə, yoldaşı mane olur və açılan 
şanslardan istifadə edə bilmirsə, nəticədə kasıb və işsiz qalır. Bu misal 
göstərir ki, Stoiklərin ideyası düzdür. İnsan öz taleyini özü qurmalıdır- 
lakin təbiətlə, bütün ətraf mühitlə, reallıqla əməkdsaşlıq və  
harmoniyada.   
 
Yaxşı gələcək  qarşısında hansı maneələr vardır?  

                                
       Düşünürəm ki, ən böyük problem gerçəkliyin insan şüurunda necə 
əks olunmasını başa düşmək və onu sözlərlə, cümlələrlə ifadə 
etməkdir. Bu məsələ həqiqət nədir sualına cavabla əlaqədardır. Məsələ 
belədir ki, reallıq obyektiv olaraq var,  biz isə reallığı anlayaraq onu öz 
bilik və düşüncə mexanizmimizin gücünə görə fərqli qavrayırıq.  Bu 
fərqli qavrama və düşünmə -sintez nəticəsində bizdə fərqli baxışlar, 
dəyərlər, davranışlar mədəniyyət formalaşır. Hər kəs öz əldə etdiyi 
bütün bu baxışları və s. düzgün həqiqət sayır və onu başqalarında da 
qəbul etdirmək istəyir. Lakin bu “həqiqət” səhv də, təhrif edilmiş də, 
düz də ola bilər. 
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     Həyatda bilavasitə istifadə edilən baxışlar, idarə metodları və 
idarələr, adətlər, dəyərlər  onların şüurlarda arzu edilən və ya qurula 
bilən kamil formalarından xeyli geri qalır. Belə ki, bir aksioma kimi 
qəbul etmək lazımdır ki, hər bir varlığın, insanın, cəmiyyətin, 
münasibətin, ictimai və iqtisadi sistemin müəyyən baxılan zaman və 
məkanda ən kamil nəzəri forması var. 
      Bütün tariximizdə insanlıq əsasən təkbaşçılıq - tək adamın idarəsi, 
tək ruhaninin məsləhəti, ideyası əsasında idarə edilmişdir. Burada eyni 
zamanda qərarların müstəqil, yalnız onlar tərəfindən qəbul olunması və 
bütün qalan insanların bu qərara tabe olması prinsipi mövcud 
olmuşdur. Bütövlükdə təkbaşçıya sitayiş olmuşdur.  
        Ibtidai icmada icma islası qəbilə başçısının iştirakı ilə idarəni 
edirdi. İcma ağsaqqalı ağıl və müdriklik ilə, zor işlətmədən idarə edir, 
hamı ilə eyni paltar geyir, eyni yeməyi yeyir; məqsəd hamının həyatını 
təmin etmək və təhlükəsizliyi təşkil etmək idi. Kral və şah isə 
zorakılıqla idarə edir, zorla vergi yığır, özünə  daha yaxşı harın həyat 
şəraiti yaradır ki, məqsədi bütün əhalini istismar etmək, təhlükəsizliyi 
təmin etmək, insanların yaşayışını  təmin etmək qarantiyası olmadan,. 
Quldarlıqda quldarlar, feodalizmdə feodallar, kapitalizmdə kapitalistlər  
öz mənaelərinə  uyğun dünyagörüş, etik və əxlaqi normalar  yaratmış, 
idarə sistemi qurmuşlar. Qədim Yunanıstanda 500 il ərzində adi xalq 
kütləsi qalib gələrək kütlənin hakimiyətini - demokratiyanı qurmuşdu. 
Tarix göstərir ki, heç bir sistem yaxşı olmamışdır, insanlar yenə 
narazıdırlar. Buna görə də ictimai sistemin ağılla konstruksiya edilməsi 
lazımdır. 
Demək,  həqiqəti- reallığı  düzgün başa düşməmək; bütün ictimai 
istisadi sistemlərin, insanın xarakter və mənəvi parametrlərinin, 
münasibətlərin, icmaların, regionların onların optimal kamil rasional 
formalarından xeyli geri qalması, keçmişin tormozlayıcı dağıdıcı təsiri, 
təkbaşçılıq və onun zorakılığı və sui-istifadəsi gələcək qarşısında duran 
maneələrdir. 
 
Sülh və sabit bəşəri sistemə doğru     
Bütün bəşəri sistem hələ tam formalaşmasa da müxtəlif xalqlar  onu 
19-cu əsrə qədər daim siyasi dominantlıq, müharibələr, soyğunçuluq, 
müstəmləkəçilik ilə qurmaq istəyirdilər, bu zaman dövlətləri 
dinastiyalar idarə edirdilər. Daxili həyat, xalq eyni olsa da, 
dinastiyaların bir- birinə qarşı müharibəsi və ərazi qəsbkarlığından, 
xalqı istismar və onun üzərində ağalığından ibarət idi. Bu qayda ilk 
dəfə Qərbdə Napoleon müharibələri ilə, daha dəqiq 1806 –cı ildə 
müqəddəs Roma imperiyasının ləğvi ilə pozuldu. 16,  17, 18 - ci 
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əsrlərdən böyük intellektualların Erasmus, Sully, Hugo Qrotios, Russo, 
Bentam, Kantın sülh və beynəlxalq qaydanın yaradılması məsələsini 
həll etmək üçün ideyaları 19 və 20-ci əsrlərdə praktiki cəhdlərlə 
nəticələndi. “Bu cəhdlərin mənəvi kökləri qərbdə insanilik və sivil 
xarakterin artmasındadır. Maarifçiliyin fəlsəfəsi və liberalizmin siyasi 
nəzəriyyəsi İnsan həyatına hörmətin və insan maddi rifahının 
artmasına kömək prinsiplərini irəli  sürdü” (2, 417-418 ). Müqəddəs 
Alyans, Haaqa sülh konfransları, Millətlər Liqası, sonuncu  BMT,  EU, 
və digər birliklər, institutlar sülh və beynəlxalq qaydaya doğru 
hərəkatın və düşüncənin, fəlsəfənin nəticələridir. Qeyd edilməlidir ki, 
daha əvvəl 12 –ci əsrdə də hələ Avropa qara əsrləri yaşayanda  Şərqdə 
sülh və dünya qaydası Azərbaycan filosoflarının - Nizami Gəncəvi və 
Nəsirəddin Tusinin diqqət mərkəzində idi (3, 92-106 ). Onlar sülhü 
əldə etmək üçün dünya birliyinin qurulmasını, dövləti  kollektiv idarə 
ilə idarəni, insana hörməti və qayğını, ədaləti təklif edirdilər. Lakin o 
dövrün hakimləri əks yolu - əvvəlki ənənəvi varvarlıq və dağıdıcılıq, 
qəsbkarlıq, varlanma yolunu seçdilər.  Hazırda bir çox intellektuallar 
bu problemlərin həlli ilə məşğuldur. Müxtəlif təkliflər – silahların 
azaldılması və məhdudlaşdırılması, inamın artırılması, qarşılıqlı 
yoxlamalar və müşahidələr, ədalətin artırılması, sülh müzakirələri, 
təhlükəsilik müqavilələri, siyasətlərin uyğunlaşdırlması, təbiətdən 
bərabər istifadə təklifləri irəli sürülmüş və  çox addımlar atılmışdır. 

Vernadski V.İ. cəmiyyət və təbiət münasibətlərinin vəhdətdə 
olduğunu hesab edərək bu münasibətlərin yeni noosfera (noos yunanca 
zəka deməkdir) anlayışı ilə ifadə etmişdir (4, 257 .Teyyar de Shardin 
isə izah etmişdir ki, noosfera yer planetində düşünən qatdır (4, 336) 
 
Gələcəyin arzu edilən yaxşı imici-obrazı  
 
Müxtəlif xalqlar müxtəlif inkişaf səviyyələrində olduğu üçün hər biri 
üçün  dəqiq  və uyğun gələcək obrazı müəyyən etmək mənim 
imkanlarım xaricindədir. Qoy bunu onların öz alimləri etsinlər. Lakin 
mən daha ümumi və hamının arzu edəcəyi bir obrazı bəzi sahələrdə  
təsvir etmək istərdim: 
      Hər insan digəri ilə bərabərdir. Qəti olaraq diskriminasiyaya yol 
verilmir. Hər insan kollektiv  ağılla müəyyən edilmiş sərhədləri olan 
azadlıqa malikdir. Hər insan qanun vericilikdə və idarə qərarları 
hazırlamaqda və qəbulunda , habelə ictinai icraçı vəzifələr tutmaqda 
bərabər iştirak imkanlarına malikidir. Hər insanı ictimai quruluş ağıl və 
qabiliyyətinə, bilik və bacarığına və arzusuna uyğun işlə təmin edə 
bilir. Qəti olaraq işsiz yoxdur. Sənaye işindən ixtisar olunanlar ictimai 
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işlər, qanun və qərar hazırlanmasında, məsləhət verməkdə, gəncləri 
öyrətməklə yeni peşələrlə  məşğul olurlar. Dünya dövləti qurulub, 
sərhədlər formaldır, hər kəs istədiyi ölkədə azad gedib yaşaya  və 
işləyə bilir- sosial sığorta kartı hər yerdə qüvvədədir. Hər bir millət, 
etnik qrup avtonomiya hüququ ilə dünya dövlətinə öz yerli blokları 
vasitəsilə qatılıb. Dünya dövləti ayrıca xalqların deyil regionlar üzrə 
birləşmiş blokların dövlətidir. Qəti olaraq ölkələr arası konflikt və 
müharibələrə yol verilmir. Ərazi mbahisələri öz əhəmiyyətini itirib, 
belə ki hər xalq dünyanın ona məxsus olduğunu hiss edə bilər- belə ki 
o azad istənilən yerdə yaşaya, firma aça bilər ki, vergini də həmin ərazi 
formal olaraq hansı avtonom ölkəyə aiddirsə ona verir. Gömrük 
xərcləri ləğv edilib. Vahid asayişi qoruma, hərbi qüvvələr, 
cinayətkarlıqla mübarizə idarələri mövcuddur. Diktaturanın ola 
biləcəyi heç bir dövlət yoxdur. Ölkələrdə hakimiyyət, siyasət ləğv 
edilib, yalnız kollektiv idarə və qanunvericilik var ki, həmin ölkədə 
qeydiyyatda olanlar iştirak edə bilər. Dünya birliyi və onun güclü 
dövlətləri belə tədbirlər - sənaye və elm, təhsil, iqtisadiyyatın, həyat 
şəraitinin, qanunların, idarənin inkişafı - görürlər ki, əlverişsiz 
ərazilərdə yaşayanlar qaçıb Rusiyaya və ya ABŞ-a Kanadaya 
getməsinlər. Öz ölkələrində rahat yaşaya, işləyə bilsinlər. Xüsusilə 
bütün diktatorlar dünya idarəsi tərəfindən  müdafiədən məhrum edilir 
və hakimiyətdən qovulur, idarə xalqın ixtiyarına verilir, bu xalqlar 
üçün  yeni rasional ictimai idarə və qanunvericilik mexanizmi 
yaradılır. 
 
Yaxşı gələcəyə getmək üçün haradan başlamalı? 
 
Deyə bilərsiniz ki, istənilən yerdən başlamaq olar. Lakin belə deyil, 
istənilən yerdən başlamaq heç bir yaxşı gələcəyə gətirə bilməz. Buna 
sübut bu faktdır ki, renesans və marifçilik dövrünə qədər gələcəyə 
hərəkət bütün bəşər ölkələrində təbiətin vəhşi qanunlarının davamı, 
zorlunun hər şeyə malik olması, zəifin əzilməsi, ərazisnin qəsb 
olunması, istismarı, daim müharibələr tarixi olmuş və azı 100 min il 
ərzində yaxşı gələcəyə gətirməmişdir. Məhz bu dövrdən sonra bir çox 
Avropa ölkələrində rasionalizmin dərki və davranışlara, siyasətlərə 
ağılın daxil edilməsi nisbətən yaxşı gələcəyə gətirmişdir. Digər 
dövlətlərdə hələ ağıl əsas həlledici qüvvəyə çevrilməmişdir. Elə gic 
dövlətlər var ki, nə üçün bu ya digər hərəkəti etdiyi optimal ağılla izah 
oluna bilmir. Belə dövlətlərin idarəsini hiylə ilə ələ keçirmiş qrup, 
hansı ki özünə diktator – maneken təyin etmişdir, öz şəxsi mənafeyini 
milli mənafe elan edir və öz xalqının başına əsil bəladır. Qafqazda belə 
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ikisi mövcuddur. Beləliklə gələcəyə getmək üçün aşağıdakı başlanğıc 
yol təklif edilir. 
Birinci. Gələcəyə getmək üçün hansı gələcəyə getməli olduğumuzu 
müəyyən etməliyik. Biz bizim  üçün və yaşadığımız ölkədə, yer 
kürəsində hamı üçün hansı gələcəyin optimal və arzu olunan olduğunu 
müəyyən etməliyik. Yəni dəqiq məqsədlər, arzular formulə etməliyik 
və rəqəmlə, zamanı və ölçülərini göstərməliyik. Bu zaman daha 
ehtimallı, asan əldə edə biləcəyimiz, gücümüzə görə məqsədlər 
seçməliyik. Məqsədləri yaxın zaman və uzaq zaman üçün bölməliyik 
və zaman keçdikcə - ağlımız, potensilaımız artdıqca və mühit 
dəyişdikcə daim onlara düzəliş verməliyik.  Ona görə ki a) ağlımız, 
potensialımız; b) mühit imkanları və trendləri ilə c) məqsədlərimiz, 
arzularımız arasında uyğunluq (asılılıq) qanunu mövcuddur. 
İkinci. Özümüzü, ailəmizi, cəmiyyətimizi və dövlətimizi  analiz etməli, 
nədən ibarət olduğumuzu, bütün potensialımızı, keyfiyyət və 
kəmiyyətlə yazmalıyıq; hansı baxışlara, gücə, qabiliyyətə, bacarıqlara, 
xarakterə, əxlaqa və mənəviyyata, adətlərə, dəblərə malik olduğumuzu; 
güclü və zəif cəhətlərimizi  qeyd etməliyik. 
Üçüncü. Mühitimizi – sosial, təbiət, iqtisadi, mədəni, siyasi –analiz 
etməli və onun imkan və məhdudiyyətlərini  maksimum təsvir 
etməliyik. 
Dördüncü . Mühitin bütün elementlərinin trendlərini, qonşuların –dost, 
düşmən və neytralların  strategiyalarını dəqiq öyrənməliyik. 
Beşinci. Biz əldə etdyimizə, keçmiş biliklərə, fəlsəfi baxışlara, 
dəyərlərə, nəzəriyyələrə, prinsiplərə şübhə etməli, onları yenidən 
araşdırmalı, yeni reallıqla təsdiq edilənləri ayırmalı və gələcəyə 
getmək və istifadə etmək üçün seçməli və hökmən yeni baxışlar, yeni 
mədəniyyət, yeni insan  yaratmalıyıq. Biz yeni komplekt biliklər 
qutusuna-bankına malik olmalıyıq   
Altıncı.. Gələcəyin yeni tam dünyabaxışlarını, əxlaqını, dəyərlərini 
yaratmalıyıq və qəbul etməliyik. 
Yeddinci. Gələcəyə getməyə mane olan bütün ballastdan, ehkam və 
paradiqmalardan, nəzəriyyələrdən, dünyabaxışlardan  təmizlənməliyik. 
Səkkizinci. Araşdırma nəticələrindən- özümüz kimik, potensialımız 
nədir, məqsədimiz nədir, mühitimiz necədir,  mühitin trendləri və 
qonşuların strategiyaları necədir -istifadə edərək  və bunlara 
əsaslanaraq gələcəyin qurulması planını yazmalıyıq. Burada 
mühitimizin və özümüzün də təkmilləşməsini, lazım olan vasitələr, 
bilik və layihələr, avadanlıq və texnika, dünyabaxışlar, dəyərlər, əxlaq 
və normalar, nə etmək olar, nə etmək olmaz, təhlükələr və ona 
reaksiyalar hamısı əks olunmalıdır. 
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Doqquzuncu .Yaddan çıxarmayın, 1) gücünüz çatmayan, mühitin 
ümumi trendlərinə, daha güclü qonşunun  strategiyasına uyğun 
olmayan planlar baş tutmayacaq. Zərər çəkmədən  və sağ qalmaq üçün  
böyük qonşunun uyğun strategiyasına zidd yox, ondan istifadə etməklə 
plan qurulmalıdır. Çünki “olum, ya ölüm” məsələsi birinci məsələdir. 
Habelə digər maneələr dəf edilməli, neytrallaşdırılmalı, xain, xəbis, 
paxıl, provakator ağızlar bağlanmalıdır; 2) Gələcəyi qurmaq üçün ən 
uğurlu  taktika başqalarından daha çox istifadədir. Nə qədər çox 
adamlardan, vasitələrdən, biliklərdən istifadə etsəniz, işiniz daha 
uğurlu və asan olar.  Kapitalist məhz bu prinsiplə işləyir-o başqa 
adamları cəlb edir, onları işlədir və gəlir alır. Gəliri isə bərabər bölmür, 
istifadə etdiyi adamlara az, özünə çox götürür; həm izafi, həm zəruri 
məhsuldan daha çox mənimsəyir. 
 
Bəşəriyyətin inkişaf trendləri   
       
Bəşəriyyət sistemində hər zaman müəyyən trendlər müşahidə edilir, 
hansı ki həmişə eyni qalmır və zamana, mühitə, ərazilərə görə fərqlidir. 
Trendlər hər sahədə çoxdur və daim onlar əvəzlənirlər, bəziləri sönür, 
yeniləri yaranır, bəziləri isə uzun epoxalarda mövcud olur. Mən daha 
əhəmiyyətli saydığım trendləri göstərmək istərdim. Böyük siyasət  
filosofu, futurist,  professor Söheil İnayatullah  ( 5) ümumi bəşəri  
sistemin gələcəyinin baş verməsində tamamilə  mənim fikrimcə haqlı 
olaraq 5 əsas trendin bacib rolunu qeyd edir ki, onlara  digər 7 trendi 
mən əlavə edirəm: 

1. Milli dövlətin inqilabi dəyişilikləri 
2. Dünya korporasiyalarının qüvvəsinin artması. Onlar çox 

hallarda artıq qeyri rəsmi gücə, bəzi yerlərdə isə rəsmi gücə 
çevrilmişlər. Onlar bir çox dövlətlərin gücündən artıq gücə 
malikdirlər. 

3. Xalqların  iştirakı ilə, xüsusilə qeyri - dövlət sivil  təşkilatlar 
vasitəsilə dünya idarəsinin formalaşması. 

4. Texnoloji inqilabın davam etməsi, zamanı və məkanı 
genişləndirməsilə nümayəndəli demokratiyanı  sıradan 
çıxarması. Siberdemokratiya 

5. Keçmişin əks inqilabı. Keçmiş təsəvvür edilən zamana qayıdış, 
o zamana ki yaxşı və pisin sərhədləri çox aydın idi.                                                                                      
Mənim izahım: Keçmişin mədəniyyəti, düşüncə və 
dünyabaxışları, adətləri, yaddaşı  gələcəyə tormozlayıcı təsir  
edir. Gələcək məhz keçmişlə döyüşərək gəlir. Lakin horizintal 
istiqamətdə olduğu kimi keçmiş -indi - gələcək xəttində də 
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inkişaf balanslaşmalıdır. Bu xətt parçası özü  orta sabit 
vəziyyətə meyllənmiş müvazinətləşmədə olan sistem olmalıdır, 
hadisələr,  səviyyələr, stadiyalar bir-birinə  bağlanmalıdır.  

6. Bütün inkişaf iştirakçıları içərisində iqtisadi gücə malik 
burjuaziyanın- kapitalistlərin  ölkə daxilində hegemon rolunun 
artması  həlledici amildir. 

7. Bir qütbdə   sekulyarlığın  artmasından digər qütbdə dindarlığın 
artmasına qədər güclü əks dünyabaxışların yayılması və qarşı-
qarşıya durması. Dini inanclara inananların azalması. Bu, elmin 
daha düzgün sübut olunan  faktlara və izahlara malik olması və 
yaradıcı imkanları və həyatı yaxşılaşdırması səbəbilədir; əsasən 
Avropada müşahidə olunur. Dindarlığın artması. Bütün 
dinlərdə baş verir və keçmiş sosialist respublikalarına daha çox 
xarkterikdir, burada həm xristianlıq, həm islam öz nüfuzunu 
qaytarmağa çalışır.   

8. Qiymətlərin daim qalxması ilə pul vahidinin qiymətdən 
düşməsi. SSRİ-də bu hadisə baş vermirdi. Lakin kapitalist 
dövlətdə bu xarakterikdir, çünki tacirlər qiymətləri özləri 
müəyyən etdiyi üçün hər kəs daha artıq qiymət qoymağa 
çalışır. Nəticədə bütün bazar sahibkarları, əsasən tacirlər və 
dəllallar varlanır,  adi  insanlar kasıblaşır, satmaq istehsal 
etməkən daha gəlirli olur. 

9. Rasionallığın artması. Yəni ağılla, səmərəli idarə, gələcyə 
hazırlaşmaqla, səhv etmədən, insan, icma  və təbiət arasında 
harmoniyanı, razılığı saxlamaqla.  Bu ümumi elmi biliklərin 
artması və təcrübənin artması ilə əlaqədardır;  

10. Demokratiya ideyalarının ərazicə genişlənməsi və müxtəlif 
fəaliyyət sahələrinə yayılması; Onun əksi olan təkbaşçılığın da 
eyni cürə güclənməyə demokratiyanı üstələməyə çalışması. Hər 
bir ictimai sistem bu iki trendin konkret proporsiyada  
balansıdır.  

11. Elm və texnikanın inkişafı nəticəsində insan əməyinə ehtiyac 
azalır, işsizlik yaranır. Gəlirlər isə yalnız işləyənlərə (habelə 
pensioner və invalidlərə) verilir. İşsizlər, gənclər, təzə məzunlar 
cəmiyyətdən uzaqlaşdırılmış olur. Bu vəziyyət bütün insanların 
yaşamasını təmin edən modelin tapılmasını tələb edir. Bu 
vəzifəni dövlət ancaq  ictimai gəlirdən təmin edə bilər; Bu 
model hamının yaşamasına imkan verən vəzifələr-iş yerləri 
kompleksini qəbul etməklə, cəmiyyətə lazım olan müxtəlif yeni 
vəzifələri icad etmək və mütəxəssis hazırlamaqla icra edilə 
bilər. 
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12. Elm – texnikanın sürətli inkişafı ilə bütün insan həyatı, ictimai 
sistem, bioloji aləm - bütün mühit hədsiz dəyişiliklərə məruz 
qalır; səmərələşmə, komputer bütün sahələrə daxil olur və 
inqilabi dəyişiliklər yaradır. 

 
Bu trendlər eyni zamanda gələcək dəyişiliklərin açar amilləridir.  
3-cü trend ilk baxışda ağlabatan görsənir. Lakin beynəlxalq, yaxud 
milli sivil təşkilatlar son müşahidələrə görə heç də müstəqil deyil və 
dövlətlərin maskası rolunu oynayır. Məsələn,  “Human rights watch, 
Freedom House, Transparency İnternational, Reporters without 
borders, Jurnalistləri müdafiə komitəsi, İnsan hüquqları evləri….ABŞ 
dövlət departamentinin sözlərini sözbəsöz təkrarlayır, məruzələrini 
rəhbərlik kimi qəbul edir və hadisələrə qeyri - obyektiv qiymət verir” 
(6 ). Belə təşkilatlar dünya idarəsini formalaşırsalar, onların mövqeyi 
obyektiv olmayacaq  və hegemon dövlətlərin dəmtutanları olaraq 
vəzifələri xalqları aldatmaq, səhv siyasətləri düzgün, düzgünləri səhv  
qələmə vermək olacaqdır. Dünya dövlətini  Qərb və ABŞ-ın hegemon 
məqsədlərinin alətinə çevirməyə xidmət edəcəkdir. Əgər bir yerdə ki, 
yəni dünya idarəsində  hamının həyata bərabər hüququ qəbul 
olmayacaqsa, orada ədalət, sülh  və birlik də olmayacaqdır. 
6-cı trend  burjuaziya-kapitalistlərin (istehsal, ticarət, bank və s.) 
hegemonluğu - hökuməti  və qanunvericiliyi idarə etməsi gələcəyə 
xüsusi rəng verəcəkdir. Bu amil   bütün bəşəriyyət üçün arzu edilən 
gələcəyin gəlməsinə qarşı olaraq  mənfi amil rolu oynayacaqdır və 
planetin kapitalın hakimiyyət ərazisinə çevrilməsinə doğru 
dəyişməsinə yönəldəcəkdir.  Bu trend ekologiyanın daha da 
korlanmasına, kasıb və varlılığın dözülməz proporsiyasına və digər pis 
nəticələrə gətirəcəkdir.  
       Bu trendlər içərisində gördüyümüz kimi milli dövlət- başqa sözlə 
milli cəmiyyətlərin transformasiyası bir gələcək dünya  dövlətinin, 
yaxud idarəsinin  yaranmasında vacib struktur elementidir. Ona görə 
də bu kitabda cəmiyyətlərin, yəni dövlətlərin necə transformasiya 
edəcəyi, hansı alternativlərin olduğunu və dövlətin təbii evolyusiya 
nəticəsində almalı olduğu  ən yaxşı cəmiyyət formasını tapmağa 
çalışacağıq.  
      Göstərilən trendlərin eyni zamanlı və müxtəlif istiqamətlə 
fəaliyyəti yer kürəsini gərgin döyüş,  tədqiqat, fəaliyyət  meydanına 
çevirəcəkdir. Bu döyüşün  mahiyyəti hər bir avtonom qrupun, 
iştirakçının a) normal həyat uğrunda çalışması və b) bu ödəndikdən 
sonra dominantlıq uğrunda mübarizəsi olacaqdır. Bu iki pilləli 
məqsəddən birincisi - normal həyat əldə etmək üzrə fəaliyyət -bütün 
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bəşəriyyətin məqsədi olmalıdır. Növbəti fəaliyyətdə hər ölkənin burjua 
olmayan  80 % əhalisini birləşdirən bu ümumi mənafe onların 
fəaliyyəti üçün proqram yaradılması və birgə fəaliyyətlərini 
əlaqələndirməyi zəruri edir. İkinci mərhələ - dominantlıq uğrunda 
rəqabət başlayanda bunun qarşısını necə almaq olar? Axı bu təbii 
prosesdir. Məlumdur ki, bu rəqabət geosiyasət: çay, su, dəmir yollarını 
alət kimi istifadə etməyi, sosial pillədə yuxarı qalxanı aşağı salmağı, 
informasiyanı gizlətməyi, avtoritarlığı – demokratiyanın  
azaldılmasını, keçmiş acıqların yada salınması və haqq- hesabların 
çəkilməsi, başqasını qeyri -bərabər – aldadıcı müqavilərlərlə istismar 
etmək mədənəiyyəti, şüurları, dəyərləri dəyişməklə təsir etmək, 
çöndərmək və digər vasitələrlə edilir. Bu arsenala yeni alətlər və 
məqsədi çox dərində gizlədilmiş  mexanizmlər  də əlavə olunacaqdır. 
Dominantlıq uğrunda mübarizə yenə də dünyanı əldə etdiyi 
nailiyyətlərə son qoymağa və əvvəlki ağa - nökər və ədalətsiz  dağıdıcı 
vəziyyətə gətirə bilər. Bütün  hegemon ölkələr dildə dostluq, 
əməkdaşlıq, insan hüquqları, bərabərlik, vahid yer planeti desə də 
onların gizli kəşviyyat təşkilatları,  xarici siyasət, diversiya və 
təxribatçılıq, maskirovka bunun üzərində işləyir. Proqramlar, 
təşəbbüslər hazırlayırlar.  
 
 Gələcək dünya dövləti. 
  
      Bu iki amilin : həyat uğrunda mübarizə və dominantlığın səbəb 
olacağı dünya dövləti və idarəetməsinin  yaranması vacib nəticə 
olacaqdır. Yalnız dünya idarəsi, bütün xalqların bir ailə formasında 
birləşməsi  dominantlığı ləğv edə bilər və bəşəriyyəti xilas edə bilər. 
Bu orqanın fəaliyyət nəticəsi məhz burada iştirak edən nümayəndələrin 
hansı proporsiyalarda  balanslaşmasından asılı olacaqdır. Bəşəriyyətin 
gələcəyini və ədalət prinsipini, ekologiyanı, əksər insanların 
mənafeyini əsas dəyər qəbul etsək, onda həmin əhalini (bu hər ölkədə 
əhalinin azı 80%-dir) təmsil edən qrupun üstün hüquqlar və 
səlahiyyətlər alması qayğısına qalmalıyıq. Əks halda qoyulan 
məqsədlər əldə edilməyəcək, pisləşmə dalğası davam edəcəkdir.  Bu 
problemi həll etmək üçün bir tərəfdən milli dövlətlərdə demokratiya, 
idarədə, qanunvericilikdə birbaşa iştirak maksimum tətbiq olunmalı, 
digər tərəfdən dünya  a) qanunvericilik və b) icra orqanında  böyük 
mülkiyyəti, varı olmayan cəmiyyət üstün təmsil olunmalıdır.  
         Dünya  Qanunvericilik orqanı 3 palatadan təşkil olunması 
ehtimaldır:   



 130 

1) milli dövlətlər, etnik qruplar təmsilçiləri(dövlətlər) palatası; 2) 
dövlətdən asılı olmayan sivil cəmiyyətlər, elmi texniki intellektualların 
təşkilatları (xalqlar) palatası; 3)  istehsal və xidmət mülkiyyətçiləri 
(kapitalistlər) palatası (bank, istehsal, xidmət, ticarət və s.) və         
Dünya hökuməti -icra orqanları dünya polisi, məhkəməsi və silahlı 
qüvvələri, sənaye, təbiət, istehsal, elm, texnika, yeniləşmə, qida, 
bitkilər, ekologiya və s. sahələrin idarəsi. 
        Xalqlar palatasında fikirlər və ideya və strategiyaların irəli 
sürülməsi, müzakirəsi  və onlara  verilən “hə - yox” qiymətləri  hər 
ölkədən  birbaşa elektron sistemlə həyata keçirilir. O biri palatalar da 
belə işləyə bilər. Xalqlar palatası iki qrupu əhatə edir intellekuallar-
civil cəmiyyətləri və intellektual sahədə işləməyən adi əhalini.  
İntellektualların səsi həmin xalqın ümumi fikrinin 50% -  kimi qəbul 
edilir . Qalan iştirak edən əhalinin 20- 30 % nin fikri bu fikirlə uyğun 
olduqda qəbul edilmiş sayılır. Belə balans ona səbəb olacaqdır ki 
ölkələrdə ağıl və elm üstün tətbiq olunacaq və onun sözü həlledici, 
rəhbərlikedici olacaqdır  
       Lakin bunlar azdır. Bəşəriyyətə daim nəzarət postunda duran 
həqiqi, bəşəriyyətin 80-90% -nin mənafeyini güdən, korporasiyaların, 
dövlətlərin, avtoritar hökumətlərin  zidd fəaliyyətlərinin qarşısını alan  
qarant -oxrannik (guard) lazımdır ki, onu zidd fəaliyyətlərini, 
qanunlarını, müqavilələrini qeyri-qanuni elan etsin və icrasının 
qarşısını alsın, daha optimal və faydalı təklif, layihə irəli sürsün.  Belə 
oxrannikə hər ölkədə və qlobal idarəetmədə ehtiyac vardır. Səbəb odur 
ki, əsas antihumanist, antiekologiya əksər əhalinin mənafeyinə, təbii 
insan hüquqlarına, mədəni həyata  qarşı zərərli hərəkətlər və qanunlar, 
qərarlar elə dövlətlərin özündə baş verir. Ona görə ki çox asanlıqla 
tədqiqatla müəyyən etmək olar ki, dövlətlərdə 30-60% qanun və 
qərarlar, idarəetmə rasional deyil,  həmin xalqların ümumi 
maraqlarına, gələcəyinə cavab verimir. Oradakı siyasətlər 
korporasiyaların, kapitalist istismarçıların, hakim klanların mənafeyinə 
yönəlmişdir; əksər əhaliyə  və gələcəyin mənafeyinə yönəlməmişdir, 
bəzən də zərərlidir.  Məsələn, Qafqaz və bəzi  keçmiş sovet 
respublikalarında  bu belədir.   
        Göstərilən bu böyük problemi həll etmək üçün düşünürəm ki,  
1. elmi dövlətin nəzarətindən çıxarıb azad etmək, dövləti elmə tabe 
etmək ;  2. xalqların idarəsini onların özünə elmin payının qərar 
qəbulunda azı 50% olma şərtilə vermək lazımdır. Hazırda heç bir xalq 
özü -özünü idarə etmir - onları xalqdan ayrılmış xüsusi qruplar və ya 
sülalələr idarə edir. Bu iki amil  çox vacibdir. Məsələn, Sovet 
dövründə  texniki elmlərə azadlıq verilsə də (nəticədə onlar böyük 
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uğurlar qazandılar), ictimai elmlər, gələcəyin araşdırlması, sosiologiya, 
psixologiya, fəlsəfə, tarix, planlaşdırma, idarəetmə qadağan və 
məhdudiyyətlər altında idi. Bu elmlər hakim partiyanın dediyini təkrar 
və “sübut” etməliydi. Azad tədqiqat və həqiqətin tapılması mümkün 
deyildi. Elə indi də bu Azəbaycanda belədir – bütün bu elmlər rəsmi 
klan hakimiyyətinin siyasətinə tabedir və  məqsədi onu yalnız 
tərifləmək və əsaslandırmaqdır və həqiqətləri tədqiq edib tapmaq deyil, 
həqiqətləri  daha da gizlətmək, reallığı təhriflə əks etdirmək, cəmiyyət 
gözündə yalan illuziya yaratmaq, cəmiyyətin şüurunda hələ indiyədək 
olmamış ulu öndər, xalq lideri anlayışlarını yerləşdirmək və ona və 
onun prezident oğluna sitayişi bərqərar etməkdir.  Hələ gələcək 
araşdırmaları elmi gəlib bura çıxmamışdır. Dəfələrlə cəhdlər - 
məqalələr,  qəzetdə çıxışlar, dövlət başçısına, universitet rəhbərlərinə 
məktublar - etsəm də ali və orta  məmur şüuru bu ideyanı başa 
düşməyə və qəbul etməyə qabil deyil. Onlara xalq əmlakını 
mənimsəməyə və rüşvət almağına mane olan və səhvlərini ifşa edən  
heç bir elm lazım deyil. Düşünürəm ki, nadanlığın dövlətin adəti 
olduğu  hər yerdə əsasən belədir və yaxud buna yaxındır. 
        Elm dövlətə və korporasiyalara tabe olaraq onların korporativ-
şəxsi mənafelərinə xidmət edir; elə dünyada problemlərin də 
çoxalmasına, ədalətsizliyə səbəb olur. Demək, əsas məsələ elmi 
dövlətin və korporasiyaların hakimiyyətindən və asılılığından çıxarıb  
həmin alim və tədqiqatçıların yaşadığı ölkə əhalisinin obyektiv 
mənafeyinə və təbiətə, habelə qlobal problemlərin həllinə və ölkə və 
qlobal strategiyalaran hazırlanmasına xidmətə çevirmək vacib 
məsələdir. Bunu necə etmək olar? Iqtisadi müstəqil olmadan 
cəmiyyətlə əlaqə və cəmiyyətin müdafiəsi olmadan bu problem necə 
həll oluna bilər?   
       Verilən sual onun həllinə də işarə vurur, hansı ki aşağıda geniş 
izah edilir.  
Tarixi analiz. Cəmiyyət milyonlarala üzvlərdən ibarət olduğu üçün və 
hər insan spesifik fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün üzvlər həm çəxsi 
məsələlər ilə, pul qazanmaqla, həm ictimai idarəetmə ilə eyni zamanda 
məşğul ola bilməmişdir. Ona görə də təbii olaraq tarix ərzində ya 
cəmiyyəti ayrı şəxslər- kral, şah, xan, prezident, baş nazirlər idarə 
etmiş yaxud cəmiyyət bir müəyyən elita ilə müqavilə bağlamaqla 
idarəni (qanun, məhkəmə və icra) ona tapşırmışdır.  Daha dəqiq,  
cəmiyyət idarəni ondan ayrılmış, feodallar, sonra isə kapitalistlər 
sinfinin elit qrupuna tapşırmışdır (son dövrün seçki maşını vasitəsilə). 
Kapitalist burjua dövləti isə elmi, texnologiyanı, mülkiyyəti, təbiəti,  
insanları alət kimi istifadə edərək sosial sistemin birgə fəaliyyətini 
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yaxşı –pis təmin etmişdir. Deməli, eyni qayda ilə yeni müqavilə və 
yeni qruplaşma yeni münasibətlər üsulu ilə, yəni elm- texnologiya 
mütəxəssisləri – alim və müəllimlər mühəndislər və digər 
intellektuallar bir tərəfdə, digər tərəfdə zəhmətkeş cəmiyyət yeni 
əməkdaşlıq quraraq bütün cəmiyyət üçün faydalı idarə qura bilərlər və 
bütün problemləri və gələcək optimal strategiyaları yarada və həyata 
keçirə bilərlər. Bu bəşər tarixində yeni epoxa, yeni keyfiyyət, yeni 
mədəniyyət  ola bilər.  Lakin lazımdır ki, hər bir alim, müəllim, 
mühəndis, intellektual əsas işlərindən ayrılmasınlar və burada miqdar 
məhdudiyyəti olmasın, istənilən qədər adam ictimai idarədə və 
qanunvericilikdə iştirak edə bilsin. Praktikada bu məsələ elə həyata 
keçirilməlidir ki, yeni hökumət namizədlərin daha çox pula malik 
olmasından asılı olmasın. Elmi - texniki mütəxəssislər, elmi ideyalar, 
proqramlar, strategiyalar geniş təbliğ olunsun. Elm və texnologiya 
aparıcı, istiqamətləndirici mövqeyə malik olsun, nəinki şəxsi qrup 
mənafeyini, -varlanmağı güdən burjua idarəsi. Nəticədə kapitalist 
ünsürlər hökumətdən, planlaşdırmadan, qanunvericilikdən, məhkəmə 
və arbitrajdan uzaqlaşdırılsın, onlara yalnız müşahidə, qiymətləndirmə, 
təkilf vermə hüquqları verilsin. Bu ideya yalnız bir variantdır. Bu 
ideyanı həyata keçirmək üçün kapitalistlərin istifadə etdiyi üsuldan 
partiya yaratmaq və seçki üsulundan istifadə edilməsi faydalı olardı. 
Yəni hər ölkədə elm- texnika partiyası yaratmaqla onların hakimiyyəti, 
qanunvericiliyi və idarəni əlinə keçirməsi lazımdır. Ondan sonra 
rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində göstərildiyi qaydada yeni kollektiv  
idarəetmə, qanun və qərar yaratma  qaydasına keçmək lazımdır (bax 
səh 62). 
 
Növbəti mərhələ - Rasional  Sosializmə keçid   
 
  500 ildir ki, kapitalizm xeyli inkişaf etmişdir. Lakin nə qədər o qala 
bilər? Onun da getməsi üçün vaxt çatmışdır. Çünki o nə qədər manevr 
etsə  də,   sistemin imkanlarından artıq nəticələr göstərə bilməz, o 
kasıblıq və varlılıq, müharibələr, konfliktlər, işsizlik, böhranlar, insana 
qayğısızlıq, əxlaqsızlıq, korrupsiya, aldatma yaradır, təbiəti korlayır. 
      Marks və digər mütəffəkkirlərin tədqiqatlarının nəticələrini təsdiq 
edərək bu gün də mənim özüm və bütün dünya  intellektualları vahid 
fikirdədirlər ki, kapitalizmdən qurtarmaq lazımdır, müasir demokratiya 
formaları da göstərilən eyibləri ləğv etmir, yeni bir sistem hazırlamaq 
lazımdır. Demokratiya kapitalistin fəaliyyətinə və hakimiyyəti ələ 
keçirməsinə  xidmət edir. 
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     Thomas W. Pogge öz əsərində yazır : Bizim indiki qlobal  təşkilati 
sxemimiz ədalətsizdir... bu ədalətsizliklərdə  biz kollektiv məsuliyyəti 
bölüşürük” ( 7, s. 7).  Marks: “burjua qanunçuluğu əslində böyük 
qanunsuszluqdur. Hamı tərəfindən qəbul olunur ki, dünya və ölkələrin 
daha güclü əsasən iqtisadi, hərbi, dini, texnoloji  üzvləri özlərinin 
xeyrinə qaydalar qoyur, bu istər-istəməz  cəmiyyətlərə,  bəşəriyyətə 
ədalətsiz  olur. Burada başqa izah yoxdur, istənilən nöqtədən aparılan 
analiz bu nəticəyə gətirir.  Real dövlət orqanları  və kompaniyalar 
tərəfindən kənara qoyulmuş insanlar işsizliyə, kasıblığa düçar edilir, 
onların yaşamaq üçün oğurluq etmələri qanunla cəzalandırılır, onlar 
məcbur edilir ki, kasıb, işsiz, dilənçi kökündə yaşasınlar. Marksın 
sözləri düz çıxır. 
      Venesuelanın 21əsrdə  kapitalizmdən imtina edib sosialist yolunu 
tutması  yeni dövrdə ilk başlanğıcdır. Onlar böyük perspektivlərin 
olduğunu aşkar edəcəklər. Nə üçün daha TV ekranlarından Venesuela 
qadınlarının qaşıqla  qazanları  döyəcləyərək iş, çörək, sosial qayğı 
tələbi ilə nümayiş etdiklərini görmürük? Çünki sosializm təkcə 
hiyləgər, smart, aldatmağa, istismar etməyə hazır fərdlərin deyil, hamı 
üçün  həyat, iş, yaşamaq deməkdir.  Lakin onlar sovetlərin səhvlərini 
bilməli və bu səhvləri etməkdən qorunmalıdırlar. Venesuela adi 
sosializmə  deyil, rasional sosializmə, yəni ağıllı, effektiv, optimal, 
müdrik sosializmə keçməlidir və bunun konkret formasını müəyyən 
etməlidir.  
      Müasir dövrdə kapitalizmdən daha üstün sistemə - rasional 
sosializmə keçmək üçün  aşağıdakı strategiyaları Venesuala misalında  
təklif edə bilərəm.   

1. Böyük neft, qaz, energetika,  rabitə, böyük istehsalları və digər 
əgər xüsusi spesifik bir bitki ya məhsul istehsalı burada varsa, 
bu sahələri millişdirməli, yoxsa yenidən yaratmalı. 

2. Qiymətlərə nəzarət edib onları ağılla və ictimai mənafeyi 
nəzərə almaqla maya dəyəri, gəlir, rentabellik, satış normaları 
əsasında təyin etməli, dəyişmədən qalmasını təmin etməli. 
Tələb- təklif prinsipini 2-ci plana keçirməli. 

3. Əsas malların istehsalını, yerləşdirilməsini dəqiq və elm ilə, 
ağılla planlaşdırmalı 

4. İnsanlara pulsuz təhsil, səhiyyə, iş, texniki və bədii yaradıcılıq, 
mədəni həyat  imkanlarını qarantiya verməli və bunu əldə 
etmək üçün lazımı siyasətlər aparmalı. 

5. Hamını işlə təmin etmək üçün dövlət neft pulları hesabına 
ictimai zavodlar, fabrik və s müəsələr tikməli- fərdi sahibkarları 
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gözləməməli. Ictimai istehsal və digər müəsisələri ümumi 
sayda 70%-ədək çoxaltmalı.  

6. Ölkə və yerli büdcələr yalnız əmək, iş vasitəsilə şəxlərdən və 
məhsullardan tutulan vergilər hesabına dolmalıdır. Pensiya 
fondu da yenə də bu mənbədən işləyənlərdən və müəsisələrdən 
tutulan ayırmalar vasitəsilə dolmalıdır. Qəti olaraq neft 
pullarını əmək haqqı və pensiyalara xərcləmək olmaz, onda 
inflyasiya baş verər, neft pulları yalnız inkişafa, hərbi işlərə, 
elmə və təhsilə, səhiyyəyə, vətəndsaşların sağlamlığının 
təmininə infrastuktur və ictimai işlərə və gələcək üçün 
toplanmağa sərf olunmalıdır. 

7.  Ən aşağı qiymətlər olan ölkə olmaq lazımdır, hər kəsin əmək 
haqqı arasında nisbət max 1: 1,5  xüsusi bilik, bacarıq 
sahələrində elm, texnika yaradıcıları üçün maksimum 3 ola 
bilər. Əmək haqları səviyyəsi normal yaşamaq üçün bəs 
etməlidir. 

8. Fərdi sahibkarlığı da müdafiə etməli, lakin onların ciddi olaraq 
qanunlar, qiymətlər və dövlət strategiyasına uyğun işləməsinə 
ciddi nəzarət etməli. 

9. Dövlət fərdi sahibkarlığa kömək üçün öz institutlarında 
fasiləsiz elmi tədqiqat nəticəsində tələb olunan istehsal, xidmət 
və s. obyektlərin layihəsini, planını, hazırlamalı, ərazisini 
ayırmalı və istənilən şəxsə verməlidir. İstəyən sahibkar 
olmadıqda özü bunu etməlidir, ictimai müəsisə yaratmalıdır. 

10.  Özü çox miqdarda elmi, texniki, sosial iqtisadi və gələcək 
araşdırmaları tədqiqat və layihələndirmə institutları yaradıb 
bütün məsələləri burada həll etməli, dövlət nazirləri. idarələri 
yalnız hazır layihə və proqramları icra etməlidir. 

11. Ölkəni strategiyalar vasitəsilə idarə etməli; strategiyaları, 
qanunlardan üstün status verməli. Qanunların miqdarını isə 
azaltmalıdır. 

12. Bütün ərazidə kənd, qəsəbə, şəhərlərdə, hər bir bələdiyyədə və 
dövlət idarəsində ictimai elmi şuralar yaratmalı- onların 
məsləhəti razılığı ilə əsaslandırması ilə qərarlar, layihə büdcə, 
proqram, strategiyalar qəbul edilməlidir. Bu şuralarda məhz 
daim müzakirələr, dialoq təşkil olunmalı, problem və eyiblər 
aşkar edilməlidir; həlli layihələri institutlarla birgə 
hazırlanmalıdır. Şuralarda həmişəlik bir neçə üzvlər və kənar 
istənilən qədər arzu edənlər iştirak edə bilər; bütün iştirakçılar 
eyni mükafatlanmalıdır. Bütün şikayət və problemlər bu şura və 
institutlarda həll olunmalı, məhkəmələrin rolu azaldılmalıdır. 
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13. Bütün məmurlar, nazirlər qulluqçular əhali tərəfindən müşahidə 
və qiymətləndirilməlidir və buna görə lazımı yeniləşmələr baş 
verməlidir. Bunu qeyri-dövlət təşkilatları təşkil edə bilər. 
Gələcəkdə seçkilərdən imtina etmək, elm, bilik və bacarıq 
yarışlarında yaxşı ideya və layihələrə, proqramlara görə 
insanlar vəzifələri tuta bilməlidir. 

14.  İstehlakçılığı deyil, onu əvəz edən dəyərləri; individualizmi 
deyil, ictimai  baxışları, prinsipləri  daha aktiv təbliğ etməli. 
İndividualizm, şübhəsiz kapitalizm yarananda meydana 
çıxmışdır – hər şey yalnız özüm üçün, daha çox varlanmağı 
buna lazım olan bütün azadlıqları – aldatma, istismar və s. 
nəzərdə tutur. Burada ailə, icma, cəmiyyət ikinci dərəcəli rolu , 
onlara qayğı vacib olmayan rolunu alır. Təkcə baxış və 
dəyərləri dəyişməklə ölkə xeyli irəli gedər, problemlərdən xilas 
olar. Lakin baxışlar necə dəyişə bilər-bunun üçün maddi 
reallığı dəyişmək lazımdır. 

      Hazırda Venesuela sosializmə keçib qurtarmamışdır, yəni sürüşkən 
vəziyyətdədir. Əgər Cavez səhnədən bir səbəblə getsə, yenə böyük 
kapital öz istismar və bərabərsizlik, ədalətsizlik sistemini bərpa etməyə 
çalışacaq. Bunun qarşısını əvvəldən almaq üçün Rasional sosializm, 
rasional planlaşdirma və xalqin idarədə iştiraki adlı kitab - dərslik 
yazilib orta və ali məktəblərdə bunu tədris etmək, habelə  bütün yaşlı 
əhali öyrənməlidir,  insanları başa salmaq, şüur yetişdirmək lazımdır. 
Xüsusi sosialist partiyası formalaşdırmaq və böyütmək lazımdır. Bütün 
məsələlər daim ictimai elmi şuralarda,  elmi institutlarda müzakirə 
edilib, həlli tapılmalı- insan -alilə -icma - kənd  şəhər cəmiyyət-dövlət 
münasibətləri daim balanslaşdırılmalı, razılaşdırlmalıdır. Bu fikir 
demək olar ki,  Hindistan və Konfuçi düşüncəsindən meydana gələrək  
neorasionalist fəlsəfənin dünyanın quruluşu və inkişafı nəzəriyyəsilə 
də yenidən təsdiq olunur. 
      Çin sosializmi, hansı ki 1978 –ci ildən açıq qapılar, aşkarlıq 
siyasəti davam etdirir, düz yoldadır. Onlar heç zaman kommunist 
partiyasının aparıcı rolunu azaltmamalıdırlar və onun sistemliyini,  
bütövlüyünü qorumalı, mənəvi pozulması qarşısını almalı, xüsusi 
nəzarət, təhsil , müzakirə,  yeniləşmə, kamilləşmə proqramı vasitəsilə 
bunu etməlidirlər.  Nəyə görə? Çünki hər bir işin arxasında ehtiyat  
qoruyucu, oxrannik olmalıdır. Məsələn, müəsisələrin oxrana xidməti  
olmasa hər şey dağılar, oğurlanar. Bu partiya, habelə həmkarlar 
təşkilatı dövlətin uyğun idarələrinə əlavə olaraq, müstəqil , cəmiyyətin 
mənafelərini daim qoruyan,  problemləri müzakirə edən bütün tərəflər 
insan icmalar və dövlət orqanları arasında dialoq aparan, eyibləri aşkar 
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edən və düzəldilməsi üçün məsləhətlər verən rolu icra etməlidir.  Lakin 
bu işdə partiya komitələrinin şəxsi əmrləri və şəxsi düşüncələri 
həlledici olmamalıdır – bu diktatura və sovetlərdə olduğu kimi 
tərifçiliyə və özünü aldatmağa gətirə bilər. Onların da iştirakı ilə və 
digər sayı məhdudlaşdırlmayan vətəndaşların, intellektualların sərbəst  
müzakirəsi və ümumi rəyi səlahiyyətli məsləhətə çevrilməlidir.  Onun 
bütün məsləhət və təklifləri sonradan elmin tətbiqi ilə yüksək 
səviyyədə həlli layihəsi hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir.  Öz səadəti 
naminə cəmiyyət partiyanın hegemonluğuna dözməlidir. Əgər bu 
olmasa, onlar doğru düşünürlər ki Çin parçalanar, xaos olar. Lakin bu 
hegemonluq əsla diktaturaya, katiblərin rüşvət almasına və 
diskriminasiya etməsinə çevrilməməlidir. Bu diktatura əmr verici 
deyil, təşkiledici, müzakirə edici rolu oynamalıdır. Çin kommunist 
partiyası heç bir xarici liberal demokratiya, azadlıq, insan hüququları 
tələblərinə baxmamalıdır. Onlar cəmiyyətin birliyi və inkişafı, 
habelə fərdlərin şəxsi və ağılla sərhədlənmiş xoşbəxt həyatı nə 
qədər demokratiya və insan hüquqları tələb edirsə, o hədlərdə bu 
hüquqları və azadlıqları onlara verməlidir. Əks halda tək-tək 
adamların  və ya qrupların varlanması (bunu onlar yalnız başqalarını 
istismar etmək, şişirdilmiş qiymətlərlə, dövləti və alıcını aldatmaqla  
edə bilərlər) naminə onlar 1, 5 milrd əhalini qurban verə bilməzlər. Çin 
dövləti vacib odur ki, bütün arzu edənlərin idarədə iştirakına, 
müzakirələr, təklif vermək, ümumi fikir formalaşdırma klubları, elmi –
ictimai şuralar təşkilatları vasitəsilə imkan versin, vəzifə tutmaq 
istəyənlərə isə partiyaya daxil olandan sonra bunu etmək hüquqları 
versin; dövlət sektorunda daha çox ictimai istehsal və xidmətlər 
yaratsın- hamını işlə təmin etmək üçün; kapitalist sektoruna mane 
olmasın –lakin onların bütün əmək, vergi, təhlükəsizlik, sosial  
qanunlara, qiymətlərə əməl etməsinə nəzarət etsin. Bu yəqin ki, indi də 
belədir- lakin bu düzdür. Böyük gələcək, birlik,  xalq xoşbəxtliyi, lakin 
ağılla əsaslandırılmayan istehlakçılığa,  fərdiyyətçiliyə, varlanmaya , 
kiçik  dəyərlərə qurban verilməməlidir.  
      Sovet dövləti niyə dağıldı? Ona görə ki sosialist ideyalarını 
qoruyan, onu düz tətbiq edən və təkmilləşdirən və dövləti saxlayan 
təşkilat –partiya əvvəl daxilindən məhv edildi. Kommunist partiyası isə  
daimi olaraq öz prinsiplərindən uzaqlaşdığı üçün birinci olaraq bu 
partiyanın rəhbər orqanları amerikan kəşviyyatının səyi ilə vuruldu- 
dağıdıldı, gözdən salındı, ələ alındı.  1988 –1993  illərdə nə üçün 
Ermənistan Azərbaycana hücum edib 20 % torpaqları tuta bildi və bu 
məhz SSRİ –nin dağılmasına  detonator oldu? Ona görə ki,  amerikan 
planı ilə  SSRİ- nin dağılma ssenarisində bu məsələ və digər konfliktlər  
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durmuşdu. Qəfil  icra edilən ssenaridə düşüncələr elə qarışdırıldı ki, 
dövlət orqanları nə etməli olmalarını müəyyən edə bilmədilər, hansı 
istiqamətə getməli olmalarında çaşdılar. Və ölkəni qoruyan, bütövlyü 
saxlayan orqan və ya təşkilat ( oxrana- ağlı çaşmamış qurum) olmadı. 
Dağılma ssenarisi  (1) konfliktlərin qızışdırlması ; (2) Qiymətlərin 
qaldırılması (3) ağılların çaşdırılması (şübhə, səhv proqnoz, şayiə, xaos 
əkməklə, demoralizasiya, keçmiş günahların yada salınması - əsas!); 
(4)  liderlərin ələ alınması  texnikaları ilə qurulmuşdu. Bu misallardan 
digər hələ yaşayan sosialist ölkələri – Çin,  Venesuela dövləti, habelə 
sosial demokratiya ölkələri və kommmunist  partiyaları düzgün 
nəticələr çıxarmalıdır. Görünür ki, onlar düz yoldadırlar. Həmin 
ölkələr daim amerikan kəşviyyatının dağıdıcılıq fəaliyyətindən ehtiyat 
etməli, onu ifşa etməlidir. Kuba  sovet sosialist sistemininin daha pis  
kopiyasını quraraq çox pis vəziyyətə düşmüşdür. 2008 -ci ilin 
məlumatına görə o ərzaq tələbatının 84 % -ni ABŞ-dan alır, qəndi  də 
import edir ( 15, 15-16). Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün o demokratiyanı 
tələb olunan səviyyədə qaldırmalı, partiya diktaturasından imtina 
etməli, iqtisadi azadlıq verməli, cəmiyyətin idarəetmədə iştirakına 
imkan verməlidir, ağılla idarə etməlidir. Bu fikirləri mən sovet 
quruluşunu görmüş, yaşamış və onu analiz etmiş bir tədqiqatçı, 
təcrübəli adam kimi deyirəm.  Bütün indiki sosialist ölkələri üçün əsas 
məsələ odur ki, sovet quruluşunun etdiyi partiya diktaturasını, səhv 
planlaşdırmanı və digər səhvləri təkrar etməsinlər, sosialist ideyalarına 
ehkam kimi baxmasınlar. Sosializmi müəyyən ağıllı hədlərdə iqtisadi, 
siyasi, mədəni azadlıqlarla  birləşdirsinlər. Daim sistem daxili 
elementlərin – insanların - təşkilat və idarələrin, ailənin  böyük 
balanslaşdırmasını (harmoniyasını) əldə etsinlər. Onların qarşısında 
böyük perspektivlər vardır. Onlar əməklə, hamının işləməsini təmin 
etməklə, ən yüksək həyat şəraiti olan inkişaf etmiş ölkə ola bilərlər. Və 
kapitalist dövlətlərini ötə bilərlər. Varlı kapitalist dövlətlərinin varlı 
olmasının səbəbi – dünyanı bütün zəiflərini istismar etmələridir, onları 
zəif, asılı saxlamalarıdır. Sosialist dövlətləri də eyni strategiyanı tutub 
elə kapitalist dövlətlərini istismar etməli,  tərəfdaş sosialist dövlətlərə 
qiymətlərdə, imkanlarda güzəşt etməlidirlər ki, iki tərəfin qlobal 
iqtisadi mübarizəsində qalib gəlsinlər. Və sosialist sistemini yenidən 
bərpa etsinlər. Xalqların xoşbəxtliyi məhz rasional sosializmdədir. 
       Xalqlar xoşbəxtlik, bəşəriyyəti, sülhü, planeti qoruyub saxlamaq 
naminə dünya və ölkələrdə ağalıq edən kapitalın əlindən hakimiyyəti, 
qanunvericiliyi, idarəetməni  öz əlinə alıb özü bu işləri görməlidir.  
Kapital sahiblərinə hakimiyyətə gəlmək üçün puldan istifadə imkanları 
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vermədən, yalnız ağıl və ideyalarla cəmiyyətə sübut olunan ideyaları  
seçməklə və onların müəlliflərini ictimai vəzifələrə  təyin etməklə.   
      Mənim proqnozuma görə sosialist ölkələrinin - Kuba, Venesuela, 
Çin, Şimali Koreya növbəti yaxın gələcək inkişaf mərhələsi rasional 
sosializmdir ondan sonra isə rasional cəmiyyət mərhələsi gəlir (bax 
rasional cəmiyyət konsepsiyası bölməsinə). Gələcək məhz bu son 
ictimai quruluşundur, bütün ölkələr- həm kapitalist liberal, həm 
sosialist, həm monarxiyalar, həm islam teokratiyaları və monarxiyaları 
bu sistemə keçəcəklər. Rasional sosializm isə öz növbəsində 
iqtisadiyyatı əsas hissəsi ictimai olan lakin şəxsi biznesə imkan verən, 
istehsal və xidmətlərdir. Ictimai müəsisələr isə yeni ağıla əsaslanan 
kollektiv idarə mexanizmi ilə idarə olunur.  Qiymətlər tələb - təkliflə 
müəyyən edilmir, yalnız maya dəyəri və ağılla ictimai fayda ilə 
əsaslandırlmış gəlirlər və vergilər əsasında müəyyən edilir. Yalnız 
məhsulun növü, miqdarı, forması, keyfiyyəti, istehsal yeri  tələb – 
təklif prinsipi ilə müəyyən edilir. 
 
Demokratiya, aristokratiya , monarxiya, diktatura, texnokratiya, 
naukokatiya? 
 
Qoyulan sual gələcək optimal cəmiyyət konstruksiyası üçün xeyli 
vacibdir. Əgər 2400 il əvvəl Yunan mütəfəkkirləri öz müşahidələrində 
aristoktratiya, demokratiya və monarxiyanın birgə kombinasiyasını 
düzgün quruluş hesab edirdilərsə,  hansı ki elə bu günkü dövlət 
qruluşları formaca, bəzən məzmunca da belə qurulmuşdur, yeni ağıl –
rasional cəmiyyət erası üçün bu prinsip yaxşı deyil. Müasir 
demokratikləşmə çağırışları da heç də demokratikləşməni nəzərdə 
tutmur. Əslində onların nəzərdə tutduğu demokratiya çox zərərlidir- o 
yalnız hakimiyətə gəlmək vasitəsi rolunu oynayır, hansı ki xalqların 
böyük əksəriyyətinin mənafeyinə ziddir. Xalqlara  kimin hakimiyyətdə 
olması deyi, normal yaşayış, iş, təhlükəsizlik, asayiş lazımdır.  Yeni 
cəmiyyət heç bir qrupun, fərdin üstünlüyü olmayan yalnız zəruri 
ehtiyacı həll edən ideyanın hakimiyəti olmalıdır. Şübhəsiz, bu ideyanı 
insanlar təklif edib müdafiə etməlidirlər, hansı ki onların adları vacib 
deyil və kodlaşdırılmalıdır. Məhz bu zaman obyektiv qərarlar, həllər 
layihələr yarana bilər. Yeni ağıllı cəmiyyət beləliklə statuslara görə 
deyil gələcək tələblər, elmi texniki bilkilər, real zərurət, effektiv 
qaydalar və həllər metodları ilə işləməlidir. Burada monarxiya qalığı- 
prezident və ya baş nazir vəzifəsi, şübhəsiz bu günkü mahiyyətində 
ləğv edilib onun yerinə baş dispetçer və ya növbətçi dispetçer 
olmalıdır. Aristokratiya – bu günkü varlılardan, xalqdan pul oğurlamış 
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sülalərdən, korporasiya nümayəndələrindən olan parlamentlər ləğv 
edilib onun yerində elmi institutlar - həmişəlik və sayı 
məhdudlaşdırlmayan elmi texniki ekspertlər, alimlər, müstəqil və rəsmi 
tədqiqatçılar qrupu olacaqdır ki, bu qruplar gələcək araşdırmaları, 
sosioloq, iqtisadçı, strategiyalar və s. yarım qruplarda birləşəcəklər. 
Demokratiyanın yerində - hansı ki yalnız sadə adamların bəzən 
həqiqətən seçkilərdə iştirakını nəzərdə tuturdu, əksər halda illuziya, 
maska idi- bütün xalq- statusundan asılı olmadan adi insanlar, müəllim, 
tələbə, şagird, fəhlə, kəndli, fermer, alim, mühəndis, məmur- daimi 
müzakirələrdə iştirak edərək, təşəbbüs və təklif irəli sürərək, tənqid 
edərək ilkin ideyaları elmi şuralarda baxmaq üçün  təşəbbüs edəcəklər. 
Beləliklə, yeni qərar qəbulu sistemi keçmiş baxışda demokratiyanı,  
naukokratiyanı, ekspertokratiyanı, texnokratiyanı futurologiyanı, elmi 
idarəetməni əhatə edəcəkdir. Burada nə prezident- şah, nə zadəganlar, 
nə də hansısa qrup, sülalə hakimiyyətə sahib olacaqdır. Bütün 
hakimiyət və idarə bütün xalqa məxsus olacaqdır. Siyasi terminlərlə 
desək, suverenlik həm sözdə, həm işdə yalnız xalqa məxsus olacaqdır; 
bu suverenliyi zorla qəsb etmək üçün heç bir vəzifə yaradılmayacaqdır 
və ya heç bir vəzifə səlahiyyətləri  buna imkan verməyəcəkdir.    
    
