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ABŞ-İraq müharibəsinin gizli məqamları 

 

Pauellin etirafının onsuz da heç bir əhəmiy-

yəti yox idi, amma hər halda bu etiraf ABŞ-ın 

irticaçı siyasətini kəskin surətdə tənqid və 

ifşa edən bir fakt kimi tarixə həkk olunacaqdı. 

 

ABŞ-ın cinayətkar siyasəti nəticəsində bir 

ölkə tamamilə dağıdılıb məhv olur, digər ölkə-

lər isə çəkilən böyük maliyyə xərcləri üzün-

dən ağır böhranla qarşılaşırlar 

 

XX əsrin axırlarından başlayaraq ABŞ İraqa qarşı 

təcavüzkar siyasət yürütməyə başladı. Məqsəd 

ABŞ-ın hegemonluğunu qəbul etmək istəməyən 

və açıq-açığına prezident Corc Buşun ünvanına 

sərt ittihamlar və təhqirlər yağdıran Səddam Hü-

seyn rejimini devirmək idi. Amma rejimi yıxmaq 

üçün həmişə olduğu kimi siyasi bəhanə əsas rol 

oynamalıydı ki, belə bəhanə ta pmaq da ABŞ hö-

kumətinə o qədər də çətin deyildi. 

1991-ci ilin yanvar-fevral aylarında İraq-Küveyt 

müharibəsindən (17 yanvar-28 fevral 1991-ci il) 

sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ekspert 
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qrupu İraqda nüvə silahının, kimyəvi və bakterio-

loji silahın olmasını yoxlamaq üçün İraqa göndə-

rilmişdi. Həmin komissiya 1998-ci ilə qədər İraqın 

hərbi obyektlərində təftiş etmiş, lakin heç bir şey 

tapa bilməmişdi.  

MAQATE (Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agent-

lik) öz hesabatında birtərəfli mövqe tutmuş və 

İraqda nüvə silahının və ya hər hansı başqa kim-

yəvi və bakterioloji silahın olmamasını bəyan et-

məmişdi. Qərb dövlətləri isə nəzarətçi komissiya-

nın orada qalma müddətinin artırılmasını tələb 

edərək Səddam Hüseynin nüvə silahına malik ol-

masını iddia edirdilər. Bundan hiddətlənən S.Hü-

seyn 1998-ci ildə BMT-nin nüvə enerjisi  üzrə nə-

zarətçilərinin ölkədən çıxarılması haqqında əmr 

vermişdi.  

Qeyd edim ki, 1991-ci il aprelin 3-də Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası 687 saylı 

Qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə müharibənin 

yekunları haqqında məlumat verilir, İraqın ərazi-

sində MAQATE-nin ekspert qrupunun fəaliyyəti 

qeyd edilirdi.  

Qətnamənin digər şərtlərinə görə şiələrin və 

kürdlərin sıx yaşadığı yerlərdə amerikan və ingilis 

əsgərləri yerləşdirilməli idi ki, guya onlar bu azlıq-
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ları qorusunlar.  Əslində, İraqda şiələr o qədər də 

azlıq təşkil etmirdilər. Sadəcə, Səddamın haki-

miyyətində əsasən sünnilər cəmləşmişdilər. ABŞ-

ın şiələri müdafiə etməsində isə başqa məqsəd-

lər dayanırdı. 

İlk baxışdan belə təsəvvür etmək olar ki, ameri-

kanlar və ingilislər çox humanist və xeyirxah in-

sanlardır, ABŞ və Böyük Britaniya isə başqa mil-

lətlərin, xalqların və etnik azlıqların qayğısına qa-

lan dövlətlərdir (!) 

Elitasının əsasən sünni müsəlmanlarından ibarət 

olan İraqda şiələrin hüquqlarını qorumaq necə də 

xeyirxah və ədalətli bir işdir! Amma bu «iş»in ar-

xasında şovinizm və dünya hökmranlığı ideyaları 

dayanırsa, o zaman ədalət və xeyirxahlıq ancaq 

imitasiya xarakteri daşıyır və çox keçmir ki, şovi-

nizmin qatı elementləri özünü açıq şəkildə bü-

ruzə verir.  

Əsasən şiə müsəlmanlarının yaşadığı müqəddəs 

Kərbəla şəhərinin bombardman edilməsi şiələrə 

olan düşmən münasibətin ən bariz təcəssümü-

dür.  

Belə bir şəhərin ABŞ-ın rəhbərliyi altında bom-

bardman edilməsi vəhşilik və azğınlıqdır! 

http://www.kitabxana.net/
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Kərbəla şəhərinin bombardman edilməsi, məs-

cidlərin atəşə tutulması  dünya müsəlmanlarını 

hiddətə gətirən ən təsirli hadisə kimi tarixdə hər 

zaman qalacaq! 

İmam Hüseyn(ə)in qəbri yerləşən bir şəhərin mü-

haribə meydanına çevrilməsi Allahın qəzəbindən 

yan keçə bilməzdi!  

Necə ki keçmədi! Kərbəlanın bombardman edil-

məsindən cəmi bir ay sonra ABŞ-ı sunami basdı, 

qasırğalar və fırtınalar bu Allahsız ölkəni öz ağu-

şuna alaraq minlərlə insanı və yüzlərlə binanı su 

altında qoydu! Daha sonra meşələrində yanğınlar 

başladı! Bir tərəfdə okean və sel sularının daş-

ması, sunami, digər tərəfdə dəhşətli yanğınlar 

Kərbəlanın cavabını verirdi! 

İraqın şimalında və cənubunda ABŞ və Böyük 

Britaniya aviasiyasının yerləşdirilməsi yuxarıda 

qeyd etdiyimiz Qətnaməyə daxil edilmişdi ki, bu 

da İraq aviasiyasının həmin ərazilərdə uçuşunu 

qadağan edirdi.  

1993-cü ilin yanvar ayında ABŞ, Fransa və Bö-

yük Britaniya hərbi hava qüvvələri havadan İra-

qın cənubunda yerləşən zenit-raket kompleksinə 

iki raket zərbəsi endirmişdi. 

http://www.kitabxana.net/
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1998-ci ildə İraqın BMT-nin xüsusi komissiyası ilə 

əməkdaşlıq etməkdən imtina etməsi müharibənin 

başlamasını reallaşdırmaqda məhz bəhanə ro-

lunu oynadı. İraqda kütləvi qırğın silahlarının ol-

ması günün reallığına çevrildi, qərb mətbuatı 

İraqı «ən təhlükəli ölkə», S.Hüseyn rejimini isə 

«sülhü poza biləcək rejim» adlandırdı. 

Həmin ildə ABŞ və Böyük Britaniya İraqa qarşı 

«səhra tülküsü» adı altında hərbi əməliyyatlara 

başladı və havadan zərbələr endirdi. İraqın Hava 

Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemi işə düşdü 

və cavab zərbələri endirildi. Dinc əhali zərər 

çəkdi. Silahlı insident getdikcə qızışaraq 2003-cü 

ilə qədər davam etdi və iki ölkə arasında mühari-

bəyə gətirib çıxartdı. 

11 sentyabr 2001-ci il tarixdə Ümumdünya Tica-

rət Təşkilatının və onun yanındakı hündür qüllə-

nin kamikadze təyyarəçilərin terror hücumu nəti-

cəsində dağıdılması münaqişəni daha da qızış-

dırdı. 2002-ci ilin aprelində Böyük Britaniyanın 

baş naziri Toni Bleyer ölkəsinin İraqa qarşı mü-

haribədə iştirakına razılıq verdi. C.Buş taliblərə 

qarşı mübarizəni gücləndirdi. Əfqanıstanda və-

ziyyət gərginləşdi, hərbi əməliyyatlar genişləndi. 

http://www.kitabxana.net/
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Bu arada S.Hüseyn BMT-nin xüsusi komissiyası-

nın ölkəsinə gəlməsinə razılıq verdi və komissiya 

müfəttişləri düz 2003-cü ilin mart ayına qədər ax-

tarışlarını davam etdirdilər, lakin heç bir silah aş-

kar edilmədi. 

Buna baxmayaraq 2003-cü ilin əvvəllərində ABŞ 

hökuməti İraqın nüvə silahına malik olması fikri 

üzərində dayandı və İraqın beynəlxalq ictimaiyyət 

üçün təhlükə ocağı olduğunu qeyd etdi, S.Hüsey-

ni hətta Əl-Qaidə təşkilatını silahlandırmaqda itti-

ham etdi. 

ABŞ-ın kəşfiyyat orqanları isə bunun tamamilə 

əksini söyləyir və İraqda nüvə silahının olmadı-

ğını israrla bildirirdilər. 2002-ci il sentyabrın 18-də 

Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Corc Te-

ner prezident C.Buşa məlumat verdi ki, İraqda 

nüvə silahı yoxdur, İraq başqa hər hansı kütləvi 

qırğın silahına malik deyildir. Bu məruzə MKİ-nin 

hesabatında öz əksini tapdı, amma C.Buşun gös-

tərişi əsasında Konqresə bu haqda bir söz deyil-

mədi.  

Eyni zamanda, 2002-ci ildə MKİ ABŞ-ın keçmiş 

səfiri Cozef Uilsonu Nigeriyaya belə bir missiya 

ilə kəşfiyyata göndərdi: «S.Hüseyn guya Nigeriya 

ilə uran almaq haqqında müqavilə imzalayıb. 

http://www.kitabxana.net/
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Uranın alınması, İraqa göndərilməsi və başqa 

detalları haqqında informasiyanı dəqiqləşdirmək 

lazımdır. İraq nə vaxt, hansı yolla, necə uranı 

alıb, harada zənginləşdirmək fikrindədir? Bütün 

bu suallara cavab tapılmalıdır». 

Cavab isə tezliklə tapıldı. Uilson məxfi kanallarla 

Nigeriyanın dövlət arxivinə, kəşfiyyat idarəsinə, 

təhlükəsizlik məsələlərinə və hərbi ticarət əlaqə-

ləri üzrə nazirliyə giriş əldə etdi və İraqla belə bir 

müqavilənin olmadığını, hətta S.Hüseynin bu mə-

sələ ilə bağlı Nigeriyaya müraciət etmədiyi aydın-

laşdırıldı. Uilson MKİ-yə rəsmi məruzə etdi, MKİ 

isə öz növbəsində C.Buşa məruzə etdi. Amma 

C.Buş yenə də bu məruzəni Konqresdən gizli 

saxladı və Dövlət Departamentinin hesabatına 

salınmamasına nail oldu. 

Hətta bundan sonra C,Buş öz çıxışlarında dəfə-

lərlə bəyan etdi ki, S.Hüseyn Nigeriyadan uran 

almışdır. ABŞ-ın dövlət katibi Kolin Pauell isə heç 

bir əsas olmadan İraqın nüvə silahına sahib ol-

masını iddia edir, fərziyyələrə və mülahizələrə 

üstünlük verərək konkret faktları təkzib edirdi. 

2003-cü il fevralın 5-də Pauell BMT TŞ-nın icla-

sında çoxsaylı «dəlillər» gətirərək deyirdi: 

http://www.kitabxana.net/
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«İraq kütləvi qırğın silahlarına malikdir. Sadəcə, 

S.Hüseyn hələlik həmin silahları beynəlxalq mü-

fəttişlərdən gizli saxlamağa nail olur. Mərkəzi 

Kəşfiyyat İdarəsi bu silahların saxlandığı yeri 

müəyyən edib, amma tam aşkara çıxarmayıb». 

Bu cür saxta və yalan məlumatlar İraqa qarşı mü-

haribəni reallaşdırdı və bəhanəni labüd etdi. Heç 

bir il keçmədi ki, Kolin Pauell Təhlükəsizlik Şura-

sında etdiyi çıxışın həqiqətə uyğun olmadığını, 

onun saxtalaşdırıldığını, hətta haqsızlıq etdiyinə 

görə peşman olduğunu və vicdan əzabı çəkdiyini 

etiraf etdi.  

Yəqin ki, vicdan insana əzab verəndə o bu əzabı 

bölüşmək üçün özünə yer axtarır. K.Pauell vic-

dan əzabını özündə hiss edərkən yer tapa bil-

məsə də, etirafını söyləməyə adam tapmışdı. 

Pauellin etirafı, nədənsə, mətbuatda o qədər də 

sensasiya yaratmadı. 

Görəsən, nə üçün mətbuat bu etirafa ciddi reak-

siya verməmişdi. Zənnimcə, bütün bu kompani-

yanın İraqı vurmaq üçün təşkil olunmasının heç 

kəsə sirr olmaması səbəbindən idi. Axı, «görü-

nən kəndə nə bələdçilik?» 

Pauellin etirafının onsuz da heç bir əhəmiyyəti 

yox idi. Amma hər halda bu etiraf ABŞ-ın irticaçı 

http://www.kitabxana.net/
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siyasətini kəskin surətdə tənqid və ifşa edən bir 

fakt kimi tarixə həkk olunacaqdı. Bu baxımdan, 

həmin etirafı oxucularla bölüşməyi daha münasib 

hesab edirəm və etirafı təqdim edirəm. Beləliklə, 

Pauell yazırdı: 

«Mən 2003-cü ilin fevralında Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının hesabat yı-

ğıncağında məruzə edərkən qeyri-dəqiq, saxta-

laşdırılmış, həqiqətdən uzaq faktlara istinad etdi-

yimə görə bu gün vicdan əzabı çəkirəm. Çox 

təəssüf ki, mənim Şuraya təqdim etdiyim faktlar, 

hadisələr, epizodlar və mənbələr düz deyildi və 

məni yanlışlığa aparırdı. Başa düşürəm ki, bu 

haqsızlıqdır. Amma neyləməli? Mən dövlətin tap-

şırığını yerinə yetirirdim. ABŞ nəyin bahasına 

olursa-olsun İraqa hücum etməli idi. Bunu da 

əsaslandırmaq üçün mən yalan məlumatlara isti-

nad etməyə məcbur idim. Həmin dövrdə öz vəzi-

fəmi yerinə yetirdim. Amma bu gün təəssüf edi-

rəm və çox peşmanam. Elə peşmanam ki, hətta 

vicdan əzabı çəkirəm. Axı, bu müharibədə nə qə-

dər insan həlak oldu. Nə qədər uşaq yetim qaldı. 

Nə qədər tələfat, dağıntı baş verdi. Allah mənim 

günahımdan keçsin». 

http://www.kitabxana.net/
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Bəli, bu, sadəcə, etiraf və peşmançılıq deyil, baş-

qa dövlətə qarşı müharibə etməyə səbəb olan bir 

cinayətdir. Elə bir cinayət ki, onun nəticəsində bir 

ölkə tamamilə dağıdılıb məhv olur, digər ölkələr 

isə çəkilən böyük maliyyə xərcləri üzündən ağır 

böhranla qarşılaşırlar. 

Bir də ki, olmayan vicdanın nə əzabı ola bilər?  

Həmin saxta məlumatlar əsasında məhz 2002-ci 

ilin oktyabr ayında ABŞ Konqresi İraqa hərbi mü-

daxilə haqqında qərar qəbul etdi və öz qərarını 

İraqın kütləvi qırğın silahlarına malik ollması ilə 

əsaslandırdı. Amma bədbəxtlik bürasındadır ki, 

Konqres nümayəndələri qərarı əsaslandıran sü-

butların olub-olmaması ilə maraqlanmadılar. Qa-

nunverici orqanın bu cür ədalətsiz qərar vermə-

sinə heç cür bəraət vermək mümkün deyil. Dün-

yaya demokratiya və azadlıqlar ixrac edən bir öl-

kədə dövlət səviyyəsində sifarişə bir bax! 

Acınacaqlı və faciəli bir sifariş! Özünü demokratik 

ölkə sayan ABŞ-ın tarixində ən qara ləkə! Heç 

kəs tərəfindən bağışlanılmaz, tarix boyu yaddan 

çıxmaz və heç vaxt silinməz qara bir ləkə! 

BMT-nin nizamnaməsinə zidd olaraq İraqda nüvə 

silahının olmasını sübut edən amillərin olmama-

sına baxmayaraq və BMT TŞ İraqa qarşı silah 
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tətbiq etmək haqqında qətnaməsi olmadan 20 

mart 2003-cü ildə ABŞ və müttəfiq dövlətlər İra-

qın ərazisinə soxuldular və ədalətsiz müharibəyə 

girişdilər. 

Məhz bu zaman müharibənin əsl səbəbi aydın 

oldu: Səddamın hakimiyyətini devirmək! 

Dünya ictimaiyyətinə isə aldadıcı məlumat verildi: 

«İraqda kütləvi qırğın silahları var, bu da dünya 

üçün təhlükə mənbəyidir!» 

Yeri gəlmişkən, Amerika Vətəndaş Məsuliyyəti 

Mərkəzi Jurnalistlərin Müstəqilliyi Fondu ilə birgə 

araşdırmalar aparmış və aşağıdakı qənaətə gəl-

mişdir: 

«2001-ci ilin sentyabr ayından 2003-cü ilin sent-

yabrına qədər ABŞ rəhbərliyi İraqa dair 935 ya-

lan məlumat yaymışdır. Yalan məlumatları ilə və-

təndaşları və dünya ictimaiyyətini aldatmaqda bi-

rinci yeri ABŞ prezidenti C.Buş tutur. O, 260 hə-

qiqətə uyğun olmayan, təhrif edilmiş məlumatlar 

çatdırmışdır ki, bunun 232-si İraqın nüvə silahına 

malik olmasına aiddir, 28 məlumat isə İraqın 

guya Əl-Qaidə ilə əlaqəsini sübut edir. Kolin 

Pauell isə 254 dəfə saxtalaşdırılmış məlumatları 

ilə əhalini və dövlət orqanlarını aldatmışdır». 
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Bütün bu yalan məlumatlar və təhrif edilmiş həqi-

qətlər öz işini gördü və nəhayət, müharibə baş-

ladı. 

Müharibənin başlamasına qarşı ictimai-siyasi 

dövlət xadimləri, o cümlədən, Fransanın prezi-

denti Jak Şirak, Almaniyanın kansleri Herhardt 

Şreyder, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin və 

başqaları çıxış etdilər. Bir sıra ölkələrdə İraqa 

qarşı hərbi əməliyyatların aparılmasına kütləvi 

etiraz nümayişləri keçirildi.  

Rusiya kəşfiyyatı daha bir məlumat yaydı: 2001-

ci ildən 2003-cü ilə qədər MKİ-nin üzvləri tərəfin-

dən 14 dəfə ABŞ-a qarşı süni terror hadisələri tö-

rədilmiş, Səddam Hüseynə sui-qəsdlər hazırlan-

mış, 4 dəfə İraqda dövlət çevrilişi törətməyə cəhd 

edilmişdir. 

 

   

 

       

               İraqın ABŞ tərəfindən işğalı 

 

I hissə: ABŞ İraqdan çıxmaq əvəzinə sünni-

şiə qarşıdurması yaradır, süni surətdə terror-

lar təşkil edirdi ki, hər iki məzhəb ayrı-ayrılıq-
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da onların müdafiəsinə ehtiyac duysun və on-

ları köməyə çağırsın 

 

ABŞ işğala qarşı azadlıq müharibəsini ölkə 

daxilində vətəndaş müharibəsinə çevrildi 

 

Hərbi əməliyyatlar 20 mart 2003-cü il tarixdə sə-

hər saatlarında başladı. Əməliyyat «İraq azad-

lığı» kodlaşdırılmış ad altında keçirilirdi. Fars kör-

fəzində keçirilən müharibədən fərqli olaraq müt-

təfiqlər bu dəfə quru qoşunlarını irəli çəkdilər. Kü-

veyt platsdarm rolunu oynadı. Koalisiya qüvvələri 

şimal cəbhəsindən də hücuma keçməyi planlaş-

dırdılar, lakin Türkiyənin buna imkan verməməsi 

vəziyyəti gərginləşdirdi. Türkiyə ABŞ əsgərlərinin 

öz ərazisində məskunlaşmasının əleyhinə çıxdı. 

