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КИРИШ СӨЗ

Адамзаттын ХХ кылымды аяктап, үчүнчү миң жылдыкка 
кадам таштаганына он жыл болуп калды. Ушул миң жылдыкта 
мамлекеттердин, элдердин жана жалпы адамзаттын тагдыры 
кандай болот, эл аралык мамилелер кандай багытта өнүгөт, дүй-
нөнү жана мамлекеттерди эмне күтөт, аймактык, этникалык, ди-
ний жана улуттук конфликттердин саны күн сайын өсүп жаткан 
планетанын абалы кандай болот? Мына ушул суроолордун баа-
ры калыс жана ар тараптуу илимий жоопту күтүүдө.

Адамзаттын келечегин анализдеген ар түрдүү саясий, коом-
дук жана илимий чөйрөлөр – саясат таануучулар, тарыхчылар, 
философтор, футурологтор, астологтор жана башкалар адам-
затты ХХI кылымда эмне күтөрү жөнүндө күн сайын ар түрдүү 
божомолдорду жасап жатышат. Айрымдар дүйнөлүк глобалдык 
тартипти, заманбап геосаясий жана эл аралык мамилелерди 
жакшыртуу үчүн либералдык-демократиялык баалуулуктар-
ды өнүктүрүүнү сунушташса, кээ бирлери адамзатка коркунуч 
туудуруп жаткан улуттук-этникалык сезимдерге жана ошолор-
дун негизинде пайда болуп жаткан этникалык кагылышуулар-
га, маданий аралык конфликттерге, социалдык, экономикалык, 
финансылык жана экологиялык катастрофаларга каршы ара-
кеттерди көрүүнүн радикалдуу жолдорун издешүүдө.Окумуш-
туу-геосаясатчы В.А. Дергачевтун айтуусу боюнча тез өнүгүп, тез 
өзгөрүп жана тез глобалдашып жаткан дүйнөдөгү адамзатка кор-
кунуч жараткан окуялар жана жараяндар терең геосаясий ой жү-
гүртүүгө, олуттуу глобалдык ыкмаларга жана профессионалдык 
изилдөөгө муктаж экенин баары түшүнөт. 

Анын пикири боюнча, ХХ-кылым илимий-техникалык прог-
ресстин салтанатына айланганы менен глобалдык өзгөрүүлөр-



Али Гасанов6

дүн дүйнөдөгү ар бир өлкөгө жана Жер1 планетасынын жашоочу-
ларына тийгизе турган натыйжалары тууралуу ой жүгүртүп, 
тыянактарды чы гарууга мүмкүндүк бере турган илимдин пайду-
балын түзүүгө али жетише элек. 

Бүгүн бүткүл дүйнөдө жана ар бир өлкөдө опера тивдүү түр-
дө чечим кабыл алып, глобалдуу ой жүгүртүп, так белгиленген 
бир мейкиндикте жана жагдайда туура жолду тандай ала турган 
терең жана стратегиялык көз караштагы адис саясатчылар жана 
саясат таануучулар жетишпей турат.

Илимий негиздери, изилденүүчү нерселери жана түп кү прин-
циптери ХХ-кылымдын биринчи жарымында эле түптөлгөн гео-
саясат бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир олуттуу өзгөрүүлөргө 
кабылбастан мамлекеттер аралык мамилелерге таасир тийгизип 
жатат, алар болсо эл аралык мамилелерге да таасир тийгизип 
жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн улуттук жана коомдук кызык-
чылыктарын алдыга жылдыруу аркылуу саясий, экономикалык, 
маданий жана социалдык чөйрөлөрдө планетардык деңгээлге 
чыгып, ички жана тышкы конфликттерди, ошондой эле башка 
геосаясий маселелерди чечүү үчүн эл аралык жана улуттук мү-
күнчүлүктөрдү өзүнүн улуттук коопсуздук доктринасынын не-
гизинде пайдаланууга умтулат.

Эл аралык мамилелердин маңызын жана дүйнөлүк саясат-
тын негизги принциптерин орто кылымдардан баштап азыркы 
күнгө чейин жалпысынан улуу мамлекеттер, алар жараткан им-
периялар, стратегиялык максатта бириккен бир нече мамлекет-
тердин биримдиги жана башка планетардык күчтөр аныктап 
келген. Чындыгында дал ушундай чоң мамлекеттер өз эркин 
башка мамлекеттерге түздөн-түз же башка нерселер аркылуу 
таңуулашып, дүйнөнүн геосаясий картасын чийишет, анын гео-
саясий түзүлүшүн калыптандырышат, мамлекеттер аралык баш-
каруучунун жана арбитрдин милдетин алышып, ошол аркылуу 
чогуу жашоонун дүйнөлүк нормаларын жана эл аралык жүрүм-
турум тартиптерин аныкташат. 

Алар дүйнөнүн материалдык жана руханий байлыктарын, 
геоэкономикалык жана стратегиялык чийки зат ресурстарын 

1 Дергачев В.А. Геосаясат. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2004, 3 б.
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жана геосаясий таасир берүүчү чөйрөлөрдү бөлүштүрүүгө, ошон-
дой эле товарларга баа койууга жана тейлөө чөйрөсүнө байла-
нышкан бардык маселелерди планетардык деңгээлде чечишет. 
Ал эми башка мамлекеттер өздөрү пайда болгон мезгилден баш-
тап бүгүнкү күнгө чейин өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарын 
коргоо үчүнар бири өзүнчө же башка мамлекеттер менен бирге 
өздөрүнүн көз карандысыз жашоосу жана улуу державалардан 
коргонуу үчүн күрөшүп келишет.

Эл аралык мамилелердин негизги катышуучуларынын (ак-
торлордун) субъекттерин, санын жана курамын эске албаган-
да «Вестфаль тынчтыгы» келишиминен баштап (1648) азыркы 
мезгилге чейин эл аралык мамилелердин маңызы да, мүнөзү да, 
олуттуу түрдө өзгөрбөгөндүгүн тарыхый тажрыйба көргөзүп 
турат. Эл аралык мамилелер жадагалса бүгүнкү күндө деле дүй-
нөнүн материалдык жана руханий баалуулуктарынын, ошондой 
эле негизги геосаясий мейкиндиктердин ири державалар тара-
бынан бөлүштүрүлүшүнө негизделет. Кээ бир көрүнүштөрдү 
эске албаганда азыркы заманда башка мамлекеттердин аймакта-
рын ачык эле басып алуу албетте оңой эмес. Бирок ошондой бол-
со да башка аймактарды жана мейкиндиктерди экономикалык, 
саясий, социалдык, маалыматтык жана башка жолдор аркылуу өз 
таасир чөйрөсүнө киргизүү жана эксплуатациялоо идеясы азыр-
кы күндө деле иш жүзүндө кеңири колдонулуп жатат. Мунун баа-
ры классикалык жана заманбап геосаясаттагы реалистикалык 
жолдун жактоочулары чыгарган жыйынтыктар жана тыянактар.

Улуу географиялык ачылыштар менен бирге калып тана баш-
тап, дүйнөдө улуу империялар пайда болуп, колониялар үчүн кү-
рөш курчуп турган ХIХ-кылымдын башынан эле кеңейе баштаган 
геосаясат илими, тилекке каршы, мамлекеттердин басып алуу 
жана колония саясатынын таасиринен бошоно алган жок жана 
өз алдынча изилдөө чөйрөсүнө, өз алдынча иштөө мыйзамдары-
на ээ болгон объективдүү илимге айлана алган жок. Геосаят или-
ми жана анын ошол кездеги өкүлдөрү колониалдык жерлерди 
кеңейтүү жана башка чоң мамлекеттер менен ушул багыттагы 
мамилелерин жөнгө салуу менен алектенген мамлекеттик жана 
саясий ишмерлердин кеңешчилеринин милдетин аткарышкан. 
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ХХ кылымдын илимий-техникалык жетишкендиктери геоя-
сатты айрым бир геосаясий борборлордун, улуу мамлекеттердин 
жана бир-бири менен күрөшүп турган класстык-идеологиялык 
бирикмелердин таасиринен бошоткон жок жана анын чыныгы 
илим болуп калыптануусуна да шарт түзгөн жок. Геосаясат ушул 
мезгилде дагы келечекти божомолдоп жатып, жалпы адамзатка 
багытталган максаттарды калыптандыра албады.Жалпы адам-
заттын келечеги жана өзүнүн улуттук геосаясий кызыкчылыгы 
бар ар бир мамлекеттин келечеги геосаясат илиминин калыс 
жана объективдүү өнүгүүсүн талап кылган.

Бирок геосаясат илими өткөн мезгил учурунда ке ректүү дең-
гээлге жетпесе да акырындык менен өнү гүп, мезгилдин пайда 
болгон геосаясий суроолоруна жооп табууга аракет кылып жат-
ты. Биздин заманга чейинки ХХ-кылымдын экинчи жарымынан 
баштап адегенде чоң колониялык империяларда (Улуу Брита-
нияда, Францияда, Осмон империясында, Австро-Венгр импе-
риясында, Германияда, Японияда, Кытай да, АКШда, Орусияда) ал 
эми Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин негизинен АКШда жана 
анын НАТО боюнча шериктери болгон Батыштын чоң мамлекет-
теринде, ошондой эле СССРда жана Кытайда күчтүү геосаясий 
борборлор, илимий, саясий жана стратегиялык изилдөө инс ти-
туттары түзүлгөн.

АКШ жана Батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып СССР менен 
Кытайда геосаясий изилдөөлөр атайын жашыруун борборлор-
до жүргүзүлгөн. Мындай изилдөөлөр калктын калың катмары 
үчүн арналбастан тийиштүү мамлекеттик түзүмдөр, жетекчилер 
жана стратегиялык багыт тагы мекемелер үчүн ар түрдүү маалы-
маттарды даярдоо максатында жүргүзүлгөн. Геосаясат жөнүндө 
сабактар илимий-педагогикалык жана студенттик чөй рө үчүн 
жабык мүнөзгө ээ болгон жана коомчулукка «жалган жана реак-
циячыл буржуазиялык-империалисттик саясаттын белгиси» 
катары көргөзүлгөн. Чындыгында СССРда да, Кытайда да, ички 
жана тышкы саясат маселелерин, аскердик-стратегиялык план-
даштыруу маселелерин, ошондой эле коомдук, демография лык, 
маданий жана адеп-ахлактык иш-аракеттерге байланышкан ма-
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селелерди кароонун негизинде дал ошол терең геосаясий ана-
лиздер жана изилдөөлөр жаткан.

ХХ-кылымдын акырында СССдын жана социалисттик лагерь-
дин кыйроосу, жаңы эгемендүү мамлекеттердин пайда болуусу 
жана алардын дүйнөлүк саясатка катышуусу геосаясий изилдөө-
лөргө жана изилдөөчүлөргө болгон муктаждыкты огобетер кү-
чөттү. Совет мезгилинде негизги геосаясий борборлор жана гео-
саясатчылар негизинен Москвада иштеген. Ал эми Азербайжан 
сыяктуу союздук республикаларда геосаясий изилдөөлөр жана 
алардын натыйжалары, ошондой эле ал иштерге жергиликтүү 
кадрларды тартуу тууралуу кеп да болушу мүмкүн болгон эмес.

Азыркы учурда бүткүл Евразия аймагында, айрыкча пост-
советтик өлкөлөрдө өз алдынча геосаясий изилдөө жүргүзүү за-
рылчылыгы пайда болду.

Улуттук коопсуздук маселелерин чечүү, улуттук кызыкчы-
лыктар менен максаттарды коргоо, ички жана тышкы саясатка 
коркунуч жараткан нерселеди аныктоо, коопсуздук доктрина-
сын түзүү жана башка стратегиялык максаттарды ишке ашыруу 
үчүн тийиштүү илимий түзүмдөрдү түзүп, терең геосаясий жана 
стратегиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү талап кылынат.

Ушул китепте Азербайжан историографиясында биринчи 
жолу геосаясат тууралуу негизги түшүнүктөрдүн пайда болуусу-
нун, калыптануусунун жана өнүгүүсүнүн – анын илимий тармак 
катары пайда болгон кезинен баштап бүгүнкү күнгө чейинки 
тарыхы кыскача каралып, ар түрдүү окумуштуу-геосаясатчы-
лардын көз караштары анализделип, геосаясаттын негизги бу-
лактары, мыйзам ченемдүүлүктөрү, маңызы жана заты, катего-
риялары жана акторлору (негизги катышуучулары) изилденип, 
ар түрдүү мезгилдердин жана геосаясий багыттардын өкүлдөрү 
болгон саясат таануучулардын ой-пикирлери жана теориялары 
каралат жана алар бир-бирине салыштырылат. 

Алдыңкы геосаясий изилдөөлөргө жана Орусиянын, Кытай-
дын, Батыш өлкөлөрүнүн, Түркиянын жана башка мамлекеттер-
дин тажрыйбаларына таянып жазылган бул китепте 1648-жыл-
дан баштап азыркы мезгилге чейин дүйнөдө болуп жаткан 
негизги геосаясий окуялар, планетанын геосаясий мүнөздөмөсү, 
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геосаясий борборлор жана алардын ортосундагы мамилелер, 
глобалдашып жаткан дүйнөдөгү геосаясий көйгөйлөрдү че-
чүүнүн жаңы жолдору, улуттук-мамлекеттик кызыкчылыктар 
жана жаңы дүйнөлүк тартип үчүн күрөшүү, азыркы абал жана 
адамзатты кызыктырган келечек, экономикалык, саясий жана 
энергетикалык коопсуздук сыяктуу адамзатка коркунуч жарат-
кан көйгөйлөр, глобалдык транспорттук-коммуникациялык, 
соода, чийки зат, эл аралык жүк ташуулар жана башка геострате-
гиялык маселелер жөнүндө кеңири маалымат берилип, окурман-
дын геосаясат тууралуу билимин жана түшүнүгүн тереңдетүүчү 
материалдар сунушталат.

«Геосаясат» азербайжан окурманы жана баарынан мурда 
атайын багыттагы студенттерге жана докторанттарга окуу ки-
теби катары даярдалганы эске алынып, анын тийиштүү бөлүм-
дөрүндө дүйнөнүн негизги геосаясий күчтөрүнүн Евразия мей-
киндигине болгон кызыкчылыктарына байланышкан суроолор 
да каралган. Евразия мейкиндигинде биздин өлкө да жайгаш-
кандыктан китептин тийиштүү бөлүмдөрүндө ошол геосаясий 
күчтөрдүн Каспий-Кара-деңиз өзөнүндө жана Түштүк Кавказда 
жүргүзгөн саясаты жана ошол саясаттын Азербайжандагы азыр-
кы жана келечектеги геосаясий абалга тийгизген таасири да ка-
ралат. «Геосаясат» бул академиялык илим, бирок ошол эле убак-
та ал практикалык иш-аракеттерди жетектөөдө жардам бере ала 
турган турмушта колдонулуучукурал болуп саналат. Ар бир эге-
мендүү өлкөдө, ошонун ичинде Азербайжан Республикасында да, 
өлкөнүн геосаясий өнүгүүсүнүн тарыхына, анын учурдагы улут-
тук өнүгүүсүнүн жана кызыкчылыктарынын талкууланышына, 
ошондой эле коопсуздук маселесинин жана аны камсыз кылуу 
боюнча мамлекеттик саясаттын талкууланышына, өлкөнүн гео-
саясий жана геостратегиялык сырбелгисинин (код)даярдалы-
шына, ошондой эле өлкөнүн улуттук жана тышкы саясатынын 
концепциясынын даярдалышына, улуттук кызыкчылыктардын 
жана алардын контурларынын аныкталып, корголуусуна жана 
башка көптөгөн геосаясий маселелерге өзгөчө көңүл бурулуп, 
аларга өзүнчө изилдөө иштери арналышы керек. Теориялык 
жана практикалык жактан алып карасак, коркунуч жаратуучу 
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нерселерди жана Азербайжандын геосаясий келечегине байла-
нышкан мүмкүн болуучу көйгөйлөрдү дайыма анализдеп, алыс-
татып туруу зарыл.

Дүйнөлүк жана аймактык геосаясий борборлор ме нен байла-
ныштарды жана мамилелерди кароо, Кас пий   дин энерготашуучу 
заттарын дүйнөлүк базарга алып чыгуу, республиканын мунай-
зат жана коопсуздук страте гияларын иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу, «Чыгыш-Батыш» транспорттук-коммуникациялык ко-
ри до  рун куруу жана анын коопсуздугун камсыздоо сыяктуу бү-
гүнкү күндүн маселелерин изилдөө өтө маа ни лүү нерсе болуп 
саналат. 

Кийинки изилдөөлөрдө Азербайжандын өлкөдө, ай макта 
жана дүйнөдө жүргүзгөн геосаясий жана геостратегиялык саяса-
ты, ага байланышкан практикалык кадамдары, Азербайжандын 
дүйнөлүк, аймактык жана Европалык коопсуздук системасына, 
ошондой эле энергетикалык чөйрө, транзит, эл аралык жүк та-
шуулар жана транспорттук коммуникация системаларына ка-
тышуусу, ошондой эле Түштүк Кавказга жана биздин өлкөбүзгө 
коопсуздук, энергетика, демография жана башка жагынан корку-
нуч жараткан глобалдык процесстер анализделиши керек. 

Азыркы мезгилде геосаясат илиминин алдында турган тап-
шырма дүйнөдө чогуу жашоонун тартиптерин жана мамлекет-
тер менен жалпы адамзаттын коопсуз келечегин пландаштыруу 
менен гана чектелбейт. Ар бир өлкөнүн жогорку жетекчилерине, 
саясий жана коомдук ишмерлерге, башкаруу, коргоо, коопсуздук 
жана стратегиялык пландаштыруу менен алектенген мамлекет-
тик кызматкерлерге, депутаттарга жана бардык улуттук элитага 
геосаясат тууралуу терең түшүнүк берип, алардын геосаясий ой 
жүгүртүүсүн өнүктүрүү маселеси да геосаясат илиминин алдын-
да турган тапшырма болуп саналат. Жогоруда айтылган адам-
дар эл аралык саясаттагы ачык жана жабык болгон ар түрдүү 
коомдорго баа берүүгө, өздөрүнүн социалдык-экономикалык, 
экологиялык, демографиялык, маалыматтык, диний жана мада-
ний абалы менен айырмаланган өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара 
байланышты туура пландаштырууга жана алар менен мамиле 
түзүүгө жөндөмдүү болушу керек. 
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Бүткүл дүйнөлүк мейкиндик эл аралык мамилелердин бар-
дык деңгээлдеринде (мамлекеттер аралык, уюмдар аралык жана 
жадагалса адамдар аралык деңгээлде да) глобалдашып жаткан 
мезгилде улуттук, аймактык жана планетардык геосаясий жаг-
дайды туура кабыл алып, геосаясат жөнүндө билимге толук кан-
дуу баа берүү чоң мааниге ээ. 

Бул жагынан алып караганда биз сунуштаган ушул окуу ки-
теби жогорку окуу жайлардын тийиштүү адистиктерин аркала-
ган студенттер, докторанттар жана илимий кызматкерлер үчүн 
гана эмес, адистер, мамлекеттик кызматкерлер, саясат таануучу-
лар, депутаттар жана улуттук элитанын кенен интеллектуалдык 
катмары үчүн да маанилүү жана пайдалуу болушу мүмкүн. 

Азербайжандын геосаясаты жана анын чет өлкөлөр ме-
нен болгон геосаясий мамилелери китептин экинчи бөлүгүндө 
(экинчи китепте) өзүнчө каралат. Ал эми бул бөлүмдө негизинен 
жалпы геосаясий маселелер чагылдырылат. 



Геосаясат 13

I БӨЛҮМ

ГЕОСАЯСАТТЫН АЛГАЧКЫ 
БУЛАКТАРЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ: 
БАЙЫРКЫ ЖАНА ОРТО МЕЗГИЛДЕГИ 

ГЕОСАЯСИЙ ИДЕЯЛАР МЕНЕН
ТЕОРИЯЛАРДЫН ИСТОРИОГРАФИЯСЫ

Геосаясаттын өзүнчө бир илимий-изилдөө тармагына айла-
нышы жана анын теориялык-методологиялык негиздеринин 
иреттелиши кокусунан эле болуп калган эмес.Адамзат, буга че-
йин эле, теориялык жана практикалык өнүгүүнүн узак жолун өт-
көн.

XIX-кылымдын акырынан баштап ХХ-кылымдын биринчи 
жарымы аяктаганга чейинки мезгилде эле геосаясат деген тү-
шүнүк өзгөчө бир илимий багытка айланган. Ал кезде геосаясат 
негизинен турмушта колдонулуучу нерсе катары калыптанып, 
академиялык илимге караганда мамлекеттик саясатты план-
даштырууга (айрыкча аскердик стратегияны пландаштырууга) 
көбүрөөк байланышкан жана саясий ишмерлер үчүн практика-
лык көрсөтмө катары колдонулган. ХХ-кылымдын башында Ев-
ропада илим өнүгө баштап, жаңы саясий реалийлерди аныктоо 
муктаждыгы күчөгөндө гана геосаясат акырындык менен акаде-
миялык илимге айлана баштаган.

Башында классикалык геосаясатчылар геосаясатты социал-
дык-философиялык жактан карашып, аны негизинен өлкөнүн 
улуттук кызыкчылыктарын коргоо максатында пайдаланыш-
кан. Ал кезде өлкөнүн мейкиндигин, аймагын жана география-
лык факторлорунун социалдык мүнөздөмөлөрүн эл аралык ма-
милелерде пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулган. Классикалык 
геосаясаттын негиздөөчүлөрү негизинен өлкөнүн география-
лык абалын, мейкиндигине тиешелүү мүнөз дөмөсүн, аймагын, 
калкын, коңшуларын жана башка ушул сыяктуу нерселерди 
изилдешкен. Геосаясат илими мейкиндик үчүн күрөштүн, коло-
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ниализмдин, ошондой эле дүйнөнүн бир-бирине каршы турган 
улуттук жана таптык-идеологиялык фронтторго (1900-1939 гг.) 
бөлүнүүсү күчөп жаткан кезде калыптангандыктан ал белгилүү 
бир деңгээлде таптык, саясий жана субъективдүү мүнөзгө да ээ 
болгон. 

§ 1.1. Геосаясат тууралуу XIX-кылымга
чейинки алгачкы булактардын жана

идеялардын кыскача тарыхы 

ХVI–XIX-кылымдардын философтору, саякатчылары, тарых-
чылары, өлкө башчылары жана алардын айланасындагы интел-
лектуал-ойчулдардан баштап баары тиги же бул деңгээлде өз 
өлкөлөрүнүн табиятын, географиясын, тарыхын, маданиятын, 
аскердик жана геосаясий маселелерин изилдеп, өз коңшулары 
менен мамиле түзүшкөн. 

Ал мезгилде алардын мындай иш-аракеттерин илимий не-
гизде жалпылап, калыптандыра турган геосаясийилимий бор-
борлору болгон эмес.

Геосаясат илиминин алгачкы булактары жана интеллек-
туалдык негиздери XVII–XIX кылымдарда Европада жана бүткүл 
дүйнөдө башталган мамлекеттерди борборлоштуруу жараян-
дарына, (процесстерине), колониализмге, терең геосаясий ой 
жүгүрткөн айрым падышалардын, өлкө жана аскер башчылары-
нын, алар дын айланасында жүргөн географ-саякатчылардын, 
окумуштуулардын жана алдыңкы ойчулдардын идеялары менен 
ой-пикирлерине, ошондой эле алардын жазган эмгектерине ба-
рып такалат. Англис тарыхчысы А. Тойнбинин сөзү менен айт-
канда: европалыктардын дүйнөнүн башка калктары менен бол-
гон начар байланыштары жаңы тарыхтын эң негизги окуясына 
айланып, жалпы адамзатты «биз баарыбыз бир мейкиндиктин 
жана убакыттын чегинде жашоого дуушарбыз» деген жөнөкөй 
бир чындыкты түшүнүүгө аргасыз кылды. 

Тарыхый чөйрөнүн өзгөрүүсү жана жаңы геосаясий реалий-
лердин пайда болуусу бардык кызыктар инстанциялардан жана 
ой жүгүрткөн адамдардан эл аралык жана мамлекеттер аралык 
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мамилелерди, табиятты, геосаясий иш-аракеттердин пайда бо-
лушунун жана өнүгүүсүнүн себептери менен натыйжаларын, 
алардын мүнөздүү багыттарын жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн, 
мейкиндик-аймактык факторунун дүйнөлүк тартиптин түзүлү-
шүнө тийгизген таасирин жана башка геосаясий маселелерди 
изилдөөнү талап кылат. 

Биз карап жаткан мезгилдин геосаясатчылары ошол кездеги 
табият таануу жана социалдык-гумани тардык илимдерге белги-
лүү болгон маалыматтарды, фактыларды жана теорияларды ал-
гачкы булак катары карашкан. Ушундай билимдердин арасынан 
изилдөөчүлөр биринчи кезекте ошол кездеги илимде кеңири 
колдонулган географиялык детерминизм теориясын белгиле-
шет. 

Анткени окумуштуулар геосаясий изилдөөлөрдү жүр гүзгөн-
гө чейин эле адамдардын жана элдердин жашоолору, алардын 
маданияттары, социалдык түзүлүш төрү, мүнөздөрү жана жүрүм-
турумдары табият менен айлана-чөйрөдөн, дарыялар менен де-
ңиздерден, аба ырайынан жана жердин күрдүүлүгүнөн, табигый 
коргондордон, токойлордон, тоолордон жана башка ушул сыяк-
туу нерселерден көз каранды экенин билишкен. 

Мындан сырткары, ал мезгилде, мамлекетти жа на элди био-
логиялык жандык менен салыштырган көптөгөн утопиялык 
«органикалык идеялар» да белги лүү болгон. Ошондуктан клас-
сикалык геосаясатчылар илимге белгилүү болгон мейкиндик-
географиялык жана органикалык теориялар жөнүндө билишкен 
жана ошол концепциялардын негизинде өздөрүнүн жеке кон цеп-
цияларын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Илим дүйнөдөгү 
бардык көрүнүштөр менен жараяндарды табигый жана тарыхый 
мыйзам ченемдүүлүктөр менен түшүндүргөндүктөн классика-
лык геосаясатчылар аларды зарыл болгон учурларда геосаясат-
тын негизги булактары катары пайдаланышкан. 

О. Конт деген окумуштуунун XIX-кылымдын ортосунда пайда 
болгон «позитивизм» деген теориясын, Ч.Дарвиндин «табигый 
өнүгүү» теориясын жана башка ошол сыяктуу теорияларды дагы 
изилдөөчүлөр геосаясат илиминин алгачкы булактары жана тео-
риялык-методологиялык негиздери катары карашат.



Али Гасанов16

Мындай теориялар адамдардын жашоосун жана иш-аракет-
терин, маданий-цивилизациялык өнүгүүнүн себептерин жана 
натыйжаларын, мамлекеттердин иш-аракеттерин жана мамле-
кеттер аралык мамилелерди, жана башка ушул сыяктуу маселе-
лерди адамдарга түз дөн-түз түшүндүрүп берген.

Мисалы, социал-дарвинизм теориясы, мамлекеттер менен 
элдердин ортосундагы конфликттер, экономика лык жана мада-
ний кагылышуулар – табигый нерсе жа на ошондуктан алар улут-
тук өнүгүүнүн негизин түзөп деп түшүндүргөн.Ал мезгилдеги 
классикалык геосаясатчылар аймактык экспансия, мейкиндик-
терди басып алуу жана алардын үстүнөн геостратегиялык кө-
зөмөл жүргүзүү саясаты менен көбүрөөк алек болушкандыктан 
социал-дарвинизм идеясын өтө олуттуу булак жана теориялык 
негиз катары карашканында шек жок. 

Геосаясат илими ар түрдүү мүнөздөгү (аскердик, экономи-
калык, саясий, цивилизациялык жана экологиялык) күчтөрдүн1 
жана көрүнүштөрдүн кыймылын жана жайылуусун илимий 
концепция катары глобалдык деңгээлде аныктап, аларды божо-
молдосун деген талап азыркы шарттарда гана айтылып жатат.
Ар кандай күчтөр стратегиялык мейкиндиктердин үстүнөн көзө-
мөл жүргүзүүнүн социалдык, маалыматтык жана башка мүмкүн-
чүлүктөрүн пайдаланышат. Азыркы мезгилде геосаясат илими 
дал ошондой нерселердин абалын, динамикасын жана тенден-
цияларын изилдеши керек.

Географиялык факторлор менен табигый окуялар эл аралык 
саясатка жана мамлекеттердин ишмердүү лүгүнө канчалык таа-
сир тийгизеринин изилдениши геосаясий изилдөөлөрдүн жана 
теориялардын тез өнүгүү сүнө түрткү берди. 

Ал мезгилде мындай изилдөөлөр негизинен философия, та-
рых, география, аскердик стратегия жана башка ушул сыяктуу 
илимдердин алкагында жүргүзүлгөн. 

Геосаясий идеялар менен теориялардын тарыхында бардык 
мезгилдердеги мамлекеттердин пайда болушу жана алардын 
өнүгүүсүнүн этаптары чагылдырылат. 

1 Мухаев Р.Т. Указ. соч. 103 б.
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Байыркы дүйнөдө геосаясий маселелерге болгон кы зыгуу 
бекеринен болгон эмес жана ал көптөгөн объек тивдүү процесс-
тердин таасири менен пайда болгон.

Адамзаттын жана коомдун өнүгүү жолундагы кайталанып ту-
руучу жараяндар жана жалпы мисалдар акыр кы миң жылдыктар-
да айрым адамдарга белгилүү бир корутундуларды жасоого негиз 
берген. Р.Т. Мухаев деген окумуштуу ар түрдүү геосаясий процесс-
тердин натыйжаларына таянып төмөнкү тыянактарды чыгарган:

1. Дүйнөлүк деңгээлге чыккан ар бир цивилизация же ар бир 
дүйнөлүк держава адегенде белгилүү бир борбордо пайда бол-
гон жана ал борбордогулар «варварлар» жашаган башка жерлер-
ди жана аймактарды экспансиялана турган жерлер катары ка-
рашкан. Мындай ой-пикирдин жөндүүлүгүн аймактык экспансия 
аркылуу улуу империяларды жараткан кытайлыктардын, арап-
тардын, монголдордун жана оттомандыктардын тажрыйбасы 
көргөзүп турат.

2. Экономика экстенсивдүү түрдө өскөн шартта ар бир циви-
лизациянын кайра жаңыланып, улануусунун эң негизги формала-
рынын бири бул мейкиндик экспан сиясыболгон. Ошондуктан ар 
бир цивилизация же дүй нөлүк держава сөзсүз империялык мүнөз-
гө ээ болгон.

3. Бардык алгачкы цивилизациялар дарыялардын жээкте-
ринде пайда болгон жана ошол дарыялар жөнө көй коомдордун 
тиричилик аракеттеринин кандай фор мада өтөрүн аныктаган. 
Андан сырткары, коомдун эволюциясындагы1 табигый шарттар-
дын орду тууралуу ой жүгүртүүгө себеп берген дагы башка фак-
торлор да болгон.

Кийинчерээк, биздин заманга чейинки I–миң жылдыкта, ав-
тордун пикири боюнча эки маанилүү окуя болгон. Алардын бири 
жер шарындагы аба ырайынын күтүлбөгөн жерден суук болуп 
кетишинин натыйжасында «жашоо мейкиндигинин» көзгө көрү-
нөрлүк өзгөргөндүгүнө байланыштуу болсо, экинчиси – адамдар-
дын аң-сезиминдеги революциялык төңкөрүшкө байланыштуу 
болгон. Мындай революциялык өзгөрүүлөр Египеттеги, Месопо-

1 Мухаев Р.Т. Көргөзүлгөн эмгек, 71-72 б.
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тамиядагы, Вавилондогу, Грециядагы жана башка байыркы ци-
вилизациялардагы ошол мезгилге чейинки мистикалык кызы-
гуулардын жаңы, реалисттик, натуралисттик жана өнүктүрүүчү 
көз караштар менен алмашуусуна шарт түзгөн.

Ошол мезгилде бүткүл дүйнөдө (Индияда, Кытайда, Европа-
да, Жакынкы Чыгышта) адам өзүнүн бүтүндүгүн, мүмкүнчүлүк-
төрүн жана айлана-чөйрөгө тийгизе ала турган таасирин түшү-
нүп жана сезе баштаган деген тыянакка Европада биринчилерден 
болуп немис философу, тарыхчысы жана психологу Карл Ясперс 
(1883–1969) келген. Ал окумуштуу ошол мезгилди «негизги мез-
гил» деп белгилеп, адамдар өздөрүнүн дүйнөтууралуу мифоло-
гиялык түшүнүктөрүнөн, мифологиялык, психологиялык жана 
диний таасирлерден кутулуп, реалисттик ой жүгүртө башташкан 
жана айлана чөйрөгө өз күчү менен таасир тийгизе башташкан 
деп айткан. Анын пикири боюнча дал ошол мезгил адамзаттын 
ой жүгүртүүсүнүн тарыхындагы революциялык төңкөрүш болуп 
калган. Андан кийинки коомдо болгон окуялар адамдын инсан 
катары баалуулугу жана акылы менен ченеле баштаган. Алар 
убакытты жана мейкиндикти өзгөрткөн1. 

Реалисттик ой жүгүртө баштаган адамдар мурдагыдай түнт 
болуп, асмандагы белгисиз күчтөргө жана фантастикалык нер-
селерге үмүт кылбастан чыныгы иш-аракеттерди жасап, өздөрү-
нүн жаңы чексиз мүмкүнчүлүктөрүнө таяна башташкан.

Биздин заманга чейин жашаган бардык элдерди Ясперс «та-
рыхый» жана «тарыхый эмес» деген эки топко бөлгөн. Тарыхый 
же «негизги элдер» деп ал кытайларды, индиялыктарды, грек-
терди жана еврейлерди айткан, ал эми калган элдердин баарын 
ал тарыхый эмес элдерге кошкон. Гректер жана кытайлар сыяк-
туу тарыхый элдерди ал батыштык жана чыгыштык деп экиге 
бөлгөн. Анын пикиринде дал ошол элдердин ичинде жана алар-
дын аймагында интеллектуалдык революция болуп, натыйжада 
алар батыш жана чыгыш цивилизацияларын түзүшкөн жана ал 
цивилизацияны башка элдерге жана мейкиндиктерге жайыл-
тышкан. Анын пикири боюнча эгер мурдагы адамдардын гео-

1 Ошол эле жерде. 
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саясий ой жүгүртүүсү, ошондой эле айлана-чөйрө жана анын 
түзүлүшү, мамлекеттердин жайгашуусу жана башка ушундай 
нерселер жөнүндө маалыматтары идеалисттик салттар менен 
мистицизмге жана идеалдуу дүйнө тууралуу кыялга негизделген 
болсо, биздин замандын биринчи кылымынан баштап реалист-
тик ой жүгүртүү үстөмдүк кыла баштаган. Ошол мезгилде адам-
дар мейкиндиктин, мамлекеттин жана бийликтин ортосундагы 
байланышты, географиялык чөйрө менен саясий өнүгүүнүн ор-
тосундагы байланышты жана башка геосаясий жараяндарды 
акырындык менен түшүнө башташкан. Реалисттик ой жүгүртүү 
адамдарга алардын айланасындагы дүйнөгө жана күнүмдүк про-
цесс терге карата практикалык иш-аракет жасоого мүм күндүк 
берет. Адамдар мамлекеттин кубаттуулугу менен анын жайгаш-
кан аймагынын ортосундагы байланышты изилдей башташат. 
Географиялык чөйрөнүн саясий ишмердүүлүккө, салттар менен 
адаттарга, жүрүм-турум эрежелерине жана коомдук түзүлүшкө 
тийгизген таасирин изилдөө зарылдыгы келип чыгат. Мындай 
нерселердин изилдениши адамдарга социалдык-маданий жана 
саясий жактан идентификацияланган адамдык коомдорду тү-
зүүгө жана аларды башкарууга шыктандырат. Коомдор менен 
мамлекеттер аралыкмамилелердин түзүлүүсү жана ал мамиле-
лердин өнүгүүсү мамлекеттерди кийинки геосаясий жана геост-
ратегиялык кадамдарды жасоого түрткөн.1

Байыркы дүйнөнүн алгачкы мезгилинде адамдардын ой 
жүгүртүүсү негизинен диний-мифологиялык идеяларга негиз-
делип, ошого жараша тийиштүү иш-аракеттер менен жөнгө са-
лынып турган болсо, кийинчерээк ар түрдүү окумуштуулардын 
таасиринен улам алардын ой жүгүртүүсү реалисттик мүнөзгө ээ 
боло баштаган. Геосаясат илиминин өнүгүүсүн окумуштуулар 
дал ошол мезгилге байланыштырышат.

1 Ошол эле жерде, 72-73 б.
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§ 1.2. Байыркы Кытайдагы жана Индиядагы 
геосаясий илим 

Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча дүйнөдөгү эң байыркы 
геосаясий теориялар Чыгышта (Кытайда, Индияда, Араб дүйнө-
сүндө жана башка байыркы цивилизацияларда) пайда болгон.

Кытайдын аймагындагы алгачкы мамлекеттик бирикмелер-
ди окумуштуулар биздин заманга чейинки II– миң жылдыктын 
башында пайда болгон деп эсептешет. Биздин заманга чейинки 
XVIII-кылымда Кытай өлкөсү Шан уруусунун бийлиги алдында 
бир мамлекет болуп бириккен. Узак убакыт бою бир мамлекет 
болуп жашап келген Кытайда биздин заманга чейинки V-кылым-
да ич ара тартыштар башталып, мамлекет ар түрдүү падыша-
лыктарга бөлүнүп, абалы начарлаган. Кытайдын мындай абалы 
анын башка өлкөлөр тарабынан басылып алынышына ыңгайлуу 
шарт түзгөн. Дал ушул мезгилден баштап Кытай империясы чет 
өлкөлөрдүн кол салууларына кабылып, натыйжада, кытай эли 
чет өл көлүк баскынчыларга каршы күрөшүүгө аргасыз болгон.

Жалпысынан алып караганда Кытайда улуттук биримдик-
тин калыптанышынын тарыхын изилдөөчүлөр Чжоу Империя-
сынын мезгилине байланыштырышат. 

Өлкөнүн тарыхындагы бул мезгил кытайлыктардын тышкы 
душмандарга каршы жалпы көтөрүлүүсүнүн баш талышы менен 
мүнөздөлөт.

Дал ушул мезгилде кытай элинин аң-сезиминде гео саясий 
идеялар жана борбордоштурулган Кытай жөнүндө доктрина 
пайда боло баштайт.

Байыркы кытай элинин геосаясий түшүнүгү боюн ча Кытай 
өлкөсү «Көк асмандын борбору» болгон (кытай тилинде «Тянь»). 
Кытай өлкөсүнүн аталышы да «Чжунго» (чжун – «орто», го – 
«мамлекет») деген сөз  дөн келип чыгат жана «Ортодогу импе-
рия» деген маа  нини билдирет. Ошол мезгилден баштап Кытай 
империясы борбордоштурулган мамлекеттик системанын ар-
тыкчылыктарын жана өздөрү айткандай «Кудай ыра йымдуулук 
кылган» географиялык абалын пайдала нып эң жогорку деңгээл-
де өнүккөн техникалык, маданий жана аскердик империяны тү-
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зүп, өзүнүн айлана сындагы аймактарды басып ала баштаган.
Кытай империясынын гүлдөп-өсүшү биздин заманга чейин-

ки III-кылымдагы Цинь династиясынын мезгилине туура келет. 
Ушул династия башкарып турган мезгилде Кытайдын борбор-
доштурулуу процесси аяктап, Түштүк-Чыгыш Азия жерлеринин 
баары Кытайдын курамына кирген.

Байыркы Кытай мамлекетинин башкаруучулары реалисттик 
жана прагматикалык башкаруунун негизинде өздөрүнүн аскер-
дик, саясий жана геостратегия лык максаттарын план негизинде 
ишке ашырышып, дүй нөнүн башка мамлекеттери жана элдери 
менен мами ле кылуунун олуттуу жана системалуу стратегиясын 
түзүшкөн. Ал стратегиянын планында эң маа нилүү талап катары 
тышкы баскынчылар менен күрө шүү каралган. Чынында, сырт-
кы баскынчылар менен күрөшүү максаты – Кытайдын гана эмес, 
Байыркы Греция менен Байыркы Римдин да геостратегиялык 
иш-аракетинин негизин түзүп, башкаруучу кландардын негизги 
милдети катары каралган. Улуу Кытай дубалынын ошол мезгил-
де курулушу да мамлекет тарабынан чет өлкөлүк баскынчылар-
га каршы көрүлгөн негизги чаралардын бири болгон.

Байыркы Кытайда геосаясий идеялар мифологиялык, социо 
–антропоморфологиялык көз караштардын негизинде калып-
танганы менен алар ошол эле учурда толук калыптанып бүткөн 
реалисттик ой жүгүртүүнүн үлгүлөрү болгон.

Кытайлыктар бизди курчаган дүйнөнү адамдын организми-
не окшоштурушкан жана адам өзүнүн айланасындагы дүйнөдөн 
жана коомдун патриархалдык түзүмүнөн көз каранды деген ойду 
колдошкон. Ошол кездеги ойчулдардын (алардын арасында Лао-
цзы, Конфуций, Мен-цзы жана 579–289-жылдарда жашаган баш-
каойчулдар) биздин күнгө чейин жеткен кол жазмаларында коң-
шулаш чоң жана кичи мамлекеттер жана ошол мамлекеттердин 
курулушунда дарыялар менен көлдөрдүн, деңиздер менен океан-
дардын орду, империялардын дүйнөнүн ортосунда жайгашкан-
дыгы, чоң мамлекеттердин кичи мамлекеттер үчүн жагымдуу 
болушу, геосаясий аймактардын келишим боюнча ээлениши 
жана башка ушул сыяктуу көптөгөн маселелер боюнча бир топ 
аскердик-стратегиялык, геосаясий жана географиялык идеялар 
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жазылган. Мисалы, Конфуций (551–479) өзүнүн «Лунь-юй» («Ой 
жүгүртүүлөр жана аңгемелер») деген эмгегинде геосаясий масе-
лелер жөнүндө түздөн-түз айтпаса да, коңшулаш өлкөлөрдүн үс-
түнөн жеңишке жетишүү, жашыруун тактикалык ыкмалар менен 
жолдорду пайдалануу (вербалдык байланыш), падышанын жана 
башкаруучу катмардын адеп-ахлактык башкаруусунун негизде-
ри, мамлекеттин кубаттуулугу жана ал кубаттуулуктун жалпы 
мейкин диктеги көрүнүшү, башкаруунун иерархиялык система-
сы жана өзгөчөлүктөрү сыяктуу бир топ маселелер каралган. Ав-
тордун геосаясий идеялары кытай элинин ой жүгүртүүсүнө жана 
стратагемасына негизделген. Күтүлбөгөн соккуларды берүү 
сыяктуу жашыруун жана алдоо жолдорун пайдаланып коңшу-
лаш өлкөлөрдүн үстүнөн жеңишке жетишүү сыяктуу доктрина-
лар ошондой стратагемаларга кирет. Мына ушун дай стратаге-
малардын баарын автор эффективдүү мамле кеттик башкарууга 
жана коомдогу табигый айырма чы лыктарга байланыштырган. 

Конфуцийдин пикири боюнча табияттагы тирүү жандыктар 
сыяктуу эле коомдогу ар бир адам да ар кандай күчкө, абалга, 
укуктарга жана милдеттерге ээ болушу керек. Мындай социал-
дык мыйзамдын маңы зын автор төмөнкүчө түшүндүргөн: 

«Башкаруучу – башкаруучудай, жаран – жарандай, ата – ата-
дай, уул – уулдай болушу керек1».

Оригиналдуу геосаясий ойлорду байыркы кытай философу 
Мэн-цзынын (биздин заманга чейинки 372–289-ж.ж.) чыгармала-
рынан да жолуктурууга болот. Анын илимий эмгектеринде «төрт 
деңиздин чегинин ичиндеги бийлик» философиясы жана анын 
геостратегиялык негизи чагылдырылган. Конфуцийдин «адеп-
ахлактык башкаруу» деген концепциясын «элге жана мамлекетке 
кызмат кылуу» деген философия менен байыткан Мэн-цзы мамле-
кетти башкарган ар бир адам келечекте жасала турган кадамдар-
дын геосаясий натыйжаларын ойлонуштуруп, ал кадамдардын 
мүмкүн болуучу натыйжаларын алдын ала аныкташы зарыл деп 
эсептеген.

Автордун көз карашы боюнча Мэн-цзынын эмгектеринде 
«туура башкаруу илиминин» формуласы жана ар түрдүү аспект-

1 Көк асмандын акылмандары. Симферополь, 1998, 80 б.
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тери баяндалган. «Туура башкаруунун» негизги белгилери ката-
ры автор кыраакылыкты, адамды сүйүүнү жана адилеттүүлүктү 
эсептеген. 

Байыркы Кытай мамлекетинин өнүгүүсү тууралуу тарыхый 
адабияттарда Хань династиясынын ((206 г. до н.э. – 220 г. н.э) 
башкаруусу өзгөчө белгиленген. Геосаясат жагынан карай тур-
ган болсок, Хань династиясы башкарып турган мамлекеттин иш-
мердүүлүгүндө реалисттик геостратегиялык программанын ча-
гылдырылганы чоң мааниге ээ. Кытайдын аймактык бүтүндүгү, 
калктын санынын бара-бара көбөйүүсү жана иерархиялык баш-
каруу менен чогуу жашоонун өзгөрүлбөс тартиптери – жогоруда 
айтылган геостратегиялык багыттын негизин түзгөн үч өзгө-
рүлбөс фактор болгондуктан аларды –башкаруучу династиянын 
ийгиликтүү башкаруусунун жана Кытайдын XVIII-кылымга че-
йин туруктуу өнүгүүсүнүн чыныгы геостратегиялык коду (сыр-
белгиси) катары бааласа болот.

Геосаясий ой-пикирлер биздин заманга чейинки III миңжыл-
дыкта азыркы Индиянын аймагында да болгон.

Ал мезгилде Индиянын аймагындагы Харапп маданиятынын 
негизинде жалпы индиялык цивилизация калыптана баштаган. 

Бул цивилизация биздин заманга чейинки II-миң жылдык-
тын ортосуна чейин жашаган. Биздин заманга чейинки II-миң 
жылдыкта бул аймакты согушчан арий уруулары басып алып, ал 
жерде мамлекет түзүшкөн жана анын натыйжасында байыркы 
Индиянын геосаясий, маданий жана аскердик стратегиясыпайда 
болгон. Ошол мезгилдеги падышалардын геосаясат тууралуу тү-
шүнүктөрү арий урууларынын руханий маданиятынын байыр-
кы эстелиги болуп эсептелген – Ведада жазылган. Бул эстеликте 
биздин дүйнө гүлдөр салынган чабыралар агып жүргөн океан 
катары көргөзүлгөн. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча байыркы 
индиялык тар ал чабыраларды жана гүлдөрдү планетардык мей-
киндиктердин (континенттердин) белгилери деп элес те тишкен, 
ал эми чоң океан жана анын ичиндеги ай мак тар континенталдык 
жана субконтиненталдык ай мак тарды жана Түндүктөгү жерлер-
ди1 көргөзүп турат деп эсептешкен. 

1 Желтов В.В., Желтов М.В. Геосаясат: тарых жана теория. М., 2009, 51– 52 б. 
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Ушул тарыхый булактардагы мейкиндиктерди, мисалы, де-
ңиздерди, кургактыктарды жана жарым аралдарды бөлүштүрүү 
системалары азыркы системаларга толук туура келерин айрым 
геосаясатчылар белгилешет. Немис саякатчысы К. Риттер жаз-
гандай байыркы арийлердин геосаясий ой жүгүртүүсү – табият 
(океан жана кургактык) менен адам коомунун (мамлекет) би-
римдигин чагылдырган. Арийлер, кытайлыктар сыяктуу эле, 
дүйнө борборуна өз элдерин (мамлекеттерин) коюп, өздөрүнүн 
этноборбордук идеяларын коомдун жана маданияттын1 өзөгү 
жана негизи деп эсептешкен. Чынында, кийинки мезгилдерде, 
классикалык геосаясатта деле дал ушундай идеялар улуттук гео-
саясий теориялардын негизине айланган.

Каутилья деген брахман, адабиятчы, тарыхчы жана мамле-
кеттик ишмер байыркы индия цивилизациясынын архитектор-
лорунун бири болгон жана маданияттын ар түрдүү тармактары-
на көптөгөн идеяларды тартуулаган. Биздин заманга чейинки 
IV-кылымда жазылган «Артхашастра же саясат илими» деген 
китепте жана башка ушул сыяктуу кол жазмаларда божомолдон-
гон автордун көптөгөн баалуу геосаясий ойлору жана идеялары 
чагылдырылган. 

Анын сунуштаган ойлору, ошонун ичинде мамлекетти эф-
фективдүү башкаруу, башкаруу жана укук, согуш жана дипло-
матия жана бош калган же басып алынган аймактарды ээлөө 
маселелерине байланышкан ой-пикирлери бүгүнкү күндүн гео-
саясатчыларын да таң калтырууда. Ал борбордук бийликтин 
калкты жер менен камсыз кылуу жана жерлерге жайгаштыруу 
саясаты, тышкы душмандардан коргонуу максатында коргон-
дорду куруу жана башка ушул сыяктуу идеяларды жазган. Анын 
мындай  идеяларын ошол замандын алдыңкы теориялык ой-пи-
кирлери деп эсептесе болот.

Каутильянын эмгектери, албетте, түздөн-түз геосаясий маа-
ниге ээ болгон эмес жана негизинен мамлекетти башкаруу ма-
селелерине арналган. Бирок анын географиялык фактор менен 
мейкиндиктин ортосундагы жана мамлекеттин коопсуздугу ме-
нен анын чек араларынын ортосундагы байланыштар жөнүндө 

1 Ошол эле жерде, 52 б.
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идеялары, ошондой эле андан башка дагы көптөгөн геострате-
гиялык ой-пикирлери ошол мезгилдеги геосаясий ой жүгүр-
түүнүн маанилүү үлгүсү болуп калган.

Мейкиндикти мамлекеттин маанилүү ресурсу жана тышкы 
дүйнө менен мамиле кылуунун негизи деп эсептеген Каутилья эл 
жашаган жерлердин чек араларын дарыялардын, тоолордун, то-
койлордун, тикенектүү бадалдадын, жарлардын жана сепилдер-
дин жанына орнотуу керек деп эсептеген. Анын пикири боюнча 
мындай коргондор же табигый болуусу керек же адамдар тара-
бынан курулуусу керек.

Каутильянын ой-пикирлери жалпысынан байыркы индия-
лыктардын диний-идеалисттик көз караштарына негизделгени 
менен анын табият жана табияттын стратегиялык мүмкүнчүлүк-
төрү, географиялык мейкиндик жана башка ушул сыяктуу көптө-
гөн геосаясий жана геостратегиялык маселелер боюнча жазыл-
ган ой-пикирлери –реалисттик, табигый-географиялык жана 
геосаясий маалыматтарга1 негизделген. 

 § 1.3. Араб дүйнөсүнүн эң алгачкы  геосаясий 
концепциялары 

Евразия материгинин түштүк-батыш бөлүгүндө жана Евро-
па, Борбордук жана Түштүк Азия, ошондой эле Түндүк-Чыгыш 
Африканын ортолорунда жайгашып, болжол менен 3 млн кв. км. 
жерди камтыган Араб жарым аралы геосаясат жөнүндө жазыл-
ган адабияттарда – байыркы араб дүйнөсүнүн геосаясий мейкин-
диги катары көрсөтүлгөн. 

Араб дүйнөсүнүн жерлери Жер ортолук (түндүк-батыш), Кы-
зыл (түштүк-батыш), Араб (түштүк-чыгыш) деңиздерине жана 
Перс булуңуна (түндүк-чыгыш) жайылган. Бул аймактардын кө-
бүн кум чөлдөрү түзгөн жана алардын табигый шарттары ысык 
жана кургак болгон.

Биздин заманга чейинки I-кылымда эле Араб жарым аралы-
нын түштүгүндө өнүккөн сугат системасына негизделген дый-

1 Артхашастра, же саясат илими. М., 1993.
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канчылык маданияты пайда болгон. Жарым аралыктын бир 
бөлүгүндө көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенген араб – бе-
дуин уруулары жашашса, башка бөлүгүндө негизинен дарыялар 
менен суу жээктеринде отурукташып, кол өнөрчүлүк жана соода 
менен алектенген араб уруулары жашаган.

Биздин заманга чейинки VII-кылымдын башында Араб жа-
рым аралындагы геосаясий мамилелерди Византия, Иран жана 
Эфиопия мамлекеттеринин ошол аймак үчүн жана ошол аймак 
аркылуу өтүүчү кирешелүү соода жолдору үчүн күрөшүүсү анык-
таган. Ал мезгилде ошол аймактарда иудей жана христиан мо-
нотеисттик диндери өнүккөн, бирок ислам дини али пайда боло 
элек эле.

570–632-жылдарда Мухаммед пайгамбар баштаган кыймыл-
дын натыйжасында ислам деп аталган жаңы диндин пайда бо-
лушу араб дүйнөсүнүн биригишине алып келген жана ошол ай-
мактын кийинки геосаясий түзүлүшүндө чоң мааниге ээ болгон. 
Калктын массалык түрдө ислам динин кабыл алышы, геосаясий 
жактан алып караганда, этникалык жана диний жактан бирик-
кен араб уруулар тарабынан Халифат деп аталган бирдиктүү 
мамлекеттин түзүлүшүнө алып келген. 

Өзүнүн пайда болгон мезгилинен баштап Халифат ошол ай-
мактардагы жаңы геосаясий чындыкка айланып, өзүнүн тааси-
рин жана ислам динин бүткүл Араб жарым аралына гана эмес, 
Азиянын, Африканын жана Европанын аймактарына да жайыл-
тууга умтулган. 

Мухаммед пайгамбар ошол аймактагы геосаясий субъект-
терге жана акторлорго: византия императору Ираклийге, иран 
шахы Хосров II-ге, эфиопия Негусуна, Византиянын араб васса-
лы Гассанидге, Византиянын Египеттеги орунбасары Георгийге, 
Омандын, Йемендин жана Бахрейндин башчыларына жана башка 
православ, монофизит жана зороастризм дининдеги урууларга 
диний кат жөнөтүп, аларды ислам динин кабыл алууга чакырган. 

Ошол мезгилден баштап ислам дини Араб жарым аралында 
гана эмес, бүткүл дүйнөгө жайылып, дүй нөлүк динге айланган.

Мухаммед пайгамбар 632-жылы күтүлбөгөн жерден каза 
болгон, бирок Халифаттын аскердик-диний экспансиясы андан 
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ары да улантылган. Халифаттын кийинки башкаруучулары ба-
сып алынган жерлерде жаңы динди жигердүү түрдө жайылтып, 
адамдарды көчүрүү саясатын жүргүзүп, араб тилин жана мада-
ниятын жайылтышкан.Дал ошол мезгилден баштап адамзаттын 
тарыхында Ислам дининин геосаясий концепциясы пайда болуп, 
дүйнөнүн кийинки геосаясий түзүлүшүнө олуттуу таасир тий-
гизген.

Ислам динин өнүктүрүү жана жайылтуу тууралуу концеп-
цияга ылайык бул дүйнө үч чөйрөгө бөлүнөт:

Борбордук деп аталган биринчи чөйрө Халифаттын мусул-
ман башкаруучуларынын бийлиги астында жашап, ислам динин 
туткан өлкөлөрдү камтыйт. Халифат бийлигинин бардык түзүм-
дөрү жана бардык мусулмандык башкаруу борборлору (жер-жер-
лердеги орунбасарлардан башкасы) дал ушул чөйрөдө жайгаш-
кан. 

Экинчи чөйрөгө мусулмандардын карамагына белгиленген 
бир келишим аркылуу өткөн өлкөлөр кирет. Мындай өлкөлөр-
дүн мусулман эмес калкы ислам дининин колдоосу астында бо-
лот жана бул үчүн жан башынан алынуучу атайын салык төлөйт 
(жизья). Азыркы сөз менен айтканда мындай аймактар Халифат-
тын жарым-колониялары болгон.

Үчүнчү чөйрө согуштук деп аталган. Бул чөйрөгө ислам динин 
кабыл албаган жана Халифат менен эч кандай келишими болбо-
гон өлкөлөр жана элдер кирген. Мындай өлкөлөр Халифат менен 
согуш абалында болушкан. Халифат аларды өзүнүн жарым-коло-
нияларына айландыруу үчүн дайыма аракет кылып турган. 

Халифат ал мезгилде ислам динин жайылтуу аркылуу дүйнө-
лүк саясат жүргүзгөн. Ал саясаттын максаты: «ыйык дини жана 
китеби жок» бардык элдерди исламды кабыл алдыруу, ал эми 
«китеби жана дини бар» элдерди Халифаттын көзөмөлүнө кир-
гизүү болгон. Мындай исламдык геосаясатты Халифат деп атал-
ган белгилүү мамлекеттик түзүм ишке ашырып турган. Мындай 
геосаясат боюнча бул дүйнөнүн борборуна араб улуту, мусулман 
дини жана мусулмандардын диний борбору Мекка коюлган. Бул 
шаар келечектеги мусулман дүйнөсүнүн борбору гана эмес, дүй-
нөлүк империянын борбору катары каралган. 
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Халифаттын геосаясий идеялары бир катар араб окумуш-
тууларынын эмгектеринде баяндалган. Алардын арасында Аль-
Фараби жана Ибн-Хальдун өзгөчө орунду ээлейт. 

Көрүнүктүү араб окумуштуусу, энциклопедист жана саясий 
ойчул Абу Наср ибн Мухаммед Аль-Фараби (870-950) Багдад уни-
верситетинде ошол мезгилге ылайык мыкты билим алып, таби-
гый, социалдык жана саясий илимдерди изилдеген. Ал түшүнүк-
түү ой жүгүрткөн философтордун бири катары белгилүү болгон. 

Араб дүйнөсүндө аны «Экинчи мугалим» (тактап айтканда, 
экинчи Аристотель) деп аташкан. Анын саясий идеялары геосая-
сий мүнөзгө ээ болгон.

Аристотель сыяктуу эле Аль-Фараби дагы саясий жана коом-
дук жараяндарды (процесстерди) табигый көрүнүштөр деп эсеп-
теп, саясат менен географияны табигый себептер менен байла-
ныштырган. Мисалы, анын түшүнүгүндө, адамзат коому – бул 
көп адамдардын өздөрүнүн жашаган жеринде биригүүсү, ошон-
дой эле географиялык жана социалдык факторлордун чогуу жа-
шоонун1 социалдык нормалары менен баалуулуктарынын ка-
лыптанышына жалпы таасир тийгизүүсү. 

Ошол эле учурда адамзат коомун Аль-Фараби тил, дин жана 
жүрүм-турум боюнча өзүнчө элдерге бөл гөн. Мындай айырмачы-
лыктарга ал төмөнкү үч факторго таянып баа берет: адеп-ахлак-
туулук, мүнөз дүн табигый белгилери жана жеке мүнөз аркылуу 
көрүн гөн адамдык фактор. Андан сырткары, ал тил менен ой 
жүгүртүүнү элдерди айырмалоонун сапаттуу көр сөт  күчтөрүнүн 
бири катары караган. Ошентип, Аль-Фараби, адамдардын аң-се-
зимдеринин, адеп-ахлактуулугунун, мүнөздөрүнүн жана динде-
ринин калыптануусундагы айырмачылыктардын себептерин 
гео гра фиялык чөйрөнүн жана этногенез процессинин айырма-
чылыктары менен түшүндүргөн.

Өзүнүн эмгектеринде Аль-Фараби мамлекеттердин пайда бо-
лушунун саясий жана геосаясий аспекттерин ачып көргөзөт. Ал 
бардык мамлекеттерди улуу, орто жана кичине деп бөлгөн. Улуу 
мамлекеттерге ал өзүнүн курамына көптөгөн элдерди камтып, 

1 Жарандык саясат. Саясий ойлордун дүйнөсү: Саясат таануу боюнча хрес-
томатия. СПб, 1993, 1-к, I-б, 4-6 б.



Геосаясат 29

аларды жогорку максаттарга, тынчтыкка жана гүлдөп-өсүүгө же-
түүгө багыттаган өлкөлөрдү кошкон. Орто мамлекеттерге ал бир 
элди бириктирген, ал эми кичине мамлекеттерге – бир шаардан 
гана турган мамлекеттерди кошкон. Анын геосаясий ой-пикир-
лери Европада жүз жылдардан кийин пайда болгон империялар-
дын, кадимки мамлекеттердин жана полистер деп аталган мам-
лекеттердин системаларына толук туура келери көрүнүп турат. 

Аль-Фараби мамлекеттик башкаруунун үч түрүнүн (үстөм-
дүк, автономиялуулук жана көз карандуулук) үч абалын жана үч 
сапатын белгилеген. Анын теориясы боюнча мамлекеттик баш-
каруу системасынын мыктысы «жамааттык шаар» болуп эсеп-
телген. Анын мындай теориясы Аристотельдин теориясына ок-
шош.

Геосаясат маселелерин дагы бир араб ойчулу Ибн-Хальдун 
Абд-ар-Рахман АбуЗейддин (1332–1406) эмгектеринде да жолук-
турууга болот. Анын геосаясий идеяларга байыраак келген эки 
эмгегин белгилеп кетүү зарыл: «Чоң тарых, же насаат үлгүлөрү 
тууралуу китеп жана өтө чоң бийликке ээ болгон арабтардын, 
перстердин, берберлердин жана алардын замандаштарынын 
заманы тууралуу кабарлар жыйнагы» (1367), ошондой эле «Му-
каддима» деп аталган энциклопедиялык чыгармасы. Өзүнүн бул 
эки чыгармасында тең Ибн-Хальдун арабтар, перстер жана бер-
берлер жашаган аймактардын географиясы, алардын климаттык 
зоналары, элди жайгаштыруу принциптери, этникалык, социал-
дык жана маданий айырмачылыктары, тарыхы жана маданияты 
тууралуу көп маалымат берет. Ал көптөгөн нерселерди бир нече 
жүз жылдыктардан кийин В.П. Семенов Тянь-Шанский сунушта-
ган географиялык теория менен негиздеген.

Автордун жазганы боюнча, жалпы аймакта жашаган элдер 
жана адамдар тышкы душмандардан коргонуу жана тамак-аш 
табуу максатында ошол эле аймакта жашаган башка элдер жана 
адамдар менен кызматташууга барышат.Анын пикири боюнча, 
адамдардын бул дүйнөнү өздөштүрүүдө биригүүсү жана бири-
бирине жардам берүүсү – дайыма болуп туруучу жана мыктыла-
нып туруучу нерсе. Мындай процесс адамзаттын жөнөкөйлүктөн 
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цивилизацияга жана келечектеги ийгиликтерге карай табигый 
өнүгүүсүн камсыз кылат.

Ибн-Хальдундун цивилизациялар теориясы адамдардын 
коомдук биригүүсүнүн өзгөчө түрүнө (мындай биригүүнү ал 
Асабийа деп атайт), тактап айтканда, байыркы туугандык жана 
уруулук мамилелерге негизделгени менен ал ошол эле учурда 
биригүүнүн башка түрлөрүн да четке какпайт. 

Анын пикири боюнча адамдардын коомдорго бири гүүсү аде-
генде туугандыктын жана уруулуктун негизинде пайда болот, 
андан кийин ал коомдорго башка адамдар да кошулуп, алар-
дын баары так белгиленген жалпы максаттарга жетүү үчүн би-
ригишет. Адамдардын биригүүсүнүн негизги себептери катары 
Ибн-Хальдун тышкы душмандардан коргонууну жана чогуу жа-
шоонун артыкчылыктарын көргөзгөн. Ал мындай бирикмелер-
дин өнүгүүсү жана бекемделүүсү мамлекет тин түзүлүүсү менен 
аяктарын белгилейт. Мындай мамлекеттин курамында ар түр-
дүү социалдык топтор бар болушу мүмкүн болгон.

Мамлекет түзүүнүн эң жакшы жолу катары Ибн-Хальдун 
жогоруда айтылган асабий жолун, тактап айтканда, биригүүнүн 
тынч формасын көргөзгөн. Бирок мамлекеттер асабий жолунан 
башка жолдор менен да түзүлөт. Мындай нерсе бир аймак башка 
мамлекет тарабынан басып алынган учурда мүмкүн болот. Баш-
кача айтканда, бийликке келген кандайдыр бир уруу башка уруу-
ларды басып алуу аркылуу аларды өзүнө кошуп алышы мүмкүн. 
Ал жадагалса мындай мисалды да келтирген: Халифаттын башка 
элдерге ислам динин мажбурлап жайылтуусу көптөгөн башка ар 
түрдүү этносторду бирдиктүү этноборбордук бирикмеге бирик-
тирип салган, ал эми мындай нерсе асабий жолунун бузулуусуна 
алып келет. Ал ошондой эле ар түрдүү этносторду бир мамлекет-
ке1 мажбурлап кошкон ирандыктарды жана түрк-селжуктарды 
мисал келтирген.

1 Жарандык саясат. Саясий ойлордун дүйнөсү: Саясат таануу боюнча хрес-
томатия. СПб, 1993, 1-к, I-б, 18 – 22-б.
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§ 1.4. Байыркы гректердин жана римдиктердин 
геосаясий теориялары 

Тарыхый адабияттарга ылайык байыркы Греция менен Рим 
байыркы Батыш дүйнөсүнүн геосаясий салттары менен геосая-
сий ой жүгүртүүсүнүн бешиги болуп саналат. Байыркы Евро-
па дүйнөсүнүн геосаясий булактарына Фалес Милетский (б.з.ч. 
625–547-ж.ж) жана Анаксимандра, тарыхчылар Геродот жана 
Фукидит, философтор Платон жана Аристотель, байыркы рим-
дик оратор жана стратег Марк Цицерон жана окумуштуу-географ 
Страбон сыяктуу байыркы окумуштуулардын эмгектери кирет. 

Алардын эмгектеринде географиялык-стратегиялык мате-
риалдар жана геосаясий маалыматтар менен ой-пикирлер1 ча-
гылдырылган.

Анаксимандр (б.з.ч. 610–547-жж.) Европанын жана дүйнөнүн 
биринчи масштабдык географиялык картасын түзүп, ошол эмге-
ги менен континенттин келечектеги мамлекеттик ишмерлерине 
жана геостратегдерине баа жеткис жардам көргөзгөн. Ал өзүнүн 
картасында Грецияны дүйнөнүн борборуна жайгаштырып, Евро-
па менен Азиянын көптөгөн аймактарын байыркы гректер жа-
шаган мейкиндиктин айланасындагы жерлер катары көргөзгөн. 
Анын картасы тегерек түрүндө жасалып, океандар менен курчал-
ган.

Дагы бир байыркы грек окумуштуусу Геродот (б.з.ч. 484–
425-жж.) тарых, география жана этнография тармактарында-
гы көрүнүктүү окумуштуу катары өзүнөн кийин бай жана өзгө-
чө геосаясий мурас калтырып кеткен.Саякаттарга 10-жылдан 
ашуун убакыт арнаган Геродот Египетти, Ливияны, Вавилонду, 
Персияны, Кичи Азияны, Кара деңиз кысыктарын, Түштүк Кав-
казды, Азербайжанды, Түштүк Италияны, Жер ортолук деңизин 
жана башка маанилүү геостратегиялык аймактарды изилдеп, 
океандар, деңиздер, дарыялар жана ошол аймактарда жашаган 

1 Джеймс П.,Мартин Д. Бардык мүмкүн болгон дүйнөлөр: географиялык 
идеялардын тарыхы. М., 1998, 39-40 б; Геродот. Тарых. Ленинград, 1972; Фуки-
дид. Тарых. Ленинград, 1981; Аристотель. Чыгармалар. Е. 4. М., 1981; Страбон. 
География М., 1984.
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элдер менен мамлекет тер жөнүндө көптөгөн материалдарды чо-
гулткан. Азыркы изилдөөчүлөрдүн пикирлери боюнча байыркы 
дүйнөнүн окумуштуулары айлана-чөйрөнү, адамдарды, мамле-
кеттерди жана географиялык аймактарды изилдөөдө дал ошол 
Геродоттун эмгектерине таянышкан.

Өзүнүн «Histories Apodeixis» («Окуяларды баяндоо») деген 
чыгармасында Геродот көптөгөн геосаясий маселелерди кам-
тыган тарыхый, саясий, аскердик-стратегиялык, мифологиялык, 
этнографиялык жана географиялык материалдарды чогулткан. 
Анын «тарых» деген китебинде тарыхый окуялар географиялык 
көз караш менен баяндалып, ал эми географиялык мейкиндик-
тер тарыхый көз караш менен баяндалган. 

«География – тарыхты ишке ашырат» деген бел гилүү сөз дал 
ошол Геродотко таандык.

Геродоттун тарыхый картасында ошол мезгилде ги төрт чоң 
элдер – колхтор, саспирлер, мидяндар жа на ирандыктар ээлеген 
аймактар жана алардын чек ара лары да көргөзүлгөн. Геродот ал 
элдерди Түндүк де ңиздердин айланасында жана Индия океаны-
нын боюнда жашаган элдер деп баяндаган.

Геродот өзүнүн эмгектеринде варвар элдеринин турмушу 
менен салты, Элладанын тарыхы, элдерди башкарган айрым бир 
мамлекеттик ишмерлердин саясаты, уруулардын аймактары, по-
листер, Европанын, Азиянын жана Африканын улуу жана аймак-
тык мамлекеттери жана башка континенталдык жана саясий-
географиялык мейкиндиктер жөнүндө айтат.

Дагы бир грек тарыхчысы Фукидид (б.з.ч. 46–396-жж.) өзү-
нүн «Тарых» деген китебинде пелопоннес тиктер менен афин-
диктердин ортосундагы согушту баян дап, көптөгөн геосаясий 
идеяларды сунуштаган. Афина менен Спартанын ортосундагы 
узакка созулган согуштар Элладага ээлик кылууга байланыш-
кан атаандаштык мүнөзүнө ээ болгон. Фукидид ошол аймактын 
геостратегиялык тарыхын, географиясын жана демографиясын 
толук көргөзүүгө аракет кылган. Анын эмгектеринде коомдук 
түзүлүштүн жана мамлекеттик башкаруунун ар кандай түрлө-
рүн, демократияны, олигархияны жана башка нерселерди реа-
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листтик түрдө анализдөөнүн негизинде тарыхта биринчи жолу 
прагматикалык жолдун үлгүсү көргөзүлгөн.

Фукидид ошондой эле байыркы грек тарыхчыларынын би-
ринчиси болуп тарыхый жараяндарды (процесстерди) тышкы 
саясатка жана согушка байланышкан иш-аракеттер катары ка-
рай баштаган. Ал өз эмгектеринде күч факторун мамлекеттер 
аралык мамилелердин негизги жана мүнөздүү атрибуту катары 
баалаган. Ошол эле учурда ал тарыхта биринчи болуп кургактык 
менен деңиздин ортосундагы карама-каршылыкты белгилеген.

Фукидиддин пикири боюнча, согуш – мамлекет тин табигый 
абалы болуп саналат жана адам сыяктуу эле, мамлекет да, көбү-
рөөк мейкиндикти басып алуу га жана өз аймактарын кеңейтүүгө 
умтулат. Ошон дук тан дүйнөдөгү абал эч качан туруктуу болбойт, 
ант кени күчтүү боло баштаган мамлекет айланадагы абалды 
жана дүйнөлүк түзүлүштү күч колдонуп өзгөр түүгө умтулат.

Байыркы грек философтору Платондун (б.з.ч. 428–348-жж.) 
жана Аристотельдин (б.з.ч 384–322-жж.) эмгектеринде да гео-
саясий идеялар чагылдырылган. Эки автор тең географиялык 
детерминизм позициясын карманышып, адамзаттын өнүгүүсүн-
дөгү табигый факторлордун ордун, ошондой эле адам коомуна 
табияттын, климаттын жана географиялык чөйрөнүн тийзиген 
таасирин түшүндүрүшкөн.

Аристотельдин пикири боюнча адамдардын бир география-
лык аймактан башка географиялык аймакка жайгашуусу алар-
дын интеллектуалдык жана адеп-ахлактык сапаттарына олуттуу 
таасир тийгизет. Ал суук климаттагы өлкөлөрдө, айрыкча Евро-
пада жашаган уруулар эр-жүрөк болушат бирок кол өнөрчүлүк 
жана интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрү чоң эмес болот деп 
эсептеген. Ошондуктан алар өздөрүнүн эркиндигин көпкө сак-
ташканы менен мамлекеттик жашоого жөндөмсүз болгондуктан 
өздөрүнүн коңшуларына үстөмдүк кыла алышкан эмес. Азияда 
жашаган элдердин руханий, интеллектуалдык жана кол өнөрчү-
лүк жөндөмдүүлүктөрү жакшы болгону менен аларга баатырдык 
жетишпейт. Ошондуктан алар башка мамлекеттерге багынып, 
кулдук абалда жашашат. Эллин уруусу болсо, анын пикиринде, 
ортодогу абалды сактап, акыл-эс жагынан да, эрдик жагынан да 
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жөндөмдүү. Аристотель эллиндер гана баарынын үстүнөн ээлик 
кылып, мамлекеттик башкаруунун мыкты түрүн пайдалана алы-
шат деп эсептеген.

Аристотель «мыкты мамлекеттик түзүлүш тышкы шарттар-
сыз же таасирсиз пайда боло албайт» деп эсептеген. Анын пики-
ринде, мамлекетте бардык нерсе табигый турмуштун таасири 
менен калыптанып, өнүгөт. Ошол эле учурда анын табият менен 
мамлекет тууралуу концепциясында калктын саны менен сапа-
тынын ортосунда, мамлекеттин аймагынын көлөмү менен анын 
аскердик күчүнүн ортосунда байланыш көргөзүлөт. 