Elmin və ağılın idarəsi dövrü başlayır 
 
Elm və ağılın idarəsinin başlanması haqda bir çox proqnozlar vardır və 
real vəziyyət və şərait onu göstərir ki, artıq bu vaxt gəlmişdir.  Düzdür, 
cari idarəetmə də guya ağılla və elmlə aparılır. Lakin nə dərəcədə?  
Bəzi yerlərdə cəmiyyəti aldatmaq üçün görüntü yaradılır, bəzən başqa 
uydurulmuş  izahlar ortaya qoyulur, lakin baxırsan ki, elmdən və 
ağıldan uzaq qanunlar verirlir və icra edilir. Heç nəyi ağıllı beyindən 
və iti gözdən gizlətmək olmur. Yazılı tarixin başlanğıcından bəri 
təqribən 7 min ildir ki, insanlar idarə edənlər tərəfindən guya həmişə 
düz idarə edilmələri haqda aldadılır. Doğrudan da əgər düz olsaydı, 
heç müharibələr, ayrılmalar olmazdı; insanlıq xeyli inkişaf tapardı. 
Idarəetmədə sistemik bölmə aparsaq,  hesab etmək olar ki, yalnız 25 % 
düz idarə olmuşdur, ümumi qərarların 75 %-i irrasional, keyfiyyətsiz 
olmuşdur. Bu günə qədər istifadə edilən elmi biliklər yalnız hakim 
siniflərin əsas mənafeyini üstün təmin etməyə, qalan 80-90% əhalini 
isə  aşağı dözülə bilən səviyyədə, inqilab etmək fikrinə düşmədən 
yaşamağına imkan vermişdir. İnqilablar isə dözülmə sərhədləri 
keçildikdə olmuşdur. Dözüm hədləri isə müxtəlif xalqlarda müxəlifdir. 
Necə mala, qoyuna  qulluq edilir, yaşamaq şəraiti yaradılırsa, o çox 
süd, yun versin,  insana da  pul gətirən, gəlir gətirən, nemət yaradan  
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heyvan kimi baxılmışdır. Lakin heyvandan daha dözümlü, daha asan 
manipulyasiya edilə bilən,  çox funksiyalı obyekt hesab edilmişdir. 
Məsələn, ideoloji təbliğat və ya dini beyin yuma əməliyyatı ilə insanı 
çox asanlıqla hakim siniflərin,  ruhanilərin nökərinə, döyüşçüsünə 
çevirmək olar.  Bu gerçəklik getdikcə insanlara daha çox aydın olur. 
İnsanlar ayrıca hakim qrupların deyil, hamının mənafeyinə uyğun elm 
və texnologiyadan istifadə edilməsini tələb edirlər. Onlar günəş altında 
öz layiqli yerlərini tələb edirlər. 

Yeni elm və ağıl dövrünün gəlməsini  hətta dini nəzəriyyələr də, 
məsələn,  E. Blavatskayanın Teosofiya nəzəriyyəsi də göstərir (8). 
Orada inkişafı 7 pilləyə bölərək müəllif göstərir ki, artıq  5-ci mərhələ-
ağıl dövrü başlayır. Yəni indi yeni Buddaların,  Platonların  yaranması 
dövrüdür. 
      Mövcud şərait - informasiya texnologiyalarının inkişafı da bu 
dövrün real olmasını göstərir. Çünki bu dövrü həyata keçirmək üçün 
insanların ağlını toplamaq və ifadə etmək, ümumi strategiyalar, 
planlar, qanunlar, prinsiplər, əxlaq və s. etalon davranışlar, mədəniyyət 
yaratmaq lazımdır. Məhz informasiya texnologiyası bunu etməyi - 
fikirləri toplamağı müzakirə etməyi, ümumi ağlın formulə edilməsini  
qərar qəbulunu asanlaşdıracaqdır. Bu proses birbaşa demokratiya  
deməkdir və  bəşəriyyətin əbədi öz həyatını və gələcəyini özünün 
qurması olan  arzusunu yerinə yetirəcəkdir. İnsan daha heç kimi 
günahlandıra bilməyəcəkdir, hansı ağıla malikdirsə, elə də yaşayacaq, 
ona görə ağıllanmağın vacib olduğunu anlayacaq, elm öyrənməyi 
seçəcəkdir. 
     Teyyar de Shardinin Noosfera nəzəriyyəsi də ağıl dövrünün 
başlanmasını göstərir. 
       Avropada rasionalizm və gələcək elminin birləşdirilməsi ilə 
aparılan siyasətlər,  sənayeləşdirmə, maksimum iqtisadi artım indi 
Avropa alimlərinin  fikrincə tənqid edilir. Onlar deyirlər ki, bu 
insanlığa xeyir vermədi, əbədi problemlər qaldı, təbiət korlandı, 
dünyanın mənfi istiqamətdə inkişaf tendensiyası artmaqdadır. Lakin 
mənim fikrimcə, onlar real vəziyyətin səbəblərini düzgün müəyyən 
etmirlər. Səbəb rasionalizm və gələcək elmi, elmi- texniki inqilablar, 
texniki yeniləşmə deyil.  Səbəb yuxarıda qeyd etdiyim kimi qrup, sinif 
hakimiyyəti, yəni qrupokratiya – qruplar demokratiyası və liberal, 
idarə edilməyən bazardır. Belə ki, hakim qrup başqalarını bu idarə və 
qanunvericilikdən uzaqlaşdırır, qərar qəbuluna yaxın buraxmır. 
Demək, sadə dillə desək uğursuzluğun əsas səbəbi siyasətdir 
(partiyalar siyasəti). 
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        Böyük elm və texnika  mütəxəssiləri, layihəçi və konstruktorlar,  
tədqiqatçı və müəllimlər bu dövrdə hansı formada cəmiyyətin və elmin 
idarəsində iştirak edə bilər? Bunun forması tapılmalıdır. Məlumdur ki 
mövcud idarətmə struktutu və prinsipləri, hansı ki təkbaşçılığa 
əsaslanır,  yaramır. Düşünürəm ki, burada  aşağıdakı ilkin prinsiplər 
daha yaxşıdır: 

1. Əsas təkbaşçılıq deyil, kollektiv qərar qəbulu olmalıdır 
2. Bütün iştirakçılar öz statuslarını dəyişməməlidir və əsas işində 

müəyyən vaxt, məsələn (gündə  1-2 saat ) ayrmalıdırlar . Sonra 
6 saat əsas iş, 3 saat ictimai qərar qəbulunda iş 

3. Bilavasitə həllə qəbul edilmiş məsələnin tədqiqatçıları isə -bu 
yalnız qrup formasında ola bilər - bütün vaxtlarını ona həsr 
etməlidirlər. 

4. Elektron texnologiyasından aktiv istifadə edilməlidir - xüsusi 
proqram və internet giriş olmalıdır. 

 Yaxın gələcəkdə gözlənilən yeni idarəetmə inqilabına indi 
hazırlaşmaq lazımdır, bunun aşağıdakı plan üzrə olması yaxşıdır. 
1. Seçkilərdə yeni elm və texnika sinfinin nümayəndələrinin aktiv 

iştirakı və deputat və dövlət vəzifələrinə seçilməsinin təmini. 
Bunun üçün elm-intellektuallar partiyası  yaratmaq seçkilərdə 
təbliğat, müdafiə qrupları yaratmaq  lazım gələcəkdir. Partiya 
üzvləri: bütün elmi tədqiqatçılar, müəllimlər orta və ali məktəb 
müəllimləri və tələbələri, peşəkar həkimlər elmin bütün 
sahələrindən olan işçilər, mütəxəssilər, mühəndislər, texniklər 
yaradıcı insanlar 

2. Yeni qərar qəbulu sistemi 2 hissədən olmalıdır. 1) qərar qəbulu 
bütün problemlərin həlli, strategiyalar, büdcə, planlar, layihə və 
sərəncamlar. Burada bütün arzu edənlər xüsisi prosedur və 
mexanizmlə iştirak edir 2) xalis icraçılıq- qərar qəbulu 
səlahiyyətləri olmadan- yalnız hazır layihə və proqramlar icra 
edilir. 

3. Elm partiyası hakimiyyəti ələ alandan sonra  yeni sistemi 
hazırlayıb tətbiq edir, sonra seçkiləri ləğv edir, peşəkar 
siyasətçilərə, deputatlara  seçilmiş rəhbərlərə son qoyulur. Bütün 
cəmiyyət yeni mexanizmdə iştirak imkanları qazanır, yalnız arzu 
edənlər iştirak edir, heç kəs məcburən iştiraka dəvət olunmur.  

4. Təkbaşçı vəzifələr ləğv olunur, onların yerinə sistem nəzarətçisi, 
qərarları elan edən, məlumat yayan, məlumatla sistemi təchiz edən 
vəzifələri yaranır. 
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Xoşbəxt  gələcəyə salınan yollar  
 
        Ekonomist Mark Anielski  Həqiqi zənginlik və xoşbəxtliyin 
iqtisadiyyatı adlanan  yeni iqtisadi model təklif edir (9).  Bu model 
şəxsi və ev təsərrüfatını, biznesimizi və icma  rifahımızı , bizim həyat 
keyfiyyətimizi müəyyən edən dəyərlərlə uyğun  idarə etməyi təklif 
edir.Təbiət və sosial kapitalını sintez edərək bu system yeni mühasibati 
təklif edir ki, burada sosial, təbiət, yaradılmış  və maliyyə kapitalı bir 
balans vərəqində birləşdirilir. Belə dayanıqlı yaşayış baxışı  qarşılıqlı 
gücləndirilmiş və birləşdirilmiş effektivlik, bərabərlik, qarşılıqlıq 
prinsiplərinə  əsaslanır. Müəllif deyir ki, iqtisadiyyatda, mühasibatda 
və bisnesdə  həqiqi renessans həqiqi rifah və xoşbəxtlik yarada bilər.  
      Müasir elmi və fəlsəfi düşüncə isə digər yolları- idarəetmədə 
aşkarlıq, demokratiya, hakimiyyətlərin məsuliyyəti və hesabat verməsi, 
elmin idarəyə tətbiqini, kapitalist sahibkarlar isə həmişə olduğu kimi 
təkcə onların varlanmasına kömək edən və böyük əksəriyyəti onlardan 
asılı və kasıb edən azad bazarı təklif edir. Çin təcrübəsi dövlətin bazarı 
nizamlamasını, əməyə, bazara, qiymətlərə, nəticələrə nəzarətini, dövlət 
idarəsinin üstün olmasını təklif edir. 
       Gələcəyə getmək üçün yolların müxtəlifliyi yaxşı əlamətdir.  
Hansı məqsədləri və vəziyyəti əldə etmək üçün yol axtarırıq sualına 
cavab vermək lazımdır. Çünki hər məqsədin öz yolu var. Şübhəsiz, 
bəşəriyyətin ən ümumi bir arzusu var ki, o da  hər bir insanın sülhdə 
xoşbəxtliyi, insan kimi yaşaması və hörmət edilməsi, təhlükəsizliyidir. 
Qeyd etdiyim kimi real həyatda məqsədlər və onlara çatmaq üçün 
tədbirlər daim bir birinə zidd, biri digəri üçün daha çox maska rolunu 
oynayır. Niyə?   Bunun səbəbi odur ki, obyektiv olaraq bir konkret 
məqsədə çatmaq üçün bir yaxud bir neçə alternativ optimal yol var. 
lakin bu məqsədi həyata keçirən iştirakçılar- dövlət, şəxsi kompaniya 
və fərdlər- bu yolu fərdi ağılları ilə görməli, aşkar etməli və onu icra 
etməlidirlər. Məhz bu stadiyada bütün uyğunsuzluqlar, ağıldan kənar 
idarə və s. baş verir. Bəzən bilmədən, bəzən bilərək. Məhz ağılın fərdi 
və ya kiçik qrupa aid olması bu məsələnin kökündədir. Məhz bu 
problemi mən ən vacib hesab edirəm. Təklif etdiyim ideya məhz bu 
problemi həll etmək üçündür. Düşünürəm ki, insanları xoşbəxtliyə 
çıxarmaq üçün çox gözəl ideyalar mövcuddur. Lakin onlar siyasi 
quruluş vasitəsilə təhrif olunaraq yalnız siyasi sinfin- partiyanın, 
qrupun, planetin əksər əraziərində, habelə Qafqazda  hakim sülalənin 
mənafeyini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Demək, bizə 
siyasətdən xilas olmaq lazımdır. İndiyədək bəşəriyyəti məhz, qrup 
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mənafeləri siyasət əzmiş, inkişafını saxlamış və ya səhv istiqamətə 
yönəltmiş, insanlara əzab gətirmişdir.  
      Mən təklif edirəm ki, cəmiyyətin idarəedilməsi elə təşkil edilsin ki, 
hamı iştirak edə bilsin, təkbaşçılıq, tək hakimiyyət vəzifələri yox 
edilsin. İnsanlar o vəzifələri tutmağa deyil, ağılla idarədə birgə iştirak 
etməyə həvəslənsinlər.  İdarənin məqsədi gələcək, hər kəsin 
xoşbəxtliyi, təhlükəsizliyi, bütün cəmiyyət üzvləri və dövlət arasında 
harmoniya yartatmaq olsun və daim saxlansın. Bu fikir lap qədimdən 
bəşəriyyətin daim arzu etdiyidir. Əgər bu məsələ belə həll edilməsə 
bütün digər icra edilən və təklif edilən gözəl ideyalar mövcud dövlət 
idarəsi tərəfindən şikəst edilərək gözdən salınacaq, cəmiyyət iki: varlı 
və kasıb qrupa bölünməkdə davam edəcək, insanlar əbədi əzab 
cəkəcək, ədalətsiz, istismarçı idarə quruluşu davam edəcəkdir. Bu 
təklifin bütün əlamətlərinin hamısı rasional cəmiyyət konsepsiyasında 
əks olunmuşdur.   
Gələcək niyə və hansı formada baş verməlidir?  
Cavab. Gələcək zəruri olaraq indinin davamı və yeni forması kimi 
gəlməli; onun forması isə baş qalaktika, planet, ölkə trendinin və 
obyektin fərdi trendinin şərtini ödəyən formadır. 
Biz  haradan gəlmişik, haradayıq, hara gedirik? Hara getməliyik?  
Cavab. Biz yer planetində təbii evolyusiya nəticəsində əmələ gəlmişik. 
Planet sivilizasiyasının müxtəlif növləri və inkişaf səviyyəsində olaraq 
biz vəhşi heyvan həyatından insan həyatına keçmək prosesindəyik. Bu 
prosesdə zorlular xeyli müharibələr və zorakılqlar etmiş, nəhayət 21 
əsrdə əksər xalqlar dinc yaşamaq və əməkdaşlıq yolunu tutmuşlar. 
Zorlunun idarəsi və zəifi istifadə etməsi -həyat prinsipi dəyişməmişdir, 
yalnız maskası dəyişmişdir. Planet sivilizasiyası uşaqlıq (vəhşi dövr), 
yeniyetmə, cavanlıq, orta yaş və qocalıq , məhv dövrü siklində 
yaşayaraq hazırda orta yaş dövründən qocalıq  və müdriklik pilləsinə 
keçid prosesindədir. Biz bütövlükdə bütün bəşəriyyətin 
müvazinətləşməsi və sistem halına düşməsi, yəni yaxşılığa 
istiqamətində gedirik- bu ən qlobal trendir, əslində biz bunu bilavasitə 
hiss etmirik. Lakin həyat prinsipi (zorlunun idarəsi, yalnız özünü 
güdməsi) idarə edənlərin şüurunda dəyişmədiyi və əgər indiki idarə 
prinsipi və məqsədləri dəyişməsə biz məhvə gedirik. Mahiyyətcə bu 
fərdi(şəxsi, sinfi, qrup, milli) mənafelərin ictimai daha ümumi 
bəşəriyyətin- hamının  mənafeləri ilə düzgün balansının olmamasıdır. 
Bu balansı tapmağı və qurmağı  liberal bazar və mövcud sinfi (habelə 
sülalə, qrup) idarəetmə pozur.  Bunu bilərək biz planet vətəndaşları bu 
nəticyə yol verə bilmərik. Bəs hara getməliyik? Biz o istiqamətə 
getməliyik ki cəmiyyət özü özünü idarə etsin, fərdi və ictimai, qlobal 
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mənafelərin təminatında yeni ağıllı proporsiyalar qəbul olunsun, liberal 
bazar və sinfi idarə ləğv edilsin. Bu bəşəriyyətin xoşbəxtliyinin və 
planetin qorunub saxlanmasının qarantı olacaqdır. Bu ideyaların icrası 
rasional cəmiyyət konstruksiyasında maddiləşmişdir (10 və 11).  
   
RASİONAL CƏMİYYƏT 
 
Ümumi mülahizələr. 
         Bütün insan tarixi ərzində əsas həlledici məsələ insanlara elə bir 
ictimai qərar qəbulu mexanizmi vermək olmuşdur ki, onlar birlikdə 
onun vasitəsilə iştirak edib bütün məsələləri ortaya qoysunlar və onun 
ən optimal həllini tapsınlar. Lakin bu 2008 –ci ilədək baş verməmişdir. 
Bu ildə müəllif axtarılan həlli rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi haqda 
yazdığı  kitabı hazırlayıb nəşr etdirmişdir. Bu işdə marağı olmayan 
avtoritar – diktatorlar və onların şaykası belə mexanizmin yaranmasına 
imkan verməmişlər. Özlərini isə allahdan  və ya cəmiyyət tərəfindən 
təyin edilmiş ,“seçilmiş” şah, kral, xan, xəlifə, mer, baş nazir, prezident  
hesab etmişlər.  Elə bu gün də bu belədir. İnsan cəmiyyətlərini varlı, 
hərbi, dini siniflər idarə edir və başqa  sinifləri bu işdən uzaqlaşdırır. 
Dövlətlərdə hakim varlı siniflər  demokratiya pərdəsi altında 
diktaturanı qururlar 
      İnsanlara elə bir belə mexanizm lazımdır ki, bu onların yaxşı 
həyatını,  effektiv işini, təhlükəsizliyini, yaradıcılığını təmin etsin; 
onların uşaqlarına, gələcəyinə yaxşı yaşamaq imkanları versin.  
      Cəmiyyətin birgə həyatı, fəaliyyəti  və inkişfı  yalnız etik problemi 
həll edəndən sonra mümkündür.Yəni bu birgə həyat etik dəyərləri 
yaratmalı və daim istifadə etməlidir və onları pozmamalıdır. 
Bildiyimiz kimi etikanın əsasında bir işi gördükdə onun başqalarına 
zərər verməməsi, ümumi gəlir aldıqda onun bərabər bölünməsi, 
bərabər iştirak, öz hərəkətini başqalarının mənafeyi ilə uyğunlaşdırmaq 
tələbləri durur. Etikanın əsas məsələsi birgə işi necə təşkil etməkdir 
     Ümuminin mənafeyinə yönəlmiş  iqtisadi sistem Marksın təklif 
etdiyi sosializm olmuşdur. Lakin bu sistem böyük  nəzəri defektləri 
olduğu üçün və kommunistlər tərəfindən yaradıcı yanaşılmadığı - 
ehkam kimi qəbul edildiyi  üçün öz məqsədlərinə çata bilmədi. Lakin 
onun potensiyal imkanları var idi. Sosializm insanlara iş, pulsuz  
müalicə, təhsil, sosial təminat verdi.   Mənə belə gəlir ki, kommunist 
rəhbərlər onun tezliklə ləğv olunmasına özləri çalışdılar, çünki rüşvətlə 
topladıqları var dövləti istifadə edə bilmirdilər. Sosializmin eyibləri 
ləğv edilmiş yeni rasional sosializm növü də vardır ki, bu sistem insan 
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arzularına cavab verir. Bu sistemi Çin sosializmi misalında  qismən 
oxşar olaraq təsəvvür etmək olar.  
     Rasional sosializm  iqtisadiyyatın əsas hissəsi ictimai olan, lakin 
şəxsi biznesə imkan verən, istehsal və xidmətlərdir. Ictimai müəsisələr 
isə yeni ağıla əsaslanan kollektiv idarə mexanizmi ilə idarə olunur.  
Qiymətlər tələb təkliflə müəyyən edilmir, yalnız maya dəyəri və ağılla 
ictimai fayda ilə əsaslandırlmış gəlirlər və vergilər əsasında müəyyən 
edilir. Pərakəndə satış qiymətləri istehsal qiymətinin- maya dəyərinin 
dəqiq faizi miqdarında 20-30% təyin edilir.Yalnız məhsulun növü, 
miqdarı, forması, keyfiyyəti istehsal yeri  tələb – təklif prinsipi ilə 
müəyyən edilir. Rasional sosializmin daha yüksək pilləsi rasional 
cəmiyyət modelidir. 
       Eranın başlanğıcında İsus Xristos insanları və o dövrkü təsəvvür 
edilən cəmiyyətləri xilas etmək üçün yeni ideya - “hamını, düşmənləri 
də sev”- irəli sürdü. Bununla o bütün bəşəriyyəti xilas etmək istəyirdi. 
Bu çox yaxşı ideya idi.  Lakin bu ideya ikinci bir ideyanın da zəruri 
olduğu halda işləyə bilərdi. Bu da insanların maddi nemətlərə az meyl 
salmaları,  varlıların öz gəlirlərini kasıblarla bölməsi, yəni orta 
vəziyyətdə yaşamaq ideyası  idi. Bunu da İsa məsləhət görürdü. 
Reallıq göstərir ki, insanlar varlanmaqdan, daha çox maddi 
nemətlərəldə etmək uğrunda mübarizədən əl çəkə bilmir, çünki 
yaşamağın başqa üsulu yoxdur. Lakin qıtlıq, uduzmaq, kənara atılmaq 
qorxusu  qarşısında onları dəf etmək üçün mübarizə, yəni rəqabət 
insana hamını  sevməyə mane olur. Demək olar ki, dünyanın hər yeri 
bu situasiyadadır. Kapitalist – istismarçı sistemi isə hamını sevməyin 
qarşısını kəsir, hər kəs yalnız öz hayındadır, yalnız öz cibini düşünür. 
İnsanlar maddi həyat uğrunda fəaliyyətdən əl çəkə bilməz və hamını 
belə şəraitdə sevə bilməz. Bu halda o yalniz özünü, ailəsini, 
qohumlarını, dostlarını sevə bilər. Hamını sevmək üçün nemətlərin, 
imkanların bolluğu, asan əldə edilməsi lazımdır. İnsanın insanı qul, 
asılı etmək imkanları ləğv edilməlidir. İnsanın kələklə bütün nemətləri, 
pulu öz əlinə toplaması, başqalarını isə bundan məhrum etməsinə  
xidmət edən sosial mexanizmlər (dövlətlər, iqtisadi-hüquqi  sistemlər) 
ləğv edilməlidir. Bütün kapitalizm bu mexanizmdən ibarətdir. Demək, 
hamını sevmək necə reallaşa bilər? Bu məsələ həll edilməlidir. Əlbəttə 
böyük dühalar, Marks, Engels və digərləri bunun səbəbini tapmışdılar. 
Bu səbəb hamını sevməyin qarşısını kəsən istismardır - başqalarından 
əvəzi ödənilməyən istifadədir, yəni gəlirin onu yaradanlar arasında 
qeyri - bərabər bölünməsidir. Hamının hamını sevməsi yoxdursa, belə 
cəmiyyət daim müharibə, konfliktlər, narazılıq içində, dayanıqsız, 
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uğursuz olacaqdır. Bu problemin həlli mənim irəli sürdüyüm rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsində tapılmışdır. Bunun üçün burada: 
1) Elə bir ictimai idarə sistemi qurulur ki, hamı iştirak edir, yəni bütün 
arzu edənlər, istəməyənlər isə iştirak edənlərin kollektiv qərarı ilə 
avtomaik razıdırlar. Belə üsulla  nəticədə optimal qanun və qərarlar 
qəbul edilir. Nəticədə nemətlər, imkanlar  bolluğu və onların asan əldə 
edilməsi meydana çıxır ki, insanlar yaşamaq uğrunda kəskin 
mübarizəyə qoşulmur, canavar olmağa ehtiyac qalmır. 
2) hər bir nemətlərin istehlakında, əmək haqlarında rasional hədlər, 
kəskin fərqlənməyən aşağı və yuxarı hədlər müəyyən edilir. 
3) ictimai gəlir hesabına zəruri həyat ehtiyacları: mənzil, təhsil, 
müalicə, istirahət, mədəniyyət ödənir. Bununla insanın yaşamasına 
təhlükə ləğv edilir. 
4)  hamıya iş və bütün növlərdən olan iş, fəaliyyət, yaradıcılıq təmin 
edilir . 
5) istismarın qarşısı maksimum dərəcədə alınır. Qiymətlər rasional 
saxlanılır, artması qadağan edilir. 
       Bütün əlamətlərinə görə görünür ki, yeni dövr başlayır. 
Təkbaşçılıq ləğv edilib, idarə  iki qola ayrılmalıdır:  1)qərarların 
hazırlanması və 2) onu icra edənlər komandası. Qərarlar yalnız 
kollektiv – müdrik adamlar tərəfindən hazırlanmalıdır ki, o yüksək 
keyfiyyətə, düzlüyə , işləmə qabiliyyətinə, məsələni tam həll etmə 
keyfiyyətinə malik olsun. Müdriklik isə heç bir diplom yaxud 
sertifikatla, seçmə ilə müəyyən edilmir. Hər kəs özü- özünü heç 
olmasa bir məsələdə müdrik hesab edirsə, o iştirakçı olur. 
      Məhz dünyanın əsas problemi odur ki, hər şeyin nəzəriyyədə, 
sözdə optimal həlli az -çox tapılıb, hər şeyin, münasibətin optimal 
olmasa da babət  həlli var, lakin praktikada ona insanlar çox hallarda 
əməl etmirlər. Nə qanun, nə əxlaq insanları onu pozmaqdan 
çəkindirmir.  Bu gün problem ondan ibarətdir ki, hər problemin tapılan 
–tətbiq edilən həlli hökmən  bir tərəfin zərər çəkməsi, dözməsi, digər 
tərəfin  isə üstün təmin olmasını nəzərdə tutur. Adətlər, əxlaq belə  
qurulub.  Əzənlər düşünür ki, onların əzməsi əxlaqidir; əzilənlər də elə 
düşünür ki, bu əxlaqidir. İnsanlar bərabər haqlar haqda nadir halda 
düşünürlər. Bərabərlik anlayışının adətə keçməsi üçün, görünür, xeyli 
maariflənmə, təhsil, təlim, təbliğat, təcrübə tələb olunur. Bunların 
içərisində məhz təcrübə ən vacib amildir, belə ki, sözlər, təbliğat 
insanlara az təsir edir, ümumiyyətlə etmir, yalnız insan öz 
təcrübəsində, iştirakçı oluqda, öz başına gəldikdə dərk tdir, bu ona 
aydın olur və adətə çevrilir. Məsələn, demokratiya görməmiş adama və 
ya prezidentə nə qədər də onu təsvir etsəniz o başa düşməyəcəkdir və 
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demokratiya görüntüsü yaradıb cəmiyyətin gözünə kül üfürəcəkdir,  
yalnız o demokratiyanı təcrübə etsə və nəticəsini görsə onda 
inanacaqdır. 
       Digər misal. İnsanlar belə düşünməyə adət etmişlər ki, məhsul 
istehsalında  alınan ümumi gəlir, vergilər və materiallar, istehsal 
xərcləri ödəndikdən və işçiyə minimal – dözə bildiyi, sahibkarın 
aldada bildiyi maaş verəndən sonra bütün qalan digər hissəsi 
mülkiyyətçiyə çatmalıdır. Nə üçün? əgər bütün işçilər iştirak edərək 
kollektiv əmək nəticəsində məhsul iştirak etmişlərsə, niyə bütün gəlir 
(Marksın əlavə dəyəri) sahibkarın olmalıdır? Məhz bu proses 
istismarın, ədalətsizliyin kökündə dayanır. Demək, bu düşüncə də 
əvvəldən qeyri bərabərliyi - bir qrup insanların  az xeyir almasına, 
digər qrup adamların çox xeyir almasına hesablanmış əxlaq, adətdir, 
dəbdir.  
      Bəs əgər istehsal bir neçə işçi olmaqla avtomatlaşdırılmış 
avadanılığın hesabına baş verirsə onda bu əlavə dəyəri kim 
götürməlidir?  
      Adamlara dövlət vəzifələrini- hakimiyyəti ələ keçirmək 
ehtiyaclarından və bunun üçün vuruşmaqdan, seçki kampaniyalarından 
xilas edib, onlara öz həyatlarını, ümumi idarəsini , gələcəyini qurmaq 
üçün birgə qərar vermədə iştirak mexanizmi vermək lazımdır. Bu 
bəşəriyyətin bütövlükdə və hər bir cəmiyyətin - kənd, şəhər, region, 
ölkə- birinci məsələsi olmalıdr. Bu böyük məsələni həll etmək üçün 
qərar qəbulu prosedurları, etik  rasionallıq prinsipləri, qərar qəbulunun 
ümumi  elektron proqramı,  prosesin tam mərhələlərini əks etdirən 
mexanizmi, prosesi aparan institutlar yaratmaq lazımdır.  
      İcraçılar da eynilə qərar hazırlananda onların peşələri və işin 
növlərinə görə müəyyən edilməli  və xüsusi müqavilələr 
hazırlanmalıdır. Hər icraçının görəcəyi iş tam təsvir edilməli, əlində 
konkret layihə, proqram, plan olmalıdır. Məhz bu layihəni yerinə 
yetirmək üçün vəzifəyə təyinat aparılmalıdır, müqavilə bağlanmalı, 
orada habelə işin başlanğıcından axırına qədər ictimai müşahidə və 
faktların sənədləşdirilməsi, məsuliyyət, yoxlama, qiymətləndirmə 
qaydası mükafat və cəza, zərəri ödəmək və s. tələblər göstərilməlidir.  
       İcraçıları dövlətin ən böyük vəzifə postundan tutmuş ən aşağı 
orqanlara qədər heç birini seçki, səs vermə ilə seçmək olmaz. Yəni 
prezidenti, nazirləri, deputatları, heç bir ictimai müdiri, bələdiyyə 
sədrini seçməyə ehtiyac yoxdur.  Bu metod yaramır.  Yeni rasional 
cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə vəzifələr yoxdur. Demək, bütün lazım 
olan qanunlar və qərarlar yalnız kollektiv formada- iştirakçılara 
məhdudiyyət qoyulmadan- aparılır. Daha xüsusi deputata ehtiyac 
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yoxdur, habelə mövcud mənada başa düşülən prezidentə və nazirlərə, 
idarə rəhbərlərinə ehtiyac yoxdur. Onları adıcə dispetçer - növbətçi 
əvəz edəcək, hansı ki keçmiş və yeni qəbul edilmiş qanun və qərarları 
elan edəcək, onların icrasına rəsmi nəzarət (əvvəldən hazırlanmış 
prosedur və proqrama uyğun) edəcək. Daha doğrusu nəzarət maşınının 
dispetçeri olacaq, avtomatik göndərilən tələb və xəbərdarlıqlara əlavə 
olaraq telefonla da bir başa ictraçı ilə danışacaq. Hədlər, normalar 
keçildikdə təminat və məsuliyyət prosesininin avtomatik işə 
salınmasından  başqa insani ünsiyyət prosesini də  işə salacaq. Xarici 
dövlətə münasibətdə prezident ya baş nazir yalnız təmsilçi olacaq 
aldığı təklifləri qərar qəbulu sisteminə qoyacaq - qərar hazırlama 
prosesinə başlamaq üçün. Onun xarici əməkdaşa təklif edəcəyi 
təklifləri və mövqeyni isə yenə də əvvəldən “qərar maşını” 
hazırlayacaq- hansı ki hər kəs, habelə vəzifə tutan adamın özü də 
iştirak edə bilər. 
       Digər tərəfdən qanunların miqdarı azaldılacaq, onlar yalnız uzun 
müddətli dəyişməz fundamental qanunlardan və strategiyalardan 
ibarət olacaqdır. Strategiyaların tələb etdiyi operativ  işlək- inkişaf, 
fəaliyyət qanunları, instruksiyaları, planlar, layihələr yaradılacaqdır.  
Qərar maşını 1, 3, 5, 10 50 illik strategiyaları hazırlayacaqdır. Əsas iş 
proqramı strategiyalar olacaq və bütün dövlətin və təşkilatların, iqtisadi 
idarələrin, insanların fəaliyyəti yalnız strategiyalarla nizamlanacaq və 
onlara uyğun iş, həyat tərzi, fəaliyyət, yaradıcılıq həyata keçiriləçəkdir.   
       Deyə bilərlər ki, çoxsaylı insanlar kollektivi  bir vahid qərara gələ 
bilməz - hər kəsin digərinin qəbul etmədiyi  öz fikri olacaqdır. 
Doğrudan da hazırda idarəetmədə (hökumətdə, parlamentlərdə, şəhər, 
kənd, bələdiyyə idarəsində) az miqdarda iştirakçı təyin edirlər ki, onlar 
tez qərara gələ bilsinlər. Bu arqumentə cavab verirəm ki, müxtəlif 
fikirliyin səbəbi odur ki: 
 1) insanların öz şəxsi maddi, mənəvi,bilik, savad səviyyələri müxtəlif 
olduğuna  görə onların fikri müxtəlifdir. Buna görə onların konkret 
mənafeləri də müxtəlifdir, birinə bir şey lazımdırsa, digərinə (həmin 
şeyə  artıq malik olduğuna görə) başqa şey lazımdır. Ehtiyaclar –
nemətlər (mənəvi, maddi həyat, təhsil, sağlamlıq, sosial, bədii, mədəni, 
əyləncə və s.) piramidası isə hədsiz böyük və çox elementlidir. Və 
onun təpəsi  heç vaxt görsənmir. İnsan ağlı daim yeni - yeni nemətlər 
yaradır.  
       Məsələ necə həll edilə bilər ki, çoxsaylı insanlar tez, uzun 
mübahisə etmədən qısa müddətə avtomatik ümumi qərara gələ 
bilsinlər? Bəzi keçmiş tarixi hadisələri yada salsaq, şox asan bu 
məsələni həll edə bilərik. Məsələn, 1) biz aşkar edirk ki kapitalizmin 
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meydana gəlməsilə yeni burjuaziyanın əsaslandığı- tələb etdiyi 
bərabərlik ideyası  fiaskoya uğradı, bu ideyadan hamı deyil, yalnız 20-
30 % əhali istfadə edə bildi - bütün qapalı sistemlərdə bu yalnız belə 
ola bilər. Artığı mümkün deyildi, hamı istifadə edə bilsəydi, onda 
durğunluq, staqnasiyaya uğrama baş verərdi, ictimai sistem dağılardı. 
(Qeyd edim ki, indi bərabərlik imkanlarından istifadə edənlərin 
miqdarı artıq olan ölkələr dağılmaqdan ona görə xilas olur ki, onlar 
beynəlxalq ticarətin və xaricə investisiya qoymağın vasitəsilə sağ 
qalırlar.   Hamı hamını istismar etməyəcəkdi ki, onda kim varlana 
bilərdi?; 2) Çoxlu müşahidələr sübut edir ki, insanların savadı, şüuru 
daha artıq olduqca onlar bir birlərini tez başa düşür və vahid qərara da 
tez gələ bilirlər. Beləliklə, bu iki amildən istifadə edərək qoyulan 
məsələnini belə həllini təklif edirəm. Demək, insanların tez qərara 
gəlməsi üçün: 1) Onlar qəbul etməlidirlər ki, hamının maddi, mənəvi 
və mədəni nemətlərə, ehtiyaclara və təbii sərvətlərə, torpağa, yer altı və 
üstü ehtiyatlara eyni dərəcədə bərabər haqqı var. Heç kim heç kimdən 
üstün deyil. Bunların siyahısı tərtib edilib onlara ailədə, məktəbdə, 
praktiki təlimlərdə öyrədilməlidir. 2) onların savadları, bilikləri kifayət 
dərəcədə artırılmalıdır. Bunun da siyahısı tərtib edilib öyrədilməlidir-
adət etdirilməlidir. 3) ümumi biliklərdən (dünyabaxış, mədəniyyət, 
problem analizi, həlli axtarışı, sənədləşdirilməsi və s.) başqa insanlara 
gələcək haqda əlavə biliklər öyrədilməlidir ki, onlar hansı addımların, 
qərarların, davranışların hansı nəticə verə biləcəyini hesablaya 
bilsinlər, hər məsələnin strateji həllni elmi yolla tapa bilsinlər; 4) 
onlara xüsusi prosedurlar, kriteriyalar, eyni terminlər öyrədlməlidir; 5) 
onlara qərar qəbulunun praktiki təşkili , icrası mexanizmi (metod, bina, 
komputer, bilik bazası, ekspertlər, izah edicilər) vermək lazımdır ki, 
onlar bu mexanizmdən, prosedurlardan, biliklərdən istifadə edərək 
qərarlar, həllər verə bilsinlər.  Bu təklif edilən prosesdə əsas  şərt 
strategiyalardır ki, birinci növbədə onlar müəyyən edilməlidir, bunu da 
həmin (sayı qeyri məhdud olan) işirakçılar yaradırlar, fasiləsiz rejimdə. 
Sonrakı bütün qərarlar və idarə etmə  isə sadəcə strategiyaların icrasına 
aid olacaqdır. 
       Belə bir ümumi fikir vardır ki, insanlar bilmədən səhv edirlər, bu 
fikir hələ b.e.ə. Sokratdan gəlir. Guya  siyasətçilər bilmədən səhv  
qanun, strategiyala yazır və ya pozur, hüquqlari bilmədən insanlar 
istismar olunur, aldadılır.  Mən belə müşahidə edirəm ki,  səhv 
etməkdə, səhv qərar qəbul etməkdə iki səbəb eyni dərəcədə doğrudur. 
Həm bilərəkdən səhv etmək, həm bilməyərəkdən. Əksər hallarda məhz 
hamı bilə - bilə pozur, səhv seçimlər edir, xüsusilə dövlət idarəsində 
bəzən bilmədən səhv edirlər, bəzən qəsdən bilərək edirlər- bu zaman 
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səhvi səhv deyil, düzgün sayırlar.   Bu moment dövlət idarəsində səhvi 
və düzü fərqləndirə bilən xüsusi elmi ekspert qrupu yaratmağı tələb 
edir ki, texniki sistemlərdə olduğu kimi filtr rolunu oynasın. Burada 
habelə impuls verici, nasazlıqları aşkar edici, qeyd edici,  təmizləyici 
və yeniləşdirici vasitələri də  sosial –siyasi sistemə daxil etmək lazım 
gəlir. 
     Yeni rasional həyat tərzi standartlarının zəruriliyi. Bəşəriyyət üzvü 
üçün optimal ağıllı həyat  tərzi standartları işləyib hazırlamaq və onu 
insanlara öyrətmək lazımdır. Bu standartda hər ailəyə maksimum 1 
maşın – yalnız  onun işi tələb etdikdə, zərurət olduqda, ictimai 
nəqliyyat olmadılqda; yemək hədləri, ev əşyaları, mebelin miqdarı, 
optimal tikinti materialları, mənzil, mədəniyyətdən istifadə növləri 
vaxtı və real imkanları, təhsil, səhiyyə, ünsiyyət və s. tələbatların 
optimal ödənməsi nəzərdə tutulmalıdır.   Bu standartlar qeyri – optimal 
istehlakı - qidalanma, geyinmə, maşın çoxluğu, yaşayış sahəsi, bir 
ailənin özünün becərə biləcəyi torpaq sahəsi norması təyin edilməli və  
həddindən artıq miqdarda torpağa sahiblik  qadağan edilməlidir. Qalan 
bütün torpaqlar ictimai mülkiyyətdə qalaraq, ictimai istismar olunmalı 
və müəyyən bitki layihələri üçün (buğda, qarğıdalı əkmək, mal heyvan 
saxlamaq və s. cüzi qiymətlə arendaya verilməlidir.  
       Artıq pulların istifadəsi. Mən oxuculara bir sual vermək istərdim. 
Onlar ictimai mülkiyyət olan istehsal və xidmət müəsisəsində işləmək 
istərdilər, yoxsa şəxsi mülkiyyətə aid belə obyektlərdə? Bu cavabın 
işçi üçün onun görmədiyi cox ciddi və fərqli nəticələri vardır. İctimai 
mülkiyət müəsisəsində işlədikdə bütün əlavə dəyərlə qazanılan gəlir 
ictimai büdcəyə gedir və yenə də ictimai işlərə - təhsil, səhiyyə, sosial 
təminat - sərf olunur. Şəxsi mülkiyyətdə olan müəsisədə işləyərkən isə 
bütün əlavə dəyər sahibkarın cibinə gedir. Və işçi əlavə heç bir şey 
almır. Buradan çox adi və vacib nəticə çıxır. İnsanlar çalışmalıdırlar ki, 
onların ölkəsində daha çox ictimai müəsisə olsun, hətta onları 
subsidiyalarla, güzəştlərlə sağ saxlamaq lazımdır. Dövlət üçün əsas 
məsələ  daha çox pul qazanmaq olmamalıdır- əksinə daha çox adamın 
– hamının əmək hüququnu təmin etmək olmalıdır. 
      Kapitalist prinsiplərilə əllərə çoxlu pullar toplanır. Məsələn, 500 
adam dünyanın 5 milyard əhalisinin malik olduğu sərvətə malikdir.  
Bundan da əlavə 200 milyona qədər milyoner vardır.  Bu adamlar 
əlbəttə özləri istəmədən bazar sisteminin nəticəsi olaraq həddən artıq 
varlı olmuşlar. Və öz pullarını nə etməyi də bilmirlər. Banklara 
qoyanda periodik böhranlar nəticəsində təqribən pullarının yarısını 
itirirlər. Qızıl, platın, almaz aldıqda isə  bu pullar bəşəriyyətin 
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inkişafına xərclənə bimir, yaradılmış sərvət dondurulub dövriyyədən 
çıxarılır.  
      Ağıl məsləhət görür ki, məhz insanlardan toplanmış bu pul şəxsi 
olsa da, ədalətsiz iqtisadi sistemin nəticəsi olsa da  yenə də aktiv olaraq 
xalqların həyatının yaxşılaşdırlmasına sərf olunsun. Yox ki sadəcə 
kasıblara, xəstələrə  paylansın, xeyr, ancaq maddi elmi texniki və 
istehsal bazası yaradılmasına sərf edilsin.   Eyni zamanda belə 
varlıların hədsiz istehlakını qadağan edən qanunlar verilsin, məsələn, 
bahalı şəkil almaq, təmtaraqlı toy etmək, bahalı restoranda yemək 
yemək, bahalı hoteldə qalmaq, ən bahalı maşın almaq və s.  lakin daha 
yaxşı üsul qadağanlar deyil, gəlir alma prosesində elə hədlər qoymaq 
lazımdır ki,  insan onun həyatını iki dəfə artıq təmin edən miqdardan 
artıq gəlir ala bilməsin, yaxud aldıqda bu ictimai inkişaf fondunda 
toplansın, həmin adamın adındakı hesabda olaraq. Yalnız lazımı 
müalicə, şəxsi və ailənin həyat ehtiyacları olduqda ondan şəxsən 
istifadə hüququ ona verilsin  və cəmiyyətin inkişafına: elmə, yeni 
dərmanlar, metodlar, cihazlar, qurğular, ixtiralar, istehsal və xidmət 
müsəsisələri yaradılmasına xərclənsin. Bu fondun idarə heyəti də məhz 
həmin adamlar olmalı onlara əlavə ictimai priveligiyalar verilməlidir. 
Hətta müəyyən ölkələri , dövlətləri onlara idarəetməyə də vermək olar 
ki, onlar hər bir vətəndaşın işləməsi və xoşbəxt həyatını təmin etməyə 
qarantiya versinlər,  bunun üçün öz pullarından, ağlından, 
ideyalarından istifadə etsinlər. Uyğun olmayan qanunları isə 
dəyişsinlər. Onlara həmin ölkələrin fəxri kralı, padşahı, qrafı, bəyi 
titulu da vermək olar. 
 
Ailə. Qadın, kişi,  uşaq –vahid ailə münasibətlərinin ən yaxşı həlli  
tapılmalıdır. 
 
Bu gün elə bir ölkə yoxdur ki, bu münasibətlər yüksək səviyyədə tam 
həll olunsun. 
       Qadın kişi arasındakı münasibətlər optimal həll olunmadığına görə 
bir çox xəstəliklkər yaranır və yayılır, ailələr dağılır, uşaqlar lazımı 
tərbiyəni ala bilmir, nəticədə cəmiyyət yarımçıq qeyri - mədəni, bir 
yerdə yaşamağa hazır olmayan üzvlərdən ibarət olur. Bu vəziyyət 
ümumi inkişafı, maddi rifahı pisləşdirir, əxlaq nizamlayıcı rolunu icra 
edə bilmir. Müxtəlif ölkələrdə çox müxtəlif münasibətlər, dəyərlər 
qəbul olunmuşdur. Əgər müsəlman ailəsində əsas və çox zaman əməl 
edilən  dəyər ailənin zorakılıqla və bir birinə dözməklə qoruyub 
saxlamaqdırsa, Qərbdə hər kəsin şəxsi azadlığı, şəxsi mənafeyi  daha 
böyük dəyərə malikdir. Müsəlman orta Şərqində çox arvadlılıq 
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normaldırsa digər ölkələrdə tək arvadlılıq normal sayılır. Çoxlu 
miqdarda boşanmalar, bir tərəfin ölümü ilə dullar və ya qəza, xəstəlik 
nəticəsində ailə qurmaqdan və cinsi əlaqədən məhrum olmuş kişi və 
qadınlar  böyük problemdir. Cənubi Şərqi Asiyada ailədə 
harmoniyanın qorunması Konfuçi prinsipi – hər ailə üzvünün öz 
vəzifəsini yerinə yetirməsi, böyüyə hörmət düşüncəsi mövcudur. İslam 
dünyasında isə qadının kişiyə tabe olması, xəyanət etməməsi prinsipi 
hakimdir. Lakin  nəzəriyyə başqa, gerçəklik başqadır. Əgər prinsiplər 
könüllü icra olunsaydı, daha nə var idi ki.  
      Ailədə bütün üzvlər arası münasibətlər və hər birinin şəxsi həyatı  
necə  optimal həll edilə bilər? Bunun üçün ümumi fəlsəfi prinsipi - 
harmoniyanın prinsipini müəyyən etməliyik. 
Ailədə harmoniya prinsipləri, düşünürəm ki, aşağıdakılar olmalıdır:  
1. Hər bir genderin yalnız qohum olmayan və əks cinsdən olan və 

sağlam insanla cinsi həyata təbii hüququ olması, bunun ağıllı, 
zərərli olmayan formalarının müəyyən edilməsi və ictimai 
qanunların və mədəniyyətin buna hökmən yol verməsi –qanun və 
adətlərdə uyğun formulə edilməsi. 

2. Ailənin elə qurulması və qarantiyaların olması ki, uşaq olduqda 
onu tam böyüyüyb tərbiyə alıb ilk maaş alana qədər birgə və ya 
onlardan biri saxlaya bilsin. 

3. Bir ailədə yaşayan hər bir üzvün digərinin şəxsi avtonom həyatına 
zərər vurmaması, zorla qarşımaması, başqa cür olmağı tələb 
etməməsi. Bir- birinin xoşuna gəlməyən hərəkətlərin edilməməsi 

4. Hər ailədə hər bir üzvün eyni zamanda ümumi razılaşmaya görə 
ümumi davranış normalarının olması,  ümumi strategiyanın 
müdafiəsi və icrasında iştirak və ailənin nüfuzunu qaldıran 
davranışların olması, ailənin xarici təsir və hücumlardan 
qorunmasında  söz və əməl birliyi, gücünə görə iştirak,  qarşılıqlı 
kömək və məsləhətləşmə və qarşılıqlı hörmət. 

 
Aşağıdakı optimal həlli təklif edirəm. Qadın, kişi , uşaq və ailə 
münasibətlərini- ailə  və ya dostluq qurulması, saxlanması ,uşağın 
tərbiyə və problemləri - idarə etmək üçün ictimai xidmət yaradılması  
lazımdır 
      Bu xidmət lazımı bina, avadanlıq elmi tədqiqat psixoloji və 
futuroloji yardım və məsləhət strukturundan ibarət olaraq vəzifəsi  həm 
təhsil, təlim aparmaq, kişi qadının psixi fiziki uyğunluğunu yoxlamaq, 
birgə həyatına müəyyən ehtimalla qarantiyanın olmasını müəyyən 
etmək, ailə qurulandan sonra isə müşahidə və araşdırma aparmaq  və 
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yönəltmək olmalıdır. Bu xidməti əlbəttə dövlət və ya şəxsi biznesmen 
yarada bilər. Bu yeni əsrdə yeni peşələr, yeni xidmət deməkdir. 
 
Üzvlərilə və təbiətlə tam əlaqələndirilmiş və müvazinətləşdirilmiş 
bütöv cəmiyyət (dövlət)  yaradılmalıdır. 
  
     Dövlətlə cəmiyyət, icma, vətəndaş, ailə, uşaq, qoca  arasındakı 
münasibətlər optimallaşdırılmalıdır . Cəmiyyət yalnız bütün üzvlərinin 
bir - birilə və dövlətlə bağlanması,   qarşılıqlı asılılıq, hörmət və 
ehtiyaclarının ödənməsi şərtində dayanıqlı, konfliktsiz, problemsiz   
ola bilər. 
       Bütöv cəmiyyət belə ola bilər ki, onun bütün üzvləri aid olduqları 
icmalar (ailə, məktəb, tayfa, məhəllə, kənd, şəhər, rayon, ölkə 
cəmiyyəti, ictimai təşkilatlar, vətəndaş birlikləri və dövlət idarə 
strukturları)  daxilində öz avtonom mənafelərini azad təmin edə 
bilsinlər və öz icmalarından da bunun üçün lazımı təsir, imkan, kömək 
alsınlar, əvəzində həmin icmalara da öz öhdəçiliklərini (ümumi 
davranışlara əməl etmək, kömək etmək, imicinə və icmaya və üzvlərə 
zərər vurmamaq) yerinə yetirsinlər. Bu qayda üzrə, yəni təsir - əks təsir 
əlaqəsi ilə və ya insanlar və onların aid olduğu icmalarla belə bağları 
ilə  bütöv müvazinətləşmiş cəmiyyət yarana bilər.  Lakin gerçəklik 
necədir? Dərin araşdırma göstərir ki, ən çox dövlət idarələri ilə insanlar 
arasındakı qeyd edilən zəruri bağlar- əlaqələr  könüllü, lazımı formada 
saxlanmır, bir tərəfli qaydada dövlət tərəfindən pozulur. Bu onda 
özünü göstərir ki, dövlət idarəsi hamıya yaşamağa imkanlar yaratmır 
və olan imkanlarda isə  ayrıseçkilik edir. Məmur, məhkəmə və hüquq 
sisteminin və bütün dövlət icra aparatının  onun tərəfində olduğunu 
bilərərk  öz işini icra etmək üçün rüşvət tələb edir. Bunun əsas səbəbi 
odur ki, hələ indiyədək bəşəriyyətin inkişafında idarə sistemi yalnız 
bir qrupun, bir adamın, partiyanın, kapitalist sinfin əlində  
qalmışdır. Ona görə də həmin qrup varlanmaq və daim vəzifədə 
qalmaq məqsədilə özünə faydalı olan idarə sistemi, məhkəmə və dəqiq 
proporsiyaları nəzərə almaqla parlamenti  təşkil edir. Qanunları da 
özünə uyğun yazır. Belə bir cəmiyyət əlbəttə bütöv, müvazinətli 
cəmiyyət sayıla bilməz, məhz bu səbəbə görə burada inam yoxdur, 
milli xarakter və əxlaq aşağı səviyyədədir, inkişaf zəifdir, xalq daha 
kasıb və rəzildir. Belə cəmiyyət çox asanlıqla dünya hegemonlarının 
tələsinə düşür, onun rəhbərləri rüşvətlə ələ alınıb xarici dövlətin 
maraqlarına xidmət etməyə cəlb edilir- onun təbii sərvətləri xarici 
hegemonun idarəsinə keçir, ərazisi xarici ölkə üçün satış bazarına və 
hərbi bazaya çevrilir, ölkədə istehsal, elm, texnika qəsdən aşağı 
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səviyyədə saxlanılır. Bəşəriyyətin inkişaf trendi məhz belə vəziyyətdən 
çıxmaq istiqamətindədir. Bir xalq tez çıxır, digəri bu bataqlıqda xeyli 
qalmalı olur, məhz hakim sinfin yaratdığı milli xarakter və əxlaqa, 
düşüncə səbəbilə. Məhz belə hakim sinfə bu daha sərfəlidir. Ona görə 
də insanlar bilməlidirlər ki, hakimiyətə can atan onun uğrunda vuruşan 
insanlar onlara yaxşı həyat gətirmək üçün bunu etmirlər, yalnız öz 
varlanması, hegemoniyası üçün edirlər. 

Ayrıca ölkədə və dünyada sülh və sabitlik,  hər şəxsiyyətin 
xoşbəxtliyi rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində necə həll edilir?  
Müharibə və inqilabların, kasıblıq və aclığın, terrorozmin, geriliyin   
səbəbi nədir? Şübhəsiz, bunların ümumi səbəbi ölkə və dünya bəşər 
sisteminin idarəsinin, həyat tərzinin, fəaliyyətin düzgün konstruksiya 
edilməməsidir. Əlbəttə dünya inkişafı rasionallıq prinsipinin tələbi ilə 
öz - özünə səhvlər və cəhdlər metodu ilə yaxşılaşmağa 
(rasionallaşmağa) doğru gedir, bu ziq – zaq, qalxma - yenmə yolu ilə 
olsa da.  Lakin nə üçün biz gözləməliyik ki, nə vaxtsa işlər düzəlsin- 
biz yüz illərlə gözləməli olarıq. İnsan ağlı, onun yaratdığı metodlar, 
Gələcək Araşdırmaları elmi  imkan verir ki, biz bu məsələləri özümüz 
konstruksiya edək və onlar tez həll olsun, insan iztirablarına son 
qoyulsun. Çünki məqsədyönlü fəaliyyət daha səmərəlidir. Göstərilən 
sülh və insanın xoşbəxtliyə çatması məsələsi bu tədqiqatda texniki, 
siyasi, sosial, yaradıcılıq, fəlsəfi məsələ kimi irəli sürülmüşdür. 
Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi  bəşəriyyətdə baş verən bəlaların, 
nayrazılıqların aşağıdakı səbəblər nəticəsində olduğunu hesab edir 
(10): 

1. Bütövlükdə bəşəriyyətin və tərkib hissələrinin - ölkələrin 
düzgün təşkil quruluşuna malik olmaması və düzgün  idarə 
olunmaması. Bu, insanlara münasibətdə, hüquqlarda diskriminasiya, 
səmərəsiz qanunlar, məsuliyyətsiz, korrupsiyalı idarə, irrasional 
idarənin olması ilə xarakterizə olunur. 

2. Əməyin nəticələrinin düzgün bölünməməsi. Bu problemi həll 
etmək üçün, demək, düzgün idarəetmə konstruksiya edilməli və əməyə 
stimulu azaltmadan, onun nəticələrinin ədalət prinisipinə uyğun 
düzgün bölmə mexanizminin tapılmasından ibarət texniki məsələ həll 
olunmalıdır.  Bu isə   düzgün qərar qəbuletmə qaydalarının və 
prinsiplərinin yaradılması deməkdir.  

3. Hər davranışın ehtiyacdan sonra ikinci əsası olan dünya, 
təbiət, cəmiyyət, insan haqda səhv fəlsəfi  baxışların, habelə mif, 
paradigma, adət, etalon, dəbin səhv olması və ya bir qrupun 
baxışlarının , hansı ki yalnız onların mənafeyini güdür, bütün 
cəmiyyətə sırınması və cəmiyyətin baxışları kimi qələmə verilməsi. 
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Göstərilən məsələlər aşağıdakı kimi həll olunur. 
 
1. Təşkilatı quruluşun və idarənin səmərələşdirilməsi. 

Müşahidə və araşdıma göstəmişdir ki, dövlət idarəsinin həyata 
keçirilməsi  və lazımı qanunların qəbulunun hakim - əsas cəmiyyətdən 
fərqli- qrup tərəfindən edilməsi  nəticələr üçün əsas müəyyənedici 
amildir. Digər amillər isə: a) elmi metodların tətbiqi; b) gələcəyin 
düzgün təsəvvür edilməsi, c) məsələlərin düzgün formulə edilməsi və 
prioritetlərin seçilməsi; d) düzgün starategiya və planlar qurulması; e) 
fəaliyyətin koordinasiya edilməsi  və nəzarətdir. Hər hansı qrup 
hakimiyyətdə olduqda, şübhəsiz, yalnız öz qrupunun üstün mənafeyini 
güdür və ona görə idarə bütün cəmiyyət mənafeyi üçün səmərəli 
olmur. Bu problemi həll etmək üçün a) birbaşa demokratiya - 
cəmiyyətin hər bir üzvünün qərar qəbulu və qanunvericilikdə iştirak 
etməsi və qrup demokratiyasından imtina; b) birbaşa hər kəsin 
idarənin icrasında iştirak edə bilməsi təklif olunur.  Bunun üçün c) 
məmurların illik qiymətləndirilməsi və yenidən postların azad bilik və 
bacarıq, əxlaqi davranış, qərar qəbuletmə, strategiya qurmaq və 
planlaşdırmaq bacarığı yarışı vasitəsilə doldurulması təklif edilir. 
Belə formada  hər etnik qrup, kənd, şəhər, region üzrə hər bir vətəndaş 
iştirak etmiş olur. Bunu həyata keçirmək üçün rasional qərar qəbulu 
prosedurları və rasionallıq prinsipləri  və bunu istifadə edəcək 
xüsusi komputer proqramı və ictimai idarəetmə, məlumat və ekspertiza 
qərar qəbulu institutları  yaradılması təklif edilir. Məhz buraya gələrək 
və ya gəlmədən evində hər kəs istəsə qeyd olunaraq məlumat bazasına 
girərək ölkə, şəhər, region, qəsəbə, və kənd üzrə  qanun vericilikdə və 
strateji, idarə, büdcə qərarları və inkişaf layihələrində iştirak edə bilər. 
Hər kəsin iştirakı məhz qeyri - bərabərliyi, konfliktləri aradan qaldırar 
və  mənafelərin bərabər müdafiəsinə və rasional qanun və qərar 
qəbuluna səbəb olar. Məmurların qiymətləndirilməsi və hər kəsin 
idarədə iştirak imkanı - ali rəhbərdən tutmuş aşağı məmuradək- 
rüşvətxorluğun, dələduz adamların idarədə qalmasının, pis idarənin 
qarşısını alar. 

Kommunist sosializmindən  fərqli olaraq rasional cəmiyyətdə 
kommunist  diktatutrası deyil, lap başlanğıcdan kollektiv qanun və 
qərarvericiliyi və ictimai nəzarət olunan və qiymətləndirilən  icra tətbiq 
edilir. Digər tərəfdən, burada təkbaşçılıq deyil, yəni ”ağlım necə kəsir, 
elə edirəm” deyil, kollektiv ağılın qoyduğu formada icra həyata 
keçirilir. İcraçının ağlının, mənafeyinin rolu yoxdur. O yalnız kollektiv 
formada hazırlanmış hazır qanun, layihə və sərəncamları icra edir. 
Lakin aşağı idarə səviyyələrində icraçının hər hansı bir qərar verməsi 



 156 

ona həvalə edilmişsə o öz ağlı ilə deyil, yenə də kollektiv ağılla qəbul 
edilmiş strategiyalarına, rasionallıq, təbii insan, həyat hüquqlarına, 
zərər verməmək prinsiplərinə  uyğun qərar verə bilər və hər bir kəsin 
onun səhv etməsi iddiası ilə onu məhkəməyə, və ya nəzarət, ictimai 
qiymətləndirməyə çəkmək haqqı var. Təklif olunan sistemdə məmur 
istədiyini edə bilməz: diskriminasiya, öz qohumlarına imkan yaradıb, 
başqalarına imkan verməmək, rüşvət almaq, istədiyi yerdə ictimai 
torpağı satmaq, şəhəri mağazaya çevirmək, ictimai əmlak olan ağacları 
qırıb yerində ev, supermarket tikdirmək, öz ailəsi üçün ictimai 
vasitələrdən istifadə etmək, büdcəni mənimsəmək, xalqı aldatmaq, 
infrastruktur tikinilərində 50% vəsaiti mənimsəmək, seçkini 
saxtalaşdırmaq, kiminsə cibinə narkotik, qumbara qoymaqla həbs 
etmək, öz funksiyasını icra etməkdən imtina etmək və s.   

Rasional cəmiyyətin xarakterik cəhətlərindən biri odur ki, bu 
cəmiyyət bir konkret başçısı, rəhbəri olan cəmiyyət deyil, tarixdən 
indiyədək olmuş ağa - qul sistemi cəmiyyətindən fərqli olaraq. Burada 
səlahiyyətli başçı yoxdur. Yalnız dövrü olaraq (həftədə, ayda və s.) 
dəyişilən sistemə xidmət edən dispetçerlər var . Burada ierarxik tabeli 
məmurlar pilləkəni yoxdur. Burada avtonom özünü yalnız ümumi 
qəbul edilmiş strategiyalara, planlara, prinsiplərə uyğun idarə edən 
icmalar var. Fasiləsiz, gecə və gündüz, hədlər qoyulmadan qərar 
qəbulu, elmi araşdırma, problem həlli prosesi işləyir. Dipetçer onun 
nəticələrinin aşkar edilməsinə və elan edilməsinə, məlumatı yaymağa 
xidmət edir (elektrik stansiyası, kimya zavodu dispetçeri kimi), təcili 
həlli tələb oluan (göndərilən təklifləri) məsələləri “qərar maşınına” 
daxil edir, qərar qəbulu səlahiyyəti olmadan. Digər nəzarət dispetçeri 
isə bu prosesin düzgn getdiyini müşahidə edir. Hər icma bilavasitə 
ümumi icmanın –dövlətin üzvüdür. Əvvəl icmalar ümumi – dövlət 
strategiyalarını, planlarını, prinsiplərini hazırlamaqda iştirak edir, sonra 
ümumi hazır strategiyalara və s. uyğun olaraq icma inkişafının 
strategiya və planlarını, vəzifələrini müəyyən edirlər. Idarəyə nəzarəti 
icma elmi texniki şurası  rəsmən və hökmən və istəyən hamı  nəzarət 
edir və ümumi qərarlar hazırlanmasında isə istəyən hamı və şura - 
hökmən  iştirak edir. Yuxarı pillə -ümumi dövlət icraçıları  aşağıya 
vacib göstərişlər (nəyi necə etmək, kimə vəzifə vermək) verə 
bilməzlər- yalnız nəzarət məlumatları, hansı ki aşağı icma şurasında 
baxılır və hər icma icraçıları öz icma şuraları və üzvlər - vətəndaşlar 
qarşısında (yalnız texniki işləri görmək üçün) məsuliyyət daşıyır. 
2. Əmək və onun nəticələrinin bölünməsi məsələsinin həlli.  
İndiki  əməyin təşkili forması əməyə - çalışmağa güclü stimul 
yaradaraq və saxlayaraq insanları bərk teylor sistemi ilə işlədir.  Lakin 
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bu əməyin nəticələri pula çevrilərək (və ya pulla ölçülərək) əmək haqqı 
, bölmə və yenidən bölmə, ticarət və banklardan keçmə prosesi  
vasitəsilə yenidən qruplaşmağa başlayır-nəticədə pullar 10 -20 %  
əhalinin əlinə toplanır(dövləti saymasaq). 

Bu pulları (nemətləri) yaratmış əmək, elm, idarə adamları (80-90% 
əhali) onlara düşən az miqdarda  pul ilə yaratdıqları və ya istehsalında 
iştirak etdikləri nemətləri lazımı qədər əldə edə bilmirlər. Həmişə 
ehtiyac içindədirlər. Əlinə pul toplamış 10-20 % əhali - varlılar və 
dövlət məmurları  həmin pulla israfçılıq edir, səmərəsiz istifadə edir, 
xərcləməyə yer tapmır, həddən baha hotellərdə qalır, özlərinə 
milyonlarla dollara bina tikir, şəkil alır, toy edir və s. Beləliklə, 
yaradılan nemətlər bolluğunun cüzi hissəsi  80 % əhaliyə xidmət edir, 
çox hissəsi isə daha az 10-20% varlı - hakim sinfə çatır və səmərəsiz 
sərf olunur. Böyük sayda dövlətlərdə isə ictimai  sahəyə ayrılan  
nemətlərin  çoxu dövlət məmurları, oliqarxlar və onlarla birləşmiş 
transnasional kompaniyalar və daxili monopoliyalar  tərəfindən bu ya 
digər üsulla mənimsənilir. 