Türkiyə parlamenti İraqa qarşı dəhliz rolunu oy-

namaqdan imtina etdi. 

Amma buna baxmayaraq ABŞ və Böyük Brita-

niya hərbi qüvvələri Bağdada maneəsiz daxil ol-

dular. Maraqlı odur ki, Bağdad döyüşsüz təslim 

oldu. Koalisiya qüvvələrinin 5 diviziyası heç bir 

müqavimətə rast gəlmədən ölkənin içərilərinə 

doğru hərəkət etdi və aprelin 9-da Bağdada girdi. 
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S.Hüseynin heykəli milyonlarla insanın gözü qar-

şısında qaldırıcı kranla yerə yıxıldı.  

Aprelin 15-də Tiqrit şəhəri alındı. 

Bir ay yarım davam edən müharibədə koalisiya 

qüvvələri 172 nəfər itki ilə üzləşdi: Onlardan 139 

amerikalı, 33 britaniyalı idi. 

Qeyri-rəsmi məlumata görə 9200 İraq əsgəri və 

7300 dinc sakin həlak olmuşdu. 

Londonun «Qardian» qəzeti Nobel mükafatı lau-

reatı, yazıçı Cozef Stiqlitsin araşdırmalarını dərc 

etdi: ABŞ bu müharibədə 9 milyard dollardan çox 

zərər çəkdi. Ümumilikdə, İraq müharibəsi bəşə-

riyyətə 6 trilyon dollar ziyan vurmuşdur. Bu rəqə-

min yarısı isə ABŞ-ın payına düşür». 

İraqa müdaxilə dövründə əməliyyatın mərkəzi qə-

rargahı Qətərin Doxa şəhəri olmuşdur. Hərbi 

əməliyyatlara əvvəlcə general Tommi Frenks, 

sonra isə general Con Abizaid başçılıq etmişdir.  

Ölkə bir neçə işğal olunmuş ərazilərə bölündü: 

Bağdad, «sünni üçbucağı», İraqın şimal rayonları 

və qərb əyaləti Əl-Ənbər amerikanların, şiələrin 

toplaşdığı cənubi Bağdad Çoxmillətli diviziyanın -  

Polşanın, İspaniyanın, Ukraynanın, İtaliyanın və 

Mərkəzi Amerika ölkələrinin hərbi qüvvələrinin, 
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İraqın ən cənub nöqtəsi olan Bəsrə isə britaniya-

lıların nəzarəti altına keçdi.  

Müharibədən dərhal sonra beynəlxalq təhqiqat 

qrupu kütləvi qırğın silahlarının axtarışına çıxdı 

və 2004-cü ildə yekun hesabatını verdi. Hesabat-

da İraq ərazisində koalisiya qüvvələrinin hücumu 

ərəfəsində nüvə silahının aşkar olunmadığı öz 

əksini tapdı. 

Bundan sonra ölkədə partizan müharibəsi geniş-

ləndi. Səddam tərəfdarları və Baas partiyasının 

fəalları partizani qrupları təşkil edərək müdaxiləçi 

qüvvələrə qarşı mübarizəyə keçdilər. 

2003-cü il iyulun 22-də 101-ci hava desant divizi-

yasının əsgərləri ilə atışmada Səddamın oğulları 

– Udey və Qusey həlak oldular.  Dekabrın 13-də 

isə Səddam Hüseyn özü Tiqrit ətrafında ələ keçi-

rildi.     

ABŞ ŞİƏ-SÜNNİ QARŞIDURMASI YARADIR. 

2004-cü ilin əvvəllərində İraqda nisbi sakitlik 

hökm sürdü. Amma bu sakitlik elə bil ki, aldadıcı 

xarakter daşıyırdı. Mart-aprel aylarında ölkədə 

partizan hərəkatı vüsət aldı. Sünni-şiə məzhəb-

ləri arasında konflikt gərginləşdi. Uzun zaman 

sünnilərin hakimiyyətdə olduğundan narazı qalan 

şiələr bu dəfə hakimiyyəti öz əllərində cəmləşdir-
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mək istəyirdilər. Lakin koalisiya qüvvələri növbəti 

ildəki seçkilərə qədər Keçid Hökuməti yaratmış-

dılar ki, həmin hökumət İraqı  seçkilərə qədər 

idarə edəcəkdi. Bu hökumət şiələrə sərf etmirdi. 

Bundan ehtiyatlanan ABŞ hərbi qüvvələri şiələrə 

qarşı təzyiq göstərməyə başladı. Şiələrin tanın-

mış axundu Müqtəda əs-Sədr buna cavab olaraq 

İraqdan işğalçı qüvvələrin çıxarılmasına və öl-

kədə demokratik islam dövlətinin yaradılmasına 

dair çağırış etdi. Əs-Sədr silahlı könüllü dəstə ya-

ratdı və koalisiya qüvvələrinə qarşı üsyana qalx-

dı. Aprelin 4-də şiələr ümumi üsyan etdilər və 

Nəcəf şəhərində qanlı döyüşlər baş verdi.  

Şiələrin bu üsyanı sünnilərin Falluc rayonundakı 

etirazları ilə üst-üstə düşdü. Bağdadın cənubun-

da yerləşən bu yaşayış məntəqəsində amerikan-

lar böyük itiki vermişdilər. Martın 31-də Fallucda 

amerikanlara məxsus firma maşınını yandırmış, 

maşında yanan cəsədləri körpünün üstündən as-

mışdılar.    

ABŞ əsgərləri İraqdan çıxmaq əvəzinə sünni-şiə 

qarşıdurması yaradır, süni surətdə terrorlar təşkil 

edirdilər ki, hər iki məzhəb ayrı-ayrılıqda onların 

müdafiəsinə ehtiyac duysun və onları köməyə 

çağırsın. 
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Əl-Qaidə təşkilatının İraq üzrə rəhbəri Əbu Musa-

bəy-əs-Zərkavinin amerikan əsgəri Nikolas Ber-

qanın başını balta ilə kəsməsi Fallucda ABŞ-a 

qarşı kəskin nifrətin olmasını göstərirdi. Səbəb 

ABŞ dəniz pexotasının Falluca hücum etməsi və 

orada vəhşiliklər və zorakılıqlar törətməsi olmuş-

dur.  

2004-cü ilin iyunun 28-də Müvəqqəti Koalisiya 

Hökuməti öz səlahiyyətlərini İraq Keçid Hökumə-

tinə təhvil verdi. Şiələr bundan nairazı qalsalar 

da, sünnilər də razı qalmadı.  

Şiələr hakimiyyətdə onlara yer verilməməsindən 

narazılıq edir, sünnilər isə hələ də onlara qarşı 

təxribatların davam etməsindən gileylənirdilər. 

2004-cü ilin aprelində isə amerikanlara məxsus 

olan Əbu-Qreyb həbsxanasında iraqlı məhbus-

lara qarşı zorakılıq və işgəncələrin verilməsi haq-

da məlumatlar dolaşmağa başladı və bir müddət-

dən sonra məhbuslar üzərində təhqiramiz hərə-

kətlər edən ABŞ əsgərlərinin videogörüntüləri te-

lekanallarda nümayiş olundu. 

2005-ci il yanvarın 30-da ölkədə parlament seçki-

ləri keçirildi. Amma seçkilər münaqişələrlə mü-

şayiət olundu, sünni-şiə qarşıdurması dərinləşdi,  

iğtişaşlar törədildi. 
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İlin sonunda yeni Konstitusiya qəbul olundu. 

Dekabrın 15-də yeni parlament seçkiləri baş 

tutdu. Şiələrə məxsus olan Birləşmiş İraq Alyansı 

48 faiz səs toplayaraq qalib gəldi və Milli Məclis-

də 128 yer qazandı. Bütün sünni partiyaları 58 

yer, kürdlər 53 yer tutdu. 

Şiələrin hakimiyyətə gəlməsi bu iki məzhəb ara-

sında olan ixtilafları daha da dərinləşdirdi. Ölkədə 

şiə və kürd dövlətlərinin yaradılması haqqında 

şayiələr yayıldı. Sünnilərlə şiələri birləşdirən yal-

nız ABŞ əsgərlərinin ölkədən çıxarılması tələbi 

idi.  

ABŞ hökuməti qorxdu və təxribat planlarına 

keçdi. 2006-cı il fevralın 22-də Cəmariyyədə Əl-

Əsgəriyyə məscidində partlayış baş verdi. Tələfat 

olmasa da, dağıntı oldu, məscidin qülləsi sökül-

dü.  

Ertəsi gün sünnilərə məxsus məscid partladıldı, 4 

nəfər yaralandı, 2 nəfər öldü. Sünnilərlə şiələrin 

münaqişəsi qızışdı. Hər iki məzhəbə aid olan 

qruplaşmalar arasında qanlı döyüşlər baş verdi, 

qətllər törədildi. Sünnilər şiələri, şiələr sünniləri 

öldürürdülər. 
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İşğalçılara qarşı azadlıq müharibəsi ölkə daxilin-

də vətəndaş müharibəsinə çevrildi. İraqın küçələ-

rində hər gün onlarla meyid aşkar olunurdu. 

 

II hissə: “Biz sünnilərlə şiələrin arasına əda-

vət toxumunu o qədər sıx səpmişik ki, bun-

dan sonra onun qarşısını nəinki onların özləri, 

heç biz də ala bilməyəcəyik”. 

 

ABŞ-ın «barmağı» hara dəyirsə, orada heç 

vaxt sülh və sabitlik bərpa olunmur, əksinə, 

bu təcavüzkar dövlət hara soxulursa, orada 

yaxşı-yaman dolanan xalqın vəziyyəti daha da 

ağırlaşır, terrorçuluq, qətllər, iğtişaşlar baş 

qaldırır 

 

2006-cı ilin dekabrın 30-da Səddam Hüseyn 

edam olundu. Dünya ictimaiyyətinin gözü qarşı-

sında onun asılması nümayiş etdirildi. Məhkə-

mədə S.Hüseyn 1982-ci ildə Əl-Duceyl kəndində 

şiələrə qarşı kütləvi qətllər törətməkdə günahlan-

dırıldı və 2006-cı ilin noyabr ayında ona ölüm 

hökmü kəsildi. Məhkəmədə S.Hüseynin kürdlərə 

qarşı amansız rəftarı da araşdırıldı və cinayətinə 

əlavə olundu. 
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2007-ci ilin yanvarın 10-da Corc Buş ABŞ-ın 

İraqda yeni strategiyasını elan etdi və «Yeni 

dalğa» adı altında həyata keçirilən bu strategiya-

nın əsas məqsədinin İraqa ABŞ-dan daha 21 min 

hərbi qulluqçu göndərilməsini nəzərdə tuturdu. 

Bu kontingentin göndərilməsini İraqda təhlükəsiz-

liyin qorunması ilə əlaqələndirən ABŞ administra-

siyası gələcəkdə qanlı döyüşlərin olacağından 

ehtiyatlanırdı. Corc Buş özü etiraf etmişdi ki, «bizi 

hələ ağır və qanlı illər gözləyir. Təkcə İraq əhalisi 

yox, bizim əsgərlərimiz də böyük itki ilə üzləşə-

cək. Hər halda bu qaçılmazdır». 

Çoxları elə düşünürdü ki, Səddam Hüseyn rejimi 

devrildikdən sonra İraqda xoş günlər başlayacaq, 

əhalinin rifah halı yaxşılaşacaq, sülh və sabitlik 

bərpa olunacaq.  

Tarix göstərdi ki, bu belə deyil. ABŞ-ın «bar-

mağı» hara dəyirsə, orada heç vaxt sülh və sabit-

lik bərpa olunmur. Əksinə, bu təcavüzkar dövlət 

hara soxulursa, orada yaxşı-yaman dolanan xal-

qın vəziyyəti daha da ağırlaşır, terrorçuluq, qətl-

lər, iğtişaşlar baş qaldırır. Bunu amerikanlar öz-

ləri də bəzən təsdiq edirlər. 

Belə ki, respublikaçı senator Çak Hagel C.Buşun 

mürtəce siyasətini və siyasi səhvlərini «Vyetnam 
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müharibəsindən sonra xarici siyasətdə ən təhlü-

kəli addım» kimi qiymətləndirirdi. 

2007-ci ildə bir qrup demokrat konqresmen 

«Amerika əsgərlərinin İraqdan çıxarılması» pla-

nını işləyib hazırlamışdı. Lazım olan 60 səsdən 

48 nəfər bunun lehinə səs verdiyinə görə qərar 

qəbul edilməmişdi.  

«Mücahidlər şurası»nın lideri Əbu-Abdulla əl-

Bağdadi ABŞ-ı müharibədə məğlub olduğunu eti-

raf etməyə çağırırdı və qeyd edirdi ki, «qələbə 

heç də S.Hüseynin devrilməsi ilə başa çatmır, 

İraq mücahidləri işğalçılara qarşı daim mübarizə 

aparacaqlar». 

ABŞ sünni-şiə qarşıdurmasını daha da gücləndir-

mək üçün yollar axtarır, yeni üsullara əl atır, plan-

lar hazırlayırdı. «Qanın və qayda» (LAV ənd 

ORDER) əməliyyatı bu planlardan birinin tərkib 

hissəsi kimi sünni-şiə mübarizəsinin gücləndiril-

məsinə xidmət edirdi.  

Əməliyyat şiələrə qarşı təxribat törətməkdə sün-

nilərə kömək etməkdən ibarət idi. Bağdada əlavə 

qüvvələr gətirilmişdi ki, bir sıra terror aktlarını hə-

yata keçirməkdə və partlayışlar törətməkdə kö-

mək etsinlər. BMT-nin baş katibi Pan Gi Mun 

İraqa gələndə 2007-ci ilin martında onun yerləş-
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diyi iqamətgahın yaxınlığında mina partladıldı. 

Bunu şiələrin təxribatı kimi qələmə verdilər. Son-

ra sünnilərin toplaşdığı yarmarkanı partlatdılar. 

Bundan sonra ABŞ-İraq əsgərləri birləşərək şiə-

lərə qarşı silsilə terror aktları törətməkdə sünni-

lərə kömək göstərdilər və İraqın cənub-qərbində 

Diyala əyalətində 70 şiə müsəlmanı qətlə yetirildi. 

Sünni-şiə qırğını getdikcə qızışdı və bütün ölkəni 

bürüdü. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, Bağdadda hər 

kəs bronejilet geyməyə məcbur olurdu. Hər ad-

dımda terror təhlükəsi var idi. 

ABŞ öz əsgərlərini bu əyalətdən o birinə «atır», 

müsəlmanlar arasında ədavəti qızışdırmaqda da-

vam edir, müsəlmanlar da bir-birini qırırdılar. Ağ 

Evin marağı o qədər güclü idi ki, köhnə üsyançı-

lara ayda 1000 dollar mükafat verirdi və bunun 

müqabilində onların tələbləri yerinə yetirilirdi. 

İraqda sünni-şiə konflikti o dərəcəyə gəldi çatdı 

ki, ABŞ-da növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində 

ABŞ hökuməti terrorun qarşısını almaqda aciz 

qalmışdı.  

Amerika generalı Rik Linç deyirdi: «Biz sünnilərlə 

şiələrin arasına ədavət toxumunu o qədər sıx 

səpmişik ki, bundan sonra onun qarşısını nəinki 

onların özləri, heç biz də ala bilməyəcəyik». 
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Sünnilərdən biri isə şiələrə qarşı öz nifrətini belə 

izah edirdi: «Biz amerikanlara nifrət edirik, «Əl-

Qaidə»yə ondan çox nifrət edirik, şiələrə isə bun-

ların ikisindən də çox nifrət edirik». 

Hələ o dövrlərdə Pentaqonun rəhbəri D.Rams-

feld sünnilərlə şiələrin bir-birini qırmasını, kürdlə-

rin isə hər iki müsəlman məzhəbinə qarşı vuruş-

masını adi hal kimi qiymətləndirərək demişdi: 

«ABŞ öz siyasətini bu qrupların bir-birini məhv 

etməsi üzərində kökləmişdir. İraqda dini və milli 

qarşıdurma heç vaxt dayanmayacaq. Buna görə 

də ABŞ ordusu İraqdan çıxmamalıdır». 

İNSAN TƏLƏFATI. Təkcə 2007-ci ilin mart-aprel 

aylarında İraqda 1586 nəfər dinc insan həlak 

oldu. 2006-cı ilin son iki ayında isə 2871 nəfər öl-

dürülmüşdü.  

ABŞ bu rəqəmləri müqayisə edərək «lovğalanır-

dı» ki, ölümün sayı aşağı duşub. Nəzərə alsaq ki, 

insan tələfatı amerikan əsgərləri arasında da baş 

verib, buna «lovğalanmağa» dəyərmi? 

Təkcə 2007-ci il ərzində həlak olmuş ABŞ əsgər-

lərinin sayı 1200 nəfərdən çox idi. 

BBC telekanalının keçirdiyi sorğu nəticəsində 70 

faiz iraqlı situasiyanın daha da gərginləşdiyini de-

yirdilər. Onlar iki ay ərzində 6000 adamın qətlə 
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yetirildiyini vurğulayırdılar. Əyalətlərdə anarxiya-

nın və xaosun hökm sürdüyündən narazılıq edir 

və bu vəziyyətin yaranmasında ABŞ hökumətini 

lənətləyirdilər. 

13 oktyabr 2011-ci il tarixdə Cosualtes.orq. saytı 

ABŞ-İraq müharibəsində on minlərlə hərbçinin və 

yüz minlərlə dinc İraq əhalisinin məhv edildiyini 

bildirmişdi. Döyüşlərin birinci mərhələsində təkcə 

Benqazidə 4532 nəfər ölən, 32485 nəfər yarala-

nan olmuşdu. 317 nəfər amerikalı, 187 nəfər bö-

yük britaniyalı hərbi qulluqçu həlak olmuşdu. 

«Opinion Research Buziness» təşkilatı İraq əhali-

sinin ölənləri və yaralananları haqqında araşdır-

malara başladı və apardığı 6 ay ərzindəki tədqi-

qatın nəticəsində məlum oldu ki, 1 milyon 450 

min nəfər İraqın dinc əhalisi müharibədə ABŞ əs-

gərləri və koalisiya qüvvələri tərəfindən qətlə yeti-

rilmişdir. Təşkilat daha üç ay araşdırmanı davam 

edərək dəqiqləşdirmə aparmış və bu rəqəmin 

konkret olaraq 1 milyon 154 min olduğunu elan 

etmişdir. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2006-cı ilin 

yanvar ayına olan məlumatında bildirilirdi ki, İraq 

əhalisi müharibədə 253 nəfər günahsız qurban 

vermişdir. ABŞ-ın nüfuzlu Con Hopkins Universi-
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teti 2003-cü ildən başlayaraq hər il 100 mindən 

çox adamın öldüyünü, 150-180 min adamın yara-

landığını «The Lanch» qəzetində bildirmişdi. 

 Hələ bu harasıdır? Müharibədə insan tələfatının 

olması adi haldır. Amma dinc insanların qırıl-

ması, onlara odlu silahlardan atəş açılması, avia-

siya zərbələrindən və kimyəvi slahlardan istifadə 

edilməsi insanlığa və bütün bəşəriyyətə qarşı tö-

rədilmiş ağır bir cinayət deməkdir! 