Ал жогоруда айтылган факторлорсуз үлгүлүү мамлекеттин 
болушу мүмкүн эмес деп эсептеген. Калктын көлөмүнө жана са-
паттуу мүнөздөмөлөрүнө токтоло турган болсок, Аристотель, 
мамлекеттин калкын эркин адамдар, көз каранды адамдар (ме-
тектер) жана кулдар деп үчкө бөлүп, мамлекеттин күч-кубаты 
эркин адамдардын санына байланыштуу деген идеяны белги-
лейт. Анын теориясы боюнча, эркин адамдардын негизги бөлү-
гүн соода, дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк менен алектенген 
шаар калкы түзөт.

Ошол эле учурда, Аристотель, мамлекеттик аймактын жана 
анын чек араларынын коопсуздугу деңиз дерди, дарыяларды 
жана башка табигый факторлорду пайдаланууга байланыштуу 
экенин биринчи болуп белгилеген. Өзүнүн «саясат» деген эм-
гегинде ал Крит аралынын геосаясий абалынын өзгөчөлүктөрү 
жөнүндө маалымат берип, «Крит аралы Грециянын үстүнөн үс-
төмдүк кылуу үчүн жаратылгандай таасир берет, ал эми анын 
географиялык абалы укмуш: бул арал дээрлик бардык гректер 
жайгашкан жерлердин ортосундагы деңизге жанаша жайгашкан, 
бир жагынан ал Пелопонесстен алыс эмес аралыкта жайгашса, 
экинчи жагынан Азиядан өтө алыс эмес аралыкта жайгашкан1» 
деп белгилеген. 

Климаттын, айлана-чөйрөнүн жана географиялык абалдын 
ар бир мамлекеттин өнүгүүсүндөгү орду тууралуу Аристотель-
дин идеялары кийинки доорлордогу континенталдык, геосаясий 

1 Аристотель. Саясат // Аристотель. Чыгармалар, 434–435 б.
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жана геостратегиялык концепциялар үчүн чыныгы булак болуп 
калган.

Аристотельдин «табигый-географиялык чөйрө» деп аталган 
белгилүү теориясын иш жүзүнө ашырууга Александр Македонс-
кий (б.з.ч. 356–323 жж.) аракет кылган. Грециянын чек арала-
рынан алыс жайгашкан жерлерде басып алуучулук согуштарын 
жүргүзгөн Алек-сандр өзүнүн көптөгөн жеңиштерине грек сая-
катчылары жана географтары тарабынан чогултулган маалы-
маттардын, ой-пикирлердин жана башка көрсөтмөлөрдүн жар-
дамы менен жетишкен. 

Панэллинизм деп аталган геосаясий идеяны иш жүзүнө ашы-
рууга умтулган Александр, бардык гректерди чогултуп, айлана-
дагы «варвар урууларына» каршы бирдиктүү геостратегиялык 
күч менен чыккан жана Азиянын чоң мейкиндиктеринде1 узак 
убакыт бою үстөмдүк кылууга жетишкен.

Бардык өлкөлөрдү жана бардык элдерди жалпы бир мейкин-
дикке бириктирүү идеясын жүзөгө ашыруунун геостратегиялык 
борборлорунун бири Байыркы Рим болуп калган. «Ээсиз жерлер 
аларды биринчи басып алгандардыкы» деген философияны кар-
манган римдиктер башка аймактарда жашаган адамдарды алар-
дын этникалык, социалдык жана башка нерселерине карабастан 
Рим Империясынын карамагына киргизишкен.

Байыркы Римдин көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмери, 
юрист жана оратор Марк Туллий Цицерон (б.з.ч. 106–43-жж.) да 
өз эмгектеринде Римдин геосаясий идеяларын чагылдыган. Өзү-
нүн көптөгөн саясий сөздөрүндө жана эмгектеринде ал дүйнөлүк 
саясатты, геостратегияны жана башка маселелерди түшүнүүдө 
көп жаңы нерселеди киргизген. Туруктуу мамлекет жана турук-
туу бийлик түзүүдө Цицерон тарыхый, географиялык, саясий 
жана стратегиялык маселелердин баарын эске алуу зарыл деп 
эсептеген. Шаар же мамлекет түзүүдө анын жайгашкан жерине, 
айланасындагы табигый-географиялык шарттарга, мамлекетти 
башкарууга байланышкан мыйзамдарга, жүрүм-турум нормала-
рына жана башка ички маселелерге олуттуу көңүл бөлүү зарыл. 

1 Байыркы Греция. М., 1983, Т.2, 162 б.
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Дагы бир байыркы римдик стратег жана окумуштуу-географ 
Страбон(б.з.ч. 64/63 жж. – б.з. 23/24 жж.) өзүнүн «география» деп 
аталган эмгегинде дүйнөнүн ошол кездеги саясий жана геогра-
фиялык абалын кеңири баяндап, көптөгөн геосаясий идеялар-
ды сунуштаган. Анын «География» деген эмгегинде география 
менен географиялык мейкиндиктерди мамлекеттин муктаж-
дыктары үчүн пайдалануу, кургакчылык менен деңизди пайда-
лануунун артыкчылыктары, адамдардын абалы менен табият 
шарттарынын ортосундагы байланыш жана башка ушул сыяк-
туу маселелерге өзгөчө көңүл бурулат. 

Страбондун бул китеби римдик саясатчыларга, баш ка-
руучуларга жана аскердик адамдарга арналгандыктан анда 
Рим империясынын айланасындагы жерлер жөнүндө көптөгөн 
материалдар чагылдырылган. Андан сырткары Страбондун за-
мандаштары анын бул чыгармасын дүйнөнү башкаруу боюнча 
маалымат китеп деп аташкан.

Страбон өзүнүн көптөгөн замандаштары сыяктуу эле элдер-
дин маданиятын географиялык факторлор менен түшүндүрүүгө 
аракет кылган. Мисалы, Римдин күч-кубатын жана улуулугун 
ал анын өзгөчө географиялык абалы, Аппенин жарым аралында 
жайгашкандыгы жана анын айланасындагы географиялык жана 
табигый чөйрө1 менен түшүндүргөн.

§ 1.5. Европанын орто кылымдардагы жана 
жаңы мезгилдеги негизги геосаясий теориялары 

Айрым изилдөөчүлөр классикалык геосаясаттын бу лактары 
жаңы мезгилдеги Европанын ойчулдарынын, саякатчылары-
нын, согуш стратегдеринин жана баш ка алдыңкы адамдарынын 
эмгектеринде жатат деп айтышат. Ошол мезгилдеги Европанын 
геосаясий жана эл аралык мамилелерине байланышкан бардык 
изил дөөлөрдү эки негизги топко бөлүүгө болот. Алар идеа лист-
тик жана реалисттик теориялар. Байыркы мез гилден баштап бү-
гүнкү күнгө чейин эл аралык мамилелердеги мейкиндик менен 

1 Страбон. География. М., 1994, 7.б.
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географиянын орду, алар дын мааниси жана натыйжалары дал 
ушул эки теория нын алкагында түшүндүрүлүп келген. 

Ошол мезгилдеги геосаясий чөйрө менен геосаясий адабият-
тагы бардык реалисттик жана идеалисттик агымдар, коомдун 
жана мамлекеттин пайда болушу тууралуу анализдер, адамзат-
тын өнүгүүсүнүн этаптары жана бүтүн тарыхый процесс төмөн-
кү үч геосаясий теориялардын таасири астында каралган. 

– географиялык детерминиз,аскердик-стратегиялык жана 
жарандык теориялар.

Р.Т. Мухаевтин пикиринде, орто кылымдагы Европада (V-ХV-
кылымдар) жүргүзүлгөн бардык геосаясий изилдөөлөр негизи-
нен идеалисттик мүнөзгө ээ болгон. Ал мезгилдеги христиандык 
диний борборлор мейкиндиктин, географиянын жана адамдын 
ортосундагы байланышты «Кудайдын орноткон тартиби жана 
ага адамдардын кийгилишүүсү – күнөө. Улуу Жаратуучунун 
тандаган башкаруучулары гана буга кийгилише алат» деп эсеп-
тешкен. Чиркөөнүн жана анын апологеттеринин догматтары-
на негизделген ошол теорияларда дүйнөнүн жана адамзаттын 
тагдыры, геосаясий түзүлүштөр жана дүйнөлүк тартип Кудай 
тарабынан алдын ала аныкталган. Көрүнүктүү христиан саясий 
теоретиктеринин бири болуп саналган Аврелий Августин (354–
430), дүйнөлүк тартиптин Кудайдын эркине байланыштуулугу 
тууралуу өзүнүн ой-пикирлеринде жогоруда айтылган идеалист-
тик теорияны негиздөөгө аракет кылган.

Европада геосаясий идеялар V-кылымдын аягында, Батыш 
Рим империясы акырындык менен начарлап, анын провинция-
ларында борбордук бийликтен качуу аракеттери күчөп, улуттук 
идеянын негизинде жаңы бийлик борборлору түзүлө баштаган 
мезгилде кеңири жайыла баштаган.

1096–1270-жылдардагы кресттүүлөрдүн мусулман элине 
жана ислам динине каршы жасаган жортуулдары – Европадагы 
геосаясий ой-пикирлердин жана теориялардын өнүгүүсүнө чоң 
түрткү берген окуялардын бири болгон. 

Ошол жортуулдардын натыйжасында жана Улуу география-
лык ачылыштардын мезгилинде европалыктардын планетар-
дык географиялык жана геосаясий көз караштары жаңы маалы-
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маттар менен толукталып, ошол маалыматтардын негизинде 
кургактыктардын жана деңиздердин картасы түзүлгөн. 

Мындай окуялар кийинки геосаясий изилдөөлөр менен гео-
саясий окуяларга олуттуу таасир тийгизген. Жаңы аймактар, 
жаңы океандар, жаңы деңиздер, жаңы дарыя жээктери, жаңы 
мамлекеттер, жаңы элдер жана жаңы коомдор тууралуу алынган 
жаңы маалыматтар, ошондой эле ошол аймактардын стратегия-
лык, материалдык жана соодалык мүнөздөмөлөрү жөнүндө жаңы 
маалыматтар – европалык геосаясий ишмерлердин аң-сезимин-
де революциялык төңкөрүш жасаган. Дал ошол окуялардын на-
тыйжасында европалык геосаясатчылар мамлекеттинпайда бо-
лушунда, өнүгүшүндө жана коопсуздугунун камсыздалышында 
географиялык мейкиндиктер менен аймактык факторлор чоң 
мааниге жана артыкчылыкка ээ деген тыянакка келишкен.

Андан тышкары, Улуу географиялык ачылыштар жана коло-
ниализм саясатынын континенталдык мамлекеттердин расмий 
саясатына айланышы орто кылымдагы Европада географиялык 
детерминизм идеяларынын өнүгүүсүнө жаңы түрткү берип, ал 
идеялардын Европада гана эмес бүткүл дүйнөдө ишке ашыры-
лыла башташын тездеткен.

XVI-кылымдан баштап Европада капитализм өнү гүп, жаңы 
буржуазиялык тап түзүлүп, колониалисттик иш-аракеттер баш-
талган. Мунун баары жаңы изилдөө борборлорунун ачылышына 
жана геосаясий реалийлердин реалисттик түрдө анализделиши-
не алып келген.

Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Византия империясынын 
кулашы жана борбордоштурулган улуттук мамлекеттердин тү-
зүлүшү ХV-кылымдагы Европадагы геосаясий аң-сезимдин кө-
төрүлүүсүнө күчтүү түрткү берген окуялардын бири болгон. 
Мындай окуялар бир жагынан Европадагы падышалык бийлик-
ти жаңы колониялар үчүн күрөшүүгө козутса, экинчи жагынан 
ошол мезгилдин алдыңкы геостратегдерин маанилүү геостра-
тегиялык аймактарды мамлекеттик деңгээлде изилдөөгө, ошол 
аймактарга барууга, согуштук-стратегиялык, басып алуучулук, 
элди жайгаштыруучулук, географиялык, топографиялык план-
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дарды, тийиштүү китептерди жана башка ушул сыяктуу нерсе-
лерди даярдоого багыт берген. 

Византиялык императордун жана православ патриархынын 
түрктөр тарабынан Константинополдон Римге куулушу евро-
палык геосаясатчылар сунуштаган теориялардын негиздерине 
олуттуу таасир тийгизген. Анткени байыркы изилдөөчүлөрдүн 
Византиядан алып келинип, басылып чыккан эмгектери менен 
Европанын билимдүү окурмандары да таанышышкан. Христиан-
дык Европа байыркы авторлордун геосаясий жана геострате-
гиялык идеялары менен таанышып, өзүнүн жаңы изилдөөлөрүн 
баштаган. 

Мунун баары дүйнөнүн геосаясий түзүлүшү жана планетар-
дык тартип тууралуу мурда үстөмдүк кылган чиркөөлүк диний-
идеалисттик көз караштардын бара-бара реалисттик теориялар 
менен алмашуусуна алып келген. XVIII-кылымдан баштап ев-
ропалык ойчул-агартуучулардын адамга жана анын илимий ой 
жүгүртүүсүнө, ошондой эле ар түрдүү илимий эксперименттерге 
байланышкан демилгелери бул чөйрөдө чукул өзгөрүш жасады. 

Аристотель тарабынан сунушталган географиялык детер-
минизм теориясы тарыхый адабияттарда эң байыркы геосаясий 
теория деп эсептелинет. Бул теорияны геосаясат жана геосаясий 
процесстерди билип-таануунун эң байыркы үлгүсү деп айтууга 
болот.

Геосаясий чөйрөнүн (климаттын, дарыялардын, деңиздер-
дин ж.б.) тарыхка таасир тийизүүсү тууралуу идеяларды байыр-
кы ойчулдар Геродот, Гиппократ, Фукидид, Полибий жана баш-
калардын эмгектеринде жолуктурууга болот. 

Жаңы мезгилдеги Европада мындай теорияга биринчи болуп 
фанцуз окумуштуусу Жан Боден(1530–1596) өзүнүн «Мамлекет 
тууралуу алты китеп» деген эмгегинде кайрылган. Анын бул эм-
геги европалыктардын географиялык детерминизм теориясына 
болгон кызыгуусун кайра козгогон.

Саясий жана мамлекеттик түзүлүштөгү айырмачылыктар 
менен өзгөрүүлөрдү Боден төмөнкү үч себеп менен түшүндүргөн: 
Кудайдын Эрки, адамдын ээн баштыгы жана табияттын таасири. 
Табияттын таасири жагынан ал биринчи орунга географиялык 



Али Гасанов40

себептерди койгон, ал эми бардык географиялык факторлордун 
арасынан ал климатка1 көбүрөөк маани берген.

Жер шарын Ж. Боден үч бөлүккө бөлгөн: ысык – экваториал-
дык, суук – полярдык жана орто – мелүүн. Байыркы грек ойчулу 
Полибий сыяктуу эле ал да элдердин мүнөзү биринчи кезекте 
климатикалык шарттарга жана жерге байланыштуу деп эсеп-
теген. Ойчулдун пикири боюнча түндүктө дене жагынан күч-
түүрөөк жана согушчан адамдар жашайт, ал эми түштүктө – зээн-
дүүрөөк адамдар жашайт.

Географиялык детерминизм идеялары XVIII–XIX-кылым-
дарда көбүрөөк жайылган. Өзүнүн «Мыйзамдардын руху» (1748 
ж.) деген эмгегинде француз агартуучусу жана философу Шарль 
Монтескье (1689–1755) дагы Бодендин пикирин бекемдеп, 
мамлекеттердин мыйзам чыгаруу түзүмүндөгү айырмачылык-
тардын негизги себебин климаттын өзгөчөлүктөрүнө байла-
ныштырган. Анын пикиринде, суук климатта жашаган адамдар 
мелүүн климатта жашаган адамдарга караганда адеп-ахлак-
туураак болушат, анткени климаттын өзгөчөлүктөрү адамдарга 
таасир тийгизип, туруксуз климат адамдардын да туруксуз бо-
лушуна таасир берет. Монтескьенин пикиринде, ысык климат 
адамдардын мүнөзүн бошоңдотуп койот жана ошондуктан ысык 
климаттагы өлкөлөрдө кул ээлөөчүлүк өнүккөн. 

Табигый-географиялык факторлорду мамлекеттин түзүлү-
шү жана башкаруунун формалары менен байланыштырып, мам-
лекеттин жана коомдун жашоосуна2 климат таасир тийгизерин 
Европалык геосаясатчылардын арасынан биринчи аныктаган 
дал ошол Монтескье болгон.

Жаңы замандагы Европада адамдардын, элдердин жана 
коомдордун калыптанышына жергиликтүү шарттардын, кли-
маттын жана табигый чөйрөнүн тийгизген таасирин изилде-
гендердин арасында Жан Батист Дюбо (1670–1742), Ипполит 
Адольф Тэн (1828–1893) жана социолог Эдмон Демолен (1852–
1907) да болгон. 

1  См. Михайлов Т.А. Геосаясий идеялардын эволюциясы. М., 1999, 63 б.
2  Монтескье Ш. Тандалган чыгармалар. М., 1995, 350 б.
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Алар да өлкөнүн климаты элдердин маданий өнүгүүсүнүн не-
гизги фактору деп эсептешкен. Бирок ошол эле учурда коомдун 
түзүлүүсүнө географиялык жана климаттык факторлор менен 
бирге элдин расалык өзгөчөлүктөрү, менталитети жана адатта-
ры дагы таасир тийгизерин алар баса белгилешкен.

Географиялык детерминизм идеясын ошол мезгил деги бир 
катар окумуштуулар И.Кант, Г.Гегель И.Гер дер, А. Гумбольдт 
жана К. Риттер да колдошкон. 

Георг Фридрих Гегель (1770–1831) өзүнүн «Тарых тын фи-
лософиясы» деген эмгегинде географиялык детер минизм тео-
риясына кайрылып, географиялык фактор лордун элдердин жа-
шоосундагы орду тууралуу кеңири маалыматтарды берген. Ал 
эми анын тарыхтын философиясына арналган лекция жыйна-
гында «Бүт күл дүйнөлүк тарыхтын географиялык негизи» деген 
атайын бөлүм да бар. Ал бөлүмдө Георг Фридрих Гегель мамле-
кеттердин «аларды дүйнөлүк тарыхый кыймылдан түбөлүккө» 
чыгарып таштай турган табигый өзгөчөлүктөрүн негиздейт. 
Буга ысык же өтө суук климаттар кирет1.

Энциклопедиялык маалыматтарга ээ болгон Гегель өз эмгек-
теринде биринчи жолу географиялык детерминизмди расизмге 
байланыштырган. Анын пикиринде, Батыш Европа өлкөлөрү 
менен АКШ гана тарыхый прогресстин өкүлдөрү болуп саналат. 
Ал эми дүйнөнүн башка аймактары менен бөлүктөрүндө жаша-
ган элдерди, ошонун ичинде орустарды да ал европалыктардан 
төмөн деңгээлде турат деп эсептеген.Гегельдин пикири боюнча, 
Мексика менен Перунун жергиликтүү жашоочулары, тактап айт-
канда «индеецтер»,– «бардык жагынан, жадагалса бойлору жа-
гынан да европалыктардан төмөн» болгондуктан алар испандык 
басып алуучулардын кулдарына айланышкан. 

Ар бир коомдук түзүлүшкө Гегель үч «географиялык айыр-
мачылыктарды» байланыштырат. Анын пикири боюнча, жер 
үстү төмөнкү нерселерден турат: 

Талаалар менен түздүктөрдөн турган суусуз бөксө тоодон; 
ойдуңдардан, өтмө мамлекеттерден, дарыялар менен сугарыл-

1 Гегель Г.Ф. философия жана тарых боюнча лекциялар. СПб., 1993.
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ган аймактардан жана деңизге чектеш болгон суу жээгиндеги 
өлкөлөрдөн турат. 

Ушуга таянып Гегель бөксө тоолуу жерледе жашаган адам-
дар негизинен мал чарбачылык менен алектенишет, ойдуңдарда 
жашаган адамдар дыйканчылык жана өнөр жай менен алектени-
шет, ал эми үчүнчү топтогу аймактарда жашаган адамдар соода 
жана кеме жүргүзүү менен алектенишет деген тыянакка келген.
Ушундай пикирди карманган Гегель патриархалдык өз алдын-
чалыкты биринчи топко, жеке менчик менен үстөмдүктү экинчи 
топко, ал эми жарандык эркиндикти үчүнчү топко байланыш-
тырган.

Кийинчерээк Гегельдин бул идеясын немецтик гана эмес, 
көптөгөн башка батыш европалык окумуштуулар да өнүктүрүш-
көн.

XVIII-кылымдын аягында жана XIX-кылымдын биринчи чей-
регинде географиялык детерминизм теориясын немец геосая-
сатчысы Александр фон Гумбольдт (1769–1859) уланткан.

Ал өзүнүн чоң эмпирикалык (тажрыйбага негизделген) мате-
риалдарын пайдаланып, географиялык детерминизм теориясы-
нын элдердин жашоосундагы ордуна арналган атайын изилдөө 
жүргүзгөн. География бизди курчаган дүйнөнү толук сүрөттөп 
берүүсү керек жана адамзаттын максаттарына кызмат кылышы 
керек деген пикирди ал негизги пикир катары карманган. Ал өзү-
нүн эмгектеринде адамдардын мүнөзүн жана коомдун өнүгүүсүн 
табигый-географиялык айырмачылыктарга, азык булактарга, 
климатка жана башка табигый шарттарга байланыштырган.1

Географиялык детерминизм теориясын дагы бир немец оку-
муштуусу жана географ Карл Риттер (1779-1859) ийгиликтүү 
өнүктүргөн. Ал Берлин Географиялык Коомун жетектеп турган 
кезде Европа өлкөлөрүнө жана дүйнөнүн башка жерлерине сая-
кат жасап, планетанын маанилүү геосаясий аймактарын изилде-
ген. Риттер негизинен географ болгондуктан өзүнүн изилдөө-
лөрүндө географияга көбүрөөк басым жасаган. Бирок Риттер 
географияны прагматисттик илим катары карагандыктан аны 

1 Михайлов Т.А. К. чыгармалар. 65 – 66 б. 
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Жер менен жер жашоочуларынын ортосундагы өз ара байланыш-
тарды жана өз ара көз карандылыктарды изилдөө үчүн жана ар 
түрдүү континенттерди, өлкөлөрдү, географиялык аймактарды 
жана адамзат коомдорун бири-бирине салыштыруу үчүн пайда-
лануу зарыл деп эсептеген. 

Риттер элдердин тагдырлары жана өнүгүүсү толугу менен 
айлана чөйрөгө көз каранды деген тыянакка келип, Европа мей-
киндигинин чектелгендиги анын бактылуу климатка ээ болушу-
на жана анын жыл мезгилдеринин мелүүн болушуна алып кел-
ген деп эсептеген.

Риттердин пикири боюнча, климат, табигый шарттар жана 
айлана-чөйрө жалпысынан адамдардын жашоосуна олуттуу таа-
сир тийгизип, алардын башка коомдор менен болгон өз ара ма-
милелеринде терең из калтырат. Ал ошондой эле адамдардын 
дене жана акыл жөндөмдүүлүктөрүнүн калыптанып, өнүгүүсүн 
түздөн-түз айлана-чөйрөгө байланыштырган. 

Риттердин планеталык климат, калктын жайгашуусу, эл-
дердин тарыхы, алардын маданияты, социалдык абалы, демог-
рафиялык көйгөйлөрү ж.б. жөнүндө чогулткан кенен материалы 
ага изилдөөлөрдө өзүнүн салыштырма ыкмасын пайдаланууга 
жардам берген. Риттер адамзаттын жана табияттын тарыхы-
на мындай салыштырма анализ жүргүзүүнүн негизинде Евро-
палыктардын арасынан биринчи болуп өзүнүн кургактыктагы 
өлкөлөр менен деңиз жээгиндеги өлкөлөрдүн дайыма болуп ту-
руучу тирешүү теориясын сунуштаган.

Риттер жерди суу (деңиз) жана кургактык (континенталдык) 
деп эки жарымчөйрөлөргө бөлүп, Жердин аймактык кыймылы-
нын иерархиялык схемасын түзгөн.

Континенталдык жарымчөйрөнү ал «Эски Дүйнө» жана 
«Жаңы Дүйнө» деп эки чоң аймакка бөлгөн. Автордун пикири 
боюнча, «Эски Дүйнө» Чыгыштан баштап Батышты карай созу-
лат, анын климаты «Жаңы Дүйнөгө» караганда негизинен бир 
түрдүү. «Жаңы Дүй нө» Түндүктөн баштап Түштүккө карай созу-
лат жана анын климаты ар түрдүү.

«География – улуттук аң-сезимдин курамчасы» деген гео-
саясий теорияны да сунуштаган Риттер классикалык геосаясат-
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чылардын арасында белгилүү фигурага айланган. Риттер жана 
классикалык геосаясатчылар ушундай теория аркылуу адам ме-
нен анын айлана-чөйрөсүнүн ортосундагы байланышты, ошонун 
ичинде немецтердин улуттук географиялык аң-сезиминин ка-
лыптанышынын өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүшкөн.

Риттер ар бир адамды жана ар бир элди анын айланасындагы 
табият жана ал жашаган аймак жара тат жана айланадагы ланд-
шафт адамдардын дене түзүлү шүндө, мүнөзүндө, улуттук жана 
социалдык жүрүм-ту румунда, маданиятында, тилинде жана аң-
сезиминде чагылдырылат деп эсептеген. 

Геосаясий адабияттагы «географиялык индивидуум» деген 
түшүнүктү биринчи жолу Риттер жараткан. Бул түшүнүк так бел-
гиленген географиялык чөй рөлөргө тиешелүү. Окумуштуунун 
пикири боюнча, ар бир мейкиндик «органикалык табигый чөй-
рөгө» таандык табигый тышкы чек аралар жана ички өз ара бай-
ланыштар менен мүнөздөлөт. Ушу эки фактор «географиялык 
индивидуумду» аныктайт. 

Риттердин бул пикири кийинчеээк европалык геосаясатта 
«мамлекеттердин географиялык индивидуализацияланышы1» 
деген геосаясий мыйзамга айланган.

Аскердик стратегиялык деп аталган теория жаңы заманда-
гы Европанын геосаясий булак таануу тармагындагы экинчи 
негизги геосаясий концепция болуп саналат. Изилдөөчүлөр бул 
теорияны булак катары гана эмес, геосаясаттын экинчи негизги 
мыйзамы катары да карашат.

Бул теория саясий адабиятта негизинен реалисттик жана 
позитивисттик деп түшүндүрүлөт. Европанын Кайра жаралуу 
доорундагы көрүнүктүү италиялык ойчул Ник-коло Макиавел-
ли (1469–1527) ушул теориянын негиздөөчүсү деп эсептелет. 
Ал өзүнүн «Падыша» деген эмгегинде «эл аралык мамилелер-
ди жана мамлекеттер аралык байланыштарды позитивисттик 
маанайда түшүнүү» деп аталган теорияны сунуштап, жогоруда 
айтылган нерселерди реалисттик түрдө түшүндүрүп, мамлекет-
тердин улуттук кызыкчылыктарга негизделген тышкы саясаты 

1  Тихомиров Ю.В. Геосаясат. М., 1998, 40 б.
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сөзсүз күч колдонуу менен жүзөгө ашырылат1 деген тыянакка 
келген. 

Макиавеллинин геосаясий идеялары кийинчерээк голлан-
диялык аскер башчы, геостратег, окумуштуу жана генерал Карл 
фон Клаузевицтин (1780–1831) «Согуш жөнүндө» деп аталган үч 
томдук эмгегинде баяндалып, андан ары өнүктүрүлгөн. Генерал 
Карл фон Клаузевиц Пруссия менен Орусия аскерлеринин кура-
мында Наполеонго каршы согушка катышкан.

Бул ойчулдар ар башка кылымдарда жашашса да, мамлекет-
тик башкарууга жана мамлекеттер аралык байланыштарга бай-
ланышкан маселелерге «ийилбес көз караш» менен карашкан.

Аскердик-стратегиялык теорияны жактагандардын пикир-
лери боюнча, мамлекет өзүнүн кызыкчылыктарын жана өзүнүн 
коопсуздугун аскердик күч колдонуу же зордук аркылуу камсыз-
дай алат. Алардын пикиринде, ар бир мамлекетте ички башка-
руунун жана мамлекеттер аралык мамилелердин белгиленген 
нормалары бар болушу керек жана ал нормаларды мамлекет 
коргошу керек. Ошол нормалардын корголушун камсыз кылуу 
аракеттери согуш коркунучун пайда кылат2.

Ошол мезгилде европалык идеалисттик геосаясаттын теоре-
тиктери деп эсептелген айрым философ-агартуучулар (алардын 
арасында И. Кант, Вольтер, Монтескье ж.б.) «согуш коркунучу» 
деп аталган идеяны жактаган реалист-геосаясатчыларды «анти-
гуманисттик» көз караштагы адамдар катары катуу сынга алы-
шып, мындай көз карашты «адеп-ахлаксыз» деп баалашкан.

IV–V-кылымдардагы чиркөөлүк-идеалисттик көз караштар-
дан айырмаланып Жаңы замандагы немец философу Иммануил 
Кант (1724–1804) эл аралык мамилелерди жана геосаясий бай-
ланыштарды идеалисттик илимий көз карашта кароону сунуш-
таган. 

Ал өзүнүн чыгармаларында реалисттерди антигумандуу көз 
караштагы адамдар деп айыптап, адамдар менен мамлекеттер-
дин ортосундагы мамилелердин согушсуз, конфликтсиз, үстөм-

1  Геосаясат. Антология. М., 2006, 105 – 106 б.
2 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геосаясат жана геосаясий география. М., 2005. 

34 – 35 б.
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дүк кылуусуз жана багындыруусуз түрлөрүн сунуштайт. Анын 
пикиринде, дүйнө – согуштарга жана кагылышууларга байлан-
баган идеалдуу коом1.

1795 жылы И. Кант өзүнүн «Түбөлүк тынчтык» деп аталган 
геосаясий теориясын жарыялап, элдердин ортосунда бузулгус 
тынч мамилелерди орнотуунун жолдорун сунуштап, республи-
калыкбашкаруунун жайылышы «түбөлүк тынчтык» доорунун 
башталышы менен салтанатталат деп айткан. Германия элинин 
кызыкчылыктары жана үмүттөрү жөнүндө ойлогон И. Кант бар-
дык согуштарга, ошонун ичинде немец буржуазиясы умтулган 
согуштарга да каршы чыгып, реалисттик теориянын жактоочу-
ларын катуу сынга алган.

Идеалисттер христиандык Европаны килейген бир саатка, 
ал эми мамлекеттерди жана алардын ортосундагы мамилелер-
ди ошол сааттын механизмдерине окшоштурушкан. Бул жерде 
бардык нерсе ынтымакташуунун жана биргелешип аракет кы-
луунун негизинде чечилиши зарыл. Ал эми зордукка, опузалоого 
жана согуштарга орун берилбеши керек.

Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Жаңы замандагы Европа-
нын тынчтыкка жана ынтымакташууга багытталган геосаясий 
теориялары ошол континенттеги ошол мезгилде калыптанган 
реалийлерге байланыштуу болгон. Улуттук мамлекеттердин 
түзүлүүсү жана колониализмдин кеңейүүсү европалык мамле-
кеттердин европа континентинде гана эмес, дүйнөлүк колония-
ларда да бири-бири менен тирешүүсүнүн күчөшүнө алып келген. 
Ал мезгилде мамлекеттердин жана колониялардын чек аралары 
күн сайын өзгөрүп тургандыктан айрым мамлекеттердин ийги-
ликсиздери башка мамлекеттердин кеңейишине жана күчөшү-
нө алып келген. Эл аралык мамилелерде аскердик күч чечүүчү 
факторго айланып, улуттук мамлекеттүүлүк максатын көздөгөн 
кыймылдар күчөп, геосаясий мамилелер абдан курчуган.

Андан тышкары, дүйнөнү жаңыдан бөлүштүрүү аракеттери, 
дүйнөлүк мейкиндиктерди геосаясий жактан көзөмөлдөө ара-
кеттери, мамлекеттер аралык мамилелердин күндөн күнгө кур-

1  См.: Геосаясат. Антология. М., 2006, 147 б.
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чушу жана колониалдык согуштар дүйнөлүк согуштун башта-
лып кетүү коркунучун пайда кылып, ал коркунуч бүткүл адамзат 
үчүн олуттуу боло баштаган. Мындай жагдайда, ХIХ-кылымдын 
экинчи жарымынан баштап ошол мезгилдин алдыңкы акылдары 
мамлекеттер аралык мамилелерди, геосаясий жана геострате-
гиялык маселелерди, улуттук тирешүүлөрдүн себептерин жана 
мыйзам ченемдүүлүктөрүн, мамлекеттер аралык мамилелердин 
жаңы шарттардагы нормаларын, конфликттик жагдайларды 
жана башка ушундай нерселерди чечүүнүн ар кандай жолдорун 
илимий жактан изилдей башташат.

Ошол мезгилдин эң алдыңкы илимий ишмерлери – саясат-
чылар, тарыхчылар, философтор, юристтер жана башка багыт-
тардын өкүлдөрү өздөрүнүн илимий изилдөөлөрүн күчөтө баш-
ташкан. Натыйжада, геосаясат бара-бара академиялык илимге 
айланып, мамлекеттер аралык мамилелердин маанилүү көйгөй-
лөрүн чечүүнүн жолдорун издей баштайт. 

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор 
1. Байыркы дүйнөдө жана орто кылымдарда геосаясий изил-

дөөлөргө, алгачкы геосаясий теориялардын тарыхына жана дүй-
нөнүн геосаясий түзүлүшүнүн калыптанышына болгон кызы-
гуунун өсүшүнүн себептерин түшүндүргүлө.

2. Классикалык геосаясаттын интеллектуалдык негиздери 
жана теоретикалык булактары жөнүндө эмне айтып бере аласы-
ңар?

3. Байыркы Чыгыштын геосаясий идеяларынын жана «дүйнө 
борбору» деп аталган кытай концепциясынын маңызы эмнеде?

4. Араб халифатын түзүүгө байланышкан геостратегиялык 
концепциянын жана халифат тарабынан жайылтылган жана 
ишке ашырылган ислам дини менен жихаддын маңызы эмнеде? 

5. Байыркы Грек геосаясатынын негизги өкүлдөрүнүн кон-
цепциялары тууралуу эмне айтып бере аласыңар?

6. Байыркы римдиктердин геосаясий идеяларынын маңызы 
эмнеде?

7. Фукидид менен Аристотельдин геосаясий теориялары жө-
нүндө эмне билесиңер?
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8. Цицерон менен Страбондун геосаясий идеялары жөнүндө 
эмне айта аласыңар? 

9. Байыркы жана орто кылымдардын, ошондой эле Жаңы за-
мандын кандай геосаясий теориялары геосаясаттын булактары 
деп эсептелинет? Алар жөнүндө эмне айтып бере аласыңар?

10. Жаңы замандагы Европанын негизги геосаясий теория-
ларынын өзгөчөлүктөрү, ошол кездеги ойчулдаржана алардын 
эмгектери жөнүндө эмне билесиңер?

11. Ж.Бодендин, Ш.Монтескьенин жана К.Риттердин геосая-
сий теорияларын түшүндүрүп бергиле.

12. Гегель жана Жаңы замандын башка философторунун гео-
саясий идеялары жөнүндө эмне билесиңер?

13. Жаңы замандагы геосаясий мамилелерди либерализа-
циялоо жана академиялык илимий изилдөөлөрдү күчөтүү ара-
кеттеринин себептери жөнүндө эмне айтып бере аласыңар?
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II БӨЛҮМ

КЛАССИКАЛЫК ГЕОСАЯСАТ: 
XIX-КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДАГЫ ЖАНА ХХ-

КЫЛЫМДЫН БИРИНЧИ 
ЖАРЫМЫНДАГЫ БАТЫШТЫК ГЕОСАЯСИЙ БАГЫТТАР-

ДЫН НЕГИЗГИ ТЕОРИЯЛАРЫ ЖАНА ИДЕЯЛАРЫ

Заманбап француз геосаясатчысы Пьер Галлуа (1911-ж) гео-
саясатты илим катары карап, анын өнүгүү сүн үч таыхый этапка 
бөлгөн:

Протогеосаясат доору (адамзат тарыхынын алгачкы  этап-
тарынан баштап Европадагы өнөр жай революциясына чейинки 
мезгил. Бул мезгил географиялык фатализмге негизделген); 

Конфронтациялык геосаясат мезгили (өнөр жай революция-
сы болгон мезгилден баштап табигый айлана-чөйрөнүн адамзат 
тарабынан жырткычтык менен эксплуатацияланып, глобалдык 
көйгөйлөр күчөп, адамзаттын бар болушуна коркунуч туулган-
мезгилге чейинки убакыт); 

Конфронтациялык эмес геосаясат мезгили (табият «өзү үчүн 
өч» ала баштайт, чогуу же биргелешип аракет кылуу муктажды-
гы, цивилизацияны келечек муундар үчүн сактап калуу кызык-
чылыгын көздөй турган дүйнөлүк саясатты иштеп чыгуу жана 
аны ишке ашыруу муктаждыгы пайда боло баштайт).1

Геосаясаттын өзүнчө академиялык тармак катары калыпта-
на башташы улуттар менен мамлекеттерди ар түрдүү геосаясий 
тараптарга бөлүү мезгилине туш келген. Бул мезгилге чейин 
геосаясий теориялар алардын авторлорунун улутуна же мамле-
кетине жараша, алардын усулдарына жараша, ошондой эле кон-
тиненттер аралык, геосаясий жана улуттук болуп бөлүнгөн эмес.

Болжол менен XIX-кылымдын экинчи жарымынан баштап 
дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө өз аймагын, кошуна аймактарды, 
мейкиндикти, адамдык ресурстарды, кошуна өлкөлөрдүн та-

1  Мухаев Р.Т. Чыгармалар. 101 б.
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бигый-географиялык өзгөчөлүктөрүн жана жер планетасынын 
материалдык-руханий байлыктарын изилдей баштаган улуттук 
геосаясий багыттар пайда болгон. Ошол мезгилден баштап изил-
дөөчүлөр геосаясатчыларды алардын улутуна, мамлекетине, 
карманган идеяларына жана теорияларына, ошондой эле кай-
сыл мамлекеттин кызыкчылыктарын коргогондугуна жараша 
ар кандай багыттарга бөлө башташкан.Алардын арасынан бел-
гилүүрөөктөрү төмөнкүлөр:

Классикалык континенталдык европалык багыт; Англо-аме-
рикалык атлантикалык борборлор; 

Орусия, Кытай, Жапония жана башка империялардын өзүнчө 
геосаясий борборлору, дүйнөдөгү башка багыттар. 

Ушул геосаясий борборлордун ар бири өзүнүн улуттук жана 
мамлекеттик кызыкчылыктарына негизделген ар түрдүү крите-
рийлерге таянып, планетанын эң маанилүү геосаясий, согуштук, 
геостратегиялык жана саясий маселелерин изилдеп келген жана 
ошондой изилдөөлөрдү азыр да улантууда.

Мындан тышкары, жүз жылдан ашуун убакыттан бери ушул 
өлкөлөр жана алардын ар кандай бирикмелери дүйнөлүк геосая-
сий жана геостратегиялык маселелерди пландаштырууга, мам-
лекеттер аралык мамилелерди калыптандыруу жана башкаруу 
иштерине, согуштарды жүргүзүү иш-аракеттерине жана тынч-
тык келишимдерине кол койууга катышып келишүүдө. 

Изилдөөчүлөр жогоруда айтылган геосаясий багыттардын 
ар биринин өзгөчөлүгү тууралуу ар түрдүү пикирлерди айтышат.

Классикалык геосаясий стратегиялар негизинен мамлекет-
тердин кургак, деңиз жана аба мейкиндиктерин коргоо, «мада-
ниятсыз элдер» жашаган мамлекеттерди ээлеп, алардын жер-
лерин өздөштүрүү, империянын аймактарын аскердик күчтүн 
жардамы менен кеңейтүү жана башка геостратегиялык пландар-
ды жүзөгө ашыруу үчүн пайдаланылат. 
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§ 2.1. Европанын классикалык континенталдык 
геосаясий багыты: анын пайда болушу, мүнөздөмөсү 

жана негизги теориялары 

Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, геосаясат, жалпысынан 
алып караганда, Европада пайда болуп, ошол жакта өнүккөн. 
XIX–XX-кылымдардагы классикалык геосаясаттын негизги ой-
чулдары деп саналган К.Рит тер, Ф.Ратцель, Р.Челлен, Л.Ранке, 
К.Хаусхофер жана башка авторлор континенталдык геосаясий 
теориянын негиздөөчүлөрү болушкан. Алар «зарыл болгон тур-
муштук мейкиндик», «хартленд», «дүйнөлүк арбитр», «аймактык 
экспансия мыйзамы», «Ортоңку Европа тууралуу концепция», 
«континенталдык мамлекет тууралуу концепция», «континен-
талдык мамлекеттердин бирикмеси тууралуу идея» жана башка 
ушул сыяктуу бир топ геосаясий теориялардын негиздерин иш-
теп чыгышкан.

Орус окумуштуусу И.Василенконун пикиринде, улут жана 
улуттук аймак тууралуу идеяга таянуу континенталдык гео-
саясаттын негизги белгилеринин бири болуп саналат. Англо-
америкалык геосаясатчылар өз концепцияларын маданиятка 
жана улутка байлабас тан, калыс мейкиндик көз карашынынын 
негизинде өнүктүрүп жатышкан кезде европалыктар негизинен 
улуттук, социалдык жана маданий факторлорго көп көңүл бу-
рушкан.

Континенталдык геосаясат белгилүү бир өлкөлөрдүн улут-
тук-маданий геосаясатынын, алардын диний ишенимдеринин, өз 
жеринин жана «улуттук кандын тазалыгы» деген идеянын не-
гизинде калыптанган. Мына ушул нерсе анын экинчи мүнөздүү 
белгиси болуп саналат. 

Ушул багыттардын ар бир өкүлү континенталдык геосаясий 
теорияны баарынан мурда өз улутуна, динине жана жерине тая-
нып өнүктүргөн.

Ар бир европалык геосаясатчы өз мамлекетин жалпы евро-
палык мейкиндиктин борбору деп эсептеп, жалпы континенттин 
байлыктарын ээлөөгө менин мамлекетимдин укугу көбүрөөк деп 
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ойлогондуктан улуттук мамлекеттер ал аймакта узак убакытка 
чейин бузулбай турушкан. Изилдөөчүлөр континенталдык мамле-
кеттерди алардын мөөнөтүнө (курагына) жараша эски, бышып же-
тилген жана жаш деп үч топко бөлүшөт. Эски мамлекеттерге Улуу 
Британия, Франция, Испания, Ни дер ланды, Португалия, Дания, 
Швеция, Швейцария, Орусия кирет, бышып жетилип калган өлкө-
лөргө Гер мания, Италия, Греция, Болгария, Бельгия ж.б. ки рет, ал 
эми калган өлкөлөр, мисалы, Польша, Австрия, Румыния, Чехосло-
вакия жана башкалар жаш өлкө лөргө кирет.

Мындан тышкары, континенталдык өлкөлөр өздө рү нүн кө-
лөмү жана ээлеген табигый-географиялык мейкиндиги (т.а. жай-
гашкан жери) боюнча да бөлүнөт. Чоң аймагы жана көп калкы бар 
мамлекеттердин талаптары да, албетте, чоң болгон жана ошого 
жараша алардын геосаясаты да кол салуу стратегиясына негиз-
делген. 

Европалык мамлекеттер мейкиндик критерийлери боюнча да, 
тактап айтканда, жайгашкан жерлеринин мү нөздөмөлөрү боюн-
ча, Батыш-европалык, Чыгыш-европалык, Борбордук-европалык, 
Скандинавдык жана баш ка болуп бөлүнөт. Алардын мындай бөлү-
нүүсү геосаясий жана геостратегиялык жактан өзгөчө мааниге ээ.

Континенталисттердин пикири боюнча, ар бир эл өзүнүн 
жеке жана кайталангыс аймактык концепциясын түзүп, өзүнө 
гана таандык болгон социомаданий коомду жаратат. 

Ошондуктан алар англо-америкалык атлантикалык геосая-
сий багыттын өкүлдөрү карманган идеяны жактырышкан эмес, 
анткени ал багыттын өкүлдөрү жалпы мейкиндик жана маданий 
окшоштук идеясын жайылтышкан.

Континенталдык европалык багыттын геосаясий идеялары 
өз мезгилинин ар түрдүү көйгөйлөрүн чагылдырып, геосаясат 
илиминин көптөгөн тармактарын жана категорияларын кам-
тыган. Бул багытты түзгөндөрдүн арасында ХХ-кылымдын би-
ринчи жарымында анча-мынча пикир келишпестиктер болгон 
(герман-француз геосаясатчыларынын арасында согушту жак-
тагандар менен гуманист-либералдардын ортосунда, Атланти-
калык жана мондиалисттик теориялардын жактоочуларынын 
ортосунда ж.б.) болсо, ХХ-кылымдын аягынан баштап алардын 
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баары Европалык континенталдык бирикмени колдоп, АКШнын 
Атлантикалык саясатына каршы чыга башташкан.

Айрым изилдөөчүлөр континенталдык Европаны жана анын 
геосаясий маселелерин ар тараптуу изил дешкен. Мисалы, евро-
палык теоретиктерден биринчи болуп Челлен деген адам или-
мий чөйрөгө «негизги өлкөлөр» деген түшүнүктү, Науман деген 
адам «Ортоңку Европа» деген түшүнүктү киргизип, ал эми Хаус-
хофер деген адам «Берлин – Москва – Токио» деген геосаясий 
блокту түзгөн.

Немецтердин классикалык геосаясий теориялары:
Европанын жана анын ичинде немецтердин классикалык 

геосаясаты XIX-кылымдын аягында Фридрих Ратцел жана Ру-
дольф Челлен тарабынан, ал эми ХХ-кылымдын биринчи жары-
мында Карл Хаусхофер, Карл Шмитт жана башка көрүнүктүү ев-
ропалык геосаясатчылар тарабынан негизделген.

Континенталдык европалык геосаясий багыттын жана жал-
пы геосаясаттын реалисттик илим катары калыптанышынын 
башында Фридрих Ратцель (1844–1904) турат. 

Ал немецтик геосаясий багыттын көрүнүктүү өкүлү болгон. 
Фридрих Ратцелди геосаясаттын чыныгы атасы деп эсептеген 
немец окумуштуу-геосаясатчысы Отто Мауль мынтип жазган: 
«Ратцелсиз геосаясаттын өнүгүүсү мүмкүн эмес болмок, ошон-
дуктан Челленди же башка бирөөнү геосаясаттын атасы деп ай-
тууга болбойт. Ратцель гана геосаясаттын атасы болуп саналат».1

Ч.Дарвиндин эволюционизм жана социал-дарвинизм туу-
ралуу идеялары, ошондой эле К.Риттер менен А.Гумбольдтун 
географиялык жана геосаясий тео риялары Ф.Ратцелдин көз ка-
рашынын жана геосаясий методологиясынын негизин түзгөн. 
Көптөгөн изил дөөчүлөр Ф. Ратцелдин көз караштарына социо ло-
гиянын негиздөөчүлөрү – француз окумуштуусу О.Конттун жана 
англис философу Г.Спенсердин эволюционизм, географиялык 
чөйрөнүн элдердин жана мамлекеттердин өнүгүүсүнө тийгизген 
таасири, демографиялык жана космостук факторлордун мамле-
кеттер менен этностордун жашоолорундагы жана саясий систе-

1  Желтов В.В., Желтов М.В. К. эмгек, 83 б.
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маларындагы орду деп аталган концепциялары көбүрөөк таасир 
тийгизген деп эсептешет. Мындай таасир Ратцелдин «Жер жана 
жашоо. Жер жөнүндөгү илим жана аны салыштырма жол менен 
кароо», «Эл жөнүндөгү илим» жана «Саясий география» деген эм-
гектеринде ачыгыраак көрүнүп турат. 

Катуу улутчул болгон Ратцель, кээ бир маалыматтарга кара-
ганда, 1870–1871-жылдардагы Пруссиянын Францияга каршы 
согушуна жигердүү катышкан.

Окумуштуу катары Ратцель саясий географиянын пайдуба-
лын түзүп, өз мезгилиндеги геосаясий пикирлердин калыпта-
нышына салым кошкон. 1875-жылы Германияда географиялык 
антропология деген багытты негиздеген Ратцель төмөнкү масе-
лелерди изилдей баштайт: табияттын жана айлана-чөйрөнүн 
адамдарга, коомдорго, алардын өнүгүүсүнө жана жашоо түрлөрү-
нүн калыптануусуна тийгизген таасири. Ал биологиялык (орга-
никалык) өнүгүү деп аталган Дарвинисттик теорияны адамдарга 
жана коомдорго карата колдонуп, натыйжада олуттуу геосаясий 
тыянактарды чыгарган. 

Ратцельдин ысымына байланышкан эң маанилүү геосаясий 
теориялардын бири бул «Зарыл болгон турмуштук мейкин-
дик» деп аталган геосаясий концепция. 

Ал өзүнүн «Саясий география, же Мамлекеттердин аскердик 
жана соодалык географиясы» (1897) деген мыкты эмгегинде 
мамлекеттин пайда болуусун жана өнүгүүсүн комплекстүү түрдө 
анализдеп, өзүнүн геостратегиялык концепциясын иштеп чыгат.

Ратцель өзүнүн бул эмгегинде Н.Макиавелли, К.Клаузевиц 
жана башка ушул сыяктуу согуштук-стра тегиялык концепция-
нын жактоочуларынын идея ларын өнүктүрүп, адамдын орга-
низми менен мамлекеттин ортосунда окшоштукту издейт.

Ратцельдин пикири боюнча, мамлекет – бул так белгиленген 
бир мейкиндикте тамыр жайган тирүү организм. Ал жаралат, 
өсөт, өнүгөт, артка чегинет жана өлөт. Бул организм айланадагы 
башка организмдер менен кагылышып, өзүнүн жашоосу жана өнү-
гүүсү үчүн алардын ресурстарын пайдаланат. Мындай учурда өзү-
нүн жашоо ресурстарын жоготкон эл да жок болот.
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Мамлекетти тирүү организм катары кароо Ратцелдин тео-
риясынын негизги мазмуну болуп калган.

Ратцельдин теориясына ылайык дал ошол жашоо мейкин-
диги – мамлекеттин пайда болуусундагы жана түзүлүүсүндөгү 
маанилүү саясий-географиялык фактор болуп саналат. Мам-
лекеттин экономикалык, аскердик, социалдык, маданий жана 
башка ресурстарынын көз карандысыз башкарылышын толук 
көзөмөлдөө – мамлекеттин бар болушунун жана коопсуз өнүгү-
шүнүн не гизин түзөт. Ратцельдин пикири боюнча, мамлекет тин 
жайгашкан жери, т.а. анын калкы жашаган мейкиндик, айрыкча 
эгер ал мейкиндик табигый чек аралар менен курчалган болсо, 
мамлекеттин өсүшүнө түрткү берет. Эгер эл өз аймагында өзүн 
жакшы жана кооп суз сезсе, анда өз жеринин топурагынан чык-
кан мүнөздө мөлөрдү дайыма өзүндө алып жүрөт. 

Ар бир элдин өзгөчөлүктөрү (мисалы, ишеними же эрки) ага 
анын алгачкы булагынан (мейкиндиктен) өтүп, анын канына си-
ңип калат.

Ратцельдин пикири боюнча, мейкиндик – бул жөнө көй нерсе 
эмес. Мейкиндик – бул жашоо мейкиндиги. Ал ошол мейкиндик-
те жашаган элге анын жашоосуна керектүү болгон энергияны бе-
рет. Мамлекеттердин жана элдердин өзгөчөлүктөрү мейкиндик 
деп аталган ушул геобиочөйрөгө жана алардын аны кантип пай-
далангандыгына байланыштуу. Ошондуктан география жактан 
алып караганда, мамлекет сөзсүз өзүнүн топурагы, аймагы ме-
нен кошо изилдениши керек. Аймак (топурак) элге энергия гана 
бербестен анын мүнөзүн дагы аныктайт.

Ратцельдин концепциясында мейкиндиктер өздөрү нүн таби-
гый чек аралары жана кошуналарынын мүнө зү менен айырмала-
нат. Анын пикиринде, бир элге кол салуу жана анын аймактарын 
ээлеп алуу – башка элдердин өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат; 
ошол эле учурда эгер бир мамлекеттин эли өзү жашаган аймак 
менен өзүн бир деп сезбесе же ошондой сезими начарласа, ошол 
мамлекет кыйрап, анын аймактары бузулат. Адамдын бул дүй-
нөгө болгон көз карашын анын жашаган мейкиндиги алдын ала 
аныктап койот.
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Ал өзүнүн «Түндүк Америка шаарларынын жана цивилиза-
циялардынкарталары» (1874) жана «Түндүк Американын Кош-
мо Штаттарынын карталары» (1880) деп аталган эмгектеринде 
америкалыктардын мейкиндик сезими эмне үчүн күчтүү экенин 
изилдеп, алар Эски Дүйнө акырындык менен акылга эмес, интуи-
ция га таянып келген нерсени жүзөгө ашырышканын изилдеген.

Ратцельдин эмгектеринде «дүйнөлүк державанын» өнү-
гүүсүнүн маанилүү критерийлери жана башталышы каралат. 
Ал чоң мамлекеттер дайыма географиялык экспансияга умту-
лат жана алардын мындай максаттары планетардык деңгээлде 
деген идеяны биринчилерден болуп негиздеп, ошол идеяга тая-
нып, мындай процесстин табигый мыйзамченемдүүлүгү бар де-
ген тыянакка келген. 

Ратцельдин пикиринде, Европанын континенталдык мей-
киндиктерин бириктирүүгө жана эң чоң континенталдык держа-
ва болууга Германия баарынан көбүрөөк укуктуу. 

Ратцель өзүнүн «Саясий география» деген эмгегинде Герма-
ниянын негизги экономикалык жана социалдык кыйынчылык-
тарын аймактардын адилетсиз бөлүнүшүнө жана анын динами-
калык өнүгүүсү үчүн жетиштүү мейкиндик бербеген тыгыз чек 
араларына байланыштырган. Окумуштуунун пикири боюнча, 
күчтүү болууга умтулган өлкөнүн, жок дегенде, болжол менен 
5-миллион квадрат километр аймагы бар болушу керек. Ошол 
мейкиндик анын негизи же пайдубалы болуп саналат.

«Мейкиндиктин кеңейүүсүнүн мыйзамдарына жана мамле-
кеттердин мейкиндиктерин экспансиялоонун мыйзамдарына 
байланышкан маселелер» (1901) деп аталган эмгегинде Ратцель 
«мамлекеттин география лык акыл-эси» жөнүндө маселеге көп 
көңүл бурат. Ал көптөгөн немец геосаясатчыларына жана мам-
лекет тик ишмерлерге «дүйнөнүн заманбап геосаясий түзүмүндө» 
Германиянын ордун аныктоого дал ушул чыгармасы менен олут-
туу жардам берген.

Ратцель мамлекеттин геосаясий маңызын, анын эл аралык 
жана мамлекеттер аралык мамилелердеги жана согуштардагы 
ордун аныктап, «мейкиндиктин» материалдык, руханий, адеп-
ахлактык, психологиялык, улуттук жана башка курамбөлүк-
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төрүнүн мамлекеттин жашоосуна жана өнүгүүсүнө тийгизген 
таасирин көргөзүүгө жана ошонун негизинде келечектеги Гер-
маниянын мейкиндигине, технологиясына жана бийлигине мү-
нөздөмө берүүгө аракет кылган. Ратцельдин бул теориясы көп-
төгөн изилдөөчүлөр тарабынан германдык экспансионизмдин 
теоретикалык жана практикалык доктринасы катары бааланган. 

Ратцель ошондой эле геосаясий экспансиянын жети мыйза-
мын белгилеген. Автордун пикиринде, аларга төмөнкүлөрдү ко-
шууга болот:

´ мамлекеттин мейкиндигианын маданиятынын өсү шү ме-
нен бирге кеңейет;

´ мамлекеттин мейкиндигинин кеңейүүсү анын жашоосунун 
башка чөйрөлөрүнүн өнүгүүсү менен бирге коштолот, аларга тө-
мөнкүлөр кирет: идеялардын өнүгүүсү, сооданын өнүгүүсү, өндү-
рүштүн өнүгүүсү, дининин жайылуусу ж.б. 

´ мамлекеттин мейкиндиги кичинекей мамлекеттерди өзүнө 
сиңирүүнүн эсебинен кеңейет; 

´ чек ара – мамлекеттин перифериялык же алыскы органы. 
Ал мамлекеттин өсүүсүнүн, күч-кубатынын, алсыздыгынын 
жана өзгөрүүсүнүн көрсөткүчү болуп саналат; 

´ мамлекет өнүгүп жатканда өзүнө айлана-чөйрөнүн эң баа-
луу элементтерин сиңирип алууга умтулат. Аларга жээк чек ара-
лары, өзөндөр, түздүктөр жана ресурстарга бай аймактар кирет;

´ кошуна аймактардын цивилизацияларынын дең гээлдери 
сыяктуу тышкы факторлор мамлекеттин аймагынын кеңейүүсү-
нө алгачкы түрткү берет;

´ алсыз элдерди жана мамлекеттерди өзүнө кошуп, сиңирип 
алууга байланышкан жалпы багыт бир мамлекеттен экинчи мам-
лекетке өтүп, күчөйт жана бара-бара дагы көбүрөөк аймактарды 
басып алуу менен аяктайт.1

Изилдөөчүлөр Ратцель белгилеген бул жети мыйзам XIX-кы-
лымдын аягындагы эл аралык мамилелерди толугу менен ча-
гылдырган деп ойлошот. Ошол мезгилдеги окуялар таланттуу 
геосаясатчынын көңүлүн өзүнө бурган. 

1 Ratzel F. Geoqraphiepolitique // Геосаясат. Антология. М., 2006, 203 б.
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Ратцельдин геосаясий чыгармачылыгы башка маа нилүү чөй-
рөлөрдү да камтыган. Мисалы, адамзаттын өнүгүүсүндөгү деңиз-
дин ордун айтып жатып, окумуштуу, адамдардын деңизге алгач-
кы жолу чыгышын «адам заттын бүткүл дүйнөлүк тарыхынын 
башталышы» деп аныктаган жана географиялык детерминизм 
теориясын жактагандардын идеяларын өнүктүргөн. Рат  цель 
адамзат цивилизациясынын өнүгүүсүндө де ңиз дин маанилүүлү-
гү бара-бара өсөт деген ойду бирин чи айткандардын бири болуп 
калган. 

«Деңиз – элдердин кубаттуулугунун булагы» (1900) деп атал-
ган китепте ал географиялык детерминизм теориясынын жана 
цивилизациялык көз карашкабасым жасаган теориялардын көп-
төгөн геосаясий идеяларын анализдеп, деңиздин орду чоң деген 
ойду айткан. Ратцель мынтип жазган: «Эгер этнография дый-
кандар менен малчыларды жана көчмөндөр менен аңчыларды 
гана билсе, анда ал кемчиликтүү жана толук эмес этнография». 
Ратцельдин ою боюнча, деңиз элдери өзгөчө бир топту түзүшөт: 
алардын жайгашуусу, жашоосу жа на иш-аракеттери башкалар-
дыкына окшобойт. Де ңиз элдери бир аралдан башка аралга, бир 
жээктен башка жээктерге көчүп жашашкан.

Мындай көчмөн жашоо, Ратцелдин ою боюнча, калк саны-
нын ашыктыгынан болот жана муундан муунга кайталана бе-
рет. Анын айтуусу боюнча, Египеттин же Кытайдын тарыхы бир 
түрдүү, анткени ал жерлерде деңиз көчмөн жашоосу жок жана 
аларга бири-бирин алмаштырыптуруучу карама-каршылыктар 
жетишпейт, ошондуктан алкыска убакыттын ичинде өнүгүүсүн 
токтотуп койгон. Ратцель материктердеги жерлердин жабык же 
түнт чөйрөлөрүндө жарым-маданияттуу элдер гана жашайт, ал 
эми мал чарбачылык менен алектенген элдер такыр эле мада-
ният чегинин тышында жашайт1 деген тыянакка келген.

Анын пикиринде, деңизге ээ болгон держава гана чыныгы 
дүйнөлүк держава болуп саналат. Мындай чыныгы дүйнөлүк 
державаларга Рим, Испания жана Улуу Британия сыяктуу өлкө-
лөр кирет.

1 Ratzel F. Жогоруда айтылган эмгек, 204-220 б.
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Ратцель, ошондой эле, адамдардын жашоосу менен климат-
тын ортосундагы байланышты анализдеп, климаттын адамдын 
мүнөзүнө, маданиятына жана жашоо түрүнө тийгизген таасирин 
өзгөчө белгилейт.

Геосаясий адабияттарда Ратцель жалпы классикалык евро-
палык геосаясаттын, айрыкча цивилизациялык жана согуштук-
стратегиялык геосаясий теориялардын негиздөөчүсү деп эсепте-
линет. 

«Согуштук-стратегиялык» геосаясий теорияларды өнүктүр-
гөн Ратцель, XIX-кылымдагы Европада жана бүткүл дүйнөдө би-
ринчи жолу мамлекеттер аралык байланыштарды жана эл аралык 
мамилелерди алдын ала аныктоонун реалдуу системасын түзүүгө 
аракет кылган. 

Ратцель мамлекеттердин стратегиялык жана саясий өнү-
гүүсүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн, согуштардын жана аймак-
тарды басып алуунун себептери менен кесепеттерин, мамлекет-
тер менен элдердин жашоосундагы согуштун ордун жана башка 
ушул сыяктуу геостратегиялык маселелерди изилдеп, белгилүү 
бир геосаясий корутундуларга келген биринчи реалист геосая-
сатчы болгон.

Ратцельдин ою боюнча, эгер табигый чөйрө, адамдардын жа-
шоосуна таасир тийгизген негизги фактор болгон болсо (геогра-
фиялык детерминизм), анда маданияттын өнүгүүсүнүн деңгээли 
жана цивилизациялык айырмачылыктар (көчмөн жашоо же оту-
рукташкан жашоо, дыйканчылык же мал чарбачылык ж.б.) адам-
дардын жашоосуна таасир тийгизген экинчи негизги фактор 
болгон. Кытай менен Индия калктарынын, Монголия менен Ти-
беттеги көчмөн элдердин жана Чыгыш Туркестан калктарынын 
жыштыгы тууралуу маалыматка таянып, Ратцель, дыйканчылык 
маданияты кеңири жайылган жерлерде калктын жыштыгы кө-
бүрөөк, жашоо туруктуу жана маданият көбүрөөк өнүккөн деген 
тыянакка келген.

Ратцельдин пикири боюнча, алсыз элдер төмөнкү эки учур-
да жок болот: эл өзүн өзү жок кылган учурда жана андан жогору 
турган башка бир маданияттын таасири астында ассимиляция-
ланып же башка элге сиңип кеткен учурда. Бул эки себеп өз ара 
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байланышкан жана чогуу пайда болот. Анын ою боюнча, элдер 
сейрек учурларда гана өздөрүн өздөрү жок кылышат. Көп учурда 
аларды күчтүүрөөк элдер ассимиляциялап же сиңирип алат.

Кээ бир элдер табигый шарттардын таасири астында жана 
жашоого керектүү күч-кубаттары түгөнүп калганда тарыхый 
аренадан чыгып калышат (жашоого керектүү күч-кубаттын тү-
гөнүшүн ал маданияттын төмөн деңгээлине байланыштырган).1

Классикалык европалык жана немецтик геосаясий багытты 
негиздегендердин бири – швед окумуштуусу жана германофил 
Рудольф Челлен (1864–1932) болгон. 

Өзүн Ф. Ратцельдин шакирти деп эсептеген Челлен, геосаясат 
тууралуу түшүнүктүн да автору болуп калган. Ал геосаясатты 
саясат таануунун бир бөлүгү катары карап, аны «Так белгиленген 
бир мейкиндиктин ичиндеги дайыма өнүгүп, кеңейип туруучу геог-
рафиялык жана биологиялык тирүү организм жөнундө, тактап 
айтканда, мамлекет жөнүндө илим» деп аныктаган.

Геосаясатты Челлен мейкиндиктин жерге жана то пуракка 
байланышкан негизги сапаттарын, ошондой эле империя ку-
руунун жолдорун, мамлекеттердин жа на мамлекеттик аймактар-
дын пайда болушун изилдеген илим катары аныктаган.

Биринчи Дүйнөлүк согуштан жана Версаль тынч тык кели-
шиминен кийин,Челлен, глобалдык геосаясат та чоң орду болгон 
үч географиялык фактор жөнүндө тезисти негиздеген. Мындай 
факторлого ал: аймактын кеңейүүсүн, аймактын бектигин жана 
кыймыл эркиндигин кошкон.

Челлендин ою боюнча, Улуу Британия өзүнүн де ңиз флоту 
бар болгондугу үчүн жана деңиз жолдорунда үстөмдүк кылган-
дыгы үчүн көбүрөөк кыймыл эркиндигине ээ. Мындан тышкары, 
Улуу Британия өз аймактарын да кеңейткен. Бирок, анын чоң ко-
лониалдык жерлери бар болгону менен аймактары бирдиктүү же 
бүтүн эмес. Дүйнөнүн бардык жерлерине чачылып, жер бетинин 
24% ээлеген Британиялык колониялар англис саясатынын ал-
сыз жагы болгон. Анын пикиринде, Орусиянын аймагы чоң жана 
бирдиктүү, бирок анын кенен деңиздерге чыгуу мүмкүнчүлүгү 

1 Василенко И.А. Заманбап дүйнөнүн геосаясаты. М., 2006, 31 б.
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чектелгендиктен бир орундан экинчи орунга жылуу эркиндиги 
жок.

Ратцель сыяктуу эле Челлен дагы мамлекетти ти рүү ор-
ганизм деп эсептеген. Ал ушул тезисти өзүнүн «Мамлекет – жа-
шоонун бир түрү сыяктуу» (1916) деп аталган эмгегинде көргө-
зүп, мамлекет – адамдын жашоосунун ар түрдүү тараптарынын 
жасалма конгломераты эмес деп жазган. Мамлекет – тарыхый 
жана учурдагы чындыктарга терең сиңген органикалык зат. Ал 
органикалык зат сыяктуу эле өсөт жана адам сыяктуу түргө ки-
рет. 

Бир сөз менен айтканда, мамлекет – бул биологиялык түзү-
лүш же тирүү жандык.

Ратцельдин биологиялык системасында мамлекет төмөн-
кү типтегиорганизм катары көргөзүлсө, Челлендин теориясы 
боюнча, мамлекеттер, адамдар сыяктуу эле, сезүүчү жана ой-
лонуучу жандыктар. Мына ушул нерсеге таянып ал ар бир ор-
ганизмдин маңызы – жашоо үчүн күрөшүүдө деген тыянакка 
келет. Мамлекет жашоонун эң айбаттуу түрү катары каралган-
дыктан ал жашоо үчүн күрөшүү эрежелерине ылайык өнүгүүсү 
зарыл. Кубаттуулук жана кудуреттүүлүк мамлекеттин жашоосу-
нун эң негизги фактору деп белгилейт ал. Анткени мыйзамды 
мамлекеттин кудуреттүүлүгү жана күчү гана ишке ашырат. Эгер 
мамлекетке адеп-ахлактуулук менен акылдуулукка негизделген 
мыйзам киргизилсе, анын аткарылышына мамлекеттин күчү 
гана табигый жана органикалык түрткү берет.

Ратцельдин «топурак жана мамлекет – бирдиктүү жана бү-
түн нерсе» деген оюн өрчүтүп жатып, Челлен, мамлекет өзгөчө 
бир система болгондуктан өзүнө төмөнкү маанилүү турмуштук 
чөйрөлөрдү камтылышын талап кылат деген ойго келген:

географиялык мейкиндик; эл; чарбачылык; коом; башкаруу. 
Челлен менен Ратцельге чейин эле ар бир элдин жана мамле-

кеттин тарыхында үч эң негизги фактор жана алардын Вестфаль 
келишиминде көргөзүлгөн төрт негизги элементтери белгилүү 
болгон (Монтескье жана башка ойчулдар бул тууралуу өз ойло-
рун билдиришкен). Бирок, бул эки геосаясатчы мамлекет туура-
луу аларга чейин эле калыптанып калган түшүнүктү кеңейтип, 
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толуктап жана систематизациялап, мамлекет жөнүндө чыны-
гы илим түзө алган.

Челлендин теориясына ылайык мамлекеттин маңызын 
анын физикалык-географиялык белгилеринен сырткары дагы 
төрт башка нерседен да билүүгө болот:

´ анын өзгөчө жигердүүлүк менен айырмаланган чарбасы-
нан, тактап айтканда, экономикалык саясатынан (эко-саясат); 

´ улуттук жана этникалык өзгөчөлүктөрүнөн, тактап айткан-
да, демосаясатынан; 

´ ар түрдүү таптардан жана кесиптерден турган социалдык 
коомчулугунан, тактап айтканда, социосаясатынан;

´ өзүнүн конституциялык жана административдик түзүмү 
бар мамлекеттик башкаруусунан, тактап айтканда, кратосаяса-
тынан.

Челлендин теориясына ылайык, мамлекет бир колдун беш 
манжасы сыяктуу эле беш элементтен турат жана ошол элемент-
тер аны бирдиктүү күчкө айландырат. Бул күч тынч мезгилде 
эмгектенет, ал эми согуш мезгилинде коргонуу менен алектенет.

Өндүрүштүн капиталисттик жолунун эркин атаандаштык-
тан мамлекеттик-монополисттик капитализмге өтүшү, Биринчи 
Дүйнөлүк согуш жана бөлүштүрүлгөн дүйнөнү кайрадан бөлүш-
түрүү аракеттери Челлендин геосаясий көз караштарына чоң 
таасир тийгизген. Кийинки жылдарда Челлен, окумуштуу-гео-
саясатчы катары дүйнөнү кайра бөлүштүрүүнүн натыйжаларын 
теориялык жактан алдын ала билгендиги менен гана чектелбес-
тен фашисттик диктатуралардын орнотулушуна да катышкан. 
Челлен парламентаризмдин жоюлушун, императордук бийлик-
тин орнотулушун же бийликтин бир колдо топтолушун жакта-
гандардын бири болгон жана ал Гитлердин улуттук-социализм 
идеясын пропагандалаган. Саясий демократия – башкаруунун 
адамзат тарыхындагы акыркы формасы болбойт деп жазган Чел-
лен.

Германиянын кошуна мамлекеттерди басып алышын таби-
гый жана «мыйзамдуу» деп эсептеген Челлен мынтип жазган: 
«мамлекет өсүп-өнүккөн сайын» анын айланасындагы кичине-
кей мамлекеттердин жана кичинекей элдердин абалы да таби-
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гый түрдө начарлайт. Бул – табигый нерсе. 
Автордун пикири боюнча, улуу мамлекеттер пайда болгон-

до кичинекей мамлекеттердин абалы начарлайт,  анткени алар 
алыскы жерлерге четтетилет же чек ара аймактарында гана сак-
талат же болбосо такыр жок болушат. Ошондуктан мындай учур-
да адилеттүүлүк же адилетсиздик деген түшүнүктөр колдонбо-
шу керек. Челлендин пикири боюнча, саясатчы же мамлекеттик 
ишмер ушундай табигый муктаждыкты ишке ашырууга эрктүү 
жана аны айыптоого эч кимдин укугу жок.

Челлендин ою боюнча согуштар элге «жумуш» жана «нан» 
берүү үчүн жүргүзүлөт. Күчтүү мамлекеттердин өкмөттөрү, чы-
нында, эркин тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Алар каардуу за-
рылчылык мыйзамына баш ийишет. Мындай нерсе аларды өз 
чек араларынын аркы жагындагы жакындарынын жыргалчыгы 
жөнүндө кам көрүүгө мажбуркылат. Тактап айтканда, мамлекет 
деген организм өскөн сайын аны согуштар коштойт жана адам-
дар бул мыйзамченемдүүлүктүн алдында алсыз. Мамлекет де-
ген – бул организм. Алорганизмдин өнүгүүсү үчүн ага көбүрөөк 
мейкиндик керек. Ал эми ошол мейкиндик үчүн күрөшүүнүн өзү 
табияттын түбөлүктүү мыйзамдарына баш ийет1. 

Ошентип, Челлен, илим менен саясат чөйрөсүнө жаңы гео-
саясий терминдерди жана түшүнүктөрдү киргизген ойчул ката-
ры гана эмес, көптөгөн концепциялардын автору катары да бел-
гилүү. Анын көптөгөн концепциялары кийинчерээк Үчүнчү Рейх 
жүргүзгөн саясаттын негизин түзгөн. Р. Челлендин «Мамлекет – 
жашоонун бир түрү сыяктуу» деп аталган китебин атактуу немец 
окумуштуусу Карл Хаусхофер жогору баалаган. 

«Континенталдык блок» жана «Турмуштук мейкиндик» 
теориялары:

XIX-кылымдын биринчи жарымында континенталдык бири-
гүү жана континенталдык саясат тууралуу идеялар дээрлик бар-
дык европалык классикалык геосаясатчыларга мүнөздүү болгон. 
Мындай идеяны алар англо-америкалык геосаясатчылардын 
дүйнөлүк үстөмдүккө ээ болуу максатында сунуштаган «ради-

1  Нартов Н.А. Геосаясат. М., 2004, 56-57 б.
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калдуу анаконда» деп аталган саясатына альтернатива катары 
көтөрүшкөн. «Анаконда стратегиясынын» муунтуп салуучу ку-
чагынан аман калыш үчүн европалыктар геостратегиялык кон-
тиненталдык альянстардын ар түрдүү варианттарын сунуштап, 
адамзатты сактоо үчүн көптөгөн теорияларды иштеп чыгышкан. 

Континенталдык европалык геосаясий багыттын негизги 
өкүлү катары немец окумуштуусу, стратег, дипломат, географ, 
ошондой эле «Континенталдык блок» жана «Турмуштук мейкин-
дик» деп аталган геосаясий теориялардын негиздөөчүлөрүнүн 
бири Карл Хаусхофер (1869–1946) эсептелет.