Bu problemi həll etmək üçün  rasional rentabellik normaları, 
pərakəndə satışın dəqiq gəlir faizi normaları, əmək haqlarının istənilən 
sahədə və ticarətdə stimulları təmin etmək şərtilə qismən və rasional 
bərabərliyi,  əməyin rasional təşkili, təhlükəsizliyi və iş növlərinin 
unifikasiya olması, bərabər və eyni peşə  əməyinə bərabər haqq 
verilməsi, əmək haqqı və mükafatların rasional təyin edilməsi; 
maaşların  maksimum və minumum hədlərinin təyin edilməsi,  
hamının  bilavasitə  işləməsinin təşkil edilməsi; hər kəsə zəruri normal 
həyat səviyyəsi təmin edəcək əmək haqqı verilməsi, normal həyat 
səviyyəsi standartlarının qəbulu,  habelə azad qiymət siyasətinin ləğvi 
aparılmalı, dövlətin rüsum və həddən artıq vergi  və tarif qoymaqla 
süni qiymət artımına yol verməsi dayandırılmalıdır. Elə edilməlidir ki, 
istehsalda və onu adamlara çatdıran, iştirak edən və xidmət edən  bütün 
adamlar qismən bərabər əmək haqqı alsın, fərdi və ya ictimai sektorda 
iqtisadi obyektin inkişafı təmin edilsin,  heç kəs süni qiymət artırmaqla 
və əlavə istismar etməklə artıq pul ala bilməsin. Bütün qiymətlər asan 
kalkulyasiya edilsin və əmək haqqı hissəsi dəqiq göstərilsin. 
Nəzəriyyədə azad qiymətlər və azad bazar ləğv edilir, yerinə rasional 
əsaslandıılmış stabil - düzgün qiymətlər və rasional idarə olunan bazar 
təklif edilir. Həm ictimai sektorun (dövlət - ictimai idarə edilən), həm  
də şəxsi sektorun olması  qəbul edilir. Rasional cəmiyyətdə əmək və 
mükafatlandırma sahəsində qısa ifadə etsək, belə prinsip qəbul edilir:  

Hər bir şəxs və ya kollektiv, təşkilat yaratdığı məhsul, xidmət 
müqabilində optimal və digər əmək növləri ilə rasional 
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balanslaşdırılmış  olaraq öz həyatı və inkişafına (sağlamlığı, istirahət, 
ailə) tələb olunan bərabər miqdarda eyni ölçmə üsulları və 
qiymətləndirmə metodu vasitəsilə hesablanan  mükafat almalıdır.  Bu 
prinsip istehsal və xidmət edəniin – satanın, təmir edənin  artıq 
qiymətlər qoymamasına qarantiya verir. Və qiymətlərin sabit qalmasını 
təmin edir. İstehsal qiymətləri maya dəyəri və yaşayış, inkişaf faizini 
və vergini əlavə etməklə  müəyyən edilir, sonra topdan satış dəqiq 
rasional faizlə, daha sonra bir pilləli  pərakəndə satış qiyməti rasional  
dəqiq faizlə icra edilir. Daha sonrakı alıb - satma qadağandır və malın 
istehsal, topdan və pərakəndə satış qiymətləri üstündəki birkada  
göstərilərək sonrakı əllərə keçərək   qiymət artmasına qadağan qoyulur 
və cəzalandırılır. Əgər qiymət artırsa, demək, kimsə əsas prinsipi 
pozmuşdur. Bu rasional prinsip vəhşi kapitalizmin əsas nizamlama 
prinsipi olan  tələb və təklif prinsipini ləğv edir. Məhz tələb və təklif 
prinsipi  az miqdarda yüksək varlılar və çox miqdarda kasıblar 
yetişdirir və plansız idarəetmə, krizislər, istismar yaradır; qiymətlərin 
fasiləsiz qalxmasını, bahalı ölkələrin, şəhərlərin, varlıların  
yaranmasına səbəb olur. Nəticədə bəşəriyyətin böyük əksəriyyəti 
bahalığa görə maddi nemətlədən istifadə edə bilmir, halbuki bütün 
nemətlər hamının yaşamasına çatır, hətta artıq da qalır. Lakin 
insanların zəhməti və  effektiv texnikanın köməyi ilə yaradılmış 
nemətin böyük hissəsi a) dövlətlər tərəfindən hərbə, silahlanmaya, 
səmərəsiz istifadəyə, məmurların mənimsəməsinə gedir  b) 
kapitalistlərin əlinə keçir, onlar da həmin gəlirlərin insanlara 
çatmasının, istehlakının qarşısını alır, toplayır, işsiz saxlayırlar. 
Nəticədə bəşəriyyətin  beşdə biri ac yaşayır. Ümumi gəlirlərin belə 
bölümü və istifadəsi həm kapitalist, həm sosialist ölkələrində baş verir. 
Dünyada qiymət artımı tendensiyası davam edir və ucuz ölkələr də 
buna qoşulmağa məcbur olur. Bu, kapitalizmin və kapitalistlərin  
idarəni öz əlinə almasınin, sosializmdə isə bir qrupun monopolist qərar 
qəbulu hüququnun vəhşi nəticələrindən biridir. Rasional cəmiyyətdə 
isə istehsal olunan mal və xidmətlərin alıcısı əvvəldən planlaşdırılır - 
dünyanın bu yerində, yaxud başqa yerində. Burada kapitalizmin 
yaratdığı eyiblər olmur, olacağı halda isə rasional kollektiv düşüncənin 
tətbiqi ilə məsələ həll olunur. 
3. Dünya baxışların düzgün olmaması və ya səhv qəbul edilməsi 
məsələsinin həlli.  

Bu səbəb, yəni baxışlar - ətraf dünya (dünya və yerli mühit- sosial, 
mədəniyyət, həyat tərzi, idarə xarakteri, əxlaq  və s.) haqda görüşlər, 
fəlsəfi baxışlar hər bir davranışın, idarənin, fəaliyyətin, nəzəriyyənin 
əsasıdır. Təkcə baxışları dəyişməklə cəmiyyət və dövlət idarəsinin 
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bütün sahələri kökündən dəyişilə - yaxşılaşdırıla bilər. Baxışlar inkişaf 
və xoşbəxtliyə, rasionallığa uyğun olsa, həmin cəmiyyət yaxşı 
yaşayacaqdır.  

Hər cəmiyyətdə qüvvədə olan hakim baxışlar mövcudur və bu 
onların həyat səviyyəsinin, inkişafın göstəricisidir. Məsələn, hakim 
qrupun baxışları-öz qrupuna üstünlük verməsi, bütün cəmiyyət 
mənafeyini ikinci dərəcəli sayması həmin cəmiyyətin bütün 
bədbəxtliklərinin səbəbidir. 

Xüsusilə, a) hamının iştirakı və mənafeyinə uyğun; b) dünya 
bəşəriyyətinin topladığı ən son ağıla və təcrübəyə uyğun  rasional 
baxışlar yaratmaqla  cəmiyyət həddən artıq səmərələşə bilər. Məsələn, 
1) mövcud qanunların təminatı və asayiş cəza vermə üsulu(həbs) ilə 
təmin edilir. Bu nəticədə ona səbəb olur ki, insan qanunu pozanda 
polis, prokuror, məhkəmə sevinir, həbsxanalar qanun pozanlarla 
doldurulur və insanlar daha pis vəziyyətə salınır. Halbuki, belə metod  
qanun pozanların sayını azaltmır, insanlar təbii olaraq qanun və 
qaydaları pozmağa meyllidirlər, bu onların xassəsidir. 2) Əgər başqa 
baxış tətbiq etsək, məsələn, qanun və asayişin pozulmalarının baş 
verməzdən qabaq qarşısını almaq, belə meylli və meylli olmayan 
insanlara zəruri  təlimlər, izahatlar və yaşamaq, işləmək, yaratmaq 
imkanları vermək. Bu halda başqa idarə sistemi və sosial, iqtisadi 
tədbilər, tədris institutları, müalicəxanalar yaratmaq lazım gələcək 
insanları həbs etməyə ehtiyac olmayacaq.  

Sülh və xoşbəxtliyin əldə edilməsi məsələsi  sadəcə “gəlin sülhdə 
yaşayaq və xoşbəxt olaq” deməklə  qazanıla bilməz.Yuxarıda 
göstərildiyi kimi bu nəticələr üçün konkret və tələb olunan kimi 
davranmaq, təşkil və idarə strukturunu bu nətəcəyə gətirəcək formada 
rasional qurmaq lazımdır. Yəni insanlar bir - birinə düz münasibət 
saxlamalı, başqasının haqqını pozmamalı, birgə əmək və təbii 
ehtiyatların nəticələrni hər kəsə bərabər çatmasını təmin etməli, 
düzgün idarə olunmalı, hər kəs öz borcunu tam və məsuliyyətlə yerinə 
yetirməlidir. Xüsusilə, bu dövlətlər daxilində və arasında ciddi əməl 
olunmalıdır. Bu məsələdə də  ümumi baxışlar əsas rol oynayır. 
Müşahidə olunur ki, dövlət daxilində sülh göstərilən qaydada əldə 
olunmursa, həmin xalqın böyük problemləri olur- parçalanma və 
xaricdən aqressiya, xarici zorakılıq və dağıdıcı təsir, ölkədə 
hakimiyyətin diktaturası, azadlığın pozulması, demokratiyanın 
kəsilməsi, diskriminasiya və korrupsiya idarəsi – qarantiyadır. 
 
Yeni rasional - kamil cəmiyyətdə dinlərin rolu 
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Yeni rasional sivilizasiyada insanlara faydalı olmaq üçün, 
millətləri və xalqları bir- birindən ayırmağa son qoymaq üçün dinlərin, 
xüsusilə, islamın reforma olunması ehtiyacı  daha kəskin meydana 
çıxır. Xristianlıq isə xeyli reforma olmuşdur. Ona yenə reforma 
lazımdır. Teist dinlərinin əsas istinad mənbəyi olan Tanrının məna və 
mahiyyəti, nə olması; görünməz dünya - mələk, cin, ruhlar elmi 
formada öyrənilməli və burada olan yanlışlıqlar və səhv mənalar aşkar 
edilməlidir. Bu sahədə olan həqiqəti demək və yazmaq qadağanları 
ləğv edilməlidir. Bu qadağanlar güman ki, bütün dövlətlərdə vardır. 
Dinlər, şübhəsiz, bu günkü formada kamil cəmiyyətə uyğun deyil və 
onları birdən ləğv etmək mümkün deyildir. Ona görə onları reforma 
etmək və xalqlara və bütövlükdə bəşəriyyətə faydalı formaya salmaq, 
zərərli cəhətlərini ləğv etmək; daha yaxşısı, onları birləşdirib vahid bir 
elmi - din yaratmaq lazımdır, hansı ki əsas funksiyası fövqaladə 
qüvvələrə qorxu yaymaq və onlara sitayiş deyil, cəmiyyətin üzvü kimi 
onun işlərində, səmərələşməsində, problemlərinin həllində aktiv 
iştirak; əxlaqın təbliği, humanist, psixoloji, sosial  xidmətlər, elmi 
meditasiya  olmalıdır. 

Təklif edilən rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində, şübhəsiz, dinlər 
araşdırılmış Tanrı və digər görünməz varlıqlar müəyyən qədər 
öyrənilmiş və məntiqi nəticələr   əldə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir 
ki tək tanrıya sitayiş dinlərinin ruhaniləri: İslam və İudaizm tanrıya 
antropomorfik – insani xassələr özlərindən uyduraraq səhv tanrı 
anlayışı yaratmış və ondan biznes və hakimiyyət məqsədi üçün istifadə 
edən dini sinif yaratmışlar. Xristianlıq isə 16 əsrədək ilkin 
nəzəriyyəsində və köklərində olmasa da  kilsələr tərəfindən hakimiyyət 
və biznes vasitəsi, insanlığa sərbəst düşüncə imkanı verməyən  alətə 
çevrilmişdir. 

Keçmiş dini Tanrı anlayışlarının əsasən səhv olması dəlillər və 
məntiqlə əsaslandırılır. Bu səhv anlayış və izahların bəşəriyyətə 
gətirdiyi qırğınlar və insan qrupları arası, millətlər arası düşmənçilik və 
bəlalar aşkar edilmişdir. 
 
Yeni ağılla qurulacaq rasional cəmiyyətin nəzəri əsasları  
 
1. İctimai sistemdə kənar hədlər: varlılıq –kasıblıq; biliklik və 
savadsızlıq;  demokratiya –tiraniya; yüksək gəlir və aşağı gəlir; hərbi 
gücün ən son yüksək və aşağı hədləri xeyli zərərli nəticələr verir. Belə 
son hədlərə malik cəmiyyətlər ən daynıqsız və qeyri sabit 
cəmiyyətlərdir. İki ən son hədlərə malik olduqda cəmiyyətdə 
ierarxiyalar qurulur. Yüksək həddə malik olanlar aşağı həddə malik 
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olanları əzir, istismar edir, hakimiyyəti ələ keçirir, belə təbii qanun 
nəticəsində təbiət korlanır, müharibələr konfliktlər törəyir, kasıblıq, 
varlılıq meydana ıxır. Bu hadisə təbii fiziki, bioloji  qanunlara 
uyğundur. Belə ki bu qanunlar ağılın olmadığı, əxlaqa malik olmayan 
cansız təbiətin və qeyri şüurlu canlı təbiətin qanunudur. İnsan isə 
şüurlu və ağıllı varlıqdır. İnsan cəmiyyəti təkcə təbii fiziki və bioloji 
qanunlarla təşkil oluna və idarə oluna bilməz. Olunca onda onun 
sonu gələr, daim müharibədə, siniflərin mübarizəsndə olar, təbiəti tez 
xarab edib planeti yararsız hala salar. Deməli, xalqlar və bəşəriyyət 
daha yaxşı yaşamaq üçün  hökmən ağılla idarə edilməyə möhtacdır. O 
öz insani ağıllı təşkili formasını tapmalıdır ki, bu mexanizm vasitəsilə 
ağlını müəyyən edib, ümumiləşdirib birlikdə qəbul edib və icra edib öz 
vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Təbiətin və qeyri insan varlıqlarının təkcə 
yaşamaq-olmaq məqsədindən başqa insanın məqsədi yaxşı, xoşbəxt 
yaşamaq, daim fayda almaq üçün təbiəti qoruyub saxlamaq; gələcək 
nəslinin qayğısına qalmaq, müharibə etməmək, dinc yaşamaq 
olmalıdır. Bu məqsədlər insan üçün ən optimaldır, hansı ki heç bir 
heyvanın və cismin məqsədi deyil. 
2. Bəşəriyyətin və bütün ölkələrin bütün təşkili strukturunu idarə edən 
azlıq onun belə qalmasını istəyir. Məhz mövcud bu sistem onların 
vəzifələrdə qalmasına imkan verir, onların xalqları istismar etməsinə, 
hegemonluğuna imkan verir. Məhz həmin qruplar tərəfindən bütün 
onlara sərf edən normalar qanunlaşdırılıb idarə qaydaları, məhkəmə 
normaları təyin edilib. Hazırki idarəedən siniflər bütün elmi, 
iqtisadiyatı, mədəniyyəti özlərinə xidmət etməyə məcbur edir. Bu 
vəziyyət bəşəriyyəti kamilləşməyə, hamı üçün ədalətli struktur və 
qanunlar yaratmağa mane olur. Bu problemi həll etmək üçün lazımdır 
ki, hər bir ölkədə rasional ağıllı prinsiplərə uyğun idarə sistemi 
qurulsun, hamı birbaşa iştirak edə bilsin. Hazırkı idarə sistemində 
hamının iştirak etməyinin qarşısı dövlət, deputatlar, vəzifələr, 
təkbaşçılar vasitəsilə alınır. 
3. İnformasiya texnologiyaları nə qədər inkişaf etsə də hamının idarədə 
iştirakının qarşısı müxtəlif hiylələrlə alınır, həqiqətin yayılması və 
öyrənilməsinə qarşı mövcud siyasi, millətçi qurumlar, iqtisadi 
hegemonlar əks tədbirlər görürlər. Məsələn, mənim yaratdığım rasional 
cəmiyyət haqda sayta düşmənlər tərəfindən  cürbəcür əlavə oxşar və 
mənasız saytlar yaradılaraq, cürbəcür əks məqalələr uydurularaq 
məlumat içərisində o itirilmişdir. Bunu kim edir?  Şübhəsiz bunu edən 
erməni millətçiləri, hegemon   kapitalist dövlətlərinin kəşviyyat 
idarələridir ki, həqiqətin insanlara çatmasına, insanların reallığı düzgün 
başa düşməsinə mane olmaq istəyirlər. Məgər mənim etdiyim iş, 
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insanları xilas edən ideyalar irəli sürmək və onları həqiqəti başa 
düşməyə kömək etmək pis işdir? Bu reallıq göstərir ki, xalqların 
idarəsi hökmən hegemon siniflərdən, korporasiyalardan azad 
edilməlidir, ağılla qurulmalıdır, bu halda heç bir millətçi qrup ya 
iqtisadi siyasi qrup özbaşınalıq edə bilməyəcək, haqq işə qarşı dura 
bilməyəcəkdir. 
4. Şər qüüvvələr hakim qurumlarla, parlamentlərlə, hökumətlərlə 
asanlıqla birləşir. Həmrəy olurlar. Niyə bu mümkün olur? Ona görə ki 
bütün ölkələrin idarəsi kiçik bir azlığın istismarçı sinfin əlindədir, ona 
görə də onlar hökmən zorakılığa, sinif mənafeyinə üstünlük verirlər; 
bütün hiyləgər üsullardan, aldadıcı manevrlərdən istifadə edirlər. 
Eynilə şər qüvvələr də (millətçi, xəyanətkar, terrorist, oğrular, 
hakimiyyət hərisləri eyni metodlardan istifadə edirlər və bir- birinə 
xidmət müqabilində həvəslə kömək edirlər. Məsələn, belə şər 
qüvvələrə Erməni daşnak partiyası nümumədir. Onlar Avropanın 28 
dövlətinin  parlamentlərində həmin xalqlara dəxli olmayan və onların 
bilmədiyi, sübutlara malik olmadığı uydurma erməni soyqırımının 
tanınması haqda qərarı qəbul etdirmişlər. Gülünc və məntiqdən 
uzaqdır, tarixçi alimlər, elmi araşdırma institutları kənara qoyulub, 
lakin bu dövlətlərin parlamentləri belə qərar qəbul etmişlər. Həmin 
dövlətlərin burada məqsədi nədir? Həmin parlamentlər məhz xalqlı 
deyil, varlı qrupları təmsil etdiyi üçün onlar sadəcə pula satılmış, 
maliyyə cəhətdən yeni seçkilərdə müdafiə haqda şirnikləndirici vədlər 
və qarantiyalar almış, varlı siniflərin mənafeyini güdmüş və qərar 
vermişlər. Əgər həmin ölkələrdə xalqların azad fikir bildirmək imkanı 
olsaydı, onlar   belə qərar verməzdilər. Gördüyümüz kimi müasir 
təmsilçilik institutu nə qədər ağılsız, qeyri- demokratik və öz xalqına 
qarşı zərərli qərarlar, qanunlar verə bilər ki, bu sistemdən qurtarmaq 
lazımdır. 
5. Dinlərin də cəmiyyətin yaxşılaşdırılması haqda fikirləri vardır. 
Bütün monoteist dinlər islam, xristianlıq və yəhudilik,  habelə 
buddizmdə də deyirlər ki, yeni peyğəmbər gələcək və o dünyanın ağası 
olacaq, onda ədalət olacaq. Belə fikir əsassızdır. Dünyaya ağa lazım 
deyil. İndiyədək olan tarix göstərir ki, tək şəxslər insanlığı xilas edə 
bilməz (bir bəladan çıxarıb, digər daha pis bəlaya düçar edə bilər), 
insanlığın xilası onların kollektiv fəaliyyəti ilə ola bilər. Yəni onlar 
hökmən birgə idarədə iştirak etmək üçün lazımı mexanizmlər 
yaratmalı və özləri iştirak etməklə qərar qəbul etməlidrlər. Özləri 
bilavasitə qanun verməlidirlər. Belə mexanizm olmasa bunu onlar edə 
bilməyəcək və daim varlı qruplar onların əvəzindən qərar verəcəklər. 
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6. Ən yaxşı ictimai təşkil strukturu və idarəetmə, həyat prosesi yalnız 
ağılın tətbiqi ilə əldə edilə bilər. Başqa sözlə insanların həyat 
nailiyyətləri onların ağlına uyğun olsa, onda orada uğurlar ola bilər. 
Lakin mövcud belə idarə strukturları və təcrübə ağlın  vacib iştirakını 
nəzərdə tutmur. Ən yaxşı ağıl isə məlumdur ki kollektiv ağıldır. Məhz 
yeni ağıllı cəmiyyət strukturu ağılın üstün və vacib tətbiqini nəzərdə 
tutur. Bunun üçün xüsusi mexanizmlər yaradır ki, onlar kollektiv ağılı 
toplayıb və emal edib ən yüksək səviyyəli yollar göstərsin, həllər 
versin. 
7. Bütün problem və nayrahatçılıqların, konflikt və müharibələrin 
zorakılıqların səbəbi dünyanın öz struktur quruluşundadır. Bunu izah 
edirəm. Neorasionalist fəlsəfə nəzəriyyəsi deyir ki, bizim material 
makrodünyada hər bir şey ( bitki, mineral, insan, cəmiyyət) çoxluqdan 
ibarətdir. Çoxluğu təşkil edən hər element isə zəruri olaraq 
müxtəlifliyə malikdir. Onların hər birinin nöqteyi nəzərindən digərləri 
ondan fərqlidir, yəni ona əksdir (bu subyektiv fikirdir. Əslində 
obyektiv yanaşsaq əks deyil, fərqlidir) Demək, çoxluq müxtəlif fərqli 
elementlərin kombinasiyası olmaqla onların birgə işi- qarşılılı əlaqələri 
çoxluğun bütövlüyünü, sabit dayanıqlığını və müəyən dövr üçün 
yaşamasını və ümumi keyfiyyətini –xassələrini müəyyən edir. Bununla 
bərabər hər element (hissə, üzv) fərdi avtonomluğa malikdir, yəni 
özünün olma şərtləri, yaşama üsulu vardır. Element həm özü olduğu 
kimi olmağa, qalmağa çalışır-yeniləşərək dəyişərək, kamilləşərək, 
uyğunlaşaraq, həm də çoxluğun onun öhdəsinə qoyduğu vəzifələri-
funksiyaları yerinə yetirməlidir. Hər bir element olduğu kimi qalmaq 
istəyir ( məsələn, dəmir dəmir kimi, insan insan kimi, ailə ailə kimi və 
s.). Bu momentə diqqət verin.  Cansız aləmdə bu qanun rahat təmin 
olunur. Lakin insan cəmiyyətində ailədə, kənddə, icmada, şəhər və 
dövlətdə bu prinsip daim pozulur. Daha dəqiqi, çoxluq üzvü olan bir 
komponent tərəfindən pozulur. Niyə? burada insanın psixoloji xassəsi 
işləyir, adətən hər insan yalnız özünü güdür və münasibətdə olduğu 
adamın da eyni yaşamaq, olmaq haqqı haqqında heç düşünmür, 
etinasız yanaşır, yaxud yadından çıxarır. Hər kəsə öz işini, məqsədini 
həyata keçirmək lazımdır, başqaları bu zaman hansı zərəri alacaqlar, 
necə olacaqlar onu düşündürmür. Eyni modellə cəmiyyətə 
münasibətdə dövlət işləyir. Əgər  avtomobil konstruksiyasında 
konstruktorun ağlı ilə hər bir detal-təkər, podşipnik, plastik hissələr və 
s - öz funksiyasını soyutma, nəzarət, idarə, düzgün əlaqələndirmə və 
montaj nəticəsində dəqiq yerinə yetirirsə və olduğu kimi qalırsa, insan 
cəmiyyətində zorakılıq, aldatma, hiylə nəticəsində bir tərəf digərinin 
təbii həyat hüquqlarını pozur. Nəticədə bu böyük nayrazılıqlara, 
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konfliktlərə düşmənçiliyə və müharibələrə səbəb olur. Ziddiyyətlər 
meydana çıxır. Lakin ziddiyyətlərin meydana çıxmasının ikinci səbəbi 
də var. Beləki, hər bir cisim, mineral, insan və ya cəmiyyət iki əks 
xassənin, mahyyətin tarazlığı altında olmalıdır- bu onun olma şərtidir. 
Məhz insan və onlardan əmələ gəlmiş icmalarda bu tarazlıq bir qrup 
(şəxs) tərəfindən şüurun olması səbəbilə daim pozulur- özünə əks 
hissəni əzir, məhv etməyə çalışır. Nəticədə dayanıqsız, daim konfliktdə 
olan qeyri-effektiv  icma meydana çıxır ki, o da belə vəziyyətdə çox 
qala bilməz, məhvə doğru getməlidir. Məhz bu, ziddiyətin meydana 
çıxmasının ikinci səbəbidir. Heraklitdən başlamış, Kanta, Marksa, 
Leninə və müasir burjua və marksist filosoflarına qədər - əksər fəlsəfi 
nəzəriyyələr ziddiyyətləri, başqa sözlə əksliklərin mübarizəsini 
inkişafın hərəkətverici qüvvəsi hesab edirlər. Və bunu təbii qanun 
sayırlar.  Belə düşünməklə onlar hamısı səhv edir. lakin yaxşı 
qurulmuş cəmiyyətdə “əksliklər” hesab edilən hissələr mübarizə 
etmədən də cəmiyyət daha sürətli inkişaf əldə edə bilər, nəinki 
mübarizə edə- edə. Irəli sürdüyüm obyektiv neorasionalist fəlsəfə isə 
deyir: heç də əkslikləin mübarizəsi qanunu yoxdur.  Çoxluq yaranması 
və həyatı dövründə hissələrin müvazinətləşməsi –ierarxik 
strukturlaşması (xüsusilə, müəyyən dövr üçün kimin kimə tabeçiliyi, 
kimin kimi idarə etməsi; nəyin nə ilə tarazlaşmasının  möhkəm 
müəyyən edilməsi və dövr başa çatdıqda – yeni situasiyada bu 
məsələnin yenidən müəyyən edilməsi) qanunu mövcuddur. 15, 17 
daşdan ibarət saatda bu daşlar heç də mübarizə etmədən ümumi 
işlərinin nəticəsində vaxtı dəqiq göstərilər. Çoxluqlar - müxtəlifliklərin 
(müxtəlif xassəli hissələrin, üzvlərin) spesifik və müəyyən dövr üçün 
dayanıqlı və balanslı kombinasiyadır. İnsan tərəfindən yaradılmış və  
a) zorakılığa əsaslanmış çoxluqlar və b) harmonik uyğun müvazinətli 
razılıqlı layihələndirilmiş, yaxud belə təbii formlaşmış çoxluqlar ( 
şeylər, cisimlər, icmalar, ailələr, bitkilər və s.) var. Hissələrdən insan 
və ya təbiət tərəfindən yaradılmış çoxluqların optimal kombinasiyası 
heç də ziddiyətlərə yol vermir. Digər tərəfdən insan tərəfindən 
yaradılmış yeni kombinasiyalar: maşın və qurğular, icma və təşkilatlar 
və dövlət strukturları, idarələri əgər onlar optimal konstruksiya 
edilibsə, yeniləşmə və sazlanma, təmizlənmə və daim nəzərdə tutulmuş 
vəziyyətdə olma mexanizmlərinə də malik olmalıdır. Bu halda da 
ziddiyyətlər meydana çıxmır, heç bir “əkslik” adlandırılan şey digəri 
ilə mübarizə aparmır və dayanıqlı, optimal cəmiyyət və s.  əldə etmiş 
oluruq. Əksliklər və ziddiyyətlər məsələsinə qayıdaraq qeyd etməliyəm 
ki, Heraklit ziddiyətləri, şübhəsiz, yaşadığı cəmiyyətdə görmüşdü, bu 
hakimiyyətlə, xalq arasında, sahibkarlarla azad insanlar, qullar 
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arasında idi. Lakin sonrakı filosoflar və siyasətbazlar həvəslə bu 
ideyadan yapışdılar, istər Marksizm – leninizm, istər əks idealizm 
düşərgəsi nümayəndələri. Səbəb o idi ki, onların hamısı hakimiyyətə 
sahib, yaxud ona xidmət edirdi, ona görə ziddiyyətləri təbii elan 
etməklə özlərinin yol verdiyi yaxud verəcəyi səhvlərin, 
ədalətsizliklərin və ağılsızlıların nəticəsində dövlətlə insan, icmalar və 
cəmiyyət arasında ziddiyyətlər yarandıqda onu cəmiyyətə təbii qanun 
kimi izah edir, öz səhvlərini bununla ört-basdır edirdilər. Heraklitin 
dövründən hələ indiyədək optimal cəmiyyət konstruksiyası 
qurulmadığına görə daim zorakılığa, ədalətsizliyə istismara əsaslanmış 
mövcud quruluşlarda  iki tərəf arasında mübarizə gedəcəkdir ki, biz 
bunu hər gün öz ölkələrimizdə, ətrafımızda və dünya mətbuatından 
görürük. 
      Təklif edilən rasional cəmiyyətdə bu problem çox asan həll olunur, 
hamınn idarədə iştirak etmək imkanları,  daim yeniləşmə, təmizlənmə, 
sazlanma mexanizmləri, yeni rasional əxlaq və davranış, yeni təhsil və 
ədaləti təmin edən sistem vasitəsilə. Həmin avtomobilin konstruktoru 
vəzifəsini öhdəmə götürərək mən elə bir ictimai iqtisadi konstruksiya 
təklif etmişəm ki, nəticədə tam harmoniyalaşdırılmış dövlət -cəmiyyət; 
ailə- ailə üzvü; qadın –kişi; insan- icma, məktəb, idarə arasında tam 
razılaşma əldə edilə bilir. Dövlət vətəndaş, ailə, kənd, şəhər, icma 
qarşısında öz vəzifələrini düzgün və dəqiq icra  edir, digər tərəfdən 
vətəndaş və icmalar da öz ümumi cəmiyyət qarşısındakı vəzifələrini 
tam və dəqiq icra edir. Başqa sözlə istənilən halda “nə şiş yanır, nə 
kabab “  və ya “qoyunlar da sağ qalır, canavar da tox olur”. 
8. İnsanı xarakterizə edən keyfiyyətlərdən biri onun yaradıcı, öz 
həyatını yaxşılaşdırmağa çalışqan olması, özünün zəruri miqdarda 
torpağı, alətləri, yaratmaq imkanlarına malik olmasını istəməsidir. 
Digər tarixi təcrübə göstərir ki, insanlar birlikdə işləyəndə və 
mülkiyyət : torpaq, əmlak, təbii sərvətlər ümumi olduqda daha effektiv 
nəticələr əldə edirlər. Bu iki prinsipi birləşdirərək cəmiyyətin iqtisadi 
quruluşunun əsas iki elementini konstruksiya edə bilərik, yəni həm a) 
şəxsi mülkiyətə, həm b) ictimai mülkiyətə əsaslanan istehsal və 
xidmətlər olmalıdır. Lakin yeni rasional cəmiyyət şəxsi mülkiyyətə 
insanı qudurdan və əxlaqı pozan hədlərədək icazə verir. Bu hədlər 
keçildikdə həmin şəxsi mülkiyyətin aksiyalarını zəruri miqdarda alır və 
ya aksiyalar yoxsa həmin mülkiyyətçiyə sərfəli təkliflər verərək 
əvəzində onun şəxsən hədsiz, ağıllı olmayan gəlir almasının qrşısını 
alır. 
9. İqtisadi sistem hissələrin çoxluqda optimal kombinasiyası qanununa 
uyğun olaraq qurulmalıdır. Hələ ki indiyədək heç bir dövlətdə belə 
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optimal kombinasiya əldə edilməmişdir. Bu qanunun tələbinə görə 
dövlət iqtisadiyyatı nə xalis şəxsi mülkiyyətin istehsal və xidmətlərinə, 
nə də xalis dövlət –ictimai mülkiyyətin istehsal və xidmətlərinə (sovet 
tipi) əsaslana bilməz. Yəni cəmiyyətdə bu iki hissənin optimal nisbəti: 
a) ictimai mülkiyətin istehsal və xidmətləri, habelə təhsil, səhiyyə, 
bank, sosial müdafiə, elm və texnika yaradıcılığı azı 70% - çoxu 90%; 
b) şəxsi mülkiyyətin istehsal və xidmətləri 30 -10% zəruri olaraq 
olmalıdır. Hər iki sektor üçün bütün təhlükəsizlik, əmək, gəlir 
normaları, əmək haqqının hədləri  eyni olmalıdır. Ictimai sektorun 
məqsədi maksimum gəlir əldə etmək deyil, insanlara xidmət etməkdir. 
Yeni rasional cəmiyyətdə məhz daha optimal proporsiyalar və 
məhdudiyyətlər, normalar qoyulacaqdır. Onun gəlir normaları, zəruri 
optimal hesablanmış hədlərdə, insanların yüksək yaşayış şəraitini və 
işlə təminini nəzərə almaqla müəyyən edilir. Məhsulun topdan satış 
qiymətləri maya dəyərinə və optimal gəlir normasına görə təyin edilir. 
Pərakəndə qiymətlər isə 20 % əlavə ilə təyin edilir. 
10.  Yeni layihələndirilən rasional və ya optimal cəmiyyət köhnə 
cəmiyyət strukturunun yeni müvazinətləşməsi prinsipi və momenti  
kimi (fiziki canlı və cansız dünyanın əsas müvazinət qanununa uyğun 
olaraq) kim - kimə tabedir, kim –kimi vasitə kimi istifadə edir sualları 
üzrə  deyil, yeni cəmiyyət üçün  kim nəyə, kim nəyi sualları üzrə 
müvazinətləşəcəkdir (burada kimə, kimi tərəfləri nəyə, nəyi tərəfləri ilə 
əvəz edilmişdir və bununla dünya qanunu pozulmamışdır). Bu o 
deməkdir ki, insanlar(kim) biri digərinə tabe olmayaraq, ümumi 
cəmiyyət üçün özlərinin birlikdə hazırladıqları strategiyalara, 
prinsiplərə və bunların icrası üçün hazırlanmış icraçı qanunlara (nəyə) 
tabe olacaqlar. Cəmiyyət(kim) kollektiv şəkildə bütün inkişafı, 
problemləri(nəyi) qəbul etdikləri operativ strategiyalara uyğun idarə 
edəcəkdir. Cəmiyyət vasitə kimi bütün təbii ehtiyatları (yer səthi, 
qazıntılar, çaylar, göllər, dənizlər və s.), hansı ki ictimai olmalıdır, 
bilikləri, elmi, kollektiv əməyi istifadə edəcəkdir. Buna isə böyük ağıl 
və savadlılıq, məlumatlılıq-məlumat, bilik bazası tələb olunacaqdır ki, 
hamı öyrənməyə məcbur olacaqdır. 
11. Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi insanlığa fərd və mühit 
kombinasiyası kimi baxaraq  həm fərdin təkmilləşməsi, yetişdirilməsi, 
tərbiyə edilməsi, həm mühitin bütün komponentlərinin insanın təbii 
həyat ehtiyaclarına uyğun və əlverişli qurmaq  məqsədi güdür. Yəni bu 
mühit –təbiət, ailə, icma, ünsiyyət, sosial, iqtisadiyyat, idarə rejimi, 
yaradıcılıq, istirahət, təhsil, sağlamlığın təmini, iş - elə konstruksiya 
olunur ki, insan xoşbəxt olsun, insan kimi yaşasın.  
Qeyd : bütün kitabda digər əsaslar da verilmişdir. 
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Rasional Cəmiyyət –təbiət sistemi. Konsepsiya   
 
        Rasional cəmiyyət  əbədi klassik ideya olan – Azadlıq, Bərabərlik  
və Qardaşlıq məqsədlərini və   yeni məqsədləri:  Rasionallıq, Əbədi 
sülh və Rasional insanlıq  birliyi, insanların Ailə üzvü modeli -  qəbul 
edir.  
       Rasional cəmiyyət –təbiət sistemi  4 böyük elementə - alt sistemə 
bölünür.  
1.  Yer kürəsi; 2. Dövlət təşkili sistemi; 3. Cəmiyyət , hansı ki, iş 
verənlərdən başqa bütün digər insanlardan ibarətdir. 4. İşverənlər 
(iqtisadi istehsal və xidmət vahidləri).  Burada Dövlət təşkilatı və 
Cəmiyyət eyni bir icmadır. Dövlətin məmurları, cəmiyyətdən ayrılmış 
üstün həyat şəraitinə:  privilegiyalara, sağlamlıq qorunmasına,  üstün 
sosial,  təhsil, vəzifə tutmaq hüquqları olan xüsusi kasta deyil. İnsanlar 
dövlət və ya  ictimai məsələlərin irəli sürülməsində və həllində iştirak 
etməsələr dövlətin bütün texniki işçilərinin idarə etmə, qərar və qanun 
vermə səlayiyyətləri yoxdur. Dövlət yalnız insanların iştirakı ilə 
fəaliyyətə başlaya bilər, aktiv öz funksiyalarını yerinə yetirə bilər. 
İnsanların iştirak mexanizmi iş prosesində deyilsə, deməli dövlət də 
işləmir. Aşağıda rasional dövlət - Yer planeti sistemi təsvir olunur. 
 
  Konsepsiya .  Rasional cəmiyyət  mədəniyyət sistemi:   1) rasional, 
effektiv, ağıllı, humanist və etik  prinsiplərə uyğun formada  
layihələndirilmiş və reallaşdırılmış qanunvericilik və idarə quruluşuna 
deyilir, hansı ki, hər insan iştirak edə bilər və bu sistem, 2) rasional 
həyat tərzi və etik prinsiplər ilə yaşayan, qanun və qərarlar 
yaradıcılığında və idarə sistemində iştirak edən  və 3) rasional elmi 
dünyagörüşlərə malik insanların birliyidir .  
     Rasional cəmiyyət iki qrupa - hakim idarə edən  elita sinfi və idarə 
olunan, adi əhali sinfinə bölünmür. Hər bir adam sərbəst qanun və 
qərar hazırlamsında iştirak edə bilər. Lakin hökmən prosedur və 
kriteriyalara əməl etməlidir. 
      Cəmiyyətin vacib elementi  Rasional idarə strukturuna əsaslanmış 
Rasional Qanun qəbul etmə və Rasional qərar qəbul etmə sistemidir 
(RQQS).  Onun əsas məqsədi təhlükəsizliyi və asayişi təmin etmək 
şərti ilə insanın  rifahıdır. Sistem normatıv rasional proseduralar və 
kriteriyalar əsasında işləyir. Burada parlamentə, prezidentə, nazirlərə 
ehtiyac yoxdur, habelə siyasət və siyasətbazlar, partiyalar, seçkilər 
yoxdur. 
     Burada dövlət, əslində qanun və qərar qəbulu və idarə etmənin 
ictimai sistemidir ki, hamının iştirak imkanını nəzərdə tutur. Dövlət, 
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sistemdə ümumi, orta, müvazinətləşdirici, razılaşdırıcı yer tutur.  Həm 
cəmiyyət həm  bazar (iqtisadi sahə) və ya işverənlər dövlətin qanun və 
qərar hazırlanmasında  iştirtak mexanizmi və prosedurlar, kiteriyalar 
vasitəsilə iştirak edir, fəaliyyət və onun nəticələrinin bölünməsi və 
inkişafın  optimal və rasional formasını, qaydalarını, strategiyalarını  
seçirlər.         
     Rasional  dövlət, təbiət və təbii ehtiyatları, insanı və cəmiyyəti və 
bazarı bir - birilə bağlayan, balanslaşdırıcı, istiqamətləndirici, 
nizamlayıcı rolu icra edir. Və bunu effektiv və sürətli, keyfiyyətli, 
rasional edir. Başqa sözlə, rasional dövlət təşkilatı, həm klubdur, 
dialoq mərkəzidir, seminardır, konfransdır, institutdur, yaradıcı, 
konstruktor bürosudur, qanun və qərar yaratma mərkəzidir.    
     Burada müxtəlif qrupların seçki vasitəsilə yarışaraq təkbaşına 
hakimiyyəti ələ alması və öz qrup mənafelərini üstün təmin etməsi 
əvəzinə, bütün arzu edənlərin bu idarədə iştirakı və hamının 
mənafeyini güdməsi prinsipi qəbul olunmuşdur. 
     Burada bütün əhalinin qanun yaratmaqda,  qərar, layihə 
hazırlamaqda və icra işində iştirakına imkan verən sadə və sürətli 
elektronik (imkan olmayan yerlərdə isə yarım elektronik ) iştirak 
mexanizmi yaradılır. İştirak açıqdır, hər kəs özü özünü qeyd edir və 
iştirak edir. Çoban da iştirak edə bilər, lakin ona aşağıdakı  
qabiliyyətlərə malik olması və istifadə etməsi lazım olacaqdır: 

- prosedurları öyrənsin  və istifadə edə bilsin 
- qanun və qərarların kriteriyalarına cavab verən təklif və həll 

yolu göstərə bilsin; əks arqumentlər, sübutlar təqdim edə bilsin   
- fikirlərini elm və rasionallıq kriteriyaları ilə sübut edə bilsin və  
- qəbul olunmuş terminlərdən istifadə edə bilsin .  

Belə ki, kim çobandan yaxşı bilər ki, heyvana necə yaxşı qulluq etmək, 
necə onun sayını artırmaq olar? Digər tərəfdən əgər çoban öz haqqını 
müdafiə etməsə, sahibkardan onun xidmətini və sağlamlığını, 
yaşayışını, təmin edən şərait tələb etməsə, kim onun mənafeyini 
qoruyar. Eynilə, hər peşə sahibi, habelə evdar qadın da, öz mənafeyini 
qorumasa, uşaqlara yaxşı qulluq və tərbiyə vermək şəraiti tələb etməsə, 
kim bunu edəcəkdir?  Beləliklə, hər kəs elitasız da, təklif olunan qanun 
və qərar sistemi vasitəsilə sərbəst iştirak edir və mənafelər bərabər 
qorunur.  Elitaya daxil  olmayan bir neçə savadlı adamın ümumi ağlı, 
bir elit hesab edilən adamın ağlından üstündür. 
      Elita nəzəriyyəsini yaradan Paretto, Sartori, Mixels və Barnheim 
yalnız elitanı  kompetent hesab edirlər. Elitizm nəzəriyyəsi hesab edir 
ki, “ Demokratiya elitaların demokratik pluralizmi .. və xalq üçün, xalq 
tərəfindən razılıqla qəbul edilən elitanın idarəsidir“ (12, 631-640 ).  
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Bunun əksinə ,  Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi hesab edir ki: 
1. Hakim elita cəmiyyətin digər savadlı üzvlərindən artıq kompetent 
deyildir; hər bir insan ona aid və bildiyi məsələlərdə kompetentdir.  
2. Yeni rasional cəmiyyət xalqın özü özünün bilavasitə idarəsi və 
demokratik pluralizmidir. Ona qrupların idarəsi lazım deyil;  
3. Elita bir qrup dələdüzun cəmiyyətin az bir hissəsindən aldatma qeyri 
- bərabər imkanlar şəraitində varlı, güclü qrupların müdafiəsi altında 
qanunverici, idarəedici, məhkəmə mandatlarına sahib olanlardır. 
4. Elitizmin elan etdiyi yalançı demokratiya,  xalq üçün deyil, varlı, 
güclü qrupların  mənafeyi uğrunda və xalqın razılığı olmayan idarədir. 
Xalqın etiraz etmək gücündə olmaması  və onun səsinin eşidilməməsi 
xalqın elita ilə - idarə ilə  razılığı  demək deyil. 
5. Bütün ədalətsizlik, kasıblıq, dilənçilik, yaşama imkansızlığı, 
silahlanma, səhv və səfeh idarə,  hədsiz əmək haqqı fərqləri, ölkə 
resurslarının hegemonlara bağışlanması, məhsulların, gəlirlərin səhv 
bölgüsü, haqsız qanunlar, müharibələr, qəsblər elitanın idarəsi 
nəticəsidir. Hansı xalq buna razıdır?  
6. Xalqların birinci vəzifəsi bu dələduzlara hakimiyyət, qanunverici, 
icra  mandatı verməmək, onları ifşa etmək və hamıya qanun və qərar 
hazırlamağa imkan verilməsini tələb etməkdir. Bu xalqların xılas 
yoludur.   Rasional cəmiyyət sistemi, ölkələrdə və dünyada ədaləti, 
xeyri bərqərar edir; sosial iqtisadi  və ekoloji və mədəni  inkişafı 
harmoniyalaşmış və  effektiv təmin edir, müharibə və konfliktlər 
kəsilir. 
      Rasional cəmiyyət keçmiş eranın Afina demokratiyası deyil ki, 
kütlə bir - birinə baxıb düşünmədən ağlına gələn və ya bir dələduz 
tərəfindən deyilən fikri müdafiə etsin və ya kralın ağzına  və ya əlinə 
baxıb səs versin.  
      Eynilə, Rasional cəmiyyət müasir demokratiya deyil ki,  cəmiyyət 
bir qrup aferistə – partiyalara hakimiyyət və özünü istismar etmək 
üçün, ələ salınmaq üçün, maddi və mənəvi sərvətlərini dağıtmaq, 
oğurlamaq üçün, xaricdə müharibə aparmaq üçün, harınlıq etmək üçün   
status versin.  
      Adamlar istədikləri  funksiyanın (funksiyalar əvvəl müəyyən edilir) 
icra edilməsində istənilən qədər iştirak edə bilər. Sistemin başında 
elektron qərar qəbul etmə sistemi və  sayca çox olan 
(məhdudlaşdırılmayan)  yüksək səvyyəli elmi texniki  alim və 
mühəndislər və icra peşəkarlarından ibarət ekspert qrupu durur. Amma 
onların da qərar qəbulu səlahiyyətləri yoxdur, onlar, yalnız texniki 
məsələləri, fikirləri prosedurlara uyğun formulə edilməsi, məlumatlarla 
təchiz etmə, arqumentlərin həqiqi və sübut olunması və s. ekspert rəyi 
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verməklə,  prosesə kömək edirlər. Qərarlar heç kəsin şəxsi və üstün 
arzusundan asılı olmur. Rasional cəmiyyətdə siyasi qruplar, yəni 
digərlərinin hesabına yaşamaq və siyasi  və iqtisadi üstünlüyə malik 
olmaq imkanı ləğv edildiyinə görə, ölkələrdə və dünyada ədalət, xeyir 
bərqərar olur. İnsanlar indiyədək onlara bəla gətirmiş siyasi – indiki 
dövlət sistemlərindən xilas olurlar, habelə  xalqların özləri öz talelərini 
qurduqlarına görə müharibə və konfliktlər kəsilir. Belə ki - onlara 
müharibə lazım deyil - müharibə və konfliktlər həmişə ancaq siyasi 
qrupların – partiyaların   aləti   olmuşdur. 
     Rasional cəmiyyət quruluşuna hər bir dövlət  1- 6 ilə gəlib çata 
bilər, lakin indidən bu səviyyəyə çatmaq yolunda bir neçə orta 
pillələrdən keçmək mümkündür. Belə ki, hətta elektron sistem tətbiq 
edilmədən və ya az tətbiq etməklə  də, ilk başlanğıcda bu ideyanı 
layihələndirib ayrı-ayrı kənd, qəsəbə, rayon, şəhər idarəsi üçün, habelə 
qanunvericilkdə həyata keçirmək olar. Bu sistemdə səsvermə yoxdur 
ki, qaraya ağ deyəsən, burada rüşvət almaq və ya verməyə heç bir yer 
yoxdur, burada iştirak edən  hər kəs, öz mənafeyini digərlərinin 
mənafeyilə uzlaşdırır, belə ki bu, cəmiyyətin və digərlərinin (optimal 
və rasional) mənafeyinə zidd ola bilməz.  Burada iştirakçılar eyni dillə, 
yəni eyni terminlərlə düşünür və əməliyyat aparırlar.  Burada rəislər,  
müdirlər yoxdur. Onların əvəzində texniki nəzarətçilər, dipetçerlər, 
sistem operatorları var.  Burada mövcud sistemin məsuliyyət 
daşımayan vəzifəliləri əvəzinə  məsuliyyət daşıyan ictimaiyət 
(iştirakçılar) var.  Məsuliyyəti bütün iştirakçılar daşıyır. Məsuliyyət 
daşımaq istəməyən iştirak etmir.        
     Qərar və ya qanun qəbulunda rasional meyarlar üzrə  prioritetlər, 
uzun dövr strategiyaları, elmi - texniki biliklər, elmi  və hüquqi 
qanunlar, real faktlar və təcrübə və s. zəruru məlumatlar - arqumentlər 
və ya kontr-arqumentlər kimi istifadə olunur. Burada iştirak üçün 
ancaq bilik və savada ehtiyac var və qərar xüsusi prosedura üzrə qəbul 
olunur. Burada deyilən fikrin nə qədər rasional və elmi, real və ağıllı 
effektiv olmasının əhəmiyyəti var. Sözün, ideyanın kim tərəfindən 
deyilməsinin isə  əhəmiyyəti yoxdur. Adi insan, nazir və prezidentdən 
daha güclü və ağıllı fikir söyləyə bilər. 
      Rasional cəmiyyət quruluşunda insanlar ağa, təkbaşına rəhbər 
olmadan özləri öz ümumi işlərini həll etməyi və  yaşamağı öyrənib 
adət edəcəklər. Onlarda ağa , rəhbər rolunu onların əməkdaşlıqda birgə 
hazırladıqları rasional qanun və idarə sərəncamları və müşahidə və 
qiymətləndirdikləri idarə fəaliyyəti olacaqdır.       
    Rasionallığı təmin edən bərabərlik, problemin aşkar olan andan 
zəruri olaraq həll edilməsi və ən rasional həllərin tapılması, hər şəxsin 
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və cəmiyyətin yaşayış imkanlarını pisləşdirməmək, elmi texniki 
ictimai metodlar və digər prinsiplərlə (prosedurlarda qeyd edilən)  
olacaqdır. Rasionallıq dövlət rəhbərlərinin və hakim siniflərin 
mənafeləri üçün  deyil, Cəmiyyət üçün rasionallıq  cəmiyyət tərəfindən 
müəyyən edilən rasionallıq,  siyasətsiz rasionallıq olacaqdır. 
    Rasional cəmiyyət konstitusiyası insan hüquqları və dövlətin 
vəzifələrindən - öhdəçiliyindən,  əsas  iqtisadi prinsipdən və qanun və 
qərarların hazırlanması qaydalarından bəhs edir. Fərqli olaraq burada  
bir  insanın digəri üzərində hakimiyyəti yoxdur. Qanun və asayişin 
pozulduğu halda ictimai tənzimləmə, polis və sosial , idarəetmə,  elmi, 
texniki, məhkəmə xidməti  işə düşür.  
    Rasional cəmiyyət konstitusiyasında dövlətin yeni vəzifələri 
müəyyən olunur:  
a)  İctimai idarəetmə - təhlükəsizlik, ictimai qayda, ailə  və insanın 
həyatını istiqamətləndirən (peşə seçmə, qız, oğlan seçmə, iş, tədqiqat 
mövzusu seçmə, bizneslə məşğulluq və s.) , problemlərini həll edən 
ictimai futuroloji sistemin yaradılması.  
b) Ailənin qurulmasının və həyatının uğurlu olmasını təmin edəcək 
ictimai institutun yaradılması(ailədə ata ana uşağın qarşılıqlı vəzifələri  
və davranışı haqda təlim , analiz, proqnoz). 
         Cəmiyyətin və hər bir insanın isə dövlət  idarələrini müşahidə 
etmək və qiymətləndimək qanun və qərar hazırlanmasında, icrada 
iştirak etmək üçün  yeni hüquqları qəbul edilir   
         Rasional cəmiyyətdə əxlaq və etik davranış tələbləri hədsiz 
əhəmiyyətlidir. Əxlaq və etik  davranış; nəzakət və ədəb qaydaları 
hamıya öyrədilir və adət etdirilir. Onlara əməl etmək məhz 
rasionallığın şərtlərindən biridir. 
        Habelə rasional nəzakət və ədəb qaydaları dəqiq yaradılır və 
insanlar arası münasibətdə zəruridir. Burada hissi motivlər məsələn 
xəbislik və eqoism,  maddi cəhətdən üstün olmaq, paxıllıq, habelə 
cinayətkarlıq cəmiyyətin öz təşkil prinsiplərilə qüvvədən salınır və öz 
rolunu oynaya bilmir. Belə ki, belə hissləri yaradan qeyri - bərabərlik, 
imkansızlıq , məhrumiyyət nemətlərin əlçatmazlığı aradan qaldırılır. 
Hər kəs bütün yaradıcılıq və qabiliyyətlərini görsətmək, istədiyi qədər 
-  həm ağlı ilə, həm əli ilə- işləmək imkanına malikdir. Cinayətkarlığa 
səbəb qalmır. Bərabər işə bərabər əmək haqqı və ya mükafat hamıya 
bərabər aiddir. Əgər bir evdə televizor və ya maşın yoxsa bunu  
istənilən adam əldə edə bilər. Bərabərlik ilk növbədə məhz bərabər 
imkanlar və bərabər əmək haqqı ilə təmin olunur. Bu imkan vermir ki, 
bir nəfər bahalı bir şey alsın, digəri ala bilməsin. Bu cəmiyyətdə məhz 
bir insanın digəri hesabına artıq maaş almasının qarşısı alınmışdır. 
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Görülən işin son nəticəsinin əldə edilməsində  zəruri olaraq hər adamın 
rolu bərabədir.  
     Burada habelə peşə və ixtisas qabiliyyətləri bilik və yaradıcı əməyin 
qiymətləndirilməsi və fərqli ödənilməsi tətbiq edilir lakin bu fərq 
savadsız və savadlı ən yüksək qabiliyyətlər tələb edən   əməyin 
ödənilməsində birin üçə nisbətindən çox deyil  Mövcud cəmiyyətlərdə 
məlumdur ki, belə deyil . İnsanlar arası münasibətlər və yaşamaq 
imkanları  ictimai iştirak sistemi ilə, düzgün qanunlar və planlar, 
layihələr, fəaliyyətlə,  maarifçiliklə,  təhsil, səhiyyə və digər 
xidmətlərlə o qədər dərin nizamlanır  ki,  cinayətkarlığa səbəb olmur, 
düzgünlük həyat tərzinə çevrilir  
    Ünsiyyət qaydaları və normaları çox əhəmiyyətlidir. Bu qaydaları 
təhsil vasitəsilə insanlar öyrənir və belə qaydaların nümumələri 
yaradılır. 
    Humanizm və insana hörmət əsas dəyərlər sırasındadır. Məhz bu 
dəyərlər və real qanun və idarəetmə insanları  müəyyən rasional 
davranış seçməyə, sülh şəraitində yaşamağa yönəldir. 
     Rasionallığın vacib prinsipi olan optimallıq və  rasional seçim və 
davranışların, idarənin optimallaşdırmağa çalışılması hər insana bütün 
problemlərini optimal həll etməyə və onları problem yaratmamağa 
yönəldir. 
    Rasional cəmiyyət inkişaf edərək və geniş yayılaraq Rasional dünya 
(siyasi, iqtisadi,  təhlükəsizlik, mədəni,  turizm, əmək ) birliyinə- 
dünya dövlətinə çevriləcəkdir. 
    Rasional Cəmiyyətdə hər bir insanın, habelə dünya birliyində hər bir 
millətin (dövlətin) fundamental və dəyişməz hüquq və vəzifələri 
olmalıdır. Əks halda onlar birlikdə, sülhdə yaşaya bilməzlər. Bu hüquq 
və vəzifələr isə- “Özünə xoş olmayanı başqasına tətbiq etmə” 
prinsipinə əməl etməklə müəyyən edilir. 
       Nəticə olaraq qeyd etmək istərdim ki, rasional cəmiyyətin 
yaranması və fəaliyyəti aşağıdakı qrup məsələlərin həlli və istifadəsini 
nəzərdə tutur: 
1. Qərar qəbulu üçün rasional prosedura ( qaydalar) və kriteriyalar. 
2. İctimai qanun və qərar qəbulu sistemi və cəmiyyətin sərbəst iştirak 
mexanizmi. 
3. Gələcək araşdırmaları və onun əsasında hazırlanmış strategiyalar, 
istiqamətlər və yollar. 
4. Rasional həyat tərzi. 
5. Rasional cəmiyyətin konstitusiyası , əsas prinsipləri. 
6. Rasional əxlaq və davranış, ünsiyyət və nəzakət qaydaları. 
7. Rasional dünya nəzəriyyəsi. 
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8. Rasional insan hazırlasnması və təlimi. 
9. Rasional cəmiyyətin obrazı- dəyərlər kompleksinin müəyyən 

edilməsi və həyata keçirilməsi planı və icrası. 
 
Kapitalıistin və ya sahibkarın gəlirinə yeni baxış və onun əxlaqa 
uyğunlaşdırılması.  
Rasional cəmiyyətdə gəlirlərin bölünməsi 
   
     Məhsulun  istehsal dəyəri ibarətdir:  məhsulun çertyojunun 
alınması, material, yarım hissələr, müxtəlif hazır tərkib hisslələri, 
elektrik, qaz, istilik, su, xərci,  avadanlığa amortizasiya xərci və arenda  
xərcələri; istehsal, xidmət xərcləri; idarə, reklam, təşkil (təchizat, 
bazarın tapılması, sifarişçi ilə əlaqələr) nəqliyyat, tara xərcləri, bunun 
üstünə  30 % ümumi xərclər,   20 faizi dövlətə  gəlir  vergisi  və  əmək 
haqqına sosial sığorta 25 % əlavə  etsək və bu cəmə dövlət üçün 20 
faiz əlavə dəyər əlavə  etsək, biz məhsulun tam maya dəyəri qiymətini 
alarıq. Satış qiyməti isə əlavə ~20% etməklə yaranır. 
Sahibkarın burada rolu nədir? – O, əsas təşkiledicidir, dövriyyə xərcini 
(material və s. alınması üçün)  verən və ya kredit alandır.  Proses 
başlayır və  tutaq ki, 1 ay ərzində sikl qurtardı. Məhsul satıldı, pula 
çevrildi. Bütün xərclər , vergilər, əmək haqları ödənir, yerdə təyin 
edilən xalis 10-30 % gəlir tam bu firmanın ixtiyarındadır. Onun bir 
hissəsi inkişaf fonduna və işçilərin əlavə sosial tədbirlərinə, 
pensiyalarına və s. ayrıldıqdan sonra  xalis gəlirin ən azı yarısı 
sahibkara – aksionerlərə (əgər onlar varsa) çatır. İstəsə hamısını 
(aksionerlər olmasa) özünə götürə bilər. Kapitalistin gəliri mexanizmi 
budur. 
      Nə üçün məhz bu xalis gəlir bir adama çatmalıdır?  Bu çox mühüm 
məsələdir. İstismarın əsası bu məsələdədir. İnkişaf fonduna pul 
ayrılmasa bu istehsal ölə bilər  Xalis gəlirin tək bir adama çatmasının 
isə mənəvi etik əsası yoxdur. Belə ki, bütün iştirakçılar tələb olunan 
zəruri əməyi sərf ediblər, biri iştirak etməsydi, onda bu nəticə də 
olmazdı. Məntiqə görə bu xalis gəlir həmin iştirakçılar arasında 
bərabər bölünməlidir və ya onun inkişaf fondundan artıq 
planlaşdırılması səhv olmuşdur, yəni bu artıq hissə özü xalis istismar 
nəticəsidir. Bu təsvir hələ qanunlarla işləyən düzgün sahibkarın 
təsviridir.  
      Reallıqda qanunlarla işləməyən sahibkarlar daha çoxdur. Onlar 
istehsala xərclənməli zəruri xərcləri etməməklə: təhlükəsizlik 
tədbirləri, qida, sosial, tibbi sığortanı  etməməklə,  işçiləri rəsmən 
uçota almamaqla, onları 12-14 saat işlətməklə və cüzi tələb olunandan 
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az əmək haqqı verməklə;  saxta, keyfiyyətsiz məhsul istehsal etməklə, 
qiyməti isə yaxşı məhsul kimi təyin etməklə, vergi vermənəklə (rüşvət 
verərək)  dövlətə sosial sığorta verməməklə və s. üsullarla  xeyli qeyri 
- qanuni gəlir əldə edir və onu şəxsən özünə aid edir.  Bu gəlir də  
aşkar istismar və aldatma nəticəsidir. Nəticədə nə alırıq? - istehsal və 
xidmətdə firmaları və onların sahibləri - hamısı cəmiyyətin hesabına 
istehsal və xidmətlərin satışı vasitəsilə  əlavə gəlir alaraq  varlanır, 
sahibkar  olmayan adamlar isə güclə yaşayılar, kasıblaşırlar. Ona görə 
kasıblaşırlar ki, məhz bu sahibkarlar onlara əxlaq  tələblərinə  görə 
bərabər əməyə bərabər haqq qaydasını pozaraq, az əmək haqqı verir, 
sağlamlığını qorumur- xərc çəkmir, artıq işlədir və s. Belə səhv iqisadi 
sistem şübhəsiz inflyasiya yaradır, qeyri - əxlaqi cəmiyyət 
formalaşdırır, cəmiyətin bir hissəsindən toplanmış həmin şəxsi 
mənimsənilən gəlirlər  sahibləri tərəfindən hədsiz harın həyat şəraitinə, 
israfçılığa, mənasız əyləncələrə sərf edilir. Cəmiyyət isə həmişə 
onlardan asılı,  xahiş edən olur.  Varlıların gəliri, hədsiz artdığına görə,  
onların pis davranışlarına səbəb olur. Onlar birləşərək hakimiyyəti ələ 
alır, cəmiyyətin istismarını davam etdirirlər. Beynəlxalq aləmdə isə 
konfliktlərin  səbəbkarı olurlar. Nə üçün cəmiyyət bu sistemi müdafiə 
etməlidir ki, məhz onun hesabına bir qrup sahibkar  hədsiz yaxşı 
yaşasın və onun pullarını hansı ki  sahibkar ona verməmişdir, mənasız 
yerə heç eləsin, bir neçə bahalı maşın alsın, özünə gəmi, təyyarə alsın, 
100 milyon dollara  şəkil alsın və s.. Nə üçün cəmiyyət özünü istismar 
etməyə razı olmalıdır?  Beləliklə məlum olur ki, kapitalist sinfinin 
malik olduğu var - dövlət, oğurluq, aldatma, istismar, bəzən vergi 
verməmək vasitəsilə əldə olunmuşdur. 
      Rasional cəmiyyətdə gəlirlər –məhsullar ədalətlə bölünür, bütün 
cəmiyyət üzvləri yaşama vasitələri ilə təmin olunur. Burada hər bir 
fəaliyyətdən şəxsi gəlirlərin şəxsən istifadə edilən maxsimum və 
minimum  hədləri müəyyən edilir. İnsan istədiyi qədər müxtəlif 
fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Əmək haqqının ən aşağı səviyyəli işçi 
üçün  minimal optimal yaşayış şərtlərini ödəyən minimum səviyyəsi 
müəyyən edilir. Bütün peşələr bununla hesablanaraq gəlirlər 
səviyyələrə görə artırılır, maxsimim fərq 1-in - 3-ədir. İstehsal və 
satışdan xalis gəlir  şəxsi firmanın kollektiv mülkiyyətidir. Bu 
mülkiyyətin idarəsini, əsas mülkiyyət sahibi aparır. İctimai  şirkətlərdə 
idarəni xüsusi metod və aparat vasitəsilə kollektiv aparır. Şəxsi və ya 
aksionerlər vasitəsilə yaradılmış firmalarda firmanın özünə qalmış 
xalis gəlir aksionerlərin və işçi kollektivindir. Bu gəlir iki yerə 
kollektivə və aksionerlərə bölünür. Sonra isə aksioner hissəsi yenidən  
hər aksiyaya bərabər miqdarda bölüşdürülür.  Burada cəmiyyət nəzarət 
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edir ki böyük miqdarda gəlir almış aksionerlər bu pulları israf 
etməsinlər, zəruri tam ehtiyaclar şkalasını ödəməklə qalan pullar 
cəmiyyətin inkişafına, xeyriyyəçiliyə, mədəniyyətə, yeni iş yerləri 
firmalar yaratmağa xərcləsinlər. Bu hissə  ictimai layihələrin inkişafına 
yönəldilir.  Əvəzində isə cəmiyyət onlara başqa faydalar təklif edir.  
     Belə bir sistem mülkiyyət sahibinin və satıcının cəmiyyətin iştirakı 
ilə əldə edilən gəliri tək mənimsəməsinə  və harınlıq etməsinə, izafi 
xərclərə sərf etməsinə qarşıdır, çünki əldə edilən gəlir təkcə onun 
deyil. Əgər mülkiyyət onundursa, zəhmət onun deyil, işçi kollektivi 
əmək çəkməsəydi, gəlir alınmazdı.  Bu gəlir kollektivin iştirakı ilə əldə 
edilir, demək, xalis gəlir kollektivlə aksionerlər arasında  bərabər 
paylanmalıdır. Təsvir edilən işçi- kollektiv – aksioner - tək sahibkar 
münasibətləri bir fraqment idi.  
      Rasional cəmiyyətdə  dövlət  böyük aksionerlərin aksiyalarını alır, 
böyük aksionerlər həvəsləndirilmir. Belə ki, onlar bütün istehsal və 
xidmətdə böyük miqdarda insanların əməyindən alınan xalis gəliri 
mənimsəyir, ölkədən çıxarır, cəmiyyətin inkişafından kənarlaşdırırlar, 
şəxsi milyoner və milyarderə çevrilərək böyük miqdarda pulu 
cəmiyyət üçün faydasız istifadə edir, insanların isə bir hissəsi kasıb 
yaşamağa məcbur olur. Belə çıxır ki, bütün əhali bir neçə varlı üçün 
işləyir.       
     Onlar habelə bu böyük pulu necə və hara xərcləməyi də bilmirlər, 
nəticədə mənasız və effektsiz, əgər bəşəriyyətə kömək etmək istəsələr, 
bunu da ədalətsiz və qeyri - rasional edirlər. Məsələn, Bill Qeyts 60 
milyarddan artıq pulu var, lakin onu insanlar üçün necə faydalı istifadə 
etməyi bilmir. Bunu yalnız cəmiyyət  qərar qəbulu mexanizmi ilə daha 
rasional tapa bilər. Eynilə, digər milyoner və miyarderlər belədir. 
Rasional cəmiyyətdə  onlara məsləhət görülərdi ki, bütün pullarını bir 
inkişaf fondunda toplasınlar bu pulların hara və necə xəclənməsini 
ictimai qərar qəbulu siteminə tapşırsınlar, sonra alınan layihələr və 
yerlər üzrə pulları xərcləsinlər - yəni pullarını yenə də cəmiyyətin – 
bütün bəşəriyyətin inkişafına, həyatın yaxşılaşmasına, ədalətin 
olmasına sərf etsinlər. Başqa sözlə, cəmiyyətdən topladıqları (aldadıb 
aldıqları) pulları rasional formada cəmiyyətə qaytarsınlar. 
 