Heç bir dövlət özünə bəraət qazandıra bilməz ki, 

dinc insanlara qarşı qırğın törədilməsini əsaslan-

dırsın. BMT, Avropa İnsan Hüquqları Konvensi-

yası və digər beynəlxalq təşkilatlar dinc insanla-

rın günahsız şəkildə öldürülməsinin qəti əleyhinə-

dirlər. Buna görə ABŞ və Böyük Britaniya höku-

məti bu cinayəti törətdiklərinə görə beynəlxalq tri-

bunala verilməli, günahkarlar bəşəriyyət qarşısın-

da cavab verməli, dinc insan qırğını törədənlər ci-

nayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı idilər! İnsan 

amili hansısa dövlətin marağına qurban verilirsə, 

bu dövlətin maraqları üzündən milyonlarla dinc 

və günahsız insan həlak olursa, bunu yalnız vəh-

şilik və alçaqlıq adlandırmaq olar! 
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Dinc insanlara qarşı kimyəvi silahlardan istifadə 

edildiyi faktı da təsdiq edilmişdir ki, bu hərəkət 

həmin vəhşiliyin davamı və tərkib hissəsidir. 

 

 

 

 

                ABŞ bəşəriyyətin düşmənidir! 

 

ABŞ dinc əhaliyə qarşı kimyəvi silahdan isti-

fadə etmişdir 

 

Beynəlxalq Koalisiya qüvvələri İraq müharibə-

sində dinc əhaliyə qarşı «ağ fosfor»dan isti-

fadə etmişdilər 

 

2003-cü ilin 18-21 aprelində Əl-Nasiriyyə şəhəri 

yaxınlığında gedən döyüşlərdə koalisiya qüvvələ-

rinin məğlub olduğu durumda ABŞ ordusu şə-

hərə kimyəvi silah olan «yandırıcı ağ fosfor» bu-

raxdı. Pentaqon polkovniki Barri Vinebl Naisriy-

yəyə fosfor buraxdıığını etiraf edərək təkəbbürlü 

müsahibəsində bunun sonralar acı nəticələr ve-

rəcəyi haqda fikirlərini utanmadan «Nyu York 

Tayms»a danışırdı. O deyirdi: 
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«Ağ fosfor 150 metr radiusda bütün canlıları 

məhv edir, 350 metr radiusda isə yandırıcı xas-

səyə malikdir, dərini 30 dəqiqə ərzində deşik-de-

şik edib infeksiya yaradır, qaşınma başlayır». 

Pentaqonun şefi Donald Ramsfeld isə ABŞ-ın 

bütün müharibələrdə ağ fosfordan istifadə etdiyini 

gizlətmir və bunu adi hal hesab edirdi: «Ağ fosfor 

ABŞ-ın müharibələrdə istifadə etdiyi adi hərbi 

instrumentdir». 

Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin «Adi silahlar 

haqqında Konvensiyası»nın III protokolunun əla-

vəsində hər cür yandırıcı, dağıdıcı və başqa bu 

kimi  xassəyə malik olan kimyəvi, bakterioloji və 

nüvə silahlarından istifadə edilməsinə qadağa 

qoyulmuşdur. ABŞ isə məsuliyyətdən qaçmaq 

üçün bu sənədi konqresdə ratifikasiya etməmiş-

dir. Buna görə də istənilən müharibədə günahsız 

insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsinə səbəb 

olan istənilən silahdan istifadə edir və hər zaman 

da məsuliyyətdən qaçır.  

İraqa «fosfor bombası»nın atılması bütün dün-

yanı, hətta koalisiyanı təmsiil edən dövlətləri də 

sarsıtmışdı. Hətta İtaliya hökuməti buna rəsmi 

etirazını bildirmişdi. Fransanın nüfuzlu «Mondi» 
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qəzeti kimyəvi bombadan istifadə edilməsini «İn-

sanlığa qarşı düşünülmüş qəsd» adlandırmışdı. 

Rusiyanın «Arqumentı i faktı» qəzeti bunu «Qər-

bin Şərqə qarşı vəhşiliyi» kimi qələmə vermişdi. 

Buna baxmayaraq ABŞ ordusunun əsgərləri 

2004-cü il mayın 19-da Mukaradibdə qanlı qırğın 

törətdilər. 

14 noyabr 2005-ci ildə Haditdə dinc insanları gül-

ləbaran etdilər. 

2006-cı ilin martın 22-də novruz bayramı ərəfə-

sində ABŞ ordusunun azğınlaşmış əsgərləri Bağ-

dadın şimal-şərqində yerləşən İşaku şəhərində 

28 günahsız dinc əhalini qətlə yetirdilər, 14 qa-

dını və 7 qız uşağını zorladılar.  

Təkcə 2004-2005-ci illərdə 12 min günahsız iraqlı 

terrorun qurbanı olmuş və qətlə yetirilmişdi.  

ABŞ əsgərləri ayrı-ayrı qruplar şəklində məscid-

lərə, bazarlara, avtobuslara daxil olur, Əl-Qaidə-

nin adından partlayışlar və terror aktları törədirdi-

lər. 

«Hyuman royts» qəzeti yazır ki, ABŞ ordusu 

2002-ci ildə xlordan istifadə edərək 285 nəfər 

dinc insanın ölümünə səbəb olan hərbi əməliyyat 

aparmışdılar.    
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Elə bunun nəticəsi idi ki, prezidentlik dövrünün 

axırıncı həftəsində C.Buşun İraqa növbəti səfəri 

zamanı mətbuat konfransında Asif Zərdabi adlı 

bir jurnalist qəflətən ayaqqabılarını çıxarıb uca-

dan «Al, İraq əhalisinin vida öpüşü» deyərək Bu-

şun üzərinə atdı, amma ayaqqabılar ona dəymə-

yib düz yanından keçdi. 

ABŞ prezidentinə İraqda ayaqqabıların atılması 

İraq əhalisinin ABŞ-ın təcavüzkar və işğalçılıq si-

yasətinə olan nifrətinin rəsmi ifadəsi demək idi! 

Ayaqqabılardan sonra C.Buş nəinki İraqdan, hət-

ta hakimiyyətdən getməli və bu zorakı siyasətə 

son qoymalı idi. Lakin o, utanmadan bunu adi hal 

hesab edərək «cəmiyyətin demokratiyası» adlan-

dırdı və həyasızcasına gülümsəyərək zaldan 

çıxdı. 
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                      İveroalienlərin Liviya siyasəti 

 

Vətəndaş müharibəsi, yoxsa “natəmiz Qərbin  

çirkin təxribatı” 

 

Hadisələrə şərh verməzdən əvvəl, ilk növbədə, 

onu qeyd etmək lazımdır ki, Liviyada heç də və-

təndaş müharibəsi baş vermədi. Sadəcə, maraqlı 

qüvvələr bunu vətəndaş müharibəsi adlandırdı.  

Əslində, isə bəzi narazı qüvvələr nümayişlərə 

çıxdı, müxalifət bundan istifadə edərək silahlandı, 

NATO-nun birləşmiş koalisiya qüvvələri isə üs-

yançılara kömək edərək hərbi texnikanıı ölkənin 

içərilərinə yeritdi, aviasiya zərbələri ilə Qəddafi 

qüvvələrini sarsıtdı və hakimiyyəti devirdi. Müha-

ribənin qısaca xülasəsi budur.  

İndi isə təfərrüatı ilə şərhlərə keçək. 

Hər şey Qəddafiyə ünvanlanmış müraciətdən 

başladı. 2011-ci il fevralın 15-də tanınmış vəkil 

və hüquq müdafiəçisi Fəthi Terbil həbs olundu. 

Fəthi 1996-cı il iyunun 26-da «Əbu Salim» həbs-

xanasında qiyam etmiş dustaqlara qarşı güllələn-
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mə işini aparır və günahkarların cəzalandırılma-

sını tələb edirdi. Hüquq müdafiəçisinin həbsi 213 

nəfər ziyalının -  vəkil, müəllim, həkim, professor, 

mühəndis və hərbçilərin hiddətinə səbəb oldu və 

onlar hakimiyyətə Fəthinin azadlığa buraxılması 

tələbi ilə müraciət etdilər. Müraciətdə fevralın 17-

ə aksiya təyin olunması barədə xəbərdarlıq edildi 

və Qəddafinin istefaya getməsi məsələsi qoyul-

du. Müraciətdə deyilirdi: 

«Qəddafi və onun ailə üzvləri hakimiyyəti xalqın 

təmsilçilərinə güzəştə getməli, liberalizmə, plüra-

lizmə yönəlmiş hərəkata mane olmamalıdır. Qəd-

dafi istefa verməlidir». 

Fevralın 17-ə aksiya təyin olunmasına baxmaya-

raq elə Fəthi həbs olunan gün, yəni fevralın 15-

də və 16-da nümayişçilər Benqazinin küçələrinə 

çıxdılar, həlak olmuş dustaqların şəkillərini əllə-

rində tutaraq hökumət binasının qarşısında etiraz 

aksiyalarına başladılar. Onlar əvvəlcə Fəthinin 

azadlığa buraxılmasını, sonra islahatlar aparıl-

masını, daha sonra isə Qəddafinin istefasını tə-

ləb edən şüarlar səsləndirdilər.   

Onların bu aksiyası itkisiz ötüşdü. Amma fevralın 

17-də etiraz dalğası bütün Benqazini və digər şə-

hərləri – Bevid, Zentan, Rujban, Derna şəhərlə-
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rini bürüdü. Hakimiyyət nümayəndələri nümayiş-

çiləri sakitləşdirməyə cəhd göstərsələr də, silah-

dan istifadə etmədilər, zor tətbiq olunmadı və 

yüngül toqquşma baş verdi. Bu toqquşma nəticə-

sində ölənlər və yaralananlar olmasa da, xəsarət 

alanlar oldu. Amma nümayişçilər geri çəkilmədi-

lər və silahlı üsyana qalxdılar. Liviya ordusunun 

bəzi hissələri üsyançıların tərəfinə keçdi. Daxili 

İşlər Nazirliyinin rəhbəri, ordu generalı Əbdül Fət-

tah Qəddafi ilə əlaqəni kəsdi və ordunu üsyançı-

ların tərəfinə keçməyə çağırdı. Bu çağırışdan 

sonra ölkənin silahlı qüvvələri iki yerə parçalandı, 

üsyançıların sıraları genişləndi və onlar silah-sur-

sat əldə etdilər. 

Fevralın 20-də Əl-Cəzirə kanalına istinad edən 

kütləvi informasiya vasitələri dəhşətli xəbər yay-

dılar: «Liviya hökuməti dinc insanlara qarşı qırğın 

törətmiş, əhaliyə artilleriya və hərbi vertolyotlar-

dan atəş açması nəticəsində 200 nəfər həlak ol-

muş və 800 nəfər yaralanmışdır. Dinc insanlara 

qarşı odlu silahdan, avtomat və pulemyotlardan, 

aviasiyadan istifadə edilməsi haqqında əmr Qəd-

dafi tərəfindən imzalanmışdır» 
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Bu məlumat dünya mətbuatını çalxaladı və Qəd-

dafi mətbuat səhifələrində «cəllad», «qəddar», 

«öz xalqının düşməni» kimi qələmə verildi. 

İslam şeyxi Yusif Əl-Hərdayi isə onun ölümünə 

fərman verdi: «Qəddafinin əli öz xalqının qanına 

batmışdır. Buna görə o, öldürülməlidir!» 

Amma Qəddafini tanıyanlar onun öz xalqına qar-

şı heç vaxt belə hərəkətə yol verə bilmədiyinə 

inanır və bunu təxribat hesab edirdilər. 

Uqandanın prezidenti Yover Haqut Musəvini mət-

buatda gedən bu məlumatın həqiqətə uyğun ol-

madığını bəyan etdi və bildirdi ki, nümayişçilər 

artıq öz statusunu dəyişib dövlət çevrilişinə cəhd 

edən üsyançılara çevriliblər. 

Venesuelanın, Boliviyanın, digər Afrika ölkələri-

nin rəhbərləri, hətta Rusiyanın siyasi analitikləri 

dinc əhalinin güllələnməsini Qəddafi qüvvələri tə-

rəfindən yox, ABŞ, Fransa, İngiltərə və NATO-

nun hərbi qüvvələri tərəfindən törədilmiş təxribat 

adlandırırdılar. 

Böyük Britaniyanın kəşfiyyat idarəsi belə bir bə-

yanat yaydı ki, guya Qəddafi Venesuelaya qaçıb. 

Bu xəbəri hətta Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin 

şefi Uilyam Xeyq 21 fevral 2011-ci il tarixdə rəsmi 

olaraq təsdiqlədi. 
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Amma çox keçmədi ki, həm Əl-Cəzirəyə istinad 

olunan «Qəddafi öz xalqına qarşı artilleriya və 

hərbi vertolyotdan istifadə edərək qırğın törədib» 

xəbəri, həm də onun Venesuelaya qaçması haq-

qında ingilislərin verdiyi məlumat özünü doğrult-

madı və bir çox kütləvi informasiya vasitələri tərə-

findən təkzib olundu.  

Qəddafi isə öz növbəsində ona qarşı təxribat 

kompaniyasına cavab vermək üçün ertəsi gün 

birbaşa televiziyada göründü və öz xalqına mü-

raciət etdi. Fevralın 20-də baş verənləri «natəmiz 

Qərbin çirkin təxribatı» adlandırdı və belə bir bə-

yanat verdi.  

QƏDDAFİNİN BƏYANATI. «Əziz Liviya xalqı! 

Təxribata uymayın ! Mən heç vaxt sizə qarşı si-

lah işlətməmişəm və  işlətmərəm! Siz mənim öv-

ladlarımsınız. Ata öz övladına qarşı necə silah iş-

lədə bilər? Məgər siz bilmirsiniz ki, natəmiz Qərb 

çirkin təxribat aparır? Liviyada baş verənlər ABŞ-

ın və Qərbi Avropanın yabançı əməlləridir. Onla-

rın məqsədi Liviyanı diz çökdürməkdir. Siz bunu 

başa düşməlisiniz. Bu murdar kafirlər və Allahsız-

lar sizi yoldan çıxartmışdır. Onların yalanlarına 

və təxribatlarına uysanız Liviyanı məhv edərsiniz. 

Mənimlə olun, bu kafirlərə qarşı birgə vuruşaq. 
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Qoy Allah Liviyanın xilası üçün bizə yardımçı 

olsun. Onlar deyirdilər ki, mən Venesuelaya qaç-

mışam. Görürsünüz ki, mən sizinlə bir yerdəyəm. 

Mən heç yerə qaçmamışam, qaçmayacağam. Li-

viyanın azadlığı uğrunda şəhid olana qədər dö-

yüşəcəyəm. Bu döyüşdə mənimlə bir yerdə olan-

lar da, olmayanlar da mənim övladlarımdır. 

Amma mən övladlarımın hamısının bir yerdə ol-

masını arzu edirəm. Qoy bir övlad o birinə qarşı 

güllə atmasın». 

Qəddafinin bu müraciətindən sonra yüzlərlə üs-

yançı onun tərəfinə keçdi. Eyni zamanda, onun 

öz xalqına qarşı silah işlətmək əmrini verməsi 

təsdiq olunmadı və fevralın 20-də nümayişçilərin 

güllələnməsi haqqında maraqlı və sensasiyalı 

faktlar üzə çıxdı.  

«Britiş Civilians for Peça in Libya» Qeyri-Höku-

mət Təşkilatı müstəqil surətdə apardığı tədqiqa-

tın hesabatını açıqladı və digər nüfuzlu qeyri-hö-

kumət təşkilatları və bəzi hüquq araşdırma mər-

kəzləri həmin hesabatı təsdiqlədilər. 

Hesabatda birmənalı olaraq qeyd olunurdu:  

«20 fevral 2011-ci ildə Benqazidə nümayişçilərin 

güllələnməsi Qəddafiyə tabe olan qüvvələr tərə-

findən törədilməmişdir. Qəddafi belə əmr vermə-

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 
 

39 

mişdir. Benqazi şəhəri əsasən üsyançıların nəza-

rəti altında olduğundan, şəhərin ətrafını üsyançı-

lar qoruduğundan Qəddafi qüvvələri artilleriyanın 

bura gətirilməsini həyata keçirməyiblər. Üstəlik, 

Benqazidə və bütün Kirenaikidə hakimiyyət üs-

yançıların əlinə keçməkdədir. Dinc nümayişçilərə 

atəş açılması naməlum qüvvələrin təxribatıdır». 

Hesabat verilsə də orada göstərilən naməlum 

qüvvələrin adları açıqlanmır və araşdırılmır. He-

sabatdan sonra mətbuata açıqlama verən təşkilat 

nümayəndələri qeyri-rəsmi olaraq bu aksiyanın 

koalisiya qüvvələri tərəfindən törədildiyinə eyham 

vurdular və məlum oldu ki, Qəddafi haqlı imiş. 

Təşkilatın bu bəyanatı fevralın 24-də Kirenaiki 

ərazisinin tam olaraq üsyançıların əlinə keçməsi 

faktı ilə bir daha təsdiqləndi və fevralın 26-da 

Benqazidə Liviyanın Müvəqqəti Hökumətinin elan 

olunması Qəddafinin bir daha haqlı olmasını sü-

but etdi.  

Bu da o deməkdir ki, Qəddafi həqiqətən Benqa-

zidə fevralın 20-də qan tökməmiş, öz xalqına 

qarşı qanlı əmr verməmişdir. 

Bəs, əslində, nə baş vermişdir? Bu təxribat kimə 

və nə üçün lazım olmuşdur? 
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şu-

rasının (BMT TŞ) 26 fevral 2011-ci il tarixli 1970 

saylı qətnaməsi dolayı yolla da olsa bu suala ca-

vab verir.  

Qətnamə Qəddafiyə və onun yaxınlarına qarşı 

sanksiya tətbiq edilməsini nəzərdə tuturdu.  

ABŞ artıq Liviyaya qarşı dişini qıcıtmışdı. Nəyin 

bahasına olursa-olsun bu ölkəyə müdaxilə etmək 

qərara alınmışdı. Bu məqsədlə istənilən varianta 

əl ata bilərdi. Ərəb dünyasının qəhrəmanı elan 

olunan Qəddafi hakimiyyətini devirmək üçün real 

şans yaranmışdı. Yalnız bəhanə lazım idi...  

Tarixdə qaranlıq məqamlar çox olur və uzun za-

man bu məqamları açmaq müyəssər olmur. Tari-

xin o qədər açılmamış səhifələri vardır ki, bu sə-

hifələrdən biri də Liviyanın 20 fevral 2011-ci il ta-

rixinə yazıldı və çətin ki, yaxın yüz ildə bu hadisə-

nin sirri açılsın. Bir müddət keçəndən sonra isə 

bunu araşdırmaq, ümumiyyətlə, qeyri-mümkün 

olacaq. Çünki hakimiyyət devrildi, Qəddafi öldü-

rüldü, üsyançılar hakimiyyətə gəldi və bu üsyan-

çılara qarşı silah işlədənlər birdəfəlik susmağa 

məhkum olacaqlar. Tarix isə onları araşdırmaqda 

aciz qalacaq!.. 
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İndi qayıdaq BMT-nin növbəti qətnaməsinə. 

ABŞ-ın təkidi ilə BMT TŞ  18 mart 2011-ci ildə 

1973 saylı növbəti qətnaməsini qəbul etdi. Qət-

naməyə görə, «Liviya ərazisinin istənilən yerində 

istənilən formada istənilən sayda havada, suda, 

quruda koalisiya qüvvələri yerləşdirilə bilər. Bu 

qüvvələr əhalinin dinc yaşayışını təmin etmək və 

onları müdafiə etmək məqsədilə yerləşdirilir». 

BMT-nin bu qətnaməsi dünya ölkələri tərəfindən 

hiddətlə qarşılandı. Müsəlman ölkələri bunu əda-

lətsiz və dünya müsəlmanlarına qarşı təcavüzkar 

siyasətin tərkib hissəsi kimi qəbul etdilər. 

Venesuelanın prezidenti Uqo Çaves bunu ABŞ-

ın Liviyaya müdaxiləsi üçün bəhanəsi, Boliviya-

nın prezidenti Evo Morales ABŞ-ın və qərbin aq-

ressiyası adlandırdı. 

Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə daha kəs-

kin reaksiya verərək qətnamənin qəbul edilməsini 

«vicdansızlıq» adlandırdı.  