Германиянын Биринчи Дүйнөлүк согуштагы жеңилишинин 
себептери жөнүндө Хаусхофер көп ойлонгон жана Челлен сыяк-
туу эле ал дагы Германиянын жеңилишин кокустук деп эсептеп, 
аны немецтердин башка дүйнөдөн обочолонгондугу, аскердик 
жетекчилигинин согуш жүргүзүү тактикасындагы алсыздыгына 
жана согуш менен геостратегияны планетардык деңгээлде алып 
бара албагандыгына байланыштырган.

Кесипкөй аскер адамы катары Хаусхофер өзүнүн кийинки 
жашоосун планетардык саясатты жана анын геосаясий маңызын 
изилдөөгө, Германиянын империалисттик жана басып алуучу-
лук геостратегиясын иштеп чыгууга жана аны негиздөөгө арна-
ган. Аскердик карьерасын ден-соолугуна байланыштуу аяктаган 
соң Хаусхофер 1911-жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин 
геосаясат жана геостратегия менен алектенип, 400-гө жакын эм-
гек жазган.

1913-жылы Хаусхофер өзүнүн Жапонияга арналган «Улуу 
Жапония» аттуу алгачкы китебин жарыялаган. Ал китепте 
Хаусхофер дүйнөдө күндөн-күнгө өсүп жаткан англосаксондук 
амбицияларга каршы тура турган Германия – Жапония – Орусия 
геостратегиялык блогун (бирикмесин) түзүү идеясын негизде-
ген. 1919-жылы Германия майда бөлүктөргө бөлүнүп, анын чек 
араларын Версаль келишими боюнча согуштун жеңүүчүлөрү 
белгилеп коюшкан. Германиянын ушундай абалы Хаусхоферди 
мамлекеттин жана герман элинин келечиги үчүн көп жылдарга 
созулган геосаясий жана геостратегиялык изилдөөлөрдү баш-
тоого мажбур кылган.
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Ратцель менен Челленге окшоп Хаусхофер да «жашоо мей-
киндигин» камсыз кылуу жана аны кеңейтүү үчүн күрөшүү – мам-
лекеттин негизги кыймылдаткыч күчү болуп саналат деп эсеп-
теген. 

Мамлекет өзүнүн жарандарын бир максаттын айланасына 
бириктирип, өз аймагын кеңейтип, «кошуна мамлекеттерден 
эркин» болуунун жолдорун издеп, өзүнүн көз карандысыздыгын 
камсыз кылуу үчүн дайыма жалпы улуттук күрөш жүргүзүшү ке-
рек. «Кошуна мамлекеттерден көз карандысыздыкты» Хаусхо-
фер чыныгы улуу державанын белгиси деп эсептеген.

Ушундай максатка жетиш үчүн Хаусхофер бардык элдерди 
күч позициясынан кароо зарыл деп эсептеген. Мындай ойду ал 
«ар бир мамлекет жана эл канча укукка ээ боло алса ошончо укук-
туу болот» деп айткан Спинозадан алган.

Мамлекеттин геосаясий иш-аракеттеринин негизин – керек-
түү жашоо мейкиндиги үчүн тынымсыз күрөшүү түзөрүн Хаусхо-
фер белгилеп өткөн. Анын теориясына ылайык күчтүү мамлекет 
дайыма өз аймактарын кеңейтип турушу зарыл. Күчтүү мамле-
кеттердин аймактары өздөрүнүн тышкы чек араларын өзгөрүл-
гүс бойдон сактап, аларга юридикалык статус берүүгө умтулган 
кичинерээк элдердин жана алсыз мамлекеттердин эсебинен ке-
ңейтилиши керек. Хаусхофер ушундай идеяны кармангандык-
тан Германиянын өзүнөн кичинерээк кошуна мамлекеттерине 
үстөмдүк кылышын табигый нерсе катары карап, мындай үстөм-
дүк үчүн күрөштү алдын ала актаган.1

Хаусхофердин теориясына ылайык Германия өз аймактарын 
Европа менен Евразиянын эсебинен кеңей тип, Континенттин эң 
чоң мамлекетине айланышы керек болчу.

ХХ-кылымдын 30–40-жылдарында Евразияда жана бүткүл 
дүйнөдө бири-бирине каршы турган эки чоң геосаясий блоктор-
дун пайда болушу планетадагы күч төр дүн жайгашуусун баштан-
аяк өзгөрткөн. Советтер Союзу менен АКШ жана Батыш өлкөлө-
рүнүн ортосундагы күрөштүн геосаясий жактарын жакшылап 

1   Тихомиров Ю.В. Айтылган чыгарма. 117-125 б; Ошондой эле: Геосаясат. 
Антология. М., 2006, 256 – 324 б.
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анализдеген Хаусхофер, жер жүзүндө АКШ ачык геосаясий экс-
пансия жасап жатат деген тыянакка келет. 

Ал эми бул өз кезегинде бүтүн дүйнөгө олуттуу коркунуч жа-
ратышы мүмкүн деп эсептеген ал. Автордун ою боюнча, эгер дүй-
нөдөгү мындай абал улана берсе, АКШ бүткүл планетаны өзүнө 
көз каранды кылып алышы мүмкүн.

Башында СССР турган Чыгыш Азия, автордун пикиринде, 
өзүнүн геосаясий көз карандысыздыгын сактап калуу үчүн өзү-
нүн саясий жана маданий иш-чараларын бекемдөөгө аргасыз. 
Бирок атлантикалык экспансиядан сактануунун бир гана жолу 
– бул «Континенталдык блок» (Континенталдык блок теория-
сы) түзүү деп эсептеген Хаусхофер. Германия менен Орусияны 
ушундай блоктун өзөгү катары карап, аны «Дүйнөлүк Арал» деп 
атаган Хаусхофер, мындай блок келечекте жаңы дүйнөлүк тар-
тип орнотулганда немец гегемониясы үчүн мейкиндик модели 
болот деп эсептеген. Анын ою боюнча, келечекте, мындай бирик-
меге Жапония менен Кытай да кошулса, чоң бир «трансконти-
ненталдык блок» түзүп, антлантисттердин дүйнөгө үстөмдүк 
кылуу идеясын бузууга болот.1 Чыгыш Азияны, Хаусхофер, дүй-
нөлүк коопсуздук системасынын эки арадагы (буфердик) зона-
сы деп эсептеген. Анын оюнча, Германиянын геосаясий келечеги 
эки блоктун ортосундагы күрөштүн натыйжасына байланыштуу 
болот. Германиянын тагдыры англо-америкалык экспансия чы-
гыш-азиялык экспансиянын каршылыгын канчалык жеңе ала-
рына байланыштуу болот. Хаусхофердин Германия жана герман 
эли үчүн жасаган эмгектери көпжактуу. Өзүнүн адамзат алдын-
дагы иштери үчүн ал сот алдында өз өмүрү менен жооп берген. 
Бирок анын геосаясат жана геостратегия илимине кошкон са-
лымы маанилүү экендиги талашсыз. Геосаясатка байланышкан 
теориялык жана практикалык маселелер боюнча жүздөгөн эм-
гектерди жазган Хаусхофер – классикалык европалык геосаясий 
багыттын орношуна эң көп салым кошкон алдыңкы ойчулдар-
дын бири экени талашсыз.

1 Хаусхофер К. Геосаясат жөнүндө. Ар түрдүү жылдардын эмгектери. М., 
2001, 372 –375 б.
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Хаусхофердин «жашоо мейкиндиги» тууралуу теориясы 
мурдагы адъютант, ал эми кийинчерээк Гитлердин эң жакын 
жадамчысы болгон Рудольф Гесс тарабынан колдоого алынып, 
андан ары өркүндөтүлгөн. Гитлердик Германия өзүнүн экспан-
сионисттик жана расисттик тышкы саясатын негиздөө үчүн 
Хаусхофердин «жашоо мейкиндик» тууралуу теориясын өзүнүн 
расмий стратегиясына айландырган. Ошол эле учурда «Бүгүн биз 
Германияга ээлик кылабыз, ал эми эртең бүтүн дүйнөгө ээлик 
кылабыз» деген расисттик ураан эркиндикти жакшы көргөн бар-
дык адамдардын биригүүсүн шарттап, расисттик режимди кый-
роого жакындаткан. Согуш аяктагандан кийин Нюрнберг сотун-
да Хаусхофер өзүн өзү өлтүргөн.

«Чоң мейкиндик» теориясы: Немец геосаясий багытынын 
дагы бир көрүнүктүү өкүлү – белгилүү юрист-мамлекет таануучу 
Карл Шмитт (1888– 1985) болгон. Ал «консерватисттик нацист-
тик (улутчул) революционерлердин» бири деп эсептелинет.Хаус-
хофердин «жашоо мейкиндиги» жана «континенталдык блок» 
деп аталган теорияларын өрчүтүп, Карл Шмитталардын неги-
зинде өзүнүн «чоң мейкиндик» деп аталган жеке концепциясын 
иштеп чыккан.

Шмиттин теориясынын негизинде бир нече маани лүү мам-
лекеттерди «чоң мейкиндик» деп аталган империялык типтеги 
стратегиялык блокко бириктирүү идеясы жатат. 

Элдерди бирдиктүү империянын курамына бириктирип, ин-
теграциялоону Шмитт тарыхый өнүгүүнүн жана планетардык 
тартипти сактоонун мыйзам ченемдүү натыйжасы жана элдер-
дин ортосундагы тирешүүнү токтотуунун ылайыктуу модели 
деп эсептеген. Анын оюнча, мындай бирикмени өзүнүн күчтүү 
улуттук, социалдык же кандайдыр бир башкача бириктирүүчү 
идеясы бар мамлекет жетектеши керек. 

Түндүк жана Түштүк Американын «Монро Доктринасынын» 
негизинде биригишин жана ал процесстеги АКШнын негизги ор-
дун Шмитт буга ачык мисал катары көргөзгөн.

Европа менен Евразия үчүн өзгөчө кызыктуу идеяларды су-
нуштаган Германия,автордун пикиринде, кээ бир башка маселе-
лерди да чечүү аркылуу ошол мейкиндикте жашаган элдердин 
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ишенимдерине кирип, «Дүйнөлүк империя» саясатынын конти-
ненталдык бөлүгүн жетектөөгө жетише алат.

Шмитт геосаясий адабиятка «кургактагы тартип» (теллурок-
ратия)деген түшүнүктү киргизип, аны кандайдыр бир мейкин-
дикти географиялык, социалдык, экономикалык жана маданий 
түрдө уюштуруунун негизги принциби деп караган.

Өзүнүн «Жердин Номосу» (Номос. грек. тилинен– мыйзам, 
тартип) деп аталган эмгегинде Шмитт ушул маселени өзгөчө 
белгилеп, планетанын геосаясий өнүгүүсүнүн үч негизги этабын 
(тартибин) көргөзгөн. Автордун ою боюнча, ушул этаптардын ар 
биринин өз «тартиби» («номосу») бар: 

Алгачкы «тартип» Улуу географиялык ачылыштарга чейин-
ки мезгилде болгон. Ал кезде ар бир көп сандуу эл өзүн дүйнөнүн 
борбору деп эсептегендиктен адамдарда планета тууралуу гло-
балдык түшүнүк болгон эмес.

Улуу географиялык ачылыштардан кийин колонияларды 
ээлеп, планетаны өз ара бөлүштүрүп алган европалык элдер 
экинчи «тартип» түзүп, ошол тартип менен башкаруу жүргүзө 
башташкан. 

Үчүнчү «тартип» Биринчи Дүйнөлүк согуштан кийин плане-
та Батыш жана Чыгыш деп аталган бөлүктөргө бөлүнгөндө жана 
Орусиядагы социалисттик революциядан кийин пайда болгон. 

«Жер жана Деңиз», «Чыгыш менен Батыштын ортосундагы 
кыйын абал жана Деңиз менен Кургактыктын ортосундагы ти-
решүү» деп аталган эмгектеринде Шмитт өзүнүн «цивилизация-
лык дуализм» деген теориясын баяндайт. Шмитт дүйнөнүн гео-
саясий түзүлүшүнүн жана тарыхтын башынан бери болуп келе 
жаткан жараяндардын негизине «душман-дос» деген факторду 
койуп, Кургактык менен Деңиздин, Чыгыш элдери менен Батыш 
элдеринин тирешүүсү мыйзам ченемдүү нерсе экенин, анткени 
мындай нерсе дүйнөнүн тарыхый-диалектикалык поляризация-
сынын негизинде калыптанарын далилдөөгө аракет кылган. 

Автордун пикири боюнча, коомдук жашоонун маданияты, 
мүнөзү жана принциптери, ошондой эле адамдардын айлана 
чөйрөгө карата мамилеси жогоруда айтылган эки полюстун да-
йыма бири-бири менен күрөшүүсүнө алып келет.
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Илим менен техниканын тез өнүгүүсү, учкуч аппараттардын 
жана космостук кемелердин ойлоп чыгарылышы, адамдардын 
экологияга тынымсыз тийгизген таасири жана адамдардын то-
пурактан алыстап бара жаткандыгы Кургактык менен Деңиздин 
ортосундагы тең салмактуулуктун сөзсүз бузулушуна алып ке-
лет. Элдердин жана мамлекеттердин ортосундагы тирешүүлөр-
дү дал ушул тең салмактуулуктун бузулушу менен түшүндүргөн 
Шмитт цивилизациялык катастрофанын пайда болуу коркунучу 
тууралуу эскертет. 

Шмитт Кургактык менен Деңиздин ортосундагы бузулган 
тең салмактуулукту калыбына келтирүүнүн үч жолу бар деп 
эсептеген. Алар төмөнкүлөр:

Биринчи жолу – бир тарап (же Деңиз же Кургактык) толук 
жеңишке жетип, экинчи тарапты өзүнүн эр кине баш ийдириши 
керек. 

Экинчи жолу – мурдагы статус-кво абалын (ага бир аз гана 
өзгөрүүлөрдү киргизип) сактап калууга аракет кылуу, тактап 
айтканда, Деңиздин артыкчылыгын сактап, ага кургактыктагы 
жана абадагы артыкчылыктарды да кошуу. Бирок мындай учур-
да, Шмиттин ою боюнча, өз принциптери менен жашаган Жер 
(континент) «кургактагы тартипти» коргоо үчүн «партизандык 
согуш» баштап, бардык адамзатты террор менен коркутушу мүм-
күн жана мындан кооптонуу зарыл.

Үчүнчү жолу – үчүнчү жолу да тең салмактуулук идеясына 
негизделет жана бир нече ири империялык бирикмелердин «Чоң 
көз карандысыз мейкиндиктерге» биригип, өз ара макулдашып, 
планетадагы тартипти сакташат. 

К. Шмиттин «Чоң мейкиндик» деп аталган теориясынын не-
гизги маңызы дал ушунда жатат.1

К.Шмитт Европада көптөгөн эмгектерди жазып, көптөгөн 
геосаясий идеяларды сунуштаган геосаясатчылардын арасы-
нан Хаусхоферден кийинки эле экинчи адам болгон.Ал элдердин 
жана мамлекеттердин ортосундагы согуштарды пландаштыруу, 
ал пландарды ишке ашыруу жана жакшы натыйжаларга жетүү – 

1 Шмитт К. Жердин жаңы «nomos» // Элементттер. М., 200, № 3, 2 б.
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мамлекет башчыларынын жана саясатчылардын негизги макса-
ты болушу керек деп эсептеген.

Француздардын классикалык геосаясий багыты:
XIX-кылымда Наполеон IIIтарабынан башталгансогуштагы 

Франциянын эки чоң жеңилиши жана 1870–1871-жылдардагы 
франко-прусс согушу учурунда Париждин жанындагы Версаль 
сарайында Вильгельмдин Германияны борбордоштурулган им-
перия, ал эми өзүн анын императору деп жарыялашы – Франция-
ны чоң дүрбөлөңгө салган.Өлкөнүн саясий, коомдук жана илимий 
чөйрөсү Франциянын Европадагы жана дүйнөдөгү кең колония-
ларын сактап калуунун жана андан аркы өнүгүүнүн негизги 
приоритеттерин, кошуна жана дүйнө элдери менен болгон учур-
дагы же келечектеги мамилелердин мүнөзүн жана башка гео-
саясий көйгөйлөрдү аныктоонун жолдорун кеңири талкуулоого 
мажбур болушкан.

Германия борбордоштурулган кубаттуу мамлекетке айла-
нып, Европага коркунуч келтирип жаткан кезде француздар да 
өз өлкөсүнүн геосаясий максаттарын, стратегиялык топтордо 
жана бирикмелерде катышуунун тактикаларын аныктап алышы 
керек болгон. Дал ушундай жөнөкөй эмес мезгилде классикалык 
француз геосаясаты пайда болуп, ушул жана башка суроолорго 
жооп табууга аракет кылат.

Франциянын классикалык идеалисттик геосаясатынын ин-
теллектуалдык атасы деп саналган Жан ЖакЭлизе Реклюнун 
(1830–1905) чыгармачылыгы да дал ушул мезгилде башталган.

Ал өзүнүн «Жер жана адамдар. Жалпы география» деп атал-
ган 17-томдук эмгегин бөлүк-бөлүктөргө бөлүп жарыялаган. Бул 
китеп 17873 барактан турган жана 4290 картаны камтыган. Бул 
эмгегинен кийин Реклю өзүнүн «Адам жана жер» деп аталган 
экинчи чоң китебин жазган. Анын бул эмгеги көбүнчө социоло-
гиялык география маселелерине арналган. 

«Табигый шарттардын өнүгүүгө тийгизген таасири» деген 
принципке негизделген мурдагы географиялык детерминизм 
теориясын шек кылып, Реклю, ар бир өнүгүүнүн жана кыйроонун 
негизинде турган «адамды жана анын иш-аракеттерин» терең 
изилдей баштайт. Элдердин жана жалпы адамзаттын өнүгүүсү-
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нүн тарыхын изилдеп жана жалпылап отуруп, автор, бир коом-
дун өнүгүү мезгили экинчи коомдун кыйроо мезгилине туш ке-
лет деген тыянакка келген. Мындай көрүнүш, анын пикиринде, 
мыйзам ченемдүү болуп саналат. Автордун тыянактарына ыла-
йык бир мамлекеттер экинчи мамлекеттердин эсебинен өнүгөт.

Реклю дүйнөлүк жана француз геосаясатынын тарыхында 
өзүнүн жеке бир геосаясий теориясы менен белгилүү болбого-
ну менен изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, ал ар бир окумуш-
туунун ичин күйдүрө турган бай илимий мурасты өзүнөн кийин 
калтырып кеткен. Ал өзүнүн эмгектеринде адамзаттын өнү-
гүүсүн, дүйнөнүн геосаясий жана географиялык абалын баяндап, 
жалпылаган1. Анын эмгектери геосаясат илиминин булак таануу 
тармагын жана анын фактологиялык базасын байыткан.

Геосаясаттын классикалык француздук багытынын негиз-
дөөчүсү катары географ Видаль де ла Блаш (1845-1918) эсепте-
лет. Ал өзүнүн «Франциянын географиясынын сүрөтү» (1903), 
«Чыгыш Франция» (1917) деп аталган эмгектеринде, жана ал 
каза болгондон кийин анын жолун жолдоочулары тарабынан 
жарыяланган «Адам географиясынын принциптери» (1922) деп 
аталган эмгегинде француз геосаясий илиминин негиздерин 
түптөгөн. Ал классикалык немец геосаясатчыларынын геогра-
фиялык чөйрө тууралуу реалисттик теориясын сын пикир менен 
караган жана өзүнүн «Поссибилизм» деп аталган өзгөчө геосая-
сий концепциясын иштеп чыккан. 

Аталган концепция адамзаттын өнүгүүсүндө жерги ликтүү 
айлана-чөйрөнүн жана табият ландшафтынын өзгөчө орду бар 
экенин моюнга алууга негизделген.

«Адам – жергиликтүү чөйрөнүн ишенимдүү шакирти» деп 
жазган Блаш, мамлекеттер менен коомдордун өнүгүүсүндөгү 
тарыхтын жүрүшүндө калыптанган айырмачылыктарды геогра-
фиялык детерминисттер айткандай өлкөнүн мейкиндигине же 
географиялык чөйрөсүнө эмес, жергиликтүү табигый шарттар-
га жана адамдын айлана-чөйрө жараткан мүмкүнчүлүктөрдүн 
чегинде калыптанышына байланыштырган. Албетте, ар бир эл 

1  Желтов В.В., Желтов М.В. Көрсөтүлгөн эмгек, 166-168 б.



Али Гасанов72

айлана-чөйрөнү өзүнүн максаттарына жараша пайдаланат деп 
жазган ал. Бирок бул баарынан мурда айлана-чөйрөнүн адамдын 
өнүгүүсү үчүн берген мүмкүнчүлүктөрүнө, адамдын энергиясы-
на жана социомаданий кодуна байланыштуу. Ратцельден айыр-
маланып, Блаш, географиялык детерминизм идеясынан баш 
тартып, биринчи орунга географиялык жана аймактык фактор-
лорду эмес, адамдын эркин жана демилгесин койгон.Адам да та-
бият сыяктуу эле «географиялык фактордун» милдетин аткара 
алат деп жазат ал. Анын пикиринде, тарыхый процесстерге дал 
ушул фактор чоң таасир тийгизет.

Ратцельдин жана башка немец теоретиктеринин көз караш-
тарынын негизин геосаясий реализмдин Мейкиндик категория-
сы, мамлекеттин географиялык абалы, «аймактык муктаждык», 
«мейкиндик сезими» жана башка категориялары түзсө, Блаштын 
жана башка француз теоретиктеринин көңүл борборунда адам-
дык факторжана элдердин ортосундагы башка гуманитардык 
жана либералдык мамилелер болгон. 

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, ошол мезгилде француздар 
Европада жана бүткүл дүйнөдө өздөрүнүн «мейкиндик маселе-
лерин» ашыгы менен чечип алышкандыктан алар үчүн ал кезде 
«күн астындагы орунга» ээ болууну талап кылып, күндөн-күнгө 
күчөп жаткан агрессивдүү германдык коркунучтан коргонуу за-
рылдыгы негизги маселе болуп турган. 

Ошондуктан алар «гуманизм» идеясынын жана башка «адам-
заттык» теориялардын негизинде ой жүгүр түп, өздөрүн дүйнө-
лүк коомчулук астында тынчтыкты сүйгөн эл катары көргөзүүгө 
аракет кылышкан.

ХХ-кылымдын биринчи жарымында германдык геосаясат-
чыларга Блаш гана эмес, башка көптөгөн француз окумуштуула-
ры да сын пикир менен карашкан. Ал мезгилде мындай нерсе 
алардын Европада калыптанган жагдай тууралуу көз карашта-
рына жана келечектеги дүйнөнүн геостратегиялык түзүлүшүнө 
байланыштуу болгон.

Блаштын бардык идеялары тарыхтын реалдуу жа на концеп-
туалдык базасында, Франциянын айлана-чөйрөсүнүн жана геог-
рафиялык абалынын негизинде калыптанган. Блаш өзүнүн «Чы-
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гыш Франция» деп аталган негиздүү эмгегинде Франция менен 
Германиянын геосаясий атаандаштыгын, Эльзас менен Лотарин-
гиянын жана жалпысынан Франциянын көйгөйлөрүн анализде-
ген. Ал Биринчи Дүйнөлүк согуштан кийин кайрадан Франция-
нын карамагына өткөн ошол жерлерди (негизинен немец тилдүү 
калк отурукташкан жерлерди) эки өлкөнүн ортосундагы өз ара 
кызматташуу аймагына айландыруу идеясын сунуштаган. Ал 
«ошол бай аймактарды өлкөлөрдүн ортосун бөлүп, бир тарап-
ка гана пайда алып келе турган тоскоолдукка айландырбастан, 
аларды бири-бирине байланыштыра турган бир жайга айланды-
руу керек» деп жазган. Бирок Блаш өзү сындаган германдык оку-
муштууларга окшоп калыс карала турган нерселерди калыссыз 
карап, француз тараптын кызыкчылыктарын көбүрөөк жактыр-
ган. Анын мындай мамилеси анын тарыхый жана географиялык 
фактыларга таянып, ошол жерлердин Францияга таандык эке-
нин майда-чүйдөсүнө чейин далилдөөгө аракет кылгандыгынан 
байкалып турат.

Цивилизациянын өнүгүүсүнүн жергиликтүү чөй рөгө бай-
ланыштуулугу деп аталган категория – Блаштын теориясынын 
негизги элементтеринин бири болуп саналат. Жергиликтүү мей-
киндиктин негизин эл жашаган жерлер түзөт. Мындай жерлер-
де адамдын табият менен өз ара мамиле кылуусунун негизинде 
калыптанган чоң эмес топтор жашайт. Автордун пикири боюнча, 
алар адамзат коомунда баштапкы жана негизги орунга ээ бол-
гондуктан цивилизациянын ажырагыс бөлүктөрү болуп саналат. 

Мындай баштапкы клеткаларда, т.а. коомдук уюлдарда, бел-
гилүү бир «жашоо түрлөрү» акырындык менен калыптанат. Адам 
өзүнүн айлана-чөйрөсү менен өз ара мамиле кылып, өсүп-өнү-
гөт. Окумуштуу мынтип жазат: «Географиялык өзүнчөлүк жана 
өзгөчөлүк табияттын алдын ала берип койгон нерсеси эмес; ал 
– табигый энергия уктап жаткан резервуар жана аны адам гана 
ойгото алат». 

Ф. Ратцельден жана башка геосаясатчылардан айырмаланып 
Видаль де ла Блаш өзүнүн концепциясында географиялык чөй-
рөгө гана басым жасабастан мамлекеттердин жана саясий түзү-
лүштөрдүн цивилизациялардын өнүгүүсүндөгү ордун башкача 
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караган.Дарыялардын, деңиздердин, көлдөрдүн, шоссе жана те-
мир жолдорунун ортосундагы коммуникация жакшырган сайын 
коомдордун бирге аракеттешүүсү да күчөйт.

Өзүнүн эмгектеринде Блаш коммуникацияларга көп көңүл 
бөлүп, эгер келечекте коммуникациялардын сапаты жана циви-
лизациялардын өз ара аракеттешүүсү мыкты деңгээлге жетсе, 
бирдиктүү дүйнөлүк мамлекет курууга мүмкүн болот деп эсепте-
ген. Ошондо мындай мамлекетте жашаган адам өзүн «дүйнөнүн 
жараны» деп түшүнөт.

Блаш, чындыгында, келечектеги «цивилизациялык геосая-
сат» багытынын негизин түзүп, геосаясий мейкиндиктин, аде-
генде франко-германдык, кийинчерээк жалпы Европалык Коом-
чулуктун өнүгүүсүнүн жаңы тарыхый үлгүсүн сунуштаган.

Бул француз геосаясатчысынын ага чейинки немец геосая-
сатчыларынын деңиз мамлекеттери менен континент мамлекет-
теринин ортосундагы каршылыктардын «туруктуу жана түбө-
лүктүү» мүнөзү тууралуу идеяларын сындагандыгы кызыгууну 
жаратат. Анын ою боюнча, мындай каршылыктар туруктуу эмес 
жана аларды алардын ортосунда жаңы, көбүрөөк цивилизация-
луу мамилелерди жаратуу аркылуу жойууга болот.

В. Блаштын «цивилизациялуу биримдик» деп аталган өнүгүү 
үлгүсү Ратцельдикинен көп айырмаланган эмес. Алар экөө тең 
«дүйнөлүк мамлекет» түзүү идеясын колдошкон жана алардын 
идеясына ылайык элдер менен мамлекеттер бир цивилизация-
нын алкагында биригиши керек жана ошондо ар бир адам өзүн 
ошол чоң мамлекеттин толук укуктуу жараны деп эсептей алат. 
Бирок Блаш, келечектеги европалык бирикме «улуу мамлекет-
тердин жана элдердин» кызыкчылыктары менен тартиптери-
нин негизинде башкарылышы керек деп эсептеген Ратцельден 
айырмаланып, мындай бирикменин негизине адамдык фактор-
ду жана ар бир адамдын реалдуу укуктарын койгон.Андан тыш-
кары, Ратцельден айырмаланып, Блаш, келечектеги Европалык 
бирдиктүү коомчулук бардык тарабынан мамлекеттер менен 
курчалып, сыртка чыгуу мүмкүнчүлүктөрү аз болгон Германия-
нын эмес, сыртка чыгуу жана коммуникациялык мүкүнчүлүктө-
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рү көп болгон Франция же Англия сыяктуу мамлекеттердин же-
текчилиги астында түзүлүшү керек деп эсептеген.1

Классикалык француз геосаясий багытынын дагы бир көрү-
нүктүү өкүлү Жак Ансель (1882–1943) болгон. Ал – Блаштын ша-
кирти жана анын идеяларын улантуучу болгон.Ал өзүнүн уста-
тына окшоп немец геосаясатчыларын сынга алып, «либерализм» 
менен «гуманизмге» көбүрөөк басым жасаган теорияларды су-
нуштаган.

Ж. Ансель экспансионизм менен империализмге катуу кар-
шы чыккан жана адам укугу менен адам эркиндигинин чыныгы 
жактоочусу болгон. Ал бир улуттун башка улутка үстөмдүк кы-
луу идеясын тап-такыр четке каккан. Андан тышкары, Ансель, 
германдык геосаясатка каршы күрөшүү үчүн Европада атайын 
борбор түзгөн. Анын Францияны Германия басып алгандан ки-
йин концентрациялык лагерге камалып, кийин боштондукка 
чыккан соң оорунун айынан 1941-жылы көз жумганы да бекери-
нен болгон эмес.

1938-жылы жарыяланган «Чек-аралардын географиясы» деп 
аталган китепте, Ж.Ансель, Европанын келечектеги чек аралары 
формалдуу жана ачык болот деп кароону сунуштап, европалык-
тардын эркин жүрүүсү үчүн мамлекеттердин ортосундагы барь-
ерлерди (тоскоолдуктарды) алып салуу зарыл экенин айтат.

Блаштын дагы бир шакирти АльбертДеманжон (1872-1940) 
өзүнүн «Европанын кыйрашы» (1920)деп аталган китебинде 
дүйнөнүн геосаясий жашоосунда континенттин орду азайганды-
гынын себептерин анализдеген. Деманжон Европанын эл аралык 
саясаттан акырындык менен кысып чыгарылышынын, АКШнын 
дүйнөлүк гегемониясынын күчөшүнүн, Жапониянын Түштүк-
Чыгыш Азиядагы жана Тынч океан бассейниндеги үстөмдүгүнүн 
күчөшүнүн жана башка бир топ геосаясий процесстердин себеп-
терин изилдеп, келечектеги геосаясий мамилелерге байланыш-
кан божомолдорду жасаган.

Деманжондун геосаясий эскертүүлөрүнүн арасынан эки 
олуттуу божомолу көңүлдү өзгөчө бурат. Алардын биринчиси 

1  Желтов В.В., Желтов М.В. Көргөзүлгөн эмгек, 168-169 б.
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Европанын келечекте кыйроого учурашына, ал эми экинчиси 
Ислам дүйнөсүнүн жана ислам дининин динамикалык өнүгүүсү 
күчөп, анын Европа үчүн олуттуу коркунуч пайда кылылышына 
байланыштуу.

Деманжон келечек дүйнөнүн геосаясий тең салмактуулугун 
үч полюстук дүйнөнүн алкагында топтошкон мамлекеттердин 
өз ара аракеттешүүсү жаратат деп жазган.Мындай полюстарды 
АКШ, Жапония жана бириккен Европа жетектейт деп жазат ал.

Француз геосаясий багытынын дагы бир өкүлү – Жан Готт-
манндын (1915-1994) геосаясий принциптери ага чейинки гео-
саясатчылардын принциптеринен айырмаланган эмес. Анын көз 
караштары Блаш, Деманжон жана Зигфрид карманган геосаясий 
багыттын таасири астында калыптанган. Ал Оксфорд универси-
тетинде, Макиндердин кафедрасында иштеп, 1940-жылдан ки-
йин АКШга көчүп кеткен. Андан кийин ал АКШнын Мамлекеттик 
Департаментинде геостратег болуп иштеген жана Американын 
келечегине байланышкан бир топ геосаясий гипотезаларды су-
нуштаган. 

Готтманн өзүнүн «Мамлекеттердин саясаты жана алардын 
географиясы» (1952) деп аталган китебинде Ратцельдин, Хаус-
хофердин, Маккиндердин, Спикмендин жана башка геосаясат-
чылардын идеяларын сынга алып, алардын геосаясат тууралуу 
түшүнүктөрүн «согуш жөнүндө илим» деп баалаган. Үчүнчү рейх-
тин тажрыйбасы, автордун пикиринде, Ратцельдин жана анын 
жолун жолдоочуларынын идеяларын иш жүзүндө текшерүү бол-
гон.

Готтманн мамлекеттин аймактарынын көлөмдөрү анын ку-
баттуулугуна эч кандай тиешеси жок экенин далилдөөгө класси-
калык геосаясатчылардын арасынан биринчи болуп аракет кыл-
ган. Биринчи планга ал мамлекеттин географиялык абалын жана 
анын уюштурулушун койгон. Анын ою боюнча, европалык дер-
жавалар өздөрүнүн чектелген аймактарына карабастан кылым-
дар бою дүйнөдө үстөмдүк кылып келишкен жана метрополия-
лардын көлөмдөрүнөн да ашкан көлөмдөрү бар империяларды 
түзүүгө жетишишкен. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Готт-
манндын мындай позициясы чынында классикалык геосаясат-
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тын кээ бир негизги теорияларынын кайрадан жакшылап карап 
чыгылышын талап кылган.

Мамлекеттин аймактык мүнөздөмөсүн жаңыча тү шүндүргөн 
Готтманн мындай нерсени аймактардын геосаясий артыкчы-
лыктары менен сырткы коммуникациялардын ортосундагы бай-
ланыштын абалы жана параметрлери менен түшүндүргөн.

Адамдардын, армиялардын, товарлардын, капиталдардын, 
идеялардын жана маалыматтардын эркин жүрүү мүмкүнчүлүгүн 
ал ар бир мамлекет үчүн негизги аймактык мүнөздөмө жана гео-
саясий критерий болуп саналат деп эсептеген.

Саясий географиядагы «Мейкиндик иконография сы» деп 
аталган багыттын өнүгүүсү – Готтманндын эң чоң геосаясий эм-
геги болуп саналат. Бул багыттын негиздерин өз убагында Блаш 
баяндаган. Готманндын иконография тууралуу түшүнүгү аймак-
тардын социомаданий, диний, улуттук жана тиричилик контур-
ларын чагылдырган системдик мүнөздөмөлөрүн камтыган.

Классикалык италиялык геосаясат: 
Классикалык италиялык геосаясий багыттын калыптанышы 

XIX-кылымдын акырына жана ХХ-кы лым дын башына туура ке-
лет. Бул багыттын калыптанышында 1903-жылы Флоренцияда 
пайда болгон «Реньо» («Падышачылык») деп аталган геостра-
тегиялык журналдын орду чоң болгон. Журнал жана анын ре-
дактору Э.Коррадини (1865–1931) Италиянын жаңы европалык 
мезгилиндеги аскердик-саясий стратегиянын жана геосаясий 
максаттардын калыптанышына чоң салым кошкон.

Коррадини жана анын пикирдештеринин геосаясий көз-ка-
раштарынын маңызы Италияны толук бирик тирүүдө, анын чет 
жакта калган жерлерин кайтарууда, байыркы дүйнөлүк жана 
орто кылымдык италиялык рухка кайрылууда жаткан. «Ирре-
дентизм» деп аталган мындай геосаясий теориянын жактоочу-
лары Австро-Венгер империясынын бийлиги астындагы Ти-
рольду жана Адриатиканын жээгин, ошондой эле Франциянын 
курамындагы Кормика, Савойя жана Ниццаны Италияга кайта-
рып алуу үчүн күрөшүшкөн.

Коррадини 1910-жылы Италияда өзүнүн геосаясий багытын 
жактаган адамдардан Улуттук партия түзгөн.Бул партиянын бас-
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ма органы болгон «Идеа национале» гезити Италиянын келечек-
теги улуттук элитасын калыптандырууга жигердүү катышып, өз 
кызыкчылыктарын коргоо максатында Европада ар түрдүү со-
гуштарды жүргүзүү зарылдыгын пропагандалаган. Италиянын 
1911-жылы ушундай улутчулдук негизде түзүлгөн өкмөтү Түр-
кия менен согуш баштап, Ливияны басып алган.

Италиянын геосаясий багыты калыптанып жаткан кезде Ев-
ропадагы жана бүткүл дүйнөдөгү геосаясий түзүлүш калыпта-
нып бүткөн. Мына ушул нерсе Италиянын геосаясий илими үчүн 
негизги көйгөй болгон. Италиянын ар бир геостратегиялык кый-
мылы анын өз кошуналары менен кагылышуусуна алып келип 
турган. 

Күчтүүрөөк империялар менен согушкудай Италия анчалык 
күчтүү болгон эмес. Ошондуктан ал же ошол мезгилде калып-
танып калган геостратегиялык абалга макул болуп, Европага 
кошулуп, же дүйнөнү жаңыдан бөлүштүрүү жана жаңы колония-
ларды издөө саясатын жүргүзүп жаткан Германияга кошулушу 
керек болгон.

Италия геосаясатынын дагы бир канатын мурунку социалист 
Бенито Муссолини (1883-1945) жетектеген. Ал өзүнүн «Пополо 
д'Италиа» деп аталган гезитинде Биринчи дүйнөлүк согушта Ан-
тантаны колдоого чакырган. Дал ошол Муссолинин шыкакчылы-
гы менен 1915-жылдын май айында Италия Биринчи дүйнөлүк 
согушка Антантанын шериги катары киришкен. Согуштун ая-
гында Италияга бийлиги кулаган Австро-Венгриядан калган бир 
аз тоо кыркалары жана Адриатика жээктери гана тийген. Бирок 
Италия талап кылган Далмация ошол бойдон ага берилген эмес. 
Согушта ээленген нерселер Италия үчүн экономикалык да, стра-
тегиялык да мааниге ээ болгон эмес. Муссолини жетектеген өк-
мөттүн 20-жылдардан баштап 1945-жылга чейинки теориялык 
жана практикалык геосаясатынын негизги багытын Европаны 
жаңыдан бөлүштүрүү аракеттери түзгөн. 1922-жылы бийликке 
келген Муссолини италия геосаясатынын бардык багытын өз-
гөртүп, аны фашисттик идеяларды жүзөгө ашыруу үчүн пайда-
ланган.
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Муссолининин фашисттик идеяларын теориялык жактан 
геосаясатчы-стратег ДжованниДжентиле (1875-1944) айтып 
чыккан жана ал идеялар өлкөнүн стратегиялык доктринасына 
айланган. Бул доктринанын руху Байыркы Римге жана анын ба-
сып алуучу саясатына негизделген. Мындай саясий программа 
бир нече мамлекеттердин фашисттик бирикмесине кошулган 
Италиянын Экинчи Дүйнөлүк согушка чейинки расмий геостра-
тегиясынын жана мамлекеттик саясатынын негизин түзгөн.

Ошол эле мезгилде белгилүү италиялык генерал, согуш тео-
ретиги жана стратег ДжулиоДуэ (1869–1930) классикалык ита-
лиялык геосаясаттын дагы бир багытын түзгөн. Дж. Дуэ өлкөнүн 
аскердик-стратегиялык түзүмдөрүндө өзгөчө орунду ээлеген. 
Анын «Унааларды учурдагы армияда пайдалануу», «Моторлор 
жөнүндө» жана «Суук жөнүндө» деп аталган аскердик-техника-
лык эмгектери Италия армиясынын программасы катары кабыл 
алынган.

Дуэнин авиациянын аскердик-техникалык жана аскердик-
статегиялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сабактарын Италия 
1910–1920-жылдарда Түркияга каршы согушта, Ливиянын ай-
мактарын колониалдык басып алуу учурунда жана башка Маг-
риб өлкөлөрүн басып алуу учурунда пайдаланган.

Биринчи Дүйнөлүк согуш учурунда Дж. Дуэ дивизия штабы-
нын жетекчиси болгон. Ал согуштук-саясий жагдайды, согушуп 
жаткан тараптардын аскердик жана аскердик-техникалык мүм-
күнчүлүктөрүн терең түшүнүп, Антанта Үчтөн түзүлгөн бирик-
мени жеңерин алдын ала айткан.

Бригадалык чинге ээ болгон Дуэ, 1921-жылы кызматтан 
кетип, Муссолининин аскердик-стратегиялык штаб-квартира-
сына өтүп, анын жеке стратеги болуп калган.Өзүнүн бүтүн иш-
мердүүлүгүн аскердик-стратегиялык изилдөөлөргө арнаган 
Дуэ ошол эле жылы өзүнүн «Абада үстөмдүк кылуу» деп атал-
ган негизги эмгегин жарыялаган. Бул эмгегинде ал авиация-
нын заманбап согуштардагы геостратегиялык ордун баяндаган. 
Германиянын аскердик-аба күчтөрүнө байланышкан бардык 
стратегиялары Дуэ тарабынан иштелип чыккандыгы да изил-
дөөчүлөрдүн көңүлүн бурбай койгон эмес. 
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Дуэ кесипкөй геосаясатчы болгон. Анын теориясына ылайык 
мамлекеттердин калктарынын көз-караштары жана социалдык-
психологиялык абалы алардын кубаттуулугуна жараша түзүлөт. 
Кургактыктагы аймактар, деңиз жээктери жана аба мейкиндик-
тери басып алынгандан кийинки ар түрдүү мамлекеттердеги 
жагдайды анализдеген соң ал ошол басып алынган мамлекет-
тердин жашоочуларынын психологиялык абалына, маанайына 
жана иш-аракеттерине абадагы үстөмдүктүн басып алынышы эң 
көп таасир тийгизет деген тыянакка келген. 

Ошондуктан Дуэнин теориясына ылайык келечектеги со-
гуштарды кургактагы армиянын, аскердик-деңиздик флоттун 
жана артиллериянын күчү менен эмес, негизинен авиациянын 
күчү менен жүргүзүү зарыл. Абадагы үстөмдүктү жеңип алуу, ав-
тордун пикири боюнча, өлкөнүн негизги бөлүгүнүн психикасына 
үстөмдүк кылууга жетишүүнүн негизин түзөт.

Чынында, Дуэнин аскердик авиацияны массалык түрдө пай-
даланууга негизделген геостратегиясы ошол мезгилдин аскер-
дик жана стратегиялык доктриналарында көтөрүлүш жасаган. 
Биринчи Дүйнөлүк согуштун аягына чейин европалык мамле-
кеттердин аскердик теориясында жана практикасында кур-
гактагы аскерлердин жана алардын түрлөрүнүн артыкчылыгы 
жөнүндө ишеним өкүм сүрүп келген. Дж. Дуэ болсо төмөнкү эре-
жени далилдеген: «Ок атуучу куралдарды өркүндөтүп-өнүктүрүү 
– коргонуу иш-аракеттерине артыкчылык берет». Согуш жүргү-
зүүнүн жаңы ыкмалары жана биринчи кезекте авиация, чабуул 
койуу стратегиясынын артыкчылыктарын көбөйтөт. Автордун 
пикирине ылайык, заманбап согуштарда согуш операцияларын 
ушундай жол менен гана ийгиликтүү жүргүзүүгө болот.

Дуэнин европалык армиялардын чабуул койуу стратегияла-
рында сунуштаган жаңылыктары кийинчерээк фашисттик Гер-
мания тарабынан жигердүү түрдө пайдаланылган.

Дуэ өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоодо аба-аскер-
дик күчтөрүнүн орду чоң экенин өзгөчө белгилеген. Анын ою 
боюнча, согушта аба мейкиндигинде аскердик-стратегиялык ар-
тыкчылыкка ээ болууга жетишкен мамлекет гана жеңет. Кийин-
черээк Дуэ өзүнүн бул тезисин аскердик-стратегиялык мыйзам 
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ченемдүүлүк деп жарыялаган жана ал тезисти Муссолиниге жана 
анын согуштук тарапташтарына таңуулоого жигердүү аракет 
кылган. Ошондуктан Германия жана анын шериктери Экинчи 
Дүйнөлүк согуш мезгилинде Европада согуш жүргүзүп жатыш-
канда негизинен аскердик авиацияны пайдаланууга басым жа-
сашып, Францияны багынууга мажбурлашкан жана Англияны 
анын калктуу конуштарына авиасоккуларды жасоо аркылуу со-
гуштан чыгарууга аракет кылышкан. 

Аскердик-аба күчтөрүнүн ордун жана аларды пайдалануунун 
жолдорун дүйнөлүк геостратегия чөйрөсүндө биринчи болуп 
дал ошол Дуэ айтып чыккан жана ар тараптуу далилдеген. Анын 
согуштук-стратегиялык концепциясына ылайык аскердик-аба 
күчтөрү жалпы куралдуу күчтөрдүн өзүнчө бир түрү болушу ке-
рек жана алардын өзүнчө стратегиясы, бирдиктүү жетекчилик 
астындагы негизги жана көмөкчү авиациясы болушу зарыл.

Анын ою боюнча, согуштук-аба күчтөрү чабуул жасоочу, бом-
балоочу жана көмөкчү авиациядан турушу керек.Көмөкчү авиа-
ция негизги күчтөрдү керектүү нерселер менен камсыздоо жана 
аларды коргоо милдетин аткарып, алардын негизги максатта-
рын аткарууга жардам берет.

Дуэнин ою боюнча, согуштук учактарды согуштук-аба күч-
төрүнүн курамында гана эмес, армияда жана согуштук-деңиздик 
бирикмелердин курамында дагы пайдалануу зарыл. 

1928-жылы, Дж.Дуэ, «Келечектеги согуштун мүм күн болуучу 
түрлөрү» деп аталган макаланы жарыялаган. Ал макалада анын 
согуштук стратегия жөнүндө маанилүү геостратегиялык ой-пи-
кирлери баяндалган. Автор кургактагы күчтөрдү, деңиздеги 
күчтөрдү жана аба күчтөрүн пайдалануу маселелерин карап, за-
манбап согуштарды жүргүзүүнүн мүнөздөмөлөрүн жана негизги 
максаттарын да анализдеген.

Бир топ изилдөөчүлөр Дуэнин абадагы согуш стратегиясы 
Экинчи Дүйнөлүк согуш маалында Германия тарабынан гана 
эмес, согушка катышкан бардык өл көлөр тарабынан да пайда-
ланылган деген тыянакка келишкен. Мисалы, АКШ тарабынан 
согуштун аягында Жапонияга атомдук бомба таштоодо пайдала-
нылган.
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«Кансыз согуш» мезгилинде (1950-жылдардын аягында) 
Дуэнин «абада атомдук курал менен үстөмдүк кылуу жана ра-
кеталык курал пайдалануу» доктринасы НАТОнун армиясында 
жана Варшава келишимин согуштук стратегияларында жигер-
дүү пайдаланыла баштаган. 

Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан жана Ирактагы со-
гуш операциялары негизинен аба операцияларынан турган жана 
ал операцияларда бомбардировщиктер пайдаланылып, чынын-
да эле Дуэнин «Келечектеги согуштарда аба күчтөрүн пайдала-
нуунун орду» деп аталган теориясына негизделген.1

 2.2. Классикалыкангло-америкалык геосаясат: анын 
пайда болушу, мүнөздөмөсү жана 

негизги теориялары

Англо-америкалык геосаясий салттардын тарыхын изил-
дөөчүлөр XIX-кылымдын ортосуна байланыштырышат. Ошол 
мезгилде Англия абдан чоң колониалдык империягаайланган, 
ал эми АКШ өзүнүн улуттук максаттары, кызыкчылыктары жана 
приоритеттери калыптанган жана Англия менен мамилеси жөн-
гө салынган борборлоштурулган мамлекет болгон. Эки өлкөнүн 
тең расмий бийликтери, теоретиктери жана стратегдери өз мам-
лекеттеринин жана жалпы дүйнөлүк кызыкчылыктардын неги-
зинде сүйлөп жатып, так белгиленген геосаясий жана геострате-
гиялык кадамдардын зарылдыгын белгилешкен жана ошол эки 
өлкөнүн коомчулуктарын келечектеги дүйнөлүк саясатты кабыл 
алууга даярдашкан.

Тарыхый адабияттарда «англо-саксондук» деп аталып кал-
ган бул геосаясий багытты негиздөөчүлөр Улуу Британиянын 
геосаясатчылары болгон. Алардын бири англиялык окумуштуу 
жана Лондон Университетинин профессору Генри Томас Бокль 
(1821–1861) болгон.Ал өзүнүн эмгектеринде географиялык де-
терминизм теориясын жактап, мамлекеттердин пайда болушуна, 

1  Желтов В.В., Желтов М.В. Көргөзүлгөн эмгек, 189 – 193 б
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алардын социалдык жана маданий өнүгүүсүнө, планетадагы эл-
дердин учурдагы абалына байланышкан жана Гегелдин «геогра-
фиялык ыкмасына» окшогон бир топ геосаясий идеяларды жана 
корутундуларды сунуштаган. 

Бирок Бокль «климаттын коомдук түзүлүшкө тийгизген таа-
сири жана анын чектери» деп аталган гегелдик эреже менен чек-
телбестен өзүнүн «Англиядагы цивилизациянын тарыхы» деп 
аталган эмгегинде географиялык чөйрөнүн коомго тийгизген 
таасири тууралуу жаңы идеяларды сунуштаган.

Элдердин жана мамлекеттердин өнүгүүсүнө таасир тийгиз-
ген табигый-табияттык факторлордун арасынан Бокль төмөнкү 
төрт фактордун ордун өзгөчө белгилейт: климат, азык, топурак 
жана «табияттын жалпы көрүнүшү». Анын ою боюнча, Байыркы 
дүйнөдөгү цивилизациялардын өнүгүүсүнүн негизги себеби – 
жердин семиздигине, ал эми Европадагы цивилизациянын өнү-
гүүсүнүн негизги себеби – климаттын мелүүндүгүнө байланыш-
туу болгон.

Адам акылынын тарыхый процесстерге тийгизген тааси-
ри тууралуу тезиске таянып, ал ар бир коомдун өнүгүүсү жана 
анын экономикалык жетиштүүлүгүнүн деңгээли – табияттын 
берешендигинен гана эмес, адамдардын энергияларынан да көз 
каранды деп жазган. Материалдык ресурстар туруктуу же турук-
суз, чектелген же кенен болушу мүмкүн. Алардан айырмаланып, 
адамдын энергиясы, Бокльдун пикиринде, чексиз. Калктын жа-
шоо деңгээли ошол калк жашаган жердин сапатынан, анын жеген 
азыгынын көлөмүнөн, сапатынан жана күчтүүлүгүнөн, алардын 
энергияларынан жана жөндөмдөрүнөн түздөн түз көз каранды.

Англиянын классикалык геосаясатынын жана геостратегия-
сынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Британиянын падышалык 
Аба-Деңиз-Күчтөрүнүн вице-адмиралы Филипп Говард Коломб 
(1831 – 1899) болгон. Ал дүйнөлүк геосаясат илиминин тарыхы-
на «Деңиз кубаттуулугу» деп аталган концепциянын негиздөө-
чүлөрүнүн бири катары кирген. Аталган концепция атлантизм 
идеясынын негизин түзгөн. Анын 1891-жылы жазган «Деңиз 
согушу, анын негизги принциптери жана тажрыйбасы»деп атал-
ган негиздүү эмгегинде ал изилдөөчүлөрдүн арасынан биринчи 
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болуп деңиз мамлекеттерине жана алардын кубаттуулугуна бай-
ланышкан көптөгөн идеяларды айткан. Кийинчерээк анын бул 
эмгегине америкалык окумуштуу Мэхен кайрылган. 

Ошондуктан «деңиз кубаттуулугу» деп аталган геосаясий 
концепцияны изилдөөчүлөр кээде «Мэхен-Коломбдун» концеп-
циясы катары аныкташат.

Залкар англис социологу жана тарыхчысы АрнольдДжозеф 
Тойнби (1889-1975) өз эмгектеринде тарыхты цивилизациялык 
көз караш менен кароо деген концепцияны карап чыгып, ага бай-
ланышкан бир топ кызыктуу геосаясий идеяларды келтирген.

Тойнбинин «Тарыхты түшүнүү» деп аталган көп томдуу эм-
гегинде баяндалган «чакырык-жооп» теориясында автор циви-
лизацияларды кеңири классификациялап, элдердин маданий 
өнүгүүсү жөнүндөгү өзүнүн жеке концепциясын баяндайт.

Адамзаттын бирдиктүү жана бүтүн тарыхы, ошондой эле ци-
вилизациянын өнүгүүсүнүн жергиликтүү айлампасы тууралуу 
айрым геосаясатчылардын пикири менен макул болбогон Тойн-
би, цивилизацияларды алып жүрүүчү элдер белгилүү бир тарых, 
мейкиндик жана убакыт чегинде өз ара маданий байланыш түзүп, 
натыйжада белгилүү бир социалдык – психологиялык жагдайга 
туш келишерин айткан. Мындай жагдайды «чакырык-жооп» тео-
риясынын цивилизациялык реакциясы катары караган Тойнби 
цивилизациянын жашап кетери анын башка цивилизация менен 
кагылышкан кезде өзүнчөлүгүн жоготпостон жаңы прогрессив-
дүү баалуулуктарды өздөштүрө аларына байланыштуу деген 
тыянакка келген. Цивилизациянын мындай жөндөмдүүлүгүн ал 
ошол цивилизацияны алып жүргөн элдин чыгармачыл жана ру-
ханий ишмердүүлүгүнө байланыштырган.

Тойнби кээ бир тарыхый мисалдарга таянып, акыркы 
500-жылдын ичинде батыш-европалык цивилизация жана анын 
элдери дал ушундай чыгармачыл энергияны көргөзүп, башкалар-
дын үстүнөн маданий ар тыкчылыкка жетишип, өзүнүн цивилиза-
циялык таасирин башка аймактарга жайылта алган деген тыянак-
ка келген. 

Түрк-осмондордун 1683-жылы Австриянын борбору Венаны 
басып алуу боюнча ийгиликсиз аракеттерин ал «Чыгыштын Ба-
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тыш цивилизациясына таасир тийгизүү максатында урган акыр-
кы соккусу» деп мүнөздөгөн.

«Тарыхтын географиялык өзөгү» деп аталган теория: Клас-
сикалык англо-саксондук геосаясий багытты негиздөөчүлөрдүн 
бири, өз заманынын улуу жана мыкты геосаясатчысы, геогра-
фы, тарыхчысы жана саясий ойчулу Хелфорд Джордж Маккин-
дер (1861– 1947) болгон. Ал «Хартленд», «өзөктү түзгөн аймак», 
«ички жана тышкы жарым ай» өлкөлөрү, «ички океан» өлкөлөрү, 
ж.б. ушул сыяктуу көптөгөн геосаясий түшүнүктөрдүн жана ка-
тегориялардын автору болуп саналат. Маккиндер ошондой эле 
дүйнөнүн саясий тарыхына байланышкан эң оригиналдуу жана 
революциячыл идеялардын автору болуп саналат.

Өзүнүн 1904-жылы жарыяланган «Тарыхтын географиялык 
өзөгү» деп аталган макаласында Маккиндер «саясий география-
нын» жана геосаясаттын илимий тармактарына көптөгөн жаңы 
түшүнүктөрдү киргизип, азыркы күнгө чейин геосаясаттын не-
гизги мыйзамдарынын бири болуп саналган «тарыхтын геогра-
фиялык өзөгү» деп аталган идеяны баяндаган.

Маккиндердин көңүлүн бурган бул теориянын негизги мак-
саты – улуу империялардын жана биринчи кезекте өзүнүн өлкө-
сү Улуу Британиянын дүйнөлүк саясаттагы ордун жана жер ша-
рында үстөмдүк кылуу стратегиясын негиздөөболгон.

Мамлекет үчүн анын географиялык абалы гана эмес, геосая-
сий жана геостратегиялык абалы, тактап айтканда, анын плане-
танын ортосунда же борборунда жайгашуусу да өтө маанилүү 
деп эсептеген ал. Ал өзүнүн терең геосаясий билимине таянып, 
дүйнөнүн геосаясий жана аскердик-стратегиялык жактан эң 
ылайыктуу борбору Евразия континенти экенин, ал эми анын 
борборунда – «дүйнөнүн борбору», «Хартленд» турарын айткан. 

Бүткүл дүйнөнү көзөмөлдөөнүн плацдармы катары карал-
ган Хартленд – Дүйнөлүк Аралдын алкагындагы (азыркы Чыгыш 
жана Батыш Европа, Орусиянын европалык бөлүгү, Азиянын, Аф-
риканын континенталдык массалары жана башка аймактар)1 эң 
негизги аймак болуп саналарын Маккиндер негиздөөгө аракет 

1 Маккиндер Х. Тарыхтын географиялык өзөгү. // Саясий тарых, 1995, № 5, 
162 б.
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кылган. 
Швед падышасы Карл XIIнин жана Наполеон Iдин Евразия-

нын чоң аймактарын басып алуу боюнча ийгиликсиз аракет-
терин жана ал аймактарга деңиз өлкөлөрүнүн флотторун жана 
деңиз күчтөрүн киргизүүнүн мүмкүн эместигин Маккиндер 
«Хартленддин» пайдалуу согуштук-стратегиялык абалы менен 
түшүндүргөн.

Өзүнө «Хартлендди» да камтыган Дүйнөлүк аралды Маккин-
дер борборлош чөйрөлөр системасы аркылуу иреттейт. Система-
нын чок ортосунда «тарыхтын географиялык өзөгү» же «негизги 
ареал» жайгашкан. Андан кийин Евразия континентинин жээк-
теги мейкиндиктерине дал келген алкак – «ички же чет-жака-
дагы жарым ай» (бул жакка ал Германияны, Австро-Венгрияны 
жана Түркияны кошкон) жана «тышкы же аралдык жарым ай» 
(бул жакка ал Улуу Британияны, Американы жана Канаданы 
кошкон) турат. 

«Хартленддин», Сибирь аймактарынын жана Енисейдин ба-
тыш тарабындагы евразиялык жерлердин өзгөчө түзүлүштөрү-
нө байланышкан геосаясий маселелер жана маалыматтар сая-
катчыларга Маккиндерге чейин эле белгилүү болгон. Кургактык 
жана суу мейкиндиктеринин элдердин жана мамлекеттердин 
(Байыркы Кытай, Египет, Индия, байыркы Греция, Рим, Карфа-
ген ж.б.) тарыхындагы орду тууралуу көптөгөн ой-пикирлер да 
Маккиндерге чейин эле белгилүү болгон. Бирок «тарыхтын геог-
рафиялык өзөгү»1 деп аталган теорияны дал ушул Маккиндер 
логикалык жактан негиздеп, далилдеген.

Маккиндер сунуштаган системада «Хартлендден» кийин 
«тышкы чөйрө» (Африка жана башка аймактар) турат. Бул чөл-
көм географиялык жактан алып караганда дүйнөлүк континент-
терден тышкары турат жана мындан тышкары маданий жагы-
нан да кыйла артта калган.

«Ички жарым ай»дайыма «деңиздеги жана кургактыктагы 
каракчылардын» кол салууларына дуушар болуп келгендиктен 
башкача жана ар түрдүү маданий көрүнүштөргө да кабылып, 

1  Василенко И.А. Көргөзүлгөн эмгек, 113 б.
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ошонун натыйжасында цивилизациянын эң өнүккөн жери болуп 
калган. Ал эми тарых географиялык, континенталдык өзөктүн 
айланасында айланат.

ХХ-кылымдын башында, Маккиндердин ою боюнча, «бор-
бордук чөлкөм» өлкөлөрү менен «ички жарым ай» өлкөлөрүнүн 
ортосунда тең салмактуулук орногон. Англия, АКШ жана Япония 
сыяктуу деңиз өлкөлөрүндө Евразиянын «борбордук аймагына», 
тактап айтканда, Орусияга кол салууга жетишерлик күч-кубаты 
болгон эмес. Алар өздөрүнүн Евразиядагы басып алган страте-
гиялык маанилүү аймактарын да сактап кала алышкан эмес. 
Ошол эле учурда ошол деңиз өлкөлөрү өздөрү да Орусия же АКШ 
тарабынан кол салууга кабыл болушу толук ыктымал болгон.

Англис геосаясатчысынын пикиринде, мындай абал ХХ-кы-
лымдын башына чейин сакталган. XIX-кылымдын аягында Ору-
сияда капитализмдин дүркүрөп өнүгүшү, темир-жол курулушу-
нун өнүгүшү, жана ХХ-кылымдын 30-жылдарында абада учуунун 
жана согуштук авиациянын өнүгүшү – дүйнөлүк күчтөрдүн орто-
сундагы өз ара мамиленин өзгөрүүсүнө алып келген. Сибирдин 
жана Алыскы Чыгыштын табигый ресурстары чарбалык айла-
нымга жигердүү түрдө киргизилип, чийки зат казып алуу жана 
иштетүү, ошондой эле метал эритүү боюнча килейген комби-
наттар, жаңы шаарлар курулуп, күчтүү деңиз базалары жана за-
манбап флоттор түзүлүп, темир жана шоссе жолдорунун өткөрүү 
жөндөмдүүлүгү кыйла күчөгөн. Мунун баары аскерлердин бир 
стратегиялык пункттан башка пункттарга массалык түрдө жет-
кирилишин мүмкүн кылган. 

Мындан тышкары, геосаясий күчтөрдүн ортосундагы өз ара 
мамилеге жаңы транспорттук технологиялардын пайда болушу, 
кургактагы аскерлердин жалпы санынын өсүшү жана ХХ-кы-
лымдын башка реалийлери олуттуу таасир тийгизген. Тарыхый 
аренага чыккан Португалия, Испания, Голландия жана Франция 
сыяктуу деңиз менен океан жээгинде жайгашкан өлкөлөрдүн ка-
тарына XIX-кылымдын аягында Улуу Британия да кошулган.

Мындай жаңы жагдайда «Хартлендке» кирген эки чоң мам-
лекеттин – Орусия менен Германиянын географиялык абалы 
жана дүркүрөп өсүшү Маккиндерди тынчсыздандырган. Бул эки 
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мамлекеттин геостратегиялык кызыкчылыктары жана геосая-
сий логиканын өзү келечекте орус-герман бирикмесине алып 
келиши мүмкүн деп эсептеген ал. Мындай бирикмеде Орусия не-
гизги, ал эми Германия экинчи өлкөнүн милдетин аткарат.

Ал ошол эле учурда төмөнкүдөй вариантты да жокко чыгар-
ган эмес: Орусия адегенде Евразияда толук үстөмдүк кылууга 
жетишип, андан соң Дүйнөлүк аралга (Маккиндер дүйнөлүк арал 
деп Евразия менен Африканын мейкиндигин түшүнгөн) үстөм-
дүк кылып, анын бардык табигый жана адамдык ресурстарын өз 
кызыкчылыктары үчүн пайдаланат.Андан кийин Орусия өз кы-
зыкчылыктарын бүтүн дүйнөгө жайылтып, өз үстөмдүгүн биро-
толо бекитүүгө жетишет.

Геосаясатчынын ою боюнча, деңиздик державалар Евразия-
га да, Орусияга да каршылык көргөзө албай калышат. Себеби 
континенталдык бирикменин аймактары кеңейип, анын ресурс-
тары бекемделген сайын «тышкы жарым ай» өлкөлөрүнүн ку-
баттуулугу азайып, мурдагыдай жашоолору аяктайт.1

«Тышкы жарым ай» өлкөлөрүнүн дагы бир алсыз жактарын 
Маккиндер алардын деңиз коммуникацияларынын бекемсизди-
гине байланыштырган. Евразия өлкөлөрү жүктөр жана аскерлер 
ташылуучу деңиз жолдорун тосуп, деңиз өлкөлөрүнүн ресурстар 
менен камсыздалышына, ошондой эле техника, товар жана чий-
ки заттардын метрополиялардан колонияларга жеткирилишине 
тоскоолдук кылып койо алышат.

Жогоруда көрүнүп тургандай, Маккиндер, XX-кылымдын 
башында күчтүү флоту, өнүккөн темир жана унаа жолдору бар 
Орусиядан чочулаган жана Орусия менен Улуу Британиянын ор-
тосунда кагылышуу болорун божомолдогон.Анын ою боюнча, 
Орусиянын тышкы саясаты Индия тарапка да ооп кетиши ыкты-
мал. Ошол себептен келечекте Орусия менен Улуу Британиянын 
кызыкчылыктарынын ортосунда өтө чоң кагылышуу пайда бо-
лушу мүмкүн.

Өзүнүн «Демократиялык идеалдар жана чындык» деп атал-
ган эмгегинде (1919) Маккиндер, «өзөктүк аймакты» «Борбор-

1  Маккиндер; Х. Тарыхтын географиялык өзөгү. // Геосаясат. Антология. М., 
2006, 244-255 б.
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дук материк» деп атайт. Ал баяндаган «Материк» чоң аймакты 
ээлейт. Ага ал Алыскы Чыгышты жана Чыгыш Европанын бир 
топ өлкөлөрүн кошкон. Бул китепте Маккиндер өзүнүн «Чыгыш 
Европаны башкара алгандар «Хартлендди» да башкарат, «Харт-
лендди» башкаргандар Дүйнөлүк аралды да башкара алышат, 
ал эми дүйнөлүк аралды башкаргандар дүйнөгө үстөмдүк кылы-
шат»1 деп аталган белгилүү тезисин негиздеген. 

Өзүнүн 1942-жылы жарыкка чыккан «Тегерек тынчтык жана 
тынчтыкты жеңип алуу» деп аталган монографиясында, Мак-
киндер,дүйнөлүк күчтөрдүн геосаясий, тышкы саясаттык жана 
аскердик жайгашуусунун өзгөрүүсүнө жаңыча баа берген. 

Келечектеги глобалдык кагылышууну ал «Борбордук мате-
рик» менен «тышкы жарым ай» өлкөлөрүнүн ортосундагы кагы-
лыш катары аныктаган. Көптөгөн саясатчылар бул эмгекти Мак-
киндердин илимий-саясий мурасы катары карашат. Бул китепте 
ал батыш державаларын «атлантикалык цивилизация» концеп-
циясын сөз жана иш жүзүндө чогуу жактоого чакырат. Маккин-
дердин мурасын батыш лидерлери НАТО аскердик-саясий би-
рикмесин түзүүдө ишке ашырышкан.

Маккиндердин негизги идеясы – Германия менен Орусия-
нын биригип, «Хартлендди» көзөмөлдөөсүнө тоскоолдук кылуу 
болгон. Германияны борборлоштурулган мамлекетке айланды-
рып, тарыхта «темир канцлер» деген ат менен белгилүү болгон 
Бисмарк дал ушундай бирикмени эңсеген. 

Бисмарктын ою боюнча, эгер Германия менен Орусия бирик-
се, абдан чоң табигый ресурстарга, жумушчу күчкө, технология-
ларга ээ болууга мүмкүнчүлүк тү зүлүп, келечекте Улуу Брита-
нияны кыйратууга мүм күн болот.

Орусия менен Германия келечекте биригип, дүйнөгө корку-
нуч жаратышы мүмкүн экенин Маккиндер кыска жан так айткан. 
«Чыгыш Европада үстөмдүк кылгандар дүйнөгө үстөмдүк кы-
лат» деген сөз менен ал дал ушундай бирикмени айткан.

Маккиндердин бул тезиси кийинчерээк Орусиянын айлана-
сына «санитардык кордон» куруу идеясында чагылдырылган. 

1 Makinder H. DemocraticIdealsandReality. N.Y. 1962, 113б.
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Бул идея батыш өлкөлөрүндө пайда болгон. 
Бирок, Маккиндердин бардык аракеттерине карабастан Вер-

саль тынчтык келишиминен кийин калыптанган жагдай, батыш 
өлкөлөрүнүн «улуттук кызыкчылыктарды» жамынып жасаган 
ийгиликсиз иш-аракеттери жана мамлекеттер аралык жаңыма-
милелердин натыйжасыздыгы ХХ-кылымдын 30-40-жылдарын-
да фашизмдин күч алышы менен аяктаган.

1938-жылдын сентябрь айында Мюнхенде батыш держава-
лары Гитлердин табитин канааттандырыш үчүн өз үстөмдүгүн 
Германияга өткөрүшүп, бүткүл дүйнөнүн үрөйүн учурган Экинчи 
Дүйнөлүк согушка жол ачышкан. Маккиндердин геосаясий тео-
риясына ылайык фюрердин негизги максаты – жаңы жерлерди 
басып алып, ошол аркылуу дүйнөнүн башкаруучусуна айлануу 
болгон.

1943-жылы Маккиндер өзүнүн геосаясий ой-пикирлерине 
жана өзү сунуштаган глобалдык модельге олуттуу өзгөрүүлөр-
дү киргизген. Ал калыптанып калган жаңы реалийлерди, тактап 
айтканда, СССР, Улуу Британия жана АКШнын биригүүсүн эске 
алууга аргасыз болгон. Анын «Хартленд» деп аталган жаңы фор-
муласы эми өзүнө Түндүк Атлантиканы (Атлантика океанынын 
түндүк бөлүгүн) да камтыган. Ал бул жакка Батыш Европаны, 
ошонун ичинде Англияны жана Кариб бассейниндеги өлкөлөр 
менен кошо Американы да кошкон.

Ошентип, Х. Маккиндердин геосаясий теориясын жыйын-
тыктап жатып, изилдөөчүлөр бул окумуштууну геосаясаттын 
чоң теоретиктеринин бири катары мүнөздөп, анын теориялык 
көз караштарын бул илимдин историографиясына өзүнчө, ар та-
раптуу жана толук геосаясий концепция катары киргизишкен.

Классикалык англо-саксондук геосаясаттын америкалык ба-
гытын жана АКШнын геосаясий багытын негиздөөчүлөрдүн бири 
деңиз согушу боюнча көрүнүктүү стратег, адмирал жана окумуш-
туу-тарыхчы Алфред Тэйлор Мэхэн (1840–1914) болгон. Мэхэн 
америкалык жана атлантикалык геосаясаттын гана эмес, дүйнө-
лүк геосаясий теориялардын, айрыкча, согуштук-стратегиялык 
концепциялардын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон геосаясатчылар-
дын бири болуп калган.
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«Деңиз үстөмдүгү» (талассократия) деп аталган концепция-
нын негиздөөчүсү катары белгилүү болгон Мэхен, 1890-жылы 
өзүнүн «Деңиз күчүнүн тарыхка тийгизген таасири» деп аталган 
эң чоң эмгегин жарыялаган. Өзүнүн бул эмгегинде Мэхен кур-
гактыктагы жана деңиз жээгиндеги империялардын тарыхтагы 
ордун изилдеп, деңиз жээгиндеги өлкөлөр кургактыктагы мам-
лекеттерден бардык жагынан алдыда турушат, анткени алардын 
табигый артыкчылыктары бар деген тыянакка келген.1

Мындан тышкары, ал «Азия көйгөйү жана анын эл аралык 
саясатка тийгизген таасири» (1900 ж.) деп аталган китептин 
жана башка согуштук-саясий, согуштук-деңиздик маселелерге 
арналган көптөгөн макалалардын автору болуп саналат. 

Мэхэн илимий чөйрөгө биринчи жолу «жээк элдери» деген 
терминди киргизген. Жалпы саясатты негизинен кылымдар 
гана эмес, башкаруучулардын мүнөздөрү жана акылмандыгы да 
өзгөртөт, бирок жээк элдеринин тарыхын алардын башкаруучу-
ларынын шамдагайлыгы же акылдуулугу эмес, жээк кыркасы-
нын географиялык абалы жана узундугу, элдин саны жана мүнө-
зү, тактап айтканда, табигый нерселердин баары аныктайт деп 
жазган ал. 

Дүйнөлүк мейкиндик түзүмүндө А. Мэхэн 30 чу жана 40 чы 
параллельде жайгашкан «кагылышуу аймагын» өзгөчө белги-
леген. Ушул аймакта, анын ою боюнча, саясатчылардын эркине 
же каалоосуна карабастан океан мейкиндиктерин көзөмөлдөгөн 
деңиз өлкөлөрүнүн (АКШ жана Англия) кызыкчылыктары менен 
Евразия континентинин борборунда жайгашкан кургактыктагы 
өлкөлөрдүн (Орусия, Германия ж.б.) кызыкчылыктары кагылы-
шат.Мэнхендин ою боюнча, эгерде деңиз империясы «жээк элде-
рин» көзөмөлгө алып, евразиялык континенттин жээктеринин 
бардык жерлерине согуш-деңиз базаларын орнотуп, өзүнүн гео-
саясий каршылашын ошол базалар менен курчап, континентал-
дык державаны Евразиянын ичин көздөй сүрүп салса, жеңишке 
жете алат. 

XIX-кылымдын аягында жана XX-кылымдын башында Мэхен 
1 Мэхэн А. Т. Деңиз күчүнүн тарыхка тийгизген таасири: 1660-1783. М., 

1941; Геосаясат. Aнтология. М., 2006, 221–243 б.
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өзүнүн «Деңиз күчүнүн Француз революциясына жана Империяга 
тийгизген таасири», «Американын деңиз күчүнө болгон учурдагы 
жана келечектеги кызыгуусу», «Деңиз күчү жана анын согушка ка-
рата мамилеси» деп аталган эмгектеринде «Деңиздик үстөмдүк» 
деп аталган талассократиялык концепцияны жана аны ишке ашы-
руу боюнча саясат-практиктердин иш-аракеттер программасын 
иштеп чыккан.

«Деңиз күчүнүн тарыхка тийгизген таасири» деп аталган эм-
гегинде Мэхен «деңизге ээ болуу же көзөмөлгө алып, пайдалануу 
– дүйнө тарыхында дайыма улуу фактор болуп келген» деп жа-
зат. Римдиктердин деңиз үстүндөгү үстөмдүгү Ганнибалды узун 
жана кооптуу Галлия жолдору аркылуу өтүүгө мажбур кылган 
деп жазган ал. Ошол жолдон өтүп жатып Ганнибал өз аскерлери-
нин жарымын жоготкон.

Мэхэн деңиздин адамдардын жашоолорундагы ордун да 
изилдеген. Анын ою боюнча, деңиз, соода үчүн да, кеме үстүндө 
согуш жүргүзүү, колонияларга ээ болуп, аларды сактоо үчүн да эң 
ыңгайлуу нерсе.