Milyoner və milyarderlər üçün yeni  təkliflər       
Bu problemi həll etmək üçün bu variantlar təklif olunur. Böyük varlılar 
öz yaşamaq ehtiyaclarını ödəyəndən sonra artıq pullarını:  
a) yenə cəmiyyətin inkişafına, həyatın yaxşılaşdırılmasına sərf etsinlər 
və bu işin idarəsini dövlətin elmi institutlarının məsləhətindən pulsuz 
istifadə etməklə özləri aparsınlar.  
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b)  kiçik dövlətləri, böyük regionları, şəhər və kəndləri  idarəyə qəbul 
edib öz pulları ilə, kapitala 0.3 -1%  gəlir almaqla oranı idarə etsinlər 
və orada yaşayan əhalinin bütün problemlərini həll etsinlər; orada 
yaşayan əhali razı olsa, mühüm bərabərlik, ədalət prinsiplərini 
pozmadan öz qaydalarını tətbiq etsinlər.  
c) Dövlətdən ona (xüsusi inkişaf fonduna) verdikləri pula (milyondan 
artıq) mütənasib olaraq bank kartları alsınlar, ildə dəqiq istifadə edilən 
məbləq göstərilməklə. Bundan əlavə dövlət onlara və onların ailə 
üzvlərinə gələcək üçün daimi  xüsusi privilegyalar təyin etsin. Onlara 
dünya vətəndaşı statusu və xüsusi adlar- xeyriyyəçi, fəxri, qiymətli 
vətəndaş, qraf, hersoq  və s. - verilsin, istəsələr onlara istədikləri dövlət 
müəsisəsində maaşsız, lakin gündəlik xərcləri ödəməklə məsləhətçi və 
ya bacardıqları digər vəzifələr (belə vəzifələr yoxsa, açılır) verilsin.  
Bu təklif imkan verəcək ki varlılar daha pulun qulu olaraq onu 
neyləmək haqda düşünməsinlər və rahat yaşasınlar. Lazımdır ki, onlar 
da insan olub israfçılıqdan könüllü imtina etsinlər. Bu pulların 
mənbəyi  məlumdur ki, cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətə mənəvi haqq verir 
ki, onlardan yenə bu pulları cəmiyyətə sərf etməklərini tələb etsin. 
     Rasional cəmiyyətdə gəliri  minimal yaşayış səviyyəsindən artıq 
olan hər kəs dövlətə vergi verir.     Cəmiyyətdə istismar və qeyri - 
qanunla varlanmaqın ləğv edilməsi məsələsi yaranır. Bu məsələ 
rasional cəmiyyət konsepsiyasında həll edilir. Bu aşağıdakı üsullarla 
həll edilir və başqa üsullar da tapıla bilər: 
1. Rasional cəmiyyət dövləti rentabellik faizini təyin edir və onun 
dəyişməsini idarə edir. Rentabel olmayan istehsala isə  digər rentabelli 
istehsala təyin etdiyi rentabellik faizindən gələn gəlirdən əlavə  
dotasiya verir. Nəticədə yaxşı tələbatı olan istehsala qoyulan 
rentabellik faizinə görə qalıq gəlir - xalis gəlirin inkişafa ayrılandan 
sonra,  artıq hissəsi kollektiv və aksionerlərə verilir, bir hissəsi isə  
qeyri - rentabelli firmaları xüsusi müdafiə  fonduna toplanaraq ictimai 
istehsal və xidmətlərin müdafiə və inkişafına sərf olunur. Nəticədə 
istismarın kökü kəsilir – daha doğrusu cəmiyyətdən alınan - əlavə 
rentabellik faizi vasitəsilə gəlir  cəmiyyətə lazım olan digər zəruri 
istehsal və xidmətlərin saxlanmasına sərf olunur – şəxsi mənimsəmə 
ləğv edilir; hər kəs ancaq öz əməyi ilə yaşamağa məcbur olur.  
2. Əmək haqların müəyyən edilməsi, habelə həmin peşə və ixtisası 
tutmaq istəyənlərin çoxluğundan da asılıdır. Əgər işçini əvəz edə 
biləcək başqaları varsa, ona nə üçün böyük maaş verilməlidir. Bu  
qaydaya görə  menecerlərin özlərinə hədsiz böyük maaş yazmasının 
qarşısı alınır. Bu onunla əsaslanır ki, əgər  sizin probleminizi həll 
etməyə, yalnız bir adam vardırsa , siz onun istədiyi yuxarı hədlərə 
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yaxın maaşı verirsiniz, əgər belə adamlar çoxdursa, artıq siz maaş  
təklif edirsiniz. Peşə, bilik dərəcəsini nəzərə almaqla, istənilən halda 
əmək haqqı minimum yaşayış səviyyəsilə ən aşağı işçinin norma qəbul 
etməklə yuxarı qabiliyyətlilərin maaşını  dərəcələrə uyğun 
hesablamaqla aparılır. 
3. Minimum əmək haqqı və  maxsimum əmək haqqı  hədləri təyin 
edilir.  Əmək haqqı diapozonu kəskin mövcud olduğu kimi 1: 5- 100 
deyil, bu təqribən 1- 3 arasındadır. Bilik tələb etməyən ən  sadə işi 
görənin maaşı minimal ölçü götürülür, hansı ki minimal  zəruri yaşayış 
səviyyəsinə imkan verir. 
4. Əgər insanın aldığı əmək haqqı onun bahalı maşın və ya villa 
tikməsinə və ya digər bahalı xərclər etməsinə imkan vermirsə, lakin o 
bunu edirsə bu  qeyri - qanuni varlanma hesab edilir. Və müsadirə 
edilir, satılır və cəmiyyətin  xüsusi inkişaf fonduna qouylur.  Bank 
hesablarında  pul onun maaşına və digər gəlir mənbələrinə  uyğun 
gəlmirsə, bu da oğurluq hesab olunur və xüsusi fonda keçirilir. 
5. Rasional dövlətdə kiçik və orta sahibkarlıq  həvəsləndirilir, lakin 
böyük sahibkarlıq həvəsləndirilmir, bu iş dövlətin səlahiyyətindədir. 
Yalnız aksiyaların  vətəndaşlara bərabər satılması prinsipi ilə böyük 
sahibkarlıqa icazə verilir. Bu məqsədlə ki, hər adamda bərabər 
miqdarda aksiya olsun, aksionerlərin sayı isə çox olsun və buna görə 
də kollektiv idarə mümkün olsun. Bir əldə aksiyalar çox olduqda onun 
sahibi qeyri - rasional qərarlar verə bilər. 
6. Dövlət rentabellik faizi ilə və qiymətlərin zəruri həddən (maya 
dəyəri, vergi və inkişaf fondunu əhatə edir) artıq olmamasına nəzarət 
edərək  istismarın və qeyri - qanuni varlanmanın və inflyasiyanın 
qarşısını alır. 
7. Bütün istehsal və xidmət müəsisələrinin - həm şəxsi, həm də dövlət - 
fəaliyyəti cəmiyyətin müşahidəsi və qiymətləndirməsi altındadır. Bu 
onların özbaşınalıq etməsinin  qarşısını alır. 
 
RASIONAL CƏMIYYƏTIN KONSTITUSIYASI 
 
a) Rasional cəmiyyət  həyatının tərkib hissələri  
 
1. Rasional iqtisadi idarəetmə. 
Dövlət gələcəyin strategiyalarına uyğun olaraq nə qədər və hansı 
sahədə eli tədqiqat layihəlndimə konstruktor institutu, nə qədər istehsal 
nə qədər xidmət obyekti nə qədər tikinti firması tələb olunduğunu və 
həyta keçirmə qiymətini araşdırır və müəyyən edir. Aarıcı sahələrə aid 
obyektləri  özü tikir qurur, habelə şəxsi firmalara da təklif edir.Buna 
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baxmayaraq şəxsi firmalar öz məsuliyyətlərinə istədikləri sahədə işləyə 
bilərlər. Həmişə istənilən zaman ölkədə “nə etmək lazımdır” sualına 
istənilən qədər cavab –investisiya qoymaq, yeni biznes açmaq 
imkanları, layihələri - təklifləri var. Bunların siyahısını və təsvirini 
istəyən adam çox asan bilə bilər. 
2. Rasional və istənilən adamın iştirak edəcəyi   
a) qanunların hazırlanması və qərar qəbulu sistemi  və  
b) dövlət idarə strukturu - idarə etmə  sistemi. Burada həmişəlik 
vəzifələr yoxdur, konkret iş-layihə –funksiyanı, konkret zamanda  icra 
etmək üçün tələb olunan icraçı vəzifələrinə konkurs yolu ilə cəmiyyət 
özü təyin edir. Idarə icraçıları qərar qəbul etmirlər. 
3. Rasional qanunlar sistemi. İnsan və dövlətin vəzifələri və 
öhdəçilikləri. Vətəndaşların hüquqları, və bütün nizamlama qayda və 
qanunları. 
4. Rasional   Cəmiyyətin əxlaq və davranış qaydaları. Rasional  
ümumbəşəri əxlaq və etika. 
5. Rasional  insan tərbiyəsi sistemi. 
6. Elmi və texniki tədqiqatlar və yaradıcılıq-layihələndirmə və tətbiqi 
sistemi. 
7. Futuroloji araşdırmalar, təlimi və tətbiqi sistemi. Qanun və qərar 
verilməsində vacib rolu var. 
8. İnsana xidmət sistemi.  
9. Pulsuz və rasional təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sərbəst yaradıcılıq 
sistemləri. 
10. Rasional cəmiyyətin dünyabaxışlar sistemi -  Dünyanın Rasional 
fəlsəfi nəzəriyyəsi (Kosmoloqiya –dünyanın yaranması; varlıığın, 
şeylərin, habelə insanın yaranması və təkamülü, dəyişməsi, cəmiyyət 
və insan haqda nəzəriyyə).  
11. Təbiətdən istifadə və onun qorunması və saxlanması sistemi. 
Bütün bu fəaliyyət növlərinin təşkili, icrası, nəzarəti bütün cəmiyyətin 
iştirak etdiyi Qərar qəbulu sistemi vasitəsilə müəyyən edilir . 
 
b) Rasional cəmiyyət dövləti  konstitusiyasının  ümumi prinsipləri 
 
Rasional cəmiyyətin ümumi prinsipi: Hər kəsə tam insan hüquqları, 
əsas həyat təminatı vasitələri imkanı:  - mənzil, təhsil, təlim, səhiyyə, 
məlumat alma, fərdi iş; ictimai / kollektiv  qanun  və qərar qəbulunda, 
icrasında iştirak imkanı, mülkiyyət, biznes,  iş hüquqları;  qabiliyyətinə 
və arzusuna görə müsabiqəli ictimai iş, hər kəsə fərdi əməyinə, ictimai 
işinə və  ictimai qərar qəbulunda faydalı iştirakına görə mükafat. 
Insanın maddi həyatını təmin edən mənbələr: şəxsi mülkiyyəti, iş yeri, 
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şəxsi biznesi , ictimai ehtiyatlardan təbii sərvətlərdən- su, torpaq, 
meşə, qazıntıların istifadəsindən gələn gəlirdən  bərabər düşən pay.   
 
Digər iqtisadi , sosial , əxlaqi, idarə, mədəni prinsiplər: 
1. Hər kəs fərdi işinin miqdarına , keyfiyyətinə və ictimai qanun-qərar 
qəbulunda iştirakına  görə  iş  sahibindən və cəmiyyətdən mükafat alır.  
2. Hər kəsi ictimai faydalı əməklə təmin etmək vəzifəsini 
cəmiyyət(dövlət) və onun  ictimai və  şəxsi iqtisadi təşkilatları, 
firmalar öz öhdələrinə çəkirlər. 
3. Maksimum və Minumum şəxsi əmək haqqı - insanın normal 
səviyyədə yaşamasını təmin edən  rasional hədləri təyin edilir- bu 
hədlər hər kəsə  –işçilərə, firma sahiblərinə və dövlət işçilərinə də aid 
edilir. 
4. Müəyyən hədlərdən artıq olan şəxsi kapital ancaq xalqın rifahına - 
istehsal və xidmətlərə sərf edilə bilər ki, bu layihələri dövlət fasiləsiz 
hazır edib onlara təklif edir, kapital sahibləri isə seçir, icra edir, 
yaratdıqları obyektlərin idarəsini özləri edirlər. 
5. İctimai, şəxsi, və icma (kənd, şəhər və qrup) mülküyyətləri ola bilər. 
6. Ölkə ərazisindəki bütün zəruri qiymətləri dövlət qoyur və 
nizamlayır. 
7. ”Ölkə ərazisində və ölkə vətəndaşlarının iştirakı ilə qazanılan gəlir 
cəmiyyətə məxsusdur” prinsipi qəbul edilir. Bu prinsipə görə şəxsi 
firmalar və dövlət mülkiyyətində olan firmalar  gəlirin maya dəyəri, 
bank faizləri, aksioner kapitala ağıllı gəlir faizi,  vergilər və inkişaf  
üçün  zəruri hissəsini çıxdıqdan sonra artıq hissəsini cəmiyyətin ictimai 
təhsil, səhiyyə, elm,  mədəniyyət, sosial fonduna verirlər. Bütün 
aksionerlərin, bankların faizləri ağıllı – minumum qəbul edilir. Bu 
üsulla qeyri - əmək nəticəsində əldə edilən gəlirlər azaldılır və əmək və 
ağılın (cəmiyyət məsələlərinin həlində) iştirakı nəticəsində əldə edilən 
gəlirlər  üstünlük təşkil edir. Nəticədə müftə gəlirlər cəmiyyətdə 
əhəmiyyət daşımır, insanlar işləməklə və ya ictimai sistemdə iştirak 
vasitəsilə gəlir alırlar, bu daha əxlaqidir.  
8. Ölkədə yaradılmış bütün gəlir ölkədə qalır və hökmən inkişaf və 
maddi rifahın yüksəlməsinə xidmət edir. İstəyən adama pulsuz layihə 
və təşkil məsləhətləri və faizsiz kredit verilir və tam biznes fəaliyyəti 
qaydaya düşənə qədər (3 il) vergi və gömrük rüsumu alınmır. Ölkədə 
bütün problemlər həll edildikdən sonra artıq pullar xaricdə biznes işinə 
qoyula bilər. 
9. Yeraltı və üstü sərvətlərdən gələn əlavə gəlirlər cəmiyyətin zəruri 
təbii fəlakətlər və konfliktlərdən qorunması, müdafiəsinin təşkilinə 
lazım olan miqdarından artıq hissəsi cəmiyyət üzvlərinə bərabər 
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bölünüb verilir və yaxud cəmiyyətin arzusu və tam razılığı  ilə ümumi 
konkret sosial  layihələrə sərf edilir.   
10. Hamını işlə təmin etmək əsas məqsəddir, ona görə iş yerləri 
işçilərin sayından həmişə çox olmalıdır. 
11. Ölkə kapitalı xarici banklarda saxlanmır. Bütün inkişaf, yeni 
bizneslərə faizsiz kömək edildikdən sonra, sərbəst pullar aşağı faiz ilə 
normal fəaliyyətdə olan şəxsi  və dövlət firmalarına kredit verilir. 
12. Ölkə bankı cəmiyyətin təşkilatı olan dövlətin əlində qalır.  
13. İnsanın təməl hüquqları və azadlıqlarına tam hörmət və əxlaqi 
davranışın  zəruriliyi prinsipi tətbiq olunur. 
14. Rasional cəmiyyət  dövləti  iqtisadiyyatı tənzimləyən,  inkişaf 
istiqamətlərini və zəruri məhsulların istehsalını planlaşdırandır və 
qiymətlərin hədlərini təyin edir. Qiymətlər qaldırıla bilməz, yalnız 
aşağı salına bilər. 
15. Rasional cəmiyyət ictimai iqtisadi mədəni quruluşu cəmiyyətin 
ümumi ağlına görə yaşamaq prinsipini qəbul edir. Bu o deməkdir ki,  
qərar qəbulunda bir və ya bir  neçə adamın ağlı, təcrübəsi böyük 
cəmiyyətin həyatını qurmaq üçün kifayət deyil və səhvdir. Bütün 
cəmiyyətin elmi biliyi və təcrübəsi istifadə edilməlidir. 
16. Dövlətin əlində strateji istehsal, enerji sahələri , xammal mədənləri  
qalır və hər bir sahədə dövlətin nümunəvi müəsisələri şəxsi 
müəsisələrin işinə ciddi təsir edəcək miqdarda və gücdə saxlanılır ki, 
şəxsi müəsisələr ictimai mənafeyi poza bilməsin (qiymətləri  qaldıra; 
qıtlıq yarada; satışdan imtina; saxta, keyfiyyətsiz məhsul istehsal edə 
bilməsin və s.) 
17. Dövlət öz müəsisələrinin ümumi nəticələrini planlaşdırır və şəxsi 
müəsisələrə isə inkişaf istiqamətləri və miqdarı haqda məsləhət verir, 
ictimai mənafe tələb etdikdə  onlar barədə nizamlayıcı tədbirlər görür. 
Şəxsi müəsisə tam azad deyil, onlar sosial və təhlükəsizlik qaydalarına, 
iş qanunlarına və cəmiyyətin mənafeyinə zidd hərəkətlər (qiyməti 
istədiyi qədər qaldırmaq, istismar, aşağı maaş,  işçilərin  sosial 
tələbatından imtina, təhlükəsizlik , texniki qaydaları pozmaq və s.) edə 
bilməzlər. 
18. İctimai mənafeni,  problem və məsələləri isə cəmiyyətin ictimai 
iştirak sistemi fasiləsiz müəyyən edir və qərar hazırlanması 
mexanizminə ötürür. 
19. Prioritet sahələrə, bəzi  insanlara, qruplara xüsusi qayğı 
göstərilməsi, əlavə vəsait ayrılması  digər yaşamaq hüququ olan  
insanların, inkişaf sahələrinin qayğısız qalmasına və mənafeyi 
hesabına ola bilməz. 
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20. Ümumi gəlirin rasional bölüşdürülməsi və sərf edilməsi ciddi 
təmin edilir. 
 
c) Rasional cəmiyyətdə dövlətin vətəndaş qarşısında borcu 
 
     Cəmiyyətin quruluşu, institutları və yaşama -idarə qaydaları, 
rasional məqsədlər -cəmiyyətin birlikdə arzu etdiyi həmişəlik sülh, 
konfliktlərin olmaması, effektiv inkişaf və hər kəsin normal yaşamaq 
səviyyəsinə malik olması, humanizm,  əxlaq və s. tələblər - altında  
konstruksiya edilir. 
Başqa sözlə, tək müəyyən seçilmiş xüsusi fərdlərə və qruplara deyil,  
hamıya sərfəli məqsədlərə uyğun quruluş və idarə sistemi yaradılır.  
Bunu isə bir adam ya grup yazıb cəmiyyətə sırımır, qəbul etdirmir. Bu 
və ya digər  məqsədlərin irəli sürülməsini, yaradıcı işi cəmiyyətin 
bütün üzvlərinin real və bərabər iştirak imkanları hüququ ilə quruluşun 
layihəsindən tutmuş - fasiləsiz müşahidə və qiymət verməyədək özü 
həyata keçirir.  
     Rasional cəmiyyətdə bütün işləyə bilənləri işlə təmin etmək 
dövlətin borcudur, bunu həyata keçirmək üçün dövlət bütün 
vasitələrdən - sərbəst kapitaldan, bu çatmasa, varlıların pulundan 
istifadə edir, faizsiz kreditlər verir və s. tədbirlər görür. İstənilən işsizə 
əgər iş verə bilmirsə, onda yaşamaq üçün pul verir və ya başqa peşənin 
öyrənməsini təşkil edir. 
     Rasional cəmiyyət siyasi cəmiyyət deyildir. 
Cəmiyyət moral norma kimi hər bir üzvünün minimal yaşayış 
standartlarını və işlə təmin etməyi öhdəsinə götürür və əməl edir və 
daha yüksək səviyyə əldə etməyi məqsəd kimi qarşısına qoyur. 
Dövlətin, hansı ki, cəmiyyətdən fərqli və asılı olmayan deyildir,  əsas 
fəaliyyəti – qanun, sərəncam vermə və icra – yaşayan insanların əzab 
əziyyətlərinin ləğv etmək,  azadlıq və onların fərdi maddi və mədəni  
rifahını qaldırmaqdır. Bu fəaliyyəti o məhz indi yaşayan insanların öz 
həyatı dövründə yaxşı sağlam və xoşbəxt həyatına istiqamətləndirir. 
Cəmiyyətin quruluşu və fəaliyyəti də bu məqsədə uyğun yaradılır və 
icra edilir. Cəmiyyətin idarəsi indiki insanları əzaba düçar edib 
gələcəkdə  insanların yaxşı yaşayacaqları vədi ilə onları aldatmır, 
mövcud qeyri - rasional dövlətlər kimi. Eyni zamanda, Rasional 
cəmiyyət dövlət idarəsi gələcək insanların həyatını pisləşdirəcək 
fəaliyyətə yol vermir. Nə yaradılırsa, gələcəyə vermək üçün yaxşı 
vəziyyətdə saxlanılır, qorunur.  
       Rasional cəmiyyət eyni zamanda keçmişdən miras qalmış heç bir 
maddi sərvətii istifadəsiz, boşuna buraxmır, hər bir maddi nemətə, 
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istehsala, texnologiyaya, elmi biliklərə, mədəniyyətə qayğı ilə yanaşır, 
onların normal işləməsini və inkişafını, səmərələşməsini  təmin edir. 
İşsizlər, kasıblar və digər kateqoriyalı şəxslərin yaşamaq, yeni peşə, 
təhsil almağını dövlət və şəxsi firmalar tərəfindən təmin edilir. Belə 
hesab edilir ki: 

1) dövlətin və şəxsi firmanın gəlir almasında istifadə edilən bütün 
ictimai (dövlət) maddi sərvətlərində və mülkiyyətində hər bir 
adamın -vətəndaşın payı və əlaqəsi  var və buna görə də insan 
kənara qoyula bilməz;  

2) dövlətin əlində və şəxsi firmalarda  toplanmış - bütün var-
dövlət,yeraltı və yer üstü sərvət fərdin özünün və ya əvvəlki 
nəslinin  əməyinin istismarı, istehlakçı kimi və vətəndaş kimi 
öz vəzifələrini yerinə yetirməyinin nəticəsidir.  

3). İşsizlik və kasıblığın da səbəbi təbii səmərələşdirmə, iqtisadi 
tələblər və ya səhv  qanunvericiliyin və  idarənin nəticəsidir. Bu ancaq 
rasional olmayan cəmiyyətlərdə ola bilər. Rasional cəmiyyətdə isə 
səhvlər fasiləsiz araşdırılıb qabağı alınır və ləğv olunur 
səmərələşdirmə isə aktiv aparılır, mal və xidmətlər yaradılmasından  
azad olan adamların məşğulluğu cürbəcür üsüllarla təmin olunur, 
çünki insanın bir işlə məşğul olub yaşaması effektlidir, nəinki evdə 
oturub işsizlik pulu alması. 
     İnsanların işləməsi üçün bütün tədbirləri dövlət görür. Məsələn, 
belə tədbirlər həyata keçirilir:  

-  iş rejimi, lazım gəlsə, bir adam üçün 4 saata qədər  endirilir, (8 
saatda bir işi iki adam növbə ilə görür) əmək haqları səviyyəsi bütün 
normal tələbata cavab vermək şərtilə saxlanılır.  

-  xidmət növlərinin, sahələrinin genişləndirilməsi və məşğuliyyət üçün 
bütün imkanları (qanun və icra, investisiya ) dövlət yaradır. Burada 
iqtisadiyyatda səmərələşdirmə nəticəsində və ya digər səbəbdən artıq 
olan adamlar, yeni və ya  4 saatlıq növbəyə bölünmüş  iş yerlərində 
işləyirlər.  

- yeni iş yerləri yaradılır. 
-  ictimai qanun və qərarlar qəbulunda və  idarədə  iştirak  və müşahidə 
fəaliyyəti .  
-   insanların ümumi bilik, mədəni, peşə, sağlamlıq, səyahət 
sahələrində  xidmətləri  
-  təbiətin öyrənilməsi və bərpa olunması 
-  mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi; yeni insana xidmət 
sahələrinin yaradılması 
-  öyrənmə kursları və digər ictimai fəaliyyətlər 
-  cəmiyyətin hesabına yeni peşələr və təhsil alınması, təcrübə keçmək 
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-  sağlam həyat və etik davranış tərzinin öyrənilməsi və həyata 
keçirilməsi 
- dövlət idarəsi və rəsmilərin müşahidəsi və qiymətləndirilməsində, 

ictimai və iqtisadi həyatın bütün sahələrinin rasionallaşdırılmasında 
(məlumat toplanması, analiz, təklif hazırlanması, və s.) 

-  elmi-texniki biliklərin və təkliflərin tətbiqində. 
-  insanlara 50 yaşından sonra pensiyaya çıxmaq hüququ verilir, 
pensiya əmək haqqının 80 %-i qədərdir. İnsanlar zorla pensiyaya 
çıxarılmır, hər kəs özü seçir. Nə vaxt istəsə 50 yaşdan sonra, zəruri iş 
stajı olsa, pensiyaya çıxa bilər və həmin andan pensiya hesablanır, və 
ya istəməsə işdə qalır, istədiyi yaşa qədər işləyir (iş funksiyalarını tam 
yerinə yetirməyənədək). İşləmək istəyən  pensiyaya çıxa bilməz. 
Pensiyaya  çıxmış adam işdən avtomatik azad olunur. Bu ona görə 
edilir ki, pensiyaya çıxmış adam gənc nəsl üçün iş yerini boşaltsın. 
Pensiyaya çıxmış adamlar könüllülük prinsipi ilə maaş almadan hər 
hansı bir iş yerində məsləhətçi, təlimçi kimi, ictimai işdə çalışa bilər, 
bu arzu olunur  və bunun üçün istənilən qədər imkan yaradılır. Əgər 
pensiyaya çıxmış adam həm pensiya, həm maaş alsaydı, bu qeyri - 
bərabərlik və sosial problemlər, mənfi hallar yaradardı, hamı işləməklə 
maaş almaq  hüququnu tətbiq edə bilməzdi. 
    Işlə təminat üçün təlimlərin, təşkilin, iş yeri yaradılmasının, 
tədbirlərin  xərcini çəkmək dövlət və şəxsi firmalarin (vahid fondlar  
vasitəsilə) mənəvi və qanuni borcudur. Belə prinsip qəbul olunur: icma 
ərazisində olan bütün firmalar və dövlət - birlikdə  artıq adamların 
(işsizlər, yeni məzunlar, iş yeri olmayanlar) məşğul olmasını - əmək 
haqqı almasını təmin edirlər. Belə ki, Rasional cəmiyyətdə liberal 
bazar və « hər kəs özü öz başın saxlasın» prinsipi qəbul oluna bilməz.  
Qeyri - rasional cəmiyyətlərdə qanun olan bu prinsip rasional 
cəmiyərdə belə yeni formada ifadə olunur: Hər kəs özü və icması üçün 
şalışır , icma isə  öz vəzifələrini və ümumi əmlakdan və gəlirdən  düşən 
payı  vətəndaşa vermək və ya başqa formada ödəmək  şərtilə icra edir 
 
Rasional Cəmiyyət dövlət təşkili  aşağıdakı 6 bölmədən ibarət təklif 
olunur. 
1). İdarəetmə –üç səviyyədən ierarxik asılı olan qrupa bölünür: 
    İ. səviyyə. Hökumət :1.1.Ali və ümumi məsələlərin idarəsi və 1. 2 
İnsana xidmət sistemi; 
    İİ. səviyyə.  1.3. şəhər və region özünü idarəsi-icraçılığı  
    İİİ. səviyyə. 1.4 yerli icma özünü – idarəsi (kənd və kiçik qəsəbə)  
Bu idarələr üçün qərar və qanunlar aşağıdakı ictimai qərar qəbulu 
sistemləri vasitəsilə aparılır. 
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Ölkə üzrə baş məlumat  və 

avtomatik nizamlama mərkəzi. 

Növbətçi baş və köməkçi məsul 

müşahidəçilər, 

nəzarətçilər,dispetçerlər. 

İctimai müşahidə və qiymət 

vermə. Qanun və qərar 

hazırlanmasında  iştirak sistemi.  

(dövlət aparatını əvəz edir ) 

 

Ümumi Qanunlar 
və strateji plan 
hazırlama  və 

qəbulu institutu 
 

Sahələr üzrə Strateji plan , 
elmi tədqiqat,  icra 
qərarları-layihələr, 

standartlar  institutları 
 

Sosial layihələr-elm 
təhsil, səhiyyə; 
qərarlar, müqavilə 
hazırlanması institutu 

 

Cəmiyyət: iş 

verənlərdən başqa 

hamı - elmi texniki 

sahələr üzrə 

peşəkarlar kənd 

təsərüfatı, sənaye və 

xidmət işçiləri 
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Fiq 9 Rasional cəmiyyətin ictimai qərar qəbul etmə sistemi (dövlətin quruluşu) 
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Qərar qəbulu sistemləri: 
2). Ümumi məsələlər və insana xidmət üzrə qərar qəbulu sistemi 
(İctimai Qərar Qəbulu Sistemi)   
3). Şəhər və regionlar üzrə qərar qəbulu sistemi,  
4). Yerli İcma qərar qəbulu sistemi; 
5). İctimai Qanun qəbulu sistemi 
6). Qanuna və əxlaqa nəzarət və onu rasional təmin etmə sistemi. 
 
  Ümumi məsələlər üzrə ictimai (dövlət) qərar qəbulu sisteminin 
təsviri  
 
Bu, ölkənin 1) ümumi strategiyası, perspektiv planlar, büdcə, ümumi 
problemlərinin həlli 2) və inkişaf və həyat sahələri üzrə qərar qəbulu 
sistemini əhatə edir, yəni həm ümumi, həm də sahələr üzrə İQQS –ləri 
yaradılır. Bunun üçün elektron qərar qəbulu sistemi İQQS yaradılır və 
bu xüsusi institutda həyata keçirilir. QQS vasitəsilə həm ali, həm sahə  
üzrə lazım olan icraçılar müəyyən edilir, həm də bütün növ həllər 
tapılır və qəbul olunur. İQQS mərhələlərə bölünür:  
A - problemin, məsələnin aşkar edilməsi və formulə eilməsi, ona aid 
biliklərin, mənbələrin müəyyən edilməsi 
B - həll versiyalarının irəli sürülməsi,  
C - tənqid, ictimai nəzarət- etirazlar bölməsi, 
D – tam formulə edilmiş son qərar,  
E - qəbul olunma, reqistrasiya, icraya göndərilmə, arxivə salınma, nəşr 
edilmə.  
       Cəmiyyətdə fasiləsiz olaraq növbəti 1, 5, 10  , 20 , 50 illik dövrlər 
üçün prioritet məsələlər –problemlərin siyahısı və  onların həlli yolları  
hazırlanır, strateji layihə və iş planı tutulur. Və yaxud gözlənilməz və 
ya cari məsələnin həlli tələb oluna bilər. Proses xüsusi İnsitutda 
aparılır. Hər bir arzu edən vətəndaş bərabər hüquqla iştirak edir, son 
nəticə əldə edilənədək. Burada kifayət qədər avadanlıqla, komputerlə, 
məlumatlarla  təchiz edilmiş is postları yerləşir.  Habelə öz evində 
işləmək istəyənə də imkan verilir, imkanı yoxsa avadanlıq (komputer) 
verilir, qərar hazırlama prosesinə (elektron sistemə) giriş verilir. 
Ümumi məsələlər üzrə QQS –də və onun bütün mərhələlərində  bütün 
vətəndaşların iştirak hüququ var. Fərqli olaraq, sahə üzrə QQS-lərdə 
həmin sahədə işləyənlər, dərs deyənlər, tədqiqat aparanlar bütün 
mərhələlərində (A-E) iştirak edir, digər vətəndaşlar yalnız tənqid - 
etirazlar mərhələsində (C) iştirak edirlər. Bu bilavasitə komputerlə  və 
ya qərar blankını dolduraraq təqdim etməklə mümkündür. Qeyd 
edildiyi kimi, qərar bütün kriteriyalara uyğun olduqda və bütün etiraz 
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və tənqid həll olunduqdan  sonra qəbul oluna bilər. Başqa sözlə, kiçik 
bir uyğunsuzluq - kiminsə hüquqlarının pozulması, nəyinsə zəruri 
mənafeyinə zərər vurulması olduqda qərar qəbul edilə bilməz . Bu 
halda əgər zərərin vurulması cəmiyyətə böyük xeyir qarşısında 
labüddürsə zərərin bütün təsiri dövründə zərər çəkən kompensasiya 
edilməlidir. Habelə effektsiz, qeyri - rasional, həqiqətə və əxlaqa 
zərərli nəticələrə səbəb olacaq qərar qəbul oluna bilməz. Ona görə də, 
hər bir həllin nəticələrinin hesablanması və kriteriyalara uyğun olması 
dəqiq yoxlanılır və layihələndirilir. 
 
Ali  ölkə  səviyyəsində ümumi məsələlər və insana xidmət bölməsi 
üzrə qanun və strateji qərarlar hazirlanması və qəbulunun tipik 
nümunəsi 
 
      Bu funksiyanı icra etmək üçün İnstitut formasında maddi baza 
təşkil edilir, belə ki, burada istənilən adamın oturub tam təchiz edilmiş 
iş postunda işləməsinə imkan verilir. Həm qanun hazırlanmasında həm 
də ali ölkə miqyasında rəhbər edici qərar hazırlanması və qəbulu üçün. 
Xüsusi olaraq iki tip institut təşikil edilir.1) Qərar qəbulu İnstitutu  və 
2) Qanun qəbulu institutu.  Prosesi 10-20 nəfərlik texniki elmi qrup 
idarə edir. Burada  həmişə oturub işləyən texniki təşkilatçı qrup 
konkurs ilə təyin edilir ki,  onların vəzifəsi:  
-  tipik məsələlərin həlli üçün proses formaları – blanklar hazırlamaq, 

giriş məlumatları , şərtləri formalara daxil etmək və elektron-internet 
sisteminə yerləşdirmək.  Proses başa çatandan sonra qəbul olunmuş 
qanun /qərarı lazımi registrə yerləşdirir, nəşrə verirlər; 

-  iştirak etmək istəyənlər üçün toplantı (lazımsa)vaxtını elan etmək 
,dəvət etmək, təşkil etmək 
-  elektron sistemə xidmət etmək, proses haqda iştirakçılar tələb 

etdikdə kağızda məlumat vermək , izahat vermək və təklifləri qəbul 
edib sistemə daxil etmək; 

-  avtomatik qərar qəbulu sistemi yaratmaq, tədqiqat aparmaq; 
 Bununla onların  vəzifəsi bitir.  Bütün prosesdə isə arzu edən 
iştirakçılar bərabər hüquqla iştirak edir, son nəticə əldə edilənədək. 
Dikussiya toplantısına gələnlər : 1) şifahi tanışlıq, sual - cavab 
mərhələsindən sonra 2) fikir və təklifini yazılı proses blankına 
doldurmaqla bildirirlər. Şifahi qəbul olunmur. Burada kifayət qədər 
avadanlıqla, komputerlə, məlumatlarla  təchiz edilmiş is postları 
yerləşir. İstənilən halda əvvəl kodlaşdırma, elektron prosedura blankı 
hazırlanır. Proses mərhələlərə bölünür A, B, C,.D, E . 
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A-mərhələsi. – problemin - məsələnin - ehtiyacın aşkar edilməsi, 
formulə edilməsi və həll olunmaq üçün qəbul edilməsi mərhələsi. 
Bunun özü avtonom prosesdən təşkil olunur.  
B mərhələsi. Bu prosesdə A prosesesində tapılmış prioritet məsələnin 
həlli  prosesidir və bütün həll versiyaları toplanır. Problemin  - 
məsələnin kriteriyalara  uyğunluğu və həllin şərtlərinin ödənməsinin 
müəyyən edilməsi  - məsələyə  baxılma mərhələsi. Bir bütün məsələ 
sadə məsələlərə bölünür, hər biri ayrıca həll edilərək ümumi məsələnin 
həlli asan tapılır və yaxud ümumi həll tapılaraq hissələrin həlli 
axtarılır. 
C mərhələsi - Son həllin məzmunun və rəqəmlərlə formalaşdırılması 
və icrası tədbirlərinin təsviri. Sonra D mərhələsi başlayır.  
D  mərhələsi - İctimai nəzarət və etirazlar, tənqid mərhələsi . Bunu 
istənilən adam və ya maraqlı şəxs eyni bir proses blankında uyğun 
bəndləri doldurur.  Əgər bu hissə doldurulursa, proses blankının ABC 
hissəsi avtomatik olaraq aktivləşdirilir və proses yenidən  ABC 
mərhələsinə qayıdır və yenidən etirazlarla kriteriyalar –şərtlər 
uyğunluğu yoxlanılır və düzəlişlər - qərarın yeni variantı daxil edilir və 
ya lazım deyilsə edilmir. Nəzarət, etirazlar üçün qoyulmuş müəyyən 
müddətdən sonra iştirakçıların göndərdiyi versiyalar  müqayisə, 
tutuşdurulma əməliyyatına məruz qoyulur və tam uyğunluq varsa 
proses E mərhələsinə ötürülür. Pozğuntu varsa yenidən B, C 
mərhələsinə gedir. 
E mərhələsi-  qərarın son formulunun təsvirinin elan edilməsi icraya 
göndərilməsi və bu haqda lazımı qeydlərin müxtəlif sosial registrlərə  
daxil edilməsi maraqlı tərəfin nəzərinə çatdırılması və arxivə 
yerləşdirilməsi-göndərilməsi.  
    Hər bir proses daha geniş alt mərhələlərə- müstəqil qərar qəbul etmə  
formasında bölünə bilər. Məsələn: 
A - prosesi. Uzun müddətli perspektiv strateji məsələlərin-problemin 
aşkarlanması: 
Mərhələ 1. Tədqiqat- ilk məlumatların toplanması, sorğuların, rəylərin 
toplanması təkliflərin qəbulu, qanuni bazanın, prinsip və prioritetlərin 
seçilməsi və  sintez prosesi 
Mərhələ 2. Problemlərin formulə edilməsi və strateji planın layihəsinin 
tərtibi və müzakirə üçün elan edilməsi. 
Mərhələ 3.  Tanışlıq və öyrənilmə, ekspert analizi, tənqidi rəylərin, əks 
ideyaların irəli sürülməsi 
Mərhələ 4. Yenidən planın düzəlişlər edilərək kriteriyalara 
uyğunluğunu sübut edən son formada elan edilməsi. Burada düzünü 
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sübut edən dəlillər bir sırada , əksini sübut edən dəlillər digər sırada 
yan - yana qeyd olunur. 
Mərhələ 5. Son versiyanın formulə edilməsi və elan edilməsi. A 
prosesinin bitməsi. 
Bu səs vermə ilə olmur  
     Hər hansı bir məsələ tam son formulası əgər lehinə sübut  
rəqəmlərlə və  bütün elmin üsulları ilə hesablama ilə və s. faktlarla 
sübutunu tapırsa, bu qəbul edilmiş sayılır.  Əgər Əleyhinə sübutlar 
həqiqi olaraq sübut verirsə, onda həmin məsələ qəbul olunmur. O 
zamana kimi proses davam etdirilir ki, yeni formula tapılsın və tam 
sübut olunsun. Sübut üçün hesablamalar, prioritetlər və kriteriyalar, 
müqayisə , elmi nəzəriyyələr, qanunlar xüsusi tədqiqatlar istifadə 
edilir. 
Bu son mərhələdə tapılmış formulə edilmiş strateji plan və ya problem 
qəbul edilmiş sayılır və qövlət planı kimi sonrakı B , C, D, E prosesinə 
verilir.  
     İctimai qanun və ya qərar hazırlanmasında əsas prinsip ilk 
kriteriyaların tam verilməsidir, bu İCAZƏLƏR- nəyin edilə biləcəyi  
və MƏHDUDİYYƏTLƏR-nəyin edilə bilməyəcəyi şərtlərinin 
siyahısıdır. Habelə ilkin olaraq nə dəyişilə bilməz və nələr dəyişilə 
bilər şərtləri irəli sürülür. Həll tapılmasa, dəyişməz şərtləri bir - bir 
dəyişməklə həll axtarılır. Bu halda dəyişməz şərt dəyişdirildikdə bu 
normanın rasionallıq məsələsi daha ümumi ölkə üzrə yenidən 
araşdırılma və həll olunmağa daxil edilir. Burada əxlaq, bərabərlik, 
ədalət prinsipləri, rasionallıq kriteriyaları, fiziki parametrlərin hədləri, 
ərazisi, tədbirlərin hədləri , iqtisadi rasionallıq, elmi texniki rasionallıq 
humanism və s. əks olunur.. Bir çox hallar üçün tipik avtomatik qərar 
qəbulu sistemi yaradılır ki, ilkin faktlar, sorğular,  şərtlər daxil edilən 
kimi qərar avtomatik tapılır. Eynilə, qanunlar da belə hazırlana bilər. 
 
Tək və şəxsi məsələlər üzrə qərar qəbulu:  
 
Ərizə - həlletmə - qərar-nəzarət forması. Bu 5 qrup - A,B,C, D ,E 
əməliyyat formasından ibarət olaraq bir vahid prosesdə birləşdirilir.  
A- giriş:  təklif - xahiş və ya ali sərəncam təklifində  müəyyən həllin 
tapılması üçün təsviri məlumatları. 
B -  təklifin-xahişin kriteriyalara  uyğunluğu və həllin şərtlərinin 
ödənməsinin müəyyən edilməsi  - qərara baxılma mərhələsi. 
C - Son həllin məzmunun və rəqəmlərlə formalaşdırılması və icrası 
tədbirlərinin təsviri.; təklifin, xahişin rədd edilməsi-imtina. Bu halda 
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rədd etmənin əsas sübutları uyğun pəncərələrdə – kağızda qeyd edilir. 
Sonra E mərhələsi başlayır.  
D - İctimai nəzarət və etirazlar, tənqid mərhələsi . Bunu istənilən adam 
və ya maraqlı şəxs eyni bir proses blankında uyğun bəndləri doldurur.  
Əgər bu hissə doldurulursa, proses blankının ABC hissəsi avtomatik 
olaraq aktivləşdirilir və proses yenidən C mərhələsinə qayıdır və 
yenidən etirazlarla kriteriyalar –şərtlər uyğunluğu yoxlanılır və 
düzəlişlər - qərarın yeni variantı daxil edilir və ya lazım deyilsə, 
edilmir. Və sonra E mərhələsinə verilir. Nəzarət, etirazlar üçün 
qoyulmuş müəyyən müddətdən sonra iştirakçıların göndərdiyi 
versiyalar  müqayisə - tutuşdurulma əməliyyatına məruz qoyulur və 
tam uyğunluq varsa, proses  E mərhələsinə ötürülür. Və yaxud 
pozğuntu varsa, yenidən B, C mərhələsinə gedir. 
E -  qərarın icra edilməsi və bu haqda lazımı qeydlərin müxtəlif sosial 
registrlərdə  daxil edilməsi, maraqlı tərəfin nəzərinə çatdırılması 
(kağızda surətin verilməsi) və arxivə yerləşdirilməsi-göndərilməsi.  
   Bütün şəxsi məsələ üzrə qərarlar yaradıldıqda,  eynilə, qərar qəbulu 
prosedurları tətbiq olunur. Bu zaman məsələyə uyğun standart və 
optimal prosedurlar,  kriteriyalardan istifadə edilir. Xüsulilə, 
bərabərliyi təmin edən şərtlərin, insana eyni mövqedən yanaşma, 
əvvəlki məsələlərlə bu irəli sürülən məsələnin oxşarlığı və eyni oxşar 
qərarın verilməsi; diskriminasiyanın olmamasını təmin edən şərtlər və 
ölçmə kriteriyaları istifadə edilir. (məsələ növləri  üzrə bütün şərtlər və 
kriteriyalar  əvvəldən seçilmiş və qəbul edilmiş olur) 
Qeyd: İnsanların QQS –də iştirakını asanlaşdırmaq üçün hər yerli 
(orta) və ali qanun ya qərar hazırlanması institutunda və ya ictimai  
xüsusi iştiraka kömək qrupları-məsləhət xidmətləri təşkil edilir ki, 
bunlar adamların fikirlərini formulə etməyə, proses blankını 
doldurmağa – yəni təklif  vermək, etiraz  etmək,  məlumat vermək, rəy 
vermək məsələlərinin həllinə kömək edirlər. 
 

 İctimai qərar və qanun qəbulunun   prosedurları 

 

         Bütün qanun və qərar hazırlanmasına başlamaq üçün əvvəl 
məsləhət görülür ki, iştirakçılar hamısı birlikdə və ya kiçik 
qruplarla göstərilən prosedurlara uyğun olaraq xeyli müzakirələr 
etsinlər. Fikirlərini yetişdirsinlər, lehinə və əleyhinə arqumentləri 
aşkar edib öyrənsinlər. Bundan sonra qanun və qərar qəbulu 
prosesinə başlasınlar. Müzakirələri institutlarda, mədəniyət 
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evlərində, kitabxanalarda, ictimai salonlarda, TV -də, mətbuatda 
aparsınlar. 

          Hər bir iştirakçı aşağıdakı tələbləri öyrənir  və özünün hazır 
olmasını hesab edəndən sonra iştirak edir. Belə ki, hər bir maşının 
operatoru, sürücüsü kimi insan lazımı qaydaları, fikrin düzgün 
ifadə qaydalarını  biləndən, düz anlayandan  sonra o müzakirəyə 
qoşula bilər. Bu haqda kurslar da yaradıla bilər. İştirakçılar 
qruplaşaraq (bu daha çox məsləhətdir) və ya tək-tək iştirak edə 
bilərlər və öz son təkliflərini QQS-yə göndərə bilərlər. Son qərar 
tam razılıq əldə edilənədək və iştirakın etik tələblərinə və iştirak 
prosedurlarına - qaydalarına və qərarın keyfiyyət və rasionallıq   
kriteriyalarına, habelə əxlaqi etik kriteriyalara  uyğun olaraq  
müzakirədən keçir.  

Etik tələblər Zərdüştün düz fikirləşmək, düz düşünmək, düz əməli 
nəzərdə tutmaq, düz məqsədi güdmək prinsipləri  əsasında, habelə 
rasionallıq, humanistlik prinsipləri əsasında hazırlanmışdır. 
 
İ. Qanun və idarə qərarı hazırlanmasında iştirak etikası normaları və 
təkliflərə keyfiyyət tələbləri. 
 
     Müzakirənin məqsədi müxtəlif adamların razılığa gələrək məsələ 
barədə  razılaşmış qərarı tapmaqdır 

     Bütün mümkün təkliflər kateqoriyalara,  siniflərə bölünməklə iki 
qrupa bölünür - mövcud baxışlar, əxlaq normaları çərçivəsində həll 
edilə bilən və yeni baxış tələb edən.  Təkliflər verilərkən  əgər onun 
həlli mövcud dünyabaxışlar və ya pinsiplərlə həll edilə bilinməzsə, 
onda əvvəl yeni dünyabaxış formulə edilir və təklif edilir . Təkliflər 
üçün onların növünə görə tipik təklif blankları hazılanır ki, səhv 
anlama  olmasın  və arzu edən adam  zəruri tələblərə cavab verməyi 
yaddan çıxarmasın. 

 
1. Təklifin kateqoriyalara və növlərə düzgün klassifikasiya edilməsi və 
kodlaşdırılması. 
 
 Təkliflər icma /dövlət ümumi məsələlər və inkişaf sahələri üzrə 
anonim olaraq kodlaşdırılaraq verilir. İdeya və təkliflər klassifikasiya 
prinsipinə görə  ümumi baxışlar, həyat tərzi , mədəniyyətin 
dəyişdirilməsi, əxlaq prinsipləri, konstitusiya ,  perspektiv məsələlər, 
strateji təkiliflər, qanunlar, spesifik layihələr  icmanın – dövlətin cari 
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və perspektiv missiyası, problemin qanunlar altında həlləri,  
qonşularla- digər cəmiyyət - dövlətlərlə münasibətlər, təbiət, təhsil, 
səhiyyə və s sahələr üzrə kateqoriya və qruplar üzrə  müəyyənləşdirilir, 
kodlaşdırılır və təklif edilir. Təklif hər sahə üzrə əvvəldən hazırlanmış 
blank formalarında verilir,   komputer failı kimi,  yaxud kağızda. Kicik 
yerli icmalarda isə  təklif açıq,  müəllif göstərilməklə verilə bilər. 
2. Biliklər bazasının yaradılması. Elm,  texnika, hüququn, fəlsəfə, 
iqtisadi, sosial , bioloji həyat, tibb təbiət qanunları və biliklərinin 
dünya və ölkə icma inkişafını əks etdirən məlumatlar, tədqiqat 
əsərlərinin elektron bazası yaradılır. Və hər iştirakçı onlara  yerini 
dəqiq göstərməklə istinad edir. 

3. İştirakçılar bərabər iştiraketmə şərti daxilində iştirak edirlər. Bu: 

- texniki imkanın bərabərliyi. Lazımı şəraitin olması, yəni əsas 
ehtiyacları ödənməsi , məlumat və  texniki əlaqə imkanı , lazımı 
savadlılığa, anlamağa və bacarıqlara malik olması , əmələ gələn 
məsuliyyəti öhdəsinə götürməyi elan etmək, xüsusilə 
- iştirak ilə nə gözlədiyini bilmək-özünün iştirak etikası ilə tanış 
olmağını və prosedurlarla nə gözlədiyini anlamaq 
-  zəruri kompetentliyin əldə edilməsi - tələb olunan bilik və 
bacarıqlara malik olmaq , başqaların təklif və arqumentlərini (dil, etik, 
ekoloji, siyasi, ünsiyyət komputer savadlılığı və s. ) başa düşmək və 
cavab vermək qabiliyyəti 
- formal bərabərlik. Hər bir iştirakçı prosesin hər bir  –mərhəlsində 
bərabər müzakirə gücünə malikdir.  
- xüsusi gündəlik tətbiq olunmur. Istənilən məsələ haqda təklif 
hazırlanıb verilə bilər; lehinə –əleyhinə arqumentlər təqdim edə; hər 
hansı bir hökmü şübhə altına sala, öz mövqeyini, ehtiyaclarını, 
nayrahatçılığını bildirə bilər (Əgər qərar səsvermə ilə qəbul olunsa, 
onda hər adamın  bərabər güclü səs hüququ qəbul edilir ) 
- statusun bərabərliyi . Hər bir iştirakçıya həqiqətən, bərabər baxılır - 
onun gücünün və  iqtisadi və siyasi statusunuin  üstünlüyü və zəyifliyi 
nəzərə alınmır. İnsanın kasıb ya varlı olmasına baxmayaraq 
avtonomluq prinsipinə uyğun olaraq ona bərabər statuslu  və ləyaqətli 
baxılır. 
4. Eyni terminlərdən istifadə. İdeya, baxış, fikir, irəli sürülərkən və 
müzakirə zamanı eyni terminlərdən istifadə edilməlidir. 
5. Prioritetlərə məsələ həlli və icrasında üstünlük veilməlidir: 
-    konstitusiyaya uyğunluq yerli qayda və sərəncamlardan üstündür, 
- strategiyalara, perspektiv planlara uyğunluq, 
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- daha çox əziyyət çəkən insana üstünlük, daha çox zərərli, təhlükəli 
məsələyə üstünlük, 

- prioritetlərə üstünlük başqa məsələlərin təklifinə və həllinə, 
yaxşılaşmasına mane olmamalıdır, hansı ki onların da yaşamaq, 
inkişaf haqları  başqalarından az deyil. 

6.  Təklifin verilməsi səbəbləri. Təkliflər ağılabatan olmalı, səbəblərlə 
əsaslandırılmalıdır. Təklifin, qərarın və ya qiymətin verilməsi üçün 
səbəblər, ehtiyaclar, əsas prinsiplər , qanunlar göstərilməlidir. 
- iştirakçı təklif verəndə, qəbul edəndə, rədd edəndə onun  

səbəblərini yazılı bildirməlidir, 
- təkliflər zərərlərə yol verməmlidir: ekoloji dağıntı,  genosid, əzab  

verilməsi , özbaşına həbs və tutub-saxlama, yaşama vasitələrindən , 
işdən mərhum olunma, 

-   əvvəl və sonra deyilən arqumentlər, habelə bir məsələdə yaxşı və 
vacib qiymətləndirilən arqument digər məsələdə əhəmiyyətsiz kimi 
qiymətləndirilə və ziddiyətli ola bilməz, 

-   şeylərə qiymət verdikdə, mülahizə yürütdükdə hər məsələnin aid   
olduğu eyni   dəyərlərdən istifadə edilməlidir, 

-   hər eyni şey eyni meyarla - kriteriyalarla ölçülməlidir,  
     təklif, etiraz verdikdə məlumat mənbələri göstərilir,  əlavə olunur. 
7. Təklifin məqsədi . Nəyin istənildiyi  və ya qəbul edilməsi,  nəyin 
əldə edilməsi,  nəyin təklif edilməsi çox aydın formulə edilməli və 
göstərilməlidir. 
8. Hamıya, hər hadisəyə eyni mövqedən baxış və qiymət. Əgər belə 
mövqe , dünyagörüş yoxsa,  əvvəl eyni mövqe- baxış formalaşdırılır, 
təklif edilir, müzakirə olunur və qəbul edilir.  
9.  Rasionallıq. Təklif , qərar  rasional olmalıdır. Əgər ictimaiyyətin 
mənafeyinə toxunursa, ictimai rasional olmalıdır və onun mənafeyinə 
əks olmamalıdır. 
10. Humanizmə uyğunluq. Təklif bərabər humanistlik prinsipinə uyğun 
olmalıdır. Humanizm ehtiyacı  çoxluq  içərisində seçilmiş təklər üçün 
ola bilməz - bərabərlik prinsipi pozular. Ona görə, bütün başqa belə 
səviyyədə ehtiyacı olan insanlara da eyni humanizm və ya belə imkan 
olmadıqda digər növ kömək, kompensasiya  edilməlidir. 
11. Kifayət qədər sübutların olması. Fikir və təkliflər  zəruri  və  
kifayət qədər  sübutla əsaslandırılmalıdır. 
12. Təkliflər əxlaq normalarına uyğun olmalıdır. Əgər təklif qanuna və 
əxlaqa uyğun deyilsə, əvvəl qanunun və əxlaq normasının 
dəyişdirilməsi haqda təklif verilməlidir. 
13.Təklif  məqsədin əldə edilməsi üçün onun həlli yolunu təsvir 
etməlidir .  
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14. Reallıq, həqiqət.  Baxışlar, fikirlər ancaq reallığı əks etdirməlidir. 
15. Sübutlaın tamlığı. Arqumentlər həm lehinə, həm də əleyhinə olaraq 
tam olmalıdır  
16. Qərarın, təklifin məsələni həll edə bilmək qabiliyyəti olmalıdır 
17. Ümumi məsələlər barədə təkliflər ümumi mənafeyə uyğun olmalıdır 
 Əvvəlcə iştirakçlar razılaşaraq bunun siyahısını tuturlar: 
- mədəni  məhdudiyyətləri ötüb keçən və gələcək nəsillərin qəbul edə 
biləcəyi təklif, 
- təhlükə yaradan ümumi problemlər, 
- ümumi əməkdaşlıq tələb edən məsələlər, 
- arqumentlərin ümumi –hamı üçün həqiqiliyi. Burada arqumentlər 
ümumi mənafe strategiyalarını müdafiə etməlidir  
18. Başqalarına  zərər vurmamaq. Təkliflər başqa insanların, 
qonşuların  mənafelərini pozmamalıdır və bərabərlik prinsipinə uyğun 
olmalıdır.  
19. Mənafelərin bərabərliyi. Ideyada bütün millətlər, etnik qruplar və 
hər insanın mənafeyi bərabər qorunmalıdır və ya təmin edilməlidir 
20. Başqalarını ittiham etmək şərti. Başqalarına ittiham etdikdə əvvəl 
özünün düz olmasınını sübut etdikdə və ya  həmin ittiham hərəkətini  
özü də etdiyini boynuna aldıqda təklifi  vermək səlahiyyəti var və bu 
təkilfdə özünü də göstərməlidir. Qərar isə ona da aid olmalıdır. 
21. Səmimilik - Qərəzsizlik .  Təkliflər indiki nəslə gələcək nəsil 
üzərində üstünlük və ya bir qrup və ya şəxsin digər əhali üzərində və 
ya yaşlıların cavanlar,  uşaqlar üzərində, qadınlaın kişilər üzərində, 
habelə əksinə, üstün maddi rifahına  xidmət edə bilməz.  İştirakçı özü 
inandığı məsələdən danışmalıdır;  lazım gəlsə tənqidə cavab verməli, 
yoxlanan rəqəmlər, sübutlar təqdim etməlidir,  real olaraq həyata 
keçiriləcək məsələ müzakirə edilməlidir. 
22. Ədalətə uyğunluq- təkliflər istisna olaraq  və ya əlavə üstün xeyir 
vermə olmadan və üstün rollar, hakim şəxslər-vəzifəlilər,  idarə və 
təşkilatlar, mədəniyyətlər, birliklər, ənənə və şəxslər ilə əlaqəsi  
olmadan verilməlidir. 
23. Özünə aid etmək. Təklif verən dediyi təklifi özünə aid olsa, qəbul  
etməyə razıdırsa, onda o təklifi verə bilər. Təklif verənlər özlərini 
nəticədə daha pis vəziyyətə düşən adamların yerində  
olmaqa hazır olmalıdırlar.                                                                                                                          
-  əsaslandırılmalıdır ki, təklif hansı nəticələr  verəcək və bu qəbul 
edilirmi? 
24. Aşkar deyilə bilən olması. Təklif, fikir əvvəlcə  3 dəfə kiçik 2-3  
adamlıq  qruplarda müzakirə olunaraq diqqətlə yoxlanaraq,  
əsaslandırılaraq icma toplantısında elan olunur.  Ümumi məsələyə 
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aiddirsə, yalnız bu mərhələdən sonra ümumi məsələlər üzrə qanun və 
qərar hazırlanması instituna göndərilir. İnsanların təkbaşına da təklif 
vermə səlahiyyətləri var. 
25. Səhvin düzəldilməsi. İdeya təklif verən səhv etdiyini aşkar etdikdə 
ideyasını geri götürməli və ya dəyişməlidir. 
26. Razılaşma prinsipi. Elə təklif verilməlidir ki, hamı Konsensusa– 
razılaşmaya gələ bilsin;  
-   bəzilərinin deyil, hər bir adamın xoşbəxtliyi  məqsəddir;.  
- məqsəd hər bir şəxsin və gələcək nəslin dayanıqlı və qarşılıqlı 

mənafelərinin təminidir;. 
-  müzakirəçilər bütün baxışları və arqumentləri aşkar edərək  ən güclü 
arqumentlər tapmağa çalışmalı və qərar layihəsini razılaşdırmalıdırlar 
və onu müxtəlif hücumlardan, səhv fikirlərdən, lobbilərdən, güclü 
qruplardan, rüşvət cəhdlərindən  qorumalıdırlar.  
-  müzakirəçi müstəqil mülahizə söyləməli, fikrini azad ifadə etməlidir 
 27.  Qeyri – dominantlıq, yəni iştirakçı başqalarının təzyiqi və ya 
üstünlüyü olmadan iştirak etməyə qabil olmalıdır  
-   məhdudlaşdırılmayan, maneə qoyulmayan müzakirə.  
-  hər bir məsələ müzakirə oluna bilər,  
-  şagirdlər 12 yaşından sonra müzakirələrdə təklif verə, tənqidi fikir 

deyə,  etiraz edə bilər 
-  müzakirə iştirakçısı müstəqil adam kimi iştirak etməlidir.  
28. Qanun yaratmaq üçün təklif verdikdə təklif konstitusiyaya uyğun 
olmalı və digər qanunların dəyişilməsini də nəzərə almalıdır . Qərar 
üçün təklif verdikdə isə həm konstitusiya həm də qanunlara uyğun 
olmalıdır. Konstitusiyaya dəyişilik ümumi əxlaq və mədəni dəyərlərə 
uyğun olmalıdır.                                                            
29.  Şeylərin, hərəkətlərin sərhədlərindən  kənara çıxılmaması tələb 
olunur. 
30. Qanun və idarə qərarı hazırlanmasında bütün arzu edənlərin 
iştirak imkanı olmalıdır. 
 