 

 

                      Qəddafi diktator deyildi! 
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Hər ailəyə əlavə olaraq hər ay 1000 dollar do-

tasiya, işsizlərə isə hər ay 720-800 dollar ara-

sında kompensasiya verilirdi 

 

Əmək haqları 1200-1500 dollar civarında olan 

bir ölkənin ziyalıları nə üçün inqilab etməli idi-

lər? 

 

Bəzi analitiklər yanlış olaraq Liviyanı Tunislə mü-

qayisə edir, Liviyada baş verənləri Tunis inqilabı-

nın davamı kimi qiymətləndirirlər. Bu müqayisə 

həm yersiz, həm də əsassızdır. Əvvəla, Tunis 

geridə qalmış Afrika ölkələrindən biridirsə, Liviya 

inkişaf etmiş ölkələrdən hesab edilir. 

İkincisi, Liviyada sosal təbəqələşmə yoxdur, əha-

linin maddi təminatı qane edici səviyyədədir. Tə-

ləbə və gənclərin hüquqları və mənafeləri qoru-

nur, maddi cəhətdən yaxşı təmin olunurlar. 

Tunisdə isə işsizlik, korrupsiya hökm sürür. 

Liviya əhalinin həyat səviyyəsinə, sosial-iqtisadi 

inkişafına görə Afrikada dördüncü yeri tutur. 

Rusiya Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitu-

tunun əməkdaşı, tarix elmləri namizədi, Liviyada 

və Tunisdə Rusiyanın səfiri olmuş Aleksey Podt-
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resov ölkələr arasında müqayisəyə toxunaraq 

deyir: 

«Tunislə Liviya arasında fərq böyükdür. Liviyanı 

Tunislə yox, Avropanın bəzi ölkələri ilə müqayisə 

etmək lazımdır. Məsələn, uzun ömürlüyə görə bir 

çox şərq ölkələrini üstələyir. Liviyada 80 yaş orta 

ömür sayılır. Hətta ölümün sayına görə Almaniya 

və İspaniya ilə müqayisədə vəziyyət burada üs-

tündür. Liviyanın ən mənfi cəhəti tayfalar arasın-

dakı münaqişələrin mövcud olmasıdır ki, bu da 

üç tarixi ərazini – Tripolitaniyanı, Frakiyanı və Ki-

renaiki əhatə edir. Tayfalar arasındakı bu müna-

qişəni nəzərə almasaq, tam qətiyyətlə demək 

olar ki, Liviyada sosial təbəqələşmə, əmək istis-

marı və ayrı-seçkilik yoxdur. Orada aclıq, yoxsul-

luq, səfalət müşahidə edilmir. İşsizliyin sayı orta 

Avropa ölkələrində olduğu kimidir. Bəzən 10-20 

faiz arasında dəyişir. Statistikada saxtakarlıq 

edənləri ağır cəza gözlədiyindən saxta məlumat-

lar verilmir. Ümumiyyətlə, Liviyada əhalinin yaşa-

yış səviyyəsini qənaətbəxş hesab etmək olar».    

Bu sözlər Liviyada və Tunisdə səfir işləmiş bir 

diplomatın sözləridir. Təbii ki, siyasi analitiklər sə-

firin sözlərini təhlil edə bilərlər. Amma faktiki ola-

raq orada yaşamış və liviyalıların həyat tərzi ilə 
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yaxından tanış olan bir insanla uzaqda oturub 

təhlil aparan hər hansı siyasətçi arasında fərqi 

görməmək də ədalətsizlikdir.  

Səfirin və digər dövlət rəsmilərinin yazdıqlarına 

görə, rəsmi dövlət statistik məlumatlara əsasən 

Qəddafi dövründə əhaliyə aşağıdakı güzəştlər və 

imtiyazlar verilirdi: 

Adambaşına düşən gəlir 14.192 ABŞ dollarına 

bərabər idi. 

Liviyada tələbələr ayda 600 (altı yüz) ABŞ dolları 

məbləğində təqaüd alır, pulsuz mənzillə və gün-

də bir dəfə pulsuz yeməklə təmin olunurdular. 

Hər anadan olan uşağa bir dəfəlik 7000 (yeddi 

min) ABŞ dolları müavinat təyin olunurdu. 

16 yaşına qədər uşaqlara hər ay 180 dollar müa-

vinat verilirdi.  

Nikaha girən yeni ailə qurmuş şəxslər mənzillə 

təmin olunurdular. 

Hər ailəyə əlavə olaraq hər ay 1000 (min) dollar 

dotasiya verilirdi. 

İşsizlərə hər ay 720-800 dollar arasında kompen-

sasiya verilirdi.  

Ölkədə əmək haqları 500-1200 dollar arasında 

dəyişirdi. 
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Həkimlərin və təhsil işçilərinin əmək haqqı 1200-

1500 dollar arasında dəyişirdi. 

Təhsilin orta səviyyəsi 80 faizi ötüb keçirdi ki, bu 

da aparıcı qərb dövlətləri ilə müqayisə oluna bi-

lərdi.   

Qanunlar da sərt deyildi. Yalnız dövlətə və döv-

lətçiliyə qarşı hər hansı hərəkətə, hətta mətbuat-

da gedən dövlətə qarşı yazılara görə ağır cəza 

verilirdi. Satqınlıq, Vətənə xəyanət, casuslıq ba-

ğışlanılmırdı. 

Yəni, Qəddafini diktator adlandıranların söylədik-

lərinin əksinə olaraq bu ölkədə diktatura hiss 

olunmurdu!.. 

Təsəvvür edin, belə bir ölkədə narazılıq necə baş 

verə bilərdi?  

Hansı sosial ədalətsizilikdən söhbət gedə bilərdi 

ki, buna qarşı ümumxalq üsyanı başlasın? 

Bu qədər təminatı olan xalqı üsyana vadar edən 

nə idi? 

Ayda 600 dollar təqaüd alan tələbə daha nə tələb 

edə bilərdi? 

Nikaha girən ailələr ölkədə mənzillə təmin olunur-

dularsa, onlara daha nə lazım idi? 

Əmək haqları 1200-1500 dollar civarında olan bir 

ölkənin ziyalıları nə üçün inqilab etməli idilər? 
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Bütün bu suallara Amerikanın Liviyadakı siyasi 

nökərləri cavab verməlidir. Amma çox heyf ki, 

bundan sonra onların cavablarının heç bir əhə-

miyyəti və təsiri olmayacaq. Çünki gec olacaq. 

ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşları 

uzun zaman Liviyada sabitliyi pozmağa çalışsalar 

da, buna nail ola bilmirdilər. Amma «ərəb ba-

harı»nın başlanması onlar üçün bəhanə oldu və 

bu «bahar»dan istifadə edərək öz siyasi məqsəd-

lərinə nail olmaq üçün əllərindən gələni etdilər ki, 

Liviyada hakimiyyəti devirsinlər, neft yataqlarını 

ələ keçirsinlər və Liviya neftinə sahib olsunlar. 

Sonrası isə asan olacaqdı. 

Rusiyanın Liviyadakı keçmiş səfiri Vladimir Ça-

mov Liviyadakı həyat tərzini müsbət qiymətləndi-

rir və bəzi çatışmazlıqları coğrafi ərazi ilə əlaqə-

ləndirir: 

«Liviya üç tarixi ərazidən ibarətdir: Tripolitaniya, 

Frakiya və Kirenaiki. Tripolitaniyanın 80 faizindən 

çoxu və ölkənin mərkəzi hissələri Qəddafini dəs-

təkləyir. Şərqdə isə Qəddafiyə müxalif olan qüv-

vələr cəmləşib. Məhz həmin qüvvələr Tunis və 

Misir inqilablarından sonra fəallaşaraq NATO 

qüvvələrinin köməyinə arxalandılar və onlardan 

hərbi yardım alaraq silahlı üsyan etdilər. BMT-nin 
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Liviyaya qarşı sanksiyaları və koalisiya qüvvələri-

nin Liviyaya yeridilməsi haqqındakı qətnamələri 

üsyançıları daha da ruhlandırdı və ölkədə vətən-

daş müharibəsi alovlandı. Amma bu müharibəyə 

Liviya xalqının heç də ehtiyacı yox idi. Axı, bu 

ölkə çox gözəl yaşayırdı. Əhalisinin təminatı yük-

sək səviyyədə idi». 

Bəli, bütün bu deyilənlər və yazılanlar belə fikir 

yürütməyə əsas verir ki, Liviyada vətəndaş mü-

haribəsinin konturları Ağ Ev tərəfindən cızılmış, 

üsyançılara maliyyə dəstəyini də məhz Vaşinqton 

həyata keçirmişdi.  

 

 

 

                         Liviyanın işğalı 

 

“O, inqilab rəhbəri və Liviya xalqına xoşbəxt-

lik bəxş edən bədəvi əsgərdir!”  

 

«Qəzəb günü»ndən sonra, artıq 20 fevralda üs-

yançılar gecə saatlarında Benqazini tam nəza-

rətə götürdülər. Qəddafinin qaçması haqqında 

məlumatlar geniş yayılmışdı. Ordu üsyançıların 

tərəfinə keçməkdə davam edirdi. Belə gərgin bir 
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vaxtda qəflətən Qəddafi dövlət televiziyası ilə xal-

qa müraciət etdi. Liderin bu müraciəti çox gözlə-

nilməz oldu və əsl sensasiya yaratdı. 

Qəddafi öz çıxışı ilə Liviyadan ayrılmayacağını, 

təkcə ölkənin prezidenti yox, həm də inqilabın 

rəhbəri olduğunu göstərdi. 

Müraciəti olduğu kimi oxuculara təqdim edirik: 

«Mən heç vaxt  öz torpağımı, Liviya torpağını 

tərk etməyəcəyəm. Mən son damla qanıma qə-

dər vuruşacaq və ata-babalarımızın yanında şə-

hid olacağam! 

Qəddafi adi prezident deyil ki, vəzifədən getsin. 

O, inqilab rəhbəri və Liviya xalqına xoşbəxtlik 

bəxş edən bədəvi əsgərdir!»  

NATO-NUN HƏRBİ MÜDAXİLƏSİ. 19 mart 

2011-ci ildə yerli vaxtla saat 16-00-da fransız qı-

rıcı təyyarələri Liviyanın səmasına daxil oldu, 

kəşfiyyat uçuşu apardıqdan cəmi 45 dəqiqə son-

ra Liviyanın ərazisinə hərbi müdaxilə başlandı və 

Qəddafi qoşunlarının bir neçə zirehli texnikasını 

məhv etdi. Sonra ABŞ-ın və Britaniyanın hərbi-

hava qüvvələri hücuma keçdi. Liviyanın hava li-

manlarına və digər hərbi obyektlərinə havadan 

zərbələr endirdilər. Martın 20-də ABŞ, Fransa və 

Böyük Britaniyanın hərbi-hava qüvvələri «Şəfəq» 
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əməliyyatını davam etdirərək 2 saat ərzində tank 

kolonnasını hədəfə götürdü və aramsız hava zər-

bələri endirərək 7 Liviya tankını və 2 BMP hərbi 

maşınını sıradan çıxartdılar, amma qanadlı raket-

lərin hücumu nəticəsində dinc əhalinin də öldü-

rülməsi xəbəri yayıldı. Martın 21-dən başlayaraq 

NATO-nun işğalçı  qüvvələri Əjdəbiyyə uğrunda 

döyüşlərə başladı və martın 28-də şəhər alındı. 

Aprel ayı qanlı döyüşlərlə keçdi. Breq, Əjdəbiyyə, 

Ən-Nofəliyyə, Bin Cavad, Ras-Lanuf və başqa 

şəhərlərdə qan töküldü. Koalisiya qüvvələrinin 

hücumu nəticəsində dinc əhalinin, qadınların, 

uşaqların öldürülməsi hiddətə səbəb oldu. Rusiya 

Xarici İşlər Nazirliyi kəskin bəyanat yaydı və koa-

lisiya qüvvələrini zorakılığı və hərbi əməliyyatları 

təcili olaraq dayandırmağa, beynəlxalq ictimaiy-

yəti bu zorakılığa qarşı çıxmağa çağırdı. Rusiya 

təkid edirdi ki, əməliyyatlar dayandırılsın, danı-

şıqlara başlanılsın. 

Rusiyanın və başqa ölkələrin çağırışına baxma-

yaraq 2011-ci ilin iyul ayında ABŞ, Fransa, Bö-

yük Britaniya, İtaliya, İspaniya, Almaniya, Türkiyə 

başda olmaqla 30-dan çox ölkə Liviya Milli Keçid 

Şurasını rəsmi olaraq tanıdı və  yeni tanınmış bu 

Şuraya hərbi yardım göndərildi.  
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İyulun 28-də inqilabçıların ştab rəisi Əbdül Fateh 

Yunis müəmmalı şəkildə öldürüldü. Milli Keçid 

Şurasının sədri Mustafa Əbdül Cəlilin sözlərinə 

görə, Fateh Yunis döyüş bölgəsindən ona görə 

geri çağırılmışdı ki, o, Qəddafi ilə əlaqədə şübhəli 

bilinirdi. Lakin yolda onü müşayiət edən iki zabitlə 

birlikdə qətlə yetirilmişdi. 

Ərəb mətbuatı Qəddafinin qoşunlarının 16 av-

qust 2011-ci ildə vətəndaş müharibəsi tarixində 

ilk dəfə olaraq raketdən istifadə etdiyi haqqında 

məlumat yaydı. Əl-Ərəbiyyə, Əl-Cəzirə və başqa 

kanallar Qəddafinin həqiqətən bu vaxta qədər ra-

ket zərbələrindən istifadə etmədiyini rəsmi olaraq 

təsdiqləmişdilər. 

Çox maraqlıdır, fevralın 15-də vətəndaş mühari-

bəsi başlayır, getdikcə qızışır, Qəddafini bir çox 

cinayətlərdə ittiham edirlər, amma o, tabeliyində 

olan raketlərdən istifadə etmir. Və yalnız doğma 

Sirt şəhərinə geri çəkildiyi ərəfədə, müharibə 

başlayandan 6 ay sonra cəmi bir dəfə istifadə 

edir! Qəddafini diktator hesab edənlər bunu necə 

təhlil edə bilərlər? Bəlkə məğlub olduğunu görüb 

nahaq yerə qırğın törətmək istəməyib? Bəlkə əv-

vəldən elə bilib ki, qələbə çalacaq, raket zərbələ-

rini axıra saxlayıb?  Bəlkə öz xalqına aviazərbə 
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vurmağı lazım bilməyib? Bəlkə, ümumiyyətlə, 

dinc əhalinin zərər çəkəcəyindən ehtiyatlanıb ra-

ket zərbələrindən istifadə etmək istəməyib? Hər 

halda zaman bu suallara gec-tez cavab verəcək!  

Avqustun 28-də Qəddafinin oğlu Hamiz Qəddafi 

bəni-Valid yaxınlığındakı döyüşlərdə öldürülür.  

Qəddafinin digər oğlu Sədi Qəddafi isə Nigeri-

yaya qaçır. Sentyabrın 29-da onu İnterpol axtarı-

şına verirlər. 

Qəddafinin özü üçün Əlcəzair sərhədi yaxınlığın-

dakı Hadamis və Qat şəhərləri arasındakı rayon-

larda gizlənməyə sığınacaq verirlər, lakin Qəd-

dafi bundan imtina edir. Onu müdafiə edən tua-

req tayfa başçıları nə qədər təkid etsələr də, 

Qəddafi onlara belə cavab verir: «Siz istəyirsiniz 

ki, mən döyüşdən qaçanların taleyini yaşayım? 

Döyüşçü döyüşdə ölməlidir!» 

Sentyabr-oktyabr aylarında Tarxun, Bəni-Valid və 

Sirt ətrafında döyüşlər davam edib. NATO-nun 

bombardmanları nəticəsində 150 nəfərdən çox 

dinc əhali öldürülüb. Oktyabrın 3-də üsyançılar 

Qəddafinin doğulduğu Kəsr Əbu Hadi rayonunu 

ələ keçirdilər.  
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Demokratiya qurmaq, yoxsa Liviya neftini ələ 

keçirmək? 

 

“Neft bizimdir, amerikanların deyil; öz nefti-

mizə sahib çıxmaqdan ötrü neftimizi əlimiz-

dən zorla almaq istəyənlərə qarşı ölüm-dirim 

savaşına girmişik” 

                       

Liviya hökumətinin devrilməsini və Qəddafi reji-

minin süqut etməsini ilk baxışdan bu ölkədə və-

təndaş müharibəsində üsyançıların qələbə çal-

ması kimi qiymətləndirmək olar. Amma siyasi ba-

xımdan üsyançıların qələbə çalmasını və Livi-

yada demokratiya qurulmasını demək olmaz. 

NATO qüvvələri  üsyançılara kömək etməklə və 

özlərinə yaxın siyasi rejimi qurmaqla əslində Li-

viya neftini ələ keçirirdilər.  

Hələ üsyançılar 28 mart 2011-ci ildə Qətər höku-

məti ilə danışıqlara başlamış və neft ixracına dair 

müqavilə imzalamışdılar. Qeyd edək ki, Qətər 

ABŞ-ın ərəb ölkələrinə qarşı bütün təcavüzkar si-

yasətində dəhliz rolunu oynamışdı. İraq mühari-

bəsində isə ABŞ Qətərdə öz ştab-qərargahını ya-
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ratmışdı. Bu baxımdan aydın olur ki, Liviya üs-

yançılarının bu ölkə ilə müqavilə imzalaması heç 

də təsadüf deyildi. Yeni yaranmış Milli Keçid Şu-

rasının ABŞ-ın diqtəsi ilə ilk müqavilənin məhz 

Qətərlə bağlaması da artıq yeni neft siyasətinin 

qurulmasından xəbər verirdi. Qəddafi rejimi isə 

həmişə Qətər hökumətini satqınlıqda və ərəb 

dünyasına qarşı xəyanətdə günahlandırır, ABŞ-

ın İraqa hücumu zamanı Qətəri ədalətli mövqe 

tutmağa, dəhliz verməməyə çağırırdı.  

Hətta Müəmmar Qəddafi bunu iki qardaşdan biri-

nin o birinə qarşı xəyanəti və satqınlığı adlandıra-

raq Qətər hökumətinə öz kəskin etirazını belə bil-

dirmişdi: 

«İki qardaşın bir-biri ilə açıq müharibə aparma-

sına dözmək olar, amma qardaşlardan birinin öz 

qardaşına xəyanət edərək və öz namusunu sata-

raq ümumi duşmənə boyun əyməsinə dözmək 

olmaz» (Əl-Cəmahiriyyə agentliyi, 28 mart 2011-

ci il). 

Böyük Britaniya hərbi hava qüvvələri 2011-ci il 

aprelin 7-də Sarir neft yataqlarının ərazilərini 

bombardman etdilər, 10 nəfərdən çox ölən və ya-

ralanan oldu. NATO qoşunlarının hərbi əməliyyat 

üzrə baş komandanı Şarl Buşer isə bu bombard-
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manda Britaniya hərbçilərini yox, Qəddafi rejimini 

qınadı. Buşer Qəddafini təslim olmağa çağırdı və 

neftin ona yox, Liviya xalqına məxsus olduğunu 

bildirdi. 

Şarl Buşerin bu sözlərini analitik təhlil etsək, gö-

rərik ki, NATO-nun adından danışan Buşer bu 

ifadəni işlətməklə əslində özünü və bütün NATO 

qüvvələrini, o cümlədən, ABŞ-ı biabır edib. Ay-

dındır ki, neft Qəddafiyə deyil, Liviya xalqına 

məxsusdur. Belə olduqda Böyük Britaniya hərbi 

hava qüvvələrinin Liviya xalqına məxsus olan 

neft yataqlarını hansı məqsədlə bombardman et-

diyini başa düşmək olmur.  

Məgər xalqa məxsus olan nefti məhv etmək olar? 