Сооданы монополизациялоого умтулган державалар дын де-
ңиз коммуникацияларын басып алышы жана баш ка колонизатор-
дук иштери согуштарга алып келген. 

Ошондуктан деңиз күчүнүн тарыхы белгилүү бир мааниде 
согуштун тарыхы болуп саналат.

Деңиз аркылуу саякат жасоо жана товарларды деңиз аркы-
луу ташуу – кургактыктагы жолдорго караганда дайыма жеңи-
лирээк жана арзаныраак болгон деп белгилейт автор. Бул нерсе, 
окумуштуунун ою боюнча, деңиздин негизги артыкчылыгы. Би-
рок деңиздеги соода, айрыкча согуш мезгилинде, аскердик флот-
тор тарабынан корголууга муктаж. Автор сооданын жанданышы 
менен согуштук флоттун өнүгүүсүнүн ортосунда түз байланыш 
бар экенин жана «бир өлкө өзүнүн соода жана аскердик флотто-
рун өз жээктеринен алыс жактарга жөнөткөндө, алар өздөрүнүн 
соода кемелери таяна турган, азык-түлүк жана башка нерселер-
ди камсыз кыла турган жана коркунуч маалында жашына турган 
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пункттарга муктаж болушат»1 деп жазган. 
Деңиз жээктеринде жашаган элдердин саясий максаттарын, 

Мэхэндин пикири боюнча, төмөнкү үч фактордон издөө керек:
´ азык жана башка өндүрүмдөрдү алмаштыруу максатында 

өндүрүү;
´ соода кемелери; 
´ колониялар;
Элдердин деңиздик кубаттуулугуна таасир тийгизген негиз-

ги шарттар катары Мэхэн төмөнкүлөрдү эсептейт:
´ географиялык абал; физикалык-географиялык тү зү лүш (та-

бигый байлыктар жана климат); аймактын кө лөмдөрү;
´ калктын саны жана мүнөзү; өкмөттүн мүнөзү жана улуттук 

башкаруунун өзгөчөлүктөрү. 
Ар түрдүү өлкөлөрдүн калктарынын улуттук мүнөздөрү-

нүн Мэнхэн тарабынан анализделиши чоң кызыгууну жаратат.
Өкмөттүн мүнөзү, окумуштуунун ою боюнча, адамдын интел-
лектуалдык эркинин таасири болуп саналат. Деңиз үстүндөгү 
кубаттуулуктун өнүгүүсү башкаруучулардын акылмандыгына, 
элдердин кайратына жана тырышчаактыгына, ошондой эле өк-
мөттүн эркине да байланыштуу. Ар бир жетекчи биринчи кезек-
те өз элинин шыктарын эске алып, алардын өнүгүүсүнө түрткү 
бериши керек.

Өзүнүн «Американын деңиз күчүнө болгон кызыгуусу» деп 
аталган китебинде жана башка көптөгөн эмгектеринде Мэхэн 
геосаясаттын прагматикалык илим болушу керек экенин бел-
гилеп, ал саясатчыларга жана мамлекет башчыларына практи-
калык кеңештерди бериши керек деп айтат. Андан тышкары ал 
АКШны дүйнөлүк мамлекетке айландыруу максатында «Прагма-
тикалык сунуштар топтомун» даярдап, сунуштаган. 

Мэхэндин ою боюнча, АКШ төмөнкүлөрдү жасашы керек: 
Улуу Британия деңиз державасы менен кызматташуусу за-

рыл; 
Германиянын деңизге тиешелүү талаптарына тоскоолдук 

кылышы керек; Жапониянын Тынч океандагы экспансиясына 

1  Мэхэн А. Т. Көрсөтүлгөн чыгарма. 33 – 37 б.
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кыраакылык менен байкоо жүргүзүп, ага каршы аракеттерди 
көрүшү керек;европалыктар менен биргелешип, Азия элдерине 
каршы чогуу аракеттерди жасоо керек. 

Мэхэндин ою боюнча, келечекте АКШ интеграцияланган 
америкалык континентке таянып, дүйнөдө экономикалык, ст-
ратегиялык жана жадагалса идеологиялык жактан да алдыңкы 
катарга чыгып, дүйнөлүк гегемония орнотушу керек. АКШнын 
ушундай гегемонияга жетиши толук мүмкүн деп эсептеген Мэ-
хэн. Ал үчүн дүйнөлүк аренадан адегенде Орусия менен Кытай-
ды, андан кийин Германияны сүрүп чыгуу зарыл.

Мындай оор максатка жетүү үчүн ал Евразияга каршы «Ана-
конда» стратегиясын такай колдонууну су нуштаган. 

ды».1 Мэхэндин «анаконда» стратегиясын ийгиликтүү ишке 
ашыруу үчүн АКШ, Улуу Британия, Германия жана Жапония жүз 
жылдан ашык убакыт бою Орусия менен Кытайга каршы өзгөчө 
геостратегиялык согуш жүргүзүп келүүдө.

Биринчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде «анаконда» стратегия-
сы Антантты колдоо үчүн пайдаланылса, Экинчи Дүйнөлүк со-
гуш мезгилинде «Борбордук Европаны», СССРды жана Жапония-
ны муунткан. Бирок бул стратегия «кансыз согуш» мезгилинде 
негизинен СССР, Куба жана Варшава келишимине байланышкан 
өлкөлөргө каршы пайдаланылган.

СССР менен тирешүү глобалдык масштабка жеткен ХХ-кы-
лымда, айрыкча 1970-1980-жылдарда, америкалыктар Мэхэн 
даярдаган геостратегиялык программаны ишке ашырып жатып, 
өздөрүнүн согуштук-деңиз күчтөрүн дайыма өстүрүшкөн жана 
бардык маселелер боюнча СССРдын үстүнөн аскердик артыкчы-
лыкка ээ болушкан. Алардын кансыз согуштагы жеңиши, СССР-
дын жана бүткүл социалисттик лагерьдин кыйрашы – АКШны 
планетадагы эң күчтүү аскердик-саясий жана деңиз державасы-

1   Бул стратегияны генерал Маккеллан 1861-1865-жылдардагы Жарандык 
согуш мезгилинде пайдаланган. Стратегиянын маңызы – душмандын аймакта-
рын деңиз тараптан жана жээк кыркалары тараптан тосуп, анакондага окшоп 
муунтуу болгон. Маккелландын мындай аракеттери душмандын мүмкүнчүлүк-
төрүн акырындык менен тарытып, аны стратегиялык жактан алсыздандырып, 
жок кылган.
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на айландырган.
Мэхэндин «прагматикалык геосаясат» деп аталган теория-

сын туруктуу түрдө уланткан адамдардын бири – америкалык 
окумуштуу, эл аралык мамилелер боюнча профессор Николас 
Спайкмен (1893-1943) болгон. Ал геосаясатты табигый чөйрөнүн 
мамлекеттин жашоосуна тийгизген таасири жана географиялык 
рельефтин элдин мүнөзүнө тийгизген таасири жөнүндөгү илим 
катары кароого каршы чыгып, аны прагматикалык көз караш 
менен кароо керек деген идеяны жактаган. Бул идеяга ылайык 
геосаясат – «мамлекеттин тышкы саясатынын эң натыйжалуу 
стратегиясын иштеп чыгууга мүмкүндүк берген аналитикалык 
ыкма жана практикалык акыл-эс».

Бул концепцияга ылайык анын бардык изилдөөлөрү жалаң 
прагматикалык мүнөзгө ээ.

Спайкмен мамлекеттин геосаясий кубаттуулугунун он негизги 
критерийлерин белгилеген. Алар төмөнкүлөр:

´ аймактын үстү; чек аралардын табияты; калктын көлөмү; 
´ пайдалуу кендердин бардыгы же жоктугу; экономикалык 

жана технологиялык өнүгүү; финансылык кубаттуулук; этника-
лык бир түрдүүлүк; 

´ социалдык интеграциянын деңгээли; саясий стабилдүүлүк; 
улуттук рух. 

Автордун пикиринде, эгер мамлекеттин геосаясий мүмкүн-
чүлүктөрү ушул критерийлерге жооп бербесе, анда ал мамлекет 
өз эгемендүүлүгүнүн бир бөлүгүнөн өз ыктыяры менен кечүүгө 
аргасыз болот.

Спайкмендин доктринасынын практикалык маңызы Евра-
зиянын жээк аймактарынын: Европанын, араб өлкөлөрүнүн, Ин-
диянын, Кытайдын, Түштүк-Чыгыш Азиянын жана башка аймак-
тардын АКШ тарабынан катуу көзөмөлгө алынышында жатат. 
Анын пикиринде ушул чөлкөмдү катуу көзөмөлдөө гана конти-
ненталдык жана деңиз күчтөрүнүн ортосундагы күрөштө акыр-
кы жеңишти алып келет.

Евразия континентинин батыш чет жакасынан чыгыш чет 
жакасына чейин созулган «маргиналдык жарым ай» түрүндөгү 
узун тилкени Спайкмен евразиялык «Римленд» (Rim-lend, rim–
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өлкө, жерге, чек ара,lаnd–жер деген англис сөздөрүнөн) деп ата-
ган. Англиядан баштап Жапония жана Охот деңизи менен аяктап, 
ошондой эле түндүк жана түштүк полюстарынын ортосунан өт-
көн чоң кугактыкты камтыган бул аймакты ал дүйнөнүн улуу де-
ңиз жолдорун көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берген геостратегиялык 
мейкиндик деп белгилеген.1

Спайкмен өзүнө чейинки ойчулдар сыяктуу эле дүйнөнү 
геосаясий жактан «Хартленд» жана «Римленд» деп аталган эки 
бөлүккө бөлгөн. Бирок, анын ою боюнча, дүйнөгө үстөмдүк кы-
лууда Маккиндер айткандай «Хартленд» эмес, «Римленд» чоң 
мааниге ээ. Ошентип Маккиндердин «Хартленд» тууралуу тео-
риясын жана формуласын Спайкмен өзүнүн «Римленд» формула-
сы менен алмаштырган. Анын «Римленд» формуласына ылайык 
«Римлендке үстөмдүк кылгандар дүйнөнүн тагдырын өз колдо-
руна алышат».2

Спайкмендин ою боюнча, көчмөндөрдүн тарыхтагы ордун 
Маккиндер өтө эле көбөйтүп жиберген. «Ички жарым айдын» 
жашоосу «кургактыкта жашаган көчмөндөрдүн» таасири жана 
кысымы астындаэмес, жээктеги аймактардын өздөрүнүн жеке 
түрткүсүнүн натыйжасында калыптанып, өнүккөн деп айткан ал.

Америкалык геосаясатчы ошондой эле саясий адабиятта ки-
йинчерээк атлантизм деп аталып калгангеосаясий концепция-
нын алдыңкы идеологторунун бири болуп калган. Өз эмгегинде 
ал дүйнөдө үч эң ири борбор бар экенин белгилеген:

Түндүк Американын атлантикалык жээги; Европалык жээк; 
Евразиялык Алыскы Чыгыш. 

Келечекте дүйнөдөгү геосаясатта «Атлантикалык блок» 
(АКШ жана европалык мамлекеттердин бирикмеси) негизги 
орунду ээлерин белгилейт ал. Ошол эле учурда ал Индия дүйнө-
лүк геосаясаттын төртүнчү борборуна айланышы мүмкүн деп 
айткан.

Спайкмен адабиятка биринчи жолу «Ортодогу океан» деген 
түшүнүктү киргизген. Байыркы дүйнөдө жана Орто кылымдар-

1 Spykman N. America’s Strategy World Politics. Hamdem, 1942, p.41
2 Дугин А.Г. Геосаясаттын негиздери. Орусиянын геосаясий келечеги. М. 

2000, 62-63 б
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да «Ортодогу океандын» ордун Жер ортолук деңизи толтурган 
болсо, заманбап мезгилде анын ордунАтлантикалык океан жана 
жаңы геосаясий чындык болуп калган «Атлантикалык конти-
нент»,  тактап айтканда, АКШ жана Батыш Европа толтурду. 

Дүйнөлүк гегемония үчүн күрөштүн жүрүшүндө Спайкмен 
ЕвропаныАКШнын экономикалык, аскердик жана интеллек-
туалдык кошумча бөлүгү катары караган.Континенттеги бийлик 
акырындык менен өзгөчө бир түзүмгө өтөт. Ал түзүм «атланти-
калык» мейкиндиктин бардык лидерлерин бириктирет жана ал 
түзүмдө АКШ эң негизги орунду ээлейт.

Спайкмен ошондой эле «анаконда» саясатын планетардык 
деңгээлде ишке ашыруунун зарылчылыгы тууралуу идеяны да 
биринчи жолу сунуштап, ал ыкманын жардамы менен африка-
лык-азиялык өлкөлөрдүн, араб өлкөлөрүнүн, Индиянын жана 
Кытайдын жээктик аймактарын муунтуп, көзөмөлдөөнүн зарыл-
дыгын негиздөөгө аракет жасаган. Спайкмен жалпысынан алган-
да эл аралык мамилелерде күч колдонуунун жактоочусу болгон. 
Анын ою боюнча, күч, планетардык геосаясаттагы ар бир саясий 
тартиптин зарыл бөлүгү болуп саналат. Дүйнөнүн эл аралык ие-
рархиясында тышкы саясат мамлекеттин күчүн көбөйтүү же жок 
дегенде сактоо максатын көздөшү керек. Автордун пикиринде, 
мамлекеттин күчү анын согушуу жөндөмүнө байланыштуу.

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор
1. Классикалык европалык геосаясаттын булактары, теория-

лык-методологиялык жана социалдык-философиялык негизде-
ри, анын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жана негизги улуттук багыт-
тары жөнүндө эмне билесиңер?

2. Германиянын классикалык геосаясий багыты жана анын 
негизги теориялары жөнүндө эмне айтып бере аласыңар?

3. Фридрих Ратцельдин жана Рудольф Челлендин геосаясий 
теорияларынын маңызы эмне?

4. Ратцель менен Челлендин мамлекет жана тирүү организм 
тууралуу теорияларындагы жалпы белгилерди жана айырмачы-
лыктарды айтып бергиле.
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и К. Хаусхофердин «Континенталдык блок» жана «Жашоо 
мейкиндиги» деп аталган теориялары, К.Шмиттин «Чоң мейкин-
дик» жана «Цивилизациялык дуализм» деп аталган теориялары 
жана башка германиялык геосаясатчылардын теориялары жө-
нүндө, ошондой эле Германиянын Экинчи Дүйнөлүк согуш мез-
гилинде даярдалган расмий мамлекеттик геостратегиясы жө-
нүндө эмне билесиңер? 

6. Классикалык француз геосаясий багытынын негизги өкүл-
дөрү жана алардын теориялык көз караштары жөнүндө эмне 
айта аласыңар?

7. «Поссибилизм» концепциясынын жана Видаль де ла Блаш-
тын «цивилизациялык биригүү» деп аталган схемасынын маңы-
зын түшүндүгүлө. 

8. Классикалык италиялык геосаясий багытты жана анын 
негизги өкүлдөрүн мүнөздөгүлө. Дж. Дуэ геосаясий теориянын 
өнүгүүсүнө кандай салым кошкон?

9. Классикалык англо-америкалык геосаясаттын өзгөчө лүк-
төрү эмнеде?

10. Англис геосаясатчыларынан кимдерди билесиңер жана 
алардын геосаясий көз караштары жөнүндө эмне айта аласыңар?

11. Хелфорд Маккиндердин «Тарыхтын географиялык өзөгү» 
жана «Хартленд» деп аталган геосаясий концепцияларынын ма-
ңызы эмнеде?

12. Альфред Мэхэндин «Деңиздик үстөмдүк» деп аталган гео-
саясий теориясын түшүндүргүлө.

13.  Н. Спайкмендин геосаясий көз карашынын жана анын 
«Римленд» деп аталган концепциясынын маңызы эмне?
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III БӨЛҮМ

ЭКИНЧИ ДҮЙНӨЛҮК СОГУШКА 
КАТЫШКАН НЕГИЗГИ МАМЛЕКЕТТЕРДИН СОГУШ МЕЗ-

ГИЛИНДЕГИ ГЕОСАЯСИЙ
КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ЖАНА МАКСАТТАРЫ 

Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде көптөгөн мамлекет-
тердин өкмөттөрү бири-бирине каршы турган өлкөлөр менен 
бирикмелердин улуттук жана стратегиялык кызыкчылыктары 
менен максаттарын аныктоо үчүн бул ишке өздөрүнүн бардык 
геосаясий борборлорун, эң алдыңкы теоретиктерин жана стра-
тегтерин тартышкан.

Бирок Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде геосаясаттын не-
гизги теориялык жана практикалык маселелерин жана жалпы 
геостратегиялык пландаштыруу иштерин тирешүүгө катышкан 
төмөнкү мамлекеттердин жетекчилери аткарышкан: Германия 
– Адольф Гитлер, АКШ – Франклин Рузвельт, СССР – Иосиф Ста-
лин, Англия – Уинстон Черчиль, Франция – Филипп Пэтен жана 
Шарль де Голь деген генералдар, Япония – Коноэ Фумимаро жана 
Т. Хидеки, Италия – Бенито Муссолини ж.б. Ушул мамлекеттик 
ишмерлердин ар биринин калыптанып калган тарыхый, саясий, 
географиялык жана геостратегиялык билими жана көз караш-
тары бар болгонунан тышкары алардын ар бири чоң стратег да 
болгон. Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде ушул инсандардын 
айланасына ошол мезгилдин эң белгилүү жана алдыңкы геост-
ратегдери чогултулган. Бул жагынан алып караганда ошол мам-
лекеттердин дүйнөнү башкарган лидерлери ошол мезгилдин эң 
негизги геостратегиялык жана интеллектуалдык күчтөрүн өздө-
рүнүн жанында алып жүрүшкөн.
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§ 3.1. Германиянын геосаясаты

Адольф Гитлер (1889-1945) – Үчүнчү Рейхтин жетекчиси 
жана мамлекеттик ишмер. Ал XIX-кылымдын аягындагы жана 
ХХ-кылымдын биринчи жарымындагы немец геостратегдери-
нин бардык концептуалдык теорияларын жалпылап, Германия-
ны дүйнөлүк мамлекетке айландыруу боюнча «жаңы геосаясий 
стратегияны – фашизм доктринасын» түзгөн.

Дүйнөнүн алдыңкы державаларынын А. Гитлердин саясатын 
«тынчытуу» боюнча жүргүзгөн жаман саясаттарынын айынан 
адамзат Экинчи Дүйнөлүк согуштун айланпасына түшкөн.

Биринчи Дүйнөлүк согуштун катышуучусу болгон Гитлер 
1919-жылы Улуттук – социалисттик партия түзүп, бийликке ке-
лүү үчүн күрөш баштайт.

Гитлердин терең интеллекти жана кандайдыр бир өзгөчө 
геостратегиялык ой жүгүртүүсү болгон эмес деп жазышкан анын 
замандаштары. Ал немец геосаясатчысы К. Хаусхофердин «жа-
шоо мейкиндиги»деп аталган геосаясий концепциясын мамле-
кеттин расмий стратегиялык доктринасы катарып кабыл алып, 
өзү башкарган мезгилдин аягына чейин ошол концепцияны 
ишке ашырууга аракет кылган.

«Жашоо мейкиндиги» стратегиясын ишке ашырыш үчүн ал 
адегенде бардык еврейлерди жок кылып, Улуу Британияга таан-
дык болгон европалык жана африкалык колонияларды басып 
алууну, андан кийин Евразиянын бардык Чыгыш жерлерин өз 
көзөмөлүнө алып, дүйнөлүк империя түзүүнү ойлогон. Гитлер-
дин геосаясий стратегиясынын Хаусхофердин белгилүү концеп-
циясынан бир гана айырмасы бар болгон. Гитлер дүйнөлүк үс-
төмдүк үчүн күрөшүүдө өзүнүн шериктери жана тарапташтары 
катары Орусия менен Жапонияны (СССРды) эмес, Жапония ме-
нен Италияны тандаган. Изилдөөчүлөр мунун себебин Гитлер-
дин Орусиянын өтө чоң талаптары (аймактык жана колониал-
дык) менен макул болбогондугуна байланыштырышат. Ошол 
эле учурда, жалпысынан славяндарды жек көргөн Гитлердин 
Орусияга таандык болгон аймактарга, айрыкча Борбордук Азия 
менен Кавказга карата өзүнчө пландары бар болгон. 
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Гитлер ХХ-кылымдын Ленин, Сталин жана Мао сыяктуу дик-
таторлоруна окшоп тарыхта өтө терең из калтырган. Анын на-
цисттик идеялары жана ошол идеяларга негизделген геосаясий 
стратегиялардын ишке ашырылышы Германия элине жана бүт-
күл адамзатка сансыз балээлерди алып келген.

Гитлердин нацисттик геостратегиясынын негизинде Гер-
мания жана анын аймактык экспансиясы үчүн кенен «жашоо 
мейкиндигин» жеңип алууга умтулуу жаткан. Анын Евразияны 
(Хартлендди) ээлеп алуу, геосаясий жактан өтө маанилүү болгон 
субаймактарды Германиянын толук көзөмөлүнө өткөрүү, Түндүк 
Африканы экспансиялоо жана аны Германиянын өнөр жайын 
чийки заттар менен камсыздоочу базага айландыруу жана кур-
гактыктагы белгилүү аймактарда Германиянын аскердик база-
ларын орнотуу аркылуу душмандардын колониалдык жерлерин 
басып алуу боюнча геосаясий пландары – мамлекеттер аралык 
олуттуу кагылышууларга алып келбей коймок эмес.

Гитлер адегенде Советтер Союзу менен өз ара түшү нүшүүгө 
жетишип, өзүнүн шериктери Жапония жана Италия менен бир-
геликте негизги соккуну Улуу Британия менен Францияга жана 
алардын колониалдык аймактарына багыттаган. Гитлер ошол 
мезгилдин бардык геосаясий жана геостратегиялык теорияла-
рын жана стратегияларын жакшы билген. Италиянын, Жапония-
нын жана Орусиянын кызыкчылыктарын чектөө аркылуу Герма-
ния дүйнөгө үстөмдүк кылууга жетише алат деп ойлогон Гитлер. 

Жапониянын жаңы аймактарга ээ болууга байланышкан ум-
тулууларын Түштүк-Чыгыш Азия менен Алыскы Чыгышка ба-
гыттоо аркылуу анын таасирин узак убакытка чейин токтотуп 
турууга болот деп эсептеген ал. Ал эми Италия Германиянын 
«жашоо мейкиндигин» кеңейтүүгө жардам бермек. 1939-жылы 
СССР менен Германиянын бири-бирине кол салбоо тууралуу 
10-жылдык келишимине кол коюлгандан кийин 

Гитлер жана Германиянын тышкы иштер министри Риб-
бентроп Орусияны Чыгышка, тактап айтканда, Жапонияга кар-
шы койуу планын ойлой башташат.

Англияга «дүйнөлүк аренада мындан ары орун жок» деп 
ишенген Гитлер Улуу Британия кыйрагандан кийин Германия-
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нын «континенталдык» дүйнөлүк үстөмдүккө ээ болушуна эч 
нерсе тоскоолдук кыла албайт деп эсептеген.Орусияга Перс бу-
луңу жана Аравия деңизи аркылуу тоңбогон Индия океанына 
чыгууга мүмкүндүк берүү жана Түркияны Улуу Британия менен 
байланышты токтотууга мажбурлоо аркылуу Германия бул өл-
көлөрдү өзүнүн таасир чөйрөсүнө киргизе алат деп эсептеген ал. 
Кийинчерээк Гитлер Улуу Британиянын ошол аймактагы коло-
нияларын басып алуу аркылуу Хартленддин «Жаңы геосаясий 
өзөгүн» түзүүнү ойлогон («Берлин – Рим – Москва – Токио» деп 
аталган жаңы геосаясий өзөктү түзүү идеясы – Гитлердин геосая-
сий стратегиясынын негизги өзгөчөлүгү болгон. Ал К.Хаусхофер-
дин белгилүү стратегиясынан ушунусу менен айырмаланган).

Гитлер өзүнүн геостратегиялык программасына Карадеңиз 
кысыктары жөнүндөгү Дунай Конвенциясын кайрадан карап чы-
гууну (1854-жылы Дунай комиссиясы Босфор менен Дарданел-
лы кысыктарын чо гуу пайдалануу тууралуу статусту аныктоого 
байланышкан документти кабыл алган), кысыктарга жана СССР-
га чыгууга мүмкүнчүлүк түзө турган жаңы конвенцияны даяр-
доону (буга Түркия, Италия жана СССР катышуусу керек болгон) 
дагы киргизген. 

Гитлердин геостратегиялык пландарына Кытай кирген 
эмес. Анткени калкынын саны эбегейсиз көп жана өзүнчө мамле-
кет-цивилизация болуп саналган Кытайга карата багытталган ар 
бир агрессиялык же колониалдык ниет сөзсүз ийгиликсиз болот 
деп эсептеген ал. Ошондуктан бул маселени Гитлер толугу менен 
Жапонияга жүктөгөн.

АКШны келечектеги «кургактык менен деңиздин тирешүүсү-
нүн» алкагында караган германдык геостратегия бул англо-сак-
сондук мамлекет менен эсептешүүнү кийинкиге калтырган. 

1980-жылга чейин АКШ дүйнөгө олуттуу коркунуч жарат-
пайт деп эсептеген Гитлер. Анын болжолу боюнча 1980-жыл-
дардан баштап, Континенталдык Европа, Германиянын жетек-
чилиги астында, АКШга каршы күрөштү баштайт, ал эми Сталин 
менен түзүлө турган болжолдуу альянс (СССР менен келишим) 
АКШга Европанын ичинде да, Евразиянын ичинде да эч кандай 
мүмкүнчүлүк калтырбайт.
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Жогоруда көрүнүп тургандай, Гитлердин дүйнөгө үстөмдүк 
кылууга байланышкан пландарында СССР бир эле учурда душ-
ман жана шерик катары каралган. Ошол мезгилде Гитлер СССР 
менен тирешүү Германияны ал ээлеген бардык нерселерден кур 
калтырышы мүмкүн, ошондуктан анча-мынча нерселерге макул 
болуп, бул мамлекет менен чогуу аракет кылуу керек деп эсеп-
теген Гитлер. Ошондуктан СССРды тынчытуу үчүн Гитлер 1939-
жылы анын Прибалтия мамлекеттери менен Финляндияга, ал 
эми 1940-жылы Балкандарга да ээлик кылышына тоскоолдук 
кылган эмес.

Андан тышкары, Үч мамлекеттен түзүлгөн Бирикме (Гер-
мания,Италия,Япония) менен СССРдын ортосундагы «Төрт та-
раптуу пактка» кол коюлушу деле Сталиндин демилгеси менен 
эмес, (орус тарыхчылары айткандай) Гитлердин геостратегия-
лык пландарынын негизинде даярдалган. Бул документте сүй-
лөшүүлөр учурунда каралган Евразияга жана Африкага таасир 
тийгизүүчү чөйрөлөр тууралуу маселелер, ал эми жашыруун 
протоколдун долбоорунда АКШга каршы күрөштүн келечектеги 
меридиандык багыттарынын принциптери бекитилген. Мындан 
тышкары, бул документте Кара деңиз кысыктары боюнча жаңы 
Конвенция кабыл алуу маселеси, Советтер Союзунун өзүнүн со-
гуш-деңиз жана соода флотун тоскоолдуксуз өткөрүү укугу, Ин-
дия океанынын аймагында жана башка аймактарда жаңы коло-
нияларды басып алуу пландары чагылдырылган. 

Бирок мунун баары, чынында, Гитлердин чыныгы геостра-
тегиялык пландарына тап-такыр туура келген эмес. Евразиянын 
континенталдык бөлүгүн, тактап айтканда, Хартлендди ал бирөө 
менен бөлүшүү жөнүндө ойлогон да эмес. Ошондуктан 

Үч мамлекеттен турган бирикме менен СССРдын ортосунда 
сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда немец стратегтери Гитлер-
ден Советтер Союзуна кол салуу боюнча «Барбаросса» деп атал-
ган жашыруун план иштеп чыгууга буйрук алышкан.Бул план 
боюнча, Улуу Британияны толук жеңүү үчүн Германия кыска 
убакыттын ичинде СССды өтө тездик менен кыйратып, «Волга-
дан баштап Архангельскке чейинки» аймактарды өзүнүн көзө-
мөлүнө алышы керек болгон.
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«Европалык интеграция» деп аталган стратегиялык докт-
ринаны ишке ашыруу жана СССР жеңилгенден кийин анын ев-
разиялык аймактарын жана Европаны ээлөө – Гитлердин маани-
лүү геостратегиялык пландарынын бири болгон. Немецтердин 
пландарында «Европалык Экономикалык бирикмени», «Европа-
лык Соода Бирикмесин» жана «Европалык Борбордук Банкты» 
түзүү жана алардын штаб-квартираларын Берлинге жайгашты-
руу каралган. 

Жаңы аймактарда заманбап транспорттук-коммуникация-
лык системаларды орнотууга, чийки жана ресурстук базаларды 
түзүүгө жана аларды бир борбордон башкарууга Гитлер өзгөчө 
көңүл бурган. Голландиянын Роттердам шаарын ал Европанын 
борбордук жүк ташуу портуна, ал эми Рейн – Майн – Дунай деп 
аталган каналдар системасын ички суу жолдоруна айландырууну 
пландаштырган. Тез жүрүүчү жаңы автомагистралдар менен суу 
жана темиржолдору Хартленддин чоң аймактары менен шаарла-
рын бири-бирине байланыштырып, экономикалык бирикменин 
ичиндеги байланыштарды бекемдеп, Европанын ички чек арала-
рын жойушу керек болгон.

Гитлердин геоэкономикалык доктринасында жаңы аймак-
тарды башкаруу маселелери да кеңири каралган. Алардын ай-
рымдары так белгиленген багыттарга бөлүштүрүлгөн: өнөр жай 
аймактары, чийки зат булактары, азык-түлүк, эмгек ресурстары 
ж.б. Башкалары, мисалы, Чехословакия, өз көз карандысызды-
гын толук жоготмок, ал эми Советтер Союзунан (Орусия) калган 
аймактар Уралдын ары жагындагы Сибирде кичинекей бир мам-
лекет катары сакталмак. 

Калган аймактар түздөн-түз Германияга, анын губернияла-
ры же провинциялары катары кошулмак жана алардын аталыш-
тары да өзгөртүлмөк.

Гитлердин Европа менен СССРды жаңыча куруу боюнча 
планы – өтө чоң жана фантастикалык геоэкономикалык, геост-
ратегиялык жана геосаясий доктрина болгон. Бүгүнкү күндөгү 
Европалык Союз менен Гитлердин «Европалык интеграция» деп 
аталган планынын ортосундагы негизги айырмачылык – Европа 
өлкөлөрүнүн өз ыктыяры менен биригүүсүндө жана Европалык 
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Союздун ар бир мүчөсүнүн укугунун корголушунда жана башка-
руу принциптеринин сакталышында жатат. 

§ 3.2. Жапониянын геосаясаты

Жапония Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде Гитлердин 
фашисттик коалициясынын негизги шериги болгон. 1868-жыл-
дан баштап Жапония өзүнүн экономикасын жигердүү түрдө мо-
дернизациялоого киришип, Батыштын индустриалдык жактан 
өнүккөн өлкөлөрүнө өз эшигин ачкан.Мэйдзи революциясынан 
кийин Жапонияда «билимге таянып башкаруу» тартиби бекити-
лип, өлкө, кыска убакыттын ичинде экономикалык жана согуш-
өнөр жай жагынан Түштүк – Чыгыш Азиядагы эң күчтүү мамле-
кетке айланып, тез аранын ичинде өзүнүн аймактагы геосаясий 
абалын кеңейтүүгө киришкен. 

Жапония империясынын жана Жапониядагы ири капита-
листтик ишканалардын керектөө-талаптары тез арада эле көбө-
йүп, мунун натыйжасында Жапония жаңы чийки заттарга жана 
колонияларга ээ болууга умтула баштаган. Ошентип Жапония 
Алыскы Чыгышта, Түштүк – Чыгыш Азияда жана Түштүк деңиз-
деринде Улуу Британия, АКШ жана ошол аймактардагы жерги-
ликтүү мамлекеттер жана элдер менен тиреше баштаган.

Жапония Батыштын империалисттик мамлекеттеринин бир-
гелешкен аскердик күчтөрүнүн Түштүк – Чыгыш Азияга кирүүсү-
нөн кийин кол коюлган келишимдердин жана 1894–1904-жыл-
дардагы келишимдердин анти-жапониялык кесепеттерин жок 
кылууга жана өзүнүн бузулган кызыкчылыктары менен жогот-
кон ордун калыбына келтирүүгө көп жылдар бою аракет кылган. 

Изилдөөчүлөр Жапониянын бул багыттагы жигер дүү лүгүн 
Азиазизм деп аташкан жана аны бул өлкөнүн эки негизги геосая-
сий максаттарынын бири деп аныкташат.

Өлкөнүн экинчи негизги геосаясий максаты – Кытайдын, 
СССРдын айрым аймактарын жана батыш өлкөлөрүнүн Түштүк-
Чыгыш Азиядагы, ошондой эле Алыскы Чыгыштагы колонияла-



Али Гасанов106

рын басып алуу, тактап айтканда, ошол аймактын толук кандуу 
кожоюну болуу болгон.

Жапониянын геосаясатын – көз карандысыз жана Герма-
ниянын геосаясатынан көз каранды деп шарттуу түрдө эки ба-
гытка бөлүүгө болот.Көз карандысыз деп эсептелинген Киоттук 
геосаясий багыт ушундай геосаясий борборлордун бири болгон. 
Бул геосаясий теория «Жапония геосаясатынын манифести» деп 
аталган эмгектин автору С.Камаки тарабынан Киотодогу Импе-
ратордук университетте иштеп чыгарылган жана Жапониянын 
Экинчи дүйнөлүк согушка чейинки алдыңкы теорияларынын 
бири болуп саналат.

Токугава династиясына караштуу сёгундардын 1603-жыл-
дан баштап 1867-жылга чейинки эки жүз жылдан ашуун убакыт 
башкаруусунан кийин императордук бийлик Жапонияны өзүнүн 
бийлиги астында бириктирүүгө жетишип, ХХ-кылымдын бирин-
чи жарымында өлкөнүн экономикасын модернизациялоону ая-
гына жеткирген.Киото геосаясий борборунун окумуштуулары 
Камаки баш болуп тез аранын ичинде өлкөнү улуу аймактык 
державага жана Азиядагы гегемонияга айландыруу боюнча гео-
саясий доктрина иштеп чыгышкан. Алардын бул доктринасы 
Токугава башкарган мезгилдин аягында эле калыптанып калган 
«улуттук өнүгүү» геосаясий идеясына негизделген.Жапония тез 
арада эле Түштүк – Чыгыш Азияга жана бүткүл дүйнөгө өзүнүн 
жаңы геосаясий талаптарын көргөзө баштаган. 

Киотолук геосаясий доктринанын негизги максаттары Жа-
пониянын биримдигин жана Жапон элинин улуттук артыкчы-
лыгынын бүтүн Түштүк – Азия тарабынан кабыл алынышын 
камсыздоо(Германиянын улуттук шовинизм саясатынын жапо-
ниялык варианты) жана ошонун негизинде «Улуу Чыгыш – Азия-
лык Жапон Империясын» түзүү болгон. 

Киотолук окумуштуулар Түштүк – Чыгыш Азиянын вестер-
низациясын (батышташуусун) азайтып, ал жердин жапониза-
цияланышын күчөтүүгө жана ошонун негизинде ал аймакта Жа-
пониянын үстөмдүк кылуусун камсыздоого умтулушкан.

Жапониянын экинчи негизги геостратегиялык теориясы – 
«Жапония геосаясатынын германиялык варианты» деп аталган. 
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Ал теория немецтердин геосаясатынан көз каранды деп эсепте-
линген. Жапония геосаясатынын биринчи багыты көз каранды-
сыз геосаясий теория катары каралса, экинчи багыты анын ата-
лышынан эле көрүнүп тургандай немецтердин таасири астында 
калыптанып, өлкөнүн расмий геостратегиялык доктринасына 
айланган. 

Бул багытты жактоочулар Р. Челлендин «Мамлекет – жа-
шоонун бир түрү сыяктуу» деп аталган китебиндеги жоболорго 
жана К.Хаусхофердин геосаясий идеяларына таянып, «Жапония-
нын жашоо мейкиндигин пландаштыруу» деп аталган геосаясий 
доктринаны иштеп чыгышкан. Алар ушул доктрина аркылуу 
Жапониянын 1920–1940-жылдардагы расмий мамлекеттик сая-
сатын аныктоого аракет жасашкан.

Аталган доктринага ылайык Жапония эки бөлүккө – өлкөнүн 
борбордук аймагына жана анын колонияларына бөлүнгөн. Мын-
дай геосаясий түзүмдүн борбору Жапониянын негизги аймагын-
да жайгашкан, ал эми анын колонияларына Маньчжурия, Корея 
жана Формоз аралдары кирген.

Бул багытты жактоочулар 1940-жылы түзүлгөн Жапония 
геосаясий коомунун жана Жалпы Согуштар Институтунун кыз-
маткерлеринин негизги бөлүгүн түзгөн. Изилдөөчүлөрдүн пики-
ринде, өлкөнүн дал ушул геосаясий багыттын өкүлдөрүнөн тур-
ган алдыңкы окумуштуулары мамлекеттик кызматкерлер жана 
саясатчылар менен биригип, Жапониянын мамлекеттик геостра-
тегиясын иштеп чыгышып, анын Экинчи Дүйнөлүк согуш мезги-
линде Германия тарапта катышуусун аныкташкан.

Жапон геосаясатында ошол мезгилде үстөмдүк кылып тур-
ган эки идеяны белгилөөгө болот: биринчиси – «паназиазизм» 
экинчиси – «жапониялык евразия». Биринчи идеяда согуштан 
кийин «Чыгыш – Азиялык Жапония Империясын» түзүү карал-
са, экинчи идеяда Жапониянын бүткүл Евразияга үстөмдүк кы-
луусун камсыздоо каралган. 

«Паназиазизм» идеясы жапон улуттук – социалисттеринин 
лидери Икки Китанын (1883–1936) 1923-жылы жарыяланган 
«Жапонияны кайрадан куруу» деп аталган китебинде (Гитлер-
дин «Майн Кампф» деп аталган китебинин өзүнчө Жапониялык 



Али Гасанов108

варианты) чагылдырылган. Өзүнүн бул эмгегинде Икки Кита 
Жапонияны кайрадан куруу жана андан ары өнүктүрүү боюнча 
геостратегиялык планын негиздеген. Бул китеп согуш мезгилин-
де «жапон улутчулдарынын» Библиясы болуп калган.1

Китанын геосаясий планы боюнча, өлкөдө Германия бий-
лигине окшош улуттук – социалисттик бийлик орнотулган соң 
Жапония, Германия менен биргеликте дүйнөнү кайрадан бө-
лүштүрүү күрөшүн башташы керек болгон. Болочок согушта 
Жапониянын миссиясы – «Түштүк – Чыгыш Азия элдерин импе-
риализмден бошотуу» жана дүйнөнү «адилеттүү бөлүштүрүү» 
аркылуу «Евразиялык Жапониялык Империя» түзүү деп түшүн-
дүрүлгөн.

1920-жылдарда жапон бийлигин жетектеген генерал Тана-
ка Гиитинин идеялары Китага анын геостратегиялык (согуш-
тук) доктринасын түзүүдө дем берген. Гиитинин Жапониянын 
«жашоо мейкиндигин» азиялык материктеги аймактардын эсе-
бинен кеңейтүү зарылдыгы жөнүндөгү идеясы өлкөнүн расмий 
геосаясий стратегиясынын пайдубалы болуп калган. Дал ушул 
Гиити бийликте турган кезде, 1927-жылы Жапония менен Гер-
маниянын ортосунда «Танаки меморандуму» деп аталган жашы-
руун келишимге кол коюлган. Бул келишимде АКШнын материк-
теги таасирдүүлүгүнүн Жапония тарабынан жок кылынышы, 
АКШнын колонияларынын Жапониянын көзөмөлүнө өтүшү 
жана башка жашыруун согуш пландары жөнүндө программа бел-
гиленген. 

1940-жылы, Жапониянын жаңы шайланган премьер-ми-
нистри КоноэФумимаро«Улуу Чыгыш – Азиялык өнүгүү чөйрө-
сүн» түзүү тууралуу ниетин билдирген. 

Ал чөйрөдө Жапония гегемондун милдетин аткар мак. 
1941-жылдын декабрь айында Жапон армиясы АКШнын Гавай 
аралдарындагы Перл-Харбор деп аталган согуш-деңиз базасына 
абадан кол салып, анын Тынч океандагы согуш флотун кыйроого 
учураткан.

1942-жылы Жапониянын бийлигине бул өлкөнүн тарыхын-
дагы эң экстремисттик премьер-министр деп эсептелинген ге-

1  Желтов В.В., Желтов М.В. Көрсөтүлгөн эмгек, 188 б. 
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нерал Тодзё Хидекикелип, өзүнүн жаңы геосаясий концепциясы 
жөнүндө жарыялаган. Анын жаңы концепциясына ылайык Жа-
пония Улуу Британиянын, АКШнын жана СССРдын Түштүк – Чы-
гыш Азиядагы көзөмөлгө алган жерлерине кирип, аларды өзүнө 
кошуп алышы керек болгон. 1942–1943-жылдары Хидеки, Түш-
түк деңиздердин айланасындагы аймактар менен өлкөлөрдү, 
ошондой эле Кытайдын бир бөлүгүн басып алып, ошол аймак-
тардын баарында өз бийлигин орноткон.

Жапониянын «Жапониялык Евразия» деп аталган экинчи 
негизги геосаясий теориясы англо-америкалык атлантикалык 
геосаясатка альтернатива иштеп чыгууга багытталган концеп-
ция катары каралган. Бул геосаясий теориянын негиздөөчүсү 
жапон саясатчысы Коноэ Фумимаро (1891-1945) болгон. Анын 
пикиринде, Жапониянын ички саясатында «жаңы түзүм» түзү-
лүп, бардык саясий партиялар жоюлуп, саясий башкаруу чөйрө-
сүнүн баары «Бирдиктүү Императордук Ассоциацияга» бириги-
ши керек болгон.Чындыгында бул принцип Гитлердин «бир улут 
– бир фюрер – бир партия» деген идеясына негизделип, улутчул 
– социалисттик өкмөттү түзүүнү божомолдогон.

Мындан тышкары, «Жапониялык евразия» теориясын жак-
тоочулар «Улуу Чыгыш – Азиялык биргелешкен гүлдөп-өнүгүү 
чөйрөсү» деп аталган аймак түзүү аркылуу бул жерде борбор-
доштурулган башкаруу системасын орнотууга умтулушкан.

Бул концепцияны жактоочулар кургактык жана деңиз мам-
лекеттеринен жаңы геостратегиялык бирикмени түзүп, аны 
АКШ менен Улуу Британиянын учурдагы жана келечектеги дүй-
нөлүк үстөмдүгүнө каршы койуу зарыл деп эсептешкен. 

Коноэ үч жолу Жапониянын премьер-министри болгон жана 
ошол мезгилде өзүнүн геосаясий идеяларын ишке ашыруу үчүн 
олуттуу аракеттерди жасаган. Коноэ 1940-жылы Германия жана 
Италия менен «Үчтөн түзүлгөн пакт» деп аталган келишимге кол 
койгон. 

Айрым изилдөөчүлөрдүн маалыматтарына ылайык Коноэ 
согушка чейин Жапония менен АКШнын эки тараптуу мамиле-
лерин жөнгө салып, келишпестиктерди жана карама-каршы-
лыктарды жойуунун ар түрдүү жолдорун издөө үчүн АКШнын 
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президенти Ф. Рузвельт менен жекече сүйлөшүүгө бир нече ирет 
аракет кылган, бирок анын аракеттери натыйжасыз болгондук-
тан ал өзүнүн көңүлүн толук бойдон Германияга бурган.1

Ошентип Жапониянын Экинчи Дүйнөлүк согуштун алдында 
жана согуш учурунда жүргүзгөн геосаясий багытыклассикалык 
немец геосаясатчысы Хаусхофердин «Берлин – Москва – Токио» 
деп аталган геосаясий өзөк тууралуу идеясынын таасири астын-
да калыптанып, Жапониянын Алыскы Чыгышта, Түштүк – Чы-
гыш Азияда жана Тынч океан аймагында үстөмдүк кылуусун 
камсыздоого багытталган. Жапония бул согуштан эмнени каа-
ларын жана эмнени күтөрүн так аныктаган мамлекеттердин ка-
тарына кирген жана бул нерсе анын геосаясий концепциясында 
чагылдырылган.

§ 3.3. СССРдын геосаясаты

Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилиндеги чоң геостратегдердин 
бири Иосиф (Жугашвили) Сталин (1879–1953) болгон. 1922-жыл-
дан баштап өзү каза болгонго чейин Коммунисттик партияны, ал 
эми 1941-жылдан баштап Совет өкмөтүн да жетектеген Сталин 
өлкөдө күчтүү диктатордук режим орнотууга жетишкен. 

Сталин кенен геосаясий ой жүгүрткөн эрктүү, ишке жөн-
дөмдүү, көрүнүктүү саясий жана мамлекеттик ишмер болгон. 
Теги орус болбогонуна карабастан ал орус мамлекеттүүлүгүнүн 
чыныгы патриоту болгон жана өзүнүн бүтүн өмүрүн ошол орус 
мамлекеттүүлүгүнүн негизинде түзүлгөн СССРдын кызыкчы-
лыктарын коргоого, аны бекемдөөгө жана кеңейтүүгө арнаган.

Сталиндин геосаясий ой жүгүртүүсүнүн маңызы бүткүл дүй-
нөдө пролетариаттын диктатурасына таянган социалисттик өл-
көлөрдү көбөйтүп, аларды бирдиктүү бир системага бириктирип 
жана СССРды ошол системанын идеялык-саясий борборуна ай-
ландыруу болгон.

Сталиндин Евразиядагы жана баарынан мурда мурдагы Орус 
1  Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геосаясат жана саясий география. М., 2005, 

79-80 б. 
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империясынын бардык аймактарында социализмди куруудагы, 
СССРды түзүүдөгү, аны Чыгыш менен Батышка жайылтуудагы, 
1918-жылы капиталисттик өлкөлөр тарабынан жүргүзүлгөн 
«СССРды обочолонтуу» саясатынын ишке ашпай калышындагы 
жана СССРдын эл аралык аренада таанылышындагы орду негиз-
ги жана чечүүчү болгон. Сталин ошондой эле Чыгыш Европадагы 
социалисттик өлкөлөрдү бир геосаясий жана аскердик бирик-
меге бириктирүү идеясынын автору жана негиздөөчүсү болгон. 
Мындай бирикме СССР Экинчи Дүйнөлүк согушта жеңишке жет-
кенден кийин түзүлүп, Батышка каршы багытталган.

Сталин жана АКШ менен Улуу Британиянын ошол кездеги 
жетекчилери тарыхка «Ялтин-Потсдам геосаясий доорунун не-
гизин» түзгөн негизги дүйнөлүк лидерлер катары киришкен.

Сталин ошондой эле Экинчи Дүйнөлүк согуш аяктагандан 
кийин дүйнөдө таптык жана идеология лык тирешүүнүн демил-
гечилеринин жана ага дем берүү чүлөрдүн бири болуп калган. 
Мындан тышкары, «кансыз согуш» башталып, 50-жылдан ашуун 
убакыт бою адамзатка термоядердик коркунуч сакталып турган 
кез де эки согуштук – саясий бирикмелердин, НАТО ме нен Варша-
ва Келишими Уюмунун ортосундагы ти решүүдө бир тарапты дал 
ушул Сталин жана СССР жетектеген. 

Сталиндик мезгилде пайда болуп, жарым кылым бою адам-
затты таптык системага байланышкан кагылышуулар менен 
коркуткан дүйнөлүк социалисттик система жана СССРдын өзү 
кансыз согушта жеңилүүгө дуушар болушуп, 1991-жылы тары-
хый аренадан чыгып калышкан.

§ 3.4. Улуу Британиянын геосаясаты

Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде Улуу Британия нын 
жана бүткүл ХХ-кылымдын эң интеллектуалдуу жана мамлекет-
тик ишмерлердин бири Уинстон Черчилль (1874-1965) болгон. 
Геосаясий ой жүгүртүүсү абдан жакшы болгон Уинстон Черчилль 
тарыхка өз мезгилиндеги көрүнүктүү коомдук-саясий ишмер-
лердин бири катары кирген. Ал дээрлик 10-жыл бою Улуу Брита-



Али Гасанов112

ниянын премьер-министри болуп, тирүү кезинде эле эң кадыр-
луу мамлекеттик ишмерлердин бири болуп эсептелген. 

Ал мамлекет жетекчиси болгонунан тышкары журналист, 
танк менен учактардын конструктору, саясатчы, тарыхчы да 
болгон. Ар бир кесипте ал жогорку деңгээлде болгон. Мындан 
тышкары ал батыш европалык интеграцияны негиздөөчүлөрдүн 
бири болгон. 

Черчилль өзүнүн бардык өмүрүн Улуу Британияны көтө-
рүүгө жана анын дүйнөлүк саясатта үстөмдүк кылууга жети-
шүүсүнө арнап, анын экономикалык, саясий, согуштук, маданий 
жана башка чөйрөлөрдө өнүгүүсү жөнүндө кам көрүп, ийгилик-
терге жетишкен.

Өзүнүн айланасына дайыма акылдуу адамдарды чогулткан 
Черчилль, өз мезгилинин көрүнүктүү жана көсөм геосаясатчысы 
жана геостратегиячысы болгон.

Черчилль антигитлердик коалициянын бүтүндүгүн жана Со-
веттер Союзу менен кызматташуунун натыйжалуулугун сактоо 
үчүн эбегейсиз чоң аракет жасаган саясий жана мамлекеттик иш-
мерлердин бири болгон. Ал согуш аяктагандан кийин Европада 
жана бардык дүйнөдө башталган таасир чөйрөсү үчүн күрөштүн 
негизги теоретиктеринин бири деген макамга ээ болгон.

Ошол мезгилде Черчильдин геосаясий ишмердүү лү гүнүн 
негизинде төмөнкү нерселер турган: СССРды Батыштык Евро-
падан мүмкүн болушунча алыс кармап, социализмдин дүйнөгө 
жайылуусуна тоскоолдук кылуу, АКШ менен Улуу Британиянын 
ортосунда стратегиялык бирикме түзүү жана ошол бирикменин 
таасирин бүткүл дүйнөгө жайылтуу.

Черчилль ошондой эле СССРга жана анын социалисттик би-
рикмесине каршы «кансыз согуштун» негизги авторлорунун 
бири болгон. Дүйнөдө тынчтыкты сактоо, бири-бирине каршы 
турган тараптарды согуштан токтотуу, Европалык Союз түзүү 
идеясын ишке ашыруу жана башка ушул сыяктуу нерселерди 
ишке ашыруу үчүн атомдук куралды пайдалануу доктринасы 
ошол мезгилдеги мамлекеттердин арасынан дал ушул Черчилль-
ге таандык болгон.
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Интеллекти жана геосаясий ой жүгүртүүсү өзгөчө болгон бул 
улуу саясий, коомдук жана мамлекеттик ишмерди анын заман-
даштарыбайыркы дүйнөнүн легендарлуу каармандары – Цезарь-
га, Цицеронго жана башкаларга салыштырышкан.

Черчилльдин «Дүйнөлүк кризис» (1923–1929) деп аталган 
төрт томдук эмгеги, «Экинчи дүйнөлүк согуш» (1948–1954) деп 
аталган алты томдук эмгеги жана башка көптөгөн китептери ХХ-
кылымдагы геосаясаттын тарыхынын алмаштырылгыс булакта-
рынын катарына кирет.

§ 3.5. Америка Кошмо Штаттарынын  
геосаясаты

Согуш мезгилиндеги негизги инсандардын бири АКШнын 
президенти Франклин Рузвельт (1882–1945) болгон. Ал акылдуу 
жана амбициялуу мамлекеттик ишмер жана согуш стратеги бол-
гон. Ал ошондой эле геостратег катары да терең ой жүгүрткөн. 

Рузвельт – улуу мамлекеттик ишмер жана АКШнын тарыхын-
да төрт жолу президент болуп шайланган жалгыз адам болгон.

Гарвард Университетинин бүтүрүүчүсү болгон Рузвельт 
АКШны башкарып турган мезгилде өзүнүн айланасына глобал-
дуу жана терең ой жүгүрткөн стратег – интеллектуалдарды чо-
гултуп, өлкөнү дүйнөдөгү №1-чи мамлекетке айландырып, анын 
Европа менен стратегиялык жактан биригишине жана конти-
нентке туруктуу таасир тийгизишине жетишкен.

Рузвельттин коомдук жашоонун кеңири тармактарын кам-
тыган «Жаңы багыт» деп аталган реформалары АКШда мамле-
кеттик жана экономикалык мамилелердин прогрессивдүү түрлө-
рүн жаратып, Американы кыска убакыттын ичинде эң өнүккөн 
мамлекетке айландырган.

Мындан тышкары, Рузвельт, АКШ үчүн салттуу болуп калган 
«Коопсуздукка обочолонуу аркылуу жетишүү» геостратегиясы-
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нан баш тартып, эркин атаандашуу1 болуп турган жагдайда «со-
гуш жагынан дүйнөгө үстөмдүк кылуу» тактикасын кабыл алып, 
аны ишке ашырган.

Биринчи Дүйнөлүк согуштан кийин АКШнын 28-чи пре-
зиденти Вудро Вильсон тарабынан сунушталган либералдык 
тышкы саясатты Рузвельт күн тартибине гана койбостон, аны 
1930-жылдардан кийин өлкөнүн расмий дипломатиялык багы-
тына айландырган.

Вильсондун либералдык – интернационалдык идеяларын 
улантуучулардын дагы бири америкалык окумуштуу жана ошол 
кездеги көрүнүктүү геосаясатчыИсайя Боумен (1878 – 1950) бол-
гон.2

Вильсондун «Он төрт пункт» деп аталган эмгеги менен таа-
сирленген Боумен өзүнүн «Жаңы дүйнө» деп аталган китебинде 
(1921) либералдык интернационализмдоктринасын сунуштаган. 
Ал адамзат тарыхындагы экспансионизмге чекит койууга чакыр-
ган жана либералдык мамилелердин, эркин сооданын жана эко-
номикалык атаандаштыктын мезгили келгендигин жарыялаган. 
Анын негизги идеяларынын бирине ылайык АКШ обочолонуу 
концепциясынан баш тартып, Европанын, Азиянын, Тынч жана 
Атлантика океандарынын жээктеги мамлекеттери менен ар та-
раптуу соода – экономикалык мамилелерди түзүп, дагы башка 
либералдык иш-аракеттер менен алек болушу керек.

1  Либералдык эл аралык мамилелер теориясын Вудро Вильсон (1856–
1924) сунуштаган. Биринчи Дүйнөлүк согуш – акыркы планетардык тирешүү 
болот деп эсептеген В. Вильсон «демократия үчүн тынчтыкты сактоону» өзү-
нүн максаты деп жарыялаган. 1919-жылдагы Париж конференциясында Виль-
сон өзүнүн «Он төрт пунктун» көрсөтүп, либералдык дүйнөлүк тартипти орно-
туунун жаңы либералдык үлгүсүн сунуштаган. Анын сунушу ачык дипломатия, 
деңизде эркин сүзүү, баарынын жапырт куралсыздануусу, соода тоскоолдукта-
рын жок кылуу, колониалдык талаштарды калыс чечүү, Бельгияны калыбына 
келтирүү, Советтик Орусиянын аймагынан аскерлерди чыгаруу, Улуттардын 
Лигасын түзүү, ар бир элдин өз тагдырын өз алдынча чечүү укугу жана башка 
ушул сыяктуу либералдык идеяларды камтыган.

2 1917–1950-жылдарда АКШнын тышкы мамилелер боюнча Кеңешинин 
мүдүрү катары иштеген окумуштуу, Вильсон тарабынан сунушталган белгилүү 
«он төрт пункттун» авторлорунун бири болгон жана АКШнын бардык прези-
денттери кеңеш үчүн ага кайрылышкан.
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Вильсон менен Боумендин либералдык тышкы саясат туура-
луу идеяларын колдогон Рузвельт аларды ишке ашырууга кириш-
кен. 1933-жылы АКШ менен СССРдын ортосунда дипломатиялык 
мамилелердин түзүлүшү да дал ушул либералдык тышкы сая-
саттын жана президент Рузвельттин саясий эркинин натыйжасы 
болгон.

Рузвельттин геосаясий доктринасы АКШнын со гуш-деңиз 
күчтөрүн бекемдөө, кургактыктагы жана деңиздеги башка чоң 
мамлекеттердин жанына аскердик жана соода базаларын орно-
туу жана АКШнын ошол аймактардагы таасирин көбөйтүү аркы-
луу дүйнөлүк океандарга чыгуу зарылчылыгына негизделген. 

Өз өлкөсүнүн согуштук-географиялык жана геостра тегиялык 
абалынын бардык артыкчылыктарын эске алган Рузвельт өл-
көнү коргоо же анын коопсуздугун камсыздоо жөнүндө эмес (ал 
кезде америкалыктар төрт тарабынан тең океан жана деңиздер 
менен курчалган АКШнын аймагына бирөө кол салышы мүмкүн 
деп ойлошкон да эмес) башка өлкөлөрдө анын деңиз базаларын 
орнотуу жана дүйнөнүн негизги аймактарында аскердик базала-
рын орнотуу аркылуу АКШнын ошол аймактарга карата таасирин 
күчөтүү жөнүндө көбүрөөк ойлогон. 

«Монро доктринасына»1 таянган Рузвельт Түндүк жана Түш-
түк Американы бириктирүүнү, Латын Америка өлкөлөрү менен 
жакшы мамиле курууну жана АКШнын Батыш жарым шарында-
гы таасирдүүлүгүн күчөтүүнү – өз өлкөсүнүн негизги геосаясий 
максаттары катары эсептеген. 

Рузвельт СССР менен кошо антигитлердик коалицияга ки-
рип, СССРдын Чыгыш Европадагы аракеттерине каршы чыкпаса 
да анын АКШнын Батыш Европадагы (ленд-лиза программасы-
нын алкагында) таасирдүүлүгүн сактоодо жана күчөтүүдө жа-
саган аракеттери ага чоң даңк алып келген. Рузвельттин мезги-

1 Монро доктринасы – АКШнын Монро деп аталган президентинин 
1823-жылдын 2 – декабрында Конгресске кайрылуусунда чагылдырылган 
геостратегиялык план. Бул доктринага ылайык дүйнө Европа менен АКШнын 
ортосундагы таасир чөйрөлөрүнө бөлүнөт. Автордун ою боюнча европалык-
тардын континенттеги жана бүткүл дүйнөдөгү иштерине АКШ кийгилишпеши 
керек, ал эми европалыктар батыш жарым шарындагы иштерге кимдир бирөө-
лөрдүн кийгилишүүсүнө жол бербеши керек.
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линде башталып, кийинки президенттер тарабынан улантылган 
Атлантизм геосаясий концепциясы АКШ ны дүйнөнүн эң күчтүү 
мамлекетине гана айландырбастан аны бүткүл капиталисттик 
дүйнөнүн кызыкчылыктарын билдирүүчү өлкөгө айландырган.

Рузвельт 1933–1945-жылдардагы америкалык геосаясий 
стратегиянын негизги багыттарын белгилеген. Боумендин ли-
бералдык тышкы саясатын кабыл алуу, Америка үчүн салттуу 
болуп калган обочолонуу саясатын токтотуу жана өлкөнү евро-
палык жана дүйнөлүк державага айландыруу – Рузвельт жүргүз-
гөн саясаттын багыттарынын бири болгон.Рузвельт жүргүзгөн 
саясаттын дагы бир багыты – «обочолонгон» Американын айма-
гын абдан алсыз кылып койо турган согуштук авиациядеген күч-
түү технологиялык фактордун маанилүүлүгүн түшүнүү болгон. 

Ошентип АКШнын геосаясий маселелерин Мэхэн сунушта-
ган согуш – деңиз күчтөрүнө таянып гана чечүүгө мүмкүн болбой 
калган.

Рузвельт америкалык геосаясатты иштеп чыгууда Боумен-
дин теориясынан тышкары, Г. Уайджерттин, Г. Страус-Хюптун, В. 
Сте-фенссондун, О. Латимордун, Д. Уилсининжана башкалардын 
теориялык жана практикалык эмгектерин пайдаланган.

Рузвельт өзүнүн жаңы геосаясий багытында 1930-1940-жыл-
дардагы көрүнүктүү америкалык стратег жана Йель Университе-
тинин алдындагы эл аралык мамилелер институтунун мүдүрү Н. 
Спайкмендин «Римленд» деп аталган теориясын да пайдаланган. 
Спайкмендин 1942-жылы жазган «Американын дүйнөлүк саясат-
тагы стратегиясы: АКШ жана күчтөрдүн тең салмактуулугу» деп 
аталган жана 1944-жылы жарыялаган «Дүйнөнүн геог-рафиясы» 
деп аталган эмгектери согуш учурунда жана согуштан кийинки 
мезгилде Рузвельттин жана 1944-жылы анын ордуна президент 
болгон Г. Трумэндин иш-аракеттеринде теориялык база катары 
пайдаланылган.

Рузвельт согуштан кийинки жагдайды анализдеп, АКШ ме-
нен СССРдын Германия жеңилгенден кийинки тирешүүсүн да ал-
дын ала көрө билген. Ошондуктан ал согуштан кийин Германия 
менен Жапониянын согуштук мүмкүнчүлүктөрүн сактап, аларды 
СССР менен Кытайдын мүмкүн боло турган бирикмесине каршы 
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пайдаланып, бириккен Европаны согуштан кийин башкарууну 
жана башка геосаясий маселелерди АКШнын көзөмөлүндө уюш-
туруу керек экенин айткан.

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор 
1. Адольф Гитлердин геосаясат тууралуу ой жүгүртүү сүнүн 

жана Германиянын согуш мезгилиндеги геостратегия лык докт-
ринасынын маңызы жөнүндө эмне билесиңер? 

2. Жапониянын Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилиндеги не-
гизги геосаясий теориялары жана геостратегиялык доктринасы 
кандай болгон?

3. Сталиндин согуш алдындагы жана согуштан кийинки мез-
гилдеги геосаясий амалдарын жана анын согуштук тактикасы-
нын маңызын түшүндүрүп бергиле. СССРдын согуштан кийинки 
Европада жүргүзгөн геосаясатынын негизги максаты кандай 
болгон?

4. У. Черчилльдин геосаясий көз караштарынын жана иш-
аракеттеринин маңызы эмне?

5. АКШнын Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилиндеги геострате-
гиялык иш-аракеттери жөнүндө эмне билесиңер? 

6. АКШнын президенттери Рузвельт менен Трумэндин геост-
ратегиялык иш-аракеттери жана алардын согуштан кийинки 
дүйнөнүн геосаясий түзүлүшү жөнүндө көз караштары кандай 
болгон?



Али Гасанов118

IV БӨЛҮМ

БАТЫШ ӨЛКӨЛӨРҮНҮН ХХ-КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖА-
РЫМЫНДАГЫ ЖАНА ЗАМАНБАП МЕЗГИЛДЕГИ ГЕОСАЯ-

САТЫ   

§ 4.1. Европалык континенталдык геосаясат: анын 
мүнөздөмөсү жана негизги концепциялары 

Экинчи Дүйнөлүк согуш аяктагандан кийинки биринчи он 
жылдыкта дүйнөлүк геосаясий багыттар негизинен англо-аме-
рикалык жана советтик геосаясий теориялардын таасири астын-
да болуп калган. Ошол эле учурда Европанын геосаясатынын чоң 
классикалык багыты ийгиликсиз болуп калган. Себеби немец 
геосаясатчысы К.Хаусхофердин согуш мезгилинде нацисттик ре-
жим менен кызматташуусу жана анын Гитлердин идеологу ката-
ры белгилүү болгондугу Германиядагы геосаясат илимин жаман 
аттуу кылып, бардык европалык геосаясий багыттарга олуттуу 
зыян келтирген.

Мындан тышкары, согуш мезгилинде, алдыңкы европалык 
континенталдык геосаясий багыттардын өкүлдөрү, тактап айт-
канда, Германиянын, Италиянын жана Франциянын окумуш-
туулары бири-бирине кас болгон ар түрдүү тараптарда болуп ка-
лышкандыктан бири-бири менен тирешүүгө мажбур болушкан. 
Ал эми Швейцария менен Бельгиянын окумуштуулары өздөрү-
нүн теңтараптыгын (нейтралдуулугун) сактап калуу үчүн өздө-
рүнүн чыгармачылыгын «тоңдуруп» койууга мажбур болушкан. 
Ошентип Континенталдык геосаясат согуш мезгилинде оор сок-
куга учурап, ийгиликсиз болуп калгандыктан европалык геосая-
сатчылар өздөрүнүн жоготкон кадырын жана статусун кайрадан 
калыбына келтирүү үчүн көптөгөн жылдар бою олуттуу илимий 
аракеттерди жасоого аргасыз болушкан.

1950-жылдардан баштап айрым европалык өлкө лөрдө гео-
саясий изилдөөлөр бара-бара калыбына келе баштаган. Тактап 
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айтканда, Францияда, ГФРда (Германия Федеративдик Респуб-
ликасы), Италияда, Бельгияда жана башка өлкөлөрдө мурдагы 
жана заманбап атлантикалык теориялардан айырмаланган эм-
гектер чыгарыла баштаган.Тез аранын ичинде эле Франция ме-
нен Батыш Германиядагы коомдук пикирлерде жаңы геосаясий 
максаттар жөнүндө, айрыкча, Европаны бириктирүү идеясы жө-
нүндө көп айтыла баштаган. Мындай пикирлер жаңы континен-
талдык геосаясий борборлор менен агымдардын жаралышына 
түрткү берген.

ХХ-кылымдын 50-жылдарында Бельгияда, ГФРда жана ай-
рыкча Францияда «континентализм» багытын катуу карманган 
генерал Шарл де Голь (1958–1969) президент болуп шайланган-
дан кийин геосаясий изилдөөлөр өзгөчө күчөгөн.

Де Голль америкалык геосаясатчылардын атлантизм идея-
сына жана АКШнын Европадагы ошол идея нын негизинде жүр-
гүзгөн саясатына каршы бир топ жигердүү иштерди жасаган. 
АКШ үстөмдүк кылып кел ген НАТОнун курамынан Франция 
чыгып, өзүнүн жеке геосаясий доктринасын иштеп чыккан. Ал 
доктрина өзүнө «бардык азимуттар боюнча коргонууну» камты-
ган. СССР менен мамилени Франция кайрадан карап чыгып, аны 
жакшырткан. Франция-Германия кыз матташтыгы да күчөй баш-
таган. Келечекте «Атлантикадан Уралга чейин Европа» кылуу 
пландары жөнүндөгү ой-пикирлер коомго жайыла баштайт.

Европаны Шарл де Голль толук көз карандысыз стратегия-
лык континенталдык аймак катары карап, ал жердеги мамлекет-
терди болсо бирдиктүү бир блоктун ичинде элестеткен. Анын 
мындай ою кийинчерээк геосаясий адабиятта «Европалык кон-
тинентализм» деген геосаясий концепция деп аталып калган. 
60-жылдарда ушул концепциянын негизинде Франция менен 
Батыш Германиянын ортосунда саясий, экономикалык жана фи-
нансылык бирикме түзүлөт.1

50-60-жылдарда европалык геосаясатчылар АКШнын изил-
дөө долбоорлоруна көбүрөөк катыша башташат. Геосаясий 
багыттардын ортосундагы согуш мезгилинде бузулган байла-

1  Колосов В.А., Мироненко Н.С. Көргөзүлгөн чыгарма, 131– 132 б.
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ныштар калыбына келе баштайт. Европалык окумуштуулардын 
геосаясий ой жүгүртүүлөрү англосаксондук жолдун чегинен ба-
ра-бара чыгып, АКШны европалык геосаясий концепциялардын 
алдыңкы авторлору менен эсептешүүгө аргасыз кылган.

К.Хаусхофердин уулу, окумуштуу-изилдөөчү Альбрехт Хаус-
хофер согуштан кийин өзүнүн атасынын илимий чыгармачылы-
гы менен гитлердик режимдин ортосунда чек өткөрүп, немецтик 
жана жалпы европалык геосаясий илимди калыбына келтирүү 
максатында көп эмгек жасаган. Альбрехт Хаусхофердин «Жал-
пы саясий география жана геосаясат» деп аталган китеби ал 
каза болгондон кийин, 1951-жылы жарыяланган. Бул китепте ал 
классикалык «географиялык детерминизм» теориясынын идея-
ларын катуу сынга алып, өз атасына окшоп ал да өз убагында 
ошол теорияга кайрылганын айткан жана ал теориянын жаңы 
жагдайларда жарабастыгын далилдөө үчүн көп аракет жасаган.

Өзүнүн бул эмгегинде ал биринчи жолу антропологиялык 
геосаясатты пайдаланып, мейкиндиктин классикалык геосаясий 
теориясынын жаңы схемасын, тактап айтканда, географиялык 
чөйрө, адам жана тышкы саясат деген схеманы сунуштаган.Анын 
мындай схемасы геосаясаттагы таптакыр жаңы методология-
лык жол болуп калган жана баарынан мурда геосаясат илимин 
«согуш доктринасы» деген макамдан айрылтууга багытталган. 
Геосаясатка гуманисттик илим деген бедел берүү үчүн автор 
антропологиялык факторлорго кайрылып, геосаясатты адамга 
жакындатууга жана адамга кызмат кылдырууга аракет кылган.

Бул идеяга Альбрехт Хаусхоферден башка дагы бир топ евро-
палык геосаясатчылар, алардын ичинде гуманисттик континен-
талдык геосаясаттын өнүгүшүнө маанилүү салым кошкон К.Во-
винкель, Э.Обст, А.Гра бовски жана башкалар да кайрылышкан.

Эгер согушка чейинки мезгилде «европалык континента-
листтер» геосаясаттын чектерин мамлекетти «мейкиндикке 
байланышкан муктаждыктардын чегинде кеңейтүү зарылчылы-
гына» байланыштырышса, согуштан кийин алар мындай зарыл-
чылыкка антропологиялык жана социологиялык факторлорду 
да кошуп, баарынан мурда адамды жана анын муктаждыктарын 
геосаясаттын негизги фактору катары карай башташкан. Жого-
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руда көрүнүп тургандай немецтик геосаясаттын бул жаңы багы-
ты мурдагы классикалык теориялардан таптакыр айырмалан-
ган.

Ошол мезгилде Европада жаңы геосаясий багыт жараткан 
адамдардын бири – германиялык геосаясатчы Г. Флейг болгон. 
Ал «геосаясий мурас» деп аталган жаңы теорияны сунуштаган. 
Ал өзүнүн 1953-жылы жарыяланган «Жеңүүчүлөрдүн геосаясий 
мурасы» деп аталган макаласында адамды «бош мейкиндиктер» 
дайыма өзүнө тартып турат жана ошондуктан ал аларды ээлөө-
гө умтула берет, анткени анын табияты ошондой деп жазган. Ал 
өзүнүн мындай оюн Германия согушта жеңилип, Борбордук Ев-
ропанын аймагынан кеткенден кийин ошол аймактар согушта 
жеңишке жеткен батыш державаларына «мурас» катары өткөн-
дүгү менен негиздеген. Башка жагынан караганда СССР башында 
турган дүйнөлүк социалисттик система башка «бош калган жер-
лерди» ээлеп, ал жерлерге социалисттик режимди орноткон.1

Ошентип согуштан кийинки мезгилде континенталдык гео-
саясий багыттын өкүлдөрү жоголгон кадырын калыбына кел-
тирүү үчүн мурда экспансионисттерге кызмат кылган «мейкин-
дик геосаясатынан» баш тартышып, өздөрүнүн бардык көңүлүн 
адамга жана анын муктаждыктарына бурушкан.

Бул багыттын өкүлдөрү ХХ-кылымдын 60–70– жылдарында 
«мамлекеттин өнүгүүсү үчүн мейкиндик өтө зарыл» деген мур-
дагы көз карашка эмес, адамдын муктаждыктарына, анын руху-
нун күчүнө жана адамзат коомунун ички байланыштары менен 
мейкиндиктин ортосундагы саясий жана социалдык кызыкчы-
лыктарга таяна башташкан. Мисалы, немец окумуштуусу Р.Хиц-
дер,учурдагы геосаясат адам укуктарынын жана муктаждыкта-
рынын гуманитардык концепциясы катары өнүгүүгө багыт алып 
жаткандыгын белгилейт. Батышта адам укуктары менен адам 
эркиндиги бара-бара негизги геосаясий ураанга жана коомдук 
жашоонун негизги факторуна айланып, Батыштын ичинде гана 
эмес, Чыгышка да жайылып жаткандыгын белгилейт ал.

ХХ-кылымдын 70-жылдарында Европада «Бириккен Евро-
па» деп аталган концепция кеңири жайыла баштаган. Бул идея 

1   Василенко И.А. Көрсөтүлгөн чыгарма, 101б. 
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бүткүл Европага жайылып, америкалык атлантизм концепция-
сынын альтернативасына жана Европанын бир топ өлкөлөрүнүн 
расмий геосаясий максаттарына айланган. Ошол эле жылдарда 
ушул багытта кээ бир практикалык кадамдар да жасалган. Ушул 
багытта жүргүзүлгөн иш-аракеттер европалык геосаясий ойлор-
дун андан ары өнүгүп, кайрадан түзүлүүсүнө жана кеңейүүсүнө 
чоң таасир тийгизгендигин белгилеп койуу керек.

60–70-жылдарда европалык континенталдык геосаясатта 
дагы бир теориялык багыт белгилүү болгон. Бул багытты жак-
тоочулар К.Хаусхофердин «зарыл болгон жашоо мейкиндиги» 
деп аталган классикалык геосаясий теориясын жаңы, Африка-
лык багытка бурушуп, келечектеги бирдиктүү Европанын аймак-
ка жана чийки затка байланышкан муктаждыктарын дал ушул 
Африка континентинде канааттандырууга болот деп ойлошкон. 
Бул теориянын негизги маңызында – Европа үчүн мындан ары 
башка бирөөлөрдүн аймактарын басып алуунун зарылчылыгы 
жок, анын ордуна ээн бирок чийки затка бай болгон африкалык 
аймактарды, алардын табигый байлыктарын жана арзан жумуш-
чу күчүн пайдалануу зарыл деген ой жатат. 