Qəbul edilməz  arqument və hərəkətlər 
 
31. Əxlaq və qanunun  icazə vermədiyi hərəkət təklif edilmir. Bu, 
yalnız məhdudlaşdırıcı amillərin (əxlaq və ya  üst sistemlərin) 
dəyişilməsi haqda təklif verilib qəbul olunduqdan sonra mümkündür. 
32. Dini dünyabaxış və prinsiplər və andlar sübut kimi istifadə edilə 
bilməz. Fövqəltəbii,  cənnət, cəhənnəm , o biri dünya,  dini kitablardan   
göstərişlər və s. səbəblər   gətirilə  bilməz. 
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33. İştirakçı  heç bir partiyanı, milləti, təşkilatı, qrupu, varlı şəxsi, 
vəzifəni təmsil edə bilməz, heç kimin adından danışa bilməz. Yalnız 
özünü təmsil edir.   
Mövcud normalar, ideyalar, adətlər, ənənələr, siyasi qərarlar, 
müzakirəyə mane ola bilməz. Hamının əməl etdiyi adət təklifi 
əsaslandıra bilməz. 
34. Təklif verən başqalarından artıq rifah tələb edə bilməz                                
35.Təklif başqalarının hüquqlarına, həyat şəraitinə, mənafesinə, təbiətə 
zərər vurmamalıdır                                                                                                               
36. Vəzifələr,  varlı ,  gözəl  olmaq, bərkdən qışqırmaq, və ya özünü 
yazıq göstərmək, fiziki və ya silah gücü heç bir üstünlük hüququ 
vermir. 
37. Qəsdən, mənasız və zarafat olmamalıdır, başqalarını alçaltmaq, 
istismar etmək, aldatmaq, sionizmi, antisemitizmi, rasizmi, faşizmi, 
hegemonizmi, terrorizmi müdafiə etməməlidir. 
38. İiştirakçıların qəsdən sözləşməsi və elm və s., qanunlar əleyhinə, 
idrakdan kənar təklif  və ya qərar layihəsi verməsinə  yol verilmir, azad 
iştirak nəticəsində bunun  qarşısı alınır. 
39. Siyasi discussiya və arqumentlər,  siyasi metodlar, texnologiyalar 
qəbul edilmir. 
40. Hamının icra etdiyi adətlər, qəbul etdiyi dünyagörüşlər məsələ irəli 
sürməyə və müzakirəsinə mane ola bilməz. 
41. Xüsusi müstəsnaların yol verizməzliyi. Tək, müstəsna, xüsusi 
hallar, yəni daha çox qışqıran, daha çox ağlayan, xüsusi imtiyazlar 
tələb edən hallar  baxıla bilməz. Xüsusi hallar, şəxsi tələbatlar və 
problemlər  ümumi məsələnin hissəsi kimi təklif və  həll olunmalıdır. 
Belə ehtiyacı olanların hamısının məsələsinin həlli təklif edilməlidir. 
 
Müzakirədə  hakimlik  rolu 
42. Discussiya –müzakirədə hakim rolu  elm, texnika, sosial, ictimai  
və təbiət qanunları, elmi tədqiqatlar, son elmi nailiyətlər, 
qanunauyğunluqlar,  bütün tarixi faktlar, təcrübə,  rasionallıq 
prinsipləri, qərarın keyfiyyət kriteriyaları oynayır.  
Ideya, qərar, qiymət və fikirlərin sübutu isə elmi texniki faktların - 
biliklərin  sübutu prosedurlarına əsasən aparılır. 
Əgər iştirakçılardan bəziləri bunlara məhəl qoymayaraq razılaşmırlarsa 
və burada əsaslı  ehtimallar varsa, məsələ müstəqil ekspertlər, elmi 
institutlar tərəfindən baxılır və qiymət verilir. Sonrakı  qərarla 
razılaşmayanlar isə qəsdən müzakirəni pozmağa cəhd etdikləri üçün 
kənarlaşdırılırlar. Bilikləri zəyif olanlar elmi  texniki nümayəndə təyin 
edə bilərlər. Nümayəndə yalnız bir adamın nümayəndəsi ola bilər. 
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İİ. Hazırlanmış qərar və qanunların keyfiyyət meyarları: 
 
Rasionallıq Kriteriyaları  
43. Məsələnin həlli üst sistemə uyğun olmalıdır. Fəaliyyət, maddi 
resurlar ayrılması, təşkil , şərait yaradılması, sistemin ən üst  
səviyyəsinə - tələblərinə, məqsədinə, mədəniyyətinə, inkişaf 
istiqamətinə  uyğun olmalıdır.  
44.Ümumbəşəri rasionallıq. Bu ümum bəşəri mənafe, məqsəd, 
strategiyalara, optimal həyat səviyyəsinə uyğunluq; habelə Millətlər 
birliyinin  Konstitusiyasına, qəbul etdiyi məqsədlərə uyğunluq. 
45. Ümummilli İctimai rasionallıq.  Ümummilli mənafeyə, rəsmi 
planlarda konstitusiyada  qeyd edilmiş ümummilli strategiyalara 
uyğun olmalı. Uzun dövr ( gələcək  üçün) Strateji  məqsədlərə, 
fəaliyyət planına uyğun olması. 
Ümumbəşəri mənafe ilə uyğunsuzluq olduqda  məsələ 
uyğunlaşdırılmalıdır (kompensasiya, forma və məzmunu, yeri, zamanı, 
icra qaydası dəyişdirilməklə). 
- Konstitusiyaya uyğunluq. Konstitusiyaya, qanunlara uyğun olması,   
zamanın seçilməsi , məkanın seçilməsi rasionallığı,                          
- Elmi qanunauyğunluq. Obyektlərin, hadisə və proseslərin real 
xassələrinə və dəyişmə qanunlarına uyğunluqu, 
46. İctimai yerli ərazi rasionallığı. Məsələnin aid olduğu ərazidə qəbul 
olunmuş strategiyaya,  həmin insanların ümumi mənafeyinə uyğun 
olmalıdır. Milli mənafeyə uyğunsuzluq olduqda, məsələ 
uyğunlaşdırılmalıdır (kompensasiya, forma və məzmunu, yeri, zamanı, 
icra qaydası dəyişdirlməklə) 
47. Prioritetlərə uyğunluq . Baxılan dövr üçün prioritetlər siyahısında 
olması . Təklif, ideya və məsələ həlli  zamanı 
-  daha effektiv olan sahəyə üstünlük  verilməlidir,       

   -   daha çox əziyyət çəkən insana üstünlük verilir -   cəmiyyətin ümumi 
mənafesinə uyğunluq yerli qayda və sərəncamlardan üstündür,                                                                                                                                                   
-    daha  çox zərərli, təhlükəli məsələyə üstünlük verilməlidir, 
Bu şərt həmin an prioritet olmayan, lakin zəruri yaşama haqqı olan 
digər sahələrin və insanların vəziyyətini, inkişafını pisləşdirə bilməz. 
48. İqtisadi rasionallıq. Daha ucuz,  daha effektiv- miqdarca daha çox 
faydalı,  daha çox adama faydalı olma, az enerji, əmək, material ,vaxt  
tələb edən,  vurduğu zərəri  ödəyən,  daha az zərərsiz. İcra edilə bilmək 
qabiliyyəti.  
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49. Texniki rasionallıq. Daha sadə və asan icra edilə bilən,  təmir edilə 
bilən, dəyişdirilə bilən, uyğunlaşdırıla bilən, daha etibarlı, yüksək 
texniki parametrli. 
50. Gələcək üçün rasionallıq. Təklif, qərar gələcək zamanda, gələcək 
nəsillər üçün rasional olmalıdır. Onlara problem yaratmamalıdır. 
51. Ümumbəşəri elmi idraka uyğunluq.  Təklif, qərar-  ümumbəşəri 
idraka- ağıla uyğun və ondan geri qalmamaıdır. Bəşəriyyətin əldə 
etdiyi biliklər-layihələr, elmi əsərlər,  qanunauyğunluqlar  
mövqeyindən əsaslandırılmalıdır və onların məsələnin həllində 
tətbiqinin real nəticəsi olmalıdır. Elmi – texniki,  iqtisadi, ictimai 
qanunlara uyğunluğu, inkişaf qanunlarına uyğunluq; 
52. Ümumbəşəri təcrübəyə uyğunluq. Ümumbəşəri tərəqqinin son 
nəticələrinə - nümunələrə, modellərə, metaforalara, paradiqmalara  
uyğun və onlardan geri qalmamalıdır. 
53. Rasionallıq (optimallıq), cəmiyyətin bütövlükdə malik olduğu elmi 
- texniki, iqtisadi, bilik və təcrübə ilə müqayisə və uyğunluq 
cərçivəsində müəyyən edilməlidir. İştirakçının  biliklərdən xəbəri 
olmaması üzürlü deyil. O bütün zəruri bilikləri tapmalıdır.          
 54. Faydalılıq, lazımlılıq . Fikir, ideya insana, cəmiyyətə və təbiətə 
faydalı olmalıdır (əxlaqa  əməl etməklə).                                                                           
55. Məqsədə uyğunluq. Ideya və təklif ictimai  və şəxsin məqsədinə 
uyğun olmalıdır. 
56. İsrafçılıq və həddən artıq olmaması . Zəruri  insani tələbata uyğun 
olmalı və ölçülərin gözlənilməsi. Cəmiyyətin ümumi səviyyəsindən 
artıq israf edilməməsi (bir neçə maşın, hədsiz nemətlər toplanması, 
tələbatdan artıq təbii ehtiyatlar sərf olunması) 
57. İnsan hüquqları və sosial prinsiplərə uyğuluq.                                                                
-  Rasional cəmiyyətin iqtisadi, sosial prinsiplərinə uyğunluq, insan 

hüquqlarının təmini,                                                       
- insanın təməl hüquqlarının ödənməsi: su, sanitariya, kanalızasiya, 

təhsil, sağlamlığın, yaradıcılığın   təmini, mədəniyyətlə – ədəbiyyat, 
musiqi, rəsm , kitabxana, ictimai toplantı binaları və s. -  məşğul 
olmaq imkanı və şəraiti, sağlam həyat şəraiti - yol, kommunikasiya 
imkanı-telefon, poçt,və s. 

-   cəmiyyətin ehtiyacı olan istənilən biznes və məşğuliyətin  təmin 
edilməsi, 
-  rasional cəmiyyətin iqtisadi  idarəetmə, təhsil, insana , ailəyə şərait 

yaradılması  prinsiplərinə uyğunluq, 
- əmək haqlarının maksimum və minimum hədləri arasında təmini, 
-  bütün işsizlərin, əmək qabiliyyətini tam və qismən itirmiş 

adamların, uşaq və şagirdlərin /tələbələrin uyğun olaraq bütün 
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həyatı boyu işlə və ya maddi müavinətlə təmini və ya kifayət qədər 
təqaüd verilməklə yeni peşə, ixtisas, əlavə bilik, ixtisasını artırma 
təlimləri vermək, 

- qiymətlərin maya dəyərindən aşağı olmaması (zəruri halda dövlət 
kompensasiya verir) və ümumi mənafeyə uyğun - minimal 
gəlir(rentabellik) və satış faizlərinin olması. 

 
  
Müzakirə və son qərarın qəbulu   
58. Rasionallıqın ölçülməsi və etiraf edilməsi.  
59. Təklif verən sübutun onun hazırladığı eksperimentin vasitəsilə  və 
ya tədqiqatın köməyilə edilməsini tələb edə bilər. Habelə müzakirədə 
belə təklif verilə bilər. Bu halda belə tədqiqatı və eksperimentin 
aparılması sözsüz qəbul edilir və icra edilir. Nəzəri razılaşmayanlar 
eksperiment nəticələrini qəbul etməlidirlər. 
60. Etiraz və əks təkliflər, arqumentlər və sübutlarla düzgünlüyü 
əsaslandırılmalıdır ki, təklif hansı nəticələr  verəcək və bu bütün 
kriteriyalar üzrə  qəbul edilirmi? 
61.Verilən ideyalar, təkliflər bütün iştirakçılar tərəfindən qəbul 
olunanadək müzakirə olunur və dəyişdirilir, sonra  son versiya hamı 
tərəfindən tam razılaşmaqla qəbul olunur. 
62. Sübutsuz etiraz və ya razılaşmamaq  sayılmır. Əgər  iştirakçı yox 
demək üçün əsas göstərə bilmirsə, onun baxılan qərarla razı olduğu  
qəbul edilir. Habelə etiraz arqumenti - sosial, iqtisadi, təbiət 
qanunlarına, rasionallığa, həqiqətə, keyfiyyət kriteriyalarına uyğun 
deyilsə - yenə sayılmır.    
63. Əgər iştirakçı  etirazını əsaslandıra bilmirsə, lakin  ideyanı, baxışı 
qəbul etmirsə, onda o iştirak etməmiş sayılır. 
64. Əgər ideyanın, qərarın, baxışın, qiymətin düzlüyü müəyyən edilə 
bilmirsə nə lehinə, nə əleyhinə sübutlar  idraka cavab vermirsə və 
kifayət deyilsə,  onda həmin ideya, baxış fərziyyə kimi qəbul edilir, 
lakin həmişə müzakirə obyekti kimi qalır, sübutlar axtarışı davam 
etdirilir.  
65. İdeya, baxışın, qərarın müzakirə və qəbulu üç roundda keçirilir, hər 
roundda qəbul edilmiş son versiyalar elan edilir; lakin istənilən zaman 
kimsə digər sübut və arqumentlər tapsa, məsələ yenidən  yeni  
versiyada  müzakirəyə qoyulur. 
 
İİİ  Hazır qanun və qərarların, ideya və baxışların  əxlaq və etik -
meyarları  
- əxlaq və etik normalara uyğun olmalıdır, 
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- rasionallıq meyarlarına cavab verməlidir, 
- aid olduğu ərazi, dövr üçün universal olmalı, 
- həqiqəti əks etdirməli həmin ərazi və insanlar üçün və gələcək 

insanlar üçün  daha çox rasional, məqsədəuyğun, təbiət, ictimai, 
iqtisadi qanunlarla əsaslandırılmış  olmalıdır, 

- digər insanların, qonşuların həyatının pisləşməsinə, işsizliyə səbəb 
olmamalıdır qərar nəticəsində insanların mənafeyinə  zərər  gəlirsə 
bu kompensasiya olunmalıdır, 

- real ehtiyacların ödənməsinə,  problemlərin universal həllinə 
xidmət etməlidir, 

- humanizm prinsiplərinə cavab verməli, 
-  insan və ailə həyatını dağıtmağa – boşanmaya səbəb olmamalı və  

uşaqların tərbiyəsini və həyatını pisləşdirməməlidir, 
-  insanları emiqrasiya etməyə, qaçqın və köçgün olmağa  məcbur 

etməməlidir, 
- insanın həyatının yaxşılaşdırılmasına, probleminin həllinə 

yönəlməsi, 
- gələcək nəsillərin mənafeyinə, inkişafına zərər vurulmaması və 

onların daha yaxşı vəziyyətinə xidmət etməsi, 
- təbiətə zərər vurulmaması və bərpası, 
- bərabərlik prinsipi – işlə təminatda maddi rifahın yaradılmasında, 

bizneslə məşğul olmaqda, kredit almaqda, torpaq , dövlət yardımı 
almaqda , eyni işə, vəzifələrə eyni əmək haqqı verilməsi , eynu 
həyat şəraiti, təhsil, sağlamlıq təminində, mədəniyyətdən istifadədə 
və s., 

- insanlara eyni kriteriyaların  tətbiqi ilə eyni mühakimə olunmaq  və  
qiymətləndirilmək imkanları  , 

- insanların azadlığını məhdudlaşdırmamaq:  söz , mətbuat, yığıncaq 
etiraz nümayişləri , 

- istənilən adamın qərar və qanun qəbulunda iştirak imkanının əldə 
edə bilməsi :- təhsil, məlumat, tədqiqat aparmaq, sorğu keçirmək, 

- ictimai qanun və qərarlar insanları müxtəlif sənədlər, məktublar, 
fikirlərini bildirməkdə formal tələblər qoyaraq çaşdırıb onları sosial 
yardım  və  dövlətin öhdəçiliklərini yerinə yetirməkdən məhrum 
edə bilməz., 

- vətəndaşın müraciət etməməsi və ya hansısa məlumatı veməməsi 
dövlətə öz borcunu sosial yardım etmək və  s. icra etməməsinə əsas 
vermir, 

- dövlətin vəsaitləri dövlət icraçılarının təriflənməsi üçün, onlara - 
kitab, mahnı şeir,  yazılması, heykəl qoyulması, mətbuata və 
nəşriyyatlara, şəxslərə mükafat kimi verilə bilməz., 



 200 

- xalqın malı və əmlakı ilə hər hansı dövlət xadiminin adına fond 
yaradıla bilməz, 

- ölkədə təhsil, səhiyyə, mənzil imkanlarına malik olmayan 
insanların olması şəraitində hamıya minimal şəraitin yaradılmadığı 
halda  xalq əmlakı hesabına böyük əyləncələr, yalnız varlı sinfə 
xidmət edəcək obyektlər tikilə və avadanlıqla təchiz edilə  bilməz. 
Bütün ictimai səhiyyə, mədəniyyət, idman, təhsil obyektləri kifayət 
qədər olmalı, hər bir kəs üçün azad olmalıdır. 

Qeyd : istənilən konkret şəxsə, qrupa aid qərar əksinin sübutu 
olmadıqda, habelə belə hüququ olan başqalarına da bu imkanı vermirsə 
- bu diskriminasiya sayılır - qəbul edilə bilməz. Eyni hüququ olan 
başqalarının olmadığı sübut edilməlidir. 

 
Rasional həyat tərzi  
 

    Giriş. Rasional həyat tərzi ən ümumi təsvir etdikdə material həyatın 
və  psixi əhvalın rasional təmini prosesindən və fəaliyyətdən  ibarətdir   
İnsanın həyatı  ritmik dəyişilən gecə gündüz zamanlarında keçən və 
Yer kürəsinin müxtəlif  coğrafi ərazilərində fərqli olan həyatdan 
ibarətdir.  
    Heyvan ehtiyac hiss etdiyi qədər yeyir və artıq yemir, artıq su içmir; 
istədikləri zaman erkək  və dişilər növün təbii qaydalarına görə cinsi 
əlaqədə olur; növünün adətinə görə müəyyən zamanda gecə ya gündüz 
yatır, müəyyən qayda ilə qida tapır.  
    Uşaqlar da doyduqdan sonra yemir, artıq su içmir, lakin tam şüuru 
yetişmiş 20 yaşı keçmiş  insan məhz şüurlu olduğu üçün özünə ya  
məhdudiyyətlər qoyur, ya da tam azadlıq verir -  artıq yeyir, artıq içir, 
nəyi nədən sonra yeməyi, nəyi içməyi, nə qədər içməyə əhəmiyyət 
vermir; siqaret çəkir,  narkotik, alkoqol qəbul edir; nə vaxt necə 
işləməyi,  nə vaxt, necə dincəlməyə,  hansı metodla məsələni həll 
etməyə əhəmiyyət vermir, nəyi etmək, nəyi etməmək məsələsini həll 
edə bilmir. Bütün bunlar insanın xəstələnməsinə , cəmiyyətdən 
uzaqlaşmasına, əsəbi, nayrahat psixikaya malik olmasına, ətraf mühit 
və ailəsində problemlər yaratmağa, ailələrin dağılmağına səbəb olur. 
Bir az utanıb səsini çıxarmayanın haqqı tapdanır, insan bəzən səhv ailə 
qurur və necə davranmağı bilmir, nəticədə ailə dağılır. Axı bunları 
insan qəsdən bilə - bilə edir. Belə çıxır ki, ağıl nə qədər insana düz yol 
göstərirsə, o qədər də insana zərər vurur; insan nə qədər ağıllıdırsa, o 
qədər də axmaqdır, başqa sözlə, ağıl nə qədər yaxşıdırsa, o qədər də  
bəladır. Burada dərin həqiqət var. Bu fikri daha ağlabatan formada belə 
demək lazımdır-insanın bir məsələdə - sahədə  nə qədər ağlı çoxdursa 
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(çoxalırsa), digər məsələdə -sahədə azdır (azalır). Görünür, insanın 
aktiv ağıl həcminin həddi vardır - faktlar da bunu sübut edir - 
idmançının ağlı az olur, alim başqa sahədə elə axmaq şeylər danışa  və 
edə bilər ki, heç dəlinin də ağlına gəlməz.  Toya gedən insan öz ağlına 
görə istədiyi qədər yeyir, istədiyi qədər içir və əvəzində dəhşətli gecə 
keçirir.  
    İnsanlara elə gəlir ki, nə qədər çox yesən və ardıcıllığa, zamana 
baxmadan hər şeyi yesən (habelə istədiyini geysən), nə qədər çox mal 
alsan o xoşbəxtlikdir. Ancaq şüuru yetişməmiş saydığımız uşaqlar və 
şüursuz saydığımız heyvanlar belə eləməzdilər. Əlbəttə, onlarda şüur, 
habelə idrak  var, olmasaydı, onlar yaşamağı öyrənə bilməzdilər.  
    İnsan həmişə  keçmiş ağlı, hissləri (meyli, həvəsi) və reallığın 
imkanları, təklifləri arasında qalır, bu üç amil içərisində qərar qəbul 
etməli olur. Hansına üstünlük veməli - sualı yaranır.  Rasionallığın 
elementlərini biz uşaqlarda və heyvanlarda görürük.   Rasio latınca  
ağıl –idrak (разум) deməkdir. Rasional, rasionallıq  rasionallaşdırma 
isə - idrakı- ağıllı, məqsədəuyğun , effektiv,  daha məntiqi , daha  
xeyirli  və ən optimal variant deməkdir. 
     Rasional həyat tərzi anlayışının mənasını açmaq üçün hökmən 
dünya və şeylərin sistemik quruluşu nəzəriyyəsindən istifadə 
etməliyik. Nəzəriyyəyə görə  heç bir şey özbaşına ətraf mühitin 
şərtlərini ödəmədən, mühitin içində özünə layiq yer tutmadan və onun 
tələblərinə əməl etmədən uzun müddət effektiv yaşaya bilməz. Məhz 
ətraf mühitlə düzgün  əlaqədə və asılılıqda insan yaxşı və sağlam 
yaşaya bilər. O mühitin elementidir. Təbii evolyusiya nəticəsində və 
təbii səbəblər nəticəsində insan doğulan andan, onun sağlamlığını 
(fiziki), fəaliyyətini (intellektual), əhvalını (hissi) idarə edən bioloji 
ritmlər işə düşür. Fiziki ritm - 23 gün, intellektual ritm - 33 gün, hissi 
ritm – 28 gün sikli ilə təkrar olur. Doğulan da onlar sıfır vəziyyətində 
olur, sonra artma istiqamətində inkişaf edir. Ritmin ortasında ən 
yüksək həddə olur, sonra yenməyə başlayır, ritmin sonunda yenə sıfıra 
yaxınlaşır. Ritmlə qalxma istiqamətində artdıqca insanın psixi halı, 
intellektual qabiliyyəti- özünü idarəsi və fiziki sağlamlığı yaxşılaşır, 
azaldıqca isə pisləşir, ritm başa çatdıqdan sonra isə yenidən qalxma baş 
verir. Bu prinsipə görə hər insanın istənilən zaman ritmin hansı 
hissəsində olduğu hesablanmaqla tapıla bilər və o özünə lazımı 
davranış seçə bilər. İnsan öz mühitini yaradır və orada yaşayır, habelə 
gələcəyi də nəzərə almağa məcburdur, əks halda uzun müddətə yaxşı 
yaşaya bilməz.  İnsan yaşadığı ərazinin təbiətinin ritminə uyğun, 
verdiyi qida imkanlarına uyğun, təbii ehtiyaclarını təbiətin qoyduğu 
tələblər, imkanlar çərçivəsində, qaydada ödəməlidir.  İnsan üçün, 
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demək, ən optimal yaşayış vasitəsi  könüllü olaraq təbii ərazinin 
yetişdirdiyi bitki, heyvan və balıqla qidalanmaqdır. Həmin ərazinin 
gecəsində yatmalı, gündüzündə işləməlidir. Hər adamın həyatı  
planetin həmin ərazisinə uyğun olmalıdır. Məsələn, Hindusun acı və 
bibərli yeməyi həmin ərazi üçün rasionaldır, başqa ərazilərdə başqa cür 
qida rasionaldır. Təkcə qidalanmaq  deyil, iş və sosial həyatda iştirak, 
biliklər, təhsil prosesi, yaradıcılıq , mədəniyyət  həyatın tərkib 
hissələridir. İnsanın yaxşı sağlam həyatı, çox yaşaması, öz nəslinə 
yaxşı miras qoyması üçün məhz insanın bütün həyat dövrü və müxtəlif 
fəaliyyətləri rasional - ağıllı olmalıdır. Onun bütün fəaliyyətləri –
qidalanmaq, yatmaq, idman, dincəlmək, işləmək, yaratmaq, oxumaq və 
s hamısı bir - biri ilə əlaqədardır və insanın yaxşı yaşamasına xidmət 
edir – hamısı insan həyatıdır. 
     Rasional həyat tərzi insanın olduğu mühitlə əlaqədə və onun 
şərtlərini ödəməklə daha ağıllı, daha optimal həyat  deməkdir. 
Nəticə:  
 Rasional həyat tərzi  təbiətin ritminə uyğun olaraq təbii qidalarla 
qidalanmaq və su içmək, ehtiyaclarını  rasional qayda və rejimlə 
ödəmək, təbii qocalma  və orqanizmin mənfi dəyişiklərini  zəruri 
diaqnostika  vasitəsilə aşkar etmək və rasional  qidalanma rejimi və 
təbii bitkilərlə bərpa  etməklə  bədənin sağlamlığını saxlamaq, rasional 
iş rejimi, rasional ünsiyyət, rasional idarə, qanun hazırlanması, birgə 
əməkdaşlıq, yaradıcı effektiv həyat tərzidir. Dövlətin ilk vəzifəsi məhz 
hər bir insana rasional həyat  yaşamağa imkanlar, şərait , azadlıq 
yaratmaqdır. 
Qeyd edirəm ki, həyat tərzi bəzi fəlsəfi təlimlərə görə eyni zamanda 
mədəniyyət anlayışını əks etdirir. Ona görə Rasional həyat tərzi, habelə 
Rasional Mədəniyyət adlandırıla bilər. Aşağıda rasional həyat tərzi 
konsepsiyasının bütün elementləri təsvir olunur. 
  
 Rasional həyat tərzi, rasional mədəni həyat. Konsepsiya.  
 
Rasional həyat tərzi anlayışı aşağıdakı 12  həyat və fəaliyyət sahələrini 
əhatə edir: 
1. Rasional sağlam  həyat tərzi 

- qidalanma , hərəkət,  idman. Rasional qayda və rejimlə təbiətin 
ritminə və insanın bioloji ritminə uyğun olaraq təbii qidalarla 
və düzgün qidalanmaq və təbii təmiz su içmək. Dini tələbləri 
optimallıq və məqsədəuyğunluq prinsipinə uyğun gəlmədiyi 
üçün rədd etmək 
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- təbii qocalma  və orqanizmin mənfi dəyişiklərini  requlyar  
diaqnostika  ilə  rasional  qidalanma rejimi və təbii qidalarla  
bərpa  etmek.    

- təbii cinsi ehtiyacların düzgün icrası , bədənin sağlamlığını 
saxlamaq, müalicə 

- orqanizmin periodik təmizlənməsi. Sanitariya və gigiyena    
- gecə yuxusu  
- ruhun -psixikanın rahatlanmasının əldə edilməsi 
- meditasiya,   özünü təlqin və inandırma  metodlarından istifadə; 

söz və fikir gücündən  özünü müalicə  və aktiv  sağlam əhvalın 
saxlanması  üçün  istifadə 

2. Rasional yaradıcı həyat tərzi. Məşğul olduğun sahədə və ya əlavə 
sevdiyin:  elm sahələrində (fəlsəfə,  bilogiya, zooloqiya, psixologiya..)  
və tətbiqində, texnikada,  peşə və bacarıqlar sahəsində yeni kəşvlər, 
ixtiralar, metodlar, növlər, üsullar, biliklər, modellər, nümunələr, 
əsərlər  yaratmaq, ifa və icra etmək. 
3. Rasional  iş, əmək fəaliyyəti 

- iş rejimi ( başlamaq qaydası, fasilələr, yorğunlğu azaltmaq,  
diqqətin cəmlənməsi, iş fasilələrində zəruri idman və əyləncə 
oyunları), 

- kollektivdə davranış və zəruri  xoş sosial mühit, 
- peşə qabiliyyətinin  və biliklərinin artırılması, 
- iş funksiyasının icrasında, məsələ həllində rasional metod və 

prinsiplərdən istifadə, 
- iş mədəniyyəti, işin rasional təşkili, 
- iş  yerinin rasional təşkili, avadanlıq, rənglər, 

4. Rasional istirahət. Dincəlməyin rasional forması və qaydalarını 
müəyyən edilir və buna uyğun olaraq iş qüvvəsi, həvəs, enerji , rahatlıq  
bərpa edilir. 
5. Rasional ünsiyyət.  
6. İctimai – mədəni həyat, birgə edilən mərasimlər. İctimai tədbirlərın  
(iclaslar, discussiyalar, problem həlli iclasları , ictimai mərasimlər – 
toy, ad günü, qonaqlıq ,  yas,  dəfn və yada – salma)  rasional   
prosedurları, ssenariləri, modelləri yaradılır və tədbilər bunlara uyğun 
aparılır.  
7. İctimai yerdə və fəaliyyətdə rasional əxlaq, nəzakət və davranış və 
etiket tələblərinə əməl edilməsi. Rasional əxlaq, davranış nəzakət və 
etiket qaydaları yaradılır və əməl edilir: İş kollektivində,  qonaqlıqda, 
toy, ad günləri, bayram, iclas, rəsmi qəbul,  konsert, idman , oyun 
yarışı,   nəqliyyat,  küçədə, icma daxilində . 
8.  Rasional ailə qurmaq və rasional ailə həyatı. 
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9. Rasional özünü - tərbiyə və uşaq və gənclərin tərbiyəsi 
10. İctimai idarədə iştirak.  Rasional ictimai qanun və qərar 
hazırlanması prosesində birgə iştirak və əməkdaşlıq 

- prosesin öyrənilməsi (qərar qəbulu sistemi: prosedurlar, 
kriteriyalar və iştirak mexanizmi,  

- rasional idarə sistemi (dövlət) 
- fikir, ideya təklif etmə qaydalarının öyrənilməsi 
- iştirak prosesi 

11. İctimai İcraçıların qiymətləndirilməsi.  İctimai İcraçılara (dövlət 
məmur və qulluqçularına) İctimai müşahidə və qiymət verilməsi 
prosesində iştirak 
12. Həyat boyu  hər insanın  təlimi, təhsil prosesi:   
- şəxsi peşə haqda  biliklərin genişləndirilməsi, yeni bacarıqların 
öyrənilməsi 
- ictimai qanun və qərar hazırlanmasında iştirak üçün yeni  bilik və 
bacarığın əldə edilməsi;  
- Rasional fəlsəfə, iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya və idarə etmə 
elmlərini; analiz, qiymət vermə metodları, və yeni texniki vasitələri 
öyrənmək 
     Qeyd: Rasional həyat tərzi nümunələri, normaları məsələn, əxlaq və 
etik, nəzakətli davranış normaları,  rasional qərar qəbul etmə 
posedurları  və s. avtomatik olaraq insanların onu əməl edəcəkləri 
demək deyil. Bilmək hələ əməl etmək deyil. İnsanlar öz davranışlarını 
çox mürəkkəb amillər əsasında öz ağılları çərçivəsində bilik və 
normaları, reallığı, gələcək nəticələri  nəzərə alaraq  seçməyə çalışırlar. 
Çalışırlar, lakin həmişə az ya çox dərəcədə səhv edirlər. Yaşadıqca 
fasiləsiz öyrənirlər. Onlar hər bir addımlarının rasional formalarını və  
üsullarını  bilməsələr, habelə hansı addımı atmağı seçə bilməsələr, 
daha çox səhv etmiş olardılar və bu onların şəxsi həyatını və insanlar 
arası münasibətləri daha çox pisləşdirərdi. Məhz bilməmək, həqiqətən, 
mövcud problemlərin - bəşər sisteminin, müxtəlif dövlətlərin qeyri - 
rasional quruluşda olması;, müharibələrin,  kasıblıqdan, xəstəlikdən, 
hüquqsuzluqdan əzab çəkməyin, təbiətin dağıdılması, israfılığı,  
silahlanma və cinayətkarlığın - səbəblərindən biridir.  
     Problemlərin digər səbəbi bilmək istəməməkdir. Özündə yaxşı 
yaşamaq üçün,  istəmək həvəsi yaratmaq üçün  hər insan özünü və 
mühitini dərk etməlidir. Ancaq bundan sonra o tapdığı problemləri həll 
etmək istəyəcəkdir, yəni rasional həllini bilmək istəyəcəkdir. Özündən 
asılı problemləri o, öz fəaliyyətilə həll etmək istəyəcək,  lakin ümumi 
mühitdən yaranan problemləri məhz ictimai mühiti səmərələşdirməkdə 
başqaları ilə birlikdə iştirak etməklə həll etmək istəyəcəkdir. Özü - 
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özünü və mühiti dərk etmək  isə həmişə asan deyi. Bunu hər adam 
ekspertlə, mütəxəssislə məsləhətləşməklə asan edə bilər. 
     Bu nöqteyi nəzərdən  rasional: həyat tərzi, qərar və qanun 
qəbuletmə sistemi, əxlaq, rasionallıq  kriteriyaları, idarədə iştirak 
mexanizmi və s. insanlara  daha rasional yaşamaq, rasional seçim 
etmək, problemlərini həll edəcək amil olacaqdır. Nəticədə ümumbəşəri 
problemlər həll ediləcək, əbədi sülh  yaranacaq, konfliktlər kəsiləcək, 
insanlar daha xoşbəxt yaşayacaqlar. 
 Rasional Həyat Tərzinin bəzi sahələrinin izahı. 
 
Bu sahələrin hər birinin rasional yaradılması, təsviri, istifadəsi, inkişafı 
sisteminin hazırlanması zəruri məsələdir. Lakin mən müəyyən 
imkanlar məhdudiyyəti çərçivəsində yalnız bəzi sahələr haqda, bəzi 
tələblər haqda özümün düşündüyüm qısa izahatı verməyi qərara aldım. 
Gələcəkdə bu mövzunun tam işlənməsini və inkişafını sizin öhdəsinizə 
buraxıram. Yaddan çıxartmayaq ki,  ictimai ideya həm bütün cəmiyyət 
tərəfindən, həm də gələcək nəsillər tərəfindən, hər bir insan tərəfindən 
irəli sürülməli, dərk edilməli, müzakirə olunmalı və qəbul edilməlidir. 
Rasionallıq məhz bunu tələb edir. Heç bir ideya ehkam deyildir.  
Rasional həyat tərzinə daxil olan ictimai idarə sistemi və onda iştirak 
yuxarıda təsvir olunmuşdur. Aşağıda isə digər bəzi elementlər təsvir 
olunur.  
 
 Rasional həyat tərzində rasionallığın ən ümumi  tələbləri 
 
- hər bir fəaliyətdə ölçülərin öyrənilməsi və ölçülərə-hədlərə əməl 
edilməsi, 
- hər bir hərəkətin - qidalanma, iş, dincəlmək, təbii və gündəlik 

ritmlərlə, fəsillərlə  uyğun olması, 
- hər bir işi ehtiyaca görə icra etmək, 
- ailənin qurulmasında, arzuların icrasında, qidalanmada , işləməkdə  

zorakılığa yol  verilməməsi, 
- hər bir işin icrasında onun variantlarının  ən optimalını əxlaq 

normalarını pozmadan, seçmək, 
- başqaları ilə ünsiyyətdə aldatmağa cəhd etməmək, bu geci - tezi aşkar 
olacaqdır, 
- başqaları ilə münasibətdə rasional əxlaq və davranış qaydalarına, 
habelə , 
- ünsiyyət qaydalarına əməl etmək , 
- nayrahatçılıq yaradan hərəkət, davranış, sözlərin,  pis vərdişlərin ləğv    

edilməsi, 
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- nəzakətli davranış qaydalarına əməl etmək, 
- insanlar içində  üzündə xoş təbəssüm saxlamaq, 
- insanlarla münasibətdə onun pislik etmək barədə  ona pislik arzu 

etmək haqda düşünməmək, 
Bədənin uzun ömürlülüyünü və sağlamlığını üçün aşağıdakı həyat tərzi 

məsləhət görülür: 
- təbii həyat tərzini saxlamaq, təbiətlə yaxın olmaq və onun 

görünüşünü hiss etmək və həz almaq, 
- ərazinin verdiyi təbii qidalarla qidalanmaq və təbii təmiz su içmək, 
- gündəlik hərəkətdə olmaq, fiziki iş olmadıqda hər səhər və iş arası 
idman etmək, 
- düzgün və rasional qidalanma - orqanizmdə turşu və qələvi balansını 

saxlamaq, maddələr mübadiləsini normal getməsinə nəzarət etmək, 
qidaları müəyyən edilmiş qaydada, qarışdırmadan qəbul etmək, artıq 
yeməmək və artıq maye qəbul etməmək, 

- xəstələndikdə təbii üsullarla qida maddələrini və rejimini dəyişməklə 
və bitkilərlə, təbii müalicəvi sularla və maddələrlə müalicə olunmaq; 
bunlar bəs etmədikdə dərman və cərahiyyədən istifadə etmək, 

- qidanı ehtiyaca görə qəbul etmək 
- ildə bir dəfə tibbi yoxlamadan keçmək 
 
 Rasional əxlaq kodeksi 
 
    Əxlaq  insanların cəmiyyət daxilində və ya cəmiyyətlərin digər 
cəmiyyətlər mühitində optimal davranış tərzidir ki, bu zaman birinin  
hərəkəti digərinin yaşamaq və inkişaf etmək məqsədlərinə, qəbul 
edilən formada icra edilərək mane olmur və bütün çoxluq  təkin 
fəaliyyətilə razılaşır. (Bax hissə 1)  
Əxlaq, davranışların amplitudasını - son hədləri  azaldır. Məlumdur ki, 
zaman üzrə davranışların qrafikini çəksək, sinusoid alarıq (bax  
hissə1). Bu sinusoid düzgün sabit sinusoid deyil; yaşa görə, dövrə görə 
o çox qeyri - səlisdir; yaşa dolduqca sinusoidin amplitudası və  dalğa 
uzunluğu azalır, o düzəlməyə çalışan xətt formasına düşür. Bu prinsip, 
habelə xalqlara, cəmiyyətlərə, kollektivlərə - bütöv bəşər sisteminə 
aiddir. İnsan davranışında getdikcə kəskin amplitudalar (hədlər, 
sıçrayışlar) – azalır, bu xətt düzəlməyə başlayır, şübhəsiz, nə vaxtsa 
yenidən (mühitin keçid nöqtələrində) artmağa başlayır. Bu həyatdır. 
Bunu dərk etmək lazımdır və davranış hədlərinin “qızıl orta” ətrafında 
getməsinə çalışmalıyıq. Hər insanda bu çox fərqlidir. Ona görə biz 
hamımız könüllü öz səhvlərimizi boynumuza almalı, insanilik 
göstərməli, digər adamda görünən səhvin bizim özümüzün də edə 
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biləcəyimizi anlamalıyıq, müqəddəslərin olmadığını anlamalıyıq. 
Oğurluq və qətlərin siqaret, narkotik qəbulunun, içginin, cinayətlərin 
qarşısını almaq üçün ailədə, küçədə ictimai yerdə necə davranmaq, 
necə yşamaq haqda məktəblərdə təlim verilməlidir. Bunlar hamısı 
konkret situasiyaların nəticəsidir ki, hamının başına gələ bilər  
     Zaman keçdikcə insanların biliyi və təcrübəsi – şüuru artır, nəticədə 
o, öz keçmiş həyatını qiymətləndimək üçün yeni mövqeyə malik olur. 
Bu zaman, insan hökmən hansısa səhvi etməsini aşkar edir. Bu səbəbə 
görə insan səhvsiz ola bilməz, həyatda həmişə onun yeni ağlı bu səhvi 
aşkar edəcəkdir. 50 yaşdan sonra, adətən  insanın özünü 
qiymətləndirməsi dövrü gəlir - peşmançılıq,  təssüf, günahlarının, 
səhvlərin əzabını çəkmək, yaxşılıqlara aldığı pisliklərin  yada düşməsi-
psixi hayrahatçılıq dövrü başlayır . 
İnsan öyrənə - örənə yaşayır, yaşaya - yaşaya öyrənir.  
Səhvlərin səbəbi stereotip düşüncə, köhnə yaddaş, bir hadisə haqda 
biliyi başqalarına da aid etmək, səhv anlamaq, imkanları və gücü səhv 
hesablamaq, psixi emosiyalar, şəxsi meyl, həvəslər, yanılmaq, 
illuziyalar və sair ola bilər.  
       Qiymət verərkən isə əvvəl özümüzə qiymət verib, sonra başqasına 
qiymət verməliyik. Bu işdə bütün davranışları nəzərə alaraq qiymətini 
verməliyik, əgər bəzilərini hesaba almasaq, bu qiymət səhv olacaq. 
Nəticədə biz görəcəyik ki, insanın bütün davranışı(daha çox), mühitin 
onu idarə etməsi, mühitə reaksiyadır. Demək, əxlaqi davranış üçün a) 
mühiti dəyişmək və rasional etmək, b) əxlaqı və rasionallığı öyrənmək 
- təkmilləşmək lazımdır. Bu hər iki amilə Rasional cəmiyyət ciddi 
əhəmiyyət verir. 
     Əxlaq iki formada özünü göstərir 1) hərəkətlə - buna davranış  və 2) 
fikir bildirməklə - sözlə, yazı, mimika ilə  - buna ünsiyyət deyilir. 
Əxlaqın əsasında xeyirxahlıq, yaxud bədxahlıq; yaxşı – pis anlayışları 
durur.  Rasional əxlaq kodeksi əxlaqi davranış  normalarını əhatə edir. 
Bütün əxlaq normaları cəmiyyətin məhsuludur. Əxlaq normaları ayrı - 
ayrı şəxslər tərəfindən, habelə hakimiyyət tərəfindən fikir, nümunə 
formasında yaradılır, cəmiyyət isə seçir- ya qəbul edir, yaşadır, ya 
imtina edir. Bəzən, cəmiyyət ona təlqin edilən istəmədiyi əxlaq 
normasını saxlayır, çünki hakimiyyət və ictimai sistem bunu məcbur 
edir. Aşağıda  insan icmalarında ancaq özü - özünü idarə edən 
cəmiyyətin ən ümumi əxlaq normaları  verilir. Burada dövlət və  bazar 
iqtisadiyyatında iş verənlərin və dövlət  məmurlarının əxlaq normaları 
nəzərdə tutulmur, belə ki, onların real etik prinsipləri cəmiyyətdən 
funksiyalarının müxtəlifliyinə görə fərqlidir. Onlar üçün daha geniş, 
əlavə normalar vardır. 
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       Burada, habelə təbiətə münasibət, həkimlik, elmi, bədii 
yaradıcılıq, iqtisadi idarəetmə, dövlətlər və icmalar arası normalar 
verilmir. Bunlar ayrıca hazırlanmalıdır. 
      Hesab edilir ki, icma və ya cəmiyyət müxtəlif əlaqələrlə, asılılıqla 
bağlı insan birlikləridir. İcma və cəmiyyətlər müxtəlif millətlərdən və 
dünyagörüşlü insanlardan, dini və ya qeyri - dini insanlardan ibarət ola 
bilər. Əxlaq normaları ehkam deyil, hər bir cəmiyyət xüsusi normalar 
yarada bilər və təkmilləşdirə bilər. Lakin onlar tezi - geci inkişaf 
tendensiyasına uyğun olaraq insanların getdikcə artan əlaqələrini 
qaydaya salan yeni  rasional normalar qəbul etməli olacaqlar. 
         Rasional cəmiyyətdə əxlaq kodeksi, etik davranışlar, ünsiyyət 
qaydaları cəmiyyətin təşkili, sosial, iqtisadi  prinsipləri, qanun və qərar 
qəbulunda iştirak mexanizmi, prosedurlar və kriterityalar, rasional 
həyat tərzi, cəmiyyətin ümumi dəyərlərini əks etdirir.  Hər bir icma, 
cəmiyyət müstəqil olaraq özünə kodeks hazırlayır və qəbul edir 
 
Rasional insanın  öz icması  və digər icmaların  üzvlərinə 
münasibətdə  
qısa rasional əxlaq və etik dəyərlər kodeksi nümunəsi.  
 

1. İcma üzvlərinin ailə üzvləri kimi qarşılıqlı münasibəti 
saxlaması; hər kəsin digərinə qayğı göstərməsi, probleminin 
həllinə yardım etməsi 

2. Rasional ünsiyyət qaydalarına əməl et (ümumi və hər bir 
fəaliyyət sahəsinə aid) 

3. Kömək et –kömək etsinlər  
4. Tərbiyəli, ağıllı, əxlaqlı insan ən hörmətli varlıqdır. 
5. Səmimilik və  aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib səhvi 

düzəltmək 
6. Başqalarına özünə istədiyin kimi münasibət saxla 
7. Yoldaşlara və qrup üzvlərinə inanmaq və etibar etmək 
8. Eqoizm və paxıllıq hisslərini başqalarının zərəri hesabına təmin 

etmə  
9. Başqalarına zərər vermə 
10. Başqasına qarşı zorakılığa yol vermə, nəzakətlə davran 
11.  Hər kəs cəmiyyətdə özünü başqası ilə bərabər hüquqlu  

saymalıdır. 
12.  Birgə fəaliyyətdə bərabər iştirakdan əldə edilənləri bölmək 

qərarı versəniz  bərabər bölgü prinsipinə əməl etməli. 
13. Humanistlik. İnsanlara qarşı rəhmdillik, xeyirxahlıq, çətinliyi 

olanlara kömək et, başqaların səhvlərini bağışla. 
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14.  Ümumi əmlaka sərəncamı  rasionallıq kriteriyalarından istifadə 
etməklə vermək və birgə fəaliyyəti bərabər iştirakla icra etmək  

15. Ümumi əmlak və təbii sərvətlərin xeyri bərabər bölünməlidir, 
bir hissəsi isə  ümumi ehtiyaclara sərf edilməlidir. 

16.  Kollektiv: mənafe, təhlükəsizlik, həyat vasitələri, fərdi 
mənafedən üstün təmin olmalıdır. 

17.  Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına qarşı etmə. 
18.  Başqaları ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər. 
19. Səhv etdikdə onu anlayandan sonra  hərəkətini dayandır, etiraf 

et və üzr istə, vurduğun zərəri ödə. 
20.  Fiziki çətinliyi olan adama hərəkət etməkdə kömək et. 
21.  Başqa xalqları, etnosları, ölkələri qəsb etmək, öldürmək  üçün 

döyüşə getmə. 
22.  Hər xalqın, millətin, etnosun  və insanın necə yaşamağı, hansı 

həyat tərzi seçməsi  konstitusiasını necə yazması və hansı dini 
qəbul etməsi və etməməsi öz işidir. Başqalarının bu məsələlərə 
zorla təsir etməsi və məcbur etməsi yolverilməzdir. 

23.  Özündən zəyifləri sözlə aldadıb  özünə qulluqçu etmə, malını, 
pulunu alma.  

24. Öz işini özün gör, başqasına buyurma . Öz əməyinlə yaşa. 
25. Başqasını istismar etmə. İstismar əvəzi ödənilmədən və düzgün 

qiymətləndirilmədən işlətməkdir. 
26. Yaxşılığın və xidmətin əvəzini yaxşılıqla ödə və unutma. 
27.  İcma qarşısında hər kəs öz borcunu düzgün icra etməlidir. 
28. Ümumi mənafeyə aid işləri birlikdə gör və bunu özün təşkil et, 

başqasını gözləmə. 
29.  Oturmaq istədikdə yeri əvvəlcə özündən yaşlılara təklif et. 
30.  Öz yaşına və statusuna uyğun yüksək ağıl və davranış 

nümunəsi ol. 
31.  İnsanların daha rasional davranması yolunu, probleminin 

həllini bilirsənsə de, gizlətmə. 
32.  İcazə verilməyənədək başqasının əmlakından istifadə etmə. 
33.  Bədbəxt hadisə və ya yas olduqda baş çək, mənəvi yardım et 

və imkana görə  yardım et . 
34. Yanılan adamı başa salmaq insanlıq borcudur. 
35. Qaytara bilməyəcəyin borcu alma. 
36.  Heç kimə borclu qalma. 
37. Yalandan söz vermə, bacara bilməyəcəyin vəzifəni öhdənə 

alma. 
38.  Başqasının şəxsiyyətinə həmişə hörmət et və səhv etdikdə üzr 

istə. 
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39.  Çalış işi  məhkəməyə çatdırmadan anlaşma ilə və haqları 
pozmadan həll et. 

40.  Səni narahat edən insandan uzaq ol. 
41.  Cəmiyyətin işinə yara, sənin də işinə yarasınlar. 
42.  İcma üzvləri kimi bir - birinə qarşılıqlı kömək et: işsiz 

olduqda, xəstələndikdə, çətinliyə düşdükdə, problem olduqda, 
kömək istədikdə. 

43. Toy və şənliklərə icma üzvlərini dəvət et.- onlardan pul alma 
44.  Səhv hərəkət etmiş insanı qanun və əxlaq mövqeyindən başa 

sal və kömək et. 
45. Əməkdaşlıq et,  bu  cəmiyyətdə ən vacibdir . 
46.  İcma üzvlərini aldatma və yalan uydurmalarla iş görmə. 
47.  Başqasının malını mənimsəmə. 
48. Ədalətli ol.  
49.  Dözümlü və özgələrin  həyat tərzinə təbii bax. 
50.  Gələcək nəsillərin qayğısı indidən çəkilməlidir. 
51. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur. 
52.  Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların borcudur. 
53.  Qoy sizin faydalı biliklərinizi başqaları da  bilsin! 
54.  Hər işini aid olan adamlarla əməkdaşlıq və razılaşma ilə gör. 
55.  İnsan digər  adamların əmlakını almaq üçün  zorakılıq edə 

bilməz.  
56.  Səni sevəni sev; sevilmək üçün sev. 
57. Başqa millətlərə və xalqlara öz icman kimi münasibət saxla. 
58. Əxlaqla yaşamaq üçün öz yaşadığın dövləti, icmanı, kollektivi 

əxlaqi et. 
59. Ölən – Əziyyət çəkən günahkardır. 
60. Allah təbiətdən kənar naməlum varlıq deyil. Allah - olmağın 

təbii qanunudur, mühitdir, əbədi mövcudiyyət - davamiyyət, 
çevrilmə, dəyişiliklər qanunudur. O heç kəsi peyğəmbər 
seçmir, o danışmır. 

61. Təbiət, mühit özü – özünü yaradan, əvvəlki mühit tərəfindən 
yaradılandır.  

62. Allaha, cinə, şeytana, mələklərə  inanmaq  və inanmamaq hər 
kəsin şəxsi  işidir. 

63. Allahın vəkili yoxdur. O xüsusi formalı bir varlıq deyildir. O 
heç kəsi peyğəmbər seçmir, heç kəsə üstünlük vermir. Onun 
daxilində hər kəs öz iştirakı ilə - potensialına görə ona ayrılmış 
yeri –statusu qəbul edir. 

64. Allahın sitayişə, ibadətə ehtiyacı yoxdur. 
65. Meditasiya insanlara ruhunu rahatlamaq üçün lazımdır. 
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66. Allahı mistikləşdirənlər, onun vasitəsilə öz ciblərini,  nüfuz və 
hakimiyyət əldə etməyi güdürlər.  

67. Cəmiyyətin yaşadığı ərazidə bütün təbii sərvətlərdən  və onun 
iştirakı ilə yaranan ümumi gəlir hamıya bərabər çatmalıdır. Bu 
gəlirin bir nəfər və qrup tərəfindən mənimsənilməsi qeyri – 
etikdir 

68. Nəyə və necə sitayiş etmək və etməmək hər kəsin şəxsi 
hüququdur, heç kəs buna qarışa və zor işlədə bilməz. 

69. Öz taleyini özün müəyyən et, öz həyatını özün qur. 
70.  Öz ağlınla yaşa. Lakin kollektiv ağıldan öz ağlına əlavə et - 

ağlını artır. 
71. Başqasının sənin xeyrini sən istədiyin kimi  güdəcəyinə 

inanma, şübhə et. 
72. Təkmilləşmək və mühiti yaxşlaşdırmaq üçün əməkdaşlıq daha 

yaxşı vasitədir. 
73. Əxlaq və mənəviyyatı unutma. 
74. Deputata, prezidentə, nazirə  inanınıb gözləmə,  özünə güvən 
75. Yaxşı qurulmuş maşından yaxşı iş gözlə. Yaxşı qurulmuş 

cəmiyyətdən yaxşılıq, yaxşı iş, ədalət, əxlaq gözlə 
76. Düz strategiyaların qurulması və səhvlərin, problemlərin tapılıb 

düzəldilməsi inkişaf yoludur. 
77. Özün düşün, özün qərar ver, özün elə, özün nəzarət elə, özün 

məsul ol. 
78. Düzgün anla, düzgün fikirləş, rasional və düzgün fikir söylə, 

düzgün davran (Zərdüşt təklif etmişdir).  
79. Hər varlıq- cisim, canlı, hər hadisə 2 şərtin – (1)imkanların və 

şəraitin həmin (2) hadisə və varlığın potensialı ilə tam 
uyğunluğu – üst üstə düşdüyü halda ola bilər .Yəni hər şey 
bərabərlik işarəsilə birləşmiş iki şərti əks etdidir. Bir tərəf-şərt 
mövcuddursa onun digər tərəfi də omalıdır.  

 
 Rasional ünsiyyət qaydaları  
 
    Ünsiyyət ən azı iki adamın məqsədli məlumat verib almasına deyilir. 
Ünsiyyət təsadüfi olmur həmişə məqsədli olur. Ünsiyyətin  məqsədi: 
problemini həll etmək üçün yol tapmaq, təbii psixi vəziyyətin 
rahatlanması, məlumat yaymaq, məlumat almaq, əməkdaşlıq etmək, 
başqasına pis və yaxşı  münasibətini  ifadə etmək ola bilər.  İnsan 
icmada ünsiyyət vasitəsilə özünə, öz vəziyyətinə başqalarının 
vəziyyətini öyrənməklə qiymət verir, geridirsə, stimul alır, yeni yollar 
tapır; qabaqdadırsa, üstünlüyünü hiss edir, toxtaqlıq tapır, sevinir. 
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Aşağıdakı müxtəlif sahələrdə müxtəlif ünsiyyət qaydaları mövcuddur 
və yeniləri də yarana bilər: 

1. İcma daxilində; ailədə ünsiyyət. 
2. İş yerində - biznesdə ünsiyyət, rəsmi və qeyri - formal 

məktublar. 
3. Şifai müzakirələr;  yığıncaqlarda çıxışlar. 
4. Ərizə, xahişlər. 
5. Elmi məqalə, hesabat yazdıqda və s. 
6. Qəzet jurnal məqaləsi, şer, povest yazdıqda,  hadisələri  təsvir 

etdikdə. 
7. Elmi kəşv, ixtira, rasionallaşdırma təklifinin təsviri və onlar 

haqda məlumat tərtibi . 
8. Ümumi qaydalar, qanunlar, müqavilələr, şərtlər, anlayışlar 

tərtib edərkən. 
 
 İcma daxilində Rasional  ünsiyyətin ən ümumi qaydaları 
 

1. Sözə, söhbətə, çıxışa başlayarkən hamıyla salamlaşmaq. 
2. Ünsiyyətə başlayarkən: məsələ barədə, gördüyün müəyyən 

etdiyin təsviri, öz rəyini, qiymətini aydın ver.  Nə haqda 
danışacağın haqda  məlumat ver; fikrini aydın bildir. 

3. Ailədə, iş yerində, cəmiyyət içərisində bərkdən danışıb gülmə,  
kobud hərəkətlər və zarafatlar etmə. 

4. İnsanlarla danışdıqda düz danış, etdiyini boynuna al. 
5. Ünsiyyət zamanı məsələnin aid olduğu insanların şəxsiyyətnə 

qiymət vermə; yalnız onun məhsulu, sözü haqda danış. 
6. Nəzakət , davranış və ədəb  qaydalarına əməl etmək. 
7. Dəqiq bilmədiyin məsələ haqda danışma və ya danışsan  bunu 

qeyd et. 
8. Periodik olaraq icma  üzvlərilə görüşüb ünsiyyətdə ol. 
9.  Söhbət edərkən  axıra qədər dinlə, başa düş , sonra cavab ver. 
10. Müzakirə nəticəsində nəyə razı olduğunu və nəyə razı 

olmadığını de və səbəbini göstər. 
11. Qaranlıq məqamların qalmasına yol verməmək, bu sonradan 

sizin əksinizə istifadə olunacaqdır. Bunun qarşısını almaq üçün  
nəyin, nə üçün, necə, nə zaman, harda əldə edilməsinə, 
olmasına razılıq yazılı qeyd olunmalı və hər iki tərəfdə 
saxlanmalıdır. 

12. Müəyyən hallarda - pul, əmlak borc aldıqda, verdikdə, 
saxlanmaya verildikdə, iş görüldükdə - ünsiyyətin sonunda əldə 
edilən son nəticə yazılmalı və imzalanmalıdır. 
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13. Səmimilik və  aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib səhvi 
düzəltmək. 

14. Fikir bildirərkən hər kəs özünü başqası ilə bərabər hüquqlu  
saymalıdır 

15. Özünə xoş gəlməyən sözü  başqasına  demə. 
16. Öz icmanda və yad yerdə kimdənsə söz soruşduqda üzr istə və 

icazə al..  
17. Yalandan söz vermə, bacara bilməyəcəyin vəzifəni öhdənə 

alma. 
18. Sözə başlayarkən icazə al. 
19. Özün az danış və danışanları dinlə. 
20. Öz sözünün qiymətini bil. 
21.  Sənin səviyyəndə olmayanlarla mübahisəyə  girmə. 
22.  Məntiqə əməl et, ziddiyyətli söz danışma . 

 
  Rasional nəzakət , davranış və ədəb qaydaları    
 
 Tarixi olaraq bu qaydaları cəmiyyət siniflərə, peşələrə, təbəqələrə  
bölünəndən sonra varlı - hakim siniflər yaratmışdır və qoruyub 
təkmilləşdirmişdir. Kasıb icmalarda da təbii olaraq bu qaydalara 
ehtiyac olmuşdur, lakin orada daha az və əsasən primitiv  qaydalar 
formalaşdırılmışdır. 
    Nəzakət  və ədəb qaydaları  əsasən milli qaydalardır və davranış 
stereotiplərini- etalonlarını əhatə edir. Beynəlxalq əlaqələr artdıqca 
onun icmalar - arası , millətlər- arası konstruksiyası meydana gəlir. Bu 
qaydalar hədsiz çoxdur və situasiyadan , ünsiyyətdə iştirak edənlərin 
sosial rollarından asılı olaraq  müxtəlif tipik davranışların  spesifik 
çoxluğu kimi qavrana bilər.  
    Hazır tipik davranış növlərinin, nümunə, etalonların olması yeni 
ünsiyyət prosesini yaratmaqdan azad edir. Bu qaydalar əsas ünsyyət 
qaydalarına əlavə olaraq onun qurulmasına xeyli kömək edə və ya 
məhv edə bilər. Başqa sözlə, nəzakət və ədəb qaydaları ünsiyyətin  
aparılmasının xarici formasıdır və yaxud estetik, mədəni üsuludur.  
    Hər bir ünsiyyət növündə- qonaq qəbulu , elmi çıxış, avtobusda, iş 
yerində, kilsədə, diplomatik qəbulda və s.  nəzakət və ədəb 
qaydalarının  Etiket adlandırılan konkret tərkibi və icra olunması üsulu 
vardır.  Söhbət həmişə ünsiyyətə girənlərin birinin digərinin statusunu 
bilməklə başlayır və ona uyğun nəzakət elementləri kombinasiyası  
seçilir. Nəzakət normaları insanlar arası ünsiyyəti, xüsusilə bərabər 
olmayanlar arasında təmin edən vasitə kimi meydana gəlmişdir. 
Nəzakət dostlar, tanışlar, sadə adamlar arasında sərbəst formada tətbiq 
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edilir. Lakin bayramlarda, mərasimlərdə, müxtəlif insanlar arasında 
daha ciddi istifadə edilir.        
    Nəzakət əxlaq normaları və dəyərlərlə əlaqəlidir. Nəzakət 
ümumbəşəri dəyərlərin - Yaşlılara valideynlərə,  qadınlara hörmətlə 
yanaşma, şərəf və ləyaqət, təvözakarlıq, dözümlülük, xoşhallıq- 
xeyirxahlıq əsasında formalaşaraq -onların əməl edilməsi formasıdır. 
Müasir nəzakət və ədəb 4 prinsipə əməl etməyi nəzərdə tutur 
(www.etiquette.ru): 

1. Humanizm və insanilik . Bu prinsip ədəbli, mərifətli; nəzakətli, 
incə, dəqiq, başqalarını incitmədən, qanacaqlı, gülərüzlü, 
iltifatlı, mehriban, lütfkar, xoş,  təvəzökar, utancaq,  özünü 
kiçik tutma,  sadə olmaq kimi davranış növlərndə əks olunur 

2.  Hərəkətlərin məqsədə uyğunluğu . Bu prinsip insana özünü 
ağıllı, sadə və rahat aparmağa imkan verir 

3. Gözəllik və ya  davranışın estetik cəlbediciliyi 
4. Olduğu ölkənin adət və ənənələrinə əməl etmək 

Etiketin  4 ifadə olunma forması vardır (www.etiquette.ru): 
-   nitqi  nəzakət vasitələri. Bu növə salamlaşma, tanışlıq, təbrik etmə, 

arzularını bildirmək , minnətdarlıq,  üzr istəmək, xahiş etmək, 
dəvət etmək, məsləhət vermə, toxtaqlıq vermə, halına, dərdinə 
yanma, rəğbət bəsləmə, baş sağlığı vermə,  tərif demək,  razılıq 
bildirmə formullarını, habelə  danışıq manerası,  söhbət aparmaq 
qabiliyyəti  aiddir; 

-   mimika və jestlər. Həmsöhbətə münasibət  mimika, gülümsəmə , 
baxışını yönəltmə ilə ifadə olunur . Bir çox xalqların öz 
salamlaşmaq , ayrılmaq razılaşmaq, inkar etmək, təccüblənmə 
jestləri vardır; 

-   ünsiyyətin aparıldığı yerin təşkili forması, yəni həmsöhbətlərin 
qarşılıqlı və necə  yerləşməsi, məsafənin seçilməsi, onların fiziki  
kontaktda  olub olmamaları. Bilinməlidir ki, hansı yer otaqda  
hörmətlidir, hansı pozalar ola bilər;  

-    nəzaktin atributları-paltar, bəzəklər, papaq, hədiyyələr, güllər, vizit 
kardları. 
Göründüyü kimi, hər bir situasiya üçün və bütün bəşəriyyət üçün eyni 
etiket və ya nəzakət qaydaları yoxdur. Lakin ümumi prinsipləri vardır. 
Bu mənada, etiket daha çox ümumiliyə malikdir.  Lakin dünya inkişafı 
mədəniyyətlərin qovuşması və zənginləşməsi tendensiyasına uyğun  
olaraq nəzakət və ədəb qaydalarının universallığına aparır. Qeyd 
edilməlidir ki, nəzakət və ədəb qaydaları kəskin fərqlənmir, nisbi 
xarakter daşıyır. Əgər nəzakət  daha vacib və hərəkətlərin 
normalarıdırsa, ədəb qaydaları xarici forma və  və situasiyanın daha 
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kiçik əlamətlərini təsvir edir. Başqa sözlə, ədəbi  nəzakət hərəkətinin 
izhar forması kimi başa düşmək olar. Məsələn, əgər qonaq çağırmaq 
nəzakətdirsə, ədəb qonaqlıq zamanı qonağa necə qulluq etmək, onu 
razı salan yemək, içmək vermək, lazımı mədəni söhbət apara bilmək, 
onun xətrinə dəyməməkdir; etiket  isə qonaqlığı necə təşkil etmək, 
stolu necə açmaq, necə geyinmək, necə rahatlıq yaratmaqdır. 
Hər bir situasiyanın öz qaydaları vardır və zaman keçdikcə fasiləsiz 
yeni situasiyaların qaydaları yaradılır və keçmiş standart situasiyaların 
qaydaları təkmilləşir, yeniləşir. Bu qaydalar toplanmalı öyrənməli və 
bütün insanlara təlim edilməlidir. Buni siz edə bilərsiniz. 
Aşağıda  bəzi vəziyyətlər üçün qısa Rasional nəzakət, davranış və ədəb 
qaydaları  nümunələri verilmişdir: 
1. Evdə və qonaqlıqda. Stolda düz oturmalı, yeyərkən danışmamalı, 
burnu qurtlama, ağzını marçıldatma, qabı yalama, çörəyə əlini silmə, 
qaşıq, çəngəl və bıçağı yerində düz işlət , tez - tez yemə, qonaqlığa 
vaxtında get, gecikmə, əlləri, ağzı əvvəl və sonra  yu, stol arxasında  
siqaret çəkmə,  nəfəsini başqasına vermə, çörəyi əl ilə kəsmə, qonağa 
çiy, bişməmiş  və soyuq yemək, acı xiyar, dəmlənməmiş və ya 
qaynamış çay, keyfiyyətsiz içki vermə  
2. Ailədə.  Heç kim başqasını nayrahat etməməli səs salmamalıdır . 
Evdə  siqaret çəkib tüstünü ailə üzvlərinə vermə, birlikdə yeməyə, çaya 
otur, gecikmə, hər səhər ailə üzvlərilə salamlaş və əhvalını soruş öz 
arzularını bildir, yatarkən hamıya xoş yuxu arzu et, danışarkən 
çığırma, elə danış ki, səsini ancaq həmin adam eşitsin, təmizlik və 
gigiyena qaydalarına əməl et səhərlər, yeməkdən əvvəl  axşam 
yatarkən yuyun, açzını, dişini yu , hər gün  səliqəli, təmiz geyin,  yerini 
özün yığ,  səliqə yarat, kitabları, qəzetləri öz yerinə qoy, ailə üzvünün 
zəhləsini tökmə. 
3. Ailədə, işdə, ictimai yerdə danışarkən.  Nəzakətli ol- yəni, buyurun, 
bəli , xeyr baş üstə, zəhmət olmasa, dəyməz, eybi yoxdur, nayrahat 
olmayın, çox xoşdur kimi sözlərdən istifadə edin; danışarkən felin əmr 
formasından istifadə etməyin məsələn al, götür, ver, danış , cavab ver 
apar və s sözlər işlətmə bu sözləri hökmən nəzakətli sözlərlə birlikdə 
felin cəm formasında  işlət, məsələn zəhmət olmasa deyin verin..; 
tanımadığın adamlarla sən yox siz sözündən istifadə edin , Üzünüzü 
turşutmayın, həmişə üzünüzdə gülümsəmə işarəsini saxlayın, pis 
bədbin emosiya yaradan sözlər işlətməyin məsələn “bu çox dəhşətdir , 
nə pis oldu, vəziyyət ağırdır”. Qəti qışqırma . səsini qaldırma, daha 
yavaşdan danış. 
4. Sevdiyin qıza , qadına münasibət.  Qadına həmişə şirin sözlər de, 
metaforalardan (bənzətmə, oxşatma) istifadə et, oturarkən ona yer 



 216 

göstər, stulu rahatla; evə girərkən , maşına minərkən düşərkən birinci 
onu qabağa burax, əlindən tut; bayramlarda birinci onu təbrik et; onun 
zövqünə uyğun lazımı hədiyyələr al,  ala bilməsən də yenə də xoş 
sözlər de; nişanlı olduqda tez tez baş çək, hədiyyələr al, bir yerdə 
səyahət et, dincəl, təbiətdə söhbət et. 
 