Neft xalqın təbii sərvətidir və bu sərvət nəinki 

Qəddafinin, hətta heç bir digər dövlət başçısının 

şəxsi əmlakı ola bilməz. Buna görə də hər hansı 

bir xalqın təbii sərvətinə qarşı mübarizə aparmaq 

və həmin xalqın neft yataqlarını bombardman et-

mək ən ağır cinayətdir!  

Aprelin 20-21-də NATO qüvvələri Cadu və Avilya 

şəhərlərindəki neft yataqlarını ələ keçirdilər. 

«Arabian Qulf Oyl Kompani» neft şirkəti neft 

müəssisələrində itkiyə və zədələrə görə NATO 

hərbi qoşunlarını günahlandırdı.  
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14 iyul 2011-ci ildə Liviya hökumətinin rəsmisi İb-

rahim Musa belə bir açıqlama yaydı: 

«Biz öz torpağımız və neftimiz uğrunda şəhid 

olanadək döyüşəcəyik. Neft bizimdir, amerikanla-

rın deyil. Öz neftimizə sahib çıxmaqdan ötrü nef-

timizi əlimizdən zorla almaq istəyənlərə qarşı 

ölüm-dirim savaşına girmişik. Biz başa düşürük 

ki, ABŞ Liviyaya demokratiya qurmaq üçün gəl-

məyib, o, neftimizə sahib çıxmağa gəlib». 

23 avqust 2011-ci ildə Liviyanın Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərindəki səfiri Arif Əli Hayət Liviyanın Əz-

Zaviyədəki butun neft sənaye kompleksinin məhv 

edildiyini vurğuladı. 

Lakin bir neçə gündən sonra neft şirkəti belə bir 

bəyanat yaydı: «Yaxın bir həftə ərzində ölkədə 

sutkada 500-600 min barrel neft istehsal edilə-

cək». 

Qeyd edək ki, Liviyanın ümumi neft ehtiyatı 36 

milyard barreldən çoxdur. Neftin bir barrelinin qiy-

mətinin 103,15 ABŞ dolları məbləğində olduğunu 

nəzərə alsaq, neft ehtiyatının 3,8 trilyon ABŞ dol-

larına bərabər  olduğunu görərik. 

Qaz ehtiyatı isə 1,2 trilyon kub metrdir ki, bu da 

hər min kub metri 306 ABŞ dolları olmaqla, cəmi 

370 milyard ABŞ dolları təşkil edir. 
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         Dünya ölkələri Liviyanın işğalına qarşı 

 

18 mart 2011-ci il tarixdə BMT TŞ-nin «Liviya 

ərazisi üzərində uçuşların dayandırılması və əha-

linin müdafiəsi haqqında» 1973 saylı Qətnaməsi 

qəbul edildi. Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üz-

vündən 3-ü – ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya le-

hinə səs verdi, 2-si -  Rusiya və Çin bitərəf qaldı, 

amma öz veto hüququndan istifadə etmədi. Mü-

vəqqəti üzvlərdən Portuqaliya, Bosniya və Herse-

qovina, Nigeriya, Kolumbiya, Livan, Qabon, Cə-

nubi Afrika lehinə, Almaniya, Braziliya və Hindis-

tan isə bitərəf qaldılar.  

Qətnamənin qəbul edilməsi üçün 9 səs kifayət 

idi, amma 10 səslə qəbul edildi, əleyhinə olmadı, 

cəmi 5 bitərəf olmaqla qətnamə öz qanuni qüvvə-

sini aldı. 

ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya hərbi hava qüv-

vələri bu qanunsuz qətnaməni əsas götürərək Li-

viyanın hava məkanını bombardman etdilər, da-

ğıntı törətdilər. 

Putin BMT-nin bu qətnaməsini yarımçıq və vic-

dansızlıq adlandırdı: «Mən bu qətnaməni əsl vic-
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dansızlıq adlandırıram. Koalisiya qüvvələri Livi-

yanın neft və qaz ehtiyatını ələ keçirmək istəyir-

lər. Gedin, öz vicdanınız qarşısında cavab verə-

cəksiniz, dəhşətli əzablardan qurtulmaq üçün 

dua edin». 

Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da 

hərbi müdaxiləyə qarşı öz fikrini bildirdi: 

«Beynəlxalq qüvvələrin Liviyadakı vətəndaş mü-

haribəsinə hərbi müdaxiləsi BMT Qətnaməsi ilə 

sanksiyalaşdırılmayıb. Bu, tamamilə qanunsuz 

və zorakılıqdır». 

Uqandanın prezidenti Yoveri Musəvini isə daha 

kəskin bəyanat yaydı: 

«Qərb açıq-açığına ikili standart yürüdərək Liviya 

səmasını qara tüstüyə bürüyür, amma Bəhreyn 

və digər ölkələrdəki daha acınacaqlı rejimlərə 

göz yumur. Ümumiyyətlə, qərbin Liviyanı bom-

bardman etməsi əsl vəhşilikdir. 

Əvvəla, Afrika İttifaqının komissiyası bu ərəfədə  

vəziyyəti öyrənmək üçün Liviyaya gəlməli və he-

sabat açıqlamalı idi. Qərb bu komissiyanın gəli-

şini və hesabatını gözləmədən Liviyanı bombard-

man etməyə başladı. İkincisi, BMT-nin Afrikadan 

olan üzvləri hansı haqla müdaxiləyə imza atırlar? 

Onların buna hüququ yoxdur, çünki Afrika İttifaqı-
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nın qərarına ziddir. Buna görə də BMT-nin həmin 

qətnaməsini qanunsuz hesab edirəm». 

Venesuelanın prezidenti Uqo Çaves də Liviyanın 

bombardman edilməsinə qarşı etirazını bildirdi: 

«ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya Liviyaya qarşı 

vəhşilik etdilər. Koalisiya qüvvələrinin Liviyaya 

hücumunun demokratiyaya və əhalinin müdafiə-

sinə qətiyyən dəxli yoxdur. Onlar Liviya neftini ələ 

keçirmək məqsədilə oraya soxulublar».   

Çin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Çzan 

Yuy isə Çinin bitərəf qalaraq təcavüzə qarşı çıx-

dığını açıqladı və qeyd etdi ki, Çin heç vaxt hərbi 

müdaxilənin tərəfdarı olmayıb. 

Dünyanın 43 kommunist partiyası Liviyadakı 

bombardmanların dərhal dayandırılmasını tələb 

etdi. 

Kubanın lideri Fidel Kastro və ölkənin DİN rəsmi 

bəyanat yaydı: «Liviyaya qarşı müdaxilə beynəl-

xalq hüququn ən kobud pozuntusudur».   

Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Çeyno 

Zum isə daha sərt açıqlaması ilə dünya mətbua-

tının diqqətini cəlb etdi: 

«NATO-nun bu qətnaməsi qanunsuz və ədalət-

sizdir. Belə qətnamələr dövlət çevrilişləri etmək, 

siyasi qətllər törətmək, xarici ölkə ərazilərinə so-
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xulmaq üçündür. Liviyanın ərazisinə hərbi qoşun 

yeridərək dağıntı və tələfat törədib onun neft ehti-

yatlarını mənimsəmək təcavüzkar siyasətin ən 

çirkin və alçaq formasıdır». 

MÜHARİBƏNİN ACI NƏTİCƏLƏRİ. İnsan Hü-

quqları üzrə Liviya Liqasının verdiyi məlumata 

görə, təkcə koalisiya qüvvələrinin hava zərbələri 

nəticəsində 718 nəfər ölmüş, 4067 nəfər yaralan-

mışdır. 

Ümumilikdə, müharibədə 8 500 adam ölmüş, 10 

minə yaxın yaralanmışdır. 

Tripolidə 4 min, Benqazidə 3 min, Misuratada 1 

min, qalan yerlərdə isə min nəfərdən çox həlak 

olmuşdur. 

BMT Qaçqınlar Şurasının nümayəndəsi Meliss 

Flaminq müharibə nəticəsində 180 min nəfərin 

qaçqın düşdüyünü elan etmişdir. Onların 80 mini 

Misirə, 70 mini Tunisə, qalanları isə digər ölkə-

lərə üz tutmuşdur. 

Tripoli, Benqazi və Misrata şəhərləri tamamilə 

dağıdılmış, iqtisadiyyatı məhv edilmişdir.  

 

 

 

                    Nüvə silahı və ədalətsizlik 
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Bu bayatıların Liviyada, İraqda və başqa mü-

səlman ölkələrində necə oxunmasını dünya 

ictimaiyyəti yaxşı bilir! 

 

Bu gün ABŞ başda olmaqla, demək olar ki, bütün 

dünya dövlətləri İrana qarşı sanksiyalar tətbiq 

edir, bu ölkəni təcrid etməyə çalışır, müxtəlif təz-

yiqlərə məruz qoyurlar. Bəhanə də odur ki, İran 

nüvə silahına malik olmaq istəyir. 

Çox maraqlıdır! Görəsən, nüvə silahına malik ol-

maq istəyən təkcə İranmıdır? Məgər dünyada 

heç bir ölkə nüvə silahına malik deyil ki, İran onu 

əldə etməyə çalışan kimi ona təzyiq edirlər?  

Bu dünyada ədalət deyilən bir şey varsa, məgər 

bu ədalət yalnız Şərqə aid olmalıdırmı?  

Qərb dövlətləri, Avropa və xristian dünyası mə-

gər istisna təşkil edir? 

Nə üçün Böyük Britaniyada, ABŞ-da və İsraildə 

nüvə silahı olmalıdır, ancaq İranda yox? 

Bəlkə bu dövlətlər dünyanı idarə etmək üçün ya-

ranıblar? Bəlkə bu ölkələrin xalqları ən ali irqə 

məxsusdur? Bəlkə bu dövlətlər və onların xalqları 

hamıdan və hər şeydən üstündürlər? 
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Əgər bu nüvə «zəhrimar» pis şeydirsə, onda nə 

üçün aparıcı ölkələr o «zəhrimar»ı özündə saxla-

yır və bu pis şeyin üstündə niyə bir-birlərini qırır-

lar? Onlar nə üçün bu pis şeyi məhv etmirlər?  

Yox, əgər yaxşı şeydirsə, nə üçün başqa ölkələrə 

bunu rəva görmürlər? Niyə istəmirlər ki, həmin 

yaxşı şey başqalarında da olsun? Nədəndir bu 

qısqanclıq? 

Nüvə silahı ancaq bu ölkələrdə var, kifayətdir. 

Başqa ölkədə olsa, fəlakət baş verə bilər (!) Bu 

ölkələrdən gələn fəlakət isə xoşməramlı iş kimi 

qəbul olunmalıdır. Çox gözəl paradoks! Bu, birin-

ci ədalətsizilk! 

İkinci ədalətsizlik ondan ibarətdir ki, ABŞ digər 4 

dövlət kimi heç bir ölkəyə nüvə silahı əldə etmək 

üçün kömək göstərməməli olduğu halda, İrana 

kömək göstərmişdir və İranın nüvə silahı əldə et-

məsinə şərait yaratmışdır (bu haqda bir qədər 

sonra). 

Üçüncü ədalətsizlik isə odur ki, nə qədər İranla 

ABŞ arasında münasibətlər normal idi, nüvə si-

lahı haqqında söhbət də getmirdi. Əlaqələr kəsi-

ləndən sonra ABŞ İranın nüvə silahına malik ol-

maq istəməsini gündəmə gətirdi, sanksiyalar tət-

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 
 

62 

biq etdi, hədələdi və bölgədə müharibə şəraiti ya-

ratdı.  

Deməli, ABŞ-ın öz maraqları, öz siyasəti, öz mə-

nafeyi və öz xətti hər şeydən – BMT-dən, müqa-

vilə bağladığı ölkələrdən, haqdan, ədalətdən, 

hətta insanlıqdan da üstündür.  

Heç də təəccüblü deyil ki, başqa ölkələrdən üs-

tün olmaq ABŞ-ın başlıca prioritetlərindən biridir. 

Buna görə də dünyada öz hegemon siyasətini 

yürütməkdə davam edir, istənilən ölkəyə hücum 

edir, istənilən dövlətin rejimini dəyişdirməyə nail 

olur, istənilən dövlət başçısını diktator adı altında 

hücuma məruz qoyur, istənilən ölkədə inqilabi 

çevriliş hazırlayır. 

Yuxarıda qeyd olunan ədalətsizliklərdən biri də 

məhz İrana münasibətdə baş vermişdir. Ən para-

doksal həqiqət də budur ki, bu gün əsasən ABŞ 

tərəfindən təhdidlərlə üzləşən İran elə həmin 

ABŞ-ın özü tərəfindən vaxtilə dəstəklənirdi.  

Bu, həmin ABŞ idi ki, İranın nüvə silahına sahib 

olmasını istəyir və bu məqsədə çatmaq üçün hər-

bi yardım göstərirdi.  

Nə üçün?  

Çünki İran dünyanın ən böyük dövləti olan SSRİ-

nin sərhəddində yerləşirdi və ABŞ-la siyasi düş-
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mən olan bu nəhəng dövləti «vurmaq» üçün İran-

dan istifadə etmək niyyətində idi. Buna görə də 

İranın nüvə proqramı məhz Vaşinqtonda hazır-

lanmışdı. 

SSRİ dağılandan, İranda rejim dəyişəndən və bu 

rejim ABŞ-ı rədd edəndən sonra ABŞ öz «ikili 

standart»ını işə saldı və «ədaləti axtarmağa» 

başladı. Bu «ədaləti» İranın nüvə silahına sahib 

olmaq istəyinə qarşı mübarizədə «tapdı» və dər-

hal əməli işə keçdi: 

«İranın nüvə silahına sahib olması BMT prinsip-

lərinə ziddir, dünyada təhlükə yaradır, başqa 

xalqların təhlükəsiz yaşamasına mane olur, İran 

təhlükəli ölkədir və s.» sərsəm bəyanatlarla dün-

yanı çaşdırmaq istədi. 

 Amma «oxunan bayatılar» artıq hamyıa bəllidir 

və bu bayatıların Liviyada, İraqda və başqa mü-

səlman ölkələrində necə oxunmasını dünya ic-

timaiyyəti yaxşı bilir!.. 

Əgər ABŞ demokratik və sülhsevər ölkə idisə, nə 

üçün 12 il ərzində İrana nüvə enerjisi ixrac edir-

di? Əgər həqiqətən dünyada sülhü və sabitliyi 

qorumaq vəzifəsini yerinə yetirirdisə, niyə İranda 

nüvə reaktorlarını işə salmağa cəhd göstərirdi?  
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Bu suala hələ o zamankı ABŞ rəhbərliyi belə ca-

vab verirdi: «Biz dünyada balanslaşdırılmış siya-

sət yürüdürük və ölkələr arasında hərbi-siyasi ta-

razlığın qorunmasına çalışırıq». 

O zaman daha bir sual meydana çıxır: «Yaxşı, 

əgər ABŞ həqiqətən dünyada hərbi-siyasi tarazlı-

ğın qorunmasına səy göstərirdisə, onda nə üçün 

XX əsrin 90-cı illərində İran yenidən nüvə proqra-

mını davam etdirəndə ona qarşı çıxdı və dərhal 

sanksiyalar tətbiq etməyə başladı? Onda o ba-

lanslaşdırılmış siyasət hara getdi?» 

Bu sualın cavabı isə birmənalı olaraq belədir: 

«Çünki 60-70 illərdə İran ABŞ-ın dostu idi, 80-90-

cı illərdə isə Rusiyanın dostu oldu. Ağ Evin fikrin-

cə, ABŞ-ın dostu nüvə silahına malik ola bilər, 

amma Rusiyanın dostu bu silaha malik ola bil-

məz». Əsl paradoks, elə deyilmi?  

ABŞ-ın iç üzü elə buradaca göründü və aydın 

oldu ki, ABŞ üçün kimin nüvə silahına malik olub-

olmamasının fərqi yoxdur. Bunun üçün təkcə bir 

və əsas şərt olmalıdır: 

 «Nüvə silahı ABŞ-ın köməyi ilə əldə olunmalı, 

həmin ölkə həmişə ABŞ-dan asılı olmalı, onun 

diqtəsi lə oturub durmalı və ABŞ-ın forpostuna 

çevrilməlidir!» 
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Yalnız belə olan təqdirdə İran kimi ölkələr nüvə 

silahına sahib çıxa bilər. Bax, ABŞ-ın «demokra-

tiya»sı və «humanizm»i budur! 

Buna görə də 2002-ci ildən etibarən ABŞ iranı 

hədələməyə başladı və bu ölkəni «qara si-

yahı»ya saldı.  

ABŞ açıq-açığına bəyan edə bilməzdi ki, İran Ru-

siya ilə hərbi əməkdaşlıq etdiyinə və ABŞ-ın əlin-

dən çıxdığına görə onu hədəfə götürür. Təbii ki, 

burada başqa amillərin mövcud olduğunu da is-

tisna etmək olmaz. Amma məlum olanı budur ki, 

ABŞ İranı «vurmaq» üçün bəhanə axtarırdı.   

2003-cü ildə ABŞ belə bir bəhanə tapdı: Guya 

«İran terrorçulara dəstək verir, Əl-Qaidə üzvlə-

rinə hərbi kömək göstərir və dünyanı təhlükə qar-

şısında qoyur, çünki nüvə silahı əldə etməyə çalı-

şır». 

Bu bəhanə ilə əvvəlcə iqtisadi sanksiyalar tətbiq 

etdi və Avropa ölkələri ilə danışıqlara başladı ki, 

hərbi müdaxilə etməyə razılıq versinlər. 
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                      İran niyə vurulmalıdır? 

 

“İran nüvə silahı hazırlasa da, hazırlamasa da, 

terrorçulara dəstək versə də, verməsə də mü-

haribəyə başlamaq lazımdır” 

 

2007-ci ilin sonunda Dik Freyz adlı bir amerikalı 

kəşfiyyatçının məxfi sənədləri aşkar olunur. Hə-

min sənədin İran Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşları 

tərəfindən şifrələri açılır və aydın olur ki, İrana 

qarşı ən yaxın zamanda müharibə başlayacaq. 

Məxfi sənəd İran mətbuatında ifşa olunur və sə-

nədin mətni qəzet və jurnallarda dərc edilir: 

«3 səbəbə görə İran vurulmalıdır:  

1.İran nüvə silahı əldə edir. 

2.İran terrorçulara dəstək verir. 

3.Demokratiya və insan hüquqları pozulur 

İrana qarşı müharibəyə başlamaq üçün bu sə-

bəbləri əsas şərt kimi qəbul etmək lazımdır və 

sübut edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq he-

sabatda qeyd edilməlidir ki, İranın nüvə silahı 

əldə etməsi və terrorçulara dəstək verməsi sübut 

edilmişdir. Qaldı ki, insan hüquqlarının pozulma-
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sına və demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına, 

bunu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına sal-

maq o qədər də çətin deyil. 

İrana qarşı bütün hallarda müharibəyə başlamaq 

zəruridir. Şərqdə güclü müsəlman dövlətinin ya-

ranmasına imkan vermək ağılsızlıqdır və ABŞ-ın 

siyasətinə uyğun deyil. Bunu Avropa üçlüyünə də 

diqtə etmək gərəkdir. Almaniyanın mövqeyi bu 

məsələdə bizim ürəyimizcə deyil, çünki İrana qar-

şı loyal münasibətdədir. Lakin onu məcbur etmə-

liyik. Bunun üçün ilk növbədə Fransanın və Bö-

yük Britaniyanın mövqeyinə üstünlük verilməlidir 

ki, Almaniya kənarda qala bilməsin. 

Son nəticə ondan ibarət olmalıdır ki, İran nüvə si-

lahı hazırlasa da, hazırlamasa da, terrorçulara 

dəstək versə də, verməsə də müharibəyə başla-

maq lazımdır». 

İranın bütün kütləvi informasiya vasitələri gecə-

gündüz təxribat dolu bu kəşfiyyat sənədini ic-

timaiyyətə çatdırır. 

Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məxfi sənədi əldə 

olunandan sonra ABŞ-ın mövqeyi dünya ictimaiy-

yəti tərəfindən tənqid edilir. Bundan sonra bey-

nəlxalq vəziyyət bir qədər səngiyir, ABŞ öz çirkin 

planlarından müvəqqəti olaraq əl çəkir. 
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2010-cu ilin mayın 17-də İran Türkiyə ilə az zən-

ginləşdirilmiş uranın daha çox zənginləşdirilmiş 

uranla əvəz olunması haqda müqavilə imzaladı. 

Müqavildən hiddətlənən qərb dövlətləri yeni 

sanksiyalar tətbiq etdilər. İyunun 9-da BMT qət-

namə qəbul etdi. Qətnaməyə görə bütün növ hər-

bi avadanlıqlar və silahlar İrana satılmamalıdır. 

Hətta qərar qəbul olundu ki, neytral sularda İran 

gəmiləri yoxlanılacaqdır. 

Əhmədinecat isə BMT-nin bu qərarlarını «işlən-

miş salfetka» adlandıraraq ABŞ-ın hədələrinə əsl 

müsəlmancasına və cəsarətlə cavab verirdi: 

«Siz bizi geridə qalmış dünyanın ikinci sort insan-

ları hesab edirsiniz. Amma böyük səhvə yol verir-

siniz. Bizim müsəlman şərəfimiz və ləyaqətimiz 

bizlərə imkan vermir ki, kimlərinsə qarşısında əyi-

lək. Siz bizi diz çökdürmək istəyirsiniz, amma 

buna gücünüz və hünəriniz çatmayacaq. Siz bizə 

qalib gəlmək istəyirsiniz, amma heç vaxt qalib 

gələ bilməyəcəksiniz, çünki sizin buna mənəvi 

haqqınız olmayacaq. Siz təcavüzkar və rəzilsi-

niz». 

İran prezidentinin bu cəsarətli sözləri yəqin ki, 

uzun zaman təcavüzkar dövlət başçılarının qu-

laqlarında cingildəməli olacaq! 
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“ƏRƏB BAHARI”NIN GÖRÜNMƏYƏN TƏRƏF-

LƏRİ 

 

 Ərəb baharının təşkilatçısı –Facebook 

 

Əsas məqsəd hakimiyyəti devirmək, dövlət 

çevrilişi etməkdir, neftə yiyələnməkdir 

 

17 dekabr 2011-ci ildə Tunisdə hakimiyyətə qarşı 

nümayişçilərin etiraz dalğası «ərəb baharı»nın 

başlanğıc nöqtəsi oldu. İnqilab dalğası Misirə 

keçdi. Liviyada vətəndaş müharibəsi baş verdi. 

Bəhreyn, Suriya, Yəməndə xalq üsyanı, Əlcəzair-

də, İordaniyada, Mərakeşdə və Omanda kütləvi 

etiraz aksiyaları, Livan, Mavritaniya, Sudan, Səu-

diyyə Ərəbistanı və Küveytdə sosial bərabərsiz-

liyə qarşı etirazlar baş verdi.  

20-dən çox ərəb ölkəsində təqribən eyni vaxtda 

kütləvi nümayişlər, etiraz dalğaları, üsyan və inqi-

lab baş vermişdi.  
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Burada incə və düşündürücü məqam odur ki, 20 

ölkənin təqribən 13-də xalq kütlələri Fasebook və 

Tvitter sosial şəbəkələri və Qooql əhatəli internet 

şəbəkəsi vasitəsi ilə ayağa qalldırılmışdı. 

İnternet vasitəsi ilə bütün ərəb dünyasını çalxala-

yan çağırışların eyni məkandan idarə olunmasını 

güman etmək olmazmı? Əgər olarsa, o zaman 

araşdırma aparmağa ehtiyac yaranır və bu ölkə-

nin təqribən ABŞ olması gündəmə gəlir. 

Elə isə, gəlin, ehtimal və gümanlara yox, konkret 

faktlara  istinad edək və «ərəb baharı»nın görün-

məyən tərəflərini nəzərdən keçirməyə çalışaq. 

Misirdə 13 yaşlı Fariqin Fasebook sosial şəbəkə 

ilə bütün ölkəyə etdiyi çağırış hamıya bəllidir. Gö-

rək bu Fariq kimdir və onun internet şəbəkə ilə 

əlaqəsi nə vaxt yaranmış, nə üçün xalqa mü-

raciət etmiş, xalq onun çağırışına hansı səbəb-

dən müsbət reaksiya vermişdir? 

Əvvəlcə, qeyd edək ki, həmin Fariqin atası Səlim 

əl-Süveyn 12 il ABŞ-da yaşamış, Kaliforniyada 

ali təhsil almış, Lara adlı ABŞ vətəndaşı ilə ev-

lənmişdir. Bu ailə 2004-cü ildə Misirə gəlmişdir. 

Əslən Qahirədən olan Səlim əl-Süveyn Qahirədə 

böyük internet şəbəkəsi yaratmış, ABŞ-ın aparıcı 

firmaları ilə ticarət müqavilələri bağlamışdır.  
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Lara isə Qahirə Universitetinin beynəlxalq siyasi 

əlaqələr fakültəsinin müəlliməsi  kimi çalışmış, 

Vaşinqton, Nyu-York, Texas və Kaliforniya şəhər-

ləri ilə Siyasi Dialoqlar Mərkəzinin direktoru kimi 

ictimai fəaliyyət göstərmişdir. 

24 yanvar 2011-ci ildə Fariq Fasebook internet 

şəbəkəsi vasitəsilə bütün Misir xalqına həyəcanlı 

bir çağırış etdi: 

«Ey qədim və ulu Misir xalqı! Sabah 25 yanvar 

2011-ci il saat 11-00-da Qahirədə Təhrir meyda-

nında Misirin yeni həyat dalğası baş qaldıracaq! 

Ba dalğa Misirə xoşbəxtlik və firavan həyat gəti-

rəcək! Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətinin sonu çat-

mışdür. Bunu o, özü də başa düşür və artıq haki-

miyyəti təhvil vermək fikrindən uzaq deyil.  Qə-

dim Misir mədəniyyətinin, yüksək sivilizasiyası-

nın, müasir həyat tərzinin inkişafı naminə, xalqın 

şən və bəxtəvər günlərinin qurulması naminə, 

maddi və mənəvi azadlıqların həyata keçirilməsi 

naminə Təhrir meydanına yığışın!  

Misir xalqı ən yüksək mədəniyyətə malik olan 

xalqdır. Ən yüksək mədəniyyətə malik olan xalq 

ən yüksək səviyyədə, digər xalqlardan daha yax-

şı yaşamalıdır. Bunu Təhrir göstərəcək! Təhrir bi-
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zim taleyimiz olacaq! Təhrirə yığışın, Təhrirə axı-

şın, Təhrirə gəlin! 

Bu axın Misir xalqının azadlıq axını olacaqdır! 

Mənim 13 yaşım var! Mən keçmişin bədbəxt Mi-

sirində yox, gələcəyin xoşbəxt Misirində yaşa-

maq istəyirəm! Mənim kimi milyonlarla Misir öv-

ladları yaxşı yaşamağa layiqdirlər! Xoşbəxt Misi-

rin şən və ideal həyatı uğrunda layiq olduğumuz 

haqqı almaq üçün Təhrir meydanında sabah saat 

11-də görüşəcəyik! Misir xalqı azadlıq xalqıdır! 

Azadlıq xalqını azadlığa çağırırıq! Bu çağırış Mi-

sirin və Misir xalqının çağırışıdır! Deməli, saat 

11-00-da Təhrirdə!» 

Ertəsi gün Fariqin bu çağırışına 500 min adam 

yığışdı. Üç gün ərzində bu rəqəm artıq 3 milyonu 

keçmişdi. Qahirənin Təhrir meydanı azadlıq mey-

danına yox, qarətlər, iğtişaşlar, qətllər meydanına 

çevrildi. Fariqin kim olmasının artıq heç bir əhə-

miyyəti yox idi. Üsyan alovu bütün ölkəni bürüdü. 

Getdikcə gücləndi. 

13 yaşlı bu oğlanı nə vadar etmişdi ki, bütün Mi-

sirə müraciət etməyə məcbur olurdu? Atasının ki-

fayət qədər var-dövləti, anası universitet müəlli-

məsi, özü isə hər şeylə təmin olunan bir uşaq! Bu 

vaxta qədər heç bir siyasi prosesdə iştirak etmə-
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yən, valideynlərinə, müəllimlərinə və dövlət 

adamlarına qarşı şəxsi fikrini söyləməyən, o qə-

dər də öz həmyaşıdları arasında seçilməyən bu 

uşağın birdən-birə internetə müraciət etməsinin 

səbəbi nə ola bilərdi? Burada yalnız bir arqument 

ortaya çıxır ki, bu da çox çəkmədi ki, internet şə-

bəkələrində yayıldı: «ABŞ-ın sifarişi ilə valideyn-

lərin təşəbbüsü ilə çağırış edilmişdir! 

Bəlkə də Fariqin valideynləri özləri uşağın adın-

dan çağırış ediblər?»   

Hər halda bu iki versiyadan biri həqiqətə uyğun 

gəlir. 

İnternet şəbəkələrində bu çağırışın ABŞ-ın sifa-

rişi ilə yazıldığını iddia edənlərin əvvəlcə yanıldı-

ğını güman etmək olardı. Bir müddət sonra hadi-

sələrin inkişafı və Məhəmməd əl-Baradeyin Mi-

sirə gələrək Hüsnü Mübarəkin istefaya getməsi-

nin vaxtının çatdığını bildirən bəyanatlar verməsi 

onu göstərdi ki, 13 yaşı bir gəncin çağırışı heç də 

Misir xalqının ümumi rəyi deyildir. 

Əvvəla, bu çağırışı edən Fariqin özünün kim ol-

duğu, valideynlərinin ABŞ-la əlaqəsinin sıx ol-

duğu, bu ölkənin dövlət orqanları ilə, qeyri-höku-

mət təşkilatları ilə və digər beynəlxalq təşkilatlar-

la əlaqələrinin olması aydınlaşdırıldı və məlumat-
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lar dolaşmağa başladı ki, Misirin ssenarisi məhz 

ABŞ-da hazırlanmış, ABŞ vətəndaşının oğlu tə-

rəfindən çağırış elan edilmiş və Təhrir meydanın-

dakı münaqişə bu dövlətin əlaltıları tərəfindən qı-

zışdırılmışdır. 

Şimali Afrikanın aparıcı mətbuat orqanlarından 

olan «Əl-Ərəb Nyus» informasiya agentliyinin 

Qahirə bürosu bu barədə daha ciddi xəbərlər ve-

rirdi. Agentlik yazırdı: 

 «Fariq adlı 13 yaşlı uşağın internetlə bütün Qa-

hirəni ayağa qaldırması ABŞ kəşfiyyatının işidir. 

Məsələ ondadır ki, Fariqin atası Səlim internet 

şəbəkəsinə rəhbərlik edir. Bir gündə bu qədər 

adamı meydana yığmaq, sürətli internetdən isti-

fadə etmək, məlumatı yaymaq, bütün saytlara və 

email agentlərinə, kütləvi informasiya vasitələrinə 

göndərməyin öhdəsindən yalnız atası Səlim gəl-

mişdir. Anası Lara isə bu xəbəri beynəlxalq 

aləmə, a cümlədən, ABŞ-ın siyasi dairələrinə 

məlumat vermiş, oradan göstərişlər almışdır». 

 Agentliyin araşdırmasına görə Fariqin çağırışı 

ABŞ-ın təşkilidir, Qahirədə təşkilatçılıq işlərini isə 

məhz ABŞ tərəfindən 12 il əvvəl Qahirəyə yerləş-

dirilmiş öz agentləri – Səlim və Lara, yəni Fariqin 

valideynləri olmuşdur. 
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MAQATE-nin rəhbəri, əslən misirli olan Məhəm-

məd əl-Baradeyin birdən-birə Misir prezidenti ol-

maq istəyinin kökündə də məhz ABŞ faktorunun 

dayandığı şübhəsizdir. Əgər MAQATE ABŞ-ın 

məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır-

sa, bu təşkilatın rəhbəri də ABŞ-ın agentura şə-

bəkəsinin üzvü olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, Mə-

həmməd əl-Baradey ABŞ-dan Misirə prezident 

olmaq iddiası ilə gəlmişdirsə, deməli, bu iddianın 

tam təfərrüatları Ağ Evdə cızılmış, Məhəmməd 

əl-Baradey Misir prezidentinə namizəd seçilmiş 

və  Misirə göndərilmişdir. 

Fariqin atasının 12 il ABŞ-da yaşamasını və ana-

sının ABŞ vətəndaşı olmasını diqqət mərkəzinə 

gətirsək şübhə etmək olmaz ki, 13 yaşlı bu uşa-

ğın çağırışının konturları da məhz ABŞ agentləri 

tərəfindən hazırlanmışdır.  

Deməli, «ərəb baharı»nın ilk ssenarisini məhz Ağ 

Evin rəhbərləri yazmışlar. 

Daha bir maraqlı məqama Livanda rast gəlirik. O 

qədər də inkişaf etməyən bu ölkədə internet şə-

bəkəsinin zəif olduğuna baxmayaraq fevralın 27-

də  təqribən yenə də saat 11-00-da Fasebook 

şəbəkəsi vasitəsilə yeni çağırış edildi. Əhali Liva-

nın paytaxtı «Əzablılar meydanı»na çağırılırdılar.  
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Qəribə də budur ki, internet vasitəsilə demokra-

tiya, azadlıq, sosial bərabərlik və hüquqi dövlət 

şüarları səsləndirilir, xalqın həyat səviyyəsini yük-

səltmək üçün islahatlar verilməsi tələb olunurdu. 

Əhalinin ən zəif yerlərindən «tutan» təşkilatçılar 

bu kimi vədlərlə insanları «Əzablılar meydanı»na 

dəvət edirdilər. 

Ertəsi gün isə meydanda tamamilə başqa şüarla-

rın səsləndirilməsi bunun da müəyyən qüvvələrin 

təxribatı olduğunu üzə çıxardı. Nümayişçilər han-

sı tələblər irəli sürməyə başlamışdılar. Onların tə-

ləbləri belə idi: 

«Hizbullah» şiə qruplaşmaları silahı yerə qoysun-

lar, Livan ordusunun tərəfinə keçsinlər. 

Elə həmin meydanda Hizbullah tərəfdarları ilə di-

gər din qruplaşmaları arasında münaqişə qızışdı, 

qarətlər başlandı, təxribatlar törədildi və asayiş 

pozuldu. 

Amma dini icmaların işə qarışması nəticəsində 

vəziyyət stabilləşdi, müvəqqəti barışıq əldə olun-

du. 

 Barışıq zamanı bir-birinə ziddiyyətli mövqe tutan 

iki qruplaşma arasındakı anlaşma nəticəsində 

məlum oldu ki,  bu da təşkildir. 
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Suriyada başlanan etiraz dalğası da Misirin ana-

loji variantı demək idi. Yenə də həmin Fasebook 

sosial şəbəkəsi vasitəsilə 4 fevral 2011-ci il tarix-

də bütün Suriya əhalisinə müraciət edərək bu 

günü xalqın «Qəzəb günü» adlandırdı və saat 

11-00-da hamını meydanlara axışmağa çağırdı.  

Bəşər Əsəd kompromisə gedərək ölkədə 48 il-

dən çox davam edən fövqəladə vəziyyəti aradan 

götürdü, amma bu heç nəyi dəyişmədi.  

Halbuki nümayişçilər ilk növbədə «fövqəladə və-

ziyyət aradan qaldırılsın» şüarları ilə küçəyə çıxi-

mışdılar. Belə bir mənzərə yaranmışdı ki, onların 

tələblərinin əsasında məhz bu dayanır, amma bu 

tələb yerinə yetirildikdən sonra nümayişçilər daha 

da qızışaraq Bəşər Əsədin özünün istefaya get-

məsi tələbini irəli sürdülər. 

Təbii ki, burada bütün amillərin xarici faktora 

əsaslanmasını söyləmək ədalətsizlik olardı. Çün-

ki hücumlardan, qarətlərdən qızışmış xalq kütlə-

lərinin qabağında heç nə dayana bilməz. Müxtəlif 

təbəqələrdən ibarət olan nümayişçilər dəstəsinin 

tələbləri də müxtəlif cür səslənir.  

Somalidə 13 fevral 2011-ci il saat 11-00-da mər-

kəzi meydana yığışaraq əvvəlcə əmək haqlarının 

artırılması tələbini irəli sürdülər, sonra isə üsyan-
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çılar «Mücahidlərin Şəbab Hərəkatı» qruplaşma-

sının lideri Şeyx İbrahimin və Federal hökumətin 

başçısı Şeyx Şərif Əhmədin hakimiyyətinin dev-

rilməsini tələb etdilər. 

Bütün bu hadisələrin fonunda analogiya üzrə 

konkret faktları nəzərdən keçirsək hansı amillərin 

əsas rol oynadığını müşahidə edərik. Bu amillər 

hansılardır: 

1.Baş vermiş etiraz aksiyalarının ssenarisi və tə-

ləbləri demək olar ki, eynidir.  

2.Çağırış vasitəsi əsasən Fasebook-dur.  

3.Başlanma vaxtı hər yerdə saat 11-00-ı əhatə 

edir.  

4.Əsas məqsəd hakimiyyəti devirmək, dövlət 

çevrilişi etməkdir, neftə yiyələnməkdir.  

Qeyd olunan bu amillərin zaman və məkan baxı-

mından analitik təhlilini aparsaq və hadisələrin 

gedişinə rəhbərlik edən qüvvələrin haradan qay-

naqlandığını analiz etsək aşağıdakı yekun nəti-

cəyə gələrik:  

1.«Ərəb baharı»nın ssenarisi ABŞ-da hazırlan-

mışdır. 

2.Ərəb dünyasını etiraz aksiyalarına çağırışı hə-

yata keçirən Fasebook sosial şəbəkəsi ABŞ tərə-

findən idarə olunur və bu şəbəkəni idarə edənlər 
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əhalini meydanlara yığmaq üçün kütləvi çağırış-

lar edirlər. 

3.Etirazların əsas məqsədi dövlət çevrilişləri et-

mək və rejimləri dəyişmək vasitəsilə ABŞ-a yaxın 

olan hökumətlərin qurulması - ABŞ-ın siyasətinə 

uyğundur. 

4.Əsas hədəfin müsəlman ölkələri olması ABŞ-ın 

rəhbərliyi ilə Avropanın mənafeyinə uyğundur. 

5.Əsas inqilabların neft ölkələrində baş verməsi 

ABŞ-ın neft siyasətinin başlıca prioritetlərindən 

biridir. Deməli, 2010-cu ilin dekabrında başlamış 

olan «ərəb baharı» ssenarisi ABŞ tərəfindən ha-

zırlanmış bir «tamaşa» olmuşdur ki,  bu «ta-

maşa»nın quruluşçu rejissoru, bədii rəhbəri Ağ 

Ev olmuş, rolları isə  məzlum xalq kütlələri oyna-

mışdır. 

Geosiyasi məkanda xalqı ümumxalq inqilaba qal-

dıran qüvvələrin  mükafatlandırılmasını yada sal-

saq, bir daha «ərəb baharı»nın xarici qüvvələrin 

təşkili olduğuna heç bir şübhə qalmaz. 

Belə ki, 2011-ci ilin sentyabrında Yəməndə xalqı 

ümumxalq etiraz aksiyalarına səsləyən lider Tə-

vəküllə xanım Kərmanın Nobel mükafatına layiq 

görülməsi bu fikri  bir daha təsdiq edir ki, inqilab 
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heç də öz-özünə baş verməmişdir və onu təşkil 

edənlər vardır!  