Бул багытты жактоочулар «Европанын экономикалык ин-
теграциясы жана тез өнүгүүсү» деп аталган идеяны Африканын 
түндүгүндөгү «жаңы жашоо мейкиндиктерин» колго алуу менен 
байланыштырышкан.

Немец окумуштуусу А. Цишка өзүнүн «Африка. Жалпы евро-
палык максат №1» деп аталган макаласында Бирдиктүү Европа 
келечекте өзүнүн өнүгүүсүн камсыздоо үчүн Африка менен жал-
пы байланыш түзүшү керек деп жазган. «Европа үчүн Чыгыш жа-
бык. Батышка карай жүрүш эчак эле чегине жеткен. Демек, бизге 
Түштүк, тактап айтканда, Африка гана калды» деп белгилеген ал.

Автордун ою боюнча, Европа менен тропикалык Африка би-
риккенде гана европалык континент өзүнүн табигый чек арала-
рына ээ болуп, өзүнүн өнүгүүсү үчүн зарыл болгон мейкиндикти 
алат. Жогоруда көрүнүп тургандай, Африканы Цишка негизги 
геосаясий кызыкчылыктар кагылышкан борбор катары караган. 
Бул борбор Батыш менен Чыгыштын экспансионисттик күчтөрү 
үчүн геосаясий плацдарм болуп саналарын жана ошондуктан ев-
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ропалыктар ушул континентти тез арада ээлеши керек экенин 
белгилеген ал1. 

Ошентип, 60-жылдарда Европанын континенталдык геосая-
сий багыттарынын өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү бара-бара калы-
бына келип, көз карандысыз изилдөө борборлорунун алкагында 
андан ары өнүгө баштайт.

ХХ-кылымдын 70-жылдарында Европада «ички» же «практи-
калык геосаясат» деп аталган дагы бир чоң агым пайда болгон. 
Анын ичинде өз методологиясы жана практикалык усулдары бар 
бир нече багыттар болгон. Бул агымдын ичинде алдыңкы орунду 
француз окумуштуусу Ив Лакостанын «ички геосаясат» деп атал-
ган багыты ээлеген.

Лакостанын ою боюнча геосаясат – бул тарыхый процесстер-
дин өнүгүүсүн континенталдык көз караш менен кароо эмес, ал 
эми анын негизги принциби –бул цивилизациялык-география-
лык дуализмге негизделген планетардык ой жүгүртүү эмес. 

Башкача айтканда, геосаясат – глобалдык ой жүгүртүүнүн 
куралы экенинен шек санаган Лакоста, аны дүйнөнү таанып-би-
лүүнүн жергиликтүү жана чектелген аналитикалык куралы ка-
тары гана караган. Аны ал «ички геосаясат» деп атаган.2

Жогоруда көрүнүп тургандай, «ички геосаясат» теориясын 
жактаган геосаясатчылар геосаясаттын глобалдык геострате-
гиялык маселелерди гана изилдеген илим катары каралышы-
на каршы чыгышып, анын мамлекет ичиндеги маселелерди да 
изилдей аларын айтып чыгышкан.

Мындан тышкары, алар, геосаясаттын негиздөөчү лөрү, так-
тап айтканда, Ратцель, Челлен, Маккиндер, Мэхен жана Хаусхо-
фер тарабынан сунушталган «дуализм», «кургактыктагы күчтөр 
менен деңиздеги күчтөрдүн дайыма тирешүүсү» жана башка 
геосаясий мыйзамдар жаңы шарттарда жараксыз болуп калган-
дыгы тууралуу четин чыгарышып, геосаясат – бул мам лекеттер 
аралык мамилелерди гуманисттик түрдө жакшыртууга жана эт-
никалык конфликттерди, ошондой эле демографиялык процесс-
терди чечүүгө багытталган практикалык илим жана ошондуктан 

1   Василенко И.А., Көрсөтүлгөн чыгарма, 101 – 102 б.
2  Нартов Н.А. Көрсөтүлгөн чыгармалар, 110-111 б.
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анын мүм күнчүлүктөрүн ички саясий тандоону изилдөө, ана лиз-
дөө жана баяндоо жана башка ушул сыяктуу нерселер үчүн пай-
далануу керек деген ойду коомго жайылта башташкан.

Кийинчерээк Европада «ички геосаясат» идеясы нын неги-
зинде «Цивилизациялык геосаясат» деп аталган либералдык 
геосаясий агым калыптанган. Өз убагында АКШнын президенти 
В. Вильсон тарабынан су нушталган «мамлекеттер аралык либе-
ралдык мамилелер» жөнүндө идеяны европалык либералдар да 
колдой башташкан.

Кийинки мезгилдерде либералдык жана адилеттүү дүйнө 
жөнүндө идеялар көрүнүктүү француз окумуштуулары Видаль 
де ла Блаш, Альберт Деманжон, Ив Лакоста жана Мишель Фуше 
тарабынан да колдоого алынган.

Акыркы убакта Батыштын айрым өлкөлөрүндө эл аралык 
мамилелерде адеп-ахлактуулукка байланышкан баалуулуктар-
ды сактап, мамлекеттер аралык мамилелерди тең укуктуулук-
тун негизинде өнүктүрүп, конфликттерди тынч жолдор менен 
чечүү үчүн атайын ушул багыттагы бир топ институттар түзүл-
гөн. Илимий адабиятта иренологиялык жана полимологиялык 
деп аталып калган бул багыттын жактоочулары 1959-жылы 
Стокгольмдук дүйнөнү изилдөө институтун, Ослодо Эл аралык 
изилдөө Институтун жана Венада Эл аралык институт түзүшкөн. 
Бул борборлор эл аралык либералдык мамилелерди терең изил-
дөө менен алектенишет. АКШдагы иренологиялык борборлор-
дун арасынан С. Медловиц тарабынан түзүлгөн дүйнөлүк тартип 
институту алдыңкы орунду ээлейт.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Лакостанын жогоруда айтыл-
ган идеясы ХХ-кылымдын башында эле француз окумуштуусу 
Андре Зигфрид тарабынан сунушталган «электоралдык геосая-
сат» теориясына окшош. Ошол убакта, Зигфрид, геосаясатты 
тиги же бул аймакта жашаган калктын саясий симпатияларын 
жана антипатияларын изилдөө үчүн атайын ыкма катары пай-
даланууну сунуштаган. Геосаясий жана экономикалык аймактар 
сыяктуу эле саясий аймактар да бар деп жазган ал. Саясий аймак-
тардагы саясий климатты ал аймактардын табигый шарттары 
эмес, саясий партиялардын кадыр-баркынын деңгээли аныктайт 
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деп эсептеген ал. Табигый климат кантип изилденсе, саясий кли-
мат дагы геосаясий жактан изилденет. Глобалдык коомдук пи-
кир аймактык пикирден айырмаланып туруктуулугун көбүрөөк 
убакытка сактайт.

Коомдук пикирдин туруктуулугу же динамикалык өзгөргүч-
түгү тоолуу же түзөң жерлердеги шамалдардын ылдамдыгына 
эмес, тиги же бул саясий ишмер калктын жана конкреттүү шай-
лоочунун материалдык жана руханий кызыкчылыктары менен 
муктаждыктарын канчалык деңгээлде билдирерине байланыш-
туу деп белгилейт ал. 

Шайлоочулардын кызыкчылыктарынын жана муктаждык-
тарынын калыптанышына көптөгөн факторлор алардын ичинде 
массалык маалымат каражаттары да таасир берери албетте шек-
сиз. 

Мындай пикирди Лакоста да тастыктаган, бирок ал өзүнүн 
геосаясий концепцияларына маалыматтык коомдун иштешинин 
жаңы тартиптерин да киргизген. Ал коомдук пикирдин калып-
танышында акылга негизделген рационалдуулук эмес тиги же 
бул персонаждын жүрөк жана эмоциялар менен кабыл алыны-
шы чоң мааниге ээ экенин негиз кылат. Лакостанын «Жүрөгүң 
менен шайла!»(тактап айтканда, «Жүрөк бар болсо, акылдын ке-
реги жок!») деген белгилүү «электоралдык чакырыгы» да ушун-
дан келип чыккан. Калктын ушул чакырыкты иш жүзүндө атка-
рышына жетишүү үчүн атайын имиджмейкер-адистер иштешет 
деп жазган Лакоста. Алардын негизги максаты – талапкердин 
же саясатчынын чыныгы кейпин эмес, кээде анын чыныгы кей-
пине таптакыр окшобогон «имиджин» көргөзүү болуп саналат. 
Лакостанын концепциясында имиджмейкерлердин жана талап-
кердин саясий кампаниясын уюштуруучулардын дагы бир маа-
нилүү максаты – талапкердин атаандашынын кейпин абдан жа-
ман кылып көрсөтүү жана ага карата «канчалык жаман көрүнсө 
ошончолук жакшы» деген эреже боюнча аракет кылуу экендиги 
көргөзүлөт. Коомдук пикирди манипуляция кылууда массалык 
маалымат каражаттары, айрыкча телевидение жана радио чоң 
мааниге ээ. Массалык маалымат каражаттарынын шайлоочулар-
га жана алардын көз караштарына тийгизген таасири жөнүндөгү 
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көптөгөн концепциялар азыркы европалык геосаясатчыларда 
бар. Ушундай концепциялардын бири «Медиативдик имидж» 
деп аталып, руханий, саясий – экономикалык, этикалык ж.б. бир 
нече өзгөчө нерселерди чагылдырат.

Бул багытты жактоочулар шайлоочуларга жагынуу үчүн жо-
горуда айтылган сапаттарды бир «кейипке» чогултуп, ага жасал-
ма түрдө харизматикалык белгилерди жабыштырышып коюшат 
жана «имидж» жасоодо геосаясаттагы категорияларды, прин-
циптерди жана ыкмаларды пайдаланышат. 

Мисалы, талапкер эл алдында сүйлөп жатканда шайлоочулар 
жашаган аймактын өзгөчө белгилерин жана ал аймакта жашаган-
дардын тарыхый, географиялык, экономикалык жана этникалык 
өзгөчөлүктөрдүн таасири астында калыптанган психологиялык 
сапаттарын айтып, анын өзүндө да ошол сапаттардын баары бар 
экенин өзгөчө белгилейт.

Мындай нерсе шайлоочунун талапкерге жакын болушуна 
жардам берет.

Европанын «ички» жана «практикалык» геосаясий багыттар-
ды карманган геосаясатчылары массалык маалымат каражат-
тарын, электрондук шайлоо технологияларын жана Интернет 
глобалдык системасын талапкердин шайлоодо жеңип чыгышын 
камсыздоодо гана эмес, мамлекеттердин жана коомдордун келе-
чектеги өнүгүү жолдорун жана элдердин тарыхый жашоолорун 
аныктоодо дагы маанилүү фактор болуп саналат деп эсептешет.1

Ошентип «ички», «практикалык» же «электоралдык» гео-
саясаттын талассократия жана теллулократия сыяктуу класси-
калык геосаясий доктриналарга да, азыркы континентализм, 
атлантизм жана мондиализм геосаясаттарына да эч кандай тие-
шеси жок экени көрүнүп турат. Бул багыттар таптакыр жаңы гео-
саясий түшүнүктөргө негизделип, практикалык илимий багыт-
ты сунуштайт.

70-жылдарда Европанын геосаясатында «Жаңы оңчулдар» 
деп аталган дагы бир геосаясий теориялык агым пайда болгон. 
Анын башында француз окумуштуусу Ален де Бенуа жана бель-
гиялык геосаясатчы Жан Тириар турган.

1 Нартов Н.А. Көгсөтүлгөн чыгармалар, 110-112 б.
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Бенуанын ою боюнча, «мамлекет-улут» деген классикалык 
геосаясий түшүнүктүн мааниси азыр жоголгон жана ал түшү-
нүк дүйнөнүн геосаясий картасындагы өзүнүн ордун «ар түрдүү 
улуттар менен топторду» бириктирген «чоң мейкиндиктер» деп 
аталган категорияга бошотуп берген. Бенуанын пикиринде, ке-
лечекте мамлекеттер ар түрдүү элдер, улуттар жана этникалык 
топтор менен бирге бирдиктүү «Федералдык империяга»бирдей 
шарттарда киришет. «Жүз байрактан турган бирдиктүү Европа» 
моделин ал келечектеги дүйнөлүк мамлекетти куруунун негизги 
формуласы деп эсептеген.1

«Жаңы оңчулдардын» атлантизм деп аталган англо-амери-
калык геосаясий идеяларга ачык түрдө каршы чыгышы алардын 
мүнөздүү белгилери болуп саналат. Алар бирдиктүү Европанын 
курамында аймактык биригүүлөрдүн институционалдык фор-
маларын түзүү идеясын колдошуп, америкалык геосаясатчылар-
дын «мегаполис катары биригүү» формуласын четке кагышкан. 
Бирдиктүү Европанын негизине «жаңы оңчулдар» «Ортоңку Ев-
ропаны», тактап айтканда, Франция менен Германияны бирик-
тирүү идеясын коюшкан.

Жан Тириар тарабынан сунушталган «Дублинден Владивос-
токко чейинки Европалык империя» деп аталган долбоор «жаңы 
оңчулдардын» анти-атлантикалык көз карашын билдирген. Ти-
риар АКШнын Европадагы гегемониясына каршы ХХ-кылымдын 
эң глобалдык долбоорун, тактап айтканда, «Чоң Европаны» жа-
ратуу долбоорун пайдаланууну сунуштаган. Тириар европалык-
тарды америкалык гегемониядан бошотуунун өзгөчө жолдорун 
сунуштап, европанын жараны болууну кыялданып жүргөн орус-
тарды да ушундай жол менен бактылуу кылып койууга болорун 
айткан.

«Жаңы оңчулдардын» улуттук-большевисттик канаты Бенуа 
менен Тириардан да катуу чыгып, Америка Кошмо Штаттары ме-
нен биримдик түзгөндөн көрө Кытай жана Индия менен бирим-
дик түзгөн жакшыраак деген ураанды сунуштаган. Бул кыймыл-
ды жактоочулар өздөрүнүн антиамерикалык ишмердүүлүгүн 

1 Ошол эле жерде, 107-108 б. 
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«Баарынан мурда Европа турушу керек жана ал Батыштан көрө 
Чыгыш менен болгону жакшыраак» деген негизги тезистеринде 
билдиришкен. 

Жогоруда көрүнүп тургандай, Бенуа менен Тириардын тео-
риялары да «оңчул улутчулдардын» ураандары сыяктуу эле 
К.Хаусхофердин «Берлин-Москва-Токио» деп аталган белгилүү 
континенталдык геосаясий доктринасынын бир аз модерниза-
цияланган жана гуманизацияланган варианты болуп саналат.

Көрүнүктүү «улутчул-большевиктердин» бири жана Хаусхо-
фердин геосаясий идеяларынын улантуучусу австриялык оку-
муштуу Йордис фон Лохаузен болгон.Лидерлер глобалдык ой жү-
гүртүп, геосаясий доорлорду жана мейкиндиктерди божомолдой 
алышканда, тактап айтканда, алардын ой жүгүртүүсү миң жыл-
дыктарды жана бүтүн континенттерди камтыганда гана саясий 
бийлик узакка чейин сакталып, туруктуу болот деп белгилеген 
Лохаузен. 

Өзүнүн «Бийлик кылуу эрдиги. Континенттердин деңгээлин-
де ой жүгүртүү» деп аталган белгилүү китебинде Лохаузен гло-
балдык аймактык, цивилизациялык, маданий жана социалдык 
процесстер «алыскы» перспективада каралганда гана түшүнүк-
түү болорун белгилейт жана муну ал тарыхый «сокурдук» же 
болбосо алысты көрбөстөн жакынды көрүү көйгөйүнө карама-
каршы койот.

«Табигый жана маданий циклдерге байланышкан жана миң 
жылдардан бери болуп келген айрым базалык мыйзам ченем-
дүүлүктөрдү эч ким жана эч нерсе жокко чыгара албайт» деп 
жазган Лохаузен. Мындай мыйзам ченемдүүлүктөрдүн катарына 
автор биринчи кезекте мейкиндикти, этносту жана анын тилин, 
таби гый ресурстарды (жалпысынан айтканда географиялык 
чөйрөнү) жана башка ушул сыяктуу нерселерди кош кон. Лохау-
зендин ою боюнча, мамлекеттин кубаттуулугу анын жайгашкан 
жерине көбөйтүлгөн күчкө барабар.

Лохаузен Европанын тагдырын Батыштын тагдырынан бө-
лүп карап, Европаны талассократиянын көзөмөлүнө убактылуу 
түшүп калган континенталдык түзүм деп эсептеген. Өз тагды-
рын өзгөртүү үчүн Европа маанилүү кадамдарды жасашы керек. 
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Баарынан мурда, бир нече өлкөлөргө бөлүштүрүлгөн Пруссия-
нын аймактык бирдигин калыбына келтирүү зарыл. Пруссияны 
ал Германиянын көбүрөөк континенталдык, көбүрөөк «евразия-
лык» бөлүгү катары караган.

Эгерде Германиянын борбору Берлин эмес Кенигсберг бол-
гондо, анда ал сөзсүз Орусия менен биригип англо-саксондук та-
лассократияга каршы турмак деп белгилейт автор. Лохаузендин 
пикири боюнча, англо-саксондук өлкөлөрдүн таасирине каршы 
Орусия да, Германия да өз алдынча же жалгыз күрөшө албайт. Се-
беби геосаясий жактан алып караганда бул эки өлкөнүн аймакта-
ры бирдиктүү бир тартипке келтирилип бүткөн эмес. Ошондук-
тан алар геосаясий шарттары жана аймактык мүнөздөмөлөрү 
жакшыраак болгон АКШга каршы жалгыз күрөшө алышпайт. 

Жогоруда айтылган себептердин айынан АКШнын кубат-
туулугу СССРдын кубаттуулугунан эртеби-кечпи ашып түшөрүн 
ал божомолдогон. Автор ал мезгилди (ХХ-кылымдын 70–80-жыл-
дары) Континенталдык Европанын жаңы, «евразиялык» бөлүгү 
катары элес теткен.

Заманбап Европада «жаңы оңчулдардын» идеяларын жаңы 
улуттук-большевисттик агым деп эсептелинген «Европалык 
Боштондук Фронту» улантууда. Бул агымдын өкүлдөрү Тириар-
дын геосаясий концепциясын улантууга аракет жасашууда жана 
ошону менен бирге орус неоевразиячылы А. Дугиндин теория-
лык идеялары менен да куралданышкан.

Акыркы алты жылда, айрыкча 1950–1990-жылдарда италия-
лык геосаясий багыттар башка европалык өлкөлөрдөгү агым-
дардан кыйла артта калышкан. Бирок, ошого карабастан Италия-
да Бенуанын, Тириардын жана Лохаузендин, ошондой эле «жаңы 
оңчулдардын» жана «улутчулдардын» идеяларын жактоочулар 
көп болгон. Алардын арасынан Карло Террачано жетектеген гео-
саясий агым өзүнө өзгөчө көңүл бурат.

Террачанонун геосаясий концепциясына ылайык заманбап 
европалык континентализм Орусия, Чыгыш жана башка евра-
зиялык мамлекеттер менен бирдикте гана өнүгө алат.

Террачано«Жаш Европа» кыймылынын башка жактоочу-
лары сыяктуу эле Европа Евразия менен биригип, «Владивос-
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токтон Дублинге чейинки Евросоветтик империя» деп аталган 
жаңы чоң бирикме түзүшү керек деп эсептеген. Бирок анын кон-
цепциясында француз «оңчулдарынын» жана башка европалык 
геосаясатчылардын идеяларынан чукул өзгөргөн идеялар да 
бар болгон. Анткени өзүнүн концепциясында ал европалыктарга 
америкалык атлантизмге каршы күрөшүүдө Ислам дүйнөсүнүн 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланууну жана ал күрөштү дал 
ушул факторго таянып жүргүзүүнү сунуштаган.

Террачано европалыктарга АКШга каршы күрөшүү дө Иран-
ды, Иракты, Сирияны жана башка антиамерикалык режимдер-
ди пайдаланып, ошол өлкөлөргө гана эмес, жадагалса исламдык 
фундаменталисттик кыймылдарга да колдоо көргөзүүнү сунуш-
таган. Континенталдык Европанын келечектеги негизги геосая-
сий максаты – «Европа – Орусия – Ислам дүйнөсү» бирдигин тү-
зүп, аны атлантизмге каршы пайдалануу деп эсептеген ал.

«Кансыз согуштагы» негизги тараптардын бирин жетек-
теген АКШ мындай антиамерикалык геосаясий теориялардын 
Батыш Европада кеңири жайылышына албетте жол берип койо 
алмак эмес. Ошондуктан алар мындай идеяларды «маргиналдык 
теориялар» деп аташып, ал идеялардын таасирин чектөөгө же-
тишишкен. Алар ошондой эле Европада атлантикалык тилек-
тештик идеясын пропагандалап, ага ар тараптуу колдоо көргө-
зүшкөн.

ХХ-кылымдын 70-жылдарында Европада, тактап айт канда 
Италияда, Голландияда жана Францияда «оң чулдардын» антиа-
мерикалык жана антиатлантикалык теорияларына альтернати-
ва катары атлантикалык изилдөө борборлору түзүлгөн.

Мындай мондиалисттик борборлордун арасынан ита лиялык 
окумуштуу Карло Санторо жетектеген Милан эл аралык саясий 
изилдөө Институтун өзгөчө белгилеп кетүү зарыл. Ушул инсти-
тутта иштелип чыккан геосаясий концепция атлантикалык анг-
ло-америкалык теорияларга дээрлик толук бойдон дал келет деп 
айтууга болот.Бул концепция америкалык мондиалист Ф. Фукуя-
манын «Тарыхтын аягы» деп аталган макаласындагы идеяларга 
таянып, «чексиз дүйнө» концепциясынын алкагында дүйнөлүк 
өкмөт түзүү зарылчылыгын баяндайт. Заманбап дүйнө, улуттук 



Геосаясат 131

жана социалдык хаоско (баш аламандыкка), ошондой эле анар-
хияга көбүрөөк батып, ал эми мамлекеттер аралык конфликттер 
көбөйүп жана күчөп жатат деп эсептеген Санторо мындай абал 
сөзсүз цивилизациялык катастрофалар менен аяктайт деп божо-
молдогон. 

Мындай катастрофалардын сценарийин ал төмөн күчө баян-
дайт:

1) Дүйнөдөгү конфликтогендик геосаясий жагдай жана анын 
узак убакытка созулушу БУУ жана башка эл аралык уюмдардын 
сөзсүз алсызданышына алып келет;

2) Чыгыш өлкөлөрүндө улутчулдуктун жана диний фунда-
ментализмдин бара-бара күчөшү дүйнөдөгү геосаясий тең сал-
мактуулуктун бузулушуна алып келет;

3) НАТОнун күчөшү менен бирге Чыгыштагы согуш тук би-
рикмелер (блоктор) бара-бара бузула баштайт;

4) Бүткүл дүйнөдөгү мейкиндикти бөлүштүрүүнүн негизин-
де жергиликтүү конфликттер жана согуштар көбөйөт;

5) Дүйнөдө анархия жана планетардык хаос күчөйт. 
Окумуштуунун пикиринде, мындай катастрофалардын ал-

дын алуунун бир гана жолу бар. Ал – Дүйнөлүк Өкмөт куруу. Дүй-
нөлүк Өкмөт түзүү идеясын Санторо заманбап мезгилдин алдын-
да турган негизги геосаясий тапшырма деп эсептеген.

Заманбап Европада акыркы убакта француз окумуштуусу жана 
коомдук-саясий ишмер Жак Аттали туруктуу мондиалист катары 
белгилүү. Көп жылдар бою Франция президенти Ф. Миттерандын 
жеке ке ңешчиси жана бир аз убакытка Европа реконструкциялоо 
жана өнүктүрүү банкында мүдүр болуп иштеген Аттали акыркы 
жыйырма жылда ушул тематика боюнча ондогон китептерди 
жана макалаларды жарыя лап, Ф.Фукуяманын теориясына окшош 
концепция иштеп чыккан.

Ж. Аттали ошондой эле АКШ тарабынан түзүлгөн бир топ 
мондиалисттик уюмдарда Европанын өкүлү болуп саналат. Алар 
«Бильдерберг Клубу», «Үч тараптуу Комиссия» жана башка уюм-
дар. 

Аттали өзүнүн 1990-жылы чыккан «Мейкиндик сы зыгы» деп 
аталган китебинде келечектеги дүйнөнүн дагы бир мондиалист-
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тик долбоорун баяндаган. Бул китепте ал чынында Атлантизм-
дин оптимистикалык жоромолун негиздеген.

Коомдун өнүгүүсүнүн негизинде акча жатат деп эсептеген 
Аттали азыркы мезгилде акчанын доору башталып жатат деп 
айтат. Анын ою боюнча, маалымат технологияларынын өнүгүүсү 
жана глобализациянын күчөшү дүйнөнү бирдиктүү бир жалпы-
лыкка алып келет жана ал жалпылыкта мурдагы геосаясий ке-
лишпестиктер арткы планга өтөт.

Заманбап дүйнөдө акча бардык баалуулуктардын эквива-
ленти деп эсептейт Аттали. Мындан тышкары бүткүл планетада 
базар мамилелеринин үстөмдүгү орноду. Базар мамилелери ак-
чага гана эмес, маалымат технологияларынын эркин кыймылы-
на жана либералдык-демократиялык идеологияга дагы негиз-
делип, геосаясий дуализмди четке кагып, бирдиктүү, бир түрдүү 
дүйнөлүк мейкиндикти талап кылат.

Бирок автордун «Жаңы дүйнөсү» геоэкономикага негиз-
делген жаңы геосаясий түзүлүшкө ээ болгон. Глобалдык дүйнө 
биринчи орунга географиялык, идеологиялык, этникалык жана 
башка факторлорду эмес, биринчи кезекте бүтүн дүйнөнү бирик-
тирген экономикалык факторду койот. Бардык өлкөлөр жана 
алардын аймактары, бардык дүйнөлүк биржалар жана маалымат 
борборлору, ири өндүрүштөр жана пайдалуу кендерге бай мам-
лекеттер, ири шаарлар, булардын баары үч дүйнөлүк борбордун 
тегерегинде айланат. 

Аттали бирдиктүү дүйнөдө жаңы экономикалык мейкиндик-
тердин борборлору боло турган үч эң маанилүү аймакты бөлгөн. 
Булар төмөнкүлөр:

Биринчиден, Түндүк жана Түштүк Американы би диктүү фи-
нансылык жана өнөр жай аймагына бириктире турган Америка-
лык мейкиндик.

Экинчиден, Европанын экономикалык жактан бири гүү сүнүн 
негизинде пайда болгон Европалык мейкиндик.

Үчүнчүдөн, Токио, Тайвань, Сингапур сыяктуу бир нече 
атаандашуучу борборлору бар Тынч океан региону айланасын-
дагы бардык аймактарды өзүнө тартат.
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Анын пикиринде, калган бардык аймактар жана аз өнүккөн 
региондор ушул борборлордун айланасына чогулуп, ошонун на-
тыйжасында «Бирдиктүү дүйнө» түзүлөт.

Аттали келечектеги дүйнөнүн саясий системасы соода систе-
масынын демократиялык баалуулуктарынын жана эркин базар 
мамилелеринин негизинде иштейт, ал эми коомдун башка кый-
мылдаткыч күчтөрү эркин жарандык башкаруу аркылуу иштейт 
деп элестетет. Атталинин ою боюнча, келечекте дал ушул үч баа-
луулук улуттук – мамлекеттик эгемендүүлүктү жалпы адамзат 
баалуулуктарына негизделген дүйнөлүк маданий системага ай-
ландырат. Ал системада бардык нерсе акча жана эркин экономи-
калык мамилелер менен аныкталат.

Европанын заманбап геосаясатында айрыкча ал согуштан 
кийинки мезгилде олуттуу түрдө өзгөргөндөн кийин көптөгөн 
идеялар жана теориялар пайда болгон. Алардын арасынан немец 
жана француз окумуштуулары сунуштаган бир нече идеяларды 
карап көрөлү.

Экономика-дүйнөсү теориясы: Бул теория көрүнүк түү фран-
цуз тарыхчысы, социологу жана геосаясатчысы Фернан Бродел 
(1902–1985) тарабынан сунушталган. «XV–XVIII-кылымдарда-
гы материалдык цивилизация, экономика жана капитализм» 
(үч томдук китеп, 1967–1979-жылдар) деп аталган китепте ал 
адамзаттын экономикалык өнүгүүсүнүн бардык этаптарын жана 
мыйзам ченемдүүлүктөрүн карап чыгып, планетанын экономи-
калык өнүгүүсү беш-алты кылымдар бою бир нече өз алдынча 
дүйнөлүк региондордун, тактап айтканда «экономикалык дүй-
нөлөрдүн» кезектешүүсү катары көрүнүп турат деген тыянакка 
келген. Өзүнүн теориясын Жер ортолук дүйнөнүн «экономика-
лык дүйнөсү» менен негиздеп, ушул «дүйнөлөр» өткөн мезгилде 
жана азыркы күндө деле адамзаттын чоң мейкиндик интегра-
циясында, экономикалык бирикмелердин жана этникалык эмес 
тарыхый коомдордун түзүлүшүндө абдан чоң мааниге ээ болуп 
келе жатканын айтат.

Төртүнчү дүйнө теориясы: Немец окумуштуусу Б. Нитшманн-
дын «төртүнчү дүйнө» деп аталган теориясынын негизинде анын 
атайын изилдөөсү жатат. Ал 1945-жылдан баштап 1993-жылга 
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чейин дүйнөдө болуп өткөн 122 – жергиликтүү согушка байла-
нышкан атайын изилдөө жүргүзгөн. Ошол согуштардын 97-си 
мамлекеттер аралык согуштар болгон же болбосо мамлекети 
жок элдерге жана этникалык топторго каршы жүргүзүлгөн. 
Ушул изилдөөнүн натыйжасында ал төмөнкүдөй тыянакка кел-
ген: дүйнөдө болуп жаткан конфликттердин жана согуштардын 
негизинде кичинекей элдердин чоң мамлекеттер тарабынан 
«басымга алынышы» жатат.

Дүйнөнүн этномаданий өнүгүүсүн классификациялоонун 
негизинде Нитшманн 5000-дей эл тарабынан түзүлгөн 200-мам-
лекетти биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү дүйнө деп бир 
нече топко бөлүштүргөн. Анын пикиринде, азыркы мамлекет-
тердин көбү өздөрүнүн курамына көптөгөн элдерди жана этни-
калык топторду камтыган өзүнчө бир империялар. Ошол элдер 
жана этникалык топтор бир күнү аларды басынтып жаткан мам-
лекеттерге көр казышы мүмкүн деп эсептейт автор.

Нитшманндын ою боюнча, дүйнөнүн этникалык жана этно-
маданий ар түрдүүлүгүн сактоо миссиясын дал ошол чоң мамле-
кеттер аткарууга тийиш.

Өздөрүнүн улуттук мамлекеттүүлүгү жок болгон этностор-
ду «төртүнчү дүйнөгө» бөлүү аркылуу ал заман бап мезгилдеги 
адамзаттыналдында турган тапшыралардын бири дүйнөнүн эт-
никалык, маданий жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо бо-
лот деп ойлогон.

Тарыхый өнүгүү концепциясы: Тарыхый адабиятта ушул 
концепциянын эки түрү айтылат. Алардын биринчиси «бүткүл 
дүйнөлүк – тарыхый концепция» деп аталып, жалпы адамзаттык 
бир маданияттын калыптанышын пропагандалайт. Бул концеп-
циянын негизги жактоочулары европалык окумуштуулар И. Гер-
дер жана К. Ясперс болушкан.

Англиялык окумуштуулар О. Шпенглер, А. Тойнби жана баш-
калар ушул концепцияга таптакыр каршы келген концепцияны 
сунушташкан.

Алар өздөрүнүн теориясын «маданий-тарыхый концепция» 
деп аташкан.Бул теорияны жактоочулардын бири классикалык 
орус геосаясатчысы Н. Данилевский «этномаданий өзүнчөлүк»-
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деп аталган концепцияны андан ары өнүктүрүп, ар бир маданият 
өзүнө таандык болгон этносферага таянгандыктан жалпы адам-
заттын бирдиктүү маданияты негизи болбой турган нерсе деп 
белгилейт.

Модернизация теориясы: Бул теория Европада ХХ-кылым-
дын 70-жылдарынан кийин пайда болуп, батыштын заманбап 
геосаясий теорияларынын арасында өзгөчө белгилүү болгон. 
Модернизация теориясынын негиздөөчүлөрү өздөрүнүн теория-
сын салттуу коомдон негизинен батыштык баалуулуктарга жана 
батыштык жашоо түрүнө негизделген заманбап коомго өтүү деп 
түшүнүшөт.

Модернизациянын негизинде европалык агартуу принцип-
теринин триадасы жатат. Алар төмөнкүлөр: рационализм, ин-
дивидуализм жана материализм. Бул теорияга ылайык адамдар 
базар экономикасына негизделген ачык, либералдык жана де-
мократиялык мамлекетте жана коомдо жашап, өздөрүнүн ише-
нимдерине жана жүрүм-турумдун коомдук-саясий нормаларына 
ылайык иш-аракет кылуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушу керек. 
Ар кандай тышкы кийгилишүүдөн жана авторитардык башка-
руудан эркин болгон коом өз жашоосун көпчүлүктүн эркине 
ылайык аныктоосу зарыл. Бардык социалдык жана мамлекеттик 
институттар адамга, анын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу 
үчүн жана жашоонун мыктылыгы үчүн кызмат кылышы керек.

Мамлекеттер, коомдор, элдер, диндер жана жеке адамдар ор-
тосунда мыкты мамилелерди куруу идеясын модернизация тео-
риясы батыш өлкөлөрүнүн тажрыйбасынан жана алардын «вес-
тернизация» маданиятынан алат. Бул идеянын негизги маңызы 
«европалыктарга окшоп ой жүгүртүүдө, жашоодо жана иш-ара-
кет кылууда».

Ошентип, жогоруда көрүнүп тургандай, континенталдык ев-
ропалык геосаясий багыт согуштан кийинки жана азыркы мез-
гилде негизинен немец, француз, италиялык жана бельгиялык 
окумуштуулардын арасында өнүккөн. 

Бул окумуштуулар күчтүү англо-америкалык атлантикалык 
багыттын алдында бир аз көз карандысыздыкты сактап, евро-
палык континенталдык багыттын салттарын өнүктүрүүнү улан-
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та беришкен. Европадагы көптөгөн геосаясий багыттарды АКШ 
башка континенталдык багыттарга альтернатива катары карап, 
аларды мезгил-мезгили менен каржылап турарын жана жада-
галса алардын бирдиктүү бир борборго биригүүсүнө тоскоолдук 
кыларын белгилеп койуу керек. Бирок буга карабастан Европада 
атлантикалык теориялардан айырмаланган геосаясий теория-
лар чыгып жатканы ачык билинип турат. 

Жогоруда көрүнүп тургандай, континенталдык европалык 
багыт ХХ-кылымдын ичинде мейкиндик геосаясатынан европа-
лык гуманитардык геосаясатка айланууга багыт алган. Азыркы 
мезгилде европалык геосаясаттын өкүлдөрү мейкиндик кате-
гориясын адамдын рухунун, маданий муктаждыктарынын жана 
жүрүм-турум эрежелеринин чегинде гана пайдаланган геостра-
тегияны өнүктүрүүдө. 

Европалык геосаясат ХХI-кылымдан баштап бири гүү идеяла-
рын пропагандалап, барган сайын күчөп жана бекемделип жат-
кан Европалык Союзду мисал кылып ал идеяларды бүткүл дүй-
нөгө жайылтууда.

Мындан тышкары, бул багыттын идеологдору жаңы Евро-
панын дүйнөлүк саясаттагы ордун көтөрүп, аны дүйнөдөгү че-
чүүчү факторго айландыруу идеясын да жакташат. Алар Европа-
ны олуттуу саясий факторго айландырууга умтулушат, анткени 
француз окумуштуусу Ж. Сантер айткандай «Европа – бул азы-
рынча саясий жактан кидик же эргежээл болуп турган эконо-
микалык алп». Мисалы, Франциянын мурдагы президенти Жак 
Ширак Европалык Союздун 2002-жылдагы саммитинде сүйлөгөн 
сөзүндө Европалык Комиссиялар жана Европалык Союз өздөрү-
нүн дүйнөлүк экономикадагы жана эл аралык башкаруудагы 
укуктарын кеңейтип, дүйнөлүк аренада бирдиктүү күч катары 
чыгышы керек деп белгилеген. 

Ширак Европаны дүйнөдө татыктуу түрдө көргөзүү үчүн Ев-
ропанын президенти, премьер-министри жана башка ушул сыяк-
туу кызматтарды түзүү зарыл экенин сунуштаган.1

Немец геосаясатчыларынын көз караштары француздардыкы-
нан бир аз айырмаланат. Европа аткаруу бийлигинин бирдиктүү 

1 Василенко И.А. Көргөзүлгөн эмгек, 107 б.
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түзүмдөрү менен саясий жактан жуурулушуп, интеграцияланса да, 
башкаруунун федеративдик компоненттерин сактап калышы ке-
рек деп эсептешет алар. ГФРнын тышкы иштер министри Й. Фишер 
Европа албетте өзүнүн саясий жана экономикалык интеграциясын 
күчөтө алат, бирок жергиликтүү, улуттук маселелер боюнча ар бир 
өлкө өзүнүн автономдук башкаруу системасын сакташы керек деп 
эсептеген.1

Бүгүнкү Европалык Союздун интеграциясынын пайдубалын-
да франко-германиялык макулдашуу жатат. Бул эки өлкө Европа-
лык интеграциянын негизги кыймылдаткыч күчү болгондуктан 
өздөрүнүн өз ара макулдашылган стратегиялык кызматташты-
гын бардык европалык мамлекеттер үчүн мисал катары көргө-
зөт. Бардык жагын эске алганда, ХХI-кылымда Европалык Союз 
дүйнөнүн өз алдынча геосаясий борбору болот.

АКШ менен Европанын геосаясий агымдарынын ортосунда 
олуттуу келишпестиктерди жараткан маселелердин бири – ке-
лечектеги дүйнөнү башкаруу болуп калды. Экинчи Дүйнөлүк 
согушта азыраак жоготууларга учураган АКШ согуш мезгили-
нен кийин экономикалык, финансылык жана аскердик жагы-
нан мурдагыдан да күчтүүрөөк болуп, дүйнөдө үстөмдүк кылган 
державага айланган. Согуштан кийинки мезгилде, биз жогоруда 
белгилегендей, бул өлкөнүн геосаясатчылары менен башка өл-
көлөрдүн геосаясатчыларынын ортосунда олуттуу келишпес-
тиктер пайда болгон. 

Мындай келишпестиктердин биртарабында  «деңиз күчтө-
рүнүн» үстөмдүгү деген идеяны пропагандалаган атлантисттер 
турса, экинчи тарабында – Бирдиктүү Европалык Союз идеясын 
жактаган цивилизациялык геосаясатчылар турган.

Жаңы геосаясий идеяларды, ошонун ичинде европалык мей-
киндикте бириктирүүчү жаңы идеяларды издөө – заманбап кон-
тиненталдык геосаясат үчүн мүнөздүү нерсе бойдон турат. Мын-
дай изденүүлөрдүн көбү АКШнын катуу көзөмөлү астында жүрүп 
жатканына карабастан АКШнын эл аралык аренадагы акыркы он 
жылдагы саясатына каршы болгон европалык стратегдер жана 

1  Ошол эле жерде.
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окумуштуулар барган сайын өздөрүнүн үндөрүн катуураак жана 
ачыгыраак чыгарып жатышат. АКШнын терроризмге каршы 
байрактын астында жүргүзүп жаткан гегемониялык саясатына 
карата нааразылыктар айрыкча Францияда жана башка европа-
лык мамлекеттерде ачык көрүндү. 

§ 4.2. Англо-америкалык Атлантикалык 
геосаясат: анын мүнөздөмөсү жана 

негизги теориялары

ХХ-кылымдын экинчи жарымынан баштап дүйнө дөгү гео-
саясий теориялардын өнүгүүсү негизинен Маккиндер, Мэхен-
жана Спайкмен сыяктуу англо-америка лык геосаясий багыттын 
негиздөөчүлөрү салган жол ме нен жүргөн. Буга чейин белгилен-
гендей, мунун се беби Германия жеңилип, анын негизги геосая-
сий ке ңеш чиси К. Хаусхофер трагедиялуу түрдө каза бол гондон 
кийин немецтик геосаясий багытты улантуу чулар «Үчүнчү Рейх» 
менен кызматташкан деп айыпталып, жеңүүчү-державалар жана 
алардын илимий коом чулуктары тарабынан олуттуу кысымга 
алынышкандыгына байланыштуу болгон. АКШда геосаясаттын 
«талас сократиялык багыты» (тактап айтканда, «деңиз күчү» 
деп аталган англо-саксондук геосаясий багыт) расмий геосаясий 
изилдөөлөрдүн борборунда болуп турганда, Европалык геосаясат, 
айрыкча «теллулократия» деп аталган немецтик континенталдык 
багыт олуттуу соккуга учурап, 50-жылдарга чейин кыймылсыз 
абалда болгон.

Геосаясий мамилелердин тарыхында Потсдамдык деп атал-
ган мезгилден баштап АКШнын кубаттуулугу жана улуулугу 
бүткүл дүйнө боюнча бекемделе баштаган. 1945-жылы АКШ 
аскердик, экономикалык жана финансылык жактан эң күчтүү 
мамлекет болуп калган. 1945 – 1946-жылдарда АКШда дүйнөлүк 
улуттук продукциянын 50% өндүрүлгөн. Ошол мезгилде АКШда 
дээрлик 23 миң тонна алтын болгон. Анын баарын АКШ өзүнүн 
согуштук техникаларын, ок-дарыларын жана шаймандарын би-
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ри-бири менен согушкан өлкө лөргө сатуунун эсебинен чогулт-
кан. Америкалык геосаясатчылар өздөрүнүн өлкөсүн Батыш 
жарым шарында гана эмес, бүткүл планетада гегемон болууга 
тарыхый жана бардык жактан толук укуктуу мамлекет катары 
көргөзүшүп, америкалык өзгөчө геосаясатты түзүү зарылдыгы 
жөнүндө маселе көтөрүшкөн. 1942-жылы Н. Спайкмен өзүнүн 
«Американын дүйнөлүк саясаттагы стратегиясы» деп аталган 
эмгегинде ушул идеяны жана андын агып чыккан максаттарды 
олуттуу түрдө негиздөөгө аракет кылган.

1943-жылы Маккиндер дүйнө тууралуу өзүнүн көз карашы-
на олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизип, «Хартленддин» чек араларын 
Түндүк Атлантикага чейин кеңейтип, жадагалса ал өзгөрүүлөр 
менен Хартлендди бириктирген. Маккиндер ошондой эле «анг-
ло-америкалык» жана Кариб бассейндеги өлкөлөрдүн биргелеш-
кен лидердиги деп аталган өзү сунуштаган жаңы геостратегия-
лык үлгүнү негиздөөгө аракет кылган.

1945-жылы дагы бир америкалык изилдөөчү С.Хан тингтон 
«Цивилизациянын негизги кыймылдаткыч күчтөрү» деп аталган 
эмгегин жарыялаган. 1944-жылы жана 1949-жылы «Дүйнө ком-
пасы» жана «Дүйнөнүн жаңы компасы» деп аталган жыйнактар 
чыгарылган. Бул жыйнактардын алдыңкы авторлору келечекте 
АКШ менен СССРдын ортосунда сөзсүз согуш болорун далилдөө-
гө аракет кылышкан.

Бул эмгектерде «Орусиянын, андан кийин Германия нын, 
Жакынкы жана Ортоңку Чыгыштын элдерине «тубаса же гене-
тикалык жактан агрессивдүү», «демократияны кабыл алгылары 
келбейт» деген айып тагылып, Батыш цивилизациясы Евразия 
жана башка континенттердин элдеринен алда канча артык жана 
бул табигый нерсе деген тезис негизделген.

Евразия өлкөлөрүнүн географиялык абалы аларга басып 
алуу саясатын жүргүзүүнү таңуулайт деп айтылган ал эмгектер-
де.Алардын пикиринде, басып алуучулук саясаты СССРга импе-
ратордук Орусиядан өткөн.

Кийин америкалык геосаясатчылар СССРды «жамандыктын 
империясы» деп аташып, цивилизациялык өлкөлөрдүн баарын 
бирдиктүү бир борборго биригип, ушул империяга каршы күрө-
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шүүгө чакырган. Мындан тышкары, алардын пикиринде, мындай 
борбор, планетанын ар бир регионунда болуп жаткан процесстер-
ди натыйжалуу түрдө көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет жана «тең 
салмактыкты сактоочу» жана «туруктуулаштыруучу» мындай кө-
зөмөл АКШнын колунда болушу керек.

Ошентип XX-кылымдын экинчи жарымында геосая сий тео-
риялардын өнүгүүсү негизинен англо-америкалык кызыкчы-
лыктарды камсыздоо нугунда өнүккөн.Мындай теорияларды 
иштеп чыгуу менен алектенген атайын борборлор Америка мам-
лекетинин өзгөчө камкордугу астында болушкан.

Чектен тыш оптимизм жана жигердүүлүк, ошондой эле ачык 
прагматизм жана реалисттик ой жүгүртүү – англо-америкалык 
геосаясий борборлордун негизги айырмалоочу белилери болуп 
саналат. Мындан тышкары, бул багыттын теориялары өздөрү-
нүн стратегиялык максаттарынын ачыктыгы, теориялык жана 
практикалык тапшырмаларынын синтези, мамлекеттин стра те-
гиялык максаттары менен аларды ишке ашыруу мүмкүнчүлүк-
төрүнүн тең салмактуулугунун так белгилениши менен айырма-
ланган.

Жалпысынан алганда, Улуу Британия менен АКШ да гео-
саясат илим катары калыптана баштаганда анын практикалык 
жактан өнүгүүсүнө олуттуу көңүл бурулган. Мунун себеби, изил-
дөөчүлөрдүн пикиринде, бул багыттын негиздөөчүлөрү деп эсеп-
телген Мэхен, Маккиндер, Спайкмен, Киссинд-жер, Бжезинский 
жана башкалардын теоретик гана болбостон практик да болгон-
дуктарына байланыштуу. Алар саясатчы жана стратег болгон-
дуктан учурдагы геосаясий маселелер менен алек болуп, теория-
лык жана практикалык пландаштыруу иштерин аткарышкан. 

Мына ошондуктан алардын эмгектери академиялык изил-
дөөгө караганда геостратегиялык доктринага көбүрөөк окшо-
шот.

Англо-америкалык геосаясий багыттардын дагы бир айыр-
малоочу сапаты – бул алардын Атлантикалык (талассократия-
лык) мүнөзү жана Континенталдык (теллурократиялык) тео-
риялар менен күрөшүүсү.
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Кийинчерээк атлантикалык геосаясий теориялар АКШнын 
эл аралык саясатынын расмий стратегиясына айланган. Бул ст-
ратегияда окуялардын өнүгүүсүнүн эки негизги варианты ка-
ралган:

Батыштын Чыгыш менен мүмкүн боло турган согуштагы 
мүмкүнчүлүктөрү; бирдиктүү Дүйнөлүк өкмөт түзүү (бул жерде 
бири-бирине каршы келген эки идеологиялык тарапты бирдик-
түү бир борборго бириктирүү жана дүйнөлүк өкмөттү башкаруу 
маселеси жөнүндө кеп болуп жатат). 

Алардын европалык геостратегдер менен болгон негизги 
келишпестиктери окуялардын жогоруда көрсөтүлгөндөй өнү-
гүшүнүн кийинки этабы тууралуу маселеге тиешелүү болгон. 
Дүйнөлүк өкмөттү башкаруу маселеси АКШнын жана анын ба-
тыш европалык шериктеринин болочок дүйнөлүк өкмөттөгү 
орду жана улуттук кызыкчылыктары жөнүндө талкуулардын 
жаралышына алып келген. Эки атаандаш геосаясий багыттар-
дын ортосунда дал ушул улуттук кызыкчылыктарды аныктоо 
жана аларды коргоо боюнча катуу талкуулар жаралган. Мындай 
талкуулар америкалык атлантисттердин (алардын доктринасы 
«мондиализм геосаясаты», ал эми СССР кулагандан кийин «жаңы 
дүйнөлүк тартип» деп аталып калган), «континенталисттердин» 
европалык геосаясий багытынын жана «практикалык геосаясат» 
деп аталган теориянын жактоочуларынын ортосунда жүргөн.

Улуттук кызыкчылык деген түшүнүктү геосаясатта жана эл 
аралык мамилелерде изилденүүчү тема катары биринчи жолу 
пайдалана баштаган адам америкалык теоретик Ганс Моргентау 
(1904–1980) болгон. 

 Ал өзүнүн геосаясий көз карашын саясий реализмге негиз-
деп, улуттук кызыкчылык концепциясын эл аралык мамилелер-
ге карата колдонгон жана прагматизм идеяларынын өнүгүүсүнө 
олуттуу салым кошкон.

Улуттук кызыкчылыктар – бардык чоң жана кичинекей мам-
лекеттердин жогорку максаты жана тышкы саясаттагы практи-
калык негизи деп эсептеген Моргентау.

Моргентау улуттук кызыкчылыктарды туруктуу жана убак-
тылуу деген эки чоң топко бөлгөн. Туруктуу (негизги) кызыкчы-
лыктарга ал төмөнкү нерселерди кошкон:
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´ аймакты, калкты жана мамлекеттик институттарды тышкы 
коркунучтардан коргоо;

´ тышкы сооданы жана инвестицияны өнүктүрүп, чет өлкөдөгү 
жеке капиталдын кызыкчылыктарын коргоо; 

´ шериктер менен өз ара мамилелерди жакшыртуу жана тыш-
кы саясаттын багытын аныктоо. 

Убактылуу (арадагы) кызыкчылыктарга төмөнкүлөрдү кир-
гизген:

´ мамлекеттердин аман калып, жашап кетишине байланыш-
кан кызыкчылыктар; 

´ улуттун коопсуздугуна жана жыргалчылыгына олуттуу 
зыян келтириши мүмкүн нерселерди эске алган өтө маанилүү 
турмуштук кызыкчылыктар; 

´ маанилүү кызыкчылыктар (өлкө үчүн олуттуу зыян келтире 
турган нерселеди эске алган кызыкчылыктар); 

жергиликтүү кызыкчылыктар. 
Моргентау өзүнүн улуттук кызыкчылыктар жөнүн дөгү тео-

риясында мамлекеттин кубаттуулугун ошол кызыкчылыктарды 
камсыздоонун негизи катары көргөзгөн. Анын пикиринде, эгер 
улуттук кызыкчылыктар мамлекеттин негизги айырмалоочу бел-
гиси болгон күч менен бекемделбесе, анда улуттук кызыкчылык-
тарды коргоо тууралуу кеп да болушу мүмкүн эмес.

Моргентаунун теориясына ылайык мамлекеттин кубат-
туулугу анын аскердик күчүн гана эмес, географиялык абалын, 
табигый ресурстарын, экономикалык кудуретин, согуштук даяр-
дыгын, согуштук техникасынын деңгээлин, калкынын санын, 
улуттук менталитетин жана рухун, мамлекеттик саясаттын калк 
тарабынан колдоого алынышын жана дипломатиялык күчтү да 
камтыйт. 

 Англо-америкалык геосаясаттын заманбап мезгилдеги жал-
пы өнүгүүсү улуттук кызыкчылыктарга негизделген «Атлан-
тизм», «Мондиализм», «Жаңы дүйнөлүк тартип» жана башка 
ушул сыяктуу теориялардын багыты менен жүрүп жатат.

ХХ-кылымдын ортосунан баштап Спайкмендин жолун жол-
доочулар атлантизм идеясын өнүктүрүп гана тим болбостон аны 
абдан байытышкан. Спайкмендин идеяларын жакшылап ана-
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лиздеп, өнүктүргөн теоретиктердин бири Д. Мэйнинг болгон. Ал 
өзүнүн «Хартленд жана Римленд Евразиянын тарыхында» деп 
аталган эмгегинде геосаясий критериялар калктын Кургактык-
ка же Деңизге карата географиялык мамилесин гана эмес, алар-
дын функционалдык маданий багытын да эске алышы керек деп 
белгилейт.

Мэйнинг евразиялык Римленддин бүтүн аймагын функ цио-
налдык-маданий жакындыгына жараша үч тип ке бөлгөн:

Биринчи типке ал Кытайды, Монголияны, Вьетнам ды, Банг-
ладешти, Афганистанды, Чыгыш Европаны, Прибалтиканы жана 
Түндүк Кореяны кошкон. Бул аймактарды ал Хартлендке (теллу-
рократиялык бирикмеге) оогон аймактар деп белгилейт.

Экинчи типке ал Түштүк Кореяны, Бирманы, Индияны, Ирак-
ты, Сирияны, Югославияны жана башка геосаясий жактан нейт-
ралдуу өлкөлөрдү кошкон.

Үчүнчү типке ал Батыш Европаны, Грецияны, Түр кияны, 
Иранды, Пакистанды жана Тайландды (тактап айтканда, талас-
сократиялык бирикмеге оогон өл көлөрдү) кошкон.

АКШнын геосаясий агымынын башка өкүлдөрү сыяк туу эле 
Мейнинг да Экинчи Дүйнөлүк согуштан ки йинки мезгилде СССР-
дын аймагын анын Варшава ке лишими боюнча шериктеринин 
аймактарына окшош туруп, «Хартленд – Римленд» тирешүүсүн 
СССР жана анын шериктери менен АКШ жетектеген Атланти ка-
лык бирикменин ортосундагы тирешүү деп түшүн дүргөн.1

Мэйнингтин маданий-функционалдык геосаясий теория-
сына таянгандагы бир америкалык геосаясатчы У. Кирк адам-
заттын өнүгүшүндө негизги орунду жээктеги цивилизациялар 
ээлейт жана коомдун маданий жактан өнүгүүсүнө түрткү же им-
пульс берүүчү нерселер континенттин ичине дал ошол жээктеги 
цивилизациялар аркылуу кирет деген тыянакка келген. Анын 
ою боюнча, ошондой түрткү берүүчү нерселердин таасирдүүлүгү 
же күчү конкреттүү шарттарга жараша ар түрдүү болот.

Мэйнинг сыяктуу эле У.Кирк да, адамзаттын өнү гүүсү деңиз 
цивилизацияларынын таасири (маданий импульс) менен анык-

1 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Айтылган чыгармалар, 103 б.
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талат, ал эми мындай оң таасирдин эң негизги булагы АКШ деп 
эсептеген.

Белгилүү окумуштуу жана саясатчы, АКШнын мурдагы мам-
лекеттик катчысы Генри Киссинжер дагы атлантизм геосая-
сий теориясынын жактоочуларынын бири болуп саналат. Ал 
атлантизм идеясына таянып,  АКШнын эл аралык коопсуздук 
маселелериндеги ордун өзгөчө белгилейт.1 Киссинджер АКШ-
нын саясий стратегиясын «жээк аймактарындагы» бытыранды 
мамлекеттер менен элдерди «бүтүн бир нерсеге»  бириктирүүгө, 
алардын тынч жашоосу үчүн шарт түзүүгө жана тышкы кийги-
лишүүдөн коргоого багыттоону сунуштаган. Мындай миссия 
атлантисттерге Евразия менен СССРды толук көзөмөлгө алууга 
мүкүнчүлүк түзүп, андагы элдер менен мамлекеттерди АКШны 
колдоого мажбур кылат. Киссинжердин пикиринде, жогоруда 
айтылган «бүтүн нерсе» АКШнын катарына бир да бирикмеге 
кошулбастан нейтралитет сактаган же болбосо Евразияга оогон 
«жээк тилкелерин» кошуусу керек.

Киссинжердин доктринасы АКШга «камчы жана шириндик» 
ыкмасын пайдаланууну сунуштаган: Вьетнамга – согуш, Кытайга 
– кызматташуу, Ирандын шахин-шахы М. Реза Пехлевини, Украи-
на менен Прибалтиканын улутчулдарын колдоо ж.б.

АКШ менен Европада Киссинжердин идеялары кийинче-
рээк «гуманитардык геосаясат» деп аталып калган. АКШ менен 
НАТО өздөрүнүн ядердик куралдын жаңы түрлөрү менен курал-
данышын жана ядердик куралданууну токтотуу доктринасын 
ишке ашыруу боюнча аракеттерин дал ушул «тынчтык жана 
гуманизм» идеялары менен түшүндүрүшкөн. Америка менен 
НАТОнун ядердик куралдарынын жана аскердик базаларынын 
жайгашуусу дагы жогоруда айтылган «бүтүн нерсенин» аймак-
тарын тышкы коркунучтардан (СССР же Кытай) коргоого бай-
ланышкан. Киссинджер Евразия менен СССРдын аймактарынын 
геосаясий жана географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алып, алар-
ды келечекте ядердик-ракеталык технологиялар жана аскердик 
артыкчылык аркылуу көзөмөлдөөнү сунуштаган.

1  Киссинджер Г. Америкага тышкы саясат керекпи? ХХ1-кылымдагы дип-
ломатия үчүн. М., 2002 
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Атлантизм теориясын уланткан дагы бир америкалык за-
манбап теоретик Сол Коэн өзүнүн «Регионализм» деп аталган 
теориясында бүткүл дүйнөнү геосаясий жана геостратегиялык 
түзүлүшү боюнча төрт чоң регионго бөлгөн:Биринчи (негизги) 
топко ал эки геостратегиялык чөйрөнү кошкон: соодадан жана 
ачык экономикалык мамилелерден көз каранды болгон деңиз 
мамлекеттерин (АКШ баш болуп) жана евразиялык мамлекет-
терди (СССР баш болгон евразиялык континенталдык мамлекет-
тер).

Деңиз дүйнөсүн автор дагы төрт өзүнчө геосаясий аймакка 
бөлүп караган: Англия, АКШ жанаКарибдик бассейн өлкөлөрү; 
Европа жана Магриб өлкөлөрү; Түштүк Америка жана Түштүк 
Африка; аралдык Азия жана Океания.

Автор Континенталдык Евразияны дагы эки геосаясий ре-
гионго бөлөт: Хартленд – СССР жана Чыгыш Европа; 

Чыгыш Азия. Ушул региондогу өздөрүнүн геосаясий, социал-
дык-экономикалык жана маданий мүнөздөмөлөрү бар мамле-
кеттер ар бир чон мамлекеттин (регионалдык лидердин) ай-
ланасына топтолушат. Коэн алар кандай конкреттүү нерсенин 
айланасына топтолушарын аныктоого аракет кылган.

С.Коэн дүйнөнүн беш геосаясий борборун бөлүп караган 
(башкача айтканда, булар регионалдык лидер деген статуска ээ 
болгулары келген мамлекеттер) жана аларды биринчи иреттеги 
державалар деп атаган. Алар: АКШ, Европалык Союз, СССР (Ору-
сия), Кытай жана Жапония. Коэн булардан башка дагы геосая-
сий борборлорду бөлүп белгилеген жана алар, анын ою боюнча, 
экинчи иреттеги регионалдык лидерлер деген статуска ээ. Алар: 
Индия, Бразилия жана Нигерия. Автордун пикиринде, алар өз ре-
гиондорунда үстөмдүк кылышып, өздөрүнүн айланасына ошол 
региондун көптөгөн мамлекеттерин чогултушат. Бул мамлекет-
терди Коэн алардын тышкы саясатынын таасирдүүлүгүнө жара-
ша үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи тартиптеги мамлекеттер деп 
атайт.

АКШнын башка атлантисттеринен, айрыкча Г.Киссинджер-
ден айырмаланып, С.Коэн согушту ядердик курал менен токто-
туу тууралуу концепцияны колдогон эмес.СССРдын согуштук ку-
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дурети, ядролук ракеталары, аскердик-деңиз күчтөрү, Кубадагы 
советтик аскердик базалары, мына ушундай нерселердин баары 
Римленд аймагында согушту токтотуу саясатын натыйжасыз 
кылат.1

Коэн өзүнүн 1994-жылы жазылган «Жаңы дүйнөлүк доордо-
гу геосаясат: эски дисциплинанын перспективалары» деп атал-
ган эмгегинде планетадагы жаңы геосаясий жагдайды, мамле-
кеттердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин жана башка ушул 
сыяктуу геосаясий маселелерди терең изилдеп, өзүнүн «поли-
центризм»жана«геостратегиялык күчтөрдүн тең салмактуулу-
гу»деп аталган теориясын сунуштаган.

Коэн өзүнүн бул эмгегинде бүгүнкү дүйнө бир полюстук 
геосаясий мамилелер өкүм сүргөн мурдагы мезгилден айырма-
ланып бүгүнкү күндө жигердүү түрдө өнүгүп, өзгөрүп жаткан 
регионалдык мамилелер дооруна кирип жатат деген тыянакка 
келген (анын концепциясынын аты да ушундан чыгат – поли-
центризмже регионализм).Автор эгер классикалык геосаясат ти-
решүүнүн жана согуштун куралдарынын бири болгон болсо, анда 
жаңы геосаясат эл аралык тынчтыктын жана кызматташуунун 
куралы болушу керек деген көз карашты карманган. Мындай 
нерсени ишке ашыруу үчүн согуштук жана саясий тирешүүлөрдү 
гана эмес, коомдук процесстерди жана кызыкчылыктарды дагы 
изилдөөгө басым жасап, адамзаттын чогуу жана цивилизациялуу 
жашоосу үчүн керек болгон нерселерге жооп берүү зарыл деп 
эсептеген ал.

Деңиз өлкөлөрүнүн табигый артыкчылыгы жана алардын 
геостратегиялык кызыкчылыктарын коргоо жөнүндөгү идеяга 
негизделген атлантизм теориясында илимий-техникалык прог-
ресске жана согуш чөйрөсүндөгү илимий-техникалык револю-
цияга байланышкан жаңы идеялар да жок эмес. Куралдардын 
жаңы түрлөрүнүн, биринчи кезекте атомдук бомбалардын (мын-
дай бомбалар Хиросима жана Нагасаки шаарларын бомбалоодо 
биринчи жолу пайдаланылган), стратегиялык бомба таштоочу 
учактардын, континенттер аралык баллистикалык жана канат-

1  Колосов В.А., Мироненко Н.С. Көргөзүлгөн чыгармалар, 104 –109 б. 
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туу ракеталардын пайда болуусун жана ушул сыяктуу көрүнүш-
төрдүн баарын атлантисттер Деңиздин табигый артыкчылыгы-
нын далили катары көргөзүшкөн. Бирок илимий-техникалык 
прогресс жана планетардык мейкиндиктин геостратегиялык 
критерийлеринин өзгөрүүсү жаңы геосаясий доктриналарды 
жана ыкмаларды түзүүнү талап кылганын моюнга алууга туура 
келди. Алардын пикиринде, классикалык геосаясаттын эки эң 
маанилүү элементтерине, тактап айтканда, Деңиз менен Кургак-
тыкка дагы эки жаңы мейкиндикти, тактап айтканда, аба жана 
космос мейкиндигин кошуу зарыл. Согуштук куралдардын ка-
тарына ядролук куралдын гана эмес, плазма, лазер куралдары-
нын дагы кошулушу, ошондой эле космос менен спутниктердин 
геостратегиялык максаттарда пайдалана башташы (бул жаңы 
элементтер геосаясий адабиятта аэрократия жана эфирократия 
деп аталып калган) классикалык геосаясий доктриналарды пай-
дасыз кылып койду. 

«Атлантизм» башка теорияларга караганда жигер дүү рөөк 
өнүккөн теория болуп калганын адамзаттын тарыхы көргөздү. 
Бул теория «деңиз» мыйзамдарынын бардык артыкчылыктарын 
толук пайдалануу аркылуу көбүрөөк натыйжаларга жетишкен. 
Атлантисттердин геосаясаты жигердүү жана чабуулдуу болуп 
турган кезде континенталдык геосаясат бошоң коргонуу аба-
лында турган.

«Неоатлантизм» концепциясы: Англо-америкалык геосаясат 
«кансыз согушта» СССРдын үстүнөн жеңиш ке жеткенден кийин 
1990-жылдардан баштап эки агымга бөлүнгөн. Алардын бири С. 
Хантингтон (1927–2008) жетектеген «неоатлантизм» агымы бо-
луп калган.

Гарвард университетинин алдындагы стратегиялык изил-
дөөлөр институтунун мүдүрү болуп турган кезинде Хантинг-
тон «Цивилизациялардын кагылышуусу» деп аталган макалада 
өзүнүн неоатлантизм доктринасын баян даган. Анын доктрина-
сынын борборунда Кургактык менен Деңиздин, Батыш менен 
Чыгыштын ортосундагы келечектеги мамилелердин негизинде 
жаткан негизги критерий – цивилизациялык айырмалоо маселе-
си турат.
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Хантингтондун пикиринде, атлантизмдин евразия теория-
сынын үстүнөн жеңишке жетиши акыркы нерсе эмес, Батыш ме-
нен Чыгыш, цивилизациялык жактан дагы деле бири-биринен 
алыс турушат. Эгер Батыштык баалуулуктар либералдык демок-
ратиянын, базардын, индивидуализмдин, адам укугунун жана 
башка ушул сыяктуу нерселердин негизинде курулса, Чыгыш 
баалуулуктары – салтчылдыктын,коллективизмдин, патерна-
лизмдин жана башка ушул сыяктуу нерселердин негизинде ку-
рулган.

Батыштык идеологиянын калыптанып калган артыкчылы-
гын убактылуу көрүнүш катары караган Хантингтон Батыш ци-
вилизациясынын азыркы учурдагы салтанаты Чыгыштын терең-
дикте жаткан маданий кат марларынын көтөрүлүп чыгышына 
түрткү берип, ис лам, православие, конфуцианство, индуизм жана 
баш ка ушул сыяктуу диний факторлордун коомго тийгизген таа-
сиринин күчөшүнө алып келет деп белгилейт.

Өзүнүн «Цивилизациялардын кагылышуусу» (1993) деп 
аталган эмгегинде Хантингтон өзүнүн мурдагы ойлорун кеңей-
тип, ХХI-кылымда кагылышуулардын негизги булагы идеология 
же экономика эмес, дал ошол цивилизациялык айырмачылык-
тар болуп каларын белгилеген. Анын пикиринде, келечекте «ци-
вилизациялардын кагылышуусу» дүйнөлүк саясаттын негизги 
фактору болуп калат, ал эми келечектеги тирешүү фронттору-
нун линиялары цивилизациялардын ортосундагы сыныктардан 
өтөт. 

ХХI жүз жылдыкта жети же сегиз ири цивилиза циялардын 
ортосундагы тирешүүнүн күчөшүн алдын ала көрө билүүгө бо-
лот деп айткан Хантингтон. Анын ою боюнча, батыш, славян-
православ, конфуций (кытай), жапон, ислам, индуист, латын-аме-
рика жана бал ким африка цивилизациялары өздөрүн келечекте 
көбү рөөк көргөзө башташат. Бул фактор Батыш менен Чыгыш-
тын жаңы тирешүүсү үчүн кайрадан себеп түзөт.1

Хантингтон мына ушул нерселердин баарына таянып төмөн-
күдөй тыянакка келген: эгер дүйнөдөгү антиатлантикалык ой-

1 Хантингтон С. Цивилизациялардын кагылышуусу. М., 2005, 22-23 б.
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лор жана маанайлар токтотулбаса жана Батышка каршы туруучу 
геосаясий борборлордун бир бирикмеге биригишине тоскоолдук 
кылынбаса, келечекте сөзсүз дүйнөлүк тирешүүлөр болот.

Хантингтон батыш өлкөлөрүнө цивилизациялар аралык 
конфликттерди болтурбоого жардам бере турган бир топ кеңеш-
терди берген. Алар төмөнкүлөр: АКШ менен Европанын орто-
сунда тыгыз жана бекем кызматташтыкты камсыздоо; Чыгыш 
Европадагы жана Латын Америкадагы батыш европалык ма-
даниятка жакын коомдорду Батыштык цивилизацияга кошуу; 
жергиликтүү цивилизациялар аралык конфликттердин гло-
балдык согуштарга айланып кетүүсүнө жол бербөө; Кытайдын 
жана ислам өлкөлөрүнүн таасирин жана аскердик кубаттуулугун 
чектөө; батыштын аскердик кубатын күчөтүү жана батыштын 
Алыскы Чыгышта жана Түштүк-Чыгыш Азияда аскердик база-
ларын бекемдөө;ислам жана конфуциандык өлкөлөрдүн орто-
сундагы кыйынчылыктарды жана конфликттерди пайдалануу 
жана алардын арасында батыштык баалуулуктарга жана кызык-
чылыктарга багыт алган топторду колдоо; батыштын кызыкчы-
лыктарын жана баалуулуктарын чагылдырган эл аралык инсти-
туттарды күчөтүү ж.б.1

Жогоруда айтылган кеңештерден көрүнүп тургандай, Хан-
тингтон келечекте биринчи кезекте Кытай жана ислам мамле-
кеттери Батыштын душмандары болуп калышы ыктымал деп 
эсептеген. Ал Орусияны дагы АКШнын жана анын НАТО боюнча 
шериктеринин күчтүү душманы катары карайт. Ошондуктан ал 
Чыгыш Европа жана Балтия мамлекеттеринен өзүнчө бир «са-
нитардык кордон» түзүп, аны Орусияга каршы пайдаланууну су-
нуштаган. 

Айрым изилдөөчүлөр АКШ жетектеген НАТО бирикмесинин 
азыркы учурдагы иш-аракеттери Хантингтондун геостратегия-
лык теориясын жүзөгө ашырып жатат деп эсептешет. Алардын 
пикиринде, мунун баары окумуштуунун теориялык ой-жүгүр-
түүлөрүнүн натыйжасы гана болбостон Батыштын геострате-
гиялык доктринасы да болуп саналат.

1  Ошол эле жерде, 496 – 532 б. 
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«Мондиализм» теориясы: Экинчи Дүйнөлүк Согуштан ки-
йинки мезгилдеги англо-америкалык геосаясий агымдын бел-
гилүү геосаясий концепцияларынын бири – «Мондиализм» 
теориясы болуп калган. Жалпысынан алып караганда, мондиа-
лизмдин тамырлары байыркы мезгилге барып такалат. Элдерди 
бирдиктүү бир борбордон башкаруу, адамдар жыргал шарттарда 
жашай турган жалпы дүйнөлүк падышачылык жана башка ушул 
сыяктуу идеялар адамзатка мондиалисттерге чейин эле белги-
лүү болгон. Ар түрдүү элдердин биргелешип жашоосунун жакшы 
экенин Х1Х-кылымда теориялык жактан далилдөөгө биринчи 
жолу аракет кылган адамдардын бири О. Конт болгон. Ал өзүнүн 
«Үчүнчү заман жөнүндөгү Илим» деп аталган чыгармасында ади-
леттүү дүйнөлүк өкмөт жөнүндө ой айткан.

1823-жылы АКШнын президенти Монро мондиалисттик 
идеяларды Америкада, Латын Америкада жана Батыш Европада 
ишке ашыра баштаган. Коомдорду бириктирүүгө байланышкан 
идеяларды бүткүл планетага жайылтуу идеясын да коомчулукка 
дал ушул Монро сунуштаган. 

Бул идеяны америкалык банкир Л. Морган 1921-жылы кыс-
ка жана так сөз менен түшүндүрүп айтып, аны өзү түзгөн «Эл 
аралык мамилелер боюнча кеңештин» алдында турган негизги 
тапшырма кылып бекиткен. Аталган кеңеш дүйнөдөгү алгачкы 
мондиалисттик түзүм болон. Бул расмий эмес уюм планетардык 
деңгээлдеги америкалык стратегияны иштеп чыгуу менен алек-
тенген жана анын түпкү максаты – планетаны толук унифика-
циялоо (бир түргө келтирилиши) жана «дүйнөлүк өкмөт» түзүү 
болгон.

АКШнын президенти Г. Трумендин 1945-жылы «Аме рика-
нын жеңишке жетиши, дүйнөнү мындан ары башкарууга байла-
нышкан түйшүктү биз аны кааласак да, каалабасак да, америка 
элине жүктөдү» деп айткан сөзүн мондиалисттер бүткүл дүйнөгө 
жайылтышкан. Ошол убакыттан баштап АКШ ушул идеяларды 
ишке ашыруу менен алектенген көптөгөн өкмөттөр аралык жана 
бейөкмөт уюмдарды бүткүл дүйнө боюнча түзүп, аларды каржы-
лай башташкан.
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1954-жылы АКШ жана Европа тарабынан түзүлгөн «Билдер-
берг клубу» экинчи негизги мондиалисттик борбор болуп кал-
ган. Бул клубдун негизги милдети – америкалык жана европалык 
саясий, илимий, финансылык жана башка чөйрөлөрдү бирик-
тирип, дүйнөлүк өкмөт жөнүндө идеяны талкуулоо жана ишке 
ашыруу болгон.

Мондиализмдин үчүнчү жана эң маанилүү борбору – 1973-
жылы З. Бжезински тарабынан түзүлгөн «Үч тараптуу комиссия» 
болду. Аталган комиссиядан «Жаңы дүйнөлүк тартиптин жана 
башкаруунун ар түрдүү формаларынын негиздерин» иштеп чы-
гуу талап кылынган.

«Үч тараптуу комиссиянын» негизги максаты – мондиализм 
теориясынын негизинде АКШнын жетекчилиги астындагы 
«бирдиктүү дүйнөлүк системага» өтүү доктринасынын бир нече 
варианттарын иштеп чыгуу болгон. 

«Жаңы дүйнөлүк тартипке» же «дүйнөлүк өкмөткө» өтүү 
боюнча пландардын кыска убакыттын ичинде даярдалып, тал-
кууга коюлган варианттарынын бири конвергенция идеясына 
негизделген.