 Ümumbəşəri etik prinsiplər 
 
     Rasional cəmiyyət aşağıdakı 2005 və 2050 –ci illər üçün 
ümumbəşəri etik dəyərləri qəbul edir. Bu prinsiplər  Millenium project  
layihəsinin 2005 The State of the Future hesabatının 179 ölkədə 
müəllifin də iştirak etdiyi 1983 intellektualın  apardığı  araşdırmaların 
nəticəsidir. 
1.   Həyat dəyişilməz hədiyyədir.* 
2.   Elmi araşdırmalar həqiqətə doğru  daha etibarlı yoldur, nəinki dini 
inam (vera) 
3.  Təbiətlə harmoniya daha əhəmiyyətlidir, nəinki iqtisadi tərəqqi** 
4.  Kollektiv  düşüncə  daha yaxşıdır, nəinki fərdi düşüncə. 
5.  Kollektiv təhlükəsizlik daha əhəmiyyətlidir, nəinki fərdi azadlıq. 
6. İnsan həyatı –yaşaya bilməsi, bir canlı növü kimi  ən birinci 
prioritetdir. 
7. Ədalətli olmaq üçün dərin hissiyatlı- rəhmli olmaq lazımdır (özünü 
həmin varlığın yerində hiss etməlisən). 
8. İnsanlar öz hərəkətləri və hərəkətsizlikləri üçün məsuliyyət 
daşımalıdır. 
9.  Gözəl həyat - ən uğurlu tədbirlərlə ola bilər. 
10. Dözümsüzlük nifrətə və ayrılmağa aparır. 
11.  Şüurlu həyatın hər hansı bir süni formasına onun tələb etdiyi   
hüqugları verməli və onlarla da insan kimi davranmaq lazımdır **. 
12. İnsan hüquqları başqa canlı və cansızların hüquqlarından üstün 
olmalıdır.* 
13. İnsanın kosmik məkanda miqrasiyası insan təkamülünün bir 
hissəsidir.** 
14.  Elə qərar qəbul et ki, o zərərləri azaltsın və ya zərər vurmasın 
15. Genetik evolyusiyanın tələ və qəddarlığının qarşısını almaq üçün  
cəmiyyət bu işə qarışmalıdır. 
16.  Elm və texnologiya, biliklərin artması məqsədindən daha çox, 
cəmiyyətə xidmət  etməlidir.  
17. İnsan həyatının mənəvi tərəfi daha əhəmiyyətlidir, nəinki material 
tərəfi. 
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18. Gələcək nəsillərin qayğısı bu günki fəaliyyətlərin mərkəzində daha 
çox yer tutmalıdır. 
19. İqtisadi tərəqqi insan xoşbəxtliyinə aparan daha etibarlı yoldur.* 
20. Bərabərlik (yaradılmış yeni məhsulların  bölünməsi) prinsipi qərar-
qəbulunda vacibdir. 
21. Dünya mənafeyi  milli mənafedən üstün olmalıdır** 
22. Ailə hər bir forması ilə sosial dəyərlərin bünövrəsidir.* 
23. Ətraf mühiti və biomüxtəlifliyi qorumaq  hər bir qərarda nəzərə 
alınmalıdır.** 
24. Sağlam cəmiyyətdə Qadın və uşaqların hüquqlarının pozulmazlığı  
əsasdır. ** 
25. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur 
26. Başqalar ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər 
27.  Kollektiv ehtiyaclar- zərurətlər  fərdi rifahdan üstündür, elə iş gör 
ki, daha çox adama daha çox xeyir verəsən. 
28. Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların borcudur 
29. Ənənələrə əməl etmək və ənənələri pozmaq da eynilə nəticələr 
üçün əhəmiyyətlidir. 
30.  Elə qərar ver ki, hər yerdə tətbiq oluna bilsin. 
Bu araşdırmalar göstərmişdir ki  * la işarələnmış dəyərlərin əhəmiyyəti 
2050 ilədək  azalacaq; ** işarəsilə işarələnən dəyərlərin əhəmiyyəti 
artacaq. 
 
Rasional  Ailənin qurulması. Qarşılıqlı davranış, əxlaq normaları və 
öhdəçiliklər 
    
        Ailə hər iki kişi və qadının tam razılığı və sevgi və təbii istək 
əsasında qurulur. Evlənənlər həyatda həmişə əməkdaşlıq, dostluq, 
anlamaq və dalaşmamaq, çətinlikləri və xoşbəxt anları birgə keçirmək 
və xəyanət etməyəcəkləri və bir- birinə xoş gəlməyən hərəkət 
etməyəcəkləri və bir –birinə dözəcəkləri haqda öhdəçilik qəbul edirlər. 
Habelə evlənənlər əvvəlcədən ailənin idarə olunmasında rolları - kimin 
pul qazanmağı, kimin ev işləri görmək, kimin son qərara səlahiyyət 
statusu, kimin üstün qərarvermə hüququ olmasını  -  könüllü bölürlər.  
     Ailə ancaq qarşılıqlı məhəbbət, xasiyyətlərin  və dəyərlərin 
uyğunluğu, hər bir tərəfin  şüurunun və  cinsi sağlamlığının, uşaq 
yaratma qabiliyyətinin olması və hər tərəfin digərinin bütün 
sağlamlığını, xəstəliklərini, ailə qurmaqda məqsədini tam bilərək və 
qəbul etdiyi halda qurula bilər. İnsanlara ailə qurmaqdan əvvəl  bir illik 
sınaq və tanışlıq dövrünü keçmələri məsləhət görülür. Ailə qurmaq 
istəyən hər adam  xüsusi təlim, imtahan və yoxlamadan keçir; tibbi və 
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psixoloji vəziyyətini , şəxsiyyətini, bilik və qabiliyyətini, gəlir 
mənbəyini əks etdirən serifikat alır. 
     Real həyat faktları:  İldə 30 % ailə dağılır. Böyük  miqdarda  kişi və 
qadın öz yoldaşını xəstəlik, qəzalar, müharibələr  xasiyyətlərin 
müxəlifliyi nəticəsində boşanmaqla  itirir, tək yaşamağa məcbur olur.  
Evlənənlərin 60%-i sevgi ilə evlənmir, sevgi olacağına ümid edir və  
sonra sevgi olmadığını anlayır, boşanmaq isə maddi çətinliklər, 
psixoloji əzab yaradır; bir çox qızlar subay qalır, bəzi insanların 
uşaqları olmur və ya hamısı qız olur, bu adamlar öz xoşbəxtliklərinə 
necə çatsınlar?  Kortəbii, hədləri olmayan xaotik intim əlaqələr isə 
xəstəliklər, qısqanclıq, konfliktlər yaradır, ailələrin dağılmasına gətirir. 
     Belə bir reallığı necə həll etməli? İndiyərək heç bir ictimai sistem 
bu problemin həllini vermir.  Və susmaqla bir kişinin eyni zamanda 
çox qadınla və ya bir qadınının çox kişi ilə intim dostluğuna razılıq 
verir. Bir kişinin bir arvadla ailə qurmasını düzgün hesab edir. Yalnız 
bəzi islam dövlətləri kişinin 4 arvad almaq hüququ verir, lakin bu çox 
varlılar üçün mümkündür, bəs digər insanlar necə etsin? Başqa 
dövlətlərdə ancaq bir qadınla evlənmə ola bilər. 
      Rasional cəmiyyət prinsipinə görə hər bir qadın və kişinin insan 
kimi – qarşı cinsə olan sevgi ehtiyacını ödəməklə yaşamaq və uşaq 
yaratmaq və ya yaratmamaq  haqqı vardır. 
 Lakin qeyri - rasional cəmiyyətin mövcud qanunları və əxlaq 
prinsipləri xeyli köhnəlmiş və insanların bu haqlarını reallaşdırmağa 
mane olur, insanları əbədi, tək yaşamağa məhkum edir. Lakin insan 
dünyaya bir dəfə gəlir, cəmyyətin qəbul etdiyi hər hansı bir qanun və 
rasional  olmayan əxlaq  norması insanları bədbəxtliyə - təkliyə 
məhkum etməyə haqqı yoxdur. Deməli, cəmiyyətin əxlaq normaları və 
qanunları insanın təbii həyat ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Belə ki, 
əksinə, insan öz təbii ehtiyacını və insan olmaq funksiyasını dəyişdirə 
bilməz. İnsan belə yaranmışdır,  məhəbbətsiz, sevgisiz yaşaması onun 
üçün əzabdır. Eynilə, heyvanlar da cüt - cüt yaşayırlar. Səhvən 
qoyulmuş normalar dəyişdirilməli, hər bir insanın xoşbəxtliyinə, təbii 
ehtiyaclarına olan manelər ləğv edilməlidir. 
      Rasional cəmiyyət  təlimi bu təbii insan haqlarını aşağıdakı 
formada həll etməyi təklif edir. Kişi və qadın  sevgi və uşaq yaratmaq 
haqlaını  evlənmək – ailə qurmaq formasında bir evdə yaşamaqla  və 
ya evlənmədən şəxsi dostluq haqda razılıq müqaviləsi formasında 
həyata keçirə bilərlər. Cəmiyyətin və digər qohumların bu işə 
qarışmağa haqqı yoxdur. 
    Cəmiyyət öz daxilində olan hər bir ümumi problemi özü həll 
etməlidir. Lakin şəxsi haqların icrasına mane ola  bilməz. Hər bir ailəli 
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insan nəzərə almalıdır ki,  o da subay, dul qala bilərdi və ya qala bilər,  
buna görə insanlar maraqlı olmalıdırlar ki, bu problemi həll etsinlər. 
Ona görə rasional cəmiyyət qəbul edir ki, hər kişiyə  eyni zamanda iki  
qadınla evlənməyə və ya dostluq etməyə  ixtiyar verilsin, hər qadına 
isə eyni zamanda ancaq bir kişi ilə ərdə olmaq və ya dostluq etmək 
hüququ verilsin. Bu zaman: 
Bu məsələnin həllini maraqlı tərəflər könüllü özləri razılaşsınlar, lakin 
kişinin digər arvada və ya dostuna maddi yardım etməsi və 
etməməsini, yaşayış yerini və tərzini; özləri  yazılı olaraq könüllü 
razılaşsınlar. Cəmiyyət buna qarışmasın. Uşaqlar haqda isə 
öhdəçiliklər saxlansın: hər ikisi uşağın sərbəst işləməsinə qədər onu 
saxlamağa borcludurlar. Burada, habelə dini qaydalar qəbul edilə 
bilməz.  
      Evlənmək rəsmi nigah bağlamaqla , habelə bunsuz da həyata 
keçirilə bilər. Bu halda tərəflər yazılı müqavilə bağlayır və 3-5 yaxın 
adamların iştirakı ilə onu imzalayırlar. Kişinin nigah bağladığı və ya 
bağlamadığı arvadı qarşısında keçmiş maddi öhdəçilikləri – geyim, 
qida, yaşayış təminatı ləğv edilir - bu məsələlərin həllini  hər ikisi 
əvvəldən müqavilə ilə razılaşırlar. Habelə ayrıldıqda əmlakın yarı 
bölünməsi ləğv edilir- hər kəs şəxsən nə almışsa – ona sahibdir. Bu 
tələb evləndikdə sui-istifadəni ləğv edir.          
      Evlənəndən sonra 2 il ərzində sınaq dövrü təyin edilir ki, bu 
müddətdə uşaq yaratmaq qadağandır, bu dövrdə əgər ər -arvad qərara 
gəlsələr ki, onlar bir yerdə yaşaya bilərlər və sevirlər, hörmət edirlər, 
onda ailə qurulmuş sayılır. Bu faktı onlar yazıb imzalayırlar. 
      Ər və arvad könüllü bir - birini razı salmadıqlarını dərk edərək   
psixoloqun bu barədə məsləhəti olduqda  sakit və mehribanca VVAQ 
şöbələrində boşanırlar- rəsmi nigahı, əgər varsa, ləğv edirlər. Xəyanət 
üstə boşanmada xəyanatkara uşaq və  zərərçəkənin əmlakından pay 
verilmir. Ev, maşın  yalnız hər iki tərəfin bərabər pul qoymaqla 
alınmışsa, bərabər bölünə bilər. Ailə dövründə kim yaşayış xərclərini 
bərabər çəkməklə əlavə öz pulu ilə ev, maşın və s.  almışsa, o bölünə 
bilməz. Lakin bu məsələni yenə də özləri könüllü həll edə bilərlər. 
Xəyanət kişi və ya qadının cinsi funksiyasını manesiz tam icra etdiyi 
şəraitdə dostunun ona baxmadan başqası ilə (kişi üçün əlavə dostu 
olduqda – üçüncü ilə; qadın üçün ikinci kişi ilə) əlaqədə olmasına 
deyilir. Öz cinsi funksiyasını itirən başqasını xəyanətkar adlandıra 
bilməz. Bu halda onlar könüllü ayrıla bilərlər, lakin yenə özləri sərfəli 
variantı seçirlər. 
     Boşandıqda uşaqlar qarşısında öhdəçiliklər eynilə qalır, lakin uşağın 
sərbəst  yaşamaq anına qədər onun xərclərini valideinlər öz gəlirlərinə 
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mütənasib olaraq hər ikisi çəkirlər - çox gəliri olan çox hissəsini, az 
gəliri olan az hissəsini. 
Dostluq formasında qurulan birlik bir evdə yaşamamağı və ya 
yaşamağı nəzərdə tutur ki, bu evdə  ikinci qadın olmasın. Bu da 
müqavilə ilə uşaqlar haqda  öhdəçiliyi saxlamaqla 3-5 yaxın adamın 
iştirakı ilə imzalanır. Öhdəçiliklər ola, yaxud olmaya bilər, lakin 
könüllü razılaşma ilə olur. 
 Ən yaxşı həyat kişi və qadının ailə qurub  bir evdə  yaşamasıdır. 
      Kişinin arvadı qadınlıq funksiyasını itirdikdə və ya qadınlıq 
etməkdən imtina etdikdə, kişi  arvadı ilə boşanmadan  da başqa subay 
qadınla dostluq edə bilər. Bunu hər iki qadın problemin həll edilməsi 
naminə  könüllü qəbul etməlidir. Bu halda kişi qadının qulu deyildir. 
Ailə qurmaq istəməyən  qadın istənilən baxılan zamanda yalnız bir əks 
cinsdən olan  bir evli və ya subay kişi ilə intim dostluq edə bilər. Bu 
halda uşaqların taleyi barədə və dostluğun müddəti və şərti barədə 
əvvəldən əxlaq çərçivəsində yazılı razılığa gəlməlidirlər. Cəmiyyət 
qadın - kişi münasibətlərinə qarışa bilməz. Hər kəs özü - özünə 
cavabdehdir. Heç bir qohum digərinin davranışına cavabdeh deyil. 
     Evlilik qadın və ya kişi üçün həbsxana deyil. Hər bir yeni evlənən 
uyğunlaşma dövrü, tarazlaşma və stabil evli həyat tərzi dövrünü 
yaşayır. Bu dövrdə psixoloq, futuroloq və digər müdriklərlə 
məsləhətləşmələr hökmən lazımdır. 
     Əxlaq çərçivəsində intim əlaqə yalnız əks cinslər arasında ola bilər. 
Eyni cinslər arasında əlaqə qadağandır və belə meyilləri cəmiyyətin 
sosial orqanları aşkar edib  məcburi müalicəyə cəlb etməlidir. 
     Ailə, qadın, kişi və uşaq əlaqələrindən yaranan problemlərin 
yuxarıdakı həlli onları tam həll etməyə imkan verəcəkdir. Ailədə 
zorakılığın kökü kəsiləcək və ər - arvad arasındakı münasibətlər 
könüllülük prinsipilə həll olunacaqdır. Ər - arvad onları zorla bağlayan 
rəsmi buxovlardan azad olaraq bundan sonra daha çox həqiqətdə 
sevməklə və hörmət etməklə digərini özünə daha bərk bağlarla 
bağlamağa çalışmaqla münasibət quracaqdır. Evləndikdə bir - birini 
aldatmağın, evindən, digər əmlakından, alimentdən və ya uşaqdan 
istifadə etməyin əhəmiyyəti olmayacaqdır, onlar öz davranışına ciddi 
fikir verəcəklər. 
 
Ailədə davranış və birgəyaşayış qaydaları 
 
 1)  Ailənin uğurlu yaşaması üçün onun idarə edilməsi məsuliyyətini 
kişi daşıyır. Əgər qadın bunu ərə gələndən sonra qəbul etmirsə və özü 
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idarə etmək və məsuliyyətini çəkmək istəyirsə, lakin  kişi razı deyilsə, 
bu halda qoy onlar ayrılsınlar. 
2) Ailənin rasional yaşaması yolu hər bir məsələdə məsləhətləşmə, 

ağıl, elm, düzgün davranışlar və təcrübələrdən, düzgün ünsiyyətdən, 
problemlərin həllinin sınanmış üsullarından isifadə etməkdir. 

3)   Kişinin razılığı ilə qadın ailənin idarəsini öz üzərinə götürə bilər;  
4)   Ailədə kişi, qadın və uşaqlar hamı bir-birinə hörmət etməlidir.  
5)   Ailədə kişi və qadın arasında vəzifə bölgüsünü onlar şəxsi razılıq 
ilə özləri edir.   
6)  Ailədə heç bir üzv digərinə əziyyət (səs salmaq, bərkdən danışmaq, 

pintilik etmək, işinə, şəxsi məşquliyyətinə  mane olmaq) 
verməməlidir. Kimin köməyə ehtiyacı varsa, ona kömək edilməlidir. 

7)  Ailədə əsas davranış prinsipi heç kəsin digərinə zorakılıq, xoşu 
gəlməyən hərəkəti etməməsi; qəbul edəcəyi formada davranması və 
qalmaqal etməməsi, ümumi razılaşmaya görə çılpaq olmaması və 
özlərinin razılaşdıqları hərəkətlər çərçivəsində yaşamasıdır. 

8) Valideinlər uşaqlarını tam böyüdüb rasional və ümumbəşəri əxlaqı 
və davranış qaydalarını tərbiyə etməli, düzgün nümunə olmalı, 
oxutmalı və peşə qazanıb ilk əmək haqqı alana qədər saxlamalıdrlar.  

9) Ailənin funksiyası təkcə uşaqlar istehsal edib sərbəst yaşama halına 
çatdırmaq deyil. Ailənin mahiyyəti və funksiyaları habelə: birgə 
yaşayış icmasıdır  ki, yaşama ehtiyac və problemlərinin həllində hər 
bir üzv gücünə görə iştirak etməli; əməkdaşlıq kollektivi olmaq, yəni 
ehtiyacların ödənməsində məsləhətləşib birgə iştirak qaydalarını 
müəyyən etmək; xarici təhlükələrdən birgə qorunmaq; gələcək üçün  
birgə tədbirlər görməkdir. 

10) Uşaqlar ailənin yaşama ehtiyaclarının ödənməsində valideynlərə 
kömək etməli, hər məsələdə mümkün iştirak etməlidirlər. Lakin 
uşağların təhsil və ixtisas, peşə öyrənməyi ailənin başqa ehtiyaclarına 
qurban verilə bilməz. 

11) Ailə üzvləri bütün həyatı boyu əlaqə saxlamalı və hər birinin yaxşı 
və çətin günlərində iştirak etməli və kömək etməlidir. 

12) Qadın özü kişiyə qarşı nəzakətli olmalı və uşaqları da belə tərbiyə 
etməli, onların yanında kişinin səhv etdiyini, qanmaz olduğu, 
bilmədiyini deməməlidir. 

13)  Qadın kişinin evinə ərə getdiyi və kişi evin ümumi rəhbəri 
məsuliyyət daşıyanı olduğu üçün kişinin həmişə əksinə getməməli, 
hər sözündə özünün düz dediyini, əks fikir söyləməyə cəhd 
etməməlidir. Əgər edirsə, demək onlar bir- birini tanımadan 
evlənərək səhv etmişlər. Belə əgər davam edərsə və bu qadının 
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vərdişi olarsa, onlar hökmən ayrılmalıdırlar, əks halda əzab 
çəkəcəklər. 

14) Qadın uşaqları kişinin əksinə hərəkət etməyə həvəsləndirib onu 
saymamağı, onun üstünə qışqırmağı, onu ələ salmağı təbliq edə 
bilməz, uşaqla kişinin arasını vuran hərəkətlər edə və söz danışa 
bilməz. 

15) Kişi, qadın və uşaqlar onları narahat edən istədikləri məsələ barədə 
məsləhət etmələri lazımdır. 

16) Valideinlər zorakılıq (cəza, maddi təsir,evdən, mirasdan məhrum 
etmə, məlumat almaqdan məhdudlaşdırmaq) yolu ilə uşaqları razı 
olmadığı işi görməyə məcbur etsələr, tam məsuliyyət daşıyırlar. Bu 
məsuliyyət vurduğu zərəri ödəmək, normal vəziyyəti bərpa etmək, 
günahının bağışlanmasını xahiş etməkdir. 

17) Ailədə tabeçilik prinsipi qəbul edilmir, yəni kiçik uşaqlar 
böyüklərə, qızlar oğlanlara bütün uşaqlar isə valideynlərə tabe deyil. 
Burada qul - ağa münasibətləri-  böyüklərin kiçiklərə əmr etməsi, 
kiçiklərin danışıqsız icra etməsi- qəbul edilmir. Kiçiklərin böyüklərə 
hörmət etməsi - ünsiyyətdə, davranışda; məsləhət alması; səhvini 
tapmaqda kömək alması, lazım olsa hər bir işində kömək etməsi. 
Böyüklərin isə kiçiklərə öz bildiyini, anladığını başa salması, 
yaşamaq üçün öz təcrübəsini, biliyini onunla bölüşməsi, Bütün ailə 
üzvlərinin isə bir - birinə qayğı göstərməsi, bütün həyat boyu yaddan 
çıxarmaması –əlaqə saxlaması ünsiyyətdə olması  lazımdır. 

18) Uşaqlar valideynlərinin qulu deyil. 
19) Ailədə hər bir üzv ümumi yaşayış və ailə daxili hörmət, davranış 

qaydalarına əməl etməlidirlər. Razılıq əldə edənə qədər məsləhət 
edilməli və düzgün addım tapılmalıdır. Düzgün addımı tapmaq üçün 
çətinlik olsa, ailə  ictimai məsləhət xidmətindən  istifadə etməlidir və 
ya müdriklərlə məsləhətləşməlidir. 

20) Valideinlər uşaqların peşə, elm, iş, həyat yoldaşı, yaşamaq tərzi, 
dünyagörüş seçmək, dinə qulluq etmək və ya  etməmək  
məsələlərində  zorakılıq edə bilməzlər, ancaq məsləhət və sübutlar 
yolu ilə uşaqlara sərbəst seçim etməyə imkan yaratmalıdırlar.  Son 
seçimi isə uşaqlar özləri edir, validein isə bu seçim ilə razılaşmalı və 
hörmət etməlidir, və mane ola bilməz.  

21) Valideynlər uşaqlara hər hansı bir dini üstün olaraq təbliq və əməl 
etdirməyə haqları yoxdur. Bu şəxsiyyətin fomalaşmasında 
zorakılıqdır və sui - istifadədir. Dinlər haqda və yalnız azı 10 din 
haqda məlumatları uşaqlar 18 yaşı keçəndən sonra öyrənmələri 
məsləhətdir. Gənclər və uşaqlar üçün ən düzgün həyat yolu dindən 
uzaq olub elmi rasional həyat tərzi seçmələridir. 
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22) Şübhəsiz, öz sərbəst seçimlərində uşaqlar özləri məsuliyyət daşıyır 
və valideynləri günahlandıra bilməzlər.  

23) Valideinlər qocalıb əmək qabiliyyətini itirdikdə uşaqlar onların 
qayğısını çəkir, maddi ehtiyaclarını ödəyirlər, öləndə də onu 
basırırlar. Dəfn mərasimini hər ailə öz ağlı ilə, lakin digər elmi 
tələblərə əməl etməklə müəyyən edir. Dini qaydalara və ya adətə 
çevrilmiş qaydalara əməl etmək zəruri deyil, onlar ağıl və 
məqsəduyğunluğun nəticəsi deyil. 

24) Əgər validein qocalıb ağlını, yaddaşını itirsə, onun əxlaq və 
etikaya, gigiyena və sanitariya zidd hərəkətlərinin ailə üzvlərinin 
sağlamlığına və rahatlığına  zərərli təsirini ləğv etmək üçün  onu 
xüsusi həkim və tibbi nəzarət olunan daha yaxşı xidmət və şəraitlə 
təmin olunmuş evlərə, müəsisələrə verilməsi məsləhətdir.  
Qoy hər bir insan bunu dərk edib öz qocalığı dövründə belə 
vəziyyətə düşəcəyi hal üçün əvvəldən - qocalığı gözləmədən öz 
razılıq öhdəçiliyini və tapşırığını  imzalayıb uşaqlarına versin. Bu 
olmasa da, yaşlı ailə üzvü belə dözülməz vəziyyətə düşdükdə ailə 
üzvləri toplaşıb qərar verməlidirlər. Başqa cəmiyyət üzvləri bu işə 
qarışa bilməz. Burada əsas prinsip: sağlam daha cavan ailə 
üzvlərinin psixi və fiziki sağlamlıqlarını qorumaq və yaşlının isə 
daha yaxşı təşkil edilmiş və xidmət göstərilən şəraitdə yaşaya 
bilməsidir. 

 
 Rasional insan haqda anlayış 
 
Düşünürəm ki, kamil insan yalnız kamil cəmiyyətin yaradacağı məhsul 
olacaqdır. Kamilliyin kriteriyası isə cəmiyyətin mövqeyindən cəmiyyət 
və təbii mühit qarşısında fərdi rolunu düzgün icra etmək qabiliyyəti 
dərəcəsi olacaqdır.  
 
Rasional insan nə deməkdir? 
-  Rasional insan çox  idraklı, yüksək intellekti , qabiliyyət və peşəsi 
olan, yaxşı və pisi tez analiz edə bilən, hadisələri başa düşmək üçün 
düzgün başlanğıc, yanaşma seçən, təmkinli, fitri istedadları olan əxlaq 
və ədalət biliklərinə malik və seçim qarşısında qaldıqda əxlaq 
prinsiplərini pozmadan düzgün yolu seçən, rasional davranan, səhvini 
tapa bilən və səhv etdikdə onu  etiraf edən, düzəldən, üzr istəyən bir 
insandır. 
Rasional insanın bilik və qabiliyyətləri parametrləri : 
Rasional insan ümumi  biliklərərə və hər bir ixtisas və peşədə dərəcələr 
üzrə əlavə spesifik biliklərə və qabiliyyətlərə malik olmalıdır. Bu bilik 



 224 

və qabiliyyətləri cəmiyyət, elm və fəaliyyət sahələri mütəxəssisləri 
İQQS vasitəsilə fasiləsiz müəyyən edirlər. 
Rasional insanın ümumi bilik və qabiliyyətləri, psixoloji xarakteri 
haqda parametrləri aşağıda  təklif edilir.(Bunların konkret cəmiyyətdə 
İGGS vasitəsilə  və prosedurlara uyğun müzakirədən və hazırlanmadan 
keçməsi lazımdır): 

1. Xüsusi  analiz və yaradıcılıq - ixtiraçılıq, rasionallaşdırma  
metodlarını bilmək. 

2. Şəkil çəkmə, rəssamlıq, heykəl yonma, ağacdan incəsənət əsəri 
yaratma, bədii metal, plasmas tökmə, şer, povest yazma, musiqi 
alətində çalma (ən azı 2 qabiliyyət) 

3. Mədəniyyətin səviyyəsini, nümunələrini bilmək. 
4. Bir neçə idman və oyun növünü bilmək və bacarmaq. 
5. Ən azı iki xarici dil öyrənmə, komputer və internet biliklərini 

bilmək. 
6. Rasional  Ictimai əxlaq və davranış qaydalarını bilmək və əməl 

etmək. 
7. Rasional  ünsiyyət, etiket, nəzakət qaydalarını və nümunələrini 

bilmək və əməl etmək.  
8. Rasional həyat tərzi biliklərini bilmək  və həyatını ona uyğun 

qurmaq 
9. Ailəsi , icma, ölkə, millətlər və dünya birliyi haqda – tarixi, 

coğrafiyası, iqtisadiyyatı, idarə  strukturu  haqda  zəruri 
biliklərə  malik olmaq . 

10.  Ən azı bir peşəni səlis bilmək və bacarmaq. 
11. Cəmiyyətin idarə strukturu və qərar qəbul etmə sistemini, qərar 

qəbulu prosedurları və əxlaqi keyfiyyət tələblərini, əsas 
qanunları  bilmək. 

12.  Rasional fəsəfi dünyagörüşləri bilmək və dərk etmək. 
13.  İnsan və təbiət haqda bütün bilikləri yüksək ümumi  səviyyədə 

bilmək: İnsan psixologiyasını , tərbiyə metodlarını, tarixi, 
coğrafiya , biologiya, anatomiya, riyaziyyatı, kimyanı , fizikanı. 

14.  Ən azı 8 din haqda tam biliklərə malik olmaq. 
15.  Elm və texnikanın, mədəniyyətin, ictimai həyatın son 

səviyyəsi haqda məlumatların olması. 
16.  Rasionallıq meyarlarını. 
17.  İnsan və xalqların Əsas hüquqları və  zəruri həyat  təmini 

səviyyəsini  bilmək. 
18. Dünya birliyi sistemini. 

Nəticə.  
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     Rasional insanı xarakterizə edən amillər: 1) rasional həyat tərzi 
yaşamalı, hansı ki rasional və sağlam həyat qaydalarını, yaradıcılığı;  
rasional əxlaqa, rasional ictmai davranış normalarına əməl etməyi, 
ictimai işdə iştirakı nəzərdə tutur; 2) rasional insan bilik və 
qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına və peşə - bilik və bacarıqlarına  malik 
olmalı; 3) beyin qabiliyətlərini inkişaf etdirməli, intuitiv anlamağa və 
əvvəldən görmə intuisiyasına və bir elmi - əvvəldən görmə metoduna 
malik olmalıdır. 
Əxlaqi həyat, rasionallığın  əlamətlərindən biridir.  Əxlaqi həyat ən 
optimal  rasional həyatdır. Əxlaqla yaşamaq nə deməkdir? – bu ədalət 
deməkdir, hər kəsin öz layiq olduğu  və ya hər kəsə çatası maddi 
neməti əldə edə bilməsidir. Bu konflikt və müharibə etməməkdir. 
Əxlaq öz çörəyini yeməkdir, öz yerində durmaqdır. Bu zəifin başını 
aldadıb malını almamaqdır və ya istismar etməməkdir. Əxlaqa hamı 
əməl etsəydi, dünyada heç bir problem olmazdı.  Əxlaqa insanlar, 
dövlətlər əməl etmirlərsə, onda o nəyə lazımdır nə üçün onu öyrənmək 
lazımdır? Əlbəttə yaşlılar artıq bu tələblərin müəyyən hissəsini  öz 
həyatlarında görmüş, hiss etmiş və dərk etmişlər, uşaq və gənclərin isə 
öyrənməyə sınaqdan çıxarmağa ehtiyacı var. 
      Müsəlman dünyasında 12 –ci əsrdən  20-ci əsrin ortalarına, bəzi 
yerlərdə sonuna qədər, Avropada isə 16 – cı əsrə, böyük renesans, elmi 
texniki, sosial inqilablaradək elm, bilik kütləvi xarakter almamışdı, 
insanların bilik səviyyəsi çox aşağı idi, ona görə insanların şüuru 
üzərində din hakimlik edirdi. Dini ruhanilər insan cəmiyyətlərinin 
özlərinin həyat təcrübəsi ilə yaratdığı əxlaq normalarının üzərinə  
özünə sərfəli digər normalar qoyaraq  insanların beyninə Allahdan 
qorxu - cəhənnəmə getmək qorxuları  və cənnətə getmək ümidi  ilə 
yeridirdi.  Əxlaq  insanlara Allah adından təbliğ edilirdi. İnsan ona 
görə ruhaninin  sözünə baxmalıydi ki, bunu din – yəni guya Allah  
deyirdi. Burada insanın idrakına – anlamasına, rasionallığa yer 
qoyulmurdu, hər kəs dini inamları və dini xadimlərin davranışını 
etalon kimi qəbul etməliydi - o düz və səhv olsa da.  Burada dinin 
dediyinin səhv olması sualı qoyula bilməzdi (qoyulsaydı, edam 
edilərdi). İnsanlar bu əxlaqi və digər dini ehkamları bilsələr də, 
praktikada az əməl edirdilər, onlar şəxsi mənafenin üstünlüyü 
prinsipilə yaşayırdılar. Lakin yeni eranın  3-cü minilliyinin 
başlanğıcında insanlar daha savadlıdır, bu dini ehkamlara ehtiyac 
yaratmır, onlar onsuz da xəyali qüvvələrdən qorxmular - bunu onların 
davranışı göstərir. Bir tərəfdən insanlar  təbii əxlaqi normaları və etik 
davranışları bir zərurət kimi anlayır və onun hamı tərəfindən icra 
edilməsini istəyirlər, digər tərəfdən onu pozmağı,  dinlər nə qədər 
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onları qorxutsalar da, onlar əldə edəcəkləri real xeyiri  o biri dünyada 
güman edilən cənnətdən və cəhənnəm qorxusundan üstün tuturlar.  
Belə kütləvi düşüncələrə səbəb cəmiyyətdə bir neçə adamınvə ya idarə 
sisteminin  bu normaları pozmasıdır ki, bu fakt avtomatik olaraq 
şüurlara daxil olur və əxlaqın pozulmasınım kütləviliyinə səbəb olur. 
Rasional insan isə rasional cəmiyyətin zəruri olmasını tələb edir ki, 
yalnız hər ikisi rasional olduqda onlar nəinki nəzəriyyədə habelə 
praktikada mövcud ola bilərlər. Yəni insanın rasional olmamasının 
səbəbi elə cəmiyyətin-onun təşkili, idarə strukturunun rasional 
olmamasıdır. Əks halda korrupsiyalaşmış cəmiyyət (dövlət) özü kimi 
yarımçıq, dələduz insan yetişdirəcəkdir. 
 
 Rasional insanın yetişdirilməsi və tərbiyəsi 
 
     Təkcə əxlaq normaları rasional həyatı –rasionallığı əks etdirmir, 
habelə yuxarıda qeyd edilən 12 amil  rasional həyat tərzi , rasional iş, 
mədəniyyət idarə, metodlar, prosedurlar, kiteriyalar  nümunələr və s. 
rasionallığı əldə etmək vasitələridir. 
    Danışan insan tarixinin başlanğıcından əxlaq normaları az miqdarda 
meydana çıxır və zamanla getdikcə çoxalır, insan ailəsi çərçivəsindən  
çıxıb, müxtəlif sahələri, qəbilə, icmalar arası, millətlər arası 
normalaradək genişlənir. 
Məhz buna görə rasional insan təlimində : 
1. Bütöv əxlaq normaları həm universal, həm  də hər bir fəaliyyət 
sahəsi üzrə yenidən tərtib edilir. Bunu tək - tək adamlar yazıb 
başqalaına  sırımır, məhz insanlar özləri bunu formulə edib təklif 
edərək, razılaşma yolu ilə qəbul edirlər. 
2. Hər bir normanın zəruriliyi  faktlar və real həyat sübutları ilə  
əsaslandırılır və öyrədilir. Artıq cənnət - cəhənnəmə, axirət 
məhkəməsinə ehtiyac yoxdur, insan uşaq deyil, uydurulmuş  qorxular 
ilə tabe edəsən.  İnsan təlimlə tam dərk edir ki, əxlaq norması ən 
rasional həyat üsuludur və onu  pozmaq  bu dünyada onun üçün və 
cəmiyyət üçün nə ilə nəticələnə bilər.  
3. Təlimdə insanlar əxlaqın bütün ictimai təşkil sistemində, 
müqavilələrdə, konstitusiyada, qanunlarda, davranışlarda necə əks 
etdirildiyini öyrənirlər. 
Təlimin vəzifəsi budur ki, insan həyatda seçim qarşısında qaldıqda, 
məhz  əxlaqi variantı özü könüllü dərk edərək, ən optimal, ən düzgün 
və zərurət kimi seçsin. 
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Rasional insanın hazırlanması üç istiqamətdən, yəni həm materialist, 
həm idealist mövqeyindən, həm də əxlaqın nəzərə alınmasına, nəzarət - 
yönəltmə vasitəsilə birlikdə  aparılır. 
Birinci istiqamət – maddi - real gerçəkliyin  rasionallığının və deməli, 
əxlaqiliyin əldə edilməsi ilə.  Bu necə əldə edilə bilər? 
 A) cəmiyyətin ictimai, sosial, ekoloji, iqtisadi strukturunun rasional   

layihələndirilməsi və qurulması. Rasional funksiyaların qəbulu.  
B) fəaliyyət üçün  yeni rasional iqtisadi, sosial, idarəetmə 
prinsiplərinin qəbulu.  
C) cəmyyət işlərində - qanun və qərar hazırlanması - qəbulunda hər bir 

insanın iştirak etmək imkanı və arzu edənlərin iştirakının təmini. 
Bunun üçün lazımi sistemin yaradılması. 

D) qanun və qərarlar üçün kriteriyaların, standartların qəbulu. 
İkinci istiqamət - İdeyaların səmərələşdirilməsi -dəyişdirilməsi, yəni 
yenidən tərbiyə vasitəsilə, daha dəqiqi, obyektiv fəlsəfi baxışları, 
dünyagörüşləri, əxlaqi normaları  formalaşdırıb insanlara öyrətməklə. 
Üçüncü istiqamət – əxlaqın nəzərə alınmasına (icrasına) nəzarət –
yönəltmə  sistemi ilə edilir. Bu sistem əxlaq pozanları aşkar etməklə,  
onları yenidən spesifik sahə üzrə təlim-tərbiyə, əmək, bilik və 
bacarıqlar, peşə, qabiliyyət öyrətmək, prokuror, polis və məhkəmə 
elementlərini daxil edir. Burada tamamilə yeni prinsip var.  Nəzarətin 
məqsədi insanı əxlaq və qanunu  pozmağa qədər gözləyərək, onu 
cəzalandırmaq deyil - bu halda insan düzəlmir, daha da pisləşir - məhz  
son həddə qədər gözləmədən insanı dəyişdirib cəmiyyəti razı salacaq 
dərəcədə  kamil adam etməkdir. Buna, habelə birinci istiqamət- maddi 
ictimai sistemin təkmilləşdirilməsi zəruri olaraq kömək edir. 
    Rasional insan təlimi ibarətdir: 
1) Ümumi elmi savadlılıqın əldə edilməsi: Riyaziyyat , Fizika, Kimya , 
Biologiya , Tarix, İnsan anatomiyası və fiziologiyası; cəmiyyət və 
insan arasında  öhdəçilik və münasibətləri, düzgün qidalanma, 
sanitariya - gigiyena təlimi, idman təlimi, düşünmə, ünsüyyət 
qaydaları, yaradıcılıq  metodları və əl və ekstrasens qabiliyyətlərinin 
inkişafı, mədəniyyətin öyrədilməsi.   
2) Xüsusi peşə biliklərinin və təcrübəsinin təlimi: həkim, mühəndis, 
konstruktor, iqtisadçı, musiqi, rəssam, rəqs, futuroloji biliklərin təlimi 
və s.  
Lakin rasional cəmiyyətdə təlim bununla qurtarmır. İnsanlar ölənə 
qədər həyatı boyu təlim – tərbiyə ilə əhatə olunurlar. Bu təlim 1) həm 
əxlaq, qanun və qərarların öyrədilməsi, 2) həm yeni biliklərin, 
qabiliyyətlərin, mədəniyyətin, bədii bilik qabiliyyətlərinin,  həm həyat, 
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ekoloji, biznes, hüquq, turizm və s. öyrədilməsini əhatə edir. Bunun 
üçün əlavə məktəblər, mədəniyyət evləri, klublar tikilir. 
        Rasional insanın yetişdirilməsi onu yetişdirəcək adamın 
tərbiyəsindən - hazırlanmasından başlayır. İnsan ailədə meydana gəlir, 
onu qadın doğur və qadının xüsusi instiktiv xasiyyətinə görə yalnız 
qadın uşağın qayğısını çəkir və onu tərbiyə edir. Qadın ona ilk 
davranış qaydalarını öyrədir,  böyüdükcə  tərbiyəni davam etdirir və nə 
bilirsə, hamısını uşağın beyninə yığır. Demək, uşaq ailədə qadının 
məhsuludur, ondan gördükləini, eşitdiyini mənimsəyir. 
      Beləliklə, insan yetişdirmək üçün rasional cəmiyyətdə əvvəl qadını 
yetişdirmək lazımdır. Bu qadın intellektual, əxlaq və etik qaydalarını 
bilən, rasional tərbiyə metodunu bilən, ailədə davranış və üzvlərlə 
münasibət qaydalarını, hüquqları, qadınlıq funksiyasını icra edə bilən, 
ailəni dağılmadan qoruyub saxlaya bilən olmalıdır. Qadından sonra 
məktəb və ictimai mühit tərbiyəçi rolunu oynayır. 
 
Aşağıdakı qadının hazırlanması proqramı məsləhət görülür: 
-    ümumi orta təhsil 
-    orta məktəbdə tərbiyəçi müəllim  təlim dərsləri , 
-    evdarlıq işləri dərsləri, 
-    tərbiyə və təlimdə pedaqogika dərsləri , 
-    əxlaq və etika, xüsusi etiket qaydaları, bütün yerlərdə davranış 
qaydaları təlimi, 
-    cəmiyyətin quruluşu və qanunları və nəzarət sistemi  təlimi, 
-    ailə və onun saxlanması adlı ictimai institutlar yaradılır və qızlar 

ərə getməzdən əvvəl  (habelə oğlanlar) burada təlim keçirlər. Ailə 
qurmağa səlahiyyətlilik haqda sertifikat alırlar. Burada : hər adam 
üçün spesifik yoldaş seçmək və ailə qurmaq haqda metod, tibbi , 
xarakter, dəyərlər  haqda məlumatlar, tərbiyəsi, əxlaqı, məqsədləri, 
qanunlar-məsuliyyətlər, hansı xarakterli kişi ilə uyğunluq təyini 
haqda qiymətləndirmələri göstərilir (imtahan və yoxlamadan 
sonra), 

-    insanlar arası düzgün ünsiyyət təlimi 
 
 Rasional Təhsil metodu və prinsipləri  
 
     Təhsilin məqsədi: - Insanın yaşından asılı olaraq ona dünyanı, ətraf 
mühiti dərk etmək; orada necə efektiv sağlam yaşamaq, onda yaranan 
suallara cavab olaraq obyektiv bilik vermək, insana sərbəst düşünmə 
qabiliyyəti vermək, hər bir texniki, sosial, bioloji, fiziki varlıq, əşyanın 
əmələ gəlmə səbəblərini, digər şeylərlə qarşılıqlı əlaqəsini, onun daxili 
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quruluşunu,  həyat siklini və sonda nə olacağı haqda biliklər 
verməkdir. Təhsil 1) məcburi orta və peşə, 20 yaşa qədər ; 2) ali 17 –
25 yaşa qədər; 3) işləyənlər üçün  25-50  yaşa qədər 4) orta və ahıl 50-
65 yaşlılar üçün  olan növlərə bölünür. Beləliklə, bütün sağlam əmək 
qabiliyyətli insanlar yaşlarının  sosial tələbatına görə təhsil 
proqramında iştirak edirlər. Təhsilin proqramı cəmiyyətin və  təhsil 
alanların iştirakı ilə tərtib olunur. Təhsil idarələri – məktəb və 
institutlar cəmiyyətə və tələbə – şagirdlərə hesabat verirlər və 
qiymətləndirilirlər, həm idarə bütövlükdə, həm də müəlimlər bir- bir və 
zəruri sanksiya və həvəsləndirmələr və kömək əldə edirlər. Orta 
məktəb təhsili məcburi olmalıdır. Və ən azı bu fənnləri daxil etməlidir:  
Fizika , kimya,  biologiya, cəmiyyətin dövlət təşkilatı, hüquqlar,  əxlaq 
və etika , davranış, tarix, coğrafiya, iqtisadiyyat, mədəniyyət, insan, 
ədəbiyyat, musiqi, əl qabiliyyətləri,  fəlsəfi qanunlar və dünyagörüş, 
tarixin tərkibində azı 5 din haqda  bölmə  və ona elmi 
qiymətləndirmələr.Təhsil alan hökmən ümumi dünyagörşü, əxlaq və 
davranış normalarını və xüsusi peşə biliklərini bilməli və seçdiyi 
konkret  beynəlxalq standart peşə və ixtisası həyata keçirmək 
qabliyyətinə malik olmalı və sertifikat, diplom  almalıdır. Bu  sertifikat 
və diplomla  onun sahibi bütün ölkələrdə qəbul olunmalıdır. 
 
Təhsilin aşağıdakı vəzifələri müəyyən edilir: 
1.  İnsanlara elmi dünyagörüş formalaşdırmaq; 
2. Hər fənn  sistemik mövqedən  və üsulla izah edilməli, onun  tutduğu 

yer, digər     fənlərlə əlaqəsi və özünün tarixi evolyusiyası, keçmiş-
indi gələcək istiqamətində – təsvir edilməlidir; 

3.  Hər fənn kompleks sistem kimi təsvir edilməlidir, əvvəl böyük 
sistem sonra onun alt sistemləri - hissələri və qonşu sistemlər; 

4. Təhsil metodu kimi hər bir ibtidai və orta məktəbdə konkret maddi 
obyekt, maddi nemət nümunə kim seçilir, məsələn: kağız, dəmir, detal, 
maşın, motor, çörək, buğda , alma ... və nəzəri obyekt, məsələn: 
hansısa nəzəriyyə, ictimai quruluş  və onların quruluşu, tərkibi , 
elementləri asılılığı, yaşama üsulu, olma mühiti, dəyişmə evolyusiyası 
və s. , tarixi , onunla əlaqəli bütün fənlər əlaqəli formada tədris edilir; 
bütün suallara cavablar tapılır. Hər baxılan nümunənin daxil olduğu 
böyük qruplar, növlər araşdırılır. Nəhayət, dünya və yer təbiəti 
elementlərinin hamısının (canlılarla bilikdə) bütövlük və qarşılıqlı asılı 
olması göstərilir. Tendensiyalar, hər şeyin, obyektin, gələcəklərinin 
nədən asılılığı, inkişaf xətləri müəyən edilir. Şagirdlərə yeni növlər, 
alət, qurğu, bina, nəzəriyyə ... yaratmağın metodları göstərilir və 
öyrədilir. Onlar, yeni şey yaratmaqla imtahan verirlər. 
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5. Hər fəndə baxılan varlıq (obyekt) material nümunə  formasında 
sistem kimi göstərilməli, bütün vacib hissələri, xüsusiyyətləri  və 
həmin şeyin digər sistemlərlə əlaqəsi təsvir olunmalıdır. Belə ki, 
baxılan obyekt digər sistemlərin əhatəsində və onlarla əlaqədə 
asılılıqda təsvir olunmalıdır. Obyektin aid olduğu qrupun tam siyahısı, 
cədvəl formasında təsvir olunaraq obyektin yeri orada əks olunmalı, 
sonra daha hansı obyektlərin yaradıla bilinəcəyi müəyyən edilməlidir. 
Göstərilməlidir ki, obyektin parametrlərini bir - bir dəyişməklə  və 
ümumi mühütü saxlamaqla və sonra mühiti dəyişməklə nə qədər yeni 
obyektlər-ixtiralar etmək olar, hansı ki konkret mühitdə konkretdir – 
müəyyəndir (sayılandır) Bunu, habelə funksiyaları dəyişməklə də 
etmək lazımdır. Bu qayda ilə şagirdlərdə düşünmə və yaratma 
qabiliyyətləri tərbiyə olunur və onlar obyektin , hadisənin, prosesin, 
gələcək vəziyyətini proqnoz etməyi öyrənirlər. 
6. Göstərilməlidir ki, şeylər nə qədər müxtəlif ola bilər və bunu 
naməlum qüvvə - Allah deyil, təbiətin özü və şüurlu insan yarada bilər. 
Misallarla  ümumi mühitin necə yaradan olması göstərilməlidir. 
Mühitin ümumi qanunları izah edilməlidir.  
7. Şeylərin yaranması və müxtəlifliyinin artması yolları konkret 
misallarla göstərilməli və tələbələrə imkan verilməlidir ki, şeylərin 
yeni növlərini nəzəri yaratsınlar və əlamətlərini təsvir etsinlər. 
8. Təhsil  elmə əsaslanmalı, onun sübut və tapdığı qanunların 
öyrədilməsinə xidmət etməli və hər bir sübutu dinlərin uydurmalarını 
ifşa etmək üçün istifadə etməlidir. 
9. Təhsil sistemi şagirdin fərdi maraq və qabiliyətlərini aşkar edib, 
məhz onu inkişaf etdirməlidir. Hər tələbəyə ümumi və öz meyl və 
qabiliyyətinin tələb etdiyi xüsusi –spesifik təhsil almağa imkan 
verilməlidir. Hər bir obyekti, fənni, qurğunu, qanunu, təbii həyati, 
hadisəni elə analiz və təsvir etmək lazımdır  ki, şagird maraqlansın və 
özü bunların səbəbi haqda düşünsün,  müəyyən bilik və peşə sahəsinə 
maraq yaransın. 
10. Proqramın həcmi tələbə və şagirdin yorulmaması, optimal öyrənmə 
qabiliyyətinə hesablanmalı onun işlətməyəcəyi artıq mövzularla 
doldurulmamalıdır. 
11. Ali məktəblərə girmək üçün imtahan  tətbiqinin əsası yoxdur. Ali 
və orta təhsil imkanı bütün cəmiyyət üzvlərinə pulsuz və imtahansız 
bütün orta məktəb attestatı alanlara  verilir. Lakin biliyi və ağlı 
olmayaraq institut və peşə məktəblərinə formal  gedib sertifikat almaq 
istəyənlər daxil olandan sonra  müəyyənləşdirilib dərhal azad edilirlər 
və lazımı təhsil xərcini ödəyirlər. Onlara sonra hansı peşəyə və ixtisasa 
uyğun olmaqlarını müəyyən edən məsləhət xidməti vasitəsilə  yenidən 
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zəruri biliklərini artırma kurslarına öz pulları ilə daxil olur və orada 
imtahan verərək institutlara, texnikumlara daxil olmaqa hazır olmaqları 
haqda sertifikat alırlar, sonra həmin yerlərə imtahansız girə bilərlər. 
12. İbtidai,  orta və ali təhsil müəsisələrində öyrəniləcək bilik və 
qabiliyyətlərin həcmi, seçilməsi fərdi olaraq şagird, tələbə, təlim 
eksperti və valideyn iştirakı ilə birgə müəyyən edilməlidir. Bu şagirdin 
şəxsi qabiliyyət və marağından, səviyyəsindən asılı olaraq, habelə 
standart ixtisasın tələbləri ilə müəyyən edilir 
     Rasional təhsil ictimai nəzarətlə təmin edilir. İctimai nəzarəti, belə 
işi öhdəsinə götürmüş ictimai təşkilat və eyni zamanda valideyn 
şurasının birlikdə və ya valideyinin təklikdə müşahidəsi və rəyi  həyata 
keçirir. Məktəbin binasında təlim aparmaq hüququ təkcə orada orta 
təhsili idarə edən rəhbərliyə və kollekti və aid deyil, istənilən təlim 
qrupunun, müəllimin təlim aparması mümkündür. Bütün təlimlərin 
ödənməsini isə dövlət və iqtisadi qurumlar, xeyriyyəçilər, cəmiyyət 
hesabına hədsiz varlanmış adamlar aparır. Burada bərabər hüquqlu 
təlim vermə prinsipi qəbul edilir. Əgər müəllimlər çox olduqda onda  
valideyn müşahidəsi və məktəb şurasının qiymətləndirməsi ilə  dərsi 
demək qabiliyyəti  və şagirdin əldə etdiyi biliyi ölçməklə müəllimlərin 
seçilməsi aparılır. Direktor isə məhz müəllim və şagird kollektivinin 
kriteriyalara görə qiymətləndirməsi nəticəsi olaraq təyin edilir. Lakin 
direktor hər yerdə olduğu kimi ancaq kollektiv qərarların icraçısıdır - 
özünün qərar vermək ixtiyarı yoxdur. Direktor ümumi kollektiv qərarı 
texniki müşahidəçi, dipetçer kimi imzalayır. Onun funksiyalarına 
kollektiv razı olsa, istənilən funksiya aid edilə bilər. Məsələn, 
məktəbin təlim və tədris sahəsində məsləhətçi funksiyası ki, bu sahədə 
kimin problemi olsa, onunla məsləhətləşsin. Direktorun mövcud idarə 
sistemindəki kimi  müəllim təyin etmək və işdən çıxarmaq səlahiyyəti  
və  təzyiq edərək müəllim və tələbədən rüşvət almaq imkanı yoxdur. 
O, müəllim və tələbə kollektivinin təyin etdiyi və ictimai 
qiymətləndirmədən keçən adicə bir texniki işçidir. Onun vəzifəsi 
işçilərin işə gəlməsi və dərsləri deməsinin uçotunu aparmaq, jurnalda 
qeydlər etmək, təmir, texniki  xidmətlərin icrasıdır. Dərslərin 
planlaşdırılmasını – elektron proqram icra edir.  Direktorun burada 
rolu yoxdur. İstənilən halda hansı müəllimə daha çox iş verilməsi və ya 
hansı əlavə vəzifə tapşırılmasını kollektiv özü və özlərini təklif edən 
müəllimlər müəyyən edir. Misal: direktor 11 –ci və 9-cu sinifləri 
qurtaran şagirddən  bir aylıq maaş qədər rüşvət tələb edir və ya 
müəllimi işə götürmək üçün bir illik maaş miqdarında və nazir isə 
direktoru işə götürmək üçün  5 illik maaş miqdarında rüşvət tələb edir. 
Rasional cəmiyyət sistemində bunların heç biri ola bilməz. Bu 
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məsələləri  ictimai qərar qəbulu sistemi ilə prosedurlar və kriteriyalar 
əsasında kollektiv, cəmiyyət özü həll edir. 
Təhsilin  və təlimin aparıldığı  yerlər:  Təhsil  növlərinə görə 1) Orta 
və peşə məktəbləri,  2. Ali məktəblər:  institut və universitetlər, (həm 
nəzəri bilik, həm praktiki bir-neçə  peşənin icraçısı sertifikatını verir), 
3) Əlavə təhsil və bilik, yaradıcılıq institutları, məktəbləri sarayları. 
    Bu funksiyaları icra etmək üçün ictimai qərar qəbulu metodu ilə 
əhalinin gələcək 50 illik demoqrafik dəyişiliklərini nəzərə alan  tələb   
miqdarında və layihədə binalar tikilir və aktiv saxlanılır. Orta və Ali 
məktəblərdə  rasional tələblərə uyğun proqramlar yaradılır və tədris 
olunur. 
Əlavə təhsil, bilik və yaradıcılıq sarayları.  Bu təhsil binalarında 
şagird və tələbə dövrünü keçmiş adamlar  əlavə təhsil, təlim alır, yeni 
peşə, qabiliyyətlər öyrənirlər.  Bu ictimai binalar  hər bir icmada: 
məhəllədə , kənddə, şəhərdə cəmiyyətin (dövlətin) gəliri hesabına 
tikilır və insan ehtiyaclarının ödənməsi prinsipi ilə birinci dərəcəli 
təminat sayılır. Bu binalar, eynilə bütün ictimai təhsil müəsisələri tam 
cəmiyyətin –dövlətin hesabına saxlanılır. Burada əlavə olaraq tələbata 
görə müxtəlif biliklər, qabiliyyətlərin öyrənilməsi üzrə kurslar 
yaradılır. Bu kursları istənilən adam və ya müstəqil maraqlar üzrə 
vətəndaş birlikləri, müəllimlər, filosoflar  təşkil edirlər. Bu saraylarda, 
habelə istənilən yaradıcılıq sahəsində(texniki, mədəni, bədii, ekstrasens 
və s.) məşğul olmaq istəyən adamlar gəlib sərbəst məşğul olurlar. Bu 
saraylarda, habelə iclas, konset,  idman zalları olur ki, burada istənilən 
ictimai tədbir –iclas , müzakirə, mütaliə, konsert məhdudiyyət 
qoyulmadan təşkil edilir. Burada, habelə ictimai kitabxana, komputer, 
internet zal, məlumat mərkəzi  yerləşir. Hər bir icmada belə mərkəzlər 
- İcma evi yaradılır. 
 