 

 

 

             İngiltərə müsəlmanların düşmənidir 

 

“Bütün müsəlmanları təqib edib öldürün! On-

ları artmağa qoymayın!” (İngiltərənin  Müs-

təmləkələrə Nəzarət Nazirliyinin məxfi arxiv 

sənədlərindən). 

 

XVIII əsrin əvvəllərində İngiltərənin Müstəmləkə-

lərə Nəzarət Nazirliyi müsəlman ölkələrinə qarşı 

təxribat planlarının həyata keçirilməsinə başladı. 

Nazirlik öz casuslarını müsəlmanların sıx yaşa-

dığı yerlərə göndərərək onlara qarşı təxribat 

planları hazırlamaq və müsəlmanlar arasında ixti-

laf yaratmaq tapşırıldı.  

Ömrünün 22 ilini müsəlmanlara qarşı casusluqda 

keçirən Artur Frank Doul 1720-1742-ci illərdə 5 

ölkədə – Əfqanıstanda, İranda, İraqda, Türkiyədə 

və Hindistanda təxribatlar törətmiş, müsəlman-

lara qarşı terror təşkilatları yaratmış, məscidlərdə 
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və digər ibadət yerlərində partlayışlar, küçələrdə 

qətllər törətmişdir.  

Doyl yalnız 73 yaşında öz cinayətlərini etiraf edə-

rək peşman olduğunu söyləmiş, törətdiyi cinayət-

lərə görə öz hökumətini lənətləmiş, müsəlmanlar 

qarşısında günahkar olduğunu bildirmiş və xatirə-

lərini yazmışdır. Onun xatirələri arvadı Cenni 

Doul tərəfindən 1778-ci ildə açıqlanmış və mət-

buat səhifələrində dərc olunmuş, xatirələr mət-

buatda dərc olunandan bir həftə sonra Cenni 

müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişmişdir.  

Artur Doylun xatirələri bir də bu hadisədən 120 il 

sonra işıq üzü görmüşdür. Müstəmləkələrə Nəza-

rət Nazirliyi ləğv olunandan sonra Nazirliyin mü-

vafiq məxfi sənədləri ictimaiyyətə açıq elan olun-

muş və Doylun xatirələri də mətbuat üçün açıq-

lanmışdır. 

MNN-nin arxiv sənədlərindən Böyük Britaniyanın 

müsəlman dünyasına qarşı illərlə apardığı qatı 

mənfur mürtəce siyasətinin iç üzü görünür. Gizli 

kəşfiyyat sənədinin müqəddiməsində qeyd olu-

nur: 

«Böyük Britaniyanın Çin, Hindistan və Orta Şərq 

üzərində nəzarəti zəifdir. Bu ölkələr tam idarəçil-

yimiz altında deyil. Bu ərazilərdə çevik və fəal si-
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yasət tətbiq etmək, onların hamısını öz əlimizə 

keçirmək lazımdır. Burada iki ən mühüm amil 

diqqət mərkəzində olmalıdır: işğal etdiyimiz ərazi-

ləri əldə saxlamaq və əldə edə bilmədiyimiz yer-

ləri işğal etmək». 

Daha sonra sırf müsəlmanlara qarşı aparılan təx-

ribat planlarının murdar cəhətləri göstərilir. Mü-

səlmanları daxildən parçalayıb münaqişə yarat-

maq, islama zərbə vurmaq, sünni-şiə qarşıdur-

masını gücləndirmək və s. bu kimi üsullar islamın 

inkişafına qarşı yönəlmiş təxribat planlarının tər-

kib hissələri olmuşdur. 

Doyl əvvəlcə ona tapşırılan işlərin xülasəsini belə 

verir: 

1.Müsəlman cəmiyyətində mövcud olan müsbət 

və mənfi cəhətləri öyrənib öz hökumət dairələrinə 

çatdırmaq. 

2.Milli, dini və məzhəbi qarşıdurmalar yaratmaq 

üçün münasib imkan, zaman və şəraiti öyrən-

mək. 

3.Mənəvi cəhətdən zəif olan müsəlman dövlət 

məmurları, elm xadimləri, ruhani və sıravi şəxslər 

tapıb kəşfiyyat orqanları ilə həmkarlğa cəlb 

etmək. 
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4.Sadəlövh tələbə və şagirdləri cəlb etməklə on-

ların təlim-tərbiyə işləri ilə məşğul olub onlardan 

gələcək kadrlar hazırlamaq və yüksək dövlət kür-

sülərində əyləşdirmək, sonra da onlardan öz 

məqsədimiz üçün istifadə etmək. 

5.Ayrı-ayrı firqə və cərəyanlar yaradaraq onları 

hər bir cəhətdən himayə etmək, bu firqə və cərə-

yanlardan müsəlman qarşıdurmasında istifadə 

etmək. 

6.Vətənpərvər insanları, savadlı elm və din xa-

dimlərini əhali arasında gözdən salmaq, böhtan, 

töhmət, yalan və iftira yaymaqla cəmiyyətdə on-

lara qarşı kütləvi etiraz yaratmaq. 

7.Hər yerdə dinşünas, islamşünas, şərqşünas və 

.s adlarla saxta şəxsiyyətlər yaratmaq, ictimai 

diqqəti onlara doğru yönəltmək, müsəlmanların 

həqiqi və sədaqətli dini məmurlarını gözdən salıb 

bu adamları hörmətə qaldırmaq! Təbliğatı o dərə-

cəyə gətirib çıxartmaq ki, qoy həqiqi din xadimləri 

saxta şərqşünaslardan elm əxz eləsin! 

8.Dinin həqiqi və əsas etiqadlarını təhrif edərək 

azğın fikirlər və batil əqidələr yaratmaq! 

9.Dini ayinlərin həqiqi mahiyyətini dəyişmək, mü-

səlmanların içərisində məqsədyönlü şəkildə nü-

fuz etmiş şəxslərin vasitəsilə irtica, xurafat və 
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mövhumata dini rəng verməklə xalq arasında 

yaymaq. 

10.İslahat, tərəqqi və müasirlik iddiaları ilə müsəl-

manların mədəniyyət, mənəviyyat, tarix və gələ-

cəyini məhv etmək. 

Artur Doul daha sonra xatirələrini davam etdirir: 

«MNN-ə işə götürüldükdən sonra nazir məni şəx-

sən qəbul etdi. Mənə Hindistanın bir ticarət şirkə-

tində işə düzəlməyimi xəbər verdi. Bütün sənəd-

ləri təqdim edəndən sonra məni təlimatlandırdı, 

nazirlikdə bir otaq verdilər, üç gün orada qaldım, 

təlimatı öyrəndim, sonra təlimat kitabçasını nazi-

rin özünə təhvil verib təlimatda oxuduqlarımı, 

yəni nə edəcəyimi ona şifahi danışdım.  

Nazir mənə «əhsən» deyib aşağıdakı tapşırıqları 

verdi: Biz gec-tez Hindistan torpağına sahib ola-

cağıq. Bunun üçün oraya getmək və fəaliyyət 

göstərmək lazımdır. Nəzərə al ki, Hindistan müx-

təlif millətlərin, ayrı-ayrı din və ziddiyyətli əqidə 

sahiblərinin yaşadığı bir ölkədir. Orada vahid bir 

din mövcud deyil. Buna görə də Hindistanda dini 

qarşıdurma yaratmaq çox asandır. Çindən də 

qorxumuz yoxdur. Çünki Çinə hakim olan bud-

dizm və konfuizm dinlərinin canlanması və cə-

miyyətə əsaslı təsir göstərməsi mümkün deyil. 
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Bunlar həyatla uyğunlaşmayan, artıq öz dövra-

nını itirmiş ölü dinlərdir. İslam isə dünyanı ağu-

şuna alan, bizim dünya hegemonluğumuza mane 

olan, planlarımızı alt-üst edən bir dindir. Bu dini 

parçalamaq, məhv etmək lazımdır. İslam bizi ən 

çox narahat edən məsələdir». 

Mən Hindistana getdim. Orada yoxsulluq, səfalət, 

yoluxucu xəstəliklər yaymaq üçün ardıcıl planlar 

hazırladım. 

İranda masonluğa cəlb etdiyimiz insanları dövlət 

kürsülərində əyləşdirməyə nail olduq. 

Daha sonra Doul yazır: «Müsəlmanlar içərisində 

ən təhlükəli dəstə İrandakı şiələrdir. Onlar başqa 

dinlərdən olanları kafir və murdar hesab edirlər. 

Şiəlik nöqteyi nəzərindən xristianlar iyrənc bir və-

ziyyətdədirlər. Şiələrə görə, insan təbiətən mur-

darlığı və iyrəncliyi özündən uzaqlaşdırmalıdır». 

«Biz islam alimlərindən çox qorxurduq. Çünki İs-

tambul, İraq, Şam və «Əl-Əhzər» alimləri tədbir-

lərimiz qarşısında keçilməz bir sədd çəkirdi. On-

lar dünyanın keçici zövq və zinətlərinə qarşı 

çıxan, «Qurani-Kərim»in vəd etdiyi cənnətə daxil 

olmağa özlərini hazırlayan qətiyyətli insanlar idi-

lər. Xalq onlara itaət edir, hətta hakim və sultan-
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lar da onlardan qorxurdular. Şiələr öz alimlərinə 

hədsiz etimad göstərir və onlara inanırdılar. 

Bir dəfə yığıncaq təşkil etdik. Amma hər dəfə 

qarşısıalınmaz problemlər ortaya çıxırdı. Casus-

larımızdan aldığımız hesabatlar qənaətbəxş de-

yildi. lakin yenə də ümidsizliyə qapılmırdıq. Çünki 

səbr edib dərindən düşünməyə adət etmişdik.  

Üç saat davam edən və iyirmi nəfərdən çox olan 

yığıncaqda heç bir nəticə əldə edə bilmədik və 

keşişlərdən biri söz alıb dedi: 

Narahat olmayın. Xristianlıq 300 il zülmə məruz 

qaldıqdan sonra yayıldı. Belə nəzərə çarpır ki, 

İsa Məsihi 300 il sonra olsa da, kafirləri, o müsəl-

manları məhv etməyi bizə nəsib edəcək. Biz güc-

lü iman və tükənməz səbrlə silahlanmalıyıq. Dün-

yaya hakim olmaq üçün bütün vasitələrdən isti-

fadə etməli, xristianlığı müsəlmanlar arasında 

yaymalıyıq.  Bu niyyətimizi hətta bir əsrdən sonra 

da həyata keçirə bilsək, xristian dünyasına böyük 

töhfə verərik. Bilin ki, atalar öz övladlarının gələ-

cək rifahı üçün çalışırlar». 

ÇÖRƏK KƏSDİYİN ADAMI DA ÖLDÜR! Doulun 

xatirələrindən: 

1720-ci ildə MNN məni müsəlmanları parçala-

maq üçün əhəmiyyətli məlumatlar toplamaq və 
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casusluq etmək məqsədilə Misirə, İrana, Hicaza 

və İstambula göndərdi. Məndən başqa 12 nəfər 

bu missiya üçün təyin edildilər. Bizə lazımi miq-

darda pul, ləvazimat, sənədlər və digər material-

lar verildi. Yola çıxan ərəfədə dövlət adamlarının, 

din xadimlərinin və nüfuzlu qəbilə başçılarının 

adları olan siyahını təqdim etdilər. Adımı Məhəm-

məd qoymuşdular, bütün sənədlərimdə adım Mə-

həmməd idi. Məhəmməd adının seçilməsini 

onunla izah edirdilər ki, bu ad peyğəmbərin adı 

olduğuna görə həm şiələrdə, həm sünnilərdə, 

həm vəhhabilərdə, həm də digər islam təriqətlə-

rində hörmətlə qarşılanırdı. Əlbəttə, bu, mənim 

üçün heç yerdə problem yaratmayacaqdı. 

Mən İstambula dəniz vasitəsilə yola düşdüm. 

Türk və fars dilini mükəmməl bilirdim. İlk növbədə 

məscidə getdim. Orada məni böyük hörmətlə 

qarşıladılar. Məsciddə Əhməd adlı bir islam alimi 

ilə söhbətim baş tutdu. İslamın tarixindən danış-

dım, o da mənə Məhəmməd peyğəmbərin kamil-

liyindən söz açdı. 

Sonra məndən soruşdu: - Deyəsən, müsafirsən? 

Mən dedim: - Bəli, Hicazdanam. Atam-anam 

ölmüş, mənə heç bir miras qalmamışdır. Burada 

İstambul İslam Elm Mərkəzində təhsil almaq, 
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sonra da işləmək istəyirəm. Mənə kömək edər-

sənsə, həm dünya, həm axirət qazanarsan. 

Mənim bu sözlərim islam aliminin xoşuna gəldi. 

O, məni evinə dəvət etdi, biz çörək kəsdik. Əh-

məd dedi: 

-Sənə üç səbəbə görə hörmət bəsləyirəm: Birin-

cisi, müsəlmansan. Bütün müsəlmanlar qardaş-

dırlar. 

 İkincisi, müsafirsən. Peyğəmbər (s) buyurmuş-

dur ki, müsafirə qayğı göstərib xidmətində durun. 

Üçüncüsü, sən çalışmaq və işləmək istəyirsən. 

Hədisdə buyurulur ki, zəhmət çəkib çalışanlar Al-

lahın dostudurlar.   

O danışdıqca öz-özümə deyirdim: Necə də mö-

min və kamil bir insandır. Kaş xristianlıqda da 

belə yaxşı insanlar və parlaq həqiqətlər olaydı.  

Və bir anlığa öz fikrimdən çəkinmək istədim. Axı, 

bu Əhmədin getdiyi və ibadət etdiyi həmin məs-

cidi bir həftədən sonra partladacaqdım, Əhməd 

də orada həlak olacaqdı!   

Sözün düzü ani də olsa, Əhmədə yazığım gəldi! 

Mən onun evində çörək kəsmişdim. O məni mü-

səlman bilib qardaş kimi qəbul etmişdi. Müsafir 

bilib xidmətimdə durmuşdu. Mənə işləmək üçün 

kömək edəcəkdi! Mən isə onu qətlə yetirəcəkdim.  
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Mən fikirləşdikcə bu plandan əl çəkməyi qərarlaş-

dırırdım ki, birdən elə bil yuxudan ayıldım. Nazi-

rin sözü qulağımda cingildədi: Sən Böyük Britani-

yanın əsgərisən! Müsəlmana rəhm etmə! Harada 

gördün, öldür! Çörək kəsdiyin adamı da öldür! Öz 

missiyanı yerinə yetir! 

Bir həftədən sonra İstambulda məscidi partlat-

dım. 9 nəfər öldü, 6 nəfər yaralandı. Əhməd də 

ölmüşdü!.. 

Altı aydan sonra Londona qayıtdım. 15 gün mə-

zuniyyət almışdım. Bu müddət ərzində Mariya 

adlı bir qızla evləndim. Həyatımın ən unudulmaz 

və yadda qalan günlərini keçirtdim. Sonra İraqın 

Bəsrə şəhərinə gəldim. Bəsrədə Salman Nəcdi 

adlı birisini özümə cəlb etdim. 

Salmanla birlikdə bir məclisə gedib, İmam Hü-

seynin şəhidlik tarixindən danışdım: İmam Hü-

seyni Kərbəla əhalisi özünə rəhbər seçmək üçün 

dəvət edir. Amma Kərbəlaya yaxınlaşanda öz 

vədlərinə xilaf çıxıb Şamda oturan Əməvi xəlifəsi 

Yezid ibn Müaviyyənin tərəfinə keçirlər. İmam 

Hüseyn (ə)  öz ailəsi ilə birlikdə şəhid olur. O 

vaxtdan Kərbəla şiələrin dini mərkəzinə çevrilir. 

Mənim bu söhbətim şiələrin ürəyincə oldu. Mən 

isə bundan şiələrin özünə qarşı istifadə etdim və 
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Bəsrədə ticarət mərkəzinin yaxınlığında 32 nəfə-

rin ölümünə səbəb olan terror aktı törətdim. Hə-

min gün Bəsrənin şiə alimləri, Kərbəladan yüksək 

rütbəli din xadimlərini də oraya dəvət etmişdik. 

Hamısı həlak oldu. 

Müsəlmanlara həqiqətən yazığım gəlirdi. Günah-

sız, təmiz adam idilər. Amma mən vətənim İngil-

tərəyə xidmət edir, nazirliyin əmrini icra edirdim. 

Tapşırıqdan imtina edə bilməzdim.  

 

 

             İngiltərə müsəlmanların düşmənidir 

 

“Bütün müsəlmanları təqib edib öldürün! On-

ları artmağa qoymayın!” (İngiltərənin  Müs-

təmləkələrə Nəzarət Nazirliyinin məxfi arxiv 

sənədlərindən). 

 

İSLAMI MƏHV ETMƏK PLANI BÖYÜK 

BRİTANİYADA HAZIRLANIB. Böyük Britaniyanın 

Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyinin 8 yüksək 

rütbəli dövlət məmuru 14 maddədən 50 səhifə-

dən ibarət «İslamı məhv etmək» planını işləyib 

hazırlamışdır ki, bu planın icraçılarının yüz min 

nəfərdən çox olduğu bildirilir. Onlar dünyanın bü-
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tün bölgələrinə yayılmış, islam dininin məhv edil-

məsi məqsədilə təbliğat və təxribat işlərini öz 

üzərlərinə götürmüşlər. 

Doulun xatirələrində həmin planın xülasəsi veril-

mişdir. Xülasə belədir: 

1.Buxara, Tacikistan, Azərbaycan, Xorasan və 

Osmanlı imperatorluğunun Rusiya ilə həmsərhəd 

olan ərazilərini işğal etmək üçün rus çarı ilə 

əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlamaq. 

2.İslam aləmini həm daxildən, həm də xaricdən 

dağıtmaq üçün Fransa və Rusiya dövlətləri ilə 

əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə etmək.  

3.Osmanlı və İran hökumətləri arasında fitnə-fə-

sad və ixtilaflar salaraq hər iki tərəfdə millətçilik 

cərəyanını gücləndirmək. Ayrı-ayrılıqda bir-birinə 

yaxın olan bütün müsəlman xalqları və qəbilələri 

arasında düşmənçilik toxumu səpmək. Çoxdan 

unudulmuş din və məzhəbləri canlandıraraq on-

ları müsəlmanlarla qarşı-qarşıya qoymaq. 

4.İslam ölkələrindən torpaq ərazilərini qopararaq 

qeyri-müsəlmanların ixtiyarına vermək. Məsələn, 

Mədinəni yəhudilərə, İsgəndəriyyəni xristianlara, 

Kermanşahı Əlini ilahiləşdirən nisurilərə, Mosulu 

yezidlərə, İran körfəzini hindulara, Trabzonu də-

ruzilərə, Qarsı ələvilərə, Qarabağı ermənilərə. 
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Məsqəti xaricilərə. Onları pul, silah və lazımi bil-

gilərlə məlumatlandırmaq lazımdır ki, islamın vü-

cudunda bir tikana çevrilsin. İslam dini məhv olub 

aradan gedincəyə qədər bu qeyri-müsəlman tor-

paqlarının ərazilərini günü-gündən genişləndir-

mək lazımdır. 

5.Osmanlı və İran dövlətlərini daha kiçik dövlət-

lərə parçalayaraq onları da Hindistanın indiki ha-

lına gətirmək. 

6.İslam adı altında təhrif edilmiş din və məzhəb-

ləri icad etmək, həmin məzhəblərin hər birini öl-

kələrin mühiti və əhalisinin xüsusiyyətlərinə görə 

planlı şəkildə qurmaq. Şiələrin yaşadıqları ölkə-

lərdə aşağıdakı din və məzhəbləri yaymaq: Kər-

bəlada Həzrət Hüseyni ilahiləşdirən məzhəb, İs-

fahanda Cəfəri Sadiqi ilahiləşdirən məzhəb, Sa-

mirədə Mehdini ilahiləşdirən məzhəb. 