«Үч тараптуу комиссиянын» курамына З. Бжезинский (сая-
сатчы, мамлекеттик ишмер, геостратег), Д. Рокфеллер (эң чоң 
банкир жана финансылык магнат), С. Болл (саясий жана согуш-
тук стратег) жана АКШнын бир топ башка кадырлуу адамдары 
кирген. Бул комиссия «Дүйнөлүк өкмөттүн» алкагында адегенде 
Түндүк жана Түштүк Американы, Батыш Европаны, андан кийин 
Атлантика жана Тынч океан региондорун бириктирүүнү план-
даштырган.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, мондиалисттердин айрым ма-
селелер боюнча көз караштары жалпысынан бирдей болгону ме-
нен бир топ маселелер боюнча (мисалы, АКШнын гегемониясы 
жана анын дүйнөлүк өкмөттү башкаруу боюнча мүмкүнчүлүк-
төрү, дүйнөлүк өкмөттүн негизги мыйзамдарын жана коомдук 
жүрүм-турум эрежелерин америкалык салыктар менен унифика-
циялоо ж.б.) алардын ортосунда келишпестиктер бар жана ошол 
келишпестиктер бири-биринен көз карандысыз болгон үч негиз-
ги мондиалисттик агымдын пайда болушуна алып келген.
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Алардын бири, жогоруда айтылгандай, кансыз согуш мезги-
линде эле З. Бзежински тарабынан сунушталган «конвергенция» 
теориясы болуп калган. Бул теория ар түрдүү коомдук-экономи-
калык формациядагы мамлекеттердин тирешүүсүн жаңы мада-
ний-идеологиялык цивилизация түзүү аркылуу токтотууну бо-
жомолдогон (адабиятта мындай теория 1990-жылдардан кийин 
пайда болгон жалпы мондиалисттик концепциялар сыяктуу эле 
көп учурларда неомондиалисттик деп мүнөздөлөт).

Дагы бир америкалык геосаясатчы Ф. Фукуяманын «Тарых-
тын акыры» деп аталган концепциясы кансыз согуш аяктап, со-
циалисттик система кыйраган мезгилдеги экинчи негизги нео-
мондиалисттик теория болуп калган.

З. Бзежински жана башкалар тарабынан сунушталган «Жаңы 
дүйнөлүк тартип» же «АКШ гегемониясынын жаңы түрү» деп 
аталган концепция үчүнчү неомондиалисттик теория болуп кал-
ган.

З. Бзежински тарабынан «конвергенция» теориясы катары 
иштеп чыгарылып, сунушталган концепция биринчи жолу АКШ 
президенти Л. Жонсон тарабынан айтылган.Бирок бул концеп-
циянын чыныгы негиздөөчүсү орус тектүү америкалык социолог 
Питирим Сорокин (1889-1968) болгон.Конвергенция теориясы-
нын алкагында «социализм менен капитализмдин ортосундагы 
жаңы маданий-идеологиялык цивилизация түзүү» божомолдон-
гон. Бирок конвергенциянын ыкмалары кийинки жылдарда З. 
Бзежински жетектеген аналитиктер тобу тарабынан иштеп чы-
гарылган.

1986-жылы жарыяланган «Оюн планы. АКШ менен СССРдын 
ортосунда күрөш жүргүзүүнүн геостратегиялык түзүмү» деп 
аталган эмгекте З. Бзежински СССР менен АКШнын ортосунда-
гы кансыз согуштун жана атаандаштыктын негизги себептерин 
изилдөөгө биринчи жолу аракет кылып, бири-бирине каршы 
турган тараптардын ортосундагы Евразияны көзөмөлгө алуу 
үчүн геосаясий күрөштүн өзгөчөлүктөрүнө мүнөздөмө берген 
жана бири-бирине каршы турган эки геосаясий бирикмелердин, 
тактап айтканда, Атлантикалык жана Континенталдык блок-
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тордун бири-бирине жакындашуусун (конвергенциясын) ишке 
ашырууну сунуштаган. 

Батыштын толук артыкчылыгы жана Чыгыштын үстүнөн 
жеңишке жетүүсү жөнүндөгү идеяны жайылткан атлантисттер-
ден айырмаланып З. Бзежински жана конвергенция теориясы-
нын башка жактоочулары көбүүрөөк прагматикалык идеяларга 
таянышкан. Алардын пикиринде, Евразияга таасир тийгизип, 
ошол аймакта жашаган элдердин көңүлүн тартуу үчүн алар ме-
нен күрөшүү эмес, жаңы геосаясий мамилелерди, натыйжалуу 
экономикалык, социалдык жана маданий-идеологиялык мами-
лелерди түзүү керек.

Социализмге каршы колдонулуп жаткан ыкмалар эч кандай 
натыйжа бербейт деп эсептешкен конвергенциянын жактоочу-
лары. 

Ошондуктан алар Батышка өздөрүнүн жеке башкаруу прин-
циптерин жана артыкчылыктарын (мисалы, демократиянын 
жана базар экономикасынын баалуулуктарын) өнүктүрүү ме-
нен бирге Чыгыш өлкөлөрүнүн жана социалисттик системанын 
да кээ бир жакшы идеяларын жана программаларын (мисалы, 
социалдык теңдик, жигердүү социалдык саясат, экономикалык 
муктаждыктарды пландаштыруу ж.б.) кабыл алып, ишке ашыры-
шы керек экенин сунушташкан. Ошол эле учурда социалисттик 
тарапка да таптык күрөш принциптеринен жана пролетариат-
тын диктатурасынан баш тартып, сөз эркиндигине, базар эко-
номикасына жана жеке менчик плюрализмине жол ачуу сунуш-
талган. Теориянын авторлорунун ою боюнча, мындай кадамдар 
Евразияда жана бүткүл дүйнөдө эркин атаандаштыкка, элдер 
аралык достукка, тынчтыкка жана жыргалчылыкка кеңири жол 
ачат.Мындай нерсе адамзаттын жарык келечеги болоруна үмүт 
берген.

Бул геоэкономикалык долбоор катуу күрөшүүнү жактаган ат-
лантикалык доктрина менен мондиалисттердин дагы бир канаты-
нын «жаңы дүйнөлүк тартип» деп аталган режиминин ортосунда-
гы бир вариант болгон.

«Тарыхтын акыры» деп аталган концепция: СССР жана Чы-
гыш Европадагы социалисттик режимдер кулагандан кийин 
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Фрэнсис Фукуяманын «Тарыхтын акы ры» деп аталган концеп-
циясы негизги неомондиалисттик теориялардын бири болуп 
калган.

Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Фукуя манын 
«Тарыхтын акыры» деп аталган макаласында маанилүү геосая-
сий маселелердин бири да чечилген эмес. Өзүнүн макаласында 
Фукуяма Т. Гоббстун, О. Конттун, Г. Спенсердин жана башка ой-
чулдардын белгилүүидеяларын кайталап, геосаясий тыянак-
тарды жасаган. Ал адамзатка белгилүү болгон бардык коомдук-
экономикалык формациялардын арасынан капитализм гана эң 
жөндүү жана мыкты түзүлүш экенин жана АКШ – капитализмдин 
мыкты үлгүсү экенин далилдөөгө аракет кылган. 

ХХ-кылымда капитализмди жана анын негизги баалуулукта-
ры болгон либералдык демократия менен базар экономикасын 
эч нерсе алмаштыра албастыгына автор толук ишенген. Ошон-
дуктан адамзаттын цивилизациялуу келечеги, анын пикиринде, 
дал ушул баалуулуктарга байланыштуу болот.

Фукуяма көптөгөн маселелер боюнча М. Вебердин идеяла-
рын кайталаган жана тарых бардык мезгилдерде логикасыз 
жана натыйжасыз факторлордун эсебинен гана өнүгүп келген-
дигин жана капиталисттик өнүгүү мезгилинде гана коомдор 
логикага таяна башташкан деп белгилеген ал.Фукуяманын ою 
боюнча, «иррационализмдин» акыркы тиреги СССР менен кошо 
кулаган жана ошону менен бирге «эски тарых да аягына чыгып» 
анын ордуна жаңы тарых, тактап айтканда, бүткүл дүйнөгө ли-
бералдык демократиянын базар экономикасынын баалуулукта-
рын жайылтуу башталган.1

Жаңы мезгилде, автордун пикирине ылайык, адамдардын 
планетардык жашоосу жана бирдиктүү дүйнөсү гармониялуу 
бир механизге биригип, жер шарынын бардык региондору жа-
ңыча түзүлө баштайт жана алар атомдун ичиндеги электрон-
дорго окшоп өз орбиталарын өзгөртүп, экономикалык жактан 
эң күчтүү ядролук-борборлорго багыт ала башташат. Фукуяма-
нын ою боюнча, АКШ коомдук жүрүм-турум эрежелеринин жана 

1  Фукуяма Ф. Тарыхтын акыры. // Геосаясат. Антология. М., 2006, 568 – 590 
б.
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турмуштук баалуулуктардын мыкты үлгүсү болгондуктан, ал 
жаңы планетардык орбитаны дал ушул АКШнын үлгүсү боюнча 
курууну сунуштаган. Геосаясий адабиятта мындай идея «вестер-
низация» деп аталып калган.

«Тарыхтын акыры» деп аталган концепцияны алгачкы күн-
дөрдө англо-америкалык геосаясий борборлордун өкүлдөрүнөн 
тышкары эч ким чыныгы теория катары кабыл алган эмес жана 
аны утопиялык идея катары сынга алышкан.Чынында жадагалса 
англо-америкалык агымдын өкүлдөрү да Фукуяманын вестерни-
зация тууралуу ойлору менен макул болушкан эмес. 

Орус геосаясатчысы И. Василенконун сөзү менен айтканда: 
«Фукуяманын теориясы тарыхтын акыры болгон жок, ал Югос-
лавиянын, Ирактын жана Афганистандын бомбаланышын ток-
тото алган жок, бүткүл дүйнөгө жайылган регионалдык жана 
жергиликтүү конфликттерди токтото алган жок жана дүйнөнү 
АКШнын үлгүсү боюнча жаңыча кура алган жок».1

Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикиринде, дүйнөдө улутчулдук, 
этникалык сепаратизм жана регионалдык конфликттер күчөп 
жаткан шарттарда АКШнын жүргүзүп жаткан түшүнүксүз саяса-
ты анын дүйнөдөгү кадырын түшүрүп, антиамерикалык маанай-
лардын өсүшүнө алып келет. Мындай шарттарда Ф. Фукуяманын 
оптимисттик теориясы оор абалдан кантип чыгуунун жолдорун 
да сунуштабайт жана келечектеги дүйнө тууралуу олуттуу божо-
молдорду да көргөзбөйт. Ошондуктан болжолдуу айтканда ошол 
эле мезгилде пайда болгон «Жаңы дүйнөлүк тартип» деп атал-
ган башка неомондиалисттик концепция натыйжалуураак болуп 
калган. 

«Жаңы дүйнөлүк тартип» концепциясы: бул теория башка 
мондиалисттик теориялар сыяктуу эле АКШнын жаңы тарыхый 
жагдайдагы дүйнөлүк гегемониясын негиздөө үчүн кызмат кы-
лат («жаңы типтеги америкалык гегемония»). Бул концепциянын 
негизги авторлорунун бири – З. Бжезинский. Автор Батыштын 
евразиялык саясатын жана евразия регионундагы башка дүйнө-
лүк державалардын геосаясий кызыкчылыктарын ар тараптуу 

1  Василенко И.А. Көргөзүлгөн чыгармалар, 120 б.
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изилдеп, келечектеги дүйнөлүк тартипке байланышкан олуттуу 
кеңештерди берет.Өзүнүн кеңештеринде жана сунуштаган жал-
пы геосаясий концепциясында З. Бзежинский өзүнүн маданий-
экономикалык конвергенция жөнүндөгү мурдагы идеясын бир 
аз четке каккан. 

Бжезинский АКШ менен Батыш Европа өлкөлөрүн Евразия 
мейкиндигинде олуттуу жана узак мөөнөттүү геостратегияны 
ишке ашырып, ал жерде ар түрдүү оперативдик программаларды 
иштеп чыгып, пайдаланууга чакырган. 

Мындан тышкары ал Америка Кошмо Штаттарынын «Евра-
зиялык шахмат тактасындагы» келечектеги иш-аракеттерин, 
тактап айтканда, ал жерде АКШ өзүн кантип алып жүрүшү керек, 
негизги геостратегиялык фигураларды кантип башкаруу керек, 
ал региондо таасир тийгизүү механизмдерин кантип орнотуу 
керек ж.б. нерселерди көргөзүп, аларды ишенимдүү жүйөлөргө 
таянып негиздеген. 

Бжезинский Батыш дүйнөсүнө ошондой эле негизги гео-
саясий борборлорго жана элдерге кантип таасир тийгизүү жана 
аларды кантип башкаруу тууралуу кеңештерди берип, ал эми 
АКШны дүйнөдө алдыңкы мамлекет болуп, узак мөөнөттүү үс-
төмдүк кылуу үчүн олуттуу кадамдарды жасоого чакырат.

Бжезинский өзүнүн 1998-жылы жарыяланып, бүткүл дүйнө-
гө белгилүү болгон «Улуу шахмат тактасы: Американын үстөм-
дүгү жана анын геостратегиялык императивдери» деп аталган 
китебинде келечек дүйнөнүн негизги контурларын жана амери-
калык гегемониянын жаңы формуласын ачкан геостратегиялык 
доктринаны сунуштаган.

Автордун пикиринде, ХХI-кылымда Атлантикалык жана Кон-
тиненталдык бирикмелердин ортосундагы Евразияга үстөмдүк 
кылуу үчүн күрөш кайра эле негизги геосаясий маселе болуп ка-
лат.

Ал жаңы миң жылдыкта державалардын арасынан АКШ 
гана дүйнөдө үстөмдүк кылууга умтула алат деп эсептеген. Му-
нун негизги үч себеби бар деп белгилеген ал:

Биринчиден, АКШ чынында эле дүйнөдөгү эң ири держава 
болуп саналат;
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Экинчиден, АКШ бардык көрсөткүчтөр боюнча бардык мам-
лекеттерден жогору турат;

Үчүнчүдөн, дүйнөнүн борбордук майданы деп эсептелинген 
Евразия, чынында, евразиялык эмес ири державалардын таасири 
астында турат (АКШ жана Европалык Союздун таасири астында). 

Өзүнүн мурдагы гуманисттик идеяларынан бир аз четтеген 
Бзежинский АКШ менен Орусиянын ортосундагы мамилелерге 
карата катуу көз карашта. Анын ою боюнча, азыркы мезгилде 
Орусия мурдагыдай өтө таасирдүү мамлекет эмес, ошондуктан 
АКШ тиги же бул маселе боюнча ал менен макулдашпайт жана 
таасир чөйрөсүн дагы ал менен бөлүшпөйт. Ошондуктан АКШ 
менен азыркы Орусиянын ортосунда тең укуктуу стратегиялык 
шериктештик жөнүндө кеп да болушу мүмкүн эмес.

Бжезинский Американын Евразияга үстөмдүк кылуусунун 
макулдашылган моделин сунуштаган. Ал Ев разияны чоң бир 
шахматтык тактага окшоштуруп, анын үстүндөгү фигураларды 
(мамлекеттерди жана элдерди) башкаруунун жалпы системасын 
чийип көргөзгөн.

Бзежинскийдин евразиялык геостратегиясына ыла йык АКШ 
өзүнүн мындан аркы бардык кадамдарын пландаштырууда ар 
бир «беш» (кыска мөөнөттүк перспектива), «жыйырма» (орто 
мөөнөттүк перспектива) жана «жыйырмадан көбүрөөк» (узак 
мөөнөттүк перспектива) жылдын аралыгында мүмкүн боло тур-
ган жооп иретиндеги жүрүштөрдү эске алышы керек. Жасала 
турган иш-аракеттер бири-бири менен макулдашылып, бирдик-
түү геостратегиялык системаны түзүшү керек. Жогоруда айтыл-
ган ар бир мезгил аралыгында АКШ өзү жасаган кадамдардын оң 
жана терс натыйжаларын анализдеп, ошол кадамдарга карата 
мүмкүн боло турган жоопторду божомолдоп, аларга карата ти-
йиштүү чараларды колдонушу керек.

Бзежинскийдин геостратегиясына ылайык Америка Кошмо 
штаттары бир аз күчтүү борборлорду өз максаты үчүн пайдала-
нып, кандайдыр бир ири мамлекеттин континентке карата таа-
сиринин күчөшүнө жол бербеши керек. Кытайдын, Орусиянын, 
Жапониянын, Индиянын, Ирандын, Түркиянын жана Евразия-
нын башка өлкөлөрүнүн күчөшүнө АКШ жол бербеши керек жана 
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жаңы мамлекеттердин (Украина сыяктуу) бул региондогу ордун 
бекемдөөгө түрткү бериши керек. Мына ошондо АКШ бул жерде 
геостратегиялык амалдарды жасай алат. 

АКШ ошол аймакта кайсыл өлкөлөрдүн орду жана маани-
лүүлүгү күчөп жаткан болсо, ошол өлкөлөр гө жардам берүү ар-
кылуу өзүнүн аларга карата таасирдүү лүгүн күчөтүшү керек. 

Мурдагы советтик республикалардын арасынан Бзежинский 
өзгөчө көңүлдү Украинага, Кавказда Азербайжанга, ал эми Бор-
бордук Азияда Казакстан менен Өзбекстанга бурууну сунушта-
ган. Ушул мамлекеттердин ар бирин ал шахматтык тактадагы 
өзгөчө фигура деп эсептеп, алар АКШ менен Орусиянын ортосун-
дагы мамилелер үчүн маанилүү экенин белгилеген.

Бзежинский Украинанын өзгөчө маанилүүлүгү анын Ору-
сияны Евразиядагы эң чоң мамлекет жана стратегиялык оюнчу 
деген макамынан ажырата аларында деп эсептеген.Ал эми Өз-
бекстанды, Казакстанды жана Азербайджанды ал Батыш менен 
Чыгыштын ортосунда альтернативалуу коммуникация жолдо-
рун камсыздай алат деп эсептеген.

Бзежинский түштүк Кавказ өлкөлөрүнүн арасынан Азербай-
жанга өзгөчө маани берген. АКШ менен Орусиянын ортосундагы 
тирешүүдө Азербайжан менен Украина өтө маанилүү фигура деп 
эсептеген ал. Эгер Азербайжан Орусиянын көзөмөлүндө болуп 
калса, анда борбор-азиялык мамлекеттердин көз карандысыз-
дыгы жөнүндө кеп кылуу кыйын болуп калат. Башкача айтканда, 
эгер Азербайжан Орусиянын таасир аймагына киргизилсе, анда 
Батыш менен Чыгыштын ортосунда альтернативалуу транс-
порттук-коммуникациялык жана энергетикалык коридорлор да 
курулбайт.

Бзежинский өзүнүн эмгегинде Түркия менен Иранга, айрык-
ча алардын Каспий – Кара деңиз аймагындагы иш-аракеттерине 
да өзгөчө көңүл бурган. Анын пикиринде, СССР кулагандан кийин 
бул мамлекеттер ушул аймакта үстөмдүк кылуу үчүн бири-бири 
менен күрөшүп келе жатышат. Бзежинский, албетте Түркияга ар-
тыкчылык берет. Себеби ал НАТОнун ошол аймактагы алдыңкы 
пункту катары кызмат кылып, ошол аймакта батыштык кызык-
чылыктарды билдирет.
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Бжезинский Борбордук Азиядагы, Каспий аймагындагы жана 
Түштүк Кавказдагы геосаясий жагдайга таасир берүүчү бир нече 
негизги геосаясий борборду белгилейт. Орусия бул аймактагы 
жагдайды көзөмөлдөө үчүн мурдагыдай күчү жок экенин белги-
лейт ал.Башка жагынан караганда, АКШ деле алыс жайгашкан-
дыгы үчүн бул аймакка олуттуу таасир тийгизе албайт. Ошол эле 
учурда АКШ дагы өзүнүн кубаттуулугунун айынан бул аймактын 
тагдырына кош көңүл карай албайт. 

Бзежинский сунуштаган ойдун маңызында АКШнын ушул 
аймакта башка бир да мамлекет үстөмдүк кыла албай турган-
дай шарттарды түзүүсү жатат. Мындай шарттар дүйнөлүк коом-
чулукка, айрыкча АКШ менен Европалык Союзга бул аймакта 
акча каражаттарын жана технологияларды эркин жылдырууга, 
ал эми бул жердеги геосаясий плюрализм эркин транспорттук 
коридорлорду, баарынан мурда мунайзат түтүктөрүн жана Бор-
бордук Азия менен Каспий аймагын дүйнөлүк базарлар менен 
байланыштыруучу коммуникация жолдорун курууга мүмкүнчү-
лүк берет. Бул жагынан алып караганда, Бзежинский жогоруда 
айтылган себептерден улам Азербайжанга, Грузияга, Өзбекстан-
га, Казакстанга жана Украинага өзгөчө көңүл бөлгөн жана ошол 
эле учурда Орусияны, Кытайды жана Иранды эстен чыгарбоону 
сунуштаган.

Бжезинский бул аймакта Түркиянын өзгөчө орду бар эке-
нин белгилейт. Түркия, Азербайжан жана Грузия мамлекеттери 
Батыштын жардамына таянып, бул аймактагы негизги жана че-
чүүчү фактор боло алышат деп эсептейт ал.

Орусия менен Иранды Бзежинский экинчи геосаясий фактор 
катары караган. Ушул нерсеге таянып ал төмөнкү тыянакка кел-
ген: эгер бул аймакта Түркиянын таасирдүүлүгү күчөсө, биринчи 
геосаясий фактор дагы күчөйт, ал эми эгер Түркиянын бул ай-
мактагы таасирдүүлүгү начарласа, жогоруда айтылган экинчи 
фактордун бекемделип, күчөшү үчүн бардык шарттар түзүлөт. 

Орто мөөнөттүү келечекте, Бзежинскийдин ою боюнча, аме-
рикалык геостратегия бул аймактагы АКШнын жетекчилиги ас-
тында трансевразиялык коопсуздук системасын түзө ала турган 
орто деңгээлдеги жаңы мамлекеттерге басым жасашы керек. 
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Мындай уюм келечекте НАТОго шерик болуп, айтылган ай-
мактагы көптөгөн америкачыл мамлекеттерди өзүнүн курамы-
набириктире алмак.

АКШ бул аймакта таасир берүүчү жаңы борбор түзүүдө. Бул 
борбор, Бзежинскийдин ою боюнча, келечекте демократиялык 
башкаруу системасын кеңейтүүдө жана АКШнын жетекчилиги 
астында бирдиктүү дүйнөлүк борбор түзүүдө чоң мааниге ээ бо-
лот.

Бзежинский өзүнүн эмгегинде дүйнөдө Американын үстөм-
дүк кылуусунун ачык жана жашыруун максаттарын көргөзөт. Ал 
АКШнын учурдагы Евразия мейкиндигиндеги геосаясий плю-
рализмдин сакталышына кызыкдар экендигин ачык эле айтат. 
Демек бул нерсе Евразиядагы бир дагы мамлекетке же мамле-
кеттер бирикмесине АКШ өзүнүн үстөмдүгүнө каршы чыгууга 
мүмкүнчүлүк бербеши керек дегенди билдирет. Жалпысынан 
алганда, АКШнын глобалдык гегемониясынын орношуна антиа-
мерикалык коалициялар тоскоолдук кылышы мүмкүн. Кытай, 
Орусия жана Иран катыша турган антиамерикалык коалиция-
нын түзүлүшүн ал эң кооптуу нерсе деп эсептеген жана анын 
пикиринде, мындай коалиция АКШнын Евразияга байланышкан 
саясатына олуттуу көйгөйлөрдү жаратышы ыктымал. Ошондук-
тан ал жогоруда айтылган мамлекеттердин ар бири менен өзүн-
чө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын ар бирине «АКШ менен эки 
тараптуу стратегиялык шериктештикти» убада кылып, алардын 
бири-бири менен биригүүсүнө жол бербөөнү АКШнын өкмөтүнө 
сунуштайт.

Мындан тышкары, Кытай менен Жапониянын биригип, ан-
тиамерикалык коалиция түзүүсү дагы АКШнын Евразияда үс-
төмдүк кылуусуна коркунуч жаратышы мүмкүн. Мындай нер-
сени болтурбоо үчүн Жапония менен Американын ортосундагы 
мамилелерди жакшыртып, ошол нерсе аркылуу Жапония менен 
Кытайдын биригишине тоскоолдук кылуу керек. Бзежинский-
дин пикиринде, эгер Жапония Азиядан баш тартса ага АКШкол-
доо көргөзүшү керек. 

Жапония менен АКШнын ортосунда соода-сатык мамилеле-
рин бекемдөөнү ал маанилүү геостратегиялык кадам деп эсеп-
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тейт, анткени мындай кызматташтык АКШнын Алыскы Чыгыш-
та узак убакыт болуусуна геосаясий тирек болуп берет. 

Бзежинскийдин эмгегинде келечекте франко-орусиялык же 
германо-орусиялык бирикменин түзүлүшү жа на ошону менен 
бирге Европада антиамерикалык күчтөрдүн биригиши да АКШ-
нын гегемониясына кор кунуч туудурушу мүмкүн деп айтылат. 
Автор өзү деле келечекте ушундай болушуна көзү жетпей турса 
да ушундай мисалдар тарыхта бар экенин белгилейт. Мындан 
тышкары, Орусия эл аралык мамилелерде өз алдынча кооптуу де-
милгелерди жасап жибериши мүм күн. Орусиянын андай демил-
гелерин алсыздандыруу үчүн анын геосаясий багытын Европага 
буруу зарыл. Бирок ошол эле учурда Орусия менен Европанын 
ортосуна америкалык кызыкчылыктарды коргой турган «дубал» 
куруу тактикасын бекемдөөнү сунуштаган ал. Бзежинскийдин пи-
киринде, эгер АКШ бардык чоң мамлекеттердин, ошонун ичинде 
Орусиянын, Кытайдын, Жапониянын жана Индиянын континен-
талдык бирикмелерди түзүүсүнө жол бербөө үчүн өзүнүн бардык 
экономикалык, саясий жана эл аралык механизмдерин пайдала-
нып, ошол мамлекеттердин ар бири менен жетиштүү деңгээлде 
байланыш түзө алса,анда жакынкы жылдарда мындай тактика 
жакшы натыйжа берет.1

Бзежинскийдин «америкалык гегемония» («Рах Americana») 
деп аталган мондиалисттик мүнөздөгү геосаясий доктринасы 
НАТОго таянат. Бул уюмдун негизги максаты катары НАТОну ке-
ңейтүү, Орусия, Кытай, Жапония жана башка мамлекеттердин ар 
бири менен өзүнчө жана «өзгөчө мамиле» түзүү каралган. Антке-
ни ушундай иш-аракеттер келечекте дүйнөнүн геосаясий жактан 
маанилүү мейкиндиктерин көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. 

Бзежинский өзүнүн 2004-жылы жарыяланган «Тан доо. Дүй-
нөлүк бийлик же глобалдык лидерлик (биринчилик)» деп атал-
ган китебинде ири державанын миссиясы жана жалпысынан 
АКШнын дүйнөлүк тарыхтагы орду тууралуу өзүнүн мурдагы 
геосаясий көз караштарын андан ары өнүктүргөн. АКШнын 
дүйнөгө үстөмдүк кылуу мүмкүнчүлүгүн ал АКШнын согуштук, 

1 З.Бжезинский. Улуу шахмат тактасы. Американын үстөмдүгү жана анын 
геостратегиялык императивдери. М., 1998, 234–235 б.
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экономикалык, техникалык жана маданий чөйрөлөрдөгү артык-
чылыгы менен негиздеген. Бзежинский дал ошол жогоруда ай-
тылган сапаттар АКШнын дүйнөдөгү артыкчылыгын алдын ала 
аныктаган жана дал ошол сапаттар Американын бүткүл дүйнөдө 
үстөмдүк кылуусуна негиз түзөт деп эсептеген.

Бзежинский АКШнын дүйнөлүк үстөмдүгү дүйнө дөгү геосая-
сий башаламандыкты жеңүүдө, этникалык, диний жана башка 
кагылышуулардын алдын алууда жана дүйнөнү коопсуз жайга 
айландырууда чечүүчү мааниге ээ болушу мүмкүн деп эсепте-
ген. Ал АКШны бул дүйнөнү «демографиялык секириктерден, 
жакырдыктын айынан пайда болгон миграциядан, күчөгөн урба-
низациядан, этникалык жана диний кастыктан, жапырт кыргын 
салуучу куралдардын жайылышынан жана башка нерселерден» 
коргоого чакырат. Мындан тышкары, америкалык гегемонияны 
бүткүл планетага жайылтуу үчүн Бзежинский АКШны глобалдык 
демократияны дүйнөнүн бардык бурчуна жайылтууга чакырат. 
Демократия жана саясий башкаруу принциптерин бүткүл дүйнө-
гө жайылтуу маселесинде АКШ эч кимге жумшактык кылбашы 
керек деп эсептейт ал.

2001-жылдын 11-сентябрынан кийин дүйнөдө калыптанган 
геосаясий жагдайга таянып, Бзежинский жа ңы геосаясий багыт-
тарга туура баа берүүнү сунушта ган. АКШнын согуштук кудуре-
ти менен анын геосаясий каршылаштарынын санынын ортосун-
дагы ажырымды, согуштук-саясий биримдик менен Европалык 
Союздун экономикалык интеграциясынын ортосундагы диссо-
нансты, өнүгүп жаткан Кытайды, Жапониянын кубаттуу согуш-
тук державага айлануу мүмкүндүгү жана анын ошого умтулуусу 
жана башка нерселерди ал калыптанып калган геосаясий чын-
дык катары караган. 

Жаңы жагдайда Бзежинский трансатлантикалык жа на тынч 
океандык стратегиянын натыйжалуулугун кү чөтүүнү сунуш-
таган. Акыркы мезгилде АКШ менен Европалык Союздун орто-
сунда Ирак жана башка ай мактардагы антитеррористтик опе-
рацияларга байланышкан пикир келишпестиктердин күчөшүнө 
карабастан Бзежинский Европа менен шериктеш болуу керек 
экенин айтат. Европанын кызыкчылыктарын АКШ дайыма эске 
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алышы керек бирок ошол эле учурда өзүнөн башка бир да мам-
лекетке үстөмдүк кылууга жол бербөөсү керек деп белгилейт ал.

Автордун пикиринде, АКШнын тынч океандагы геосаясий 
стратегиясынын негизинде, «кылдаттык менен балансташты-
рылган стратегиялык үч бурчтук» жатат. Алар АКШ, Кытай жана 
Жапония. Бир жагынан алып караганда, Бзежинский мындай би-
рикмени ар түрдүү антиамерикалык маанайларга каршы тура 
турган чыгыштык таяныч катары караган. Ошол эле учурда Кы-
тайдын жана Жапониянын Тынч океан аймагындагы өз таасир-
дүүлүгүн күчөтүүгө умтулуусун эске алуу зарыл. Ошондуктан 
ал АКШга ушул мамлекеттерге карата мамиледеги тең салмак-
туулукту өтө кылдаттык менен сактап, өзүнүн шериктерин көзө-
мөл астында кармоону сунуштайт.1

Антиамерикалык маанайлардын бүткүл дүйнө боюнча кү-
чөшү Бзежинскийди тынчсыздандырган дагы бир маселе болуп 
саналат. Мындай антиамерикалык маанайларга каршы ал олут-
туу чараларды көрүүгө чакырат. Анын пикиринде, АКШ өзүнүн 
кадырын көтөрүп, дүйнөнүн айрым аймактарына демократияны 
жайылтуу үчүн глобализациянын ар түрдүү үлгүлөрүн кылдат-
тык менен пайдаланышы керек. 

Жогоруда көрүнүп тургандай, Бзежинскийдин геостратегия-
лык доктринасы башка мондиалисттик тео рияларга окшоп бүт-
күл дүйнөдө АКШнын кызыкчы лыктарын жана гегемониялык 
абалын коргоого ба гыт талган.

Англо-америкалык геосаясий теорияларды жыйынтыктап 
жатып Карнеги Фондунун дагы бир изилдөөчү – аналитиги Р. 
Кейганды да белгилеп өтүү зарыл.

Кейган америкалык жана европалык геосаясатчылар дын 
ортосундагы олуттуу пикир келишпестиктерди биринчилерден 
болуп изилдеген. Ал өзүнүн изилдөөсүнүн натыйжасында тө-
мөнкү тыянакка келген: бул эки агымдын өкүлдөрү ар түрдүү 
максаттарга жетүү үчүн аскердик күчтү пайдалануу, согуштук 
операциянын натыйжалуулугу жана адеп-ахлактуулугу тууралуу 
маселеде пикирлери келишпейт.Автордун пикиринде, АКШнын 

1 З.Бжезинский. Тандоо. Дүйнөлүк үстөмдүк же глобалдык лидерлик. М., 
2004, 117-118, 131, 253 б.
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согуштук операцияларына европалыктар же каршы чыгышат же 
таптакыр аларды жек көрүшөт. Европалыктар бул маселеде эл 
аралык укуктун нормаларын согуш жолу менен эмес, диплома-
тиялык сүйлөшүү жана кызматташтык жолу менен ишке ашы-
рууну каалашат. Алар Канттын «түбөлүк тынчтык» деп аталган 
концепциясына таянып, дүйнөдө тынчтыкты жана коопсуздукту 
сактоо идеясын жакташат. Ал эми америкалык геосаясатчылар 
тескерисинче эл аралык укук бузулган кезде дароо согуштук күч 
колдонууну талап кылышат. Бүгүнкү күндө америкалык жана 
европалык саясатчылардын ортосунда геосаясий жана страте-
гиялык маселелер боюнча пикир келишпестиктер көп жана алар 
өсүп жатат деп эсептейт Кейган. Америкалык жана европалык 
интеллектуалдар өздөрүнүн ортосунда жалпы «стратегиялык 
маданият» жок экенинде гана бири-бири менен макул.Европа-
лыктар көп учурда Американы «өлүмгө сыйынуу» өкүм сүргөн, 
өлүм жазасы бийлик кылган жана ар бир адамдын өзүнүн жеке 
тапанчасы бар өлкө катары сүрөттөшөт1.

1970–1990-жылдарда англо-америкалык жана мондиалист-
тик борборлор тарабынан классикалык геосаясий багыттардын 
методологиялык негиздерин кайрадан карап чыгуу аракеттери 
көрүлгөн. Мисалы, америкалык изилдөөчү Л. Кристоф «заманбап 
геосаясатчылар картаны табияттын адамга таңуулаган нерсесин 
эмес, адамды багыттаган нерсесин табуу үчүн карашат» деп айт-
кан.

Батыш геостратегдери классикалык геосаясий теориялар 
менен илимий-техникалык прогресстин, тактап айтканда, жаңы 
согуштук технологиялардын ортосундагы келишпестиктерди 
белгилеп, алар эскирип калгандыгын жана олуттуу түрдө өзгөр-
түлүшү зарыл экенин белгилешет. 

Заманбап геосаясий ыкмаларга байланышкан көбү рөөк да-
лилдерди америкалык геосаясатчы А.П. Северски сунуштаган. 
Анын геосаясий көз карашы боюнча дүйнө өнөр жай кубаттуулу-
гу жана согуштук кубаттуулук жагынан эки килейген чөйрөгө 
бөлүнөт. Алар АКШ жана Советтер Союзу. Батыш жарым шары-

1 Р.Кейган. Алсыздыктын күчү // Жаңы кылымдын тышкы сяасаты. М., 
2002, 127 –157 б. 
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нын көп бөлүгү америкалык чөйрөгө кирген, ал эми «Дүйнөлүк 
аралдын» көп бөлүгү Советтер Союзуна кирген. Алар экөө тең, 
автордун ою боюнча, Түндүк Америка жана Евразиянын үстүнөн 
бирдей күчкө ээ болушкан.

Согуштук технологиянын өнүгүүсү коопсуздук маселелери-
не карата согуштук ыкмаларды пайдаланууга, ал эми геосаясат-
чыларды геосаясаттын негиздерин кайрадан карап чыгууга маж-
бурлады. Мындай идеялардын автору – Д. Дедни, географиялык 
чөйрө менен саясий процесстердин ортосундагы мамилелерде 
техникалык факторлор кандай мааниге ээ экендигине өзгөчө кө-
ңүл бурат. Географиялар жана технологиялар геосаясий жагдай-
дын айланасында өнүгөт деп жазат ал. 

Глобализация саясатын ишке ашырууда НАТОнун согуштук 
стратегиясы техникалык кубаттуулукка көбүрөөк басым жаса-
рын белгилеген Дедни «согушту ядролук куралдын жардамы ме-
нен токтотуу» жөнүндөгү геосаясатта согуштук технологиялар 
географиялык факторлордон эчак эле ашып түшүп, алардын ор-
дун алмаштырган деп эсептейт.Башкача айтканда, геосаясий көз 
караштар, критерийлер жана стратегиялык артыкчылыктар та-
бигый-географиялык факторлор тарабынан эмес, согуштук тех-
нологиялар тарабынан аныкталып калган. Ядролук кылымдын 
технологиялары табигый-географиялык факторлордун үстүнөн 
революциялык жеңишке жеткен деп айтса да болот.Технология-
лык факторлорго чечкиндүү артыкчылык берген ыкмалар же 
жолдор чынында геосаясаттын өнүгүүсүн жаңы шарттарга ыла-
йыкташтыруу максатын көздөйт. Мындай ыкмалар геосаясат-
тын классикалык теориялык булактарын четке кагып, социал-
дык-саясий түзүмдөргө басым жасашат.

Бихевиористтик геосаясат: Англо-америкалык геосаясий ба-
гыттын башка бир тобу бихевиористтик концепцияга таянып, эл 
аралык мамилелердин либералдык үлгүсүн сунуштайт. Мындай 
концепцияны жактоочулар З. Бзежинскийдин «элдердин шахмат 
тактасындагы орду жана ар түрдүү жайгашуусу» жөнүндөгү тези-
сине тийбей туруп, эл аралык мамилелердин жаңы, неолиберал-
дык түшүнүктөрүн сунушташкан. Алардын пикиринде, эл ара-
лык саясаттын катышуучулары ар түрдүү экономикалык жана 
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согуштук-саясий топторго таандык болгон өлкөлөрдүн ортосун-
дагы чек араларда эркин жүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Либералдык 
байланыштарда жана мамилелерде артыкчылык идеологиялык 
же геосаясий факторлорго эмес, техникалык факторлорго, мас-
салык коммуникация каражаттарына жана башка ушул сыяктуу 
нерселерге берилет.

«Либералдык» бихевиористтик агымдын пайда болушу 
адамзаттын мурунку кылымда башынан өткөн сансыз согуштар-
га байланыштуу. 

Мындай согуштар адамдарга карата ырайымсыз мамилеге 
байланышкан жүрүм-турумдун үлгүсүн түзүүгө себеп болгон. 
Эл аралык мамилелердин калыс мыйзамдарын жана алардын 
айланасындагы чындыкты толук бойдон изилдөө, аларды коом-
чулукка жеткирүү, субъективдүү кызыкчылыктардын, ошондой 
эле дүйнөдө үстөмдүк кылуучу бирикмелердин ортосундагы ма-
милелердин негизинде пайда болгон карама-каршы ыкмалар-
дын эл аралык мамилелердеги алдыңкы багыттарга айланышын 
ачып көрсөтүү – бихевиористтик геосаясаттын негизги максаты 
болуп саналат.

Бихевиористтик көз караштагы окумуштуулар менен сая-
сатчылардын көпчүлүгү батыштык саясий географиядагы би-
полярдуулукту жандандырууга каршы. Айрым геосаясатчылар 
дүйнөнүн биполярдуулук схемасын кайрадан түзө башташкан. 
Бирок ядролук-космостук доордо көп полярдуулук, ошондой эле 
дүйнөлүк экономика менен дүйнөлүк саясаттын өз ара байланы-
шы күчөйт.1

Атлантизмдин, мондиализмдин, конвергенциянын, неомон-
диализмдин жана башка англо-америкалык геосаясий концеп-
циялардын жалпы бир белгиси бар. Алардын ар бири ар түрдүү 
цивилизацияга жана маданиятка ээ болгон бөлөк элдерди жана 
улуттарды ар түрдүү жолдор аркылуу жалпы бир борборго би-
риктирип, ал борборго АКШнын үстөмдүк кылуусун камсыз-
доону өзүнүн негизги максаты катары карайт.

1 Нартов Н.А. Көргөзүлгөн чыгармалар, 97 б. 
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Заманга ылайыкташтырылган же өзгөртүлгөн атлантисттик 
геосаясаттын жаңы геосаясий теорияларынын арасында өзүнө 
өзгөчө көңүлдү бурган башка теориялар да бар.

Геосаясий прагматизм теориясы: Бул теория көбүн чө геоэ-
кономикалык мааниге ээ. Анын негизинде Улуу Британиянын 
мурдагы премьер-министрлеринин бири Генри Пальмерстондун 
(1784–1865) «Англиянын туруктуу достору да, туруктуу душман-
дары да жок, анын туруктуу кызыкчылыктары гана бар» деген 
белгилүү ою жатат. Бул теория мамлекеттин жеке жана прагма-
тикалык кызыкчылыктарына негизделген тышкы саясаттагы 
реализмди пропагандалайт. 

АКШнын президенти Вудро Вильсон тарабынан негизделген 
геосаясаттын идеалисттик теориясына1 таптакыр карама-кар-
шы келген мындай теория геосаясий адабиятта мамлекеттер-
дин чектелген экономикалык, социалдык, эмгек, энергетикалык, 
транспорттук-коммуникациялык жана башка ресурстар үчүн тү-
бөлүк жана шексиз күрөшү жөнүндө логикага таянат.

Геосаясий прагматизмди жактагандар заманбап эл аралык 
мамилелерге байланышкан жоопкерчиликти улуу державаларга 
жүктөшкөндүктөн дүйнөнүн материалдык жана руханий ресурс-
тарын бөлүштүрүүдө жана геостратегиялык маселелерди план-
даштырууда алардын өзгөчө орду бар экенин белгилеп койууну 
адилеттүү нерсе деп эсептешет.

Геосаясий прагматизм азыркы мезгилде АКШнын глобал-
дык саясатында жана БУУнун Коопсуздук Кеңе шинин түзүмүн-
дө чагылдырылган. Дүйнөдөгү болуп жаткан процесстерге жана 
дүйнөлүк тартип түзүү гө жигердүү катышууну БУУ да, АКШ да 
өзүнүн ишмер дүүлүгүнүн негизи деп эсептейт.

Ачык коом жөнүндөгү теория (либералдык-демократиялык): 
Бул теория ата теги австриядан болгон англиялык окумуштуу-
социолог Карл Поппер (1902– 1992) тарабынан сунушталган.

1 В. Вильсондун теориясына ылайык либералдык баалуулуктар эл аралык 
мамилелердин жана планетардык саясаттын негизин түзүшү керек. Улуттар 
Лигасынын коллективдүү же биргелешкен аракеттери эл аралык талаштарды 
жана көйгөйлүү маселелерди жогоруда айтылган нерселердин негизинде че-
чүүгө мүмкүндүк берет. 
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Поппер Венада төрөлүп, 1945-жылдан баштап Улуу Брита-
нияда жашаган жана Лондон университетинин профессору бол-
гон. Өзүнүн «Ачык коом жана анын душмандары» деп аталган 
белгилүү китебинде жана көп төгөн башка эмгектеринде ал илим 
чөйрөсүндө бирин чи жолу ачык коом идеясын сунуштап, ага мү-
нөз дөмө берген. 

Поппердин ачык коом теориясынын негизинде эркин адам, 
анын жеке сапаттары жана идеялары турат.

Экономикалык либерализм теориясы: Бул теориянын негиз-
дөөчүсү Фридрих Хайек (1899–1992) болгон. Ата теги Австрия-
дан болгон бул окумуштуу Улуу Британияда жашап, Нобель сый-
лыгы менен сыйланган.

«Мыйзам, мыйзам чыгаруу жана эркиндик» деп аталган ки-
тепте Хайек экономикалык эркиндик менен либералдык эконо-
миканын артыкчылыктарын анализдеп, өзүнүн белгилүү тео-
риясын негиздеген.

Эгер өткөн мезгилде адамдын адеп-ахлактуулугунун жана 
жүрүм-турумунун негизинде жеке менчик жана үй-бүлө сезим-
дери жаткан болсо, азыркы мезгилдин адамы ал баалуулуктар 
менен гана чектелбестен, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн негизине 
экономикалык өнүгүүнү коюшу зарыл деп эсептеген ал. Автор-
дун пикиринде, экономикалык эркиндиги жок адамдын саясий 
эркиндиги да болбойт жана ал жалпысынан алып караганда деле 
эркин боло албайт. Автор жеке менчикти экономикалык эркин-
диктин негизи жана аны камсыздай турган нерсе деп эсептеген. 
Анын ою боюнча, эркин экономикалык атаандаштык – адамдын 
ишмердүүлүгүнүн эң чоң баалуулугу болуп саналат.

Этноцентризм теориясы: Бул теория адегенде классикалык 
орус ойчулдары тарабынан негизделип, андан кийинки жылдар-
да айрым батыш геосаясатчылары тарабынан өнүктүрүлгөн. Бу-
ларга орус жана Евразия мейкиндигинде жашаган башка элдер 
тарабынан сунушталган «панславизм», «пантюркизм», «панара-
бизм», «панисламизм» жана башка ушуга окшогон концепция-
ларды кошууга болот. Мындай концепциялар заманбап доордо 
деле өнүктүрүлүп, Европа өлкөлөрүндө жана АКШда «панпра-
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вославизм», «панкатолицизм», «европоцентризм», «атлантизм» 
жана башка ушундай агымдар катары уланып жатат. Ушул тео-
риялардын көпчүлүгүнүн негизинде улут, этнос жана дин жагы-
нан бөлүү же бөлүнүү тууралуу идеялар же «тубаса артыкчылык» 
философиясы жатат. 

Бирдиктүү дүйнөнүн геоэкономикасы: Бул теория дагы 
Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин АКШнын окумуштуулары та-
рабынан иштелип чыккан. Америкалык тарыхчы Джордж Кен-
нандын ою боюнча, антигитлердик коалициянын мүчөлөрүнүн 
бирдиктүү иш-аракеттеринин негизинде «бирдиктүү дүйнөлүк 
экономикалык уюм» түзүүгө болот жана ал уюмга социалист-
тик да, капиталисттик да мамлекеттерди кошууга болот. Кеннан 
жана анын тарапташтары Маршаллдын 1947-жылдагы планы-
нын алкагында Чыгыш Европанын социалисттик бөлүгүнө да 
экономикалык жардам бөлүнөрүнө үмүт кылышкан. Аталган 
план Батыш Европа өлкөлөрүнө экономикалык жардам көргө-
зүүгө багытталган. Алар СССР жана социалисттик тарап менен 
түздөн түз күрөшүүнүн ордуна алардын экономикалык түзүм-
дөрүнө колдоо көргөзүү – жакшыраак, анткени мындай колдоо 
– алардын либерализацияланышына жана дүйнөлүк экономи-
калык системага жуурулушуна алып келет деп эсептешкен. Бул 
теориянын авторлору ушундай жол аркылуу эки системанын ти-
решүүсүн бир аз жумшартууга үмүт кылышкан. Чынында ушул 
теориянын негизги маңызы согушту же тирешүүнү «интеграция 
аркылуу токтотууда».

«Дүйнө-система» геосаясий багыты: Бул теория америкалык 
окумуштуу Иммануил Валлерстайн тарабынан иштелип чыгып, 
сунушталган. Анын теориясына ылайык дүйнөнүн экономика-
лык өнүгүүсү акыркы беш-алты жылдарда негизинен бир нече 
«чоң экономикалык мейкиндиктердин» алкагында жүргөн. Бул 
аймактарды (мейкиндиктерди) автор өзгөчө «дүйнө-система-
лар» деп мүнөздөп, тийиштүү тыянактарды чыгарып, дүйнөлүк 
экономикалык саясаттын оригиналдуу концепциясын жаратат.

«Заманбап дүйнө-система», «Капиталисттик дүйнө лүк эко-
номика», «Дүйнөлүк экономиканын саясаты» деп аталган жана 
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башка эмгектеринде1 Валлерстайн дүйнөлүк экономикалык өнү-
гүүнүн үч түрүн бөлүп көргөзүп, алардын тарыхый чектерин бел-
гилеген.

Алар төмөнкү мезгилдер: 
Мини-система – өзүнө алгачкы коомду жана андан кийинки 

уруучулук коомдун өнүгүүсүн камтыйт.
Мир-система – феодализмдин үстөмдүгүн, согуштук-бюрок-

ратиялык режимдердин өнүгүүсүн, капитализмдин алгачкы мез-
гилиндеги экономикалык түзүмдөрдү, империалисттик мамле-
кеттер тарабынан түзүлгөн экономиканы камтыйт. Бул жерде 
айыл чарбасына негизги орун берилет.

Мир-экономика –өндүрүштүн капиталисттик жолун кам-
тыйт. Автор бул мезгилди дүйнө-системанын негизги жана ге-
гемонисттик мезгили деп атайт. Валлерстайн акыркы 400 жыл-
дагы голландиялык, британиялык жана америкалык циклдерди 
(доорлорду) бөлүп көргөзүп, бир доордон экинчи доордго өтүү 
үчүн болжол менен 200-жыл керектелет деп айтат.

Автордун пикиринде, ушул мезгилдердин ар бири үч баскыч-
тан өтөт: биринчиси – дүйнөлүк согуш, экинчиси – улуу держава-
нын үстөмдүгү, жана үчүнчүсү – анын кулашы. 

Автор 1618–1672-жылдардагы голландиялык мезгилди, 
1792–1896-жылдардагы британиялык мезгилди жана 1914-жыл-
дан башталган америкалык мезгилди көргөзгөн. 

Валлерстайн дүйнөлүк системалар жөнүндөгү теория менен 
бирге анын үч бөлүктөн турган иерархиялык түзүмүн да сунуш-
таган: ядро – жарым периферия – периферия. Ал жалпы дүйнө-
лүк экономикалык системаны эл аралык мамилелердин өзгөчө 
субъекти же катышуучусу катары карап, аны мамлекеттер ара-
лык мамилелердин эң маанилүү фактору деп эсептеген.

Кийинчерээк ал өзүнүн теориясын орус экономисти Н. Конд-
ратьевдин «Калыптанган жагдайлардын (конъюктуралардын) 
чоң мерчеми (цикл)» деп аталган теориясы менен бириктирип, 

1  Wallerstein I., The Modern World-System. Vol. 1: Capitalist Agricultural 
andthe origins of the European World-Economy in the sixteenth Century (NewYork: 
Academic Press, 1974).
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өзүнүн «Дүйнөлүк саясаттын узун мерчемдери» же «Лидерлик-
тин мерчеми» деп аталган теориясын иштеп чыккан.

Дүйнөнүн геосаясий түзүмү менен анын экономикалык өнү-
гүүсүнүн ортосундагы байланышка негизделген бул теорияда 
планетадагы экономикалык мерчемдердин тиги же бул мезгил-
де алмашуусу геосаясий гегемониянын да алмашуусуна алып ке-
лет деген ой берилген.

«Өтө маанилүү кызыкчылыктарды жараткан аймактар» тео-
риясы: Бул теория жаңы шарттагы негизгиге оэкономикалык 
концепциялардын бири болуп калган. Бул теориядагы амери-
калык окумуштуулар тарабынан иштелип чыгып, АКШнын кы-
зыкчылыктарын дүйнөнүн бардык региондорунда коргоону 
жана ал үчүн бардык жолдорду пайдаланууну негиздөөгө багыт-
талган. С.Коэндин, Э.Хантингтондун жана Н.Спайк мендин дагы 
ушул маселеге байланышкан эмгектерин өзгөчө белгилеп кетүү 
зарыл. Алардын эмгектеринде АКШнын экономикалык, саясий, 
согуштук жана коопсуздук кызыкчылыктары алар дүйнөнүн 
кайсыл аймактарында болсо ошол жактарда чогултулуп, ошонун 
негизинде аларды коргоо чаралары сунушталат. Авторлордун 
пикиринде, ушундай маанилүү аймактарда АКШнын аскердик 
базаларын орнотуу – анын ошол аймактардагы турмуштук кы-
зыкчылыктарын коргоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. 

Түндүк-Түштүк геосаясий теориясы: Бул теорияны Батыш-
тын эки заманбап геосаясий агымдарынын өкүлдөрү, атлан-
тисттер жана континенталисттер дагы кеңири пайдаланылат. 
Аталган теорияны жактоочулар дүйнөнүн ушул эки бөлүгүн би-
ри-бирине каршы коюп, алардын ички жана тышкы параметрле-
рин бири-бири менен салыштырып, анан ошого таянып, аларга 
тийиштүү геосаясий жана геоэкономикалык мүнөз дөмөлөрдү 
беришет.

Демейде, геосаясий адабиятта Түндүктү тартип, сак-саламат 
жашоо жана байлык менен, ал эми Түштүктү – жумушсуздук, жа-
кырчылык жана конфликттер менен байланыштырышкан.

Геосаясатчылардын Түндүктүн өнүккөн өлкөлөрү менен 
Түштүктүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүнүн ортосундагы чек 
аралардагы курч абалдын себептерине байланышкан идеология-
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лык тирешүүлөрү кансыз согуш мезгилинде эле Түндүк-Түштүк 
теориясынын негизинде башталып, азыркы күнгө чейин деле ар 
түрдүү формаларда уланып келе жатат.

«Түндүк» деген термин демейде ошол мезгилде жана азыр-
кы мезгилде деле геоэкономикалык макрорегионду билдирген. 
Мындай макрорегион өзүнө АКШны, Канаданы жана Батыш Ев-
ропаны камтыган. Кээде ага Жапонияны, Израильди, Австралия-
ны жана Жаңы Зеландияны кошушкан.

Ал эми «Түштүк» деген термин өзүнө негизинен Африка кон-
тинентин, Индия океанынын жээгиндеги өлкөлөрдү, Евразия 
менен Орусиянын көптөгөн аймактарын камтыган геоэкономи-
калык макрорегионду билдирген. 

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор 

1. Континенталдык геосаясаттын согуштан кийинки абалын 
мүнөздөгүлө.

2. Европалык континенталдык геосаясаттын ХХ-кылым дын 
60–70-жылдарындагы өнүгүүсүнүн жаңы багыттары жана мү-
нөздүү өзгөчөлүктөрү кандай болгон?

3. Европалык геосаясаттын гуманизацияга бет алышы: Альб-
рехт Хаусхофердин жана анынзамандаштарынын «антрополо-
гиялык геосаясий методологиясы»  классикалык геосаясий ык-
малардан эмнеси менен айырмаланат?

4. Х. Флейгдин «Геосаясий мурас» деп аталган теориясынын 
маңызы эмнеде?

5. «Бириккен Европа» деп аталган геосаясий концепциянын 
пайда болушу жана өнүгүшү жөнүндө эмне билесиңер?

6. «Жаңы турмуштук мейкиндик» деп аталган концепция 
жана анын Европадагы жактоочуларынын көз караштары жө-
нүндө айтып бергиле.

7. «Ички (практикалык) геосаясаттын» маңызы жана анын 
негиздөөчүлөрү жөнүндө эмне билесиңер? 

8. «Цивилизациялык геосаясат», «Электоралдык чакырык» 
жана «Медиативдик имидж» деп аталган концепциялардын не-
гизги идеялары жөнүндө эмне билесиңер?

9. Европадагы «Жаңы оңчулдардын» негизги идеяларынын 
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маңызын жана «Чоң Федеративдик Империя» теориясынын ма-
ңызын айтып бергиле. Лохаузендин жана Террачанонун геосая-
сий идеяларындагы айырмачылыктарды жана жалпы белгилер-
ди көргөзгүлө.

10. Европалык заманбап геосаясий теориялар жана агымдар 
(экономикалык дүйнө, төртүнчү дүйнө, тарыхый өнүгүү, модер-
низация жана жаңы европалык концепция), ошондой эле Ж. Ат-
талинин «Жаңы дүйнө» деп аталган теориясы жөнүндө эмне би-
лесиңер?

11. Заманбап англо-америкалык геосаясий агымды мүнөздөп 
бергиле.

12. «Атлантизм» деп аталган геосаясий теория жана Г.Кис-
синжердин «бирдиктүү, бүтүн нерсе» деп аталган концепциясы 
жөнүндө эмне билесиңер?

13. С. Коэндин геосаясий идеялары жана «регионализм» кон-
цепциясы жөнүндө айтып бергиле.

14. С. Хантингтондун «Неомондиализм» деп аталган доктри-
насынын маңызын түшүндүрүп бергиле.

15. «Мондиализм» деп аталган геостратегиялык теориянын 
жаралышы жана өнүгүшү тууралуу эмне билесиңер?

16. «Конвергенция», «Тарыхтын акыры» жана «Жаңы дүйнө-
лүк тартип» деп аталган негизги неомондиалисттик теориялар-
ды, ошондой эле алардын авторлорунун геосаясий көз карашта-
рынын маңызын түшүндүрүп бергиле.

17. З. Бзежинскийдин «Жаңы дүйнөлүк тартип» деп аталган 
концепциясындагы анын идеяларын, тактап айтканда, Евразия 
жана мурдагы советтик мейкиндик тууралуу идеяларын түшүн-
дүрүп бергиле.

18. АКШнын башка заманбап геосаясатчыларынын концеп-
циялары жөнүндө эмне билесиңер (мисалы, бихевиористтик 
ыкма, ачык коом теориясы, экономикалык либерализм теориясы, 
этноцентризм теориясы, жалпы дүйнөлүк геоэкономика идеясы, 
дүйнө-система теориясы, өтө маанилүү кызыкчылыктарды жа-
раткан аймактар жөнүндө теория жана башка теориялар)?
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V БӨЛҮМ

ОРУС ГЕОСАЯСИЙ АГЫМЫ: 
АНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ, ТЕОРИЯЛЫК 

БУЛАКТАРЫ, МҮНӨЗДҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА НЕ-
ГИЗГИ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 

Орус геосаясий агымы Батыш Европадагы жана АКШдагы 
геосаясий агымдар сыяктуу эле өлкөнүн өнү гүүсү менен, геосая-
сий түзүмүнүн калыптануусу менен жана дүйнөдөгү геосаясий 
процесстер менен бирге пайда болгон. Орусиядагы геосаясий 
ой-жүгүртүүлөрдүн калыптанышында IX-кылымдагы Байыркы 
Орус Киев мамлекетинин пайда болушу, Орусиянын Х-кылымда 
христиан динин кабыл алышы, XIII–ХV-кылымдардагы сырткы 
баскынчыларга каршы согуштар жана ХVI–ХIХ-кылымдарда-
гы окуялар, тактап айтканда, Византия империясынын кулашы 
жана борбордоштурулган орус мамлекетинин түзүлүшү, мамле-
кеттин жаңы колониялардын эсебинен кеңейүүсү жана Орусия-
нын Евразиядагы алдыңкы империялардын бирине айланышы 
өзгөчө мааниге ээ болгон.

Орусиядагы геосаясий агымдар бардык мезгилдерде өлкө-
нүн дүйнөлүк геосаясий түзүмдөгү ордуна байланышкан кон-
цепцияларды жана Орусияны дүйнөдөгү негизги геосаясий 
оюнчулардын бирине айландыруу идеясын теориялык жактан 
негиздөө аракеттерине байланышкан доктриналарды жана ар 
түрдүү теорияларды сунуштап турган.

Орус геосаясий агымынын өкүлдөрү байыркы жана орто кы-
лымдардагы теориялык булактарды жигердүү пайдалануу менен 
бирге өздөрүнүн геосаясий концепцияларын да жаратышкан. 

Орус геосаясаты башка өлкөлөрдөгү геосаясаттардай эле 
өзүнүн булагын географиялык билимдерден, ар түрдүү гумани-
тардык жана табигый илимдерден алып,  андан кийин көптөгөн 



Геосаясат 175

башка илимдердин жана ар түрдүү агымдардын курамында ар 
түрдүү аталыштар менен өнүккөн.

Орусиядагы геосаясат илиминин тарыхый булактарын изил-
дөө орто кылымдардын акырында башталган. Анткени орус 
мамлекеттүүлүгү Европага салыштырмалуу кийинчерээк пайда 
болгон.

Батыш историографиясында орус геосаясаты Чыгыш-Евра-
зиялык агымдардын катарына киргизилип, алардын алкагында 
изилденген. Бүгүнкү күндө XIX-кылымга чейинки, классикалык 
жана заманбап мезгилдеги орус геосаясий агымынын көрүнүк-
түү өкүлдөрүнүн концепциялары дүйнөлүк геосаясат илиминин 
негизги булактары катары изилденет.

§ 5.1. Орусиянын Орто кылымдардагы 
жана Жаңы мезгилдеги геосаясий идеялары жана 

агымдары

Орусияга байланышкан эң байыркы жазма булактар бол-
жол менен XII-кылымга тиешелүү. Биздин күнгө чейин жеткен 
булактардын арасынан «Убактылуу жылдар жөнүндө аңгеме» 
жана «Игордун полку жөнүндө сөз» аңгемесин өзгөчө белгилеп 
кетүү зарыл. Геосаясий жактан алып караганда, бул эки чыгарма 
тең олуттуу булак болуп саналат жана орустардын айлана-чөй-
рө жөнүндөгү геосаясий түшүнүктөрүн билдирет. Дал ушул чы-
гармаларда айланадагы аймактар, кошуна элдерди басып алуу, 
алардын калкы жана географиясы, ошондой эле чоң мейкиндик-
тер жөнүндө идеянын ошол кезде пропагандалынышы тууралуу 
маалыматтар чагылдырылган. Башка аймактарды басып алуу 
жана ошол жерлерге орнотулган бийликти бекемдөө тууралуу 
идеялар бул эки булакта тең бар. 

Мейкиндик фактору, тактап айтканда, мүмкүн болушунча 
көп аймактарды жана чоң мейкиндиктерди басып алууга умту-
луу – Орусия тарыхынын жана геосаясатынын бардык мезгилде-
ринде чечүүчү нерсе болуп эсептелинген. 
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Орусиянын ойчулдары өлкөнүн тарыхындагы кийинки мез-
гилдерде өлкөнүн улуттук идеясынын жана улуттук максаты-
нын негизинде мейкиндикти кеңейтүү жана диний миссияны 
ишке ашыруу маселеси жатышы керек деген ойго таянышкан. 
Мейкиндик жагынан алып караганда Орусия дүйнөдөгү эң кең 
мамлекет болуп саналат жана орто кылымдардан баштап пра-
вослав христиан дининин негизги борбору болуп калган. Бул 
нерсе ушул өлкөнүн жана анын геосаясатчыларынын улуттук 
сырбелгисине түздөн түз байланыштуу. 

Орусиянын геосаясий ишмердүүлүгүн анализдей турган бол-
сок, ал өз тарыхынын бардык мезгилдеринде дүйнөнүн башка 
колониалдык империяларынан (Голландия, Англия, Франция 
ж.б.) таптакыр айырмаланганы көрүнүп турат. Батыш Европанын 
колониалдык мамлекеттерин алардын Чыгыштагы колонияла-
рынан чоң суу мейкиндиктери, тактап айтканда, деңиздер менен 
океандар бөлүп турган, ал эми ошол өлкөлөрдүн өзүндөгү жана 
алардын колонияларындагы социалдык-экономикалык түзүлүш, 
мамлекеттик түзүлүш жана башкаруу системасы бири-биринен 
көз карандысыз абалда жана табигый түрдө өнүгүп турган. Ору-
сия империясын анын колонияларынан кандайдыр бир чоң суу 
мейкиндиктери бөлгөн эмес жана ал өзүнүн колониялары менен 
жалпы бир аймактык-географиялык мейкиндикте жашаган. Дал 
ушул айырмачылыктан улам орустарөздөрүнүн колонияларын 
батыш империяларына окшоп алыстан туруп эскплуатацияла-
бастан ал аймактарды өз курамына кошуп, ал жактарга элди 
көчүрүп, ал жерлердеги жергиликтүү калкка орус тилин, динин 
жана маданиятын жайылтып, аларды акырындык менен ассими-
ляциялоого аракет кылган. Басып алынган жерлерде ар түрдүү 
тилдердин, маданияттардын, диндердин жана келгин эл менен 
жергиликтүү элдердин тарыхый тагдырларынын ортосунда да-
йыма кагылышуу болуп турган. Орустар үстөмдүк кылгандыктан 
жана сан жагынан да жергиликтүү калктан көбүрөөк болгондук-
тан мындай кагылышууларда жеңиш демейде орустар тарапта 
болуп келген. 

Өз тили, дини, тарыхы жана маданияты бар элдерди өздө-
рүнүн тилинен, дининен, тарыхынан, маданиятынан жана мен-
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талитетинен баш тартууга бир заматта эле мажбурлап салуу 
албетте мүмкүн болгон эмес. Ошондуктан орустар өздөрүнүн 
басып алган жерлеринде өздөрүнүн диний жана миссионердик 
иш-аракеттерин дайыма кеңейтип турушкан. Орус философу Н.А. 
Бердяевтин сөзү менен айтканда бардык маанилүү маселелерде 
материалдык эмес, адеп-ахлактын күчү менен жеңишке жети-
шип, дүйнөнүн башкаруучусу болуп алууга болот. Ошондуктан 
бардык иштерде Кудайдын эркине таянуу зарыл.1

Панправославизмдин идеялык агымы: Байыркы Орус Киев 
мамлекети тарабынан христиан дининин кабыл алынышы бар-
дык чыгыш славяндардын, ошонун ичинде орустардын да гео-
саясий жана маданий өнүгүү багытын да алдын ала аныктаган. 
1453-жылы Осмондор тарабынан Константинополдун алыны-
шы жана Византия империясынын кулашы орустарга өздөрү-
нүн мессиандык пландарын ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүк 
берген. Византия империясынын кулашы Орусиянын геосаясий 
жана маданий иш-чараларынын максаттарына анча-мынча өз-
гөрүүлөрдү киргизген. Москва княздарынын кийинки ишмер-
дүүлүгү борборлоштурулган орус мамлекетин курууга гана эмес, 
кулаган Византия империясынын ордун басууга жана православ 
христиан динин коргоого да багытталган. 

XVI-кылымда Орусиянын панправославдык миссиясынын 
«Москва – Үчүнчү Рим» деп аталган геосаясий теориясы пайда 
болгон. Орус православ чиркөөсү Византиянын карамагынан чы-
гып, өзүн «православ маданиятын алып жүргөн бардык элдердин 
кызыкчылыктарын коргоочу» катары көргөзө баштаган.Кийин-
черээк Москва князы Иван III-нүн Византиянын акыркы импе-
раторунун жээнине үйлөнүшү «христиан дүйнөсүнүн орустарга 
карата ишенимин» ого бетер бекемдеген. Чынында, Рим Папасы 
жана византиялыктар Москваны ушул нике аркылуу кайрадан 
мурдагыдай диний жактан көзөмөлгө алууга үмүт кылышкан.2

1  Бердяев Н.А. Орусиянын тагдыры. М., 1990, 193 – 196 б.
2  Каралып жаткан мезгилде орус православдык патриархиясы 1439-жылы 

Константинополь жана Римдик-католик чиркөөлөрү тарабынан осмондорго 
каршы макулдашылган «Флорентия униясы» деп аталган келишиминен чык-
кандыгын жарыялаган. Аталган келишим боюнча бардык христиандар рим па-
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Бирок москвалык княздар мындай никени өздө рүнүн жеке 
максаттары үчүн пайдаланууга жетишип, өздөрүн Византиянын 
эң кымбаттуу нерселеринин улантуучулары жана Византия им-
ператорунун ишин улантуучулары деп жарыялашкан. Ошентип, 
жадагалса княздардын расмий салтанаттары да византия таажы-
сын жана башка бийлик белгилерин тапшыруу менен коштоло 
баштаган. Мунун баары орус падышаларынын жаңы ыйык мака-
мы жөнүндө кабарлаган. Мындай макам аларга мурунку визан-
тия императорлорунун милдеттерин аткарууга «укук» берген.
Дал ошол мезгилден баштап орус падышалары өздөрүн бардык 
православ аймактарынын руханий жетекчилери жана алардын 
кызыкчылыктарын коргоочулары катары тааныштыра башташ-
кан.

Ошентип Москва майда бөлүктөргө бөлүнгөн орус княздык-
тарын православдык идеянын далдасында өзү нүн айланасына 
бара-бара бириктирип, өзүнүн келечектеги геосаясий иш-ара-
кеттеринин багыттарын аныктай баштаган. Панправославдык 
идея Орусиянын классикалык геосаясий агымы катары өнүгө 
баштаган. Орус империясы кеңейген сайын анын панправослав-
дык иш-аракеттери да күчөй баштаган. Осмон империясынын 
эзүүсүнөн куткарууну шылтоо кылып Орус империясы өзүнүн 
айланасына серб, болгар, румын сыяктуу ар түрдүү славян элде-
рин бириктирүүгө умтулган.

Псков монастырынын игумени (жетекчиси) Филофейдин 
москва князы Василийге жазган каты алгачкы панправославизм-
ди толук бойдон чагылдырган жана изилдөөчүлөргө жеткен эң 
байыркы орус булагы болуп саналат. Катта мындай деп жазы-
лат: «Христиан падышачылыктардын баары пайгамбарлардын 
китептерине ылайык биздин падышабыздын жалпы падышалы-
гын таанышты. Бул падышалык – Орусия падышалыгы: анткени 
эки Рим тең кулады, ал эми үчүнчүсү (Москва) турат, ал эми төр-
түнчүсү болушу мүмкүн эмес».1

Батышчылдык жана славянофилдик: XIX-кылым дын бирин-
чи жарымында Орус империясында анын геосаясий кызыкчы-

пасынын бийлиги астында биригишкен.
1 Дергачев В.А. Көргөзүлгөн чыгармалар, 282 б.
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лыктарына, максаттарына жана багыттарына байланышкан эки 
агым кеңири жайылган. Алар Батышчылдык жана Славянофил-
дик.

Көрүнүктүү орус философу жана уламасы В.В. Зень ковский-
дин пикиринде Француз революциясынан жана 1812-жылдагы 
Наполеондук согуштан кийин Орусия өзү үчүн Европаны ачып, 
анын элдери менен өз ара мамиле түзө баштаган. Ушул эки окуя-
ны ал батышчылдыктын жана славянофилдиктин пайда болушу-
нун негизги себеби деп эсептеген.1

Батышчылдык жана славянофилдик бири-бирине тапта-
кыр каршы келген эки геосаясий агым. Крым согушу учурунда, 
айрыкча Батыш мамлекеттери Осмон империясы тарапка ооп, 
1854-жылы Орусияны талкалашкандан кийинки мезгилде Ору-
сияда батышка каршы маанайлардын күчөгөндүгү славянофил-
диктин пайда болушуна алып келген. Ушул геосаясий агымдарды 
жактоочулардын өлкөнүн тарыхый өнүгүүсү боюнча пикирлери 
келишкен эмес жана Орусиянын геосаясий келечеги жөнүндө ар 
түрдүү көз карашта болушкан.

А.И.Герцен, К.Д.Кавелин, Н.В.Станкевич, Н.П.Ога рев, П.В. Ан-
ненков жана кийинчерээк алардын катарына кошулган В.Г. Бе-
линский, И.С. Турге-нев сыяктуу ошол мезгилдеги абдан чоң 
билимдүү жана кенен көз караштагы окумуштуулар жана интел-
лигентер Батышчылдык геосаясий агымынын жактоочулары бо-
лушкан. Кийинчерээк алардын катарына падышанын жеке бий-
лигине каршы чыккан кээ бир декабристтер да кошулган.

Батышчылдар Орусиянын өнүгүүсүн жалпы адамзаттын өнү-
гүүсүнүн алкагында кароо зарыл деп эсептешкен. Алар Батыш 
Европа жалпы адамзат цивилизациясынын алдында тургандык-
тан, ошондой эле өнүгүү жана эркиндиктин принциптери дал 
ошол Европада толук жана ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан-
дыктан өнүгүү маселесинде ошол тарапка багыт алуу зарыл деп 
эсептешкен. Петр I Орусияны жалпы адамзаттык цивилизация-
лык процесске кошуп, анын өзүнчө же өз алдынча тарыхын ток-
тоткон деп эсептешкен алар. Батышчылдар Улуу Петрдун ошол 

1 Зеньковский В.В. Орус ойчулдары жана Европа. М., 1997, 38 б.
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саясатын колдошуп, «артта калгандык, патриархалдуулук жана 
азиячылык (азиатчина)» деген көрүнүштөрдү мүмкүн болушун-
ча тезирээк жок кылып, өнүгүү жолунда Батышты карай жылуу 
зарыл деген идеяга таянышкан.

Батышчылдар француз утопиялык социализмдин (Сен-Си-
мон, Фурье жана башкалар) айрым бир социалдык идеяларын, 
ошондой эле Гегельдин, Фихтенин жана башка немец ойчулда-
рынын «улуттардын үстүнөн мамлекет» деп аталган идеясын 
да жакташкан. Мына ушул нерсе батышчылдыктын дагы бир 
айырмалоочу белгиси болуп саналган. Батышчылдыктын жигер-
дүү жактоочуларынын бири Белинскийдин өзүнүн пикирлеши 
Боткинге жазган каты буга далил. Орусияда «социализм идея-
сы мен үчүн идеялардын идеясы болуп калды»1 деп жазган ал. 
Бул каттан көрүнүп тургандай батышчылдар жалпы европалык 
цивилизацияга карай жылуу жөнүндөгү тезисти жактоо менен 
бирге «улуттук социализм» деп аталган утопиялык идеяны дагы 
пропагандалашкан.

Славянофилдик деп аталган геосаясий агымды негизинен 
А.С. Хомяков, ага-инилер И.В. жана П.В. Киреевскийлер, ага-ини-
лер К.С. жана И.С. Аксаковдор жана Ю.Ф. Самарин сыяктуу орус 
улутчул-патриоттору жактаган.

Славянофилдик геосаясаты ушул саясатты жактоочулардын 
бири В.И. Ламанскийдин «Азия-Европа материгинин үч дүйнөсү» 
(1916) деп аталган эмгегинде кеңири чагылдырылган. Планета-
дагы башка цивилизациялык очоктор менен бирге жалпы сла-
вяндык маданият жана аң-сезим да бар жана аны жалпы европа-
лык германиялык аң-сезимге каршы койуу зарыл деп эсептеген 
ал. 