Yeniləşmələr, titullar, gələcəyə və mühitə münasibət, dünya rasional 
dövləti 
 
Yeniləşmələr. Məhz şüuru olduğuna görə insan fasiləsiz şüurunu təshih 
edərək hərəkət versiyaları içindən özünə faydalısını seçir. Demək, 
özünə faydalı davranışın seçildiyi an, bu cəmiyyət sistemi daxilində 
olduğu üçün  kiminsə zərərinə ola bilər. Məhz buna görə cəmiyyət 
daxilində fəaliyyət  cəmiyyət üzvlərinin zərərinə  edilə bilməz. Burada 
hər hərəkətin nəticələri nəzərə alınaraq edilir. Bu o demək deyildir ki, 
cəmiyyət yeniliyi, səmərələşməni qəbul edə bilməz, çünki bu zaman 
kiminsə, hansı firmanınsa  mənafeyi pozular. Bu problem belə həll 
olunur: 
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Hər yenilik: daha effektiv metod, qurğu, daha yaxşı təşkil sistemi, 
sərbəst, mane olmadan daxil edilir. Lakin bu zaman köhnənin də 
yeniləşməsi layihələndidirlir, onlara yeni imkanlar yaradılır - bu 
hökmən vacib şərtdir. Hamının, hər fəaliyyət sahəsini birdən qəfildən 
yeniləşməsi mümkün olmadığı üçün köhnə ilə yeninin 
uyğunlaşdırılması əməliyyatı aparılır. Belə ki, köhnə qəfildən ləğv 
edilmir - o da müəyyən yerdə, zamanda hələ lazımdır. Nəticədə 
köhnəliyi (quruluşu, metodu, üsulu,  ideyanı, qurğuu)  daşıyan,  
müdafiə edən insanlar yeni ilə mübarizə etmir. Digər tərəfdən, 
yeniliklər ediləndə bu elə layihələndirilir ki, daha böyük bir sahəni, 
növləri, əlaqəli elementləri əhatə etsin. Bu arqumentlərə əsasən 
Rasional cəmiyyətdə hər kəsin, hər kənd, şəhər və icmanın, biznesin 
yeniləşmə, kamilləşmə hüququnu hamı qəbul edir, lakin heç bi icma, 
təşkilat zorla yeniləşdirilmir. Rasional dövlət isə yeniliklərə əlavə idarə 
və planlaşdırma təşkil etməklə, maliyyə ayırmaqla kömək edir.  
Yeniləşmələri digər əlaqəli sahələrlə əlaqələndirir və onların da 
yeniləşməsini təşkil edir. İnancların, mədəniyyətin, düşüncələrin 
yeniləşməsinə tam imkan verir. Yeni ilə köhnənin zorakılıqla bir -
birinə mane olmasına imkan vermir. Yeni ideyalar yayanlara köhnə 
inancları müdafiə edənlər  mane ola bilməz. Qanun heç birinə üstün 
hüquqlar verə bilməz. Insanlara tam sərbəstlik  və bərabər imkanlar 
verilir ki, öz ideya, fikirlərini yaysın, təbliq etsin. Xüsusilə, din 
dövlətin və ya cəmiyyətin  dini elan edilə bilməz, ideyaların 
deyilməsinə qadağan qoyula bilməz. Digər tərəfdən dövlətin hər hansı 
bir dini dövlət dini elan etmək səlahiyətləri yoxdur. Şübhəsiz, yeni 
ideya köhnə ideyanın əksinədir və onun eyiblərini açır, cəmiyyətə daha 
səmərəli yol göstərir, cəmiyyət üzvləri isə fərdi olaraq  könüllü qəbul 
edir, ya etmir.  
Gələcəyə münasibət. Rasional cəmiyyət gələcəyi öyrənməklə, 
alternativ gələcəkləri müəyyən etməklə və ümumi gələcək strategiyası 
yaratmaqla idarə olunur. Bu hər bir fəaliyyət sahəsinə aiddir. Bu 
strategiya cəmiyyətin sərbəst iştirakı ilə elmi institutlarda müəyyən 
edilir. 
Rasional cəmiyyət  nəzəriyyəsi düzü səhvdən; yaxşını pisdən seçməyi 
cəmiyyətin özünə tapşırır. Bütün qeyri - rasional cəmiyyətlərdə - 
dövlətlərdə bu işi  xüsusi seçilmiş adamlar edir, dini diktatura 
dövlətlərində isə dini rəhbər edir.  
      Düz və səhv, yaxşı və pis həmişə eyni qalmadığına görə Rasional 
cəmiyyətdə onu fasiləsiz və hər zaman və gələcək üçün yenidən 
müəyyən edirlər. Burada bütün anlayışlar, bütün nemətlər-onların 
keyfiyyət və əhəmiyyəti, yeni istifadə imkanları, bütün materiallar, 
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metodlar, analiz, istifadə, yaratma, qurma üsulları, təbiət və onun 
dəyişilməsi fasiləsiz öyrənilir və bilik bankı yaradılır. Hamı oradan 
istədiyi məsələ haqda tam və son biliyi əldə edə bilər.  
     Rasional cəmiyyət hökmən  gələcək alternativləri – a) mümkün , 
b)ehtimal olunan gələcəyi bilməklə və c)arzu edilən gələcəyi qurmaqla 
idarə olunur. Bunun üçün gələcək araşdırmaları vacib iş olaraq 
planlaşdırılır və onun məsləhətləri istifadə ounur. Cəmiyyət gələcək 
nəsillərin qayğısına qalır, elə məqsəd qoyur və elə işlər görür ki, 
maddi, təbii ehtiyatları elə rasional istifadə edir ki, gələcək nəsillərə də 
qalsın, zərər çəkməsin, daha yaxşı yaşasın. 
Rasional Cəmiyyətdə titullar. Rasional cəmiyyətdə  hörmət və 
mənəviliyə, qabiliyyətlərə, biliyə  görə titullar mövcuddur, ən yüksək 
hörmətli titul Müəllimdir. Müəllim titulu o deməkdir ki, hər bu titulu 
alan adam öz peşəsində kamilliyə çatmış və bunu başqasına öyrədə 
biləcək həddə biliyə malikdir və öyrədə bilər. Bu titulu almaq üçün 
rəsmi olaraq müəllim peşəsini institutda öyrənmək tələb olunmur. Bu 
titulu almış adamlar hər yerdə müəllim işləyə bilərlər. Cəmiyyətdə  
insanların sosial statusu, pillələr üzrə tutulan vəzifələrin biri digərindən 
üstün deyil. Bu vəzifələr keçici və əbədi uzun müddətli deyil. Onlar 
dövlətdə  məsul icraçı, texniki mütəxəssis  vəzifələridir və  hamı üçün 
açıqdır, ildə iki dəfə o qiymətləndirilir - məsuliyyəti müəyyən etməklə 
və yenidən təyinat baş verir. Burada klanların, qrupların formalaşması 
və həmişəlik ictimai postları tutması qeyri - mümkündür.  
     Cəmiyyətdə yalnız bir fərqlənmə - bilik, mənəvi davranış və 
qabiliyətləri əks etdirən bilik , bacarıq əxlaqı birləşdirən  titullar üzrə - 
adlar verilir. Bu  yenə də ictimai qərar qəbulu üsulu ilə baş verir. Belə 
ki, bu keyfiyyətin dərəcələrinə görə uyğun gələnlər müəllim 
kateqoriyası üzrə dərəcələr alırlar. Bu keyfiyyət dərəcələrinə hələ 
cavab verməyənlər isə şagird və ya tələbə kateqoriyası üzrə dərəcələr 
alırlar. Beləliklə, hər bir şəxs bu və ya digər titula malik olur. Bu 
məsələ avtomatik, heç kimin şəxsi istəyi və ya mane olmasından asılı 
olmadan  edilir və hər kəsin həyat tarixi kitabçasında – elektron 
faylında qeyd edilir. Bu ona səbəb olur ki insanlar bilik, bacarıq, əxlaqi 
davranış uğrunda yarışmağa başlayırlar. Bu titullar əsas peşəsindən, 
diplomundan asılı olmayaraq verilir. 
      Bu ada - müəllimlik, əxlaq qabiliyyət  kriteriyalarına cavab verən 
məktəblərdə universitetlərdə dərs deyən müəllimlər; bilik və 
qabiliyyəti ilə ən gözəl insani keyfiyyətlərə malik  və biliyini öyrədən 
adamlar; şəxsi həyatı ilə tərbiyə və əxlaq nümunəsi olan digər peşə 
sahibləri cəmiyyətin qiymətləndirməsi ilə layiq görülür. Müəllimlər də 
kateqoriyaya bölünür.  Bu titulları konkret icma iddiaçının öz təklifi 
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əsasında və ya avtomatik seçim vasitəsilə  qərar qəbulu sistemi verir. 
Bunlar: 

1. Bəşəriyyətin müəllimi 
2. İnsanlığın müəllimi 
3. Müəllimlər müəllimi 
4. Elm müəllimi  
5. Şagirdlərin müəllimi 
6. Yaradıcılıq müəllimi  
7. İdarəetmə ( iqtisadiyyat , biznes, sosial) müəllimi 
8. Sənətkarlıq müəllimi 
9. İncəsənət-( rəsm , şəkil, teatr, musiqi, heykəltəraşlıq ) müəllimi 
10.  Yaşlı və qocalar müəllimi 

      Rasional cəmiyyətdə bu titulları aid icma verir, rəsmi dövlətin 
verdiyi diplomlardan fərqli olaraq. Əgər müəllim ixtisası almış adam 
müəllimlik etdikdə əxlaqı hər hansı bir şəkildə pozarsa və ya onun 
səlahiyyəti olan  hər hansı bir suala cavab verə bilməzsə və ya onun 
cavabını öyrənməklə tapa bilməzsə  o müəllim hesab olunmur,  
rasional icma ona belə titul vermir. 
 
Rasional Cəmiyyət (RC) icmasının başqa ideya , düşüncə fikir 
sahiblərinə münasibəti. 
 Rasional cəmiyyət icma üzvü və baxışların müdafiəçisi digər baxışlara 
inanan adamlara , digər icma üzvlərinə adi dünya vətəndaşı kimi eyni 
insan münasibəti saxlayır və tamamilə digər adamın nə düşünməsi; 
nəyi düz, nəyi səhv hesab etməsi; Allaha və ya hansı peyğəmbərə 
inanması və inanmaması  onun münasibətinə dəxli yoxdur. Burada 
adamların əməllərinin və ümumbəşəri əxlaqa əməl etməsinin  
əhəmiyyəti var. Əgər əksinə dəlillər yoxdursa, hamı hörmətli, 
ləyaqətli, etibarlı insan hesab olunur. Hətta səhv edənlərə də insan kimi 
baxılır, səhvin başa düşülməsi  və düzəldilməsi daha əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
    Belə ki, icma üzvü və icma istəməzdi ki, onun yaşama hüquqlarını 
pozsunlar, onu səhv idarə etsinlər, onun həyatı üçün səhv qanunlar 
yazıb, onu səhv qanunlarla yaşamağa məcbur etsinlər.  İcma və hər bir 
insan istəyir ki, özü, öz təşkili, həyat və inkişaf qanunlarını kollektiv 
şəkildə  yazsın və özü  idarə etsin. Rasional icma və ya belə icmanın 
üzvü başqa  adamlara öz fikirlərini  zorla qəbul  etdirmək məqsədi 
yoxdur. Hər insan könüllü rasional baxışları qəbul edə və ya imtina edə 
bilər. Başqa insanlarla əməkdaşlıq, yalnız əməl birliyində ola bilər. 
Burada bəşəri əxlaqı şəxsən pozan, zorakı yolla  başqalarının 
torpaqlarını tutan və tutmağa həvəsləndirən, zorakılıqla insanlara 
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hansısa şəxsi fikirlərini qəbul etdirən, əməli və sözü uyğun gəlməyən 
şəxsiyyətlər,  müqəddəslər etalon, nümunə, oxşamaq üçün  qəbul 
olunmur.  Belə adamlardan və səhv, sübutsuz ideyalardan insanlar 
özlərini bütün bacardığı üsulla qorumalıdır. İnsanların müxtəlif fikir, 
ideyalara inanmağı təbii qəbul edilir. Hər adama  həqiqəti öz ağlı, 
təcrübəsi ilə tapmağı və istədiyi fikrə inanmağı məsləhət görülür. 
Rasional düşüncə tələb edir ki, insan hər eşitdiyinə və gördüyünə 
şübhə etsin, yalnız onların doğruluğunu özü sübutlar yolu ilə dərk 
edəndən sonra həmin bilikləri, ideyaları, gerçəkliyi qəbul etsin. Əks 
halda ideya fanatikləri və dələduzlar onun bilməməyindən istifadə edib 
onu qorxudaraq, səhv ideyalara inanmağa məcbur edərlər, sonra isə 
onun davranışını idarə edərək onu qula çevirərlər.  
      RC nəzəriyyəsi həqiqəti tapmağın spesifik yolunu, rasional  fəlsəfi 
dünyagörüşü , fikir söyləmək və müzakirə, qərar qəbul etmə 
prosedurlarını və meyarlarını təklif edir. RC fəlsəfi dünyagörüşü 
dünyanın və şeylərin quruluşu və dəyişməsi qanunauyğunluqlarını 
aşkar edir və hadisələri, şeyləri başa düşmək üçün sistemik yanaşma 
metodunu, səbəbiyyət prinsipini qəbul edir. 
Bu yol ilə hər məsələ  birlikdə iştirakla   tez həll olunur və nayrazılıq 
qalmır, ədalət bərqərar olur.Təbiəti öyrənməkdə , elmdə isə  
səmərələşdirilmış dərk etmə və yaradıcılıq metodlarını və yaratmış 
olduğu qərar qəbulu, düşünmək,  analiz  metodunu, şeylərin quruluşu 
təlimini  təklif edir. 
     RC-də hesab olunur ki,  əgər nəzəriyyə, ideya, inam  və ya  ictimai 
quruluş yarandıqdan sonra bəzi adamların ondan istifadə edərək 
insanlara zülm etməsinə sui-istifadə edib özünün varlanmasına, 
başqlarını öldürməyə, zorakiliqa səbəb olursa, ona düzgün  və tam 
nəzəriyyə demək olmaz. Yaranan ictimai nəzəriyyə ondan sui - 
istifadələrin də qarşısını alan konstruksiyaya malik olmalıdır. Başqa 
sözlə, nəzəriyyə  onun pozula bilməsini, ondan sui - istifadə halları və 
nəticələrini əvvəldən aşkar etməlidir. Kim varis ola bilər və ya 
gələcəkdə nəzəriyyə necə inkişaf etdirilə bilər? sualına cavab 
verilməlidir. Əks halda, məlumdur ki, dələduz və şöhrətpərəstlər 
özlərini varis elan edə, ictimai quruluşu hər cürə öz xeyirlərinə dəyişə 
bilərlər. Həyat belə faktlarla doludur, həm sosializm nəzəriyyəsi, həm 
azad bazar nəzəriyyəsi, həm  bəzi dini inamlar  sonrakı varislər 
tərəfindən zülm və istismar alətinə çevrilmiş, bəzi konstitusiyalar  bir 
dələduzun  hakimiyyətə gəlməsi  naminə dəyişdirilmişdir və  onun 
hakimiyəti üçün yazılmışdır.  
Rasional cəmiyyət sistemi sahibkarın əleyhinə deyil; o, yalnız 
sahibkarın əməyi ədalətli və layiqi  qiymətləndirməsi və əməyə görə 
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haqq verməsini və özü də ümumi  gəlirdən  eyni prinsiplə  xeyir 
almasını, xalis gəliri isə şəxsi və ictimai mənafeləri bərabər güdməklə 
bölməsini tələb edir. 
 
 
 
Rasional cəmiyyətin ətraf  təbii mühitə münasibəti 
  
     Hesab edilir ki, təbii mühit insanın həyatına, dincəlməyinə, bədii 
zövq almağına xidmət etməlidir. Cəmiyyət ətraf mühitin qorunması və 
daha da yaxşılaşdırılması qayğısına qalmalı, onun verəcəyi faydaları 
artırmalıdır. Hesab edilir ki, mühit bir nəfərin və ya seçilmışlərin deyil 
hamının mülkiyyətidir. Hamının ondan bərabər fayda alması hüququ 
var. Başqa sözlə, mühitin suyu, torpağı, havası, təbii sərvətləri hər 
hansı bir şəxsin və ya sahibkarın deyil, o ərazidə yaşayanların bərabər 
faydasına sərf edilməlidir.. Bu prinsip məhz dövlətin və ya sahibkarın 
mühitin sərvətlərinə təkbaşına sahib çıxmasına və varlanmasına  və öz 
xeyrinə istifadə edilməsinə  qadağa qoyur. Və mühitdən əldə edilən 
faydanın həmin mühitdə yaşayanlara bərabər bölməni tələb edir. Hər 
insan ölkə ərazisində istifadəyə yararlı torpaqlardan bir adama düşən 
paydan artıq torpağa malik ola bilməz və onu sata bilməz, gələcək 
varisinə verə bilər. 
       Rasional cəmiyyət vacib mənəvi şərt kimi tələb edir ki, mühit və 
onun nemətləri bütün cəmiyyətin olduğu üçün onun xeyri təkcə ayr - 
ayrı adamlara və xüsusi qruplara verilə bilməz- bu xeyir hər adama 
bərabər çatmalıdır. Bu nemətlər dövlətin cəmiyyəti və  şəxsləri  
istismar etməsinə,  səhv idarəsinin zərərli nəticələrini ödəməyə, 
dövlətin  səhv bölgü aparmağına ixtiyar vermir. Bu səbəbə görə də 
dövlət tərəfindən və ya təbiəti istismar edənlər tərəfindən  heç bir insan 
pis həyat səviyyəsində, müalicəsiz, təhsilsiz, qidasız, evsiz, işsiz 
qoyula bilməz. Belə hərəkət insana qarşı ən ağır cinayət hesab olunur. 
Məlumdur ki, kapitalist dövləti bu ədalətin əleyhinədir və  qeyri --
bərabərliyin, sərbəst istismarın tərəfdarıdır və insanların hamısının 
normal yaşaması qayğısına qalmır, seçilmişlər qrupundan başqa. 
 
Rasional cəmiyyət  və müxtəlif nəzəriyyələr 
 
Texnokratiya. 20 –ci əsrdə xeyli texnokratik nəzəriyyələr 
yaradılmışdır. Məsələn, H.Saymon “elmi idarə edilən dövlət”; D. Bell - 
“postindustrial cəmiyyət”, Z.Bjezinski - “texnotron cəmiyyət”, H. 
Skott və F. Teylor – “Ekspertlər təşkilatı” (12,  641-644) 
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Konvergeniya nəzəriyyəsi. P. Aron P. Sorokin və başqaları sosializmi 
və kapitalizmi birləşdirən-konvergensiya edən nəzəriyyə təklif 
etmişlər. Bu birləşmə elmi texniki tərəqqinin nəticəi kimi 
proqnozlaşdırılır.(12,  645-648) 
Bu nəzəriyyələr, şübhəsiz, yaxşı cəmiyyət axtarışında faydalı 
ideyalardır. Məsələn, konvergensiya nəzəriyyəsinin bu günkü icrası 
“sosial bazar” sistemində maddiləşmişdir, hansı ki məsələn, 
Almaniyada və Skandinaviya ölkələrində tətbiq olunur. Bu da belə 
xalqların xüsusi mədəniyyətindən irəli gəlir. Bəs başqaları nə üçün bu 
sistemə keçmirlər. Ona görə ki, onların dövlət mədəniyyəti insana bir 
varlanma –istismar vasitəsi kimi baxır. Məsələn, Azərbaycanda böyük 
neft pulları olsa da dövlət böyük kapitalist rolunda insan həyatını 
layiqli təmin etmək vəzifəsini yerinə yetirmir, hansı ki 1945 – ci il 
BMT insan hüquqları deklarasiyasında tələb olunur, lakin ölkə  
konstitusiyasında, nə də fəaliyyətdə belə fikir yoxdur. 
       Sosializm və kapitalzmin konvergensiyası gələcəyin cəmiyyətidir. 
Rasional cəmiyyət isə onun ən yaxşı formasıdır. 
      Texnokratiya yaxşı gələcək üçün effektivlik və sənayedə 
rasioanlizasiya vəd etsə də hansı məqsəd üçün bu cəmiyyət 
çalışacaqdır sualı verilsə yenə də onun hakim dövlət-monopolist 
kapitalizmin mənafeyini güdəcəyi qətidir.  İstənilən halda istər 
konvergensiyavə ya tenokratiya nəzəriyyələri təkif edildiyi formada 
yarımçıq və problemi həll etməyən konstruksiyalardır. Bu 
nəzəriyyələrlə müqayisədə yeganə olaraq Rasional cəmiyyət 
nəzəriyyəsi və onu qurulmuş konstruksiyası qoyulmuş poblemi (hər 
kəsə ləyaqətli həyat və sülh) həll etmək qabiliyyətinə malikdir.  Həmin  
təkliflərin necə həyata keçirildiyini bilmək üçün istənilən ağılsız və 
rüşvətxor dövlətə və ya normal dövlətə belə  sual versək onlar 
deyəcəklər: bəli, bizdə elmi texniki ekspertlər məsələləri həll edir, 
strategiya qurur, sərəncam, qanun hazırlayır, biz sosial bazar prinsipilə 
idarə olunuruq, biz əhaliyə qayğı göstəririk. Onların yalan 
danışdıqlarını bu fakları nəzərə alsaq - fasiləsiz bu ya digər sənaye 
dövlətində, inkişaf etməkdə və 3-cü dünya ölkələrində tətillər, 
nümayişlər, etirazlar, habelə etiraz etməkdən polislə qarşısı alınan 
despotik dövlətlərdə (Azərbaycan) dövlətə nifrəti - tez görmək olar. 
Tunusdə, Misirdə və digər ərəb ölkələrində 2011 il Yanvar etirazları və 
prezidenləri qovmaq faktları əyani sübutdur.   
 
Gələcək Rasional dünya dövləti. Gələcək Rasional cəmiyyətlər 
birliyi.  
 



 239 

Gələcək xoşbəxt cəmiyyət  dünya rasional cəmiyyətlər birliyinin 
yaranmasını da tələb edir, əgər bu olmasa qeyri rasional və hegemona 
xidmət edən hər hansı bir  birlikdə (məsələn, indiki UN təşkilatı kimi ) 
belə birliyin mənfi təsiri ilə cəmiyyətdə problemlər olacaqdır. Bu şərt 
bütün varlığın yaşama prinsipindən çıxır - yəni təklər hökmən daha 
böyük çoxluğun üzvü olmalı və öz öhdəsinə düşən rolu icra etməlidir - 
bu harmonik və dinc həyatın şərtidir. Lakin belə dünya birliyinin 
yaranması qarşısında  böyük maneələr vardır. Bunlar: 

i. Mövcud dünya baxışlar, adət və ənənələr, yaşayış tərzləri   
ii. Keçmişdən qalmış düşmənçilik və torpaq, çay, ərazi iddiaları 

iii. Bəzi xalqlarda səhv üstünlük  prinsipləri. Onlar hesab edir ki, 
məhz onlar ali irqdir və yalnız onlar müəyyən ərazidə 
yaşamalıdır 

iv. Dini baxışlar. Hər dinə qulluq edən millət düşünür ki, onlar 
yalnız öz dini bazasında inkişaf etməli və bu dini prinsiplərlə 
yaşamalıdır. Lakin dini baxışlar hökmən digər dini daşıyana 
qarşı düşmənçilk, ondan uzaqlaşmağı tələb edir, onu kafir, 
dinsiz sayır . 

Beləliklə, bu maneələrə qarşı böyük inkişaf trendi vardır ki, bu da 
sülhün əldə edilməsi və daha yaxşı yaşamaq ehtiyacı üçün  dünya 
dövlətinin yaranmasıdır. Hazırda bu trend bəşəriyyətin zərərinə yalnız 
böyük kapitalist monopolistlərin dünyada iqtisadi  ağalığını əldə 
etməsi mahiyyətində reallaşır. Bu trendin effektiv və ağılla həyata 
keçməsilə bütün maneələr aradan qalxmalıdır. Bunu  yaxşı gələcəyin 
özü tələb edir. Yeni birlik bu prinsip üzərində qurula bilər: yer kürəsi 
hamının yaşaması üçündür, hamı bərabərdir. Bəs yeni rasional 
ittifaq necə təsəvvür oluna bilər? Burada hökmən: 
1. Sərhədlər ləğv edilməli, kəndlər, şəhərlər, millətlər, etnik qruplar 
özləri uyğun saydıqları bir kollektiv qanun və idarə sistemini kollektiv 
yaradıb qəbul etməli, yaxud qoşulmalıdır. Qoşulduğu zaman isə belə 
kollektiv  sistemin bərabər hüquqlu iştirakçısı olmalıdır. 2. Hər ictimai 
birlik (kənd, şəhər) qoşulduğu qanun -idarə sisteminin tələblərinə əməl 
etməli və ona vergi verməli, müdafiəsində, asayişində iştirak etməlidir, 
ondan sosial təminat almalıdır. 3. Bütün icmalar daxili asayiş üçün və 
üsyanlara qarşı təhlükəsizlik, polis, hərbi qüvvələrini birləşdirib bir 
idarə yaratmalıdır.  
     Dünyada ilk dünya şahlığını-dövlətini qurmaq ideyasını elan edən  
Şumer dövlətini zəbt etmiş Qədim Sarqon (b.e.ə.2400) olmuşdur (13). 
Sonralar belə ideyaları Yunan filosofu, Stoya fəlsəfə  təlimini yaradan 
Zenon, Nizami Gəncəvi (12-ci əsr), Marks (Dünya sosializm birliyi), 
İmmanuel Kant   (dünya konstitusiyasını yazmışdır)  yaratmışlar (14).   
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      Azərbaycan filosofu Nəsirəddin Tusi 12 –ci əsrdə ideal cəmiyyət- 
dövlət quruluşunu konstruksiya edərək sonrakı mərhələ kimi dünya 
dövlətini və dünya forumunu- müzakirə məclisini təklif etmişdi. (3) 
      Zorakılıqla dünya dövlətini qurmaq istəyənlər Hun imperatoru 
Atilla, Monqol imperatoru Çingiz xan, Aleksandr Makedonskiy,  
Roma imperatorları və Fransa imperatoru  Napoleon, Alman füreri 
Hitler olmuşdur.  
      Rasional dünya birliyi həm nəzəri cəhətdən şeylərin  yalnız sistem 
quruluşunda ola bilməsi  və yaşaya bilməsi tələbindən, həm də  
insanların başa düşdükləri real ehtiyaclar tələbindən zəruridir. Belə ki, 
hər ayrıca baxılan ölkə daha yaxşı və ədalətli  və sülh şəraitində o 
zaman inkişaf edə bilər ki, ümumi sistem buna imkan və şərait versin. 
      İndiki qeyri - bərabərlik, hegemonluq, müharibə və qəsblər, kasıb 
və varlı ölkə faktlarının olması ümumi sistemin buna imkan və şərait 
verməsidir. Bu  bəşər sisteminin  qeyri - rasional olmasıdır, çünki “hər 
kəs özünə, özgənin isə zərərinə” onun əsas prinsipidir. 
Aşağıdakı  dünya bəşəri sistemini yaranması ehtiyacları misal çəkilə 
bilər:  
-    yer kürəsini qoruyub daha sərfəli formada saxlamaq, 
     daha yaxşı inkişaf etmək, problemləri birlikdə həll etmək, 
- əmək  və təbii resurslardan hamının və effektiv istifadə etməsi , 
- xəstəliklərə , cinayətlərətə ,təbiətin dağılmasına  qarşı daha effektiv 

mübarizə,  
- turizm və səyahəti idarə etmək, 
- daimi sülhü əldə etmə, konfliktləri yox etmə, müharibə təhlükəsini 

aradan qaldırmaq, kasıblıq və qeyri - rasional idarədən xilas etmək 
və s. 

Bu vahid idarə və qanunlar sistemində vahid funksiyaların idarəsi, 
vasitələr və s. müəyyən ediləcəkdir. Bu istiqamətdə   BMT , 
ümumdünya iqtisadi orqanlarının yaranması, elm sahələrinin 
birləşməsi, yeni elmi yanaşma üsullarının yaranması baş vermişdir. 
Ümumi dünya idarəsinin yaradılması ümumdünya dünyagörüşü, əxlaq 
və fərdi dünyagörüşün , insanlarda ətraf mühiti eyni cürə  qavramağı, 
eyni cür dərketmə və təsvir etmə və  vahid bəşəri icmanın 
formalaşması məsələlərini həll etməyi tələb edir. Keçmişin stereotip 
düşüncəsi, ehkamları, köhnə dünyanı saxlayan fərdi və ictimai 
prinsiplər -  “daha çox var topla, daha çox hakimiyyət, daha çox 
istismar et, daha çox yer tut, silahlan, hegemon ol, daha çox istehlak 
et” - yeni  sistemin formalaşmasına qarşıdır.  
Ümum dünya idarəsi nəticə olaraq iki yol - iki tipdə yaradıla bilər: 
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1.Yuxarıdan: dövlətlərin  bir və ya bir neçə dövlətin hegemonluğunu 
qəbul etməyə razılaşaraq yaradılması. Bu halda hegemonlar bütün 
qalan xalqları  istismar və hakimlik edəcək. Hegemonun daxilində isə 
yenə də ən varlı təbəqə və  əksəriyyət 80% əhali - kasıb təbəqə  olacaq. 
2. Aşağıdan, dövlətlərin rasionallaşaraq, rasional prinsipləri qəbul 
edərək, yeni məna alaraq  dövlət iradəsinin cəmiyyətin özünə məxsus 
olması əldə ediləndən sonra bir - birilə könüllü razılığa gələrək ümumi 
idarə yaratmaları. Bu halda ədalətli, bərabər ümumi dünya cəmiyyəti 
əldə edilir. Ümumbəşəri məsələlərin idarəsi dünya dövlət idarəsinə 
tapşırılır, yerli məsələlər isə milli dövlətlərə. Konfliktlər kəsilir. 
Dövlətin klassik mahiyyəti və funksiyaları dəyişilir.  
Ümumi Rasional dünya dövləti, ehtimal ki, aşağıdakı prinsiplər 
əsasında qurulacaqdır: 
1. Tələb olunur ki, hər bir millət və etnik qrup bir ərazidə muxtariyyat 
forması alsın, onlar istəməsə də, bu verilsin. 
2.  İnsanların istədikləri ərazidə yaşamasına icazə verilsin. 
3. Eyni əmək hüquqları, eyni nizamlayıcı qanunlar,  eyni insan 
hüquqları və sosial hüquqlar tətbiq edilsin. 
4. Hüquqlara nəzarətin eyni sistemi - məhkəmə polis və prokurar - 
istifadə edilsin. 
5. Dünya təbii sərvətləri bütün insanların yaşaması üçün bərabər 
istifadə edilsin. 
6. Bütün məhsullar, nemətlər iştirakçılara bərabər bölünsün, habelə 
bütün xəstələrə, işsizlərin saxlanmasına , təhsilə , səhiyyəyə   və 
gələcək inkişafın təmin edilməsinə sərf edilsin. 
7. Hegemonluq və üstünlük başqasının ərazisini tələb edən millətlərə, 
qanunlarda və icrada ayrı seçkilik salan millətlərə və adamlara, 
qruplara qarşı  vahid hərbi qüvvələr, vahid məhkəmə yaradılsın. 
8.  Bütün vəzifələr azad konkurs üzrə tutula bilsin. 
9.  Bərabər təhsil, səhiyyə və biznes imkanları hamıya verilsin. 
10. Bütün əmək resurslarından maksimum istifadə etməklə vahid 
təhsil, səhiyyə, mənzil  proqramları hazılansın və hamıya aid edilsin. 
     Lakin dünya birliyi birinci mərhələdə bu prinsiplərin hamısının 
tətbiqi ilə qurulması mümkün olmayacaqdır, çünki dominantlıq və 
eqoizm mane olacaqdır. Əvvəl vahid mədəniyyətin və dünyagörüşün 
formalaşması təlim edilməsi, yayılması və başa düşülməsi lazım 
gələcəkdir, sonra tədricən bir- bir  eyni funksiyanın birləşdirilməsi və 
idarəsilə dünya idarəsi yaranacaqdır və genişlənəcəkdir. 
 
Rasional cəmiyyət konstruksiyasının və həyat tərzinin həyata 
keçirilməsi planı  
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1. Rasional insanın yetişdirilməsi proqramının hazırlanması və 
sınaqdan çıxarılması və periodik təkmilləşdirilməsi. 
2. Qanun və qərar qəbulu proseduları və iştirak mexanizminin  a) qeyri 
- elektronik ; b) elektronik və c) avtomatik  versiyalarının  
hazırlanması, sınanması və fasiləsiz periodik təkmilləşdirilməsi.  
3. Qanun və qərar qəbulu proseduları və iştirak mexanizminin tədrisi  
proqramının – təlim kursunun yaradılması , təlimi və öyrənilməsinin 
təşkil edilməsi  planı və icrasının təşkili.  
4. Rasional həyat tərzinin bilavasitə  və uzaqdan  ( internetlə) təlim 
proqramınin - kursunun yaradılması və təlim planı, icrasının təşkili.  
5. Yaradıcı ağıl  fəlsəfəsinin təlim proqramının hazırlanması, internet 
səhifəsi və bilik mənbələrinin siyahısı,  təlimin təşkili.  
6. Yaradıcılıq metodlarının və nəzəriyyəsi poqramının hazırlanması, 
təlimi, internet səhifəsi  
7. Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsinin öyrənilməsi proqramının 
yaradılmsaı və təlimi, internet səhifəsi və biliklərin müəyyən edilməsi. 
8. Gələcəyin araşdırılması (Futurologiya) metodları və nəzəriyyəsi 
kursunun yaradılması və təlimi. 
9. Ölkə, şəhər, region, kənd, qəsəbə üzrə qərar qəbulu mexanizmləri; 
qərar qəbulunun etik prosedurları və rasionallıq kriteriyalarının tərtibi 
və kütləvi öyrənilməsi, müzakirəsi və daha səmərəli variantın qəbul 
edilməsi; seçkilərin ləğv edilməsi; rasionallıq prinsipinin hər bir 
fəaliyyətdə faktlarla aktiv öyrənilməsi və əməl edilməsi; 
10. Fikirlərin azad deyilməsi və müzakirəsinə olan qadağanların ləğvi 
və buna praktiki imkanların yaradılması; demək olar ki, bütün 
dövlətlərdə hakim sinif bəzi  müəyyən həqiqətlərin deyilməsinə və 
müzakirəsinə qadağan qoymuşdur;  rasional əxlaq və davranış, 
ünsiyyət normalaının yaradılması və kütləvi öyrənilməsi; 
11. Rasional təhsil və tərbiyə proqramının yaradılması. Rasional 
insanın parametrlərinin müəyyən edilməsi və məktəblərdə, bağçalarda, 
ailədə, universitetlərdə  hazırlanması;xüsusi təlim poqramı və 
metodlarının yaradılması; 

Təklif olunan layihədə İnformasiya texnologiyaları insanların 
həyatında rasionallığın əldə edilməsində, şəxsi və ictimai qərarlar 
qəbulunda məlumat bazası kimi əhəmiyyətli vasitə rolunu oynayır. Bu 
vasitə qərarların qəbulunun avtomatlaşdırılmasını, məlumat axtarışı və 
məlumatın emal edilməsinə də imkan verməlidir. Hesab edilir ki, 
informasiya texnologiyaları belə bir vasitə kimi sosial sistemi tam 
dəyişən və birbaşa demokratiyaya imkan yaradan, bununla effektivliyi 
və rasionallığı artıran inqilabi rol oynayacaqdır. Yeni rasional insan 
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yetişdirməyə imkan verəcəkdir. Təklif olunan yeni nəzəriyyə həddən 
artıq yaxşı keyfiyyətlərə malikdir. Məsələn, burada hakimiyyət, hakim 
vəzifələr yoxdur ki, insanlar onu tutmaq üçün mübarizə etsinlər, min 
dənə ouyndan çıxsınlar. Bütün insanlara idarəetmə qərarı yaratmaqda, 
qanun yaratmaqda və icra etməkdə bu imkan verilir. Mübarizəyə, 
saxtakarlıq etməyə, aldatmağa, zorakılığa, yalan vədlər verməyə 
ehtiyac qalmır. 
 
Rasional cəmiyyət icmasinin tipik nümunəsi.  Göstərişlər.  
 
Rasional Cəmiyyət ideyasının məqsədi 
1. Yerli icmaların - etnik icma, kənd, şəhər, milli dövlətlərin 
rasionallaşdırılması və  addım - addım son olaraq rasional cəmiyyət 
quruluşuna çevrilməsi, başqa sözlə insanların birlikdə arzu etdiyi 
həmişəlik sülh, konfliktlərin olmaması, effektiv inkişaf və hər kəsin 
normal yaşamaq səviyyəsinə malik olması, hamıya yaradıcılıq və 
qabiliyyətləini inkişaf etdirmək və tətbiq etmək imkanının verilməsi.  
     Rasional cəmiyyət ictimai sistemi belə mənanı verir ki, burada-
cəmiyyətin təşkilı  quruluşu rasionaldır, yəni onun idarə və 
qanunvericiliyi tam və birbaşa –ictimaidir; cəmiyyət özü - özünü idarə 
edir, həm qanunu verir, həm idarə qərarı (sərəncam, müxtəlif layihələr,   
qiymətləndirmə, tapşırıq, plan, strateqiya, resursların bölünməsi və 
istifadəsi, məhsulun və gəlirin bölünməsi və s.) verir.  Bilavasitə icranı 
isə yenə də cəmiyyət içindən kriteriyalara uyğun arzu edən ictimai 
qiymətləndirməni keçən və yüksək qiymət alanlar, əgər arzu edənlər 
çox olduqda  və qiymətləri eyni olduqda püşk atma ilə icra vəzifələrinə 
təyin edilirlər. 
2. Yeni rasional insan tərbiyəsi və yetişdirilməsi. 
3. Yeni iqtisadi  və sosial prinsip, rasional dövlətin vətəndaşlar 
qarşısında borcu və vəzifələrinin müəyyən edilməsi 
4. Rasional  əxlaq və davranış, effektiv inkişaf və maddi rifah, mədəni 
ehtiyacları ödəyən effektiv idarəetmə,  təbiətə layiq münasibət, insana 
hörmət və s. məsələlərin həlli. 
5. Zəruri olaraq cəmiyyətin qanunlarının, idarə  məqsədini və 
planlarının layihə və inkişaf istiqamətlərinin tam cəmiyyətin öz fikri və 
məqsədi olmağını,  cəmiyyətin iradəsinin əks etdirməsini əldə etmək . 
6. Dünyada tam sülhün və  razılığın, millət və etnosların bir - birinə 
hörmət hissinin əldə edilməsi; konfliktlərin bu əsasda kökünün 
kəsilməsi və dünya sülhü yaratmaq.  
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     Bu məqsədin əldə edilməsi üçün addımlar: - milli dövlətlərin 
ümumi rasional Dünya dövləti formasında birləşdirilməsi və müyyən 
funksiyaların idarə və nəzarətini dünya dövlətinə verməsi , 
- Yer planeti torpaqlarının ümumbəşəri olmasaını elan etmək və hər bir 
insana seçdiyi yerdə yaşamaq imkanı vermək 
- konfliktdə olan ölkələrin dünya dövləti yaranana qədər və sonra 
federativ dövlət formasında ittifaq yaratmaları və mübahisə 
ərazilərindən bərabər istifadə etmək; vətəndaşlarına sərbəst bərabər 
yaşaması imkanları vermək və onlardan hər birinə həmin ərazidə 
müstəqil müəsisə yaratmaq imkanı vermək. Əhaliyə  və müəsisələrə 
isə hansi dövlətin qanunu və müdafiəsi altında  yaşamaği  və kimə 
vergi verməyi müəyyən etmək hüququ vermək  
- “mənim” və ya “bizim qrup, bizim sinif” anlayışını qüvvədən salmaq 
“ümumi  cəmiyyət, bəşəriyyət, hamı” anlayışının öyrənilməsinə 
çalışmaq. 
- bərabərlik, ədalət, əməkdaşlıq, dostluq , sülh dəyərlərinin həyata 
keçməsinə çalışmaq 
    İnsanların müxtəlifliyi  və buna görə də müxtəlif cürə başa düşməsi, 
habelə konfliktlərin də baş verməsinin bir  səbəbidir. Lakin bu həll 
edilə biləndir.  
       Rasional qanun və qərar qəbulu sistemi və vahid proseduralrın,  
prinsiplərin  məhz bir məqsədi insanların  eyni anlayış və dillə fikir 
söyləyə bilməsi və anlaması, eyni mövqeni formalaşdırmaqdır. Habelə 
bu üsul ilə fikir deyilməsi, qərar, sərəncam, müqavilə və  ümumi 
məsələnin həllinin tapılmasında  effektivlik və düzlük əldə edilir. 
       Qanunlar belə rasional  icmanın yaradılmasına mane olmur, 
maraqlı adamlar internet, email, elan vasitəsilə və  ya birbaşa 
ünsüyyətdə olaraq bir- birlərini tapır və belə icmaya üzv olmaq 
arzularını bildirirlər. İcmada əbədi qoyulmuş qaydalar və normalar 
yoxdur. İcma  dialoq  prosedurlarına uyğun olaraq özləri özlərinə 
konstitusiya yazır. Özləri toplantı gündəliyini yazır, özləri hansı 
məsələni necə həll etməyi müəyyən edirlər. Burada hər kəs bərabər 
hüquqludur; heç kəs üstün deyil. Hər kəs ancaq öz adından danışa 
bilər; heç kim, heç kimi təmsil etmir; burada rəhbər yoxdur, texniki 
icraçı var. Bu vəzifəni qadınlara vermək məsləhətdir. Rasional 
cəmiyyətə keçmək üçün əvvəl kiçik rasional icmalar, klublar, 
dərnəklər yaradılmalıdır ki, onlar böyüyərək və birlşərək bütöv 
cəmiyyəti əhatə etsinlər. 
        Belə icma mövcud qanunlar əsasında  kənd , qəsəbə, şəhərlərdə 
böyük regionlarda ölkə miqyasında yaradıla bilər. Və aşağıdakı sxem 
nümunəvi ola bilər ki, hər bir qrup istədiyi hədlərdə istifadə edə bilər. 
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       İnsanlar ancaq birgə əməkdaşlıq vasitəsilə yaşamaq ehtiyaclarını - 
problemlərini həll edə bilərlər. İnsanları məhz icmaya üzv olmaq, 
onların ümumi maraqları -ehtiyacları cəlb edə bilər.  
       Beləliklə, Rasional İcma (klub, birlik, dərnək, tayfa,  kənd, şəhər 
və s.) aşağıdakı qrup  maraq və fəaliyyətləri əhatə etməklə yaradıla 
bilər: 
1   Qrup. Rasional ümumi bəşəri əxlaq və etik dəyərlər. 
İİ  Qrup. İntellektual fəaliyyət 
İİİ  Qrup. Rasional Həyat tərzi 
1V Qrup. Bilavasiə rasional İcma həyatı və onun daxil olduğu yerli 

icma (kənd   , şəhər, ölkə, dünya) həyatı 
V  Qrup. Mədəni həyat, adət və ənənələr, mərasimlər 
Vİ  Qrup. Əmək və yaradıcılıq   
     Yaradılacaq icma öz ümumi fəaliyyəti üçün bu mövzu qruplarından 
birini, bir neçəsini və ya hamısını seçə bilər. Ən yaxşısı hamısını əhatə 
edən icma yaratmaqdır, bu rasional cəmiyyətin bütün sahələrinin 
tətbiqi - tam rasional icma deməkdir. 
İcma öz fəaliyyəti üçün bina, otaq, yer arendaya götürür, tikir və ya alır 
və buna İCMA EVİ adı verir. Lazımı avadanlıq , komputerlə təchiz 
edir. Möhkəmlənəndən sonra Rasional icma özünə xüsusi arxitektura 
layihəsi ilə böyük icma evi tikir - burada toplantılar, mədəniyyət və 
məlumat mərkəzi, kitabxana, təhsil, təlim kursları, idman, sağlamlıq 
tədbirləri, insan beyninin qabiliyyətlərinin artırılması təlimləri, 
dialoqlar, müzakirələr aparılır; mədəni tədbirlər, konsert , rəqs, elmi - 
texniki yaradıçılıq həyata keçirilir.İnsanlara öz həyatlarını yaxşı 
qurmaq problemlərini həll etmək üçün psixoloji futuroloji, hüquqi 
məsləhətlər verilir İcma müxtəlif fəaliyyətlər təşkil edərək icma 
kassasına pul toplayırlar və bunu icma işlərinə sərf edirlər. İcma 
ümumi ehtiyaclarını və idarəsini həyata keçirmək üçün hökmən 
maliyyə mənbəyi yaratmalıdır. Bunun üçün onlar birləşib gəlir gətirən 
bir istehsal və xidmət yaradırlar, ondan alınan xalis gəlir inkişafa 
ayrılan hissəni çıxmaqla birbaşa icmanın kassasına daxil olur. Bu 
tədbir icmanın başqa adamlardan pul, kömək xahiş etməkdən xilas edir 
və icma müstəqil ola bilir. Əksər fəaliyyət könüllülük əsasında 
keçirilir. 
     İcmanın işinə hər qısa dövr 2, 6, və ya 12 ay ərzində könüllü 
razılaşma və ya püşk atılma ilə bir nəzarətçi – katib  növbə  ilə nəzarət 
edir və nəzarətçilərin növbətçilik cədvəli əvvəldən müəyyən edilir. 
İcmanın işinə ümumi nəzarət və ekspert rəyi vermək üçün bilikli 
adamlardan ibarət könüllü Məsləhət Şurası yaradılır. Şura hər 
əhəmiyyətli məsələ barədə öz rəyini hazırlayır və elan edir. Qərarları 
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isə bütün üzvlər birlikdə qəbul edir. Ümumi  əmlakı və maliyyəni ildə 
2 dəfə yoxlayan  2 nəfər mütəxəssis təyin olunur.   Burada hökmən 
ümumi məqsəd və istiqamət, gələcək araşdırılır və uyğun fəaliyyət 
planlaşdırılır, cari məsələlərə reaksiya verilir. 
Nəzarətçi icmanın əvvəldən qəbul etdiyi və zəruri olan kriteriyalara 
uyğun adam olmalıdır və bu uyğunluğu həmin adam praktikada – 
indiki və keçmiş faktlarla nümayiş etdirməlidir.  Bu, icmanı bu adamın 
istədiyi kimi idarə etməsi demək deyildir.  
Nəzarətçinin təqribi vəzifələri: 
- o ancaq ümumi icma toplantısının, qərarlarının, fikrinin icrasına 

nəzarət edir, 
- ona tapşırılan işi özü də icra edir,  
-  icmanın (özünün iştirakı ilə) təklif edilmiş, hazırlanmış 

fəaliyyətlərin planını, icrasını təşkil edir, yada salır, uçot aparır, 
- məsələ barədə tam razılığ əldə edilənədək müzakirələri təşkil edir. 

Məsələnin həlli  icmada ümumi qəbul olunmuş qərar qəbulu 
qaydalarına uyğun olaraq aparılır, 

- vahid elmi dialoq - problem həlli prosedurasının öyrənilməsi və 
əməl edilməsinə nəzarət edir ki, üzvlər hamısı eyni qayda və 
terminlər üzrə məsələni həll edə bilsinlər, izafi mübahisə 
yaranmasın.  

Sual : Rasional cəmiyyət icması necə həyata keçəcəkdir? -   İnsanların 
əməkdaşlıq vasitəsilə daha yaxşı yaşamağı və problemlərini həll etməsi 
aydın həqiqətdir. Əsasən gənclərdən ibarət 3-10 adam və ya istənilən 
arzu edənlər  ümumi maraq və ya peşə uyğunluğuna görə könüllü 
Rasional cəmiyyət icması yaratmaq istəyirlər, onun nizamnaməsini 
yazıb ölkədəki qanuna uyğun rəsmi dövlət qeydindən keçirirlər. Və 
yaxud  qeydən keçmiş belə bir icmanın filialı kimi  fəaliyyət 
göstərməyi razılaşdırırlar-bu asan və daha çox məsləhətdir.                                                          
Bu icmanı 1) kiçik ölçülü ilkin  icma sayca hər hansı bir inzibati 
ərazidə əhalinin 1-5 % - inədək  miqdarında  2) 20-30 % miqdarında və 
3) 60-70% -i miqdarında və çox olmaqla  üç inkişaf mərhələsinə 
bölmək olar. İcma böyüdükcə və üzvlər onun nəzəri və praktiki 
həyatını öyrəndikcə,  icma hərtərəfli dinamik olaraq inkişaf edir və 
yetişir-kamilləşir. Hər mərhələdə icma fərqli olur.  
     2-ci mərhələyə çatdıqda dövlətin qanunları və idarəetməsinin bir 
hissəsi  Rasional cəmiyyətin prinsip və metodlərı ilə müəyyən edilir. 
Lakin buna qarşı güclü müqavimətləri elm və ağılla, təbliğatla dəf 
etmək lazım gəlir. Çünki istismarçı və zorakılığa arxalanan və onu 
tərifləyən və «əsaslandıran» təbliğat maşınına malik olan hakim sinif 
öz mövqeyini könüllü tərk etmək istəmir, onları ifşa edənlərə qarşı 
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maneələr yaradır. Belə ki,  Rasional düşüncə –Rasional qərar qəbulu 
sistemi vasitəsilə rəy, qərar , qiymət həmişə və hökmən adi –mövcud 
qayda ilə hazırlananlardan daha düzgün,  daha rasional və ədalətlidir.                                                                                                                       

       3-cü mərhələdə tam rasional cəmiyyət dövlət quruluşu yaranmış 
olur. Və cəmiyyətin rasional pinsiplərlə təşkili və idarəsi cəmiyyətdə 
yüksək savadlılığın, elmin geniş yayılması , lazımi məlumatların 
hamıya çatmasının, aşkarlığın  saxlanmasından asılı  olacaqdır. 
Qanun və ictimai idarəetmədə güzəştlərin yol verilməzliyi, icraçıların 
səhv etdikdə azad olunması və məsuliyyətə cəlb edilməsi, hamıya 
bərabər baxılması  zəruri amil olacaqdır. Hamının ictimai icra 
vəzifələri tutmaq, qanun və qərarların hazırlanmasında iştirak imkanı 
olacaqdır. 

 
İlkin Rasional cəmiyyət icmasının  ümumi xarakterik xüsusiyyətləri     
                      
1.   İcma bir ailə kimi yaşayır və əxlaq kodeksinə əməl etməyə çalışır. 
Bu o deməkdir ki:  

   Hər kəs digərinə qayğı və lazımı kömək etməlidir.  Hər adam digəri 
üçün yad deyil –ailə üzvüdür.    Münasibətlərdə  sui istifadə etmək, 
yoldaşı aldatmaq, özünü artıq hesab etmək , digərinin malını 
mənimsəmək, başqasına zərər vurmaq və s. ola bilməz. Prinsiplər: 
bərabərlik, dostluq, ailəçilik, qarşılıqlı hörmət, xeyirə - şərə yaramaq, 
özünə xoş olmayanı başqasına etməmək.  
 İcmada əxlaq və etikaya  əməl etmək  əsas meyardır. 
2.   Periodik olaraq, həftədə azı bir dəfə toplantı keçirilir . İcmanın 
himni yazılır və hər toplantıda birlikdə xorla oxunur. Toplantıda hər 
hansı birgə əməkdaşlıq, maraq məsələsi müzakirə olunur, ünsiyyət 
edilir, kimi nə nayrahat edir - deyir və məsləhətləşmə aparılır, 
məsələləri necə həll etmək, kimə nə köməyi etmək, icmanın inkişafı, 
ümumi fəaliyyət üçün pul toplanması və s. məsələlər həll edilir. İcma 
üzvləri yeni biznes açmaq, iştirak etməyi və idarə etməyi çox asan həll 
edə bilər, çünki üzvlər bir - birinə inanır.  Birgə biznesin  xalis gəliri 
icma fonduna verilir. Yalançı və hiyləgər adamlar icmaya  qəbul 
edilmir, lakin belə xasiyyət-davranış göstərməyə meyli olanlar bundan 
özləri könüllü imtina edirlər. Belə ki, belə davranış tez aşkar olur və 
icmanın tənbehinə - etirazına rast gəlir. Burada insanlar mövcud  
cəmiyyətlər kimi adətən hər şeyə göz yuman , hər bir görünən səhv 
hərəkət və davranışa «nə işimə qalıb deyən» adamlar deyil.  
3. İcmada savadlı adamların olması lazımdır - psixoloq, müəllim, 
futurist, sosioloq, filosof, hüquqşünas, komputer mütəxəssisi və s. - bu 
adamlar  üzvlərə lazımı məsləhətlər verirlər. Toplantıda onlar icmanın 
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nəzəriyyəsi, dünyabaxışları haqda söhbətlər edir, suallara cavab verir, 
Rasional cəmiyyət ideyasını təbliq edirlər.  Hər toplantıda rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsi və praktikasına aid bir məsələ  müzakirə edilir, 
fikirlər irəli sürülür, bunun üçün mövzu və mühazirəçi əvvəldən təyin 
edilir. İnternet səhifə yaradırlar və cəmiyyət haqda məlumat yayır, yeni 
üzvlər qəbul edirlər. 
4.  İcmanın fəaliyyətinin  əsas xarakteri odur ki, onlar rasional 
düşünür, hər bir işin rasional,  yəni effektiv, məqsədəuyğun, ağıla, 
əxlaqa və mənəviyyata, humanizmə uyğun olmasına çalışırlar. Üzvlər 
bir - birinin xeyir işində iştirak edir. Eyni zamanda yas və bədbəxtlik 
olduqda mənəvi dayaq olurlar. Şəxsi və ümumi problemlərini 
təkbaşına yox, birlikdə həll edirlər. 
5.  İcma özü xeyir və yas mərasimlərinin yeni rasional qaydasını və 
ssenarisini qəbul edir. Belə ki, bu məsələlər indi çox pis vəziyyətdədir,  
yəni konkret olaraq nə dini əsası, və yaxud ictimai səbəbi yoxdur. Bu 
adət və ənənələri heç vaxt cəmiyyət toplaşıb qəbul etməyib. O adət və 
ənənə zərərlidirsə,  dəyişdirilir. Toylarda , şənliklərdə hədsiz içki deyil, 
az miqdarda içki verilə bilər. Dini ehsanlar vermək adəti ləğv olunur 
və yasların dinin təbliği yerinə çevrilməsinə icazə verilmir. Bunlar yas 
evinə ancaq zərər verir. Bunun əvəzinə ölünün basırılmasının üçüncü 
günü ev sahibi  başsağlığına gələnlər üçün ancaq çay, halva və pirojna 
tipli qidalardan ibarət  çay stolu aça bilər. Yasların mollaların və ya 
digər dini vəzifəlilərin müftə yemək və  gəlir mənbəyinə və təbliğat 
yerinə  çevirməsinə qəti yol verilmir.  1-ci başlanğıc Rasional 
icmalarda yasda  ölü sahibinin  razılığı ilə onun mənsub olduğu  dini 
kitabdan lazımı ayələr oxuna bilər. lakin məclisi idarə etmək, zəruri 
izahatlar vermək üçün  yas sahibi məclisə molla deyil,  bilik və əxlaq 
sahibi olan müəllimi, filosofu, psoxoloqu, elmi adı olan şəxsi dəvət 
edir.  Yasda mərhumun yaxşı işləri haqda söhbətlər edilir. Əsərləri, 
kitabları, düzəltdiyi, yaratdığı şeylər və ya onların şəkilləri  göstərilir.  
İcma üzvləri və qohumlar sonrakı yaxın bir necə həftədə bir  iki dəfə 
yas yerinə  çay stoluna lazım olan ərzaqla və digər zəruri qida 
məhsulları ilə razılaşıb gedirlər (lakin bu məcburi deyil, hamı öz 
düşüncəsinə görə hərəkət edir).  
     Yasda əsas etik qanun: yas sahibinə zərər vermək və onu xidmət 
etməyə vadar etmək deyil, ona mənəvi və maddi kömək etməkdir ki, o 
itkini az, arxasında isə kömək hiss etsin. Bu vəzifəni yerinə yetirmək 
üçün rasional icma və yas sahibinin yaxın qohumları ölünün 
basırılması işini və xərclərini birgə edirlər. İcma bu məsələnin sadə  
yeni qaydalarını  razılaşdırıb qəbul edir. Ən yaxşısı, yasları təşkil edən 
idarə yaradılır. Rasionallığa uyğun olmayan təmrinlərdən imtina edilir. 
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6. İcmada yuxarıda qeyd edilən 6 qrup fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu 
fəaliyyət  üzvlərin  1) əxlaq və etik normalara əməl etməsi 2)qərar 
qəbulunda iştirakın etik tələbləri, 3) Qərar qəbul etmənin rasional 
proseduru, 4) qərarların əxlaqi - etik meyarları, 5) qərarların keyfiyyət 
meyarları çərçivəsində aparılır. 
7. Verilən təklif və qəbul edilən  həllər qəbul olunmuş meyarlara cavab 
verməlidir. Məsələn nəyi, nə üçün, hansı miqdarda, nə vaxt etmək? 
Əxlaqa uyğundurmu? Qanuna uyğundurmu?  Bərabərlik prinsipi 
pozulmur ki?  Hansı xeyir və zərərlər ola bilər; Zərərin qarşısı 
alınırmı? və necə? Prioritetdirmi? Rasionaldırmı? Başqa həll yoxmu? 
Daha yaxşı yol yoxmu? İcra etmək mümkündürmü? Köməksiz, 
yaşamaq imkanından məhrum, icmadan kənarda qalan varmı?  Və sair 
suallara cavab verməlidir. 
8. Rasional icmanın  əsas etik dəyərləri : 
 Rasionallıq, bərabərlik, icmanın vahid ailəçiliyi, insana hörmət, 
qarşılıqlı kömək, əməkdaşlıq, icmanın bərabər iştiraklı özünüidarəsi,  
əxlaqi davranış və etikanın aliliyi , icma üzvünün birinin digərinə zərər 
vurmaması, xoşuna gəlməyəni etməməsi, hər adamın özünə xoş 
gəlməyəni digərinə etməməsi, başqa icma və millətlərə yaxşı gözlə 
baxılması .  
    Lakin icma üzvünün səhvini tapıb demək, izahat almaq hər kəsin 
borcudur. Hər bir üzv digərinin hərəkətindən narazı olduqda bunu açıq 
həmin adama deyir, gizlətmək daha zərərli olardı, lakin cavabla razı 
olmadıqda icma yoldaşlarına deyir və bu müzakirə olunur. Hər tərəf 
icmanın prosedurlara uyğun əsaslandırılmış qərarla  razılaşmalıdır. 
Sübut olunan  səbəb göstərmədən  razılaşmamaq icma əxlaq və 
davranış prinsiplərindən,  ümumi qərara gəlmək prinsiplərindən imtina 
etmək deməkdir. Və belə razılaşmayan tərəf ona vaxt verilərək 
anlamasa, icmadan azad olunmalıdır.  
9. Rasional Cəmiyyət icması formal və insanın istədiyini etmək, 
istədiyi kimi yaşamaq cəmiyyəti deyil. Burada icma üzvü olarkən 
insan cəmiyyətin prinsip və qaydalarını qəbul edərək hər bir üzvlə 
müqavilə bağlamış olur ki, hamı həmin cürə davranacaqdır və bu onun 
normal və təhlükəsiz həyatını, effektiv işini, hüquqlarını təmin edir. Bu 
müqavilə rasional birgə yaşayış və əməkdaşlıq müqaviləsidir. 
Müqavilənin əsas prinsipi heç kəsin heç kəsə zərər vurmaması, mane 
olmaması və başqalarının xoşuna gəlməyən davranışda olmaması və 
digər - əxlaq, kollektiv qanun  yaratma və idarəolunma, ümumi 
əmlakın, torpaq və təbii sərvətlərin istifadəsi, ünsiyyət tələbləridir. 
Belə dəqiq və insanların bütün həyatını əhatə edən sistemdə ikiüzlüyə, 
baş girələməyə, aldatmağa, yaltaqlanmağa, özünü kiminsə qulu hesab 
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etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün sistem məhz hamının bərabər 
hüquqlu ictimai mülkiyyətə və onun xeyrinə;  bərabər hüquqlu  eyni 
qiymətli insan kimi qəbul etməklə konstruksiya edilmişdir. Sistem 
mövcud sistemlər kimi bir qrupu daha yaxşı vəziyyətdə, nemətlərdən 
üstün istifadə imkanları  verməklə deyil,  hər adama eyni bütün maddi 
texniki iqtisadi imkanlar, hansı şəxsi imkanlar verirsə,  həmin imkana 
malikdir. Burada “çox qışqırana çox məmə verilir”  çox “ağlayan 
günahsızdır “prinsipi işləmir.  İqtisadiyyatda istismar tamam ləğv 
edilir. “İstismar etməmək”- əxlaq prinsiplərinə daxil edilib.  Burada 
lobbilərə, partiyalara,   çox əldə etmək üçün hay - qışqırıq salanlara, 
daha hiyləgər davranışa yer yoxdur. Rasional prinsiplər və onları  
sübut və faktlarla həqiqi informasiya ilə həyata keçirən cəmiyyətin  
qarşısında belə oyunlar keçə bilməz. Çünki saxtakar və zorakılıqla, 
yalanla vəzifə tutmaq, daha çox əldə etmək istəyən adam rasional əks 
arqumentlərlə qarşılaşacaqdır.  Ona gərə hər kəs çalışacaqdır ki, 
düzgünlüklə yaşasın və düz danışsın.   
10. İcmada qəbul olunmuş əxlaq və etik normalara və fəaliyyətə,  
ümumi məsələ həll etmək qaydalarına nəzarəti icma özü edir. Hər 
hansı razılaşdırılmış qaydanı pozan üzv başa salınır, düzgün  yol 
göstərilir. Səhv etmiş adam səhvini boynuna alıb üzr istəməlidir. İcma 
əxlaq və fəaliyyət qaydalarına əməl etməyən üzvlükdən azad olunur. 
11. İcma üzvləri icmaya yeni üzvlər cəlb etməklə  və yaşadıqları 
ərazidə daha rasional həyat tərzi, ictimai qayda əldə etməklə, rasional 
idarəetmə  məqsədinə çalışırlar.  
 Üzvlər yerli ərazi idarəetmə idarələrində vəzifə tutur, seçkilərdə yer 
almaq üçün çalışır və ərazini kəndi , şəhəri , ölkəni bütövlükdə böyük  
rasional icmaya çevirməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. Bunun 
nəticəsində əhali daha rasional qanunlar, idarə qərarları, məhkəmə 
sistemi, yüksək inkişaf , insana hörmət  və hər bir insanın rifahının 
təmin edilməsini əldə edirlər və bütün pisliklərdən xilas olurlar. Bu 
yolda onlar qarşılıqlı kömək və  müdafiə, məsləhətləşmə, əməkdaşlıq, 
ailəçilik,  əxlaq və etikaya əməl etmək  prinsiplərindən istifadə edirlər. 
İlkin İcmada iştirak edərək icmanın köməyindən istifadə edərək  
dövlətin idarələrində, parlamentdə vəzifələr tutaraq icmadan çıxmağa 
yol verilmir. Belə adam öz vəzifəsindən istifadə edərək Rasional 
cəmiyyət prinsiplərini, qərar qəbul etmə sistemini istifadə edir və 
təbliğ edir. İcma işlərində iştirak edir və öz köməyini edir. Rasional 
İcma bəzi adamların varlanması, vəzifələr tutması üçün deyil. İcmadan 
kömək alıb işlərini qaydaya salandan sonra  həmin adamın icma 
işlərindən imtina etməsinə  mənəvi haqqı yoxdur. Bu halda icma 
vasitəsilə  əldə etdiyi yeni maddi və vəzifə statusunun əvəzi 
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ödənməlidir. İcmanın hər bir üzvü sosial siyasi mövqeyindən (qeyri - 
rasional dövlətdə) pul imkanlarından istifadə edərək icmanın mədəni 
tədbirlər, Rasional cəmiyyət ideologiyasını təlim və təbliğat etməyə, 
icmanı genişləndirməyə , kitabxana - məlumat mərkəzi yaratmağa, 
təhsil, səhiyyəyə kömək, əxlaq və etikaya əməl etməyə və bütün icma 
məsələlrinə kömək etmək məqsədi olmalıdır. 
12. Rasional icma rasional dövlət yaradılana qədər öz icma daxili 
fəaliyyətini üzvlər arası münasibətləri qəbul etdikləri rasional əxlaq və 
davranış prinsiplərinə əsasən nizamlayırlar. Rasional olmayan dövlət  
orqanlarına və qanunlarına əsaslanmırlar. Öz məsələlərini dövlət 
hüququ mühavizə orqanları vasitəsilə həll etmirlər. İstəsələr hətta 
özlərinə xüsusi kodeks -  icma qanunları yarada bilərlər. 
13. Bir böyük ərazidə yaşayan icma üzvləri şəxsi bizneslərini: istehsal, 
xidmət, ticarəti birləşdirib  rəqabət olmadan birlikdə planlaşdırmaqla 
daha effektiv idarə edir və nəticədə artıq xalis gəlirlərini bir fonda 
toplayaraq icma ərazisini, həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq  və üzvlərin 
mədəniyyətlə, yaradıcılıqla məşqul olmalarına kömək edirlər. 
 
Rasional cəmiyyət haqda son söz 
  
      Hələ ki, hər bir icma və cəmiyyətin – dövlətin  rasional ictimai 
quruluşu qanun və qərar vermə mexanizmi yaradılmayıb,  habelə 
dünya rasional dövlətlər birliyi və onun idarəsi yaradılmayıb bütün 
sülh, harmoniya, təbiətə qayğı, ədalət, dialoqa çağırış danışıqları elə 
boş sözlər olaraq qalacaqdır. Hələ ki, cəmiyyətləri qruplar və tək 
diktatorlar idarə edəcəkdir, ədalətsizlik və səhv idarə davam edəcək. 
Hələ ki, insanlar öz icmalarında  kənd, qəsəbə, şəhər, regon, dövlət iş 
kollektivlərində Rasional qərar qəbulu metodlarını öyrənməmişlər və 
tətbiq etmirlərsə, rasional həyat yaşamırlarsa, gələcəyi araşdırıb 
düzgün məqsədlər və planlar, icra layihələri yaratmırlarsa,  onlar 
əzablardan, ədalətsizlikdən xilas ola bilməyəcəklər.  
 
Faydalı davranışlar haqda məsləhətlər. Necə yaşamalı?  
 