7.Sünnilərin dörd məzhəbini bir-birindən ayırmaq 

və dörd din halına gətirmək. Nəcəfdə yeni bir is-

lam firqəsi qurub aralarında qanlı çəkişmələr təş-

kil etmək. Bu dörd məzhəbin kitablarını təhrif et-

məklə həmin məzhəblərin ardıcıllarının yalnız öz-

lərini müsəlman, başqalarını isə kafir bilmələrinə 

şərait yaratmaq. 
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8.Zina, livat, şərab və qumar vasitəsilə müsəl-

manların arasında fitnə-fəsad toxumu səpmək 

üçün bu ölkələrdə yaşayan qeyri-müsəlmanlar-

dan istifadə etmək. 

9.İslam ölkələrində fasiq liderlər, zalım rəhbərlər 

yetişdirmək, onları hakimiyyət başına gətirmək və 

şəriət qanunlarını dəyişdirmək. Onları nazirliyin 

əmrlərinə tabe etdirməklə müsəlmanlara və islam 

ölkələrinə istədiyimiz qanunu qəbul etdirə bilərik. 

Müsəlman ölkələrindəki hökumət adamlarını 

mümkün qədər qeyri-müsəlman xalqların nüma-

yəndələrindən seçmək. Bunun üçün bəzi casus-

larımızı zahirdə müsəlman şəklinə salmaq lazım-

dır. 

10.Mümkün qədər ərəb dilinin geniş yayılmasına 

mane olmaq. Bunun əvəzində digər müsəlman 

xalqların dillərini yaymaq. Ərəb ölkələrində ərəb 

dilinin müxtəlif ləhcələrini bərpa edərək Quran və 

hədis dili olan klassik ərəb dilinə mənəvi zərbə 

vurmaq. 

11.Dövlət adamlarının ətrafında casuslarımızı 

yerləşdirərək, onları müsəlman dövlət xadimləri-

nin ən etibarlı və sədaqətli şəxsləri siyahısına da-

xil etmək. Bunun ən rahat yolu kölə ticarətidir. 

Kölə olaraq göndərdiyimiz casusları müsəlman 
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dövlət adamlarının yaxınlarına, onların uşaqla-

rına və xanımlarına satmaq. Satdığımız bu kölə-

lər tədricən onlara yaxınlaşacaqdır. Onların 

uşaqlarına dayəlik edərək tərbiyəçi rolunu oyna-

yacaq və bu yolla müsəlman dövlət xadimlərinin 

mənzillərinə nüfuz edəcəklər. 

12.Missionerlərin fəaliyyətini genişləndirib onları 

həkim, mühəndis, ticarətçi və s. adlarla müsəl-

manların arasına salmaq.  

13.İslam ölkələrində gizli şəkildə məktəb, xəstə-

xana, kitabxana və xeyriyyə cəmiyyətləri adı al-

tında təbliğat mərkəzləri yaratmaq, bu üsulla xris-

tian kitablarını yaymaq. 

14.Kilsə və monastırlarda rahib və rahibə adı al-

tında casuslarımızı yerləşdirmək. Onların xristian 

hərəkatlarına və müsəlmanların kütləvi xristian-

laşdırılmasına rəhbərlik etmələrini təmin etmək. 

15.Müsəlmanların əqidəvi və fikri cərəyanlarını 

öyrənib araşdırmaq üçün onları lazım olan 

vəsaitlərlə təchiz etmək. 

16.İslam tarixini pozub təhrif etmək, dini elmləri 

sıradan çıxarmaq.  Professor, tədqiqatçı və elm 

adamları adı altında böyük bir xristian ordusu ya-

ratmaq. 
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17.Gənclərin və yeniyetmələrin başlarını qarışdır-

maq. İslam haqqında şübhə və tərəddüd yarat-

maq. Məktəb, kitabxana və idman klublarında ye-

tişdirdiyimiz təlimatçılar vasitəsilə onların əxlaqını 

dəyişdirmək. Yəhudi, xristian və qeyri-müsəlman 

gəncləri məxfi təşkilatlarda qeydiyyata almaq, öz 

məqsədimizdə onlardan istifadə etmək. 

18.Müsəlmanları daxili müharibə və çəkişmələrə 

yönəltməklə dövlətin gücünü zəiflətmək, fəal 

adamlarını məhv etmək. 

19.Gəlir mənbələrini və əkin sahələrini dağıtmaq, 

su bəndlərini uçurtmaq, ölkəni iqtisadi böhran və-

ziyyətinə gətirmək. Əgər bu işlər görülərsə, in-

sanlar namaz qılmaqdan və işləməkdən boyun 

qaçıracaq, tənbəlliyə düçar olacaqlar. Onlar üçün 

əyləncəli yerlərin sayını artırmaq, gecə barları 

təşkil etmək, spirtli içkilərin və narkotik maddələ-

rin geniş yayılmasını təmin etmək. 

20.Tərtib olunmuş bu planı xəritələrlə və şəkillər-

lə izah etmək, casuslarımızı bunlarla təmin 

etmək. 

Bundan əlavə ingilis casuslarının hər birinə şəxsi 

təlimat verilirdi. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, dün-

yanın 30-dan çox müsəlman ölkələrində bizim 10 

min yüksək təlimatlı rəsmi casusumuz fəaliyyət 
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göstərirdi. Amma  qeyri-rəsmi bu rəqəmin 100 

min olduğu vurğulanırdı. Həmin casusları bir dəfə 

Londonda yığmış və hər birinə həmin təlimatları 

paylamışdılar. O vaxt təlimatın birini də mənə 

vermişdilər.  

Mən təlimatı əlimə alan kimi birnəfəsə oxudum. 

Üz qabığında bu sözlər yazılmışdı: 

«Bizim vəzifəmiz islamı məhv etməkdir. Əgər bu 

işi biz görə bilməsək, bunu gələcək nəsillərimiz 

davam etdirməlidir». 

Təlimat altı maddədən ibarət idi. Bütünlüklə isla-

mın və müsəlman dünyasının mənəvi gücünü 

sarsıtmağa yönəlmişdi. Təlimatda yazılmışdı: 

1.Bütün müsəlmanları təqib edib öldürün! Malla-

rını əlindən alın, namuslarına təcavüz edin, kişi-

lərini kölə, qadınlarını kəniz edib bazarlarda satın 

və bu işin halal olduğunu qeyd edin! 

2.Kəbənin büt olduğunu söyləyin və dağıdılması 

üçün zəmin yaradın. Həcc ziyarətinə son qoymaq 

üçün məkkəlilərlə birləşib zəvvarların mallarını əl-

lərindən alın və onları öldürməyə çalışın ki, sonra 

gələnlər qorxsun. 

3.Müsəlmanları xəlifəyə itaət etməkdən çəkindi-

rin, onları xəlifəyə qarşı üsyan etməyə sövq edin. 
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4.Məkkə, Mədinə və digər islam ölkələrində mü-

qəddəs sayılan yerlərin dağıdılmasını vacib elan 

edin. Sonralar bu işi peyğəmbərin, xəlifələrin və 

məzhəb rəhbərlərinin məzarlarına münasibətdə 

davam etdirin. 

5.İslam ölkələrində mümkün qədər zülm, cinayət 

və hərc-mərclik yaradın! 

6.Qurana əlavələr və şərhlər edib yüksək tirajlar-

la nəşr edin. Quranı hörmətdən salın! 

VİCDAN ƏZABI VƏ SƏMİMİ ETİRAFLAR. Mən 

sonralar öz fəaliyyətimdə bu təlimatda göstərilən-

lərin 90 faizini yerinə yetirdim. İşlədiyim 22 il ər-

zində təqribən 5000-dən çox müsəlman öldür-

düm. 

50-dən çox məscid partlatdım. Çörək kəsdiyim 

dostlarımdan 8 nəfərini qətlə yetidim (Onların içə-

risində mənə ən çox təsir edəni ilk müsəlman 

alim Əhməd Fərzullahi və mənə öz qızı ilə evlən-

məyi təklif edən ibn Malik olmuşdu). 

Mən indi 73 yaşın içindəyəm. Çox peşmançılıq 

çəkirəm ki, mənə yaxºılıq edən müsəlmanları 

qətlə yetirmişəm. Hətta ibn Malik mənə öz qızı ilə 

evlənmək təklifini vermişdi, mən razı idim. Amma 

işim imkan vermirdi. Çünki xain və satqın idim. 

Bu satqınlıqla çox yaşamaq mümkün deyildi. Axı 
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onların nə günahı var idi ki, mən onları öldürür-

düm? 

Mən indi anlayıram ki, Böyük Britaniya ən təca-

vüzkar, işğalçı və iyrənc bir dövlətdir. Bu dövlətin 

siyasəti ancaq və ancaq siyasi qətllərin, sifarişli 

inqilabların, məqsədli dövlət çevrilişlərinin üzərin-

də qurulmuşdur. Müsəlmanlar isə bu dövlətin ən 

qatı düşmənləridir. Amma müsəlmanlar onlara 

qarşı belə münasibət bəsləmirlər. Ümumiyyətlə, 

mən 22 il ərzində 10-dan çox ölkədə oldum, 5 öl-

kədə güclü casus şəbəkəsi yaratdım, amma heç 

birində görmədim ki, müsəlman dövləti hansısa 

ölkəyə və ya hər hansı başqa dinə düşmən mü-

nasibəti göstərsin. Bunu yalnız xristianlardan gör-

düm. 

Buna baxmayaraq Qərb dünyası islamı özünə 

düşmən hesab edir. Böyük Britaniya isə islamın 

ən böyük düşmənidir, çünki islamın məhv olması 

planı məhz burada hazırlanmışdır. Fransa da is-

lama qarşı düşmən mövqedə dayanıbdır. Bizimlə 

birlikdə fransız casusları da işləyirdi. Bizim ca-

suslarımızla fransız casusları arasında fərq onda 

idi ki, bizim ideologiyamız uzun əsrləri əhatə edir, 

fransızlar isə birbaşa Məhəmməd (s) peyğəmbəri 

və bütövlükdə islam dinini təhqir edirdilər. Onlar 
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gah Quranı yandırır, gah təhqir edir, gah da mü-

səlmanın ikinci dərəcəli millət olduğunu açıq-açı-

ğına bəyan edirdilər. Biz isə bunu gizli şəkildə 

edirdik. Çünki bizə belə təlimat verilmişdi. 

Hətta bir dəfə Parisdə bir müsəlman qadını fran-

sız məmuru tərəfindən öldürülmüşdü. Küçədə yı-

ğışan fransızlar öldürülən qadına heyfsilənmək 

əvəzinə məmuru müdafiə edərək qışqırırdılar: 

«Fransız məmuru haqlıdır! Bütün müsəlmanlar 

öldürülməlidir!» 

Bu metod açıq-açığına mübarizədir.  

Bizə isə bu metoddan istifadə etməyə icazə ver-

mirdilər. Biz yalnız təbliğat aparmalı idik, həm də 

müsəlmanların öz əllərii ilə terror törətməliydik...  

Artıq o dövrdən 30 il keçmişdir. Mən vicdan əzabı 

çəkirəm. Əhmədin, ibn Malikin və minlərlə qətlə 

yetirdiyim həmin müsəlmanların ruhu qarşısında 

baş əyirəm! Mən başa düşürəm ki, alçaqlıq etmi-

şəm! Öz vəzifəmi yerinə yetirməyim minlərlə in-

sanın qanı bahasına baş vermişdir. Buna görə 

özümü qınayıram. Onlarla müsəlman məscidlə-

rini partlatmışam, bu məsciddə nə qədər günah-

sız və mömin müsəlman olubdur. Bunun güna-

hından necə keçəcəyəm?  
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Qoy Əhmədin və ibn Malikin ruhu məni bağışla-

sın!  

Allah məni hifz etsin, müsəlmanların dediyi kimi 

cəhənnəm odundan qorusun! 

Mən - Artur Frank Doul, casus Mister Hemfri - 

müsəlmanların Allahından dua edirəm ki, məni 

axirətin bəlasından hifz etsin, hərgah buna ümi-

dim yoxdur!.. 

 

 

FRANSANIN MÜSƏLMANLARA QARŞI SOY-

QIRIMI 

 

Fransanın təkcə Əlcəzairdə müsəlmanlara qarşı 

törətdiyi soyqırımı nəzərə alsaq görərik ki, müsəl-

man dünyasının 1 nömrəli düşməni məhz Fransa 

olmuşdur! Bunu Ffransa ordusunun azğınlaşmış 

qüvvələrinin uşaqlara və qadınlara necə qanlı di-

van tutmasından açıq-aydın görmək mümkündür. 

Əlcəzair Afrikanın şimal-qərbində yerləşən, 

Tunis, Liviya, Nigeriya, Mavritaniya, Mali və Mə-

rakeş ilə həmsərhəd olan dövlətdir. Əhalisinin 98 

faizi müsəlmanlardan - ərəblərdən və onlara ya-

xın olan bərbərlərdən ibarətdir.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Miilli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 
 

101 

Özünü demokratik ölkə hesab edən Fransa, 

görün, Əlcəzair müsəlmanlarının başına nə oyun 

açıb, hansı faciələr, qırğınlar törədib, onları necə 

soyqırıma məruz qoyub? 

1830-cu ildə Fransa Əlcəzairi işğal edir. 1832-ci 

ildə işğalçılara qarşı xalq üsyanı baş qaldırır. Üs-

yançılar öz xalqlarının azadlığı uğrunda mübari-

zəyə girişirlər. Əbdül-Qadir adı ilə tarixə düşmüş 

bu üsyan Fransa ordusunun 100 minlik qoşunu 

vasitəsilə yatırılır. Üsyan iştirakçılarına qanlı di-

van tutulur. Əlcəzair müstəmləkəyə çevrilir. 

Müstəmləkəyə çevriləndən sonra fransız ordusu 

ölkə ərazisində qətllərə başlayır. Kişilərin gözləri-

nin qabağında qadınlara təcavüz edirlər, gənc 

qızları zorlayırlar. 

1914-1918-ci il 1-ci dünya müharibəsində Fransa 

ordusu 300 min əlcəzairlini məcburi surətdə or-

duya cəlb etmiş, ön cəbhənin sıralarında güllə al-

tına göndərmişdir. Statistikaya görə, həmin mü-

haribədə Fransa tərəfindən ölən və yaralananla-

rın tərkibində əlcəzairlilərin çoxluq təşkil etdiyi 

göstərilir. 

1945-ci ildə müharibənin sonunda sağ qayıtmış 

əlcəzairlilərin rəhbərliyi altında 40 mindən çox 

insçan küçələrə çıxır, azadlıq şüarları səslənir, 
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müstəmləkədən azad olmağa çalışan Əlcəzair 

əhalisi Fransa hökumətindən onlara azadlıq veril-

məsini dinc yolla tələb edirlər. Müstəmləkəçilik 

zülmündən xilas olmaq istəyən xalq silahlı müba-

rizə yolu ilə öz azadlıqlarını təmin etməyə çalışsa 

da,  azğınlaşmış vəhşi Fransa ordusunun silahlı 

qüvvələri odlu silahdan atəş açaraq  Əlcəzairin 

küçələrini qanlı gölə çevirirlər. Bir gün ərzində 40 

min adamı vəhşicəsinə qətlə yetirirlər. 18 min 

adam yaralanır və ömürlük şikəst olur. 24 min 

kişi, 10 min qadın, 6 mindən çox ayzaşlı uşaq 

vəhşicəsinə öldürülür. 

Düz üç gün şəhərin küçələrində insan qanı axır, 

küçələrdən qanı yuyub apara bilmirlər. 1945-ci 

ilin oktyabrın 12-də Əlcəzairin tarixinə «qanlı 

gün» kimi düşür. Həmin küçə isə «qanlı küçə» 

adını alır. 

1954-cü ildə noyabrın 1-ə keçən gecə Əlcəzairin 

Milli Azadlıq Hərəkatının başçılığı altında ümum-

xalq üsyanı başlayır. Üsyançılar fransız əsarətin-

dən qurtulmağa, işğalçıların zülmünə son qoy-

mağa çalışırlar. 

Fransa ordusunun iri birləşmələri bu üsyanı da 

amansızlıqla yatırırlar. Ən dəhşətlisi və faciəlisi 

isə budur ki, fransız əsgər və zabitləri üsyanı ya-
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tırdıqdan və üsyançıları məhv etdikdən sonra 

müsəlmanların evlərinə girərək dinc əhaliyə 

amansız divan tutur, qadınları və qızları zorlayır, 

uşaqları işgəncə ilə qətlə yetirirlər. 

Ümumiyyətlə, Fransa 1830-cu ildən 1962-ci ilə 

qədər Əlcəzairi işğal altında saxlamış, 132 il ər-

zində ölkə əhalisinə ağır hərbi işgəncələr vermiş-

dir. Bu müddət ərzində bir milyona yaxın əl-

cəzairli fransız vəhşiliyinin qurbanı olmuşdur ki, 

bunu əsl soyqırım adlandırmaq olar. 

Tarixdə insana qarşı amansızlıqla törədilən bu 

cür vəhşi hərəkətlər ancaq müsəlman xalqına 

qarşı baş veribdir. Belə vəhşiliklər isə ancaq 

Fransa kimi dövlətlər tərəfindən törədilib. 

Fransanın təcavüzkar və işğalçı dövlət olmasını 

sübut edən amillərdən biri də 1963-cü ildə nüvə 

silahının sınaqdan çıxarılmasını qadağan edən 

müqaviləyə imza etməməsi olmuşdur. BMT-yə 

üzv olan dövlətlər böyük məmnuniyyətlə bu mü-

qaviləni imzalasalar da, Fransa onu imzalamaq-

dan imtina etmişdi. 

1968-ci ildə belə bir analoji müqavilə inkişaf et-

miş dövlətlər arasında bağlandı, amma yenə də 

Fransa nüvə silahının yayılmamasına dair müqa-

viləni imzalamaqdan boyun qaçırdı. 
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Bu ədalətsiz dünyada Fransa kimi dövlətlər söz 

və qüdrət sahibi olduqlarına görə onların törətdik-

ləri vəhşiliklər, təcavüzkarlıq və işğalçılıq siyasəti 

çox zaman pərdə arxasında qalır, diqqət mərkə-

zindən yayınır. 

Təsəvvür edin ki, 300 ildən çox işğal altında sax-

ladığı bir ölkədə orta ixtisas məktəbi yoxdursa, 

elm və təhsili kor vəziyyətə salıbsa, insan deyilən 

bir məfhumu insan yerinə qoymursa, bu dövlət-

dən nə gözləmək olar?! Bir ölkədə ki, insanın heç 

bir hüququ yoxdur, ona nə azadlıq verilir, nə 

hüquq, bu ölkəni ölkə adlandırmaq olarmı? 

Bəli, coğrafiyada belə bir ölkə var, onun adı Fran-

sa Qvianasıdır. Bu ölkə Cənubi Amerikada yerlə-

şir, Braziliya və Surinam ölkələri ilə həmsərhəd-

dir. 

Fransa bu ölkəni 1635-ci ildə işğal edərək müs-

təmləkəyə çevirmişdir. Bu günə qədər də həmin 

ölkə Fransa qayda-qanunları ilə yaşayır, işğaldan 

azad olmamışdır. Ölkədə çıxarılan qızıl və boksit 

Fransaya aparılır və Fransa tərəfindən idarə olu-

nur. 

Bəs XXI əsrin demokratiya dünyası hara baxır?  
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Belə bir dövrdə müstəmləkə həyatı yaşayan xal-

qın əzab-əziyyətini «demokratiyanın beşiyi» sayı-

lan Avropa görmürmü?  

Bu Avropa məgər görmürmü ki, həmin «demok-

ratik» Avropanın aparıcı dövləti olan Fransa Av-

ropanın özünün demokratiyasını ayaq altına atıb 

tapdalayır? 

Budurmu «demokratik dünya»nın demokratiyası? 
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