Ал славянофилдиктин Европа тарабынан «принцип жана 
идея» катары таанылышына аракет кылган. Анын ою боюнча, 
Борбордук Европанын жерлерин өзүнө камтыган Орус империя-
сы альтернативалуу идея боло алат жана Европадагы эң өнүккөн 
жана билимдүү романо-германдык дүйнөнү жеңе алат. Ламанс-
кий Орусиялык жана Европалык цивилизациялык мейкиндик-

1 Исаев И.А. Золотухина Н.М. Орусиянын XIX–ХХ-кылым дардагы саясий 
жана укуктук илимдери. М., 1995, 258 б.
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тердин ортосунда кысылган Азиялык маданиятты бөлүп көргө-
зүп, аны «солуган жана эскирген карылыктын дүйнөсү» катары 
караган.1

Славянофилчилдер «жалпы адамзаттык цивилизация» де-
ген түшүнүк – бул таптакыр бопбош идея деген түшүнүккө тая-
нышкан. Алар ар бир элдин маданий өзүнчөлүгү бар экенин жана 
ар бир эл өзүнүн айланасындагы жакын элдер менен «цивили-
зациялык коомчулуктарга» кошулат деп эсептешкен. Славяно-
филчилдердин пикиринде, Петр Iорус элинин таптакыр башка-
ча маданияты жана менталитети бар экенин эске албастан аны 
мажбурлоо аркылуу европалаштырып, анын өзүнчөлүгүнө жана 
бөтөнчөлүгүнө сокку урган. Славянофилдикти эң жигердүү түр-
дө жактаган орус идеологдорунун бири А. Хомяков жазгандай, 
Орусия – жалпы улуттук, христиандык православдык идеяларды 
алып жүрүүчү мамлекет жана ал адамзат коомдорунун ичинен 
эң адеп-ахлактуу жана эң христианчыл болууга тийиш.Славяно-
филчилдердин ою боюнча, Орусия өзүнүн жеке өнүгүү жолу ме-
нен жүрүп, Европанын христиан калктарына православ динин 
жайылтып, аларды жалпы славяндык цивилизацияга кошуу су 
керек.

Батышчылдар менен славянофилчилдердин ортосундагы 
Орусиянын келечектеги өнүгүү жолдору тууралуу талкуулар ки-
йинки мезгилдерде деле башка аталыштар менен пайда болуп 
келген.XIX-кылымдын аягында жана XX-кылымдын башында 
марксисттердин, «народниктердин» жана «сменовеховецтер-
дин» (бул агымдын жактоочуулары большевисттик революция 
болордо Орусиядан чыгып кетишип, Орусиядагы жарандык со-
гуштун кийинки мезгилдеринде контрреволюциячылдардын 
катарына кошулушкан).

Кийинчерээк сменовеховецтер Прага менен Парижде жай-
лашып алып, «Смена вех» деп аталган журнал чыгарууну уюш-
турушкан жана өздөрүн евразиячылдар деп аташып өз ишмер-
дүүлүгүн улантышкан. Чынында Орусияда бүгүнкү күндө деле 
батышчылдарга жана антибатышчылдарга окшогон геосаясий 
агымдар бар.

1 Исаев И.А. Золотухина Н.М. Көргөзүлгөн чыгармалар, 259-260 б.
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Панславизм жана антипанславизм агымдары: XIX-кылым-
дын ортосунда славянофилчилдер тобу панславизм деп аталган 
геосаясий агым түзүшкөн. Бул агымды жактоочулар бүткүл дүй-
нө славяндарынын кызыкчылыктарын жана коопсуздугун кор-
гоо жана эл аралык маселелерди бирге чечүү үчүн аларды бир 
идеянын алкагында жалпы славяндык цивилизацияга бирикти-
рүү идеясын көтөрүшкөн.

Бул агым айрыкча Осмон империясына каршы күрөшүү учу-
рунда жана 1853–1856-жылдардагы Крым согушу учурунда кү-
чөгөн. Бул агымдын Орусиядагы негизги өкүлү Николай Яков-
левич Данилевский (1822-1885) болгон. Ал киши геосаясаттагы 
цивилизациялык ыкманын негиздөөчүсү деп саналган. Өзүнүн 
эмгектеринде ал Орусияны бардык славян элдеринин улуттук 
жана диний кызыкчылыктарынын коргоочусу катары көргөзүп, 
бардык славяндарды Орусиянын айланасына чогулуп, бирге-
лешкен аракеттер аркылуу Осмон империясынын үстөмдүгүнөн 
кутулууга чакырган.1

Панславизмдин башталышы XVIII-кылымдын аягына жана 
XIX-кылымдын башына барып такалат. Ошол мезгилде Осмон 
империясынын бийлигине каршы күрөшкөн ар түрдүү славян 
жана славян эмес элдерден (чех, хорват, серб, румын, болгар ж.б.) 
чыккан интеллигенттердин тобу славяндардын тилектештиги 
тууралуу кеңири талкуу жүргүзүшкөн. Ошол талкууларда панс-
лавизм идеясы биринчи жолу чех улуттук кыймылынын белги-
лүү ишмерлери жана окумуштуулар Павл Шафарик (1795–1861) 
жана Йосеф Добровски (1753–1829) тарабынан сунушталган. 

Ушул идея кийинчерээк жогоруда айтылган геосаясий агым-
дын пайда болушуна негиз болуп калган. Бул агымдын мүчөлөрү 
Габсбург Империясынын курамындагы славян элдеринин гер-
манизацияланышына жана Осмондор тарабынан басып алын-
ган славян жерлеринин эксплуатацияланышына каршы жалпы 
славяндык (панслависттик) күрөш баштоо керек экенин айтып 
чыгышкан.

Андан кийинки жылдарда панславизм агымы Сербияда жана 
Хорватияда акын Людевик Гай (1809–1872) жана тарыхчы Иван-

1 Данилевский Н.Я. Орусия жана Европа. М., 1991
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Сакцински (1816-1889) тарабынан «иллиризм» деген аталышта 
кеңири жайылтылган. Түштүк славян жерлеринин баарына жа-
йылган бул агым «Улуу Иллирия» деп аталган славян мамлеке-
тин түзүү идеясын негиздеп, славян элдерин немецтердин жана 
түрктөрдүн бийлигин кулатып, жалпы иллириялык мамлекетке 
биригүүгө чакырган.

Панславизм агымынын ичиндеги русофилдик багытты да 
өзгөчө белгилеп өтүү зарыл. Бул багытты жактоочулар славян 
элдеринин Орусиянын айланасына биригишин жана алардын 
тилдеринин жана маданияттарынын орус тили жана мадания-
ты менен бир түргө келтирилишин каалашып, «орусчул» көз 
карашта болушкан. Панславизм агымынын Орусиядагы Н. Дани-
левский башында турган өкүлдөрүнөн тышкары Сербияда Вука 
Каражич (1787–1864), Черногорияда Петр Негоша (1813–1851) 
жетектеген өкүлдөрү жана башка өлкөлөрдө да жактоочулары 
болгон.

Русофилдик идеяга таптакыр каршы келген агым – кийин-
черээк «державничество» деп аталып калган антипанславизм 
идеясы болгон. Бул агымдын көрүнүктүү өкүлү – белгилүү орус 
дипломаты А.М.Горчаков болгон. Горчаков батышчылдардын да, 
славянофилчилдердин да айрым идеяларын колдоп, башка идея-
ларын ишке ашырылгыс жана ыгы жок көбөйтүлгөн деп эсепте-
ген. Анын ою боюнча, эгер орус мессиандыгынын жана батыш-
чылдыктын идеяларын белгилүү бир тарыхый учурларда жана 
так белгиленген аймактарда колдонуу тактикасы туура тандал-
са, сөзсүз жакшы натыйжа болот. Ал Орусияны Европа менен да, 
Азия менен да байланыштырып, аны европалаштырууга бирок 
ошол эле учурда улуттук өзүнчөлүгүн сактоого чакырган. 

Горчаковтун идеялары кийинчерээк К.Н Леонтьев башын-
да турган башка антипанслависттер тарабынан бир аз башкача 
өңүттө өнүктүрүлгөн. Бул багытты жактоочулар славяндардын 
бирдиктүү борборго биригиши жана бирдиктүү славян мамлеке-
тинин түзүлүшү Орус империясынын аякташынын башталышы 
болот деп эсептешкен. Алардын пикиринде, славяндардан гана 
турган Орус империясы өзүнүн бүткүл дүйнөлүк маңызын жого-
туп, өзүнүн Евразияга жана дүйнөлүк цивилизацияга карай жо-
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лун бууп салмак. Русофилдикти «панславизмдин романтизми» 
деп атаган Леонтьевдин пикири боюнча Орус империясы өзүнүн 
курамына Евразиянын дагы көбүрөөк аймактарын жана элдерин 
кошуп, Батыш Европага карай жыла бериши керек.1

Жогоруда көрүнүп тургандай, орус ойчулдарынын жана гео-
саясатчыларынын көңүл борборунда ошол мезгилдин көптөгөн 
геосаясий маселелери болгон. Алар: Орусиянын келечектеги 
өнүгүү жолун тандоодо батышка же чыгышка багыт алуу маселе-
си, орус идеясы жана аны пропагандалоо, евразиячылдык жана 
цивилизациялар аралык мамилелердеги орус-славян бирдиги, 
христиандык мессиандык жана Орусия, мамлекет жана аны баш-
каруу системасы ж.б.

§ 5.2. Орус геосаясатынын булактары 
жана классикалык теориялары

«Цивилизациялык ыкма» теориясы: XIX-кылымда орус гео-
саясий багытынын калыптанышына жана андан аркы өнүгүүсү-
нө өтө чоң таасир тийгизген ойчул-геосаясатчылардын арасы-
нан «цивилизациялык ыкма» деп аталган классикалык геосаясий 
теориянын негиздөөчүсү, ошондой эле «Орусия жана Азия» деп 
аталган белгилүү эмгектин автору Николай Яковлевич Дани-
левскийди (1822-1885) өзгөчө белгилеп өтүү керек. Ал ошондой 
эле көптөгөн геосаясий түшүнүктөрдү да жараткан. 

Данилевский планетадагы геосаясий окуялардын те рең бу-
лактары мурдагы геосаясатчылар айткандай өзүн чө бир мамле-
кеттердин, улуттардын жана элдердин жашоосунда эмес, бирдей 
цивилизацияны алып жүр гөн чоң маданий-диний коомдордун 
жашоосунда экенин илимде биринчи жолу далилдөөгө аракет 
кыл ган. Автор өзүнүн цивилизациялык өзүнчөлүгү менен айыр-
маланган коомдорду «тарыхый типтер» деген аталыш менен 
классификациялоону сунуштап, алар дын пайда болушунун жана 

1  Исаев И.А. Золотухина Н.М. Көргөзүлгөн чыгармалар, 258-260 б. 
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өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүү лүктөрүн ушундай көз караштын 
негизинде изилдеген.1

Данилевскийдин пикиринде, цивилизация (же маданий-та-
рыхый тип) – бул тил, аймак, адеп-ахлак, психология, маданият 
жана саясий жактан жалпылыгы бар элдердин жыйындысы. Ци-
вилизация – планетада болуп жаткан эң маанилүү окуялардын 
негизги кыймылдаткыч күчү болуп саналат.

Данилевский адамзаттын XIX-кылымга чейинки тарыхын-
дагы цивилизацияларды (маданий-тарыхый типтерди) класси-
фикациялап, өнүгүүнүн алгачкы мезгилдеринде кыйратылган 
цивилизацияларды да кошуп (перуандык жана мексикалык) 
13-типти бөлгөн. Буларга ал египет, ассирия-вавилония-фини-
кия-халдея (байыркы семиттик), кытай, индия, иран, еврей, грек, 
рим, аравия (жаңы семиттик), европа (романо-германдык) жана 
славян цивилизацияларын кошкон. Данилевскийдин пикирин-
де, ушул типтердин ар бири өзүнүн маданий деңгээлине жараша 
коомду жана коомдук системаны түзгөндүктөн алардын орто-
сундагы саясий, маданий жана психологиялык айырмачылыктар 
түбөлүккө кала берет.2

Данилевский цивилизациялык айырмачылыктарды көргөзүп, 
цивилизациянын өнүгүүсүнүн негизги беш мыйзамында белгиле-
ген. Бул мыйзамдарга ал тө мөнкүлөрдү кошкон: жалпы тил, сая-
сий көз каранды сыздык, цивилизацияны бир маданий-тарыхый 
типтен башка типке өткөрүүнүн мүмкүн эместиги, ар түр дүү этни-
калык элементтердин бириктирилиши жа на алардын өнүгүүнүн 
баскычтарынан акырындык менен өтүшү.

Жогоруда көрүнүп тургандай, Данилевскийдин тео риясы 
боюнча, цивилизациялык типтер – бул жалпы бир мейкиндик-
тин алкагында белгилүү бир ички мыйзамдар боюнча дайыма 
өзгөрүп туруучу тирүү организмдер. Ал ошондой эле аймак-мей-
киндиктерди цивилизациялык жол менен өздөштүрүүнү дагы 
мыйзам ченемдүү жана туруктуу процесс деп эсептеген.

1  Данилевский Н.Я. Орусия жана Европа. М., 1991 // Геосаясат: Антология. 
М., 2006, 710-711 б.

2 ВасиленкоИ.А. Көргөзүлгөнэмгек, 139–146 б.
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Данилевскийдин геосаясий концепциясында мейкиндик де-
ген түшүнүк адамга анын жашоосуна керектүү болгон бардык 
зарыл ресурстарды берген жашоо аймагын же жерди эмес, улут-
тук өнүгүүнү жана демилгени, мекенчилдикти жана башка адеп-
ахлактык сезимдерди жараткан белгилүү бир цивилизацияны 
алып жүрүүчү мейкиндикти билдирген. Эгербелгилүү бир аймак-
та жашаган калк өзүнүн улуттук-цивилизациялык баалуулук-
тарынан ажыраса, олуттуу тарыхый коркунуч пайда болот деп 
эсептейт ал. Эгер тиги же бул мейкиндик өзүнө таандык болгон 
улуттук баалуулуктарды карманып жашаса анын натыйжасын-
да пайда болуучу мекенчилдик сезими жана тартиптештирилген 
энтузиазманы бардык коркунучтардан сактап калат. Айрым орус 
изилдөөчүлөр Данилевскийдин ушул идеялары Орусиянын Шве-
ция, Польша, Наполеон жана Гитлердик Германия менен болгон 
согуштардагы жеңишинде өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген 
деп эсептешкен. Башкача айтканда, орус калкынын мекенчилди-
ги жана кайраттуулугу жеңиштин көрсөткүчү же критерийи бо-
луп калган.

Данилевскийдин славян цивилизациясынын жана анын ке-
лечегинин мүнөздөлүшүнө байланышкан өзүн чө бир геосаясий 
көз карашы бар. 

Планетадагы үч ири коомго, тактап айтканда, Европага, АКШ-
га жана славян бирикмесине ылайык келген үч цивилизациялык 
типтердин ортосундагы тең салмактуулук дүйнөнүн келечекте-
ги өнүгүүсүн аныктайт деп эсептеген ал. Ал бардык славяндар-
ды бир маданий-тарыхый типке кошкон жана алардын баары өз 
ыктыярлары менен бир мамлекетке биригип, мурдагы Византия 
империясынын борборундагы Константинополь шаарын (аны 
ал Царьград деп атаган) өздөрүнүн борбору кылып алышы керек 
деп эсептеген ал. Бирок түрк тилдүү калктарды жана Евразияда-
гы алар жараткан геосаясий кырдаалды Данилевский эмнегедир 
атайылап таптакыр эске алган эмес. Мындан тышкары ал көр-
гөзгөн маданий-тарыхый типтердин арасында Орусияны жана 
бүткүл адамзатты узак убакыт бою коркутуп турган түрк тилдүү 
элдердин цивилизациясы жөнүндө таптакыр эч нерсе айтылган 
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эмес. Бул нерсе Данилевскийдин түрк тилдүү элдерге карата жек 
көрүү сезими бар экенин далилдейт.

Данилевскийдин геосаясий теориясын Орусияда негизинен 
философ К. Леонтьев жана белгилүү окумуштуу – евразиячыл 
Савицкий улантышкан.Орус геосаясий агымынын жогоруда ай-
тылган ар бир өкүлү Орусияга жана Евразияга карата өзүнчө 
«цивилизациялык жолду» пайдаланып, өзүнүн жекече геосаясий 
тыянактарын чыгарган.

«Географиялык детерминизм» теориясы: Классикалык орус 
геосаясатында саясий географияны изилдеп, «географиялык 
детерминизм» концепциясын негиздеген адам Л.И. Мечников 
(1838-1888) болгон. Анын «Цивилизация жана улуу дарыялар» 
деп аталган негизги эмгеги ал каза болгондон кийин жарыялан-
ган (1889-ж.). «Заманбап коомдордун өнүгүүсүнүн географиялык 
теориясы» орус геосаясатында биринчи жолу табигый-геогра-
фиялык факторлордун адамдын жана мамлекеттин өнүгүүсүнө 
тийгизген таасири тууралуу маселеге арналган.1

Табияттын жана гидросферанын коом менен мамлекеттин 
өнүгүүсүндөгү ордун айтып жатып Мечников бардык циви-
лизациялардын өнүгүүсүндөгү негизги этаптар же мезгилдер 
адамдын гидросфера менен болгон байланышынан жана анын 
табиятты башкаруу жөндөмдүүлүгүнөн келип чыгат деп белги-
леген. 

Цивилизациянын негизин түзгөн факторлорго (дарыя, де-
ңиз же океан) ылайык Мечников адамзаттын өнүгүү тарыхын 
үч негизги мезгилге бөлгөн. Ушул мезгилдердин ар бири адам-
дын адегенде дарыяны, андан кийин деңиздерди жана океандар-
ды пайдалангандыгына байланыштуу. Суу, суу мейкиндиктери 
жана алар жараткан мүмкүнчүлүктөр бардык убакта коомдун 
өнүгүүсүндөгү негизги фактор болуп келген жана планетардык 
цивилизациянын тарыхы да суу жолдорун пайдалануу тарыхына 
байланышкан деп эсептеген ал. 

Мечниковтунклассификациясы (цивилизацияларды класси-
фикациялоо) ушул тезис боюнча төмөнкү үч негизги типти бө-

1 Мечников Л.И. Цивилизация жана улуу дарыялар. М., 1995



Али Гасанов188

лүп көргөзөт: дарыя, деңиз жана океан цивилизациялары. Меч-
ников бөлүп көргөзгөн цивилизациялар тарых өнүккөн сайын 
өзгөрүүгө дуушар болуп, кийинки баскычка өтүп турат. 

Мечниковтун теориясына ылайык, дарыя жээктеринин адам-
дар тарабынан өздөштүрүлүп, пайдаланылышы жана ал жерлер-
деги адамзат коомунун өнүгүүсү – алгачкы коом мезгилиндеги 
жабык цивилизацияга туура келген. Кийинчерээк деңиз циви-
лизациясы тарабынан сүрүп чыгарылган бул цивилизациянын 
ордуна андан да жогорураак турган жана андан да өнүккөн со-
циалдык түзүлүш келген. Ал социалдык түзүлүш өзүнө ири мам-
лекеттерди жана элдерди, ошондой эле чоң өндүрүш жана чоң 
соода мамилелерин камтыган. Мечниковтун теориясы боюнча, 
цивилизациянын эң жогорку баскычы адамдардын океандарды 
пайдалануусунан жана аларды өз муктаждыктарына ылайык-
таштыруусунан башталат. Ал эми бул нерсе, анын пикиринде, 
капитализмге туура келгендиктен капитализм цивилизациялар-
дын арасындагы эң жогорку тип болуп саналат. 

Мейкиндик жеңип алуу маселесинде Мечников өзгөчө бир 
геосаясий теорияны сунуштап, адамдар өздөрүнүн социалдык 
жана саясий жактан уюшуу деңгээлине туура келген мейкиндик-
ти гана жеңип жана пайдалана алышат деген тыянак чыгарган. 
Дарыя мейкиндиктерин жана анын жээктериндеги конуштарды 
өздөштүрүш үчүн адамдар зомбулукту жана кулчулукту пайда-
ланышкан, деңиздерди багындырыш үчүн крепостнойлук, оли-
гархия жана феодалдык системаларын пайдаланышкан, ал эми 
океандарды багындырыш үчүн адамдардан эркин эмгек, тең 
укуктуулук жана тилектештик принциптерин пайдалануу талап 
кылынат деп эсептеген ал. 

Мечниковтун пикиринде, адамдардын табиятты жа на чоң 
мейкиндиктерди багындырууга байланышкан күрөшүндөгү ти-
лектештиги өскөн сайын алардын коом дук түзүлүшүндө да ти-
йиштүү өзгөрүүлөр болуп, бир ци вилизациялардын ордун башка 
цивилизациялар басат.1

1 Мечников И.И. Цивилизация жана улуу дарыялар. СПб, 1898, 220, 270-271 
б.
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Географиялык детерминизм идеялары XIX-кылымдагы орус 
геосаясатын изилдөөчүлөр С.Соловьев, Б.Н.Чичерин, А.П. Сапов 
жана башкалардын эмгектеринде да кеңири баяндалган. 

Геостратегиялык өнүгүү теориясы: Классикалык орус геосая-
сатындагы негизги геостратегиялык концепцияларды, ошону 
менен катар «согуштук-стратегиялык жол» деп аталган теория-
ны жараткан адам – орус армиясынын генерал-фельдмаршалы, 
согуш стратеги (ыкмачы) Дмитрий Милютин болгон (1816–
1912). Ал көптөгөн геосаясий жана геостратегиялык эмгектер-
дин автору. Бирок алардын арасынан «Согуштук географиянын 
жана согуштук статистиканын маанилүүлүгүн сын-пикир менен 
изилдөө» деп аталган эмгеги геосаясий жактан эң көп кызыгууну 
туудурат. Аталган китеп дүйнөлүк саясий илим чөйрөсүндө узак 
убакыт бою кызыгуу жаратып турган. Өзүнүн бул эмгегинде Ми-
лютин орус геосаясатынын согуштук-стратегиялык маселелерин 
теориялык жана практикалык жактан негиздеген.1 Бул чыгарма 
ошондой эле Орусиядагы согуштук география жөнүндө талкууга 
чекит койгон.40-жашында эле генерал наамын алууга жетишкен 
Милютин көп нерселерди билген жана анын анализдөө жөндөмү 
жакшы болгон. 

Милютин 1860-жылы согуш министринин орун басары бо-
луп, андан кийин Орусиянын согуш министри болууга да жетиш-
кен. Александр II– нин жашоосунун акыркы жылдарында Милю-
тин өлкөнүн тышкы иштер Министрлигин да башкарып турган.

Милютин Орусиянын келечектеги негизги геосаясий планда-
рын империялык пландар деп аныктаган. Британия империясын 
ал негизги каршылаш деп эсептесе да ага каршы жигердүү ара-
кеттерди кылууга эрте деп эсептеген. Орусия 1853–1856-жыл-
дардагы Крым согушунда алган жарааттарын али айыктыра 
элек деп жазган ал. Европада жана Жакынкы Чыгышта тең сал-
мактуулукту сакташ үчүн, анын пикиринде, Орусия менен Герма-
ния аскердик жана саясий жактан биригиши керек болгон.

Милютин ошол кезде Туркестан аймагы деп аталган Орто 
Азиянын килейген жерлерин Орусияга кошуп алуу жөнүндөгү 

1  Караңыздар: Морозов Е.Ф. Акыркы фельдмаршал // Орус геосаясий жый-
нагы. М., 1996, №2, 33-34 б.



Али Гасанов190

саясаттын демилгечиси жана жайылтуучусу болгон. Бул саясат-
ты ишке ашырыш үчүн Орто Азиядагы шаарларды жарым жапа-
йы көчмөн уруулардын феодалдык бийлигинен бошотуу зарыл 
деп жазган ал. Милютин Туркестандын стратегиялык жактан 
маанилүү пункттарына орус аскерлерин жөнөтүп, ал жерлерди 
басып алуу боюнча атайын согуштук план даярдаган. Анын пи-
киринде, Орто Азиянын стратегиялык маанилүү жерлерин ээлеп 
алгандан кийин Британия империясынын негизин түзгөн Ин-
дияны коркутууга мүмкүн болот.

Милютин Орусия менен Осмондук Түркиянын ор то сундагы 
геосаясий мамилелерди да эске алып, алар дын ортосундагы курч 
карама-каршылыктарды чечүү нүн жолдорун да сунуштаган. Со-
гуш министринин планы боюнча, түрктөрдү Европадан тез арада 
кууп чыгып, славян элдеринен турган Балкан конфедерациясын 
түзүү керек жана ал конфедерацины Орусия көзөмөлдөшү керек. 
Ошол эле учурда кара-деңиз кысыктарындагы өтмөктөр бардык 
мамлекеттер үчүн ачык болуп, ал эми ошол өтмөктөрдүн өздөрү 
нейтралдык статуска ээ болушу керек.

Персия жана Кытай мамлекеттери Англиянын кий гили-
шүүсүнө каршы Орусия империясынын колдоосуна ээ болууну 
каалашкандыгын жана бул өлкөлөр Ору сиянын табигый тарап-
таштары деп эсептелерин эске алган Милютин алар менен союз-
даш мамилелерди үзбөөгө чакырган. Генерал-фельдмаршал-
дын көсөм геосаясий пландарынын ийгиликтүү натыйжалары 
1877–1878-жылдардагы түрктөр менен болгон согушта эле би-
линген. Орус аскерлери Балкандагы түрктөргө каршы жортуул 
жасаган учурда англиялык эскадра Дарданелла кысыгында чек-
телген гана кадамдарга бара алган.

Ошентип, Милютин Евразиядагы, Европадагы, Орто Азияда-
гы жана Кавказдагы геостратегиялык жана геосаясий жагдайды 
так билип, геосаясаттагы согуштук-стратегиялык жол жөнүндөгү 
теориянын негизинде узак убакытка созула турган окуяларды ал-
дын ала пландаштырган. Болуп жаткан бардык окуяларды ал бир 
топ объективдүү жана субъективдүү факторлордун негизинде тү-
шүндүрүп, Орусиянын келечектеги стратегиялык максаттарын да 
ушул көз караштан аныктаган.
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Орусиянын геостратегисында согуштук география жөнүн-
дөгү билимди иш жүзүндө аткарып, согуштук географияны тео-
риялык илим жана ошол эле учурда согуштук стратегиянын бир 
бөлүгү катары белгилеген биринчи киши дал ушул Милютин 
болгон.

Милютин согуштук география жана согуштук статистика те-
масын изилдеген жана бул тармакка мамлекеттин иштешинин 
жана өнүгүүсүнүн жалпы жана же ке белгилерин, мамлекеттин 
саясий системасын, эко номикалык жана согуштук кубаттуулу-
гун, аймагын, географиялык абалын, жалпы топографиялык өз-
гө чөлүктөрүн, кошуналарын, чек араларынын абалын жана баш-
ка геостратегиялык маселелерин кошуу керек деп эсептеген. Ал 
ар түрдүү өлкөлөрдүн согуштук географиясын изилдеп, айрым 
мамлекеттер чоң аралыкка созулуп же өзүнчө бөлүктөргө чачыл-
гандыгын, ал эми айрым мамлекеттер тегерек түрүндөгү бүтүн 
бир мейкиндик экенин, айрым мамлекеттер өз абалы боюнча 
континенталдык болуп саналса, башкалары деңиз өлкөлөрү бо-
луп саналарын, айрым мамлекеттердин аскерлери салыштырма-
луу көп болсо, башкаларында аз экенин, айрым мамлекеттер кур-
гактыктагы аскер күчүнө гана басым жасаса, башкалары флотко 
басым жасарын жазган.

Жогоруда көрүнүп тургандай, бул орус окумуш туусу англо-
америкалык геосаясий агымдын негиздөө чүлөрүнөн кыйла озуп 
кеткен, жана 1846-жылы, Х.Мак киндер туулганга чейин, жана «де-
ңиз артыкчылыгы» деп аталган теориянын автору, АКШнын эң 
чоң теоретиги А. Мэхен алты жашка толгон кезде мейкиндиктин 
орду, жээк кыркаларынын жана чек аралардын сөлөкөттөрү, ас-
кердин тиги же бул түрүнүн мамлекетти коргоодогу орду туура-
луу маселелерди көтөргөн.

Өзүнүн эмгектеринде Д.А. Милютин ошондой эле геосаясат-
тын негизги принциптерин, калктын жана мамлекеттик түзү-
лүштүн геосаясий жана геостратегиялык мамилелердеги ордун 
карап чыккан.

Орусиянын согуштук-стратегиялык геосаясатынын булак-
тарына ошондой эле согуштук стратегдер В.Ф. Головачевдун 
(«Тарыхтын негизинде флоттун Орусия үчүн маанилүүлүгү туу-
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расында»),С.А. Скрегиндин («Деңизде жүрүү жана анын орус 
мамлекетинин өнүгүүсүнө тийгизген таасири»), вице-адмирал, 
деңиз иши боюнча чоң теоретик, этнограф, экономист жана сая-
сатчы В.М.Головниндин («Капитан Головнинге караштуу флот-
тун Головниндин 1811, 1812 жана 1813-жылдарда жапондордо 
туткунда болгондугу жана укмуштуу окуялары тууралуу жол 
дептери»), деңиз флотунун улуу лейтенанты, деңиз тарыхчысы 
E.H. Квашнин-Самариндин («Орус жергесиндеги деңиз идеясы. 
Петрга чейинки Орусиянын согуштук-деңиздик көз караштан 
алынган тарыхы» тууралуу фундаменталдык эмгеги) жана баш-
ка көрүнүктүү теоретиктердин жана стратегдердин эмгектерин 
кошууга болот.

Милютиндин кээ бир геостратегиялык идеяларын E.H.К-
вашнин-Самарин андан ары бышыктап, деңиз флоту Орусиянын 
тарыхында өтө чоң мааниге ээ болуп келгендигин көргөзгөн. 
Орустардын негизги кызыкчылыктары дал ошол деңизде жата-
рын жана флот ошол кызыкчылыктарды коргоонун эң жакшы 
жолу экенин Орусияда көпчүлүк дагы деле түшүнө элек деп жаз-
ган ал.

Квашнин-Самарин ошол мезгилдеги деңиз тарыхына байла-
нышкан айрым бир геостратегиялык аспекттерди жана геосая-
сий маселелерди анализдеп көргөзгөн. 

Ал VIII-кылымдан XVIII-кылымга чейинки мезгилде орус 
мамлекеттүүлүгүнүн орношунда деңиз флотунун орду жана маа-
нилүүлүгү тууралуу эмгек жазган. Анын бул эмгегин изилдөөчү-
лөр ошол мезгилдеги геосаясат боюнча дайыма колдонулуучу 
китеп деп аташкан.

В.М.Головниндин геосаясий жана геостратегиялык мүнөздө-
гү эмгектери ошол мезгилде Орусияда гана эмес, бүткүл Европа-
да да көп окулган. Анын 1861-жылы Санкт-Петербургда басып 
чыгарылган «Орус флотунун 1824-жылдагы абалы жөнүндө» деп 
аталган китебиндеги геосаясий идеялар азыркы күнгө чейин 
изилдөөчүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурат.

Милютиндин геосаясий доктринасын толук колдогон Ван-
дам жана Квашнин-Самарин Орусиянын негизги геосаясий жана 
геостратегиялык каршылашы Англия экенин белгилешкен. 
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Алардын пикиринде, ушул өлкө менен тирешүү – бүткүл дүйнө-
нүн геостратегиялык сүрөтүн аныктайт.

Бул окумуштуулар деңиз жана континенталдык мамлекет-
тердин тирешүүсү жөнүндө ачык ой жүгүртүшүп, ачык айтыш-
кан. Алар жана башка дагы бир топ орус геостратегтери, анг-
лосакстардын дүйнөлүк үстомдүккө жетүү жолундагы негизги 
каршылашы орус эли экенин жазышкан.Алардын пикиринде, 
англосакстардын негизги максаттары – орустарды Тынч океан-
дан Сибирьдин түпкүрүнө, Орусияны Азиядан Түндүккө сүрүп 
чыгаруу болгон.

Вандам орус саясатчыларына практикалык кеңеш терди бе-
рип, англо-саксондук экспансияга туруштук бериш үчүн согуш-
тук кубаттуулукту көбөйтүп, кургактыктагы державалардын 
коалициясын же бирикмесин түзүү зарыл деп жазган. Мындай 
коалиция, анын оюнча, Британия империясына каршы күчтөр-
дүн тең салмактуулугун камсыздайт. Орус геосаясатчысынын 
оюнча, мындай коалицияны Орусия, Франция жана Германия 
түзсө болот.

Жогоруда көрүнүп тургандай, орустардын стратегиялык 
жана согуштук-стратегиялык концепцияларында мейкиндик 
үчүн күрөшүү, табигый географиялык факторлордун мамлекет-
тин өнүгүшүндөгү жана согуш иш-аракеттериндеги орду, со-
гуштук стратегияга жана согуштук географияга байланышкан 
ыкмалар же теориялар, согуштук операцияларда топографияны 
пайдалануу, аймак калкынын саны, экономиканын абалы, мам-
лекеттик түзүлүш, согуштук башкаруу, климат, этнология, фило-
софия, диндин жана дин илиминин өлкөнүн геосаясий абалына 
тийгизген таасири сыяктуу маселелер ошол мезгилдеги илим 
ишмерлеринин жана геосаясий ойчулдардын теориялык жана 
улуттук-идеологиялык идеяларынын негизинде каралган. 

 
§ 5.3. Классикалык орус геосаясатындагы 

мейкиндик жана аймактар маселеси 

Ошол мезгилдин көрүнүктүү географ-саякатчыла рынын 
эмгектери, изилдөөчүлөрдүн пикиринде, классикалык орус гео-
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саясатынын өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизген маанилүү бу-
лактардын бири болуп саналат. Алардын арасында көрүнүктүү 
орус окумуштуу-географ жана саякатчы А.И. Воейковдун «Тынч 
океан жер шарынын негизги деңиз жолу болобу?» деп аталган 
эмгеги, белгилүү саякатчы, географ жана демограф В.П. Семенов 
Тянь-Шанскийдин «Европа элдеринин колонизациялык кыймы-
лындагы Орусиянын маанилүүлүгү» деп аталган эмгеги, орус 
геосаясий агымынын гана эмес, жалпы дүйнөлүк классикалык 
геосаясаттын калыптанышында маанилүү булак катары эсеп-
телген. Алар геосаясаттын негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп 
эсептелген мамлекеттин аймактык өнүгүүсүнүн көйгөйлөрүн че-
чүү боюнча өз сунуштарын көрсөтүп, ага Орусиянын мисалында 
мүнөздөмөлөрдү беришкен.

Вениамин Петрович Семенов Тян-Шанский (1870–1942) 
белгилүү саякатчы, географ жана демограф Петр Петрович Се-
меновТянь-Шанскийдин уулу болгон. Саясий география темасы 
боюнча «Аймакка мыкты ээлик кылуу жана Орусия тууралуу» 
деп аталган кичине адабий чыгармасында автор көптөгөн геог-
рафиялык жана геосаясий маселелерди карап чыккан. Анын бул 
эмгеги 1915-жылы жарыяланган жана ал китепте каралган масе-
лелер XX-кылымда деле кызыгууну жаратат. 

Орусиянын табигый чек аралары тууралуу анын ой-пикир-
лери ошол мезгилдеги геосаясий жагдайдын маанилүү жакта-
рын чагылдырып, аларга мүнөздөмө берген. Анын эмгектеринде 
адамзат жашоосунун күчөшү, жер кыртышы, жердин кысылышы, 
миграция, стихиялык түрдө орундашуу жана өзгөчө кырдаалда 
көчүү, табигый чек аралар, адамзаттын өнүгүүсүнүн Тынч океан-
дан тышкары негизги көрсөткүчтөрү жана башка маселелер 
баяндалган1.

Семенов-Тян-Шанский өзүнүн эмгегинде географиялык тү-
шүндүрмөлөрдү берип, негизинен немец геосаясатчысы Рат-
цельдин «жашоо мейкиндиги» деп аталган теориясына таянат. 
Бирок анын «Аймакка мыкты ээлик кылуунун жалпы түрлөрү 
жөнүндө» деп аталган эмгекте сунуштаган түшүнүктөрүндө өз-

1  Семенов Тян-Шанский В.П. Аймакка мыкты ээлик кылуу жана Орусия туу-
ралуу. Саясий география боюнча кичине адабий чыгарма. СПб., 1915, 32-33 б.
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гөчө, терең ойлонуштурулган жана таптакыр жаңы геосаясий ка-
тегориялардын бар экени көрүнүп турат.

Семенов Тян-Шанский алгачкы адамзатка байланышкан ма-
селелерди жана адамзаттын өнүгүүсү үчүн муз доорунун маани-
лүүлүгүн дүйнөдө баарынан мурда анализдеген жана Жердеги үч 
жер ортолук деңизди, саясий кубаттуулуктун тегерек түрүндөгү, 
деңизден деңизге чейинки жана кичинекей бөлүктөр түрүндөгү 
үч аймактык системасын, ошондой эле аларды пайдалануунун 
натыйжаларын сүрөттөгөн.

Үч чоң океандык бухта жайгашкан аймакты, тактап айткан-
да, экватор менен түндүк кеңдигинин 45 градус ортосундагы 
аймакты ал өзгөчө белгилеп, аларга кеңири мүнөздөмө берген.1 
Үч жер ортолук деңиздин жана алардын ортосундагы эки жарым 
аралдын (Индостан, Кичи Азия жана Аравия) жанындаэң күчтүү 
жана өзгөчө адамзат цивилизациялары, ошондой эле арий-се-
мит, монгол-малайлык жана ацтектер-инктер сыяктуу элдердин 
мамлекеттүүлүгү түзүлгөн деп жазган окумуштуу-географ. 

Автордун пикиринде, ошол мезгилде, жогоруда айтылган 
аймактардан башка аймактарда жашаган уруулар жана расалар 
неолитикалык кылымдагы абалда калышкан.

Семенов Тян-Шанскийдин пикиринде, дал ошол жер ортолук 
деңиздердин ортосундагы аймактарда цивилизациялар жана ди-
ний системалар баарынан тез калыптанып, өнүккөн. Келечекте 
бир эле учурда үч деңизге ээлик кыла алган же дүйнөнүн үч «ко-
жоюну боло алган» өлкө дүйнөнүн кожоюну боло алат деп айт-
кан ал.

Семенов Тян-Шанский ошондой эле мейкиндиктин үстүнөн 
геосаясий көзөмөл жүргүзүүнүн тарыхта калыптанып калган үч 
системасын бөлүп көргөзгөн. Анын пикиринде, алар төмөнкүдөй 
системалар:

Биринчи система – тегерек түрүндөгү же шакек сымал систе-
ма. Бул система жер ортолук деңиздерде пайда болуп, метропо-
лияны анын кургактыктагы бөлүктөрү менен байланыштырып 

1 Бул – Жер ортолук деңизди Кара деңиз менен, Түштүк-Кытай жана Чы-
гыш-Кытай деңизин Жапон жана Сары деңиз менен, Кариб деңизин Мексика 
булуңу менен байланыштырган аймактар жана кысыктар.
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турган. Үстөмдүк кылган державалардын кургактыктагы жерле-
ри бул системада шакек же тегерек түрүндө болгон жана анын 
ошондой түрдө болгондугу ички деңиздик мейкиндикти көзө-
мөлдөөгө мүмкүндүк берген. Деңиз тегерегине ал гректер, кар-
фагендиктер, римдиктер, венециандыктар жана генуэздиктер 
жашаган аймактарды кошкон. Шведдердин XVII-кылымда жана 
Наполеон I-нин XIX-кылымда ушул тегерек түрүндөгү аймак-
тарга ээлик кылууга байланышкан аракеттерин, автор, алардын 
дүйнөлүк үстөмдүккө ээ болууга умтулуусу деп түшүндүрөт. 

Экинчи система – кичинекей бөлүктөр түрүндөгү система. 
Бул система Улуу географиялык ачылыштар мезгилинде евро-
палыктар тарабынан түзүлгөн. Бул системада порттор, калктуу 
конуштар жана согуштук базалар бардык деңиздер жана океан-
дар боюнча эң маанилүү стратегиялык жерлерде жайгашып, 
жакшы корголгон. Адегенде португалдыктар, испандыктар, гол-
ландиялыктар жана француздар пайдаланган бул системаны 
XIX-кылымда англичандыктар андан ары өнүктүрүшкөн. Алар 
жергиликтүү пункттарга базаларды орнотуу боюнча системаны 
буфердик мамлекеттердин (тирешкен эки тараптын ортосунда-
гы аймактар же өлкөлөр) согуштук мүмкүнчүлүктөрү менен бе-
кемдеп, толукташкан. Бул системаны ХХ-кылымда СССР менен 
АКШ глобалдык деңгээлде ишке ашырууга аракет кылышкан.

Үчүнчү система – бул аймактарга геосаясий көзөмөл жүргү-
зүү системасы. Автордун пикирине ылайык, эгер үстөмдүк кы-
луучу державанын ээликтери «бир деңизден экинчи деңизге 
чейин» созулган үзгүлтүксүз бир сызыктай формада болсо, анда 
континенталдык системаны түзүүгө мүмкүн болот. Мындай сис-
тема түзүүдө орустар менен америкалыктар эң көп ийгиликке 
жетишкен. Семенов Тян-Шанский орус континенталдык систе-
масынын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин анализдеп, 
анын эң негизги кемчилиги – аймактын созулуп кеткендигинде 
жана борбордун жакшы өнүгүп, ал эми алыскы колониялык ай-
мактардын салыштымалуу артта калгандыгында деп эсептеген.

Окумуштуунун оюнча, өлкөнүн туруктуу өнүгүшүн камсыз-
даш үчүн анын алыскы аймактарындагы калктын санын жана 
экономикасынын деңгээлин борбордогудай деңгээлге жетки-
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рүү зарыл. Буга эки жол аркылуу жетүүгө болот: биринчиден 
борборду Екатеринбург шаарына которуу аркылуу, экинчиден 
Азиядагы колониалдык аймактарда маданий-экономикалык 
анклавтарды түзүп, ал аймактарды тезинен өнүктүрүү аркылуу. 
Мындай базаларды ал Уралда, Алтайда, Енисей губерниясынын 
тоолуу бөлүгүндө, Тоолуу Туркестанда, Семиречьеде жана Кру-
гобайкальеде түзүү зарыл деп эсептеген ал. Изилдөөчүлөр Ору-
сиянын азиялык бөлүгүндөгү экономикалык, социалдык жана 
демографиялык кыйынчылыктарды эске алышып, Семенов Тян-
Шанскийдин сунуштарын жогору баалашат.

Семенов Тян-Шанский аймакка ээлик кылуунун Орусиядагы 
түрлөрү тууралуу өзүнүн ой-пикирлеринде «деңизден деңизге 
чейин» деп аталган системанын кемчиликтерин көргөзүп, ай-
мактын мамлекеттик борборун анын географиялык борборуна 
жакындатуу зарыл экенин айтып, Орусияны Европалык жана 
Азиялык бөлүктөргө бөлүү туура эмес экендигин жана жаңы ай-
мактарды өздөштүрүш үчүн маданий-экономикалык жана аскер-
дик колонизациялык базалар маанилүү экендигин белгилеген. 

«Адамзаттын Евразияга жайлашуусу жана славяндардын 
түпмекени жөнүндө географиялык ой-пикир лер» деп аталган 
макаладаСеменов Тян-Шанский жер үстүнүн географиясына 
байланышкан көрүнүштөр менен астрогеографиянын ортосун-
да окшоштук бар экендигин белгилеген. Бул макала 1916-жылы 
жарыяланган. Ал ошондой эле төмөнкүдөй кызыктуу бир ойду 
айткан: «Адамзаттын жер үстүндө жай жайылышынын натыйжа-
сында уруулар ар түрдүү географиялык мейкиндиктерге таби-
гый түрдө тарайт, ал эми мейкиндиктерди зордоп басып алуунун 
натыйжасында алар мамлекеттерге бөлүнөт». 

Окумуштуу географиялык мейкиндиктерди өздөш түрүүнүн 
эки жолу же түрү тууралуу төмөнкүчө жазган: адамзаттын мей-
киндиктерге табигый түрдө жайылуусу жана мейкиндиктерге 
аларды басып алуу аркы луу жайылуусу дайыма оңой-олтоң жол 
менен жүр гөн. Эгер басып алуу учурунда басып алуучу элдин 
ички күчтөрү азайбаса, туруктуу жана күчтүү мамлекет түзүлгөн. 
Эгер басып алуучу элдин ички күчтөрү начарласа, мамлекет тез 
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эле кыйрап, ошол аймактагы жергиликтүү элдин маданиятында 
терең из калтыргандыгы менен гана эсте калат.

Элдердин жер үстүндө табигый түрдө же тынч жол аркылуу 
жайылуусу адамдын руханий жашоосунда, айрыкча анын тилин-
де, жашоо түрүндө жана кылган ишинде терең из калтырат деп 
эсептеген окумуштуу. Анын ою боюнча, географиялык чөйрө эл-
дерди табият кыйынчылыктарына карата чыдамдуураак жана 
чыдамсызыраак деп экиге бөлүп келген. Элдердин бир аймактан 
экинчи аймакка көчүүсү көчмөн элдердин отурукташып жашай 
башташына түрткү берип, алардын жашоо түрүн өзгөтүп, бара-
бара башка эл жана маданияттар менен аралашуусуна алып кел-
ген.

СеменовТян-Шанский өзүнүн мурдагы эмгектеринде жазган 
идеяларын «Аймак жана өлкө» деп аталган кийинки эмгегинде 
өнүктүргөн. Анын бул эмгеги 1928-жылы жарыяланган. Изил-
дөөчүлөрдүн ою боюнча, Семенов Тян-Шанский толук жана гло-
балдык геосаясий концепция жараткан. 

Бирок ал өзүнүн изилдөөсүн адамзат коомчулуктарынын ай-
мактык жана руханий дүйнөлөрүнүн географиясы катары кара-
ган.1

Семенов Тян-Шанский салттуу болуп калган географиялык 
детерминизм теориясына антропологиялык көз караштарды 
киргизген. Анын мындай антропологиялык көз карашына ыла-
йык, мамлекеттин түзүлүшүндө адамдын экономикалык иш-
мердүүлүгү абдан чоң маниге ээ. Анын оюнча, кубаттуу терри-
ториялар же аймактар табигый, географиялык жана маданий 
факторлордон гана эмес, ошол аймактарда жашаган адамдардын 
экономикалык ишмердүүлүгүнөн да көз каранды. Ал Орусиянын 
тарыхый, статистикалык жана демографиялык материалдарына 
таянып, колонизациялык базалар (стратегиялык согуштук база-
лар) аймактык жана саясий кубаттуулукка кепилдик берери жө-
нүндө гипотеза иштеп чыккан. Ал саясий-географиялык жактан 
эң жакшы жана ыңгайлуу жерлерди тандап, ал жерледи колони-
зациялоону жана ал жерлерге элдерди көчүрүүнү сунуштаган.

1 Семенов-Тян-Шанский В.П. Аймак жана өлкө. М., 1928, 160-161 б.
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Эгер Милютиндин эмгектеринде геостратегиялык идеялар 
согуштук география жана согуштук статистика жагынан карал-
са, Семенов Тян-Шанскийдин эмгектеринде геостратегиялык 
идеялар негизинен аймактык жана географиялык өнүгүүгө 
байланышкан көйгөйлөрдү чечүү жагынан каралган. Ал эми ХХ-
кылымдын башында Орусияда согуштук-стратегиялык жана 
геосаясий көзөмөл жөнүндөгү концепцияга толугу менен негиз-
делген эмгектер пайда боло баштаган. Алардын арасында Алек-
сей Ефи-мович Вандамдын (1867-1933) «Биздин абал» деп атал-
ган эмгегин өзгөчө белгилеп кетүү зарыл.1

Вандам биринчи болуп Орусияга геосаясий мүнөз дөмө бер-
ген. Орус эли өзүнүн чоң аймагы бар экенине карабастан башка 
элдерге салыштырмалуу каардуу климатта жана начар шартта 
жашайт деп жазган ал. Вандам кийинчерээк өзүнүн бул оюн ан-
дан ары өнүктүрүп, мынтип жазган: Орусиянын дүйнөлүк соода 
жолдорунан алыс жайгашкандыгы, суук климаты жана ылайга 
баткан жолдору аны жакыр болууга дуушар кылып, өз мүмкүн-
чүлүктөрүн өнүктүрүүгө тоскоолдук кылат. Мындай көйгөйлөр 
мелүүн алкактагы элдерде болгон эмес. Орусиянын жылуу де-
ңиздерге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан өз продукция-
ларын да чет өлкөлөргө алып чыга алган эмес. Мындай көйгөй 
анын өнөр жайын жана тышкы соодасын андан бетер начар-
латкан. Ошондуктан орус эли дайыма «күнгө жана ысык сууга» 
умтулуп келген жана бул табигый нерсе болгон. Ушунун баары 
орус мамлекетинин жашоо мейкиндиги үчүн күрөшүн алдын ала 
аныктаган.

Классикалык орус геосаясатындагы географиялык мейкин-
дик жөнүндөгү концепциянын өнүгүшүнө олуттуу салым ко-
шуп, Орусияга мейкиндик жагынан мүнөздөмө берген белгилүү 
жана маанилүү адамдардын бири Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711– 1765) болгон. Анын «Түндүк деңиздерге жасалган ар түр-
дүү саякаттарды кыскача баяндоо жана Сибирь океанынын Чы-
гыш Индияга өтүү мүмкүндүгүн көрсөтүү» (1763) жана «Түндүк 
Сибирь океаны аркылуу чыгышка жол издөөгө жөнөгөн жетекчи 

1 Вандам А.Е. Биздин абал. // Геосаясат жана геостратегия. М., 2002, 102 б.
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офицерлеге көрсөтмө» (1765) деп аталган белгилүү трактаттары 
геосаясий жана геостратегиялык карталар болгон.

§ 5.4. Орус геосаясатынын континенталдык 
негизи: «евразиячылдык» жана анын 

негизги идеялары 

Орус геосаясатынын эң күчтүү жана эң кеңири жайылган 
агымы «евразиячылдык» агымы болгон. 

Бул агымдын өкүлдөрү орус мамлекетине, анын келечекте-
ги өнүгүүсүнө жана бүткүл евразиялык геосаясий мейкиндиктин 
өнүгүүсүнө байланышкан алгачкы реалисттик геосаясий кон-
цепцияларды иштеп чыгышкан.

Евразиячылдар классикалык орус геосаясатына ошондой эле 
континенталдык Хартленд идеясын да ал гачкы жолу киргизиш-
кен. Мындан тышкары, дал ошол евразиячылдар Орусияда «гео-
саясат» деген тер минди биринчи жолу пайдалана башташкан 
жана или мий чөйрөгө көптөгөн геосаясий категориялар менен 
терминдерди киргизишип, аларга тийиштүү түшүн дүрмөлөрдү 
беришкен. Алар ошондой эле дүйнөнүн өзгөчө бир геосаясий мо-
делин иштеп чыгышып, улуттук геосаясий максаттар жана ар-
тыкчылыктар жөнүндөгү реалисттик доктриналарды жана кон-
цепцияларды сунушташкан.

Айрым изилдөөчүлөрдүн пикиринде, евразиячылдык жөнүн-
дөгү идеялардын башын Орусиянын XV-кылымдын аягындагы 
тарыхынан издөө зарыл. 1453-жылы түрктөр Константинополду 
басып алышкандан кийин православ дининин дүйнөлүк борбору 
акырындык менен Москвага көчкөн. XV–XVI-кылымдардын аягы 
жаңы улуу орус аң-сезиминин калыптанышынын мезгили болуп 
калган.1 Ошондуктан Елизаров монастырынын кечили Филофей 
өзүнүн белгилүү катында Орусияны «Үчүнчү Рим» деп атаган. 

1 Улуу орус улуттук аң-сезиминин негизин же өзөгүн – Байыркы Орусия-
нын жана Улуу чөлдүн жерлерин, ошондой эле Православ динин жана византия 
маданиятынын мурасын бириктирүү жана коргоо жөнүндөгү улуттук-диний 
идеялардын пайда болушу жана жайылышы түзөт.
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Анын бул ойлору кийинчерээк ага-ини Аксаковдор, И. Киреевс-
кий, А. Хомяков жана башка ушул сыяктуу славянофилчилердин 
эмгектеринде өнүктүрүлгөн. Андан соңку жылдарда бул идеяны 
евразиячылдар да жигердүү түрдө өнүктүрүшкөн.

ХХ-кылымдын башында Орусияда евразиячыл кый мылдын 
пайда болушу – лингвист, филолог, князь Н.С. Трубецкийдин 
(1890-1938), православ уламасы жана тарыхчы Г.В.Флоровс-
кийдин (1893–1979), көрүнүктүү окумуштуу жана көркөм өнөр 
адиси П.П. Сувчинскийдин (1892–1985) ысымдарына байла-
ныштуу болгон. Кийинки жылдарда евразиячылдарга чоң та-
рыхчыГ.В.Вернадскийди (1887–1973), белгилүү философ, юрист, 
окумуштуу жана интеллектуал И.А.Ильинди жана 1917-жылдагы 
Октябрь төңкөрүшүнөн кийинки башка окумуштууларды да ко-
шушкан.

Классикалык орус геосаясатынын көрүнүктүү өкүлү, ошон-
дой эле философ, географ, экономист, интеллектуал жана коом-
дук ишмер Петр Николаевич Савицкий (1895–1968) евразия-
чылдык теориясын негиздөөчүлөрдүн бири болгон жана ал 
теорияны изилдеген эң чоң изилдөөчү болгон.1 1921-жылы Со-
фия шаарында Савицкий менен Н.С. Трубецкий евразиялык кый-
мыл түзүшкөн. Савицкий ошол кыймылдын негизги теоретиги 
жана идеологу болуп калган.

Ошол эле жылдан баштап «Чыгыш мейкиндигине чыгуу. Бо-
жомолдор жана ишке ашырылган нерселер» жана «Жолдордо. 

1  П.Н. Савицкий Петроград политехникалык институтунун экономикалык 
факультетин бүтүргөн. 1917-жылга чейин Норвегиядагы орус элчилигинин 
кызматкери болгон. Ал Крымдагы Врангельдин армиясында мурдагы легал-
дуу марксист П.Б. Струве менен достошкон. Врангелчилер жеңилгенден кийин 
Савицкий Болгарияга качып, ал жердеги «Орус пикири» деп аталган журнал-
да иштеген. Андан соң ал Чехословакияга көчүп кеткен жана Прагадагы Орус 
юридикалык факультетинин «Экономика жана статистика» кафедрасында му-
галим болуп иштеген. Ал ошол жакта 1920-жылдын акырына чейин жашаган. 
Советтик аскерлер 1945-жылы Праганы басып алышканда, ал камакка алынып, 
советчилдерге каршы чыккан башка евразиячылдар менен кошо 10-жылга ке-
силген.1956-жылы Савицкий акталып, Прагага кайтып барган жана ошол жер-
де 1968-жылы каза болгон. Ал өз өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин өзүнүн 
таланттуу шакирти жана жолун жолдоочусу Лев Николаевич Гумилев менен 
кат жазышып турган.
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Евразиячылдардын ойлору» деп аталган эки жыйнак чыга баш-
таган. Бул жыйнактарда жарыяланган макалаларда жаңы гео-
саясий кыймылдын негизги теориялык жоболору баяндалып, 
көптөгөн геосаясий маселелерди негиздөөнүн жана чечүүнүн 
салттуу эмес жолдору сунушталган. Бул макалаларда «Евразия» 
деген терминдин өзү түшүндүрүлүп, анын орус коомунун пайда 
болушундагы жана өзгөрүшүндөгү орду баяндалган. 

Ал макалаларда Евразиянын өзгөчө дүйнөсү жана бул конти-
нентте жашаган элдердин өзүнчөлүгү жөнүн дө идеялар да баян-
далган. Мунун баары Батыштын окумуштуулары үчүн гана эмес, 
кадимки окурмандары үчүн да кызыктуу болгон.

СССР курулуп, дүйнөдөгү таптык күрөш жана геосаясий тире-
шүү күчөп турган мезгилдин 1926–1929-жылдарында Батышта-
гы расмий чөйрөнүн колдоосу аркылуу Евразиячыл кыймылдын 
борбору бара-бара Парижге көчө баштаган. Бир аз убакыттан ки-
йин бул жерде «Евразия» деп аталган гезит жана хроника чыга-
рыла баштаган.

Евразиячылдардын Париждеги борборун жетектөө мил-
дети кийинчерээк орус геосаясатчысы Л.П. Карсавинге өткөн. 
Бул киши совет бийлиги менен кызматташууга багыт алган. Ал 
эми евразиячылдык теориясынын алдыңкы теоретиктери Кар-
савиндин жана аны жактоочулардын мындай көз караштарын 
колдошкон эмес. Ушул себептен улам евразиячылдардын Па-
риждеги борбору жана евразиячылдык кыймыл 1930-жылы өз 
ишмердүүлүгүн толук токтоткон.

Евразиячылдардын көпчүлүгүнүн, ошонун ичинде Савиц-
кийдин да көз карашы славянофилчилердин эмгектеринин таа-
сири астында калыптанган. Алардын көз караштарынын калып-
танышына өзгөчө Н.Я. Данилевскийдин жана К.Н. Леонтьевдин 
(1831– 1879) эмгектери чоң таасир тийгизген. Евразиячылдар 
Леонтьевтин «славяндык бар, славизм жок» деп аталган негизги 
жана белгилүү тезисин колдошкон. Автордун оюнча, мунун себе-
би – славян элдеринин этникалык жана лингвистикалык жактан 
жакындыгы, алардын маданий жана мүнөздүк жакындыгы жө-
нүндө айтууга жетиштүү негиз же себеп боло албастыгында. 
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Славянофилчилердин идеясы сыяктуу эле евразиячылдар-
дын негизги идеясы да орус тарыхынын, сал тынын жана мада-
ниятынын өзүнчөлүгүн жана өзгө чөлүгүн негиздөө жана аларды 
коргоо болгон.Бул идея ны жактаган адамдардын баарын «Ору-
сия – өзгөчө бир дүйнө-цивилизацияны алып жүрүүчү өлкө» де-
ген идея бириктирген. Алардын пикиринде, дал ушул Евразия-
лык субрегион – заманбап дүйнөнүн өнүгүүсүндөгү эң маанилүү 
фактор болуп саналат.

Евразиячылдарды славянофилчилердин жөн гана мурас-
керлери деп айтуу туура эмес. Мисалы алар «великоросстордун» 
маданий жалпылыгын баарынан мурда элдин диний жана этни-
калык сапаттары менен байланыштыруу керек деп эсептеген 
славянофилчилердин ушул ою менен толук макул болушкан (бул 
жерде кеп православ дини жана православ элдери жөнүндө бо-
луп жатат). 

Бирок алардын ою боюнча, XIX–XX-кылымдардагы славян 
маданиятын орус маданияты менен бирдей жана бардык славян-
дарды «великоросстор» деп таануу туура эмес.Славян дүйнөсүн 
жана славян маданиятын орус дүйнөсү же орус маданияты деп 
таанууга эч кандай негиз жок экендигин жана орус маданияты 
өзгөчө жана өзүнчө экендигин Савицкий өзгөчө белгилеген. Орус 
маданиятында евразиялык жана азиялык элементтер чатышып, 
бирдикте аракеттешет, анын күчтүү жагы да ушунда деп эсепте-
ген ал. Византияны мисал катары келтирген Савицкий ал импе-
рия өзүнө Батыш менен Чыгыштын маданий элементтерин кам-
тыганы менен анын маданияты жалпысынан евразиялык болгон 
деп эсептеген.1

Славянофилчилерден айырмаланып евразиячылдардиний-
маданий жакындыкты этникалык жалпылыктан жогору кою-
шуп, тарыхый жалпылыктар дагы этникалык жалпылыктардан 
артыгыраак деп эсептешкен.Алар орус маданиятынын чыгыш 
тамырларына кайрылган Леонтьевдин жогоруда айтылган тези-
син ушинтип түшүнүшкөн.

1  Савицкий П.Н. Евразиячылдыктын географиялык жана геосаясий негиз-
дери. // Континент Евразия. М., 1997, 39–42 б.
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«Евразиячылдар» Орусиянын жана бүткүл дүйнөнүн та-
рыхы, өнүгүүсү, ошондой эле евразия континентинде жашаган 
элдердин мүнөзү тууралуу өзгөчө же өзүнчө көз карашта экен-
диктерин көргөзүшкөн. Алардын концепциясы боюнча, Орусия 
өзгөчө бир этнографиялык жана маданий дүйнө болуп саналат 
жана Батыш менен Чыгыштын, Европа менен Азиянын ортосун-
дагы «Хартленд» деп аталган борбордук абалды ээлейт.

Орусиянын дүйнөлүк геосаясаттагы орду тууралуу евразия-
чылдардын концепциясы негизинен Ф.М. Достоевскийдин жана 
башка орус славянофилчилердин улуттук идеяларына негиздел-
ген.

Евразиячылдар жогоруда айтылган идеяларды өнүктүрүп 
олтуруп «өнүгүүжери» («кайталангыс географиялык чөйрө») деп 
аталган жаңы геосаясий термин киргизишкен. 

Ал терминге алар континенталдык «Хартлендди» да кошуп, 
өздөрүнүн жеке теориялык көз караштарынын негизинде ошол 
аймактагы жеке индивиддердин жана коомдордун пайда болу-
шунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүшкөн.

Географиялык дүйнө жана «өнүгүү жери» концепциясы: Ев-
разия мейкиндигин Савицкий «өнүгүүжери» же «кайталангыс 
географиялык чөйрө» деп атаган. Евразиянын ичиндеги «со-
циалдык-тарыхый жашоонун» анын «тышкы географиялык 
чөйрөсүнө» ылайыкташуусу бул мейкиндикте өзгөчө «өнүгүүже-
рин» пайда кылат деп эсептеген ал.

Евразиячылдар Евразиянын географиялык дүйнөсү жана 
аймагы тууралуу да өзүнчө ой жүгүртүшкөн. Эски Дүйнө эки ма-
териктен эмес үч материктен турат деп билүү керек экенин би-
ринчи жолу профессор В.И. Паманский 1892-жылы айткан. Ал жа-
дагалса Эски Дүйнөнүн чектерин да сүрөттөөгө аракет кылган. 
Бирок үчүнчү материктин атын П.Н. Савицкий жана анын жак-
тоочулары койгон. Алардын оюнча, Евразия материги өзүнүн чек 
аралары боюнча негизинен Орусия империясына туура келет. 
Ошондуктан Савицкий мынтип жазган: Орусия өзүн «ортодогу 
мамлекет» деп атоого Кытайга караганда көбүрөөк укуктуу. Ев-
разия материгинин «батыш тумшугу» болуп саналган Европада 
жайгашкан Германия – «ортодогу мамлекет» деп эсептелсе, анда 
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Орусия бүткүл планета боюнча борбордук орунду ээлейт деп ай-
тууга болот. Орусия – Европанын бир бөлүгү жана Азиянын улан-
дысы эмес. Ал – Евразия деп аталган өзүнчө бир дүйнө.1

П.Н.Савицкийдин пикиринде, климат жана башка география-
лык шарттарды эске алганда, Евразия – жабык жана бүтүн кон-
тинент жана ал – жер шарынын өзгөчө бир бөлүгү. 

Евразиянын аймагына ал Чыгыш-Европатүздүгүн, Түндүктө-
гү тундра тилкесин, Батыш-Сибирь жана Түштүктөгү Туркестан 
түздүктөрүн, аларды Чыгыштан, Түштүк-Чыгыштан жана Түш-
түктөн тегереп курчаган тоолорду, Карпаттан Хинганга чейин 
үздүксүз жайылып, деңиздерге чектелген гана чыгуу жолдору 
бар «Эски Дүйнө» аймактарын кошкон.

Евразия Европага окшоп океан чарбасына катыша албайт, 
бирок анын кайталангыс географиялык чөйрөсү жана экономи-
калык өнүгүү жолу бар. Савицкий бул тууралуу мынтип жазган: 
«Евразиянын дээрлик бардык дарыялары меридиан тарапка 
агат, ал эми катуу табигый тоскоолдуктары бар жана бири-бири 
менен кайчылашпаган үздүксүз талаалар бул материкти Батыш-
тан Чыгышка карай кесип өтүп, бириктирет. Талаа тилкеси – Ев-
разия тарыхынын негизи же уюткусу. Дарыя бассейндеринин 
биринде пайда болгон же сакталган мамлекет Евразияны бирик-
тирүүчү боло алмак эмес, а бирок дал ошол суу жолдору Евразия 
маданиятынын өнүгүүсүнө түрткү берген. Дарыя жээгинде тү-
зүлгөн ар бир мамлекетке аны кесип өткөн талаа коркунуч жара-
тып турган.Ал эми талааны ээлеген өлкө, тескерисинче, бүткүл 
Евразияны саясий жактан оңой эле бириктире алган. Евразия-
нын бирдиктүү болушун дал ушул талаа жери шарттайт. Антке-
ни талаа көбүрөөк күч-кудуретке ээ».2

Евразиячылдар Европа деп «Батыш Европанын» мейкинди-
гин жана океандык географиялык шарттарды түшүнүшкөн. Ал 
эми континенталдык климаты бар «Чыгыш Европа»,алардын тү-
шүнүгү боюнча, Европанын эмес, Чыгыш-Европа, Батыш-Сибирь 
жана Туркестан түздүктөрүн камтыган Евразиянын бир бөлүгү. 
Савицкий бул тууралуу мынтип жазган: «Эски Дүйнөнүн Ортоң-

1 Савицкий П.Н. Көргөзүлгөн эмгек, 224 – 226 б.
2 Савицкий П.Н. Көргөзүлгөн эмгек, 229 – 230 б. 
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ку жерин – Карпаттан Хинганга чейин үзүлбөй жайылган талаа 
жана ээн тилкелер аймагы, ошондой эле ал аймакты курчаган 
тоолор (түштүктө) жана анын түндүк жагындагы аймактар (то-
кой жана тундра тилкелери) деп аныктоого болот. 

Ошентип Савицкий жана аны жактоочулар үчүн Евразия – 
бул Европаны Азиядан бөлүп турган жана өзүнүн табигый-геог-
рафиялык чөйрөсү жана тарыхый-маданий өзгөчөлүктөрү бар 
«жашоо мейкиндиги». Бул жерде Евразия (тактап айтканда, Орус 
империясы) Эски Дүйнөнүн борбору катары каралат. Савицкий 
бул жерде Ф.Ратцельдин «Raum» деген терминин Евразия мей-
киндигине карата пайдаланган деп айтууга болот.

Савицкий өзүнүн «өнүгүү жери» (мейкиндик) деп аталган 
теориясында евразия мейкиндигин ээлеген элдердин (цивили-
зацияларды алып жүрүүчүлөрдүн) таасирин белгилеп, алардын 
чарбалык иш-аракеттеринин түрлөрүн аныктаган. Жалпы адам-
зат үчүн бүткүл пла нета глобалдык өнүгүү жери болуп саналат. 
Чоң өнү гүү жери (негизги аймак) өзүнө бир топ кичине өнүгүү 
жерлерин да камтыйт. П.Н. Савицкийдин «өнү гүүжери» көптөгөн 
кичине «өнүгүүжерлер» жана маданияттар үчүн интегралдык 
форма болуп саналат. Орусияны, анын бардык жерлерин, орус 
маданиятын, тарыхын жана мамлекеттүүлүгүн Евразияны би-
риктирген негизги фактор деп эсептеген Савицкий аны Ф. Рат-
целдин «Raum», К. Шмиттин Grossraumдеген терминдерине жана 
континенталдык геосаясаттын башка өкүлдөрүнүн негизги тү-
шүнүктөрүнө окшоштурат.Ал орусиялык Евразияны Маккиндер-
дин Хартлендине окшоштуруп, дал ушул мейкиндикте дүйнөлүк 
маданияттын жана дүйнөлүк тарыхтын синтези жүрөт жана ал 
синтез кайталангыс бир чөйрөнү жаратат деп жазган.1

Евразиянын маданияты жана цивилизациясы: П.Н. Савиц-
кийдин «өнүгүүжери» деп аталган теориясында орусиялык Ев-
разиянын маданий жана цивилизациялык негиздери, анын ма-
даний өнүгүүсүнүн негизги мүнөздөмөлөрү оригиналдуу түрдө 
көргөзүлгөн. Ошол эле учурда айрым изилдөөчүлөр П.Н. Савиц-
кий менен Н.С. Трубецкийдин көз караштарына Н.Я. Данилевс-
кий чоң таасир берген деп ойлошот. 

1  Савицкий П.Н. Көргөзүлгөн эмгек, 283 б.
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Данилевскийдин идеялары евразиячылдыктын калыптаны-
шына таасир бергендиги Н.С. Трубецкийдин «Европа жана адам-
зат» деген эмгегинде көрүнүп турат.

Н.Я. Данилевскийдин «маданий-тарыхый типтер» деп атал-
ган теориясы европалык универсалисттик тарыхый концепция-
ларга таптакыр карама-каршы келет. Данилевскийдин эмгек-
тери жазылганга чейин Европанын тарыхында Орусияга, анын 
Евразиядагы ээликтерине, тарыхына, пайда болушуна жана 
анын кошуналарынын маданиятына өзүнчө бир орун бөлүнгөн 
эмес, жана бүткүл Евразия аймагынын тарыхы «Чыгыш элдери» 
деп аталып, европа тарыхынын кошумча бир бөлүгүнө айланган.

Данилевскийдин теориясы өзгөчө цивилизацияларды алып 
жүрүүчү ондон ашуун коомду, тактап айтканда, «маданий-тары-
хый типтер» деп аталган ар түрдүү цивилизацияларды бөлүп 
көрсөтүп, дүйнөнүн өнүгүшүнүн тарыхы ар түрдүү экенин бел-
гилеген.1

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Данилевский менен евразия-
чылдардын ортосунда орус маданияты жана цивилизациялар-
дын өнүгүшү тууралуу олуттуу пикир келишпестиктер болгон. 
Данилевский Орусияны, Евразияны, орустарды жана бардык сла-
вяндарды жалпы славяндык маданий-тарыхый типке бириктир-
ген, ал эми евразиячылдар Орусияны жана орустарды өзүнчө бир 
социомаданий дүйнө, ошондой эле ар түрдүү маданияттардын 
жана цивилизациялардын синтезинен пайда болгон өзгөчө жана 
кайталангыс Евразия маданиятын алып жүрүүчү мамлекет жана 
улут катары карашкан. Мындан тышкары, Данилевский, Орусия 
менен Европанын саясий, экономикалык жана согуштук кызык-
чылыктары, алардын руханий баалуулуктары сыяктуу эле бири-
бирине таптакыр карама-каршы келет деген тыянакка келген. 
Орусиянын Европа менен чектештиги алардын кызыкчылыкта-
рынын бири-бирине карама-каршы келерине себеп болгон жана 
ошондуктан, саясий жактан алып караганда, Орусия Европага 
таптакыр карама-каршы келет деп жазган ал. 

1  Данилевский Н.Я. Орусия жана Европа. М., 1991 // Геосаясат. Антология. 
М., 2006, 710-711 б.
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Евразиячылдар Данилевскийдин антиевропалык көз кара-
шын жарым-жартылай колдошкону менен анын түрк тилдүү 
калктарга каршы көз карашына кошулушкан эмес.1

Мисалы, өзүнүн «Талаа жана отуруктуулук» деп аталган 
макаласында П.Н. Савицкий орус маданиятын «туранизм» тео-
риясынын таасири астында карап, Евразиянын маданиятынын, 
мамлекеттүүлүгүнүн жана геостратегиясынын өнүгүүсүнө мон-
гол-татарлар оң таасир тийгизгендигин белгилеген. Анын мын-
дай пикирин Данилевскийдин жолун жолдоочулары жана бар-
дык орус улутчулдары сынга алышкан. Монгол-татарлардын 
таасиринин натыйжасында Орусия өзүнүн геосаясий өз-алдын-
чалуулугуна ээ болуп, агрессивдүү романдык-германиялык дүй-
нөдөн көз карандысыздыгын сактап калган деп жазган ал.Өзүнүн 
«Татарлар болбосо, Орусия да болмок эмес» деген негизги тези-
син Савицкий төмөнкүчө түшүндүргөн: геосаясий жа на геостра-
тегиялык жактан караганда, монголдор Евразиянын европалык 
бөлүгүндөгү токойлуу аймактарда жашаган көптөгөн элдерди 
жана коомдорду, ошондой эле чөлдөр менен талаалардан тур-
ган Азия аймактарын бүтүн бир нерсеге бириктирип, бүтүн бир 
нерсе катары калыптандырган. Мындан тышкары, монголдор 
континенталдык мейкиндикти батыш европалык деңиз мейкин-
дигине карама-каршы коюп, аймакта бириктирүүчү миссияны 
аткарышкан. Кийин бул миссия толугу менен орустарга өткөн. 
Орусияны Улуу Хандардын мураскери деп белгилеген Савицкий 
мынтип жазган: Чынгыз-хан жана Тимур Евразиянын токойлору 
менен талааларын бириктирүү кыймылын башташкан, ал эми 
орустар аны аягына чыгарышкан.2

Жогоруда көрүнүп тургандай, Савицкийдин евразиялык ма-
даниятка тиешелүү негизги идеялары Трубецкий менен Дани-
левскийдин идеяларынан айырмаланган. Евразияны Савицкий 
ар түрдүү элдердин маданияттарынын синтези деп түшүнгөн. 
Анын оюнда, панслависттердин арасынан орус маданиятынын 

1  Нартов Н.А. Көргөзүлгөн эмгек, 128-129 б.
2  Савицкий П.Н. Талаа жана отуруктуулук // Евразия континенти. М., 1997, 

232 б.
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панславизмде жок болуп кетишине каршы бир гана Леонтьев 
чыккан. 