 Kitabda biz dünyanın quruluşu, cəmiyyətlər  və onların əsas dəyərləri, 
məqsədləri, arzuları haqda müəyyən diskussiya apardıq. İndi görək 
insan  bəşəriyyətin bü günə qədər əldə etdiyi biliklərdən və təcrübədən 
istifadə edərək necə yaşamalıdır. Hansı yaşayış tərzi, hansı, davranışlar 
yaxşıdır və uğura qarantiya verir.  Lakin bütün bizim davranışlar 
hökmən ictimai sülhü,  yəni etikanı nəzərə almalıdır. Etika və ya əxlaqi 
normalar insanlar arası, ailə daxili, insan və cəmiyyət arası, habelə 
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təşkilatlar, idarələr, kompaniyalar, dövlətlər arası münasibətlərin 
optimal sistemidir. Hesab edirəm ki, Etikanın (əxlaqın) məqsədi 
sülhdür, sakit, harmonik dinc həyatdır. Etikanın əsas  tələbi 
başqasına zərər vurmamaq, narahat etməmək, yaşamasına mane 
olmamaqla öz əməyi hesabına yaşamaqdır. 
Aşağıda  müəllifin öz həyatı və təcrübəsi nəticəsində müəyən etdiyi 
müdrik kəlamlar verilir: 

1. Ancaq baxışlarına və xasiyyətinə uyğun adamla dostluq edə 
bilərsən, ancaq belə qadınla xoşbəxt ola bilərsən, əgər beləsi 
deyilsə boş yerə çalışma, uzaq ol. 

2. Başqalarında eyib axtarma. 
3. Səni məhdudlaşdıran - malik olduğun mədəniyyət, adətlər 

(patriarxiya; avtoritarizm; dinə uyğunluq - yəni qapalı düşüncə; 
yoldaşa sadiqlik, - halbuki yoldaş sənə sadiq deyil, səni asan 
aldadır; qonşular, adamlar nə deyər? – baxışları; hamının 
olduğu kimi olmaq) səhv  və yaxşı dəyərlər, ənənələr, tipik 
davranışlardır ki, sən həmişə ona uyğun olmağa çalışırsan. Eyni 
zamanda sənin problemlərinin də səbəbi onlardır. Sən onları 
pozub yəni, özünü sındırıb, sərhəddi keçib, yeni düşüncə və 
davranış  seçsən, problemini həll edərsən. Lakin hansını 
pozmaq, necə pozmaq problemilə üzləşəcəksən, bunu da həll 
et. 

4. Yaxşılıq et - daim yaxınlarına, yadlara; dara düşsən yaxşılıq 
etdiklərin, yaxınların gələcək. Yaxşılıq edəndə, yaxşılıq 
gözləmə. Yaxşılıq unudular, sən isə yaxşılıq gözləyib əzab 
çəkərsən. 

5. Qanmazı qandırmaq olmaz. Qanmaza qanmaz demə. 
6. Özgəyə, öz atana, anana, qardaş, bacına da  ümid etmə. Hər kəs 

yalnız öz xeyrin, öz nüfuzun güdər, səni qurban verib öz adını, 
xeyrini  qoruyar. Ümumi xeyiri görməz və anlamaq da istəməz. 
Nadir ailələr var ki, qardaş, bacı, ata, ana öz xeyirlərini öz 
yaxınlarına qurban verər. 

7. Lakin etibar etməsən, inanmasan da yaşaya bilməzsən. Ona 
görə işini elə etibarlı formada gör ki, aldansan və çox ağır 
vəziyyətə düşsən, onlar öz borclarından imtina etsələr, xilas ola 
biləsən. 

8.  Özünə hökmən həyatda bir ağıllı ağsaqqal, bilikli məsləhətçi 
seç. Onunla nə eləsən məsləhətləş. Bunu etməsən, tək öz 
ağlınla çox səhv edərsən, sonra yanarsan.  

9.  Etdiyin işin və etmədiyin işin təhlükələrini ilk növbədə araşdır- 
siyahılar tut və onlara qarşı tədbirlər hazırla. 
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10. Gələcəyi həmişə düşün, siyasət, dəblər, adətlər, trendlər hara 
aparır, nə yaxşı olacaq, nə pis olacaq, hansı imkanlar var, hansı 
imkanlar yoxdur. Bu imkanlar içindən özünün yaşama formanı 
və fəaliyyətini, nəyi almalı, nəyi satmalı olduğunu, peşəni, 
lazımı bilik almaq ehtiyaclarını müəyyən et, plan qur və icra et. 

11.  Son güvəndiyin yer özünsən, hamı bir bəhanə ilə köməkdən 
imtina edəndə, bu an həmişə olacaq, yenə öz ağlına inan, 
ağlınla yaşa. O adamlar sənə kömək edər ki, sən də əvəzində 
onlara nədəsə kömək edəsən (əvəzin ödəyəsən) 

12.  Əgər öz evində arvadla birlik yoxdursa, o sənin birinci 
düşmənindir, hər işdə səni geri salacaq, sənin əksinə gedəcək, 
onunla heç bir məsələni həll edə bilməzsən, çətinlikdən çıxa 
bilməzsən. Bu o deməkdir ki, sənə lazım olan arvadı 
almamısan. Hələ ki qocalmamısan - bu məsələni  təcili həll et, 
ayrıl və etibarlı və ağıllı  arvad al. Dözüb qocalana qədər bu 
gün, sabah deyib, gözləsən, vaxtın boş keçəcək, o səni axmaq 
yerinə qoyacaq, at kimi minib çapacaq, sən isə evdən, minimal 
şəraitdən də məhrum olmaq təhlükəsi qarşısında arvaddan 
ayrıla bilməyəcəksən. Qoca vəziyyətdə isə heç bir dul və ya 
boşanmış arvada lazım deyilsən. 

13.  Həyatının qoca vəziyyətinə həmişə hazırlaş. O zaman 
xəstəliklər artacaq, yaddaşın zəifləyəcək, rahat həyat lazım 
olacaq, yaxşı dost, yaxşı tərbiyəli övlada və arvada ehtiyacın 
olacaq. Zəif olduğun üçün güclü  ətraf mühit sənin üzərində 
üstünlüyə malik olmağa çalışacaq, səndən sui - istifadə etməyə, 
malına sahib olmağa, aldatmağa, ələ salmağa  çalışacaq və 
bunu ilk imkanda edəcəklər. Vaxtında, ağlın başında olanda öz 
əmlakın və digər məsələlər barədə vəsiyyətini yaz. Səndən 
sonra dalaşmağa, ədalətsizliyə səbəb qoyma. 

14.  Dünya  onun üzvlərinin  mübarizəsi, əməkdaşlığı və yarışı   
nəticəsidir. Başqa sözlə,  üzvlərin sevgi və nifrəti və ya mənfi 
və müsbət qüvvələrin qarşılıqlı əlaqələri nəticəsidir. Dünyada 
yaşamaq çoxluq içində mübarizədən, sıxlıqdan, ətrafın çoxlu 
təsiri altında sağ qalaraq sivişib  çıxmaq prosesidir. 

15.  Ölkədə narazılıqların, dövlətlərin bir - birini əvəz etməsinin, 
inqilabların səbəbi dövlətin özüdür. Onların danqalıqlarının, 
ritmə, ahəngə, ictimai ağıla uyğun dəyişmək istəməməsinin, 
ədalətsizliyin  nəticəsidir. 

16.  Fiziki sistem ritmik olaraq böyük sistemlərin ahənginə uyğun 
eyni tempdə dəyişir, problemlər olmur. Lakin insan məhz ağıllı 
olduğu üçün inersiyaya malikdir, onun öyrəndikləri və 
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təcrübəsi yadında qalır, həmişə köhnə təcrübə və ağıl sayəsində 
və onları istifadə edərək yaşayır. Ona görə də təbii ritmlərə, 
inkişafa eyni ritmdə dəyişmir (əvvəl yenini anlamalıdır - buna 
çox vaxt lazımdır və köhnədən də, mövcud statusundan, 
adətindən də imtina etmək istəmir), nəticədə konfliktlər, 
müharibələr, inqilablar yaranır və bundan sonra o, ritmə, 
ümumi inkişafa uyğun dəyişməyə məcbur olur. 

17.  Söz və əməl. İnsanların söz və əməlləri heç zaman düz gəlmir. 
İnsanlar yalnız real münasibətlər aləmində və onun nəticəsi 
olaraq yaşaya bilirlər, demək, əməlləri əvvəl dedikləri ilə düz 
gəlməməsi təbiidir. 

18.  Həqiqət əbədi və  keçici (müvəqqəti) olur – həqiqət yalnız  
insanın yaratdığı anlayışdır. 

19.  Həyatın  hər bir sahəsində adətən inkişaf paralel və uyğun 
gedir (uyğun olmağa çalışır) bir yerdə, məsələdə bir az geridə 
qalma və ya irəli qaçma olduqda digər sahələr tez 
müvazinətləşməyə, bərabərləşməyə başlayır. Yəni bir işdə 
inkişaf olduqda, digərində reqres olur. Ona görə də diqqətlə 
hansı imkanların yaranması və özün də hansı imkanlara gücün 
çatmasını daim izlə və yeni imkanlardan istifadə et. Həyat məhz 
imkanlardan istifadə etməklə baş verir. İmkanlar tapmayanda 
canlılar imkana uyğunlaşmaqla onu əldə etməyə qabil olur və 
istifadə edir. 

20.  Dünyada hər bir şey, hər sistem, hər varlıq yalnız müəyyən 
hədlər daxilində mövcud ola bilər. İnsanlar yaratdıqları 
cəmiyyətə, demokratiyaya, sözə, fikrə, qidalanmağa, adətlərə, 
mədəniyyətə  hədlər qoymasalar, bu anormal və dayanıqsız 
olar, tez məhv olar. Məsələn, kapitalizmə onun nəzəriyyəçiləri 
hədləri olmayan cəmiyyət kimi qələmə verirlər və reallıqda 
bunu həyata keçirməyə çalışırlar, bu isə krizislərə, zərərlərə 
gətirir.  

21.  Arvad hədlərini bilməsə, onun davranışı səni çox narahat edər 
və ailən dağılar. Ailə qurarkən əvvəl arvada hədləri (elə)göstər 
ki, yadında qalsın, onu pozmağa ehtimalı, şübhəsi qalmasın.  

22.  Qadın ərə gedəndə bilsin ki, kişi evin böyüyü və son söz 
kişinindir, çünki o məsuliyyət daşıyır, ona inansın, etibar etsin 
və hörmət etsin. Əgər inanmırsa, hər hərəkətinə və sözünə 
şübhə edirsə, özünü ağıllı sayırsa, ona hörmət etməyə özünü 
borclui saymırsa – onda ərə getməsin, otursun evdə. Birlik, 
hörmət olmayan yerdə ailə olmaz. Əgər arabaya qoşulan iki at 
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və ya öküz hərəsi bir tərəfə getsə və ya biri getmək istəməsə, 
onda araba getməz. 

23.   Evlənmək və daim evlilikdə yaşamaq üçün gənclikdə çoxlu 
qızla tanış olmağa, dostluq etyməyə çalış. Hamısına yaxşılıq 
elə və salam ver, bu sənin qız seçməyinə kömək edər, aldığın 
pis çıxsa, başqasını seçməyə və ya onlardan kömək almağa 
xeyri dəyər. Xüsuysilə yaşın 50-ni keçəndən sonra arvadın yaşı 
45-i keçəndən sonra onda sevgi itəcək, bu zaman sənə sevmək 
üçün yeni qadın lazım olacaq. Çünki sevgisiz yaşamaq çox 
çətindir. Arvadı boşamadan da sevgi üçün başqa qadınla 
dostluq edə bilərsən, başqa rasional yol yoxdur. 

24.  Evli olduqda da başqa qadınlardan qaçma, özünü elə aparma 
ki, guya onları görmürsən. Daim onlarla salamlaş. 
Problemlərini həll etməyə çalış, dərdlərinə şərik çıx, onlara 
avtobusda, metroda yer ver. Onların yadlarında qalmağa çalış, 
bu sənə sonra çox xeyirli olacaq. Həyatın hamısını əvvəldən 
bilmək olmaz, öz qadının qəfil ölə bilər, ayrıla bilər, xəstələnə 
bilər, sonsuz ola bilər- bu zaman tanış qızlar və qadınlar  lazım 
olar, kömək edər.   

25. İnsanlar arasında haqq- ədalət axtarma, tapmayacaqsan. 
İnsanlar arasında da, fiziki cisimlər arasında da eyni qanun 
işləyir: Hər adamın və ya canlının, fiziki obyektin vəziyyəti 
onların yaşamaq uğrunda qarşılıqlı- əlaqəli çalışmaqları, 
mübarizəsi və əməkdaşlıqları nəticəsidir. Hər birinin 
yaşamaqda istifadə etdiyi metod onun üçün haqq və ədalətdir. 
Hər şeyin və insanın birinci məqsədi özünü güdməkdir. 

26. Zərdüşt peyğəmbərin məsləhət gördüyü: “Düz fikir, düz 
məqsəd,  düz əməl,” qaydasını öyrən və əməl et 

27.  Eşitdiyin, gördüyün sözlərə, şeylərə əvvəl  şübhə et. Çünki hər 
şey nisbidir, hər şey dəyişiləndir, yəni eyni cür qalmır. Hər şey 
yalnız həmin baxılan anda elə görünür, başqa anda başqa cür 
görünür. Hər şey göründüyü kimi deyil. İnsan ancaq şeylərin 
bir hissəsini - gözü qarşısında olan şeyləri və ya görmək 
istədiyi şeyi görə bilər.   

28. Uğurlu yaşamaq və düzgün məqsəd seçmək üçün fasiləsiz 
özünü, ətraf mühiti - təbiəti, cəmiyyəti, ictimai sistemi  dərk et-
öyrən. O dəyişdikcə sən də fikrini ona uyğun dəyişdir. Güclü 
və zəif cəhətlərini; yaxşı və pis cəhətlərini; keçmiş və indini; 
düz və səhv hərəkətləri; hadisələri, gələcək təhlükələri araşdır. 
Və yaddaş üçün yaz, tez - tez yadına sal. Sənin üçün başqalarını 
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dərk etmək asandır, nəinki özünü. Özün haqda başqalarının 
fikrini soruş. 

29. Fəaliyyətini planlaşdır, uzun dövr və yaxın zaman üçün 
məqsədlər seç, prioritet məqsədləri–ən vaciblərini ayır və 
siyahısını tut. Məqsədlərə necə çatmaq üçün  plan qur və 
izahatla birlikdə yaz. 

30. Elmləri öyrən. Xüsusilə fəlsəfəni, sosiologiya, psixologiya, 
iqtisadi qanunları  və dəqiq elmləri. 

31. Başqa insanlarla (işdə, bazarda, biznesdə, yaradıcılıqda, şərikli 
işdə) münasibət qurduqda elə et ki, üstün maddi, hüquqi, 
bacarıq şansları, vasitələri, yaxşı kartlar sənin əlində olsun. 
Bunlar olmasa asılı olacaqsan, hara sürsələr, ora getməyə 
məcbur olacaqsan. Yəni öz üstünlüyün olan məsələni, fəaliyyəti 
seç, onunla məşğul ol, ona güvən, onunla yaşa. 

32. Gələcəyini yaxşı qurmaq üçün öz üstünlüklərinin siyahısını tut 
və məhz onlardan istifadə et. Bunlar cavanlıq, evinin olması, 
yaxşı və əlverişli yerdə torpağının olması, sağlamlığın, işə 
yarayan dostların, qohumların, ərazinin əlverişliyi, ailən, 
arvadın, uşaqların, bağın, evinin yeri, savadın, peşən, əl 
qabiliyyətlərin, ixtisasın, yolun,  suya yaxınlığın və sairədir. 
Elə bir üstünlyün, yəni yaxşı imkanların yoxdursa, onda onları 
yaratmağa çalış (öyrən, al, tik, qur, ağac ək, qohum ol, dost tap 
və s.) və sonra yaşa. 

33.  Öz eyib cəhətlərinin də siyahısını tut və bu kağızı göz 
qabağında saxla, ki nəyi edə bilməzsən, nəyi necə etməlisən. 
İnsanlarla münasibət qurduqda bu eyiblərini nəzərə al və səhv 
etmə.Yadında saxla, məhz sənin zəif cəhətlərin başqası üçün 
səndən yaxşı sui-istifadə imkanıdır. Sözə tez inanmaq, 
tələsmək, tez reaksiya vermək, kəskin hərəkət göstərmək , 
təmkinli olmamaq, nəyəsə-pula, vəzifəyə, maşına, sevgiyə, 
yeməyə və s.  hərisliyin, özündən tez çıxmaq, müdrik olmamaq, 
kənar hədlərdə davranmaq sənin zəif cəhətlərindir. 

34.  İnsanlar arası əlaqədə elə davran ki, həmişə kiməsə möhtac 
olmayasan və ya asılı olmayasan. Onların köməyinə, müdafiə 
etməsinə, sənin mənafeni qoruyacaqlarına  ümid  olub arxayın 
olsan, onlar imtina etsələr, nə edəcəksən? 

35. Sənin hərəkətin ətraf mühitə olan reaksiyadır. Sənin 
potensialın-gücün, ağlın, biliyin, pulun, sağlamlığın və s. artıq 
olsa sən tutduğun məqsədi,  işi edir,  potensialın ətrafdan zəif 
olsa  tabe olursan, ətraf mühitin səni yönəltdiyi –diqtə etdiyi 
hərəkəti edirsən. Potensiyalını artır. Bilik, qabiliyyət, maddi 
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imkanlar, sağlamliq və onun istifadəsi - birlikdə sənin 
potensialin deməkdir. 

36. Hərəkət, davranış və sözlərində ədalətli ol, yanlışlığa yol 
vermə, səhvini tez başa düşüb, tez düzəlt. 

37.  Səhv etdikdə başqalarını (həm öz ailə üzvlərini,  həm 
özgələrini) incitsən və ya zərər vursan üzr istə, səhvini 
bağışlamağı xahiş et, zərəri ödə, bu ən böyük ləyaqətdir. Düz 
söz danışmaq səhv etmək deyildir, lakin onu yerində de və 
demək formasını diqqətlə seç. 

38. Başqasında səhv tutmağa çalışma, bu onun xoşuna gəlməz; 
adamlar öz səhvlərini adətən eşitmək istəmirlər. Səhvi desən, 
xəlvətdə və elə de ki, inciyən olmasın. Lakin  əgər o insan 
qanmazdırsa, ona heç vaxt səhvini  demə. 

39. Danışanda ünsiyyət və nəzakət qaydalarına əməl et, dilini buna 
öyrət, nəzakətli sözləri tez - tez işlət (buyurun, sağ olun, salam, 
sabahınız xeyir, uğurlu günlər, zəhmət olmasa, dəyməz, nə 
zəhmətdir, çox razıyam, xeyirli olsun, salamat qalın, qadın və 
qızlara tərif deməyi unutma: nə gözəlsən, qəşəng paltarın var, 
necə ağıllısan, əla yemək bişirirsən, əla zövqün var, işıq 
saçırsan, nə xoşdur sizinlə söhbət etmək, nə gözəl səsin var, 
səsini unuda bilmirəm, görən bir dəfə də sizi görə bilərəm? Nə 
vaxt səsini yenə eşidə bilərəm? Sözlərin necə gözəldir, sənin 
kimi gözəl, ağıllı görməmişəm, lap mələksən, nayrahat 
olmayın, qulluğunuzda hazıram, nə kömək desəniz hazıram, 
dilini yeyim, canını yeyim, canım necəsən, şirinim,  dadlım  və 
digər təriflər yaradıb deməyi unutma). 

40. Əgər bir şey – sosial, texniki, material, obyekt yaratmaq 
istəyirsənsə bu obyekti yazılı, rəqəmlərlə və müxtəlif 
xüsusiyyətlərlə dəqiq təsvir et, habelə təsəvvür et və şəklini 
çək. Başqa sözlə, son əldə etməli olduğun şeyin formasını , icra 
edəcəyi vəzifələri, miqdar və keyfiyyət ölçüləri ilə təyin et. Bu 
obyektin vəzifəsini–funksiyalarını xasiyyətlərini formulə et. 
Sonra düşün ki  əsas funksiya  necə əldə edilə bilərdi?  Cavab 
tapılmadısa onda bu məqsədi, obyekti elementlərə böl və 
yenidən hər elementi hissələrə-eleməntlərə böl; bu yol ilə sən 
tələb olunan obyekti təşkil edəcək bütün şeyləri , maddi 
vasitələri, formaları, hərəkətləri, zaman və fəzada yerləşmə 
qaydasını,  maddələrin tərkibini , sosial sistem axtarırsansa 
bunu təşkil edəcək insanlar, xarakterləri , bilikləri, qarşılıqlı 
əlaqələri və s. tapılacaq. 
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41. Əgər bir şeyi dərk etmək istəyirsənsə, əvvəl məntiqdən istifadə 
et və bu obyekti  təsvir et və hansı səbəbə və ya nəyin 
nəticəsində bu ola bilərdi sualına cavab axtar. Və hər tapdığın 
elementi bir - birinə bağla, nəticə alınmırsa, demək, onu başa 
düşmək sənin keçmiş biliklərinin, düşünmə tərzinin 
çərçivəsindən kənardadır. Ona görə də məntiqdən imtina et və 
hər şeyin hər cürə ola biləcəyi fikrini qəbul et (ancaq 
müvəqqəti-həlli tapmaq üçün). Yəni “konkret mühit və 
zamanda  - dəqiq verilmiş parametrli funksiyanı təmin edən  – 
icra edən element konkretdir - müəyyəndir “ prinsipindən  
istifadə edərək sən həmin obyekti dərk edəcəksən. Yəni məntiqi 
pozaraq çatışmayan hissəni tapacaqsan. Qeyd: əslində hər şeyin 
hər cürə ola biləcəyi hər hansı baxılan zaman və mühit üçün 
düz deyil. Konkret zaman anında və mühütdə ancaq şey bir 
forma-vəziyyətdə və bir cürə  ola bilər. Şeyləri başa dışmək 
üçün onları gerçəkdən və ya fikrində böl. Hər birinin digərilə 
əlaqəsini,  asılılığını tap, bəs etmirsə, yenidən hər bir hissəni 
yeni elementlərə böl , bunu – bölməni tam başa düşənə qədər 
et. Hər element necə yaşayır? əlaqələri necədir? Axı məhz 
əlaqələr vasitəsilə o həmin cürə yaşayır, həmin işi görür. Şeyin 
bütövlükdə və hissələrinin yaşama qanununu, prinsipini – 
üsulunu tap , yadında saxla, bunu  dəftərə qeyd et. Çox fikirləş, 
öyrəndiklərini  həmişə təkrar et 

42. Gələcək haqda və yeni şeylər yaratmaq istədikdə məntiqdən 
istifadə etmə, məntiq yeniliyə və yaratmağa mane olur. Məntiq 
yalnız  oturuşmuş sistemlər üçün yaxşı alətdir. 

43.  Sən cəmiyyət piramidasının yuxarısında yer tutmaq üçün 
fasiləsiz öz potensialını artır və ağılla istifadə et. Lakin nə çox 
yuxarıda, nə də aşağıda yer seçmə. 

44. Öz qohumlarını, yaxınlarıni xüsüsilə həkimlər varsa onları 
allah sayıb sözünə əməl etməyə çalışma. Məhz onlar sənin zəif 
cəhətlərini bildikləri üçün asanca sui - istifadə edərlər. Onlar öz 
mənafeləri, nüfuzları  üçün asancana səni qurban verərlər, 
sonra isə heç boyunlarına da almazlar. Ən yaxşısı kənar 
obyektiv mürəxəssislərdən məsləhət al. Öz taleyini, 
sağlamlığını obyektiv adamlardan məsləhət almaqla qur.  

45. Statuslar, ehtiyaclar ierarxiyasını və ya qradasiyasını   yarpaq 
modelinə oxşatmaq olar. Yarpağın başlanğıcı və sonu 
ərazisiində yer tutmaq məsləhət deyil. Bura etibarsızdır və rahat  
deyil, burada çox dura bilməzsən, yarpağın başlanğıcı 
dilənçilik, nökərçilik, qiymətləndirilməyən istismar, son 
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kasıblıqdır, hansı ki əxlaq pozğunluğu yaradır. Ən son hissəsi 
isə həddən artıq varlılıq, böyük ictimai status- hakimiyyətdir ki, 
insanı bu pul və hakimiyyət qudurdur, nəticədə insan öz 
yerindən tez məhrum olur, yarpağın ortasına düşür. Demək, 
bütün fəaliyyətini əvvəldən elə planlaşdır ki, yarpağın ortasında 
olasan  

46.   Müdriklərin dediyi kimi orta vəziyyəti seç. Nəyə görə? Çünki 
orta vəziyyət uzun ömürlüdür, müvazinətlidir, rahatdır, 
etibarlıdır. Orta vəziyyət  hər hansı bir maddi hissi, davranış, 
bilik sahəsində  iki son hədlər arasındakı ( kasıblıq – varlılıq “; 
tələsmək - gecikmək; aclıq –toxluq; kəskinlik – yumşaqlıq;  
mehribanlıq – etinasızlıq, sevgi- nifrət  və s.) orta vəziyyəti 
deməkdir. Davranışda, fəaliyyətdə, idmanda və qidalanmaqda 
ortanı deyil, kənar hədləri seçənlərin ömrü qısa olur, 
xəstələnirlər, tez uğursuzluğa düçar olurlar. 

47. Öz imkanlarına görə yaşa, imkanlarından artıq işi, vəzifəni 
öhdənə götürmə. Yeməkdə, içməkdə, idmanda orta vəziyyəti 
seç və hədləri keçmə. 

48. Cəmiyyətlə, ətraf insanlarla, ailənlə, fasiləsiz ünsiyyətdə ol və 
ünsiyyət qaydalarına ciddi əməl et. Ünsiyyətdə olmasan, geri 
qalacaqsan, yaddaşın itəcək və özün özünü unudacaqsan, tez 
öləcəksən. 

49. Müdrikliyə çatandan sonra özün  xahiş edənlər üçün məsləhətçi 
ol, onlara düz yol göstər. Düz yol seçə bilmədiyinə görə 
insanlar həyatları boyu  hədsiz səhvlər edirlər. Ümumiyyətlə, 
məsləhət xidməti yarat.  İnsanlara  düz məsləhət vermək ən 
düzgün davranış, ən böyük yaxşılıqdır 

50.  İnsanların başına bütün bəlalar onların öz hərəkətlərindən və 
ya hərəkətsizliklərindən gəlir. Bu onların ağıl, düşünclərinin 
nəticəsidir. Lakin onlar səhvlərini görə bilmirlər. Ona görə hər 
bir məsələni ağılla gör və səhvlər etməməyə və səhvini tez 
görməyə  və düzəltməyə çalış. 

51.  Səhvlərin hamısını insan görməyə qabil deyil. Bir hissəsini 
insan daha tez görə bilər. Bir çox səhvləri çox qocalandan sonra 
(50 yaşdan sonra), bəzilərini heç ölənədək də görə bilməz. Ona 
görə də səhvlərini tapmaq üçün insanlarla ünsiyyətdə ol, düz 
strategiyalarla, səmərəli davranış növləri ilə öz hərəkətlərini 
müqayisə et, diqqətlə sənə deyilən sözlərə fikir ver, onların 
içərisində bir həqiqət var. İnsanların əsasən sənin barəndə 
qəsdləri yoxdur, onlar gördüklərini, öz şəxsi müşahidələrini 
deyirlər. Bu yaxşı mənbədir. 
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52. İnsanlar mühitlərin müxtəlifliyinə görə müxtəlif növlərə, 
xarakterlərə, yaşamaq üsuluna malikdirlər- aldatmaqla, 
hiləgərliklə, düzlüklə, xəbərçiliklə, ara-qızışdırmaqla, 
paxıllıqla, xəyanətlə, öz əməyi ilə çalışmaqla. Eyni xarakterli 
xasiyyətlilər tez bir - birini tapır, cütlər, qruplar yaranır. Mənfi 
xarakterli belə qruplar  düz adamı tələyə salmaq, onun hesabına 
yaşamaq, ona mane olmaq istəyirlər. Düz adam həmişə 
qorunmalıdır ki, onu aldatmasınlar, malını oğurlamasınlar. 
Hiyləgər, əxlaqsız adamı incitməyə heç kəs cürət etmir.  

53.  Mühit yaxşılaşdıqca yaxşı xarakterli, davranışlı, əxlaqa riayət 
edən adamlar, alicənab, xeyirxah, dostlar, əməkdaşlar meydana 
çıxır və çoxalır. Mühit pisləşdikcə bütün qolu zorlular, 
qaniçənlər, yalançılar, istismarçılar, rüşvətxorlar, dələduzlar, 
xainlər meydana çıxır. Bu təbii qanundur. Bunları başa düşərək 
hər vicdanlı adam özünü qorumalıdır və  mühiti 
yaxşılaşdırmalıdır. 

54.  Başqalarına qiymət verməyə çalışma, vəzifən tələb etmirsə. 
Onsuz da onlar səndən fərqlidir. Onların necə olmasına görə 
narahat olma. Sən, özün kimi ol. Sənin öz səbəbin, onların öz 
səbəbləri var. 

55. Heç vaxt din adamlarını özünə ağsaqqal - məsləhətçi seçmə, o 
sənə məsləhət verməyə qabil deyil ;  habelə əxlaq və   etikanı 
gözləməyəni, rüşvət alanı, həkimi, alverçini, aldatmaqla 
yaşayanı həyat məsələlərində özünə məsləhətçi seçmə. 

56. Hər peşənin, hər adamın özünə uyğun peşəsinin, yaşadığı 
mühitin yaratdığı fərqli düşüncəsi, dəyərləri, əxlaqı var. 
Adamlara münasibətdə bunu nəzərə al və düşünmə ki, onlar da 
sənin kimi düşünməli və sənin kimi olmalıdırlar. Bu ola bilməz, 
çünki siz müxtəlif mühitdə yaşamış və başqa peşəniz var. 

57. Həyatda, biznesdə ( peşə, iş,  pul qazanmaqda ) uğursuzluğa 
düçar olsan, bunun səbəbini öyrən və ruhdan düşmə, yenə çalış. 
Əgər yenidən uğursuzluğa düşsən bu o deməkdir ki: 1. Sənin 
həyatda əldə etdiyin dəyərlər, biliklər,  dünyagörüş bu işin 
uğuruna gətirə bilməz, demək onu dəyişməlisən; 2.Və ya 
tutduğun məqsəd sənin qabiliyyət-potensialından kənardadır, 
məqsədi dəyiş; 3. Və ya məqsədi və onu əldə etmək planını 
səhv tutmusan,  planı dəyiş. Bu üç məsələnin bir - birinə uyğun 
olması və düzgün olması uğurun açarıdır.   Yadında saxla, hər 
bir məsələnin həlli var. Lakin uğurlu iş içün  birinci şərt: - 
etdiyin işi rasional bəşəri – ictimai  dəyərlərdən və etikadan 
kənar etməyə haqqın yoxdur, çünki başqası da belə etsə, sənin 
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xoşuna gəlməyəcək. İkinci şərt: - düzgün məqsədi, düzgün 
plan- fəaliyyət addımları təyin et,  bu işin 50%-ini görməkdir.  
Üçüncü şərt: - öz gücünə, imkanlarına görə özünə məqsəd, 
fəaliyyət seç. Lakin bilik və qabiliyyətini artırmaqla 
imkanlarını genişləndir. 

58. Varlı olmaq normal və ya kasıb həyat şəraitinə malik olmaqdan 
üstün və yaxşı deyil; hər vəziyyətin öz poblemləri var. İnsanın 
stimul və ya həyat formulası belədir:   Rahatlıq : Nayrahatlıq 
(Problemlər) = K.  Burada K  əmsalı həm varlı, həm kasıb 
üçün həmişə eyni qalır. Bu əmsal nayrahatçılıq-dözməmək 
əmsalı olaraq fəaliyyət üçün stimul rolunu daşıyır. Sən 
varlandıqca problemlərin azalmır, yeniləri çıxır, səni sıxan 
hisslərdən qurtara bilmirsən.Yəni kasıb özünü necə hiss edirsə, 
varlı da özünü elə səviyyədə hiss edir. Ona görə də zərurətdən 
artıq var -dövlət yığmağa çalışma, başına problem açma. 

59. Əhval ruhiyyən, kefinin necəliyi özündən asılıdır. Istəsən, onu 
həmişə yaxşı saxlaya bilərsən, nə baş verməsindən asılı 
olmayaraq. Bunun üçün qəbul et ki: a) “nə baş verirsə təbii 
qanunauyğun baş verir, nəyin varsa, nəyin yoxsa, yenə təbiidir, 
belə olmalıdır”, sənin fəaliyyətinin və s. amillərin 
nəticəsidir.Və bunlarla sən razısan; b) xüsusi metodlarla heç 
nəyin səni özündən çıxarmağa imkan vermə, şən əhvalı saxla; 
c) Hesab etsən ki, sənin çox şeyin maşının, böyük evin və s. 
niyə  yoxdur, bu sənə əzab verəcək, paxıllıq, xəbislik hissi və 
hərəkətləri yaradacaq, həyatının sonunda başa düşəcəksən ki, 
boş yerə əzab çəkmisən. Hesab et ki,  sənin heç nəyin - olanlar 
da yoxdur, bu sənə rahatlıq gətirər. 

60. Tənbəl olma, heç vaxt özünü məşquliyyətsiz qoyma. Hər keçən 
vaxtda bir iş gör. 

61. Ağıl ağıldan üstündür deyiblər, zamana görə bu deməkdir ki, 
indiki zamanın zəkası keçmişdəkindən, gələcəkdəki zəka isə 
indikindən üstün olacaqdır. İndiki zamanda isə elə zəka var ki, 
səninkindən üstündür. Elə bilmə ki, sən hamıdan ağıllısan. 

62. Ailədə kiçiklər böyüyü eşitməlidir.Valideynlər ailədə 
böyükdür. Kişi isə ailənin böyüyüdür. Atanın himayəsində və 
evində yaşayanlar onu danışıqsız eşitməlidirlər. Onda səhv 
axtarmamalıdırlar.   

63. Müdrik kişilərin məsləhətinə əməl et, onlar deyiblər: “Qadın nə 
desə hə de, lakin öz bildiyin kimi et”. Onlar uzağı görmədikləri  
və və yalnız onları razı salan, yaxşı söz eşitmək istədikləri üçün 



 262 

bu ən optimal davranışdır. Həm onlar razı qalar, həm işin 
uğurlu olar. 

64. Yadında saxla, sənə pislik və ya xəyanət edənlər, səni ən çox 
tanıyan adamlar içindən olacaq. Ona görə özünü tanıtmağa 
çalışma, tanıtsan həm dostlar, həm düşmənlər çoxalacaq. Sən 
onları düşmən kimi görməsən də, onlar görəcəklər. 

65. Lakin insanların xoşun gəldiklərinlə də, gəlmədiklərinlə də 
kənar hədlərdə (ən pis və ən yaxşı) münasibət saxlama, hamısı 
ilə ancaq  yaxşı münasibət saxla. Bu günkü dost sabah düşmən; 
düşmən olan isə sabah dost ola bilər. Bu rollar keçicidir və real 
həyatın nəticəsidir, səndən asılı deyil. 

66. Adamlardan pulsuz, əvəzi ödənilməyən köməyi qəbul etmə. 
Bununla öz azadlığını məhdudlaşdırarsan. Yeri gələndə onlar 
səndən qeyri - əxlaqi, qeyri - qanuni hərəkət etməyi tələb 
edərlər. Özün isə əvəzsis yaxşılıq et, əvəzində heç nə istəmə, 
adını və kimliyini demə. 

67.  Sənə edilən köməyin , yaxşılığın əvəzini həmişə artıqlaması ilə 
ödə, bu sənə daim mənəvi üstünlük hissi gətirəcək, ləzzət 
alacaqsan. Bununla sən şəxsiyyətini, mərifətini sübut edirsən. 

68. Həmişə öz çörəyini ye,çörəyini özün qazan.  Sakit yaşaya 
bilirsənsə, münaqişəyə girmə. 

69. Rasional həyat tərzi ilə yaşa. Bu - Rasional sağlam həyat, 
qidalanma; rasional əxlaq və davranış;  ictimai qanun və qərar 
hazırlanmasında iştirak;  öz rasional ağlınla yaşamaq;  
məmurları müşahidə və qiymətləndirmək; rasional ünsiyyət, 
nəzakət ; düzlük və həqiqəti müdafiə-etməkdir. 

70.  Rasional qidalanma rejiminə, sanitariya, gigiena tələblərinə 
əməl et, sağlam həyat tərzi yaşa və həmişə təmiz ol. Siqaret 
çəkmə, narkotik qul etmə, içmə, nadir hallarda 100 qramdan 
artıq içmə. 

71. Günəşin  Yer kürəsində yaratdığı ritmə uyqun bioloji ritm - 
yəni  gündəlik yatmaq, durmaq, idman, yuyunmaq, qida-rejimi, 
sağlamlığın təmin edilməsi  prosedurları;  iş, bilik və beyin 
qabiliyyətlərinin artırılması;  dincəlmək, ünsiyyət,  yaradıcılıq, 
yuxu; habelə illik belə fəslə uyğun qida, səyatət , fəslin 
nemətlərindən istifadə, bayram etmək vaxtları,  ardıcıllığı və 
müddətini seç və bu  ritmə əməl et. 

72. Hər bir işi görmək üçün öz düzgün vaxtını seç. Istənilən iş 
istənilən zaman başlasa uğurlu ola bilməz. Hər işin, yəni 
yazmaq, danışmaq, tikmək, düzəltmək, dincəlmək, müzakirə, 
işləmək, qonaq getmək, qonaq qəbul etmək   və s. öz vaxtını 
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düzgün seç. Başqa sözlə, hər şeyin öz yeri, öz zamanı var. Bu, 
dünya və şeylərin, hadisələrin ümumi qarşılıqlı asılılığı və 
uyğunluğu qanunudan (həm statikada, həm dinamikada) çıxan 
nəticədir. 

73.  Digər xalqların adət - ənənəsinə hörmət et.  Onlarınm içində 
olduqda bunlara əməl et. Dəyərlər dəyişgəndir. Xoşun gələn 
dəyərləri, adətləri qəbul et. Xoşun gəlməyən və sənə zərər 
verən adətləri, ənənələri,  habelə məntiqi zəruriyyət - əsas 
görmədiyin adətləri at. Dini dəyərləri və adətləri qəbul etmə, 
onlar sənin xalqının deyil, zorla qəbul etdirilmişdir. Sən 
azadsan.  Zorakılıqla yayılan dinlərin sənə təklif etdiyi 
dəyərlərin ictimai olanlarını xalqın özü yaratmışdır və hər gün 
onları yenidən öz fəaliyyətində yaradırsan və onlar sənindir. Bu 
dəyərlərin müəllifi həmin dinlər deyil. 

74. Ümumi  rasional əxlaqdan kənar, elə iş görmə ki, sonra 
cəmiyyət eşidəndə utanasan. Güman etmə ki, nə isə gizli qala 
bilər. Daim ürəyini sakit yerdə ağaca, quşa və bitkilərə boşalt, 
bu daha yaxşıdır, nəinki  kənar bir adama.  Etibarlı dostlar və 
müdrik məsləhətçilərlə bölüşmək xeyirlidir , lakin onlar kimdir, 
bunu tapmaq lazımdır.. İş yerində heç bir adam haqda bir söz 
demə, gedib çatdıracaqlar. 

75. Ümumi rasional əxlaqa əməl etməlisən, lakin dünya–görüşün,  
şeylərə hadisələrə baxışın sənin şəxsi mülkiyyətindir, heç kəsə 
ixtiyar vermə, sənə onu dəyişdirməyə təkid etsin, öz dünya-
görüşünü, səmərələşdir .Əmin ol ki düz fikirləşirsən. 

76. Gözləmə ki, kimsə sənin eybini, səhv danışdığını aşkar edib 
sənə desin və ya cəmiyyət içində səni pis etmək üçün istifadə 
etsin. Sən hamıdan qabaq öz  hərəkətini, sözünü, davranışını 
rasional əxlaq və davranış normaları və elmi biliklər xəzinəsi 
ilə fasiləsiz müqayisə et, səhvlərini tap, düzəlt və özünü 
kamilləşdir. Sən axı anadan gəlmə belə deyilsən, yalnız 
öyrənmə və özünü tərbiyə ilə mühitlə əlaqədə sən 
kamilləşirsən. 

77.  Dini möizələrə qulaq asma və dini icmalara üzv olma, öz 
ağlınla, idrakınla yaşa. Əgər dini xadim yalan danışırsa, bunu 
ona de, sübutlar tələb et. Yadında saxla, onun təbliğat məqsədi 
həqiqəti sənə açmaq deyil, o həqiqəti bilmir, özünün nüfuzunu 
avam adamlar qarşısında qaldıraraq gəlirini artırmaq istəyir. 
Sən özün həqiqəti tapmağa qabilsən, sən ondan çox bilirsən, 
ona ehtiyacın yoxdur. 



 264 

78. Cəmiyyətdə fəaliyyət sahələrində - siyasətdə, mədəniyyətdə, 
elmdə, musiqidə, söhbətlərdə, iqtisadiyyatda həmişə müəyyən 
zaman davam edən üstün ideyalar, istiqamət, dəb, meyllər, 
düşüncə tərzi vardır. Çalış, onların qulu olmayasan və müstəqil 
düşüncədən əl çəkmə və öz fikrini özün müəyyən et, siyasət 
adamlarının dediyinə inanma  və qulaq asma. 

79. Başqalarını düz başa düş.  Hər kəsin fikri onun maddi, sosial, 
siyasi vəziyyətinin, emosiyalarının, mənafeyinin, dəyərlərinin, 
gəlir mənbəyinin nəticəsidir və onu əks etdirir, yəni çox zaman 
həqiqəti əks etdirmək üçün deyilmir. Bu amilləri nəzərə alsan, 
həm fikir söyləyənin kim olduğunu, niyə belə danışdığını və 
əsil məqsədini anlayarsan, həm də  qurduğu tələdən xilas 
olarsan. 

80. Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına etmə. Və başqasına, 
özünə və özününkünə saxladığın münasıbət kimi münasibət 
bəslə. 

81. Pozitiv əhvalda olmağa çalış. 
82.   Söz və fikir birləşməsindən (müəyyən özünü təlqin edici 

cümlələrdən-duadan) həmişə istifadə et.  Bu sənin effektiv, 
uğurlu və təhlükələrdən qorunan həyatın üçün zəruridir. Sözün 
fikirlə verilməsi böyük gücə malikdir:   İşə başlayanda fikrini 
topla və mərkəzləşdir, digər şeylər haqda düşünmə və ürəyində 
de-“Qoy işim uğurlu olsun, pis gözlər uzaq olsun”  

83. Ancaq bir halda fikrini gizlət – əgər onu eşidənlər sənə tor qura 
bilərlərsə,  düşmənlərin , gözü götürməyənlərin sənin əksinə 
istifadə edə bilərsə. Lakin bu fikri digər təhlükəsiz formada 
qurub deyə bilərsən. 

84. Sübutları olmayan şeyə, fikrə, ehkamlara, miflərə inanma. 
Bunlar avamlıq –elmin olmadığı zaman insanları idarə etmək 
məqsədilə, ideoloji təsir vasitəsi kimi uydurulmuşdur. Lakin 
indi uydurma danışanların məqsədləri yalan dünyagörüş 
yaratmaqla öz ciblərini  doldurmaq, layiq olmadaqları sosial 
hörmət  qazanmaq, hakimiyyətə gəlməkdir. İnsanları isə 
uydurmalar yox, elm, ağıl,  ümumbəşəri əxlaq və qanunlar və 
ictimai nəzarət – reaksiyanın daxil olduğu  mühit idarə edir. 

85. Öz haqlı mənafeyini, yəni heç kəsin sənin əlindən almaq 
ixtiyarı olmadığı yaşamaq, yaratmaq, təhsil, müalicə, mədəni 
həyat, şəxsi mülkiyyətin, sevmək , ailə qurmaq, varislik  və s. 
mənafeyini heç vaxt başqalarına güzəştə getmə. Yalnız 
mənafeyini qoruduğun – addımlar atdığın halda həqiqət, ədalət, 
düzgünlük tapılacaq və qorunacaq. 
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86. Cəmiyyət içərisində sən ancaq qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində 
inkişaf edirsən, yəni kiməsə fayda verib fayda alırsan, kimsə 
sənin hesabına varlanır, sən də kimin hesabınasa varlanırsan və 
ya yaşayırsan, kiməsə xidmət edirsən, kimsə sənə xidmət edir. 
Heç kəs tək başına qazanmır, hər şeyi başqalarının iştirakı ilə 
qazanır. Bu qazanana  məsuliyyət qoyur. 

87. Qazandığını tək yemə, bu mümkün deyil, həm də ədalətli deyil. 
Sənə elə gəlir ki, təkbaşına özün qazanmısan, lakin belə deyil. 
Burada xeyli iştirakçılar var ki, sən onları görmürsən. 

88.  Kimsə sənin üçün vasitədir, sən da kim üçünsə vasitəsən; 
kimdənsə artıqsan, kimdənsə zəifsən, bunu anla. Kiməsə xahiş 
edirsən, kiməsə əmr edirsən, kiməsə dostsan, kiməsə 
düşmənsən, kiməsə neytralsan; biri səni sayır, hörmət edir, biri 
saymır; biri nifrət edir, biri sevir. Bu qanundur. 

89.  Ətraf mühitdən – təbiətdən, ictimai sistemdən, insanların hiylə, 
tələ , yalan məlumat vermə – xəbərçilik, ayaq altı qazmaq, 
xəyanətindən, sadəcə paxıllardan, gözü götürməyənlərdən  
qorun və cavab verməyə hazır ol. Harada yaşadığını yadında 
saxla. 

90. Qeyri - əxlaqi iş üçün başqalarına vasitə - alət olma. Əgər 
olsan, bu iş sənə qarşı olduqda nə edərsən. Yaxşı iş, yəni əxlaqi 
iş üçün əməkdaşlıq et. 

91.  Daxil olduğun təbii, sosial mühiti və ictimai sistemi 
səmərələşdirənlərlə bir ol. 

92. Vəzifəli  və ya daha yaşlı adamlar, qohumlar qarşısında onların 
nüfuzuna , statusuna baxıb, utanıb susma, öz fikrini gizlətmə və 
mənafeyini qoru.  Onlar da adi adamlardır, səhv edə, allada, 
yalan danışa bilər, sənin həyatına zərərli, lakin özlərinə xeyirli 
olan hərəkət edə bilərlər. Mələklər yoxdur. Sözlərini diqqətlə 
seç və çox nəzakətlə, arqumentlə danış, müdriklərə istinad et. 

93. Çətinlik və uğursuzluq sonrakı yaxşı vəziyyətin başlanğıcıdır. 
Onu analiz edib düzgün yol seçməklə xilas olacaqsan - uğur 
qazanacaqsan. Yaxşı və pis vəziyyət və belə emosiyalar həmişə 
bir -birini əvəz edəcəkdir. İnsanın vəziyyəti sinus xətti üzrə 
dəyişəndir; qalxma varsa, sonra düşmə olacaqdır və cikl təkrar 
olacaq. Bunu sürətli etmə; çalış yavaş – yavaş, qabağa 
qaçmadan və geri qalmadan, mühitə uyğun səlis edəsən. 

94. Özünün ağıllı olduğunu başqalarına nə qədər az görsətsən, sənə 
yaxşı olar. 

95. İnsan fəaliyyətinin məhsulu, yazdığı əsər, dediyi söz, düzəltdiyi 
əşya və s. iki əks qüvvənin (və ya  qüvvələr cəminin)qarşılıqlı 
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təsiri nəticəsidir. Biri etmək, digəri etməmək istiqamətində təsir 
edir. Əks qüvvənin olmadığı və ya zəiif olduğu halda edilən 
hərəkət, deyilən söz, yazılan əsər də çox zəif, səhvlərlə və 
faydasız olur. Ona görə güclü –dəyərli bir iş görəndə əks 
qüvvəni də güclü seç. Zəiflər, gücsüzlər, azbiliklilər içində şir 
olma; güclülər içində birinci ol, onları ötməyə çalış.İnsana 
zərər ən çox öz yaxınlarından, öz icmasından gələr, çünki onlar 
səni yaxşı tanıyır, zəif cəhətlərini, səndən istifadə imkanlarını 
yaxşı bilirlər. Bunu nəzərə al. Yadlara isə dini, ideoloji, siyasi, 
düşüncələrinə, dəyərlərinə görə qəsdən pislik etməsən onların 
sənlə işi yoxdur. Çünki onlar sənin haqda zəruri məlumata 
malik deyillər.  

96. Hiyləgərlərdən, oğrulardan, soyğunçulardan,  aldatmaqla 
səndən istifadə edənlərdən, şirin dillə səninlə iş görmək 
istəyənlərdən, səni ələ salmağa çalışanlardan, səni pisləməyə, 
alçaltmağa çalışanlardan qorun. Həmişə cəmiyyətdə belə 
adamlar var. Həmişə onları lazımı qarşılamağa, cavab verməyə 
hazır ol. Qeyri -  rasional icmalarda həmin həyatın yaratdığı 
belə adamlar çoxdur.  

97. Bir dəfə səni aldatmış səndən öz xeyrinə sənin isə zərərinə 
istifadə etmiş adamın tələsinə ikinci dəfə düşmə.  

98. Öz uğursuzluğunda günahı həmişə  başqalarında deyil, özündə 
axtar, düşmənlərində günah axtarma. Onlar onlara lazım olanı 
edirlər, sən isə sənə lazım olanı edirsən, etməlisən, özünü 
qorumalısan, əks hərəkətlərin qabağın almalısan.  

99. Özünü qorumayan, yaşatmağa çalışmayan məhvə məhkumdur. 
Bu universal qanundur. 

100. Insanların ümidini qırma. Bir iş görmək istəyəni ruhdan 
salma,”uğur olsun” de. Xüsusilə, uşaqların hər bir hərəkətində 
yaxşı cəhətləri tap, onu daha  güclü həvəsləndir, səhvlərini də 
deməyi unutma. Lakin əvvəl özünün düzgün düşündüyünü, 
nümunə olduğunu müəyyən elə, daim bu məsələnin üzərində 
çalış, özünü ağıllı  mülahizə, davranış etalonlarilə müqayisə elə 
və öyrən.  

101. Qocalıq günahı yumaqçün deyil, qocalıq əkdiyini biçməkdir. 
102. Ağıllı adamları ağıllılar tez görür.  Ağıllı, yeni, orijinal 

fikirlər  adətən əvvəl etinasız qarşılanır, ona görə ki, adamlar 
onlara sırınan mövqelərdə, adətlərdə düşüncə tərzində olurlar 
və yeni ağıllı fikri  görə, qiymətləndirə bilmirlər. Ağıllı ideyanı  
qiymətləndirmək üçün ağıllı olmaq lazımdır. 
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103. Yüksək əxlaqi və mədəni insanı yalnız özü kimi əxlaqi və 
mədəni insan tez aşkar edə bilər. 

104. Adətən  yaxşı işlər, yaxşı davranış gözə görünmür, insanlar 
bunun belə olmalı olduğunu düşünürlər, lakin bir kiçik pis iş 
olanda və ya səhv ediləndə onu insanlar tez görürlər və buna 
görə başqasına qiymət verirlər. 100 yaxşılıq 1 pisliyi 
bağışlamır. 

105. 55 yaşdan sonra insanın adi maddi fəaliyyəti zəifləməyə 
başlayır, fəaliyyətin nəticələrinə, keçmiş həyata qiymət 
verilməsi – ruhi fəaliyyət - düşünmək  artır. İnsanı nayrahat 
edən məqamların psixi kompensasiya edilməsi, 
əsaslandırılması ehtiyacı yaranır. Bu zaman hisslərin zəifliyi 
meydana çıxır, özünə inam zəifləyir. Əgər keçmişdə ətraf 
mühitə münasibətdə insanda güclü özünə inam, qalib gəlmə 
əhvalı olursa, bu dövrdən sonra ətraf mühit qarşısında özünə 
inamsızlıq, iradə zəifliyi özünü göstərir. Çatışmayan hissləri 
kompensasiya etmək zərurəti yaranır. Bəziləri bu zaman məhz 
bunu dinə qoşulmaqla əldə etməyə çalışırlar. Daha yaxşı üsul, 
sağlam, möhkəm psixi əhvalı saxlamaq üçün meditasiya etmək; 
söz-fikir formulasından-dualardan tez - tez istifadə etmək, 
pirlərə getmək,  səyahət etmək, hekayə, şer yazmaq, rəqs, 
idman  etmək, dəniz və çaylarda, evdə çimmək, özünə yoldaş 
tapmaq, daha çox ünsiyyət saxlamaqdır. 

106. Azərbaycanda bir böyük həkim-cərrah 2009-cu ildə burada 
yaşamaq üçün və konstitusiyanı əvəz edəcək üç növ davranış 
qaydasını məsləhət görmüşdür: 1. Özünü qoru. 2. Yola ver getsin. 
3. Qaç qurtar.  

107. İnsanlar arası münasibətlərə “niyə belə edirsən” fəlsəfəsi ilə 
yanaşma. Onlara təccüblənmə, onların sən düşündüyün və düz 
hesab etdiyin davranışda olmaqlarını tələb etmə. Ən yaxşı sülhlə 
və davamlı münasibət üçün adamların hərəkətlərini sənə xoş olan 
tərzdə dəyişmək deyil, məhz sənin düşüncənə, baxışlarına uyğun 
adamla əməkdaşlıq etmək, arvad almaqdır, yol getmək, birgə iş 
görməkdir və s.  

108. Bizə tale tərəfindən yazılanlar bizim arzumuzdan asılı deyil. 
Biz istəməsək də nə yazılırsa onlar olacaqdır. Bu yazılma prosesi 
bizlə bizi əhatə edən (sosial - ailə, iqtisadi, siyasi, psixoloji, 
təbiət) mühitin qarşılıqlı əlaqəsi prosesi vasitəsilə baş verir. 
Demək, aktiv və ağıllı həyat və fəaliyyəti daim seçməliyik ki, 
bizə uğurlar yazılsın. Bizim potensialımız və xasiyyətimiz 
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talemizin yazılmasında iştirak edir.Yəni bu talenin yazılmasında 
özümüz də iştirak edirik. 

109. Gəlin, biz dünyaya nümunə olaq, dünya bizə yox. Habelə çalış  
sən özün başqalarına nümunə olasan. 

110. Gümanlarının içində ən az ehtimal etdiyin vəziyyəti diqqətlə 
araşdır və tədbir gör, məhz o ən ehtimallı ola bilər 

111. Öz valideynilərinin ailəsində və şəxsi ailəndə, yaşadığın 
icmada, nəsil içində səni böyük olmaq vəzifəsi gözləyir, daim 
böyük olmağa hazırlaş və dərindən öyrən. Əgər öz böyük 
vəzifəni icra edə bilməsən sən ən böyük nadan olacaqsan, daim  
zərər verdiyin adamlar tərəfindən nələtlənəcəksən. Burada “mən 
bilmirən, tanımıram, mənə dəxli yoxdur” sözləri keçə bilməz. 

112. Mədəni tərbiyəli adamlar özləri kimi mədəni və tərbiyəli 
adamlarla dostluq etsin, ailə qursun. Adamların böyük 
əksəriyyəti savadsız, elmsiz, mədəniyyətsiz, və lazımı tərbiyə 
görməmişdir. Onlar ictimai yerdə yalnız əzbərlədiyi nəzakət və 
mədəni sözlər və davranışlarla özlərini aparırlar. Görüntü 
yaradırlar Bu ağıllı adamı aldatmasın, onların əsil sifətini 
öyrənəndən, maskasını açandan sonra uyğun olsa, onlarla bir iş 
tuta bilərsən. Bu nəsihəti unutmayın. 

 
Bu nəsihətlərdən başqa bir çox müdriklər bir çox müdrik məsləhətlər 
seçmişlər ki, onlar həyatda hər adama faydalı olardı. Məsələn, Nizami 
Gəncəvi, Füzuli, Ömər Xəyyam, Mənsur, İbn Sina dünya xalqlarının 
müdrikləri və digər əsil müdriklərin xeyli məsləhətləri vardır. 
       Platon  düzgün davranış üçün, 4 yaxşı xeyirxahlıq  məziyyətini 
məsləhət görürdü: müdriklik (wisdom), mülayimlik  (moderation)  
ədalətlilik (justice) və cəsarətlilik (courage).  Habelə o, ümidi (hope), 
xeyriyyəçiliyi- mərhəmətliliyi (charity) və  xəbis məqsədlə olmayan 
məhəbbəti qiymətli dəyər hesab edirdi. 
       Benjamin Franklin  də xoşbəxtliyə doğru 13 faydalı məziyyəti öz 
həyatını  və inkişafını qiymətləndirmək  üçün istifadə edirdi.  Onların 
7-si şəxsi xarakterin əlaməti idi ki, onlar onun qoyduğu məqsədlərə 
çatmaq üçün uğur şanslarını yaxşılaşdırırdı , 6-sı  social dəyər idi ki, 
onlar başqa adamlara münasibətdə və başqalarının sizə münasibətində 
biznes qurmaq  məsələsinə kömək edirdi: 
1. Yeməkdə və içməkdə həddi keçməmək  
2. Hər şeyinizi öz yerində saxlayın, hər işi öz vaxtında gör.  
3. Qərar vermək. Nə etməlisənsə ona qərar ver və həyata keçir 
4. Ehtiyatlılıq , qənaətcillik. Özünə və başqalarına yaxşılıq et, heç nəyi 
boş sərf etmə  
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5. Mülayimlik . Ən kənar davranışlardan qaç, insanlara layiq 
olduğundan artıq qəzəb tökmə 
6.  Çalışmaq. Vaxtı boş keçirtmə, hər hansı faydalı işlə məşqul ol. 
Bütün faydasız hərəkətləri kəs. 
7. Təmizlik. Bdənin, paltarların, mənzilin çirkli olmasına dözmə 
8. Sakitlik: Boş şeylərdə və ya adi və ya labüd bədbəxt hadisələrdə 
əhvalınızı pozmayın. 
9. Sükutu saxlamaq. Ancaq sizə və başqalarına faydalı söhbətləri 
danışın. Boş söhbət etməyin 
10. Səmimilik: Zərər vuracaq yalan danışmayın; günahsız və ədalətlə 
fikirləşin və əgər siz danışırsınızsa, düz danışın. 
11. Ədalət. Heç kəsə qarşı  ziyan vurmaqla yaxud öz xeyrinizdən-
rüsumunuzdan  məhrum olmaq hesabına səhvə yol verməyin. 
12. Əxlaqi sevgi. Şəhvətdən yalnız sağlamlıq və nəsil artırmaq üçün 
istifadə edin. Onu heç vaxt zəiflərə, özünüzün ziyanı və başqasının 
rahatlığı və reputasiyası üçün etməyin. 
13. Sadəlik və təvəzökarlıq. İsusu və Sokratı yamsılayın. 
             ------------------------------------------------------ 
 
Son söz 
 
Bu hissədəki fikirlər son həqiqəti ifadə etməyi nəzərdə tutmur. Siz öz 
həqiqətinizi bu kitabı oxuyandan sonra tapacaqsınız. Kim necə istəyir 
elə də qəbul edə bilər. Məqsədim sizi düşünməyə vadar etmək, dünya 
baxışlarınızı genişləndirməkdir ki, təklif edilən ideyalar sizə faydalı 
olacaqdır. Kitab başa düşənlər, sərbət düşünə bilənlər üçün 
yazılmışdır. Qoy ehkamçılar, dünyanı səhv anlayanlar və anlamaq 
istəməyənlər və nadanlar, siyasi yaltaqlar, hərf səhvi axtaranlar öz 
inamlarında qalsın. Qoy onlar səhvi öz kal şüurlarında, əməllərində, 
onlara layiq olmayan yeri rüşvətlə tutmaqlarında, 80% xalqı öz nadan 
və yaltaq davranışları ilə hansı rəzil günə gətirməklərində. Yalana 
xidmətdə axtarsınlar. Onlardan heç bir iddia qəbul edilmir, çünki 
onların baxışları hökmən zəkadan uzaqdır; yalanı doğru, doğrunu yalan 
kimi qələmə verməkdir. Nə üçün belə düşünürəm? Bu düşüncəyə həm 
58 illik həyat təcrübəmdə, öyrənməklə gəlmişəm, həm də Çin 
müdriklərinin 2 kəlamını qeyd etsəm, sizə daha aydın olar. Çin 
müdrikliyi qeyd edir:1) o şəxs ki bilmir və bilmədiyini bilirsə və 
öyrənmək istəyirsə , o yaxşı tələbədir, onu öyrət; 2) O şəxs ki bilmir, 
bilmədiyini də bilmir (qəbul etmir) və öyrənmək də istəmir, o nadandır, 
ondan əl çək, boş yerə çalışma 
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      Yenilik, elmi postulatlar, həyat faktları qarşısında onlar hökmən 
məğlub olacaq və tarixin zibilliyinə atılacaqlar. Onların sitayiş etdikləri 
bütlər, yalançı liderlər lazımsız  məhsul kimi tezi - geci tarixdən 
silinəcəkdir.  
      İnsanlar böyük qruplar formasında hər qrup bir məhdud və 
həqiqətdən, optimallıqdan uzaq, lakin onun düzgün hesab etdiyi  dini, 
siyasi, iqtisadi mədəni baxışları habelə  çörək əldə etdiyi dövlət 
liderinin, öz ağasının baxışlarını qəbul edir və heç vaxt onun səhv 
olduğu haqda düşünmür. Onlar qul kimi tutduqlarından buraxmır, daim 
belə qapaq altda yaşamağı seçirlər.  Xüsusilə  dini ruhaniliyin təlqin 
etdiyi “bu qidanı yemə, bu içgini içmə, o paltarı geymə, başını və 
bədənini bərk  ört” kimi   ağılsız və  zərərli tələblərini əvvəllər azad 
olmuş, lakin sonra qılınc gücünə qəbul etmiş insanlar əzbərləyərək öz 
uşaqlarına öyrədir, adət etdirir, qul kimi davam etdirirlər. Məsələ 
orasındadır ki, hər qida hər içgi öz yerinə və hədləri daxilində 
faydalıdır. Bir tələbi dünyanın ekvatoruna və şimalına, cənubuna və 
konkret coğrafi ərazisinə məcburi aid etmək məntiqdən və 
məqsədəuyğunluqdan kənar işdir. Bu həqiqəti insanlar başa 
düşməlidirlər, azad olub təbiətin nemətlərindən faydalanmalıdırlar. 
Yaxşı çaxır da, araq da, donuz əti və piyi, pulsuz balıq yerində və 
hədlərində istifadə etdikdə xeyli faydalıdır. Mənim yazdığım bu dünya 
necədir və o necə işləyir kitabının bütün hissələrini oxuyaraq ümid 
edirəm ki şüurlarda bir inqilab olacaq, insanlar öz qul vəziyyətlərindən 
özlərini azad edəcəklər. Eynilə səhv siyasi, itisadi, mədəni baxışlardan, 
adətlərdən, mərasimlərdən, habelə yeni harın kapitalist sinfinin gəlir 
almaq üçün yaratdığı nadan mərasimlərdən, syasi rejimin uydurduğu 
səhv baxışlardan, ideologiyadan təmizlənəcəklər. 

 
---------------------------------------- 
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ELAN  
 
1. Bu 4 hissədən ibarət bütöv kitabı (300 vərəq, A4), hansı ki siz onun 
İV hissəsini oxuyursunuz, ingilis dilinə tərcümə etmək üçün qabiliyyəti 
çatan şəxs  lazımdır. 
 
2. Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birliyin fəaliyyətini davam 
etdirmək üçün çox bilikli və özünü elmə, həqiqətə həsr etmiş 
intellektuallar lazımdır. Burada insanlara futuroloji məsləhətlər, fərdi 
tale xətti qurmaq, yeni Yaradıcı ağıl (kreativ intellekt) fəlsəfi 
dünyabaxışlarını təlim etmək və gələcəyin bütöv nəzəriyyəsini və 
proqnoz vermə üsullarını təlim etmək və real gerçəkliyi, cəmiyyəti, nə 
baş verdiyini araşdırmaq, indinin fəaliyyəti nə ilə nəticələnəcək suaları 
üzrə elmi tədqiqat fəlsəfi və öncəgörmə məktəbinin fəaliyyəti, 
Rasional Cəmiyyətin tam nəzəriyyəsi, işləməsi və yaradılma üsulu 
təlimi və təkmilləşdirilməsi fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Üz qabığındakı 
telefona zəng edin. 
 
 

 