Анын сөздөрүнө жана орус маданиятын европалык мада-
ниятка да, славяндык маданиятка да аралаштырбастан, Москва-
ны «Азия» деп эсептеген бирок ошол эле учурда аны Индияга же 
Кытайга да окшоштурбаган чет элдиктердин байкоосуна да эч 
ким көңүл бурган эмес. Ал эми ирандыктар орустарды Турандын 
мураскерлери деп эсептешкен. Бирок орус маданиятын туран 
маданиятына гана окшоштуруу аны славянофилдик агым менен 
байланыштыруу сыяктуу эле бир тараптуу болуп калат. Орус ма-
даниятынын славяндык, ирандык жана европалык элементтери 
сыяктуу эле «турандык элемент» деле анын маанилүү бөлүгү бо-
луп саналат. Орусиянын маданияты – европалык да, азиялык да 
маданият эмес, же болбосо алардын кошулмасы да эмес. Ал – тап-
такыр өзгөчө бир маданият. Анын өз алдынча баалуулугу жана 
тарыхый маанилүүлүгү – европалык жана азиялык маданияттан 
кем эмес. Аны Европа менен Азия маданияттарына ортоңку, ев-
разиялык маданият катары карама-каршы койуу керек».1

Орустун чоң ойчулу болуп саналган бул адам маданият ар 
түрдүү элементтерден жыйналат деген түшүнүктү четке кагып, 
аны бирдиктүү жана тирүү организм катары караган.

Савицкий орусиялык-евразиялык маданияттын география-
лык бүтүндүгүн жана ачык-айкындуулугун баса белгилеп, Ев-
разияны Орусия жетектеген өзгөчө бир маданий дүйнө катары 
караган. Евразиялык маданият көптөгөн башка маданияттар 
менен байланыштуу болсо да азиялык маданияттар ага жакыны-
раак. Савицкий бул тууралуу мынтип жазган: «Ал Азияда өзүн өз 
үйүндөгүдөй сезет. Петр Ι баштаган ишти биз толуктап, аягына 
чыгаруубуз зарыл, тактап айтканда, Европага бурулуунун арты-
нан Азияга да бурулушубуз керек».2

Евразиядагы этникалык геосаясий байланыштар жөнүндө-
гү концепция: Савицкийдин концепциясы боюнча, цивилиза-
циялардын ортосундагы чек аралар эч качан токтоп же бүтүп 

1  Савицкий П.Н. Орусияны – Евразияны географиялык жактан алып кароо, 
179 – 281 б.

2 Ошол эле жерде.
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калбайт, алар кыймылдап жана өзгөрүп турат. Мунун себеби со-
циалдык-экономикалык, маданий, саясий, согуштук жана таби-
гый- климаттык факторлорго байланыштуу. Евразиянын ортоң-
ку бөлүгүнүн табияты бул жердеги маданияттын системдүүлүгүн 
жана бүтүндүгүн камсыздаган. Бул жерде жашаган этностор чар-
балык иштерде бири-бирине муктаж болушкандыктан алардын 
маданий синтези да бекемирээк болгон.

Евразия экономикасын уюштуруунун түрү дайыма өзүнчө 
мүнөзгө ээ болгон. Савицкийдин пикиринде, Евразия – бул «кон-
тинент-океан» жана «континент ичиндеги өзгөчө дүйнө». Евра-
зия менен Орусиянын чет жактары океан чарбасына жакыны-
раак. Евразиянын континенталдык климаты Орусияга дүйнөлүк 
экономикалык чарбанын тең укуктуу катышуучусу болууга мүм-
күндүк бербейт. Ошондуктан ал «дүйнөлүк чарбанын оолак бир 
бурчуна» айланып кетиши ыктымал. Континенталдык өлкөлөр 
дүйнөлүк океандан алыс жайгашкандыктан оңтойсуз шарттарда 
турушат. Мындай пайдасыз шарттарды автаркиялык (автаркия 
– зулум бийлик) экономика түзүү жана айланадагы этностор ме-
нен экономикалык мамилени жакшыртуу аркылуу гана жеңүүгө 
болот. Орусия менен Евразиянын келечеги, Савицкийдин оюн-
да, «башкалардын саясатын көчүрүп алууда» эмес, ошол саясат-
тарга Орусияны жана анын айланасындагы бардык этносторду 
ылайыкташтырууда жатат. Чукул континенталдык климат, алыс 
аралыктар, токойлор менен талаалардын симбиозу жана башка 
факторлор Евразиянын экономикалык биримдигин алдын ала 
аныктап койгон деп эсептеген ал.1

Хингандан Дунайга чейин созулган чоң талаа тилкеси – Ев-
разия континентинин географиялык өзгөчөлүгү деп жазган 
Савицкий. Мындай талаа тилкеси көптөгөн көчмөн элдер үчүн 
(гунндар, аландар, печенегтер, монголдор ж.б.) бир жерден экин-
чи жерге өтүүчү өтмөк талаа гана болуп бербестен, ар түрдүү 
геосаясий комбинацияларды жаратууга жана өтө чоң талаа мей-
киндиктери аркылуу чоң толкундар сыяктуу агып өткөн этнос-
тордун өз ара аракеттешүүсүнө түрткү берген. Евразия аймагы-

1 Савицкий П.Н. Континент-океан. М., 1997, 43 – 46 б.
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на чет жактан басып алуучулар сейрек учурларда гана киришкен 
жана кирген кезде деле алардын аракеттери ийгиликтүү болгон 
эмес. Мисалы, кытайлыктар XVIII-кылымга чейин Улуу Кытай се-
пилинен түндүк жактагы жерлерге жайлаша алышкан эмес. VII-
кылымда арабтар Орто Азияны басып алышкан, бирок алардын 
көпчүлүгү өз жерлерине кайтып кетишкен, ал эми калып калган-
дары жергиликтүү калктар менен аралашып кетишкен. Тарых 
бизге скифтердин, гунндардын, монголдордун жана орустардын 
күчтүү державалары жөнүндө көптөгөн археологиялык булак-
тарды, жылбаяндарды жана башка маалыматтарды калтырган. 
Кеңири мааниде караганда, Орусия – бул көптөгөн этностордун 
аймагы. Славяндар бул аймакта алдыңкы этнос болушкан. Ант-
кени алар башкаларга караганда демилгелүү болушкан жана 
башка элдердин мамлекеттик түзүлүшүн, согуштук тактикасын 
жана маданиятын тезирээк кабыл алышкан. Византиянын ма-
данияты жана монголдордун мамлекеттүүлүгү орустарга башка 
суперэтносторго каршылык көргөзүүгө мүмкүндүк берген. Сла-
вяндардын жогоруда айтылган сапаттары жана чоң аймактары 
Евразия дүйнөсүнө дайыма саясий жактан биригүүгө умтулууга 
мүмкүндүк жана түрткү берген.

Евразиянын өз алдынчалуулугу жөнүндө Савицкиймынтип 
жазган: «Евразия өнүгүүжери катары бардык саясий күчтөрдү 
жалпы ишке үндөп», алардын саясий жактан биригүүсүнө түрт-
кү берет. Өзүнүн көлөмү боюнча Рим империясынан жана Араб 
халифатынан да ашып түшкөн күчтүү мамлекет түзгөн Чынгыз-
хандын тарыхтагы ордун автор өзгөчө белгилеген. «Монголдор 
Евразиянын тарыхый максатын белгилеп, анын саясий бирим-
дигине жана саясий түзүлүшүнө негиз салышкан, – деп жазган 
Савицкий».1

Евразиячылдардын идеократиялык мамлекет деп аталган 
стратегиясы: «Идеократия» деген түшүнүк орус геосаясий ада-
биятындагы «идеократия» деген термин пайда болордон мурда 
эле пайдаланылып келген. Бул термин евразиячылдардын жана 
Савицкийдин ысымдарына да байланыштуу. «Идеократия» де-

1  Савицкий П.Н. Көргөзүлгөн эмгек, 45 б. 



Али Гасанов212

ген түшүнүк Савицкийдин евразиячылдыкка байланышкан тео-
риясынын маанилүү жактарынын бири болуп саналат.

Савицкийдин ою боюнча, Евразиянын өзгөчө абалы бул 
жерде Батыштагыдай прагматикалык-коммерциялык саясий 
режимдердин пайда болушуна мүмкүндүк берген эмес. Савиц-
кий европалык геосаясатчылардын деңиз менен кургактыктын 
ортосундагы түбөлүк тирешүү жөнүндөгү идеясы (либералдык 
демократия жана идеократиялык башкаруу) менен макул бол-
гон, бирок ошол эле учурда алардын континенталдык Евразия-
ны батыш европалык «соодагердик демократиянын» негизинде 
бириктирип, башкаруу керек деген көз караштарына каршы бол-
гон. Савицкий «жакшы идеясы жана авторитардык, баатырдык 
түрү бар» бийликтердин үстөмдүк кылышына макул болгон. 
Ошентип анын идеократия деген түшүнүгү өзүнө диктатураны, 
абсолюттук монархияны жана башка ушул сыяктуу башкаруу 
түрлөрүн камтыган.

Савицкийдин пикиринде, Орусиянын мамлекеттүү лүгү жана 
башкаруу түрү жөнүндө идея «өлкөнүн идеялуу жана руханий 
жетекчилери тарабынан түзүлүп, материалдык муктаждыктан, 
прагматизмден, демократиядан, либерализмден жана коммер-
циялык мүнөздөн жогору турушу керек, жана бириктирүүчү, дем 
берүүчү нерсеге негизделиши керек».

Токойлор менен талаалар Евразия аймагынын табигый-геог-
рафиялык системасын түзгөндөй эле орус жана башка этностор 
дагы бири-бирин толуктап гана турбастан, евразиянын эконо-
микалык, маданий жана согуштук-саясий бүтүндүгүн түзөт. Ев-
разиянын саясий түзүлүшүн көбүнчө анын географиялык чөйрө-
сү, саясий жана тарыхый жагдайлары аныктайт. Мындай нерсе 
саясий башкаруудагы «зордогон-мамлекеттик этатизмдин» со-
циалдык жашоодогу «улуттук жана диний чыдамдуулук» менен 
айкалышуусуна байланыштуу. Мындай идеялар Савицкийдин 
идеократия деп аталган концепциясынын жалпы сөлөкөтүн тү-
зөт.

Евразиячылдар Орусияда жашаган орустардын жана башка 
отурукташкан жана көчмөн суперэтностордун саясий бийлиги 
авторитардык гана болушу мүмкүн болгон деп эсептешкен. Мын-
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дай чындыкты, алардын пикиринде, хандар да, орус княздары да 
түшүнүшкөн.

Жогоруда айтылгандай, евразиячылдар, орустар дын бор-
борлоштурулган күчтүү мамлекетинин түзү лүшүндө татарлар-
дын орду чоң экенин белгилешкен. Трубецкойдун пикиринде, 
мурдагы Киевдик Орусия менен кийинки Орусияны «Орусия» 
деген аталыш га на байланыштырат. Ал эми географиялык жана 
чарбалык-саясий жактан алып караганда, булар эки ар түрдүү 
мамлекеттер болгон жана алардын ортосунда тарыхый мурас-
керлик же ордун басуучулук деген нерсе болгон эмес.

Орус княздыктарынын монголдор тарабынан басып алынып, 
монголдордун улуу державасынын курамына киргизилиши орус 
княздарына мамлекеттүүлүктүн техникасын гана үйрөтпөстөн, 
мамлекеттүүлүктүн ма ңы  зын да терең түшүнүүгө мүмкүндүк 
берген. Ошентип XIV-кылымдын башында Киевдик Орусиянын 
мам лекеттүүлүк жөнүндөгү жөнөкөй түшүнүктөрүнүн ордуна 
«борборлоштурулган жана көп улуттуу Орус мамлекетинин» 
күчтүү идеясы келген. Орустардын бардык жерлерин чогултууга 
киришкен Иван Калита өлкөнү «күчтүү авторитардык режим тү-
зүү» аркылуу гана бириктирүүгө жана күчтүү кылууга болорун 
түшүнгөн. Дал ушул себептен «идеократиялык» Орусиянын тү-
зүлө башташын Иван Калитанын ысымына байланыштырышат.

Орус геосаясаты жана идеологиясы ага руханий жактан жа-
кыныраак болгон Византия мамлекетине багытталып, аны үлгү 
катары караган. Мындай багытты монголдордун идеяларын 
орусташтыруу жана православдаштыруу деп атоого болот. Евра-
зиячылдардын жана айрыкча Савицкийдин ою боюнча, Орусия 
руханий жактан Византия менен тыгыз байланышта болгон бол-
со, геосаясий жактан монгол-татарлардын мураскери болгон. Ал 
эми Византия бөтөн чөйрө болгон. 

Монголдор басып киргенден кийин Орусия толук бойдон 
монгол державасынын геосаясий чөйрөсүнө киргизилген.Ошон-
дуктан евразиячылдардын оюнча, геосаясий жактан алып ка-
раганда, Орусия, византиянын эмес, монголдордун мураскери 
деген тыянак туура. «Орусия – Улуу Хандардын мураскери, Чын-
гызхандын жана Тимурдун ишин улантуучу, жана Азияны би-
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риктирүүчү..» деген ой да Савицкийге таандык. Монгол-татарлар 
баштаган ишти кийин москвалык княздар улантышып, бирдик-
түү борборго орустарды гана эмес, татарлардын бардык жерле-
рин бириктиришкен деп жазган ал. XV-кылымдан кийин Орусия 
жалпы евразиялык мааниге ээ болуп калган.1

Евразиячыл Трубецкой белгилегендей, Орусия-Евразиянын 
түзүлүшү – токойлор менен Талаалардын геосаясий синтезинин 
жана монгол-татар бийлиги аяктагандан кийин Москванын бар-
дык жерлеринин бириктирилишин натыйжасы болуп саналат.
Орусиянын мамлекеттүүлүгү монголдордун мамлекеттүүлүгү-
нөн да күчтүүрөөк болуп калган. Себеби орус мамлекеттүүлүгү 
православ дини менен жашоо-тиричиликтин өз ара сиңишүүсүнө 
негизделген. 

Петр Iден кийинки Орусиянын мамлекеттүүлүгүн «антиу-
луттук монархия» деп белгилеген Трубецкой ошол мезгилде 
Орусия өзүнүн геосаясий милдетин өзгөртүп, европалык держа-
ва болууга аракет кылып, табият тарабынан ага белгиленген та-
рыхый жолдон, тактап айтканда, «ортоңку жер» болууга умтулуу 
жолунан бурулуп, европалык мамлекеттердин кошумча бир бө-
лүгү болуп калган деп жазган.2

Евразиянын геосаясий жана географиялык мүнөз дөмөлөрүн, 
орус улутунун өз алдынча цивилизацияны алып жүрүүчү катары 
калыптанышын, анын башка элдер менен өз ара таасирлешүүнүн 
натыйжасында улуттук-руханий баалуулуктарынын пайда болу-
шун жана башка маселелерди изилдөөгө чоң салым кошкон адам 
орус философу, евразиячыл Иван Александрович Ильин (1882–
1954) болгон. 

Анын көз караштары «геосаясат» деген терминдин атасы 
болуп саналган Рудольф Челлендин «органикалык теориясына» 
жакындап кетет.

Ильин өзүнүн «Биздин максаттар» деп аталган белги лүү 
геосаясий эмгегинде ар бир мамлекет жана анын калкы «тирүү 

1  Савицкий П.Н. Талаа жана отурукташкан жашоо // Евразия континенти. 
М., 1997, 334– б.

2 Трубецкой Е.Н. Эски жана жаңы улуттук мессианизм. //Орус философиясы 
жана тарыхы жөнүндө кичине адабий чыгарма. М., 1994, .264 – 266 б.
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организм» болуп саналат деп жазган. Автордун пикиринде, Ору-
сия кылымдар бою аймактардын механикалык суммасы катары 
эмес, тирүү организм жана органикалык биримдик катары ка-
лыптанып келген. Мындай биримдиктин калыптанышында жер, 
географиялык чөйрө жана өз алдынча маданияты бар элдер өтө 
чоң мааниге ээ деп эсептейт ал. Ильинбул тууралуу мынтип жаз-
ган: орус эли өзү пайда болгон кылымдардан баштап эле бардык 
жери ачык болгон жана шарттуу түрдө гана аймактарга бөлүн-
гөн түздүктө жашап калган. Ал түздүктө чек аралар болгон эмес. 
Орусия чыгыштан жана түштүк-чыгыштан батышка көчкөн эл-
дер үчүн байыркы мезгилдерден бери «өтмө короо» болуп кел-
ген. Ошондуктан Орусия дайыма өзүн өзү коргоого мажбур бол-
гон организм болгон.

Орусияны «чоң дарыялардын жана алыскы деңиз дердин 
географиялык организми» деп белгилеген Ильин орус падыша-
ларынын, айрыкча Петр Iнин деңизге чыгууга жана дарыялар-
дын төмөнкү агымдарын ээлөөгө багытталган саясаттарын туу-
ра деп эсептеген.

Ильиндин пикиринде, адамзат өнүккөн сайын анын «бирдик-
түү организми» майда бөлүктөргө бөлүнөт жана бүткүл дүйнө 
державалары өз акчаларын, кызыкчылыктарын жана стратегия-
лык болжолдорун кайрадан пайда болгон кичине мамлекеттерге 
багыттап, стратегиялык жактан маанилүү аймактарга «таяныч 
базаларын» куруп, бири-бири менен атаандаша башташат жана 
ошол жаңы пайда болгон мамлекеттерди ачык же жашыруун 
түрдө аннексиялоого аракет кылышат.

Ильин Орусияны майда бөлүктөргө бөлүүгө жана жарандык 
согуштардын түбөлүк булагына айландырууга багытталган кор-
кунучтар жөнүндө эскертет. 

Ал ошондой эле Германиянын, Англиянын, Жапониянын, 
АКШнын жана Канаданын ушуга байланышкан пландарын бол-
жолдойт.

«Организмди» ажырама бөлүктөргө бөлүү дайыма оор бо-
лорун Ильин баса белгилеген. Мындай нерсе азыркы мезгилде 
жалпы адамзаттык катастрофаны пайда кылышы мүмкүн деп 
эсептеген ал.
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Жогоруда айтылган маалыматтарды жыйынтыктап, алар-
дын негизинде төмөнкүдөй тыянак чыгарууга болот: Орусиянын 
геосаясатында «евразиячылдык» агымы абдан маанилүү гео-
саясий агым болгон. «Евразиячылдык» Орусиянын тарыхы, ма-
данияты, социалдык-саясий жашоосу жана тышкы дүйнө менен 
геостратегиялык мамилеси жөнүндө толук концепция жараткан 
алгачкы реалисттик геосаясий агым болгон. 

§ 5.5. Орусиянын ХХ-кылымдын экинчи 
жарымындагы жана заманбап мезгилдеги

геосаясий теориялары жана агымдары 

«Неоевразиячылдык»: Евразиячылдык идеясы Экинчи дүй-
нөлүк согуштан кийинки мезгилде жана кансыз согуш убагында 
(1945–1991) Орусиянын геосаясатында тарыхый сахнадан толук 
бойдон чыгып, 1960-жылдарда гана Лев Николаевич Гумилевдун 
(1912–1992) эмгектеринде кайрадан пайда болгон.1

Жалпысынан алып караганда, Н.С.Трубецкой менен П.Н. Са-
вицкийдин евразиячылдык жөнүндөгү идеяларын жактаган-
дар жана алардын негизинде концепцияларды жана идеяларды 
иштеп чыккандар көп болгон. Бирок алар биргеликте иш алып 
барбастан ар бири өзүнчө иш-аракет жасаган. XX-кылымдын 
60–70-жылдарында гана ар түрдүү багыттагы евразиячылдар-
дын бытыранды агымына жаңы интеллектуалдык түрткү бе-
рилген. Натыйжада неоевразиячылдык деп аталган жаңы агым 
пайда болгон жана бул агымдын башында Л. Гумилев турган.2

1 Лев Гумилев – белгилүү орус акындары Николай Гумилев менен Анна Ах-
матованын уулу. Ал өмүр бою ар түрдүү куугунтуктарга дуушар болуп, эки жолу 
камакка алынып, көп убакытын камакта өткөргөн. Чыныгы илимий чыгарма-
чылык менен иришүүгө 1967-жылы, 55 – жашка чыкканда гана мүмкүнчүлүк 
алган Гумилев, тагдыр тарабынан бешенесине жазылган кыска убакыттын 
ичинде эле жаңы замандагы советтик-орусиялык геосаясаттын тарыхында 
чыныгы революция жасаган. Айрым тарыхый маалыматтарга караганда 1966-
жылы Прагада болгон эл аралык конференцияда Гумилев менен Савицкий би-
ри-бири менен таанышып калышкан. Бул эки окумуштуунун тагдырлары ок-
шош болгон. Кийин булар бири-бири менен тез-тез кат жазышып турушкан. 

2 Василенко И.А. Көргөзүлгөн эмгек, 154 – 155 б. 
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1970-жылы орус окумуштуусу Г.В. Вернадский өзүнүн Гуми-
левго жазган катында мынтип айткан: «Сиз «этнос», «ландшафт» 
жана башка ушул сыяктуу түшүнүктөрдү биосферага салышты-
рып, жалпылап, өнүктүрүп, толуктап жатканыңызды көрүп жа-
там. Мунун баары геосаясий изилдөөлөргө жана жаңы көз ка-
раштардын пайда болушуна чоң түрткү берет».

Геосаясат илиминде Вернадский тарабынан «чоң түрткү» 
деп аталган жаңы геосаясий ой жүгүртүүнүн негизинде Гумилев-
дун «пассионардуулук» деп аталган таптакыр жаңы геосаясий 
идеясы турат.

«Пассионардуулук» теориясы: Өздөрүнүн илимий чыгар-
мачылык иш-аракеттерин Гумилевтон да мурда баштаган Са-
вицкий, Вернадский жана Трубецкой да пассионардуулук деген 
түшүнүк жөнүндө билишкен эмес. Алардын «евразиячылдык» 
деп аталган концепциясы адамдардын ортосунда тарыхый жана 
географиялык факторлордун таасири астында (алардын бириги-
шинин негизинде) пайда болгон жалпылыктарды, ошону менен 
бирге Орусия менен Евразиянын маданиятын жана геосаясатын 
изилдөөгө багытталган. Ал эми Л. Гумилевдун доктринасы, жо-
горуда айтылган евразиячылдардын тарыхый-географиялык 
теорияларын жана белгилүү табият изилдөөчү В.И.Вернадский-
дин «биосфера жана анын биохимиялык кубаттуулугу» деп атал-
ган табигый илимий теориясын бириктирип, логикалык жактан 
негизделген таптакыр жаңы концепцияга, «пассионардуулук» 
концепциясына таянган.

Алардын жолугушуусу жана кат жазышуусу Гумилевтун ки-
йинки идеяларына, айрыкча анын евразиячыл көз караштарына 
таасир тийгизген.

Гумилев бул жөнүндө мынтип жазган: Тарыхчы Г.В.Вернадс-
кийге анын атасынын (академик В.И. Вернадский) идеялары 
жетишкен эмес. Гумилевтун мындай пикирин, айрым маалымат-
тарга ылайык, Г.В. Вернадский өзү да туура деп эсептеген.1

Орусияда ошол мезгилге чейин белгисиз болгон жаңы илим-
ди, тактап айтканда, этнология илимин да биринчи жолу Гумилев 

1 Гумилев Л.Н, Евразиянын ритмдери. М., 1993, 15-16 б.
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жараткан. Орусиядагы элдерди, этникалык топтордун тарыхын 
жана алардын жашоо түрүн, маданияттардын пайда болушун жана 
өнүгүү мезгилдерин, алардын өз ара таасирленишин жана башка 
маселелерди Гумилевго чейин негизинен тарых илими, баарынан 
мурда этногафия илими изилдеп келген. Гумилевдун теориясы 
боюнча, этнология илиминин максаты «биосферадагы геогра-
фиялык, тарыхый жана адамдык факторлордун өз ара байланы-
шын жана өз ара таасирленишин изилдөө» болуп саналат. Анын 
биосферага байланышкан билими жана түшүнүктөрү, жогоруда 
айтылгандай, В.И.Вернадскийдин «биосфера» (1926) деп аталган 
китебиндеги теорияга негизделген.

Гумилевдун ою боюнча, биосферада болуп жаткан кээ бир өз-
гөрүүлөр, химиялык процесстер, ар түрдүү космостук шоолалар 
жана башка тышкы таасирлер планетадагы окуяларга пассио-
нардык түрткү берет (мындай нерсени адамдын жигердүүлүк-
кө болгон өзгөчө каалоосун жараткан табигый энергия деп тү-
шүнсө болот). Мындай нерсенин натыйжасында адамдар (элдер, 
этностор) тышкы дүйнөдөн алынган энергияларын кандайдыр 
бир жигердүү иш-аракетке багытташат. Мындай нерсе планета-
дагы жаратуучу жана кыйратуучу процесстердин негизин түзөт. 
Ушундай пассионардык түрткүнүн же шыктануунун натыйжа-
сында адамдар ар түрдүү идеалдар үчүн өздөрүн курмандыкка 
чалууга даяр болушуп, мамлекеттерди, цивилизацияларды жана 
маданияттарды жаратышат же тескерисинче кыйратышат.

Гумилев ушундай пассионардык түрткүлөрдүн Евразия кон-
тинентинде пайда болушун анализдеп, ошол анализдин негизин-
де ар түрдүү элдердин жашоолорунун ар түрдүү мезгилдеринде 
пайда болгон пассионардык түрткүлөрдү изилдеген жана мунун 
натыйжасында өзүнчө бир кызыктуу геосаясий тыянактарга 
келген. 

«Кыялдардын кайгысы» деп аталган макалада, Гумилев, 
андан мурдагы геосаясатчы-континенталисттер сыяктуу эле, 
элдер, маданияттар, коомдор жана циви лизациялар тирүү орга-
низмдерге окшоп жаралуу, өсүү, бышуу жана картаюу мезгилде-
ринен өтүп, андан кийин тарыхый аренадан жок болуп кетишет 
деп жазган. Ал Евразияны мисал келтирип, «дал ошол пассио-
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нардык түрткүлөр ушул мегаконтиненттин жашоосун аныктап, 
анын ар түрдүү мезгилдердеги этникалык жана маданий өнү-
гүүсүнө байланышкан эң маанилүү нерселердин пайда болушун 
жана анын геосаясий абалынын калыптанышын шарттаган» де-
ген тыянакка келген. 

Гумилев «цивилизациялык жол» деп аталган клас сика-
лык геосаясий теорияны четке кагып, этнос тор ортосундагы 
айырмачылыкты «алардын өндүрүү жолу, маданияты же би-
лим деңгээли» эмес, «алардын жүрүм-турум стереотиптери же 
жүрүм-турум этикасы (көндүмү)», ошондой эле адамдардын өз 
ата-энелеринен үйрөнүп, кийин өмүр бою өздөрүндө алып жүр-
гөн «мүнөздөрү» жаратат деген жыйынтык чыгарган.Автордун 
пикиринде, коомдордон айырмаланып, этностордун коомдук 
аң-сезимин кандайдыр бир «ойлонулган чечимдер» эмес, «се-
зимдер жана шарттуу рефлекстер» аныктайт. Этностун өзү жана 
этностун өкүлү болгон адам да «географиялык жана этникалык 
чөйрөгө» ылайыкташып жашайт. Бирок этностун жаңы айлана-
чөйрөгө ылайыкташуусу үчүн жана жаңы этностун жаралышы 
үчүн «потенциалдык энергия, күч жана түрткү» болушу керек. 
Мына ушундай күч жана түрткү, Гумилевдун пикиринде, «пас-
сионардуулук» деп аталат. Автордун ушундай тыянагы анын 
«этногенездин пассионардык теориясынын» өзөгүн түзгөн. В.И. 
Вернадскийдин «биосфера тирүү заттын биохимиялык энергия-
сын сиңире алары тууралуу» теориясын этносторго жана жеке 
адамдарга карата пайдаланып, Гумилев мынтип жазган: «ар түр-
дүү адамдардын ошондой энергияны өзүнө сиңирип алуу жөн-
дөмдөрү да ар түрдүү». 

Ушул нерселерге таянып, ал, бардык адамдарды төмөнкүдөй 
үч типке бөлгөн: Биринчи типтеги адамдар мындай энергияны 
өзүн өзү сактоо инстинкти менен шартталган муктаждыктарын 
(автор мындай муктаждыкты жөнгө салынган муктаждык деп 
атайт) канааттандыруунун жолу катары карашат. Мындай адам-
дар жашаш үчүн эмгектенишет жана аларда жашоо муктаждык-
тарынан башка муктаждыктар пайда болбойт. 

Экинчи типтеги адамдар «экстремалдык энергетикага ээ». 
Аларды, Гумилев, пассионарийлер (латын тилинен «passio» – 
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күчтүү сезим) деп атайт. Мындай адамдар өздөрүнүн идеалдуу 
максаты үчүн бардык нерсеге даяр жана өмүр бою күчтүү сезим 
менен жашашат.

Үчүнчү типтеги адамдардын энергетикасы кадимки жашоо 
үчүн зарыл болгон көлөмдөн да аз. Алар «иштебөө» үчүн жа-
шашат жана башка адамдардын эсебинен жашоого умтулушат. 
Мындай адамдарды, автор, субпассионарийлер же кыйроочу топ-
тор деп атайт.

Гумилевдун теориясы боюнча, ар бир элдин жана этностун 
курамындагы жогоруда айтылган типтеги адамдардын пропор-
циясы мезгилге жараша өзгөрүп турат. «Ар бир элдин ичиндеги 
жеке адамдардын пассионардуулугу чогулуп отуруп элдин пас-
сионардуулугун түзөт. Эгер элдин ичиндеги пассионарийлердин 
саны өссө, бүтүн этностун жүрүм-туруму өзгөрүп, анын жигер-
дүүлүгү дароо күчөйт.Күн сайын көбөйүп, ашып-ташып турган 
энергия бир нерсеге жумшалышы зарыл. Мындай энергияны 
жараткыч же тескерисинче кыйраткыч максаттарга жумшоого 
болот».

Автордун пикиринде, биохимиялык энергияны жетиштүү 
деңгээлде алып, негизинен өздөрүнүн артынан тукум калтыруу 
үчүн жашаган этностор агрессивдүү болушпайт жана жашоого да 
канааттанып жашашат. Ал эми энергияны ашыгы менен алып, 
пассионарийлеринин саны көбөйүп кеткен этностордун жигер-
дүүлүгү күчөп, натыйжада алар өз идеяларына жетүү үчүн бар-
дык нерсеге даяр болуп калышат. 

Кээде мындай жигердүүлүк элди өзүнүн артынан ээрчиткен 
лидер-пассионарийлердин, андан кийин алардын укум-тукумда-
рынын кырылышына (согуштарда, инквизициянын өрттөрүндө, 
бири-бири менен тирешүүдө) алып келет. Лидерлер жана алар-
дын укум-тукумдары жок кылынгандан кийин мындай этностор 
кайрадан биринчи топтогулардын абалына келип, «өз артынан 
тукум калтырыш үчүн гана жашап, өз жашоолоруна канааттан-
ган элге» айланып калат.

Пассионардык түрткү пайда болгон убакыттан (тынч жашап 
жаткан этностун арасынан биринчи пассионарийлердин пайда 
болушу) баштап кайрадан тынч, тең салмактуу абал пайда бол-



Геосаясат 221

гонго чейинки мезгилди Гумилев гомеостаз деп атайт. Мындай 
мезгил болжол менен 1200–1500 жылга созулат. Бул мезгилде 
пассионардуулук тез өсүп, тез көбөйөт. Ал эми этникалык тү-
зүм татаалдашып турат. Бытыранды болуп чачылган социалдык 
топтордон жаңы бир этнос пайда болот. Пассионардуулук өзүнүн 
туу чокусуна жеткенде, жүрүм-туруму жана маданияты бири-би-
рине жакын болгон этностордон бирдиктүү бир этникалык дүй-
нө түзүлөт. Этностун ушул мезгилден кийинки тарыхы тескери 
процесске, тактап айтканда, пассионардуулук төмөндөгөн кийин 
суперэтностун кыйрашына байланыштуу.

Муун алмашкан сайын пассионардуу адамдар да аз пайда 
болууда жана пассионардуу адамдар тарабынан жаратылган 
социалдык түзүм табиятка караганда жигерсиз болгондуктан 
өзгөрүүлөрдөн артта калууда. Этникалык пассионардуулуктун 
төмөндөшүнүн себеби мына ушунда жатат. Абал оорлошкон ме-
зилде этнос өз айланасындагы шарттарга дайыма ылайыкта-
шып, аларга макул болуп жашоого мажбур болот. Эгер этнос бул 
мезгилден жакшы өтсө, анда кийинки мезгилге, тактап айткан-
да, этногенез же жигерсиз мезгилге чейин аман калууга мүмкүн-
чүлүгү бар болот. Жигерсиз же инерттик мезгил келгенде, пас-
сионардуулук акырындык менен азая баштайт жана элдер жөн 
гана материалдык жана маданий жыргалчылыктарга канаатта-
нып жашап калышат. Бирок эгер пассионардуулук өтө төмөндөп 
кетсе, өзгөрүлмө жыргалчылык пассионарийлердин колу менен 
жок кылынып, этнос жок болуп кетет, ал эми жеке адамдар баш-
ка этносторго сиңип, аралашып кетет же болбосо өмүрлөрүнүн 
акырына чейин этникалык реликт катары жашашат.

Гумилевдун теориясына ылайык,этногенез мезгилдеринин 
алмашуусу же бир мезгилден экинчи мезгилге өтүү – этностун 
жашоосундагы эң оор учурлар болуп саналат. Бир мезгилден 
экинчи мезгилге өтүү – пассионардуулуктун деңгээлинин өзгө-
рүшүнө жана адамдардын жүрүм-турумдарынын жаңы шарттар-
га ылайыкташуусуна байланышкан кризис же оор учур.

Гумилевдун теориясындагы кээ бир маселелер талаш жарат-
са да, анын этногенез жанавеликоросстордун мамлекеттүүлүгү-
нүн түзүлүшү тууралуу маселелерге карата көз караштары туу-
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ра. Гумилевдун пикиринде, «великоросстор – түрк тилдүү элдер 
менен славяндардын кошулуусунун негизинде жана пассионар-
дык түрткүнүн күчтүү таасири астында түзүлгөн өзгөчө этнос». 
Өзүнүн ушул тезиси аркылуу ал орустардын түрк тилдүү калктар 
ээлеген жерлерге көзөмөл орнотушун колдоп, негиздеген.

Гумилев ошондой эле этностун калыптанышына, этностор 
аралык байланыштардын түрлөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө тиги 
же бул ландшафттын жана табигый шарттардын тийгизген таа-
сирин өзүнө таандык манерада түшүндүргөн. Ал мындай байла-
ныштардын үч түрүн белгилеп көргөзгөн:

Симбиоз – этностордун кошулуусу. Симбиоздо ар бир этнос 
өзүнүн экологиялык ордун жана ландшафтын ээлеп, өзүнүн 
улуттук өзүнчөлүгүн толук бойдон сактайт. Этностор өз ара ара-
кеттешип, бири-бирин байытышат. Симбиоз элдердин жашоо 
мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүп, өлкөгө кубаттуулук берет.

Ксения – этностордун кошулуп жашоосунун дагы бир жолу. 
Мында «конок» өзүнчө жашайт жана аймактын «кожоюнунун» 
этникалык системасын бузбайт.

Ксения өз аймагына башка этносторду батырган этнос үчүн 
зыянсыз. Эгер «конок» өзүнүн обочолонгон жашоосун токтотуп, 
«кожоюндун» этникалык системасына кийгилише баштаса, анда 
чогуу жашоонун ксения деп аталган бул түрү химера деп аталган 
башкача түргө айлана баштайт.

Химера – кошулгус нерселердин кошулуусу. Эгер биринин 
баалуулуктары бирине туура келбеген эки этнос бир аймакта 
чогуу жашаса, чогуу жашоонун химера деп аталган түрү пайда 
болот. Мындай учурларда сөзсүз кан төгүлүп, кыйроолор болуп, 
бир же эки этнос тең өлүп, жок болот.Этностордун кыйроосу 150-
200 же андан да көп жылга созулушу мүмкүн.1

Л.Н. Гумилевдун «Евразиянын ритмдери» деп аталган чыгар-
масы: «Евразиянын ритмдери» Л.Н. Гумилевдун акыркы чыгар-
масы. Бул чыгармасын аягына чыгарууга ал жетишпей калган. 
Автор өзүнүн бул китебинде өзү иштеп чыккан этногенез тео-
риясына таянып, евразия тарыхындагы окуяларды кеңири көр-

1 Гумилев Л.Н, Евразиянын ритмдери, 178–179 б.
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гөзүүнү жана ушул континентте ар түрдүү мезгилдерде бири-би-
рине жуурулушуп жашаган түрк тилдүү элдердин, гунндардын, 
монгол-татарлардын жана орустардын тарыхын чагылдырууну 
максат кылган.

Евразиячылдар сыяктуу эле Гумилев дагы Евразияны ар түр-
дүү элдердин, этникалык топтордун, диндердин жана улуттук 
цивилизациялардын синтезинин негизинде калыптанып, ки-
йинчерээк өзгөчө бир жашоо чөйрөсүнө жана жалпы сапаттарга 
ээ болуп калган суперэтностук дүйнө катары караган, ал эми Ев-
разия аймагында жашагандарды өзгөчө жана кайталангыс бир 
цивилизациянын ээлери катары караган. Евразияны маданий 
борбордон алыс жайгашкан бир жер жана Батыштын же Чыгыш-
тын кошумча бир жери катары карагандар менен макул болбос-
тон Гумилев бул мейкиндикти өз алдынча жана динамикалык 
этногенездин, маданий, социалдык-саясий, мамлекеттик жана 
технологиялык өнүгүүнүн борбору деп эсептеген. Гумилевдун 
ою боюнча, зоналдык жана азоналдык ландшафттар кошулган 
бул аймактын экономикалык-географиялык биримдиги бирдик-
түү бир система түзүү зарылдыгын алдын ала белгилеген. 

Евразияда табият, коом, этностор жана жеке адамдар бири-
бирин толуктап турушат.

Л. Гумилев славяндардын этногенези, маданияты жана ци-
вилизациясы тууралуу мурдагы евразиячылдардын идеяларын 
толуктап, төмөнкүдөй тыянакка келген: «великоросстордун» өз 
алдынча маданияты жа на өздөрүнүн социалдык мүнөздөмөлөрү 
болгон. Алар, Савицкий жана Трубецкой айткандай чыгыш сла-
вяндарынын бир бутагы гана эмес, түрк тилдүү элдер менен сла-
вяндардын биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн «өзгөчө бир этнос» 
болгон. Татар-монголдорду орус жерлерин басып алган баскын-
чылар катары мүнөздөгөндөр менен макул болбостон, Гумилев, 
тескерисинче, татар-монголдор «орус мамлекетин католикалык 
Европанын агрессиясынан» куткарып калган деп эсептеген.

Евразия мегаконтинентинин чек араларын Гумилев төмөн-
күдөй белгилеген: Батыш Европа евразия мейкиндигинен ян-
варь айынын терс изотермасы (бул чек аранын чыгыш жагына 
карай январь айындагы орточо температура терс болуп саналат) 
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менен бөлүнөт. Түштүк жактан Евразияны тоолор тизмеги (Кав-
каз, Копетдаг, Памир, Тянь-Шань), түндүктөн тайга мейкиндиги, 
чыгыштан – Улуу Кытай сепили чектеп турат. Евразияны ал үч 
регионго бөлгөн: биринчи регион – Улуу Азия, тактап айтканда, 
Монголия, Жунгария, Тува жана Забайкалье. Бул жердин клима-
ты кургак. Экинчи регион – Түштүк аймак, тактап айтканда, Ка-
закстан жана Орто Азия. Үчүнчү регион – Батыш аймак. Бул аймак 
нымдуу келет. Бул аймакка ал Чыгыш Европаны да кошкон. Бул 
аймакта кара топурактуу жер жана токой тилкелери жайгашкан.

Евразиянын чыгыш бөлүгүндө монголоиддер жашашат (ба-
йыркы мезгилде түрк тилдүү этностор жашаган, ал эми ХШ-кы-
лымдан баштап монголдор жашай баштаган), түштүк бөлүгүндө 
монголдор, түрк тилдүү этностор, ирандыктар аралашып жа-
шайт, ал эми батыш тарабында славяндар жана угрофиндер жа-
шайт. Бул элдердин баарын Евразиянын аборигендери деп эсеп-
төө керек, анткени алар бир жерден экинчи жерге көчкөн кезде 
деле өз аймактарынын чегинде же өз аймактарына окшош этно-
ландшафтык аймактарга көчүшкөн. 

Чет элдик баскынчылар (кытайлар, арабтар, еврейлер, не-
мецтер, шведдер, поляктар ж.б.) сейрек учурларда гана кириш-
кен жана алардын аракеттери натыйжасыз болгон.1

Гумилев дүйнөнүн геосаясий картасындагы кыймылдарды 
жана өзгөрүүлөрдү, планетадагы чек аралардын тиги же бул эл-
дердин пайдасына өзгөрүүсүн, кээ бир этностордун, мамлекет-
тердин жоголуп, жаңы этностордун жана мамлекеттердин пайда 
болушун жана башка ушуга байланышкан геосаясий процесстер-
ди ар бир этностун жашоосунда пассионардуулуктун пайда бо-
луп, кайра жоголушу менен түшүндүргөн. 

Жогоруда айтылган теорияны ал евразиялык Орусияга карата 
колдонуп, төмөнкү тыянакка келген: XII-кылымда Орусия ич ара 
согуштардын натыйжасында өзүнчө княздыктарга бөлүнүп кет-
кен. Ошол мезгилде орустардын башынан өткөн пассионардуулук 
аягына жетип, Киевтик Орусиянын 200-жылга созулган кыйроо 
мезгили башталган.Бир аз убакыттан кийин орустардын арасын-

1  Гумилев Л.Н. Евразиянын ритмдери.
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да жаңы пассионардык түрткү пайда болуп, ал бүткүл Евразияга 
жайылган жана анын натыйжасында Москвалык княздардын бий-
лиги бекемделген.

Эгер пассионардуулуктун алгачкы мезгилин ал католик ди-
нине жана Византияга байланыштырса, экинчи мезгилин мон-
гол-татарларга байланыштырган. Гумилевдун пикиринде, та-
тарларда пассионардык түрткү пайда болгон мезгилде (болжол 
менен 1200 ж.) алар орустар менен биригип, «великоросстор» 
деп аталган жаңы суперэтнос түзүшкөн. Ошентип пассионар-
дуулук эстафетасы Евразияга – великороссторго өткөн.

Орусияны куткарып калган түрткү жөнүндө кеп кы лып жа-
тып Гумилев татарларды жана алардын Ви зантияга жасаган 
жортуулдарын айткысы келген. Алардын ошол жортуулдары 
Орусияны куткарып калган. Гумилев буга далил катары болжол 
менен бир эле мезгилде орус князы Александр Невскийдин, улуу 
литвалык князь Миндовгдун жана түрк мамлекетинин негиз-
дөөчүсү Османдын пайда болушун мисал келтирет. Бул улуу ин-
сандар өз мамлекеттерин чет элдик басып алуучулардан сактап, 
өз өлкөлөрүнүн жана элдеринин кадыр-баркын көтөрүшкөн.
Мисалы, Александр Невскийге чет элдик баскынчыларга каршы 
күрөшүүдө Бату-хан жана башка татар хандары жардам бериш-
кен. 

Ошондуктан, Гумилевдун теориясы боюнча, монгол аскерле-
ринин Евразия жана анын ичинде Орусия аймагындагы жүрүш-
төрүн – баскынчылык катары карабаш керек. Мындан тышкары 
ал гунндардын көпчүлүгүн «христиандардын жана великоросс-
тордун ата-бабаларынын бир бутагы» деп эсептеген.

Окумуштуу-геосаясатчы Н.А. Нартов өзүнүн «Геосаясат» де-
ген китебинде (2004) Л.Н.Гумилевдун евразиялык теориясын 
кылдаттык менен анализдеп, анын этногенез, пассионардуулук 
жана геосаясат тууралуу идеяларына жогору баа берген.1 Заман-
бап евразиячылдар: Жогоруда көрүнүп тургандай,Л.Гумилев-
дун аракетинин натыйжасында Евразиячылдык теориясы СССР 
мезгилинде да, азыркы мезгилде да заманбап геосаясаттын не-

1  Нартов Н.А. Көргөзүлгөн эмгек, 147 – 148 б.
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гизги багыттарынын бирине айланган. Бул өлкөдөгү акыркы 
жылдарда жүргүзүлгөн изилдөөлөр, жазылган китептер, бир топ 
гезиттерде жана журналдарда чыккан билдирүүлөр буга далил 
боло алат. Ал эми тарыхчы, этнограф жана географ Л.Н. Гумилев-
дун эмгектеринин көп санда басылып чыгып, ачык жайылышы 
– анын геосаясий теориясына жана жалпы евразиячылдык тео-
риясына карата кызыгуунун өскөнүн далилдейт. Анын кээ бир 
эмгектери азербайжан тилине да которулган.

Орус окурмандарынын көпчүлүгү Л.Н. Гумилевдун илимий 
эмгектерине жана алгачкы орус евразиячылдарынын идеялары-
на абдан кызыгышкан. Мындай кызыгуу көбөйгөндүктөн улам 
коомдук жана илимий чөйрөдөгү адамдардын көбү, ошондой эле 
жогорку окуу жайларынын мугалимдери жана студенттери гео-
саясат илиминин өзүн изилдей башташкан. 

Евразиячылдык теориясы дүйнөнүн башка өлкө лөрүндө 
дагы кызыгууну жаратат. Чоң мамлекеттердин гана эмес, ки-
чинекей мамлекеттердин да изилдөө борборлору, геосаясат-
чылары, саясатчылары, президенттеринин кеңешчилери жана 
монополиялары бул маселеге абдан кызыгышат. ХХ-кылымдын 
90-жылдарында аймактар менен калктарга, Евразиянын, Ору-
сиянын жана мурдагы советтик өлкөлөрдүн табигый-география-
лык абалына, Европа менен Орусиянын, Азия менен Европанын 
ортосундагы мамилелерге байланышкан маселелерге арналган 
көптөгөн аналитикалык материалдар жарыяланган. 

Евразиячылдык теориясы боюнча адистердин арасында 
орус тектүү америкалык окумуштуулар же АКШга СССРден бар-
ган окумуштуулар да бар. Мисалы, А.Рязановский жана А.Янов, 
америкалык геосаясатчы М.Вас-син, АКШнын президенти Д. Кар-
тердин мамлекеттик коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси 
жана саясатчы 3.Бжезинский жана башкалар.

Орусиянын тагдыры тарыхтын бардык мезгилдеринде Азия, 
Евразиянын түндүк аймагы, Туран жана түрк тилдүү элдер менен 
тыгыз байланышта болгон деп айтышат изилдөөчүлөр. Евразия-
чылдарды жактоочулар өздөрүнөн мурунку евразиячылдардын 
ой-пикирлеринен геосаясий тыянактарды гана чыгарбастан, бү-
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түн бир илимий багыт түзүшкөн. Алардын бул багыты «неоевра-
зиячылдык» деп аталып калган.

 «Күн» деп аталган гезиттин жана «Элементтер» деп аталган 
журналдын айланасына чогулган евразиячылдар 1990-жылдар-
дан баштап бул геосаясий идеянын эң көп жайылган агымы ка-
тары эсептелет. Алар евразиячыл лозунгдарды пайдаланып, өз-
дөрүнүн улутчулдук идеяларын пропагандалашкан. 

Гумилевдун пассионардуулук жөнүндөгү идеясын өздөрү-
нүн жеке максаттарына жана көз караштарына ылайыкташты-
рып алган заманбап евразиячылдар учурдагы дүйнөлүк абалды 
Батыштын бузулушу, кыйроосу жана кризиси деп баалап, жаңы 
«улуу орус саясатынын» мезгили келгендигин жарыялашып, ай-
ланаларына көп тарапташтарын чогултууга жетишишкен жана 
жадагалса саясатка дагы катышышат.

Неовразиячылдардын башка бир канаты СССРга мүнөздүү 
болгон кансыз согуш комплексинен жана идеологиялык тире-
шүүдөн кутулуп, бириккен Европаны континенталдык күч ката-
ры карап, ал менен жана Савицкийдин, Вернадскийдин жана Тру-
бецкойдун мезгилинде дүйнөдөгү эң ири дежава боло элек АКШ 
менен жаңыча мамиле түзүүнү сунуштайт. 

Бул агымдын өкүлдөрү Орусияны дүйнөнүн «Чоң мейкин-
диги» деп эсептеп, европалык социализм жөнүндө идеяларды 
өздөрүнүн көз караштарына ылайыкташтырып жайылтууга ара-
кет кылышат, ошондой эле батыштын либералдык идеяларына 
жана этникалык улутчулдукка каршы чыгышат.

Заманбап неоевразиячылдыктын дагы бир агымы батышка 
каршы көз караштар менен чыгып, континенталдык орус-иран 
бирлиги жөнүндө идеяны пропагандалаган. Алардын пикирин-
де, эгер Орусия өзүнүн стратегиялык өнөктөштөрү катары ислам 
өлкөлөрүн, баарынан мурда Иран менен Иракты тандаса, Евра-
зиянын түштүк-батыш тарабында антиатлантикалык база тү-
зүлүп, ал анын келечектеги пландарын ишке ашырууга жардам 
берет. Түрк тилдүү элдер менен орустар жана ислам дини менен 
православ дини бири-бирине каршы келбейт. Алардын экономи-
калык жана саясий кызыкчылыктары, ошондой эле моралдык 
баалуулуктары бири-бирине дал келет. Бул агымдын өкүлдөрү 
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атлантизмди да, мондиализмди да жана европалык геосаясатчы-
лардынконтинентализмин да четке кагышат.

Жогоруда көрүнүп тургандай, неоевразиячылдыкка карата 
кызыгуу XXI-кылымдын башында деле тө мөн дөгөн эмес. Евра-
зиячылдык идеясын жактоочулар 2001-жылы өздөрүнүн жыйы-
нында «Евразия» деп аталган жалпы орусиялык саясий коомдук 
кыймыл не гиздешкен. Алар кабыл алган декларацияда заманбап 
геосаясат неоевразиялык философияга илимий арсенал, рацио-
налдык жана натыйжалуу методология берген деп жазылган. Ев-
разиячылдыктын өкүлдөрү бул агым философиялык идея гана 
эмес, стратегиялык пландаштыруунун да куралы деп эсептеш-
кен. Ошондуктан алар Орусиянын тандоо маселесине келгенде 
атлантизмди эмес евразиячылдыкты тандашат. 

Гумилевдун жолун жолдоочулар үчүн «евразиячылдык» – 
бул ар түрдүү мамлекеттер менен элдердин диний жашоосунда-
гы билинер-билинбес айырмалыктарды түшүнүп, аларга маани 
берүүгө мүмкүндүк берүүчү тарыхый-диний аппарат» болуп са-
налат. 

Неоевразиячылдыктын көптөгөн идеяларын ар түрдүү улут-
тагы жана ар түрдүү диндеги адамдар колдошот. Алар «гүлдөгөн 
татаалдык» идеясын евразиячыл кыймылдын негизги жобосу 
же принциби катары кабыл алышат. Мындай ой-пикирди төмөн-
күчө түшүнүүгө болот: бардык элдердин жана улуттук азчылык-
тардын өкүлдөрүнө Евразия аймагында орун бар. Саясий жактан 
алып караганда, неоевразиячылдар саясий центризм идеясын 
карманышат. Орусиянын саясий жана идеологиялык жашоосун-
дагы неоевразиялык агым өзүн атлантизмге ачык түрдө каршы 
койгон. Неоевразиячылдыктын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири 
Александр Дугин болуп саналат. Ал киши университетти аякта-
гандан кийин ар түрдүү журналдарды жана гезиттерди жетектеп 
жүргөн, «Элементы» деп аталган журналдын жана «Евразийское 
обозрение» деп аталган гезиттин башкы редактору болуп да иш-
теген. Ал ошондой эле геосаясат боюнча бир нече чоң жана кичи-
некей эмгектердин автору. Анын мындай эмгектеринин арасын-
да «Геосаясаттын негиздери» (1997), «Биздин жолубуз» (1999), 
«Евразиячылдыктын негиздери» (2002) жана башкалар бар.Өзүн 
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антибатышчыл, антилиберал жана консерватор катары көргөз-
гөн Дугин өзүнүн көз карашы боюнча бийликке карата оппози-
цияда турган оңчул улутчул болгон. Акыркы жылдарда ал өзүн 
центрист катары көргөзүүгө аракет кылганы менен оңчул жана 
улутчул көз карашта калууда.

Дугиндин геосаясий философиясынын негизин «цивили-
зациялык жол» түзөт. Ал өзүнүн эмгектеринде О.Шпенглердин, 
К.Шмидтин жана европалык «жаңы оңчулдардын» идеяларын 
изилдейт. Европалык «жаңы оңчулдар» сыяктуу эле ал батыш 
коомунун либералдык теорияларын жана базардык капитализм 
системасын сындап, алардын ордуна башка жол табууну сунуш-
тайт. Алардын оюнда, жаңы жол капитализмге да, коммунизмге 
да алып барбайт. Дугин жаңы жолду издөө керек деп «Чоң мей-
киндикти», тактап айтканда, Евразиянын чоң геосаясий мейкин-
дигин, деңиздерин, соода жолдорун жана кенен аймактарын айт-
кысы келгендир. 

Дугиндин евразиячылдыгы анын жеке көз караштарына не-
гизделет. 

Гумилевдун евразиячылдык теориясын анализдеген соң Ду-
гин төрт геосаясий тыянакка келген. Анын пикиринде, Гумилев-
дун евразиячылдык деп аталган теориясынан төмөнкүдөй гео-
саясий тыянактарды чыга руу га болот:

1. Евразия өзүнүн бардык белгилери боюнча жана баарынан 
мурда этнос менен маданияттын пайда болушу жагынан алып 
караганда өзгөчө бир «өнүгүүжери» болуп саналат. Демек, дүй-
нөнү түшүнүү жагынан алып караганда, «Батыш жана калганда-
ры» деп аталган ан тлантикалык тезис четке кагылышы керек. 
Себеби дүйнө көп полюстук экендиги ырасталып жатат жана Ев-
разиялык цивилизация ошол полюстардын бири болуп саналат.

2. Токойлор менен талаалардын геосаясий синтезинин не-
гизинде төмөнкүдөй тыянак чыгарылат: улуу орус мамлекет-
түүлүгү жана анын чыныгы маданий-стратегиялык механизмде-
ри Азия менен Чыгыш Европанын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүгө 
мүмкүндүк берет. 

Ал эми мындай көзөмөл Чыгыш менен Батыштын ортосун-
да гармониялык тең салмактуулуктун түзүлүшүнө түрткү берип, 
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Чыгыш маданиятынын дүй нөлүк деңгээлге көтөрүлүшүнө мүм-
күнчүлүк түзмөк. 

3. Батыш цивилизациясы өзүнүн этногенезинин акыркы, ыл-
дыйга кетүүчү бөлүгүндө турат жана «химералык», тактап айт-
канда, бири-бирин кыруучу этностор үстөмдүк кылган аймак бо-
луп саналат. Демек, таразанын оордугу акырындык менен жаш 
элдерге, ошонун ичинде Евразияга да өтөт.

4. Жакынкы келечекте алдын ала айтылгыс жана күтүлгүс 
пассионардык түрткү пайда болушу ыктымал. Мындай түрткү 
планетанын саясий жана маданий картасын чукул түрдө өзгөр-
түп, азыркы учурда үстөмдүк кылган этностордун үстөмдүгү жо-
голот.

Жогоруда көрүнүп тургандай, Гумилевдун евразия лык тео-
риясынан Дугин өзүнүн көз караштарына ыла йык келген тыя-
нактарды гана чыгарган. Дугиндин Ору сияга байланышкан 
геосаясий идеяларынын негизинде төмөнкү беш негизги тезис 
турат:

К. Шмидтин тарыхты «тамыр жайган органикалык жер» ка-
тары түшүнүүсү жана улуттук эрктин бар болушу.

Орус коомунун «досторго» жана «душмандарга» бө лүнүүсү.
«Өзгөчө жагдайларды» жана чечим кабыл алуу зарылдыгын-

моюнга алуу.
Орусия үчүн АКШ менен Англия душман экендигин түшүнүү.
Партизандык иш-аракеттердин зарылдыгын түшү нүү жана 

орус коомунун германдык улуттук-социалисттик идеяларга ок-
шогон идеяларга каршы аракеттерин күчөтүү.1

Жогоруда көрүнүп тургандай, Дугиндин эмгектеринде ча-
гылдырылган евразиячылдык теориясы антибатышчылдыкка 
негизделип, «Кургактык жана Деңиз цивилизацияларынын ти-
решүүсү» деп аталган геосаясатка багытталган.

Евразиялык кыймылдын саясий платформасы, Дугиндин 
оюнча, бир нече түшүнүктөр менен аныкталат:

Биринчиден, идеократия деп аталган түшүнүк. Дугиндин ою 
боюнча, Евразиядагы ар бир мамлекеттин жана ар бир жарандын 

1 Дугин А.Г. Консервативдик революция. М., 1994, 67–68 б.
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аракеттерин жогорку максатка жетүүгө багыттоо үчүн евразия-
чылдык теориясын алардын идеологиясына жана жогорку руха-
ний мис сия сына айландыруу зарыл. 

Экинчиден, евразиячылдык теориясы «Евразиялык тандоо» 
деп аталган кыймылды пайда кылышы керек. Тандоо маселеси 
Евразиянын өзгөчө «ландшафттык шарттарына» байланыштуу 
жана ал өзгөчө этиканы талап кылат. Мындай этикага коллек-
тивдик жоопкерчилик, керт башын ойлобоо, бир-бирине жардам 
берүү, аскетизм (такыбалык), эрк, чыдамдуулук жана бийликке 
кыңк этпестен баш ийүү сыяктуу түшүнүктөр кирет. 

Үчүнчүдөн, демотия деп аталган түшүнүк. Бул түшүнүк евра-
зиячылдык теориясынын укуктук платформасынын негизи бо-
луп саналат. Ал байыркы гректердин жана англичандардын де-
мократиясынан айырмаланып таптакыр жаңы демократиялык 
норма же тартип болуп калышы керек.Ал либералдык демок-
ратияны же Орусиядагы дыйкандардын өз алдынча башкаруу 
системасын туурабашы керек. Демотия – евразиялык өзгөчө бир 
авторитаризмге жана иерархиялык башкаруу ситемасына негиз-
делет.

Дугиндин ою боюнча, Орусия – Чыгыштан да, Батыштан да 
айырмаланган өзүнчө бир маданияттын ээси. Анын мадания-
тынын негизинде евразиялык Батыштын жана евразиялык Чы-
гыштын баалуулуктары жатат. Ал өзүнүн улутчул геосаясий көз 
караштарына таянып, Орусияны «тарыхтын өзөгү» деп, ал эми 
дүйнөлүк цивилизациялардын баары анын тегерегинде айланат 
деп жарыялаган.

Дугиндин ою боюнча, евразиячылдар Орусиянын калкына 
таянып гана бүткүл континентти көзөмөлдөй алышат.

Орусиянын жаңы геосаясий агымдарынын арасында Ду-
гиндин идеяларынан айырмаланган багыттар да бар. Мисалы, 
Р.Ф.Туровскийдин пикиринде, классикалык геосаясатчылардын 
кургактык менен деңиз дайыма тирешип турат деген пикири за-
манбап шарттарда негизсиз болуп калган, анткени бүгүнкү күн-
дө мамлекеттердин коомдук, саясий жана маданий жашоосунда 
жана алардын түзүлүшүндө эки маданияттын тең, тактап айт-
канда, кургактык өлкөлөрүнүн да, деңиз өлкөлөрүнүн да мада-
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ний элементтери бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттерди кургактык 
же деңиз өлкөлөрү деп так мүнөздөөгө мүмкүн эмес экендигин, 
анткени кургактыктагы өлкөлөрдүн деңизге чыгуу аракеттери 
жана деңиз өлкөлөрүнүн кургактыкка муктаж болгондугу тран-
сулуттук мүнөзгө ээ болгондугун тарых өзү көргөзүп жатат.1

Бүгүнкү күндө неоевразиячылдардын идеяларына окшош 
ойлорду айткан орус геосаясатчыларынын бири – Орусиянын 
коммунисттик партиясынын лидери Г.А. Зюганов болуп саналат. 
Орусия мурдагы советтик мейкиндикте Чоң Евразиялык мам-
лекет куруп (мурдагы советтик республикаларды бириктирип) 
балкан өлкөлөрүн, Араб дүйнөсүн жана башка антиамерикалык 
маанайдагы жакынкы аймактарды бириктирип, өзүнө тартуучу 
геосаясий фактор жарата алат деп эсептейт ал. Зюганов «тең-
дештирилген дүйнө» тууралуу тезиске таянып, дүйнөлүк систе-
маны колдойт. Дүйнөлүк система тууралуу идеянын негизинде 
Чоң Мейкиндиктердин жана «дүйнөлүк күч борборлорунун» гео-
саясий тең салмактуулугу, ошондой эле бардык мамлекеттердин 
жана элдердин кызыкчылыктарын эске алуу жатат. Анын оюнда, 
Орусия жаңыланып, кризисти жеңип, өзүнүн мурдагы руханий 
салттарына жана жаңы принциптери менен технологияларына 
таянып АКШга каршы жаңы геостратегиялык күч же полис түзө 
алат. 

Орусиянын ушундай абалга жетиши дүйнөдөгү саясий жана 
согуштук тең салмактуулукту сактоо үчүн жетиштүү болот деп 
эсептейт ал.2

Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сунуштаган 
«Евразиялык Экономикалык Союз» идеясы неоевразиячылдык-
тын дагы бир агымы болуп калды. Мындай бирликке мурдагы 
СССР республикалары жана Түштүк-Чыгыш Азиянын айрым мам-
лекеттери кирмек.Бул идеянын геоэкономикалык жактан ишке 
ашырылышы жогоруда айтылган мамлекеттердин ортосундагы 
экономикалык мамилелерди андан бетер күчөтүп, «экономика-
лык евразиячылдык» саясатын биргелешкен трансулуттук, эко-

1  Туровский Р.Ф. Саясий география. М., 1999, 36 б.
2 Зюганов Г.А. Орусия — Менин Мекеним. М, 1998, 158 б.
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номикалык, транспорттук, коммуникациялык жана башка дол-
боорлор аркылуу ишке ашырууга түрткү берет.

Неоевразиячылдардын дагы бир тобу «евразиячыл-улутчул 
идеяларды» көтөрүп, алгачкы орус евразиячылдар калтырып 
кеткен нерселерди изилдөөгө жана аларды заманбап Орусия-
нын жашоосунда пайдаланууга чакырып, атайын буюртма менен 
даярдалган улутчул-шовинисттик мүнөздөгү тезистерди жарыя-
лашууда. Алар ошондой эле орус жана түрк тилдүү элдердин, 
ошондой эле бул аймактагы бардык калктын этноулуттук сезим-
дерин өз мүдөөлөрү үчүн пайдаланышат. Бул агымдын лидери 
– Орусиянын Либерал-демократиялык партиясынын төр агасы 
В.В. Жириновский. Өзүнүн «Түштүккө карай акыркы секирик» 
(Москва, 1994) деп аталган эмгегинде жана башка көптөгөн ки-
тептери менен макалаларында ал Орусиянын учурдагы геосая-
сий абалына жана келечектеги пландарына карата өз ойлорун 
баяндаган.1

Анын ою боюнча, АКШ, Жапония жана Кытай сыяктуу улуу 
державалардан Орусия күчтүүрөөк жана алардан алдыда турат. 
Ал өзүнүн улутчул көз караштарына таянып, төмөнкүдөй тыя-
накка келген: Орусиянын азыркы мезгилдеги негизги геострате-
гиялык планы – ага коркунуч жараткан улуттук-диний, маданий-
тарыхый жана башка кооптуу тенденцияларды алсыздатуу. 

СССР кулагандан кийин, анын оюнча, мындай кор кунучтар 
андан бетер күчөп, Түркия менен Иран мурдагы советтик мей-
киндикке кийгилише баштап, ошонун натыйжасында Орто Азия 
менен Кавказдын калктарынын арасында антиорусиялык жи-
гердүүлүк пайда болгон имиш.

Жириновский СССР мезгилинде түзүлгөн транспорттук ком-
муникацияларды жана тышкы дүйнөгө өткөрүүчү пункттарды 
Орусия күч менен кайтарып алып, өзүнүн Балтиядагы жана Кара 
деңиз багытындагы саясатын жандандырышы керек деп эсеп-
тейт.

В. Жириновский Орусиянын саясий маселелерин улуу орус-
тук улутчул-шовинисттик идеяларга таянып түшүндүрөт. Өзү-

1  Кр: Жириновский В.В. Геосаясат боюнча очерктер. Псков, 1997
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нүн идеяларын ал КМШнын көз карандысыз өлкөлөрүн, Афга-
нистанды, Пакистанды, Индияны жана Индокытайдын океандык 
аймактарын басып алуу зарыл экенин белгилөө менен толуктайт.

Орусиянын геосаясий чөйрөсүндө евразиялык-улутчул 
агымдын Жириновскийден башка өкүлдөрү да бар.Алардын ай-
рымдары «Үчүнчү Рим», «Орус геосаясий жыйнагы», «Биздин 
замандаш» жана башка ушул сыяктуу журналдар менен кызмат-
ташышат. Алар өздөрүнүн геосаясий басылмаларында улутчул 
ураандарды жайылтышат. Алардын кээ бирлери түрк тилдүү 
элдерге жана мусулмандарга каршы тезистерге таянышып, Ору-
сиядагы түрк тилдүү калктардын жана жалпы мусулмандардын 
саны орус калкынан көбөйүп жатканынан кооптонушууда жана 
ошондуктан аларды өлкөдөн депортациялоого, ар түрдүү жол-
дор аркылуу кысымга алууга, алардын санын кыскартууга жана 
башка ушул сыяктуу чаралады колдонууну сунушташат. Орусия 
өзүнүн Евразиядагы үстөмдүгүн сактап калыш үчүн түрк тилдүү 
элдердин жана мусулмандардын цивилизациясынын өнүгүшүнө 
ар түрдүү жол менен тоскоолдук кылып, славяндык-православ-
дык-батыштык цивилизациянын өнүгүүсү үчүн бардык шарт-
тарды түзүү зарыл деп эсептешет алар. Бул идеологиянын не-
гизги идеологу И.Кузьменконун пикиринде, орустардын баарын 
бир аймакка чогултуп, Орус жерлериндеги орус калкынын дайы-
ма өсүп турушун камсыз кылуу зарыл. Буга жетишүү үчүн чек ара 
жактардагы орус калкы жашабаган аймактардын баарын Ору-
сиянын курамынан чыгарып, жалаң орус этносунан турган орус 
мамлекетин түзүп, Түндүк жана Түштүк Кавказды жана орустар 
ээлеген башкааймактарды орусташтырууну күчөтүү зарыл.

Мындан тышкары, Кузьменко, Украинанын жана Белорус-
сиянын Европа менен чектешкен аймактарын, Казакстандын 
Орусия менен чектешкен аймактарын жана башка орустар жа-
шаган аймактарды Орусиянын курамына киргизип, Орус импе-
риясынын 1917-жылдагы чек араларын калыбына келтирүүнү 
сунуштаган.1

1 Кузьменко И. Ыйык Орусиянын геосаясаты. // Үчүнчү дүйнө. 1994, № 1, 
11б. 
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Мындай улутчул багыттын Аксючиц жана Н. Павлов деген 
өкүлдөрү, ошондой эле кээ бир диний ишмерлер мындан да тобо-
келдүү геосаясий идеяларды сунушташкан. Алар славян тектүү 
жана православ динин туткан калктар жашаган бардык аймак-
тарды орус мамлекетине бириктирип, анын курамына Украина 
менен Белоруссияны кошууну, Орусиянын Кавказ менен Орто 
Азиядан чыгуусун, Киевдик Орусиянын мезгилиндеги аймактык 
жана идеологиялык принциптерди, ошондой эле XIX-кылымда-
гы жана XX-кылымдын башындагы панслависттик жана панпра-
вославдык идея ларды калыбына келтирүүнү сунушташат.

Орусиянын чектен чыккан дагы бир геосаясий агымы «Ко-
зыревтун доктринасы» деп аталат. Бул агым заманбап батыш-
чылдык теориясына негизделип, Орусия Федерациясынын 
1990-жылдардагы тышкы иштер министри А. Козыревтун ысы-
мына байланышкан. Ушул геосаясий идея ошол мезгилде Ору-
сиянын расмий мамлекеттик саясатынын деңгээлине көтөрүл-
гөн.

Бул доктринаны жактагандар батыштын баалуулуктарын 
пропагандалап, өздөрүнүн саясий платформаларын жана ошол 
мезгилдеги орус геосаясатынОрусиянын саясий башкаруу, эко-
номикалык жана маданий өнүгүү системасы батыш стандартта-
рына ылайыкташтырылышы керек деген идеяга негиздешкен. 
Азыркы учурда Козыревтун доктринасы Орусиядагы либерал-
дык ой жүгүрткөн саясатчылардын колдоосуна ээ. Алар «Оңчул 
күчтөр Союзунун» айланасына жана «Яблоко» партиясына би-
ригишкен. Козыревчулардын идеяларына А. Чубайс тарабынан 
баяндалган «Либералдык империя» деп аталган долбоорду да 
кошууга болот.

Жогоруда айтылган орус геосаясий теорияларынын арасы-
нан В.Л. Цымбурскийдин көз караштары да өзгөчөлөнүп турат. 
«Орусия аралы. Орусия геосаясатынын перспективалары» деп 
аталган макалада ал ушул мезгилге чейинки Орусиянын гео-
саясий системасын өзгөртүүнү сунуштаган. Цымбурскийдин 
пикиринде, Орусия XX-кылымдын аягында өзүнүн мурдагы им-
периялык геосаясий системасын «аралдык» деп аталган жаңы 
системага алмаштырышы керек. В.Л.Цымбурскийдин «Аралдык» 
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концепциясы X.Маккиндердин «Хартленд» деп аталган теория-
сына жана евразиячылдардын империялык теорияларына ок-
шошпойт.

Цымбурскийдин «Орусия аралы» деп аталган концепциясы 
– бул океандар менен курчалган өзүнчө бир кургактык мейкин-
диги. Аны Европадан «кысыктар», тактап айтканда, өзгөчө бир 
(лимитрофдук – Октябрь Социалисттик Революциясынан кийин 
мурдагы Орус империясынын чет-жакасында пайда болгон мам-
лекеттердин аталышы. Буларга Эстония, Латвия, Литва жана 
Финляндия кирет) аймактар бөлүп турат. Бул теорияда ал Ору-
сияны төмөнкү туруктуу үч белгиси бар геосаясий объект ката-
ры карайт.

Биринчиден, орус этносунун геосаясий бүтүндүгү. Ал Европа 
менен Кытайдын ортосунда жана романдык-германдык этнома-
даний платформанын Чыгыш тарабында жайгашкан.

Экинчиден, Орусиянын Сибирдеги жана Алыскы Чы гыш тагы 
өздөштүрүлбөгөн аймактары. Алар Чыгыш тараптан пайда боло 
турган коркунучтардан коргоп туруучу табигый тосмолор.

Үчүнчүдөн, Орусиянын Батыш тараптагы аймагынын ро-
мандык-германдык Европадан бөлүнүп турушу. Орусия менен 
романдык-германдык Европанын ортосунда чыгыш-европалык 
славяндар жана башка элдер жашаган аймактар турат.

«Орусия аралы», Цымбурскийдин ою боюнча, өзүнүн гео-
саясий өзүнчөлүгү менен гана өзгөчөлөнбөстөн, Орусиянын ке-
лечектеги өнүгүүсүн, геосаясий абалын, Батыш өлкөлөрү жана 
башка кошуналары менен боло турган мамилесин аныктоого 
мүмкүндүк түзөт. Цымбурскийдин теориясы боюнча, «аралдык 
геосаясий доктрина» Орусия үчүн улуу империялык багыттан 
баш тартуу жана өзүнүн бардык аракеттерин «Орус аралынын» 
ичин өнүктүрүүгө жаназауралье аймактарын өздөштүрүүгө ба-
гыттоо дегенди билдирет. Анын ою боюнча, Орусиянын геосая-
саты биринчи орунга глобалдык маселелерден мурда өлкөнүн 
ичиндеги жана аймактарындагы маселелерге көбүрөөк маани 
бериши керек. Окумуштуунун айтышы боюнча, большевисттик 
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мамлекеттүүлүк менен бирге улуу орус империясынын 280-жыл-
дык тарыхы да аяктаган.1

Цымбурский өзү изилдеген чөйрөнү «цивилизациялык гео-
саясат» деп аныктаган. Бирок бул геосаясий теория америкалык 
геосаясатчы Хантингтондун «цивилизациялык жолунан» кыйла 
айырмаланат. Цымбурскийдин доктринасы планетардык мүнөз-
гө ээ эмес жана негизинен Орусияга гана карата колдонулат. Ал 
эми Хантингтондуку планетардык мүнөзгө ээ. Мындан тышка-
ры, Цымбурскийдин пикиринде, жаңы цивилизация Евразиянын 
мейкиндигинде калыптанат. Евразия мейкиндигинде ал батыш-
европалык, романдык-германдык цивилизацияны, араб-иран-
дык цивилизацияны, орус, кытай жана индия цивилизацияла-
рын бөлүп көрсөткөн. Цымбурскийдин теориясы боюнча, СССР 
кулагандан кийин ушул цивилизациялардын ортосунда эгемен-
дүү өлкөлөрдөн турган «өтмө алкак» түзүлүп, ал Польша менен 
Прибалтикадан баштап Памир менен Тянь-Шанга чейин бүткүл 
Евразияга созулуп, Чыгыш Европа менен Балканды, ошондой эле 
Борбордук Азияны да камтыган. 

Цымбурский Евразия мейкиндигиндеги цивилизациялар-
дын баарын байланыштырган бул алкакты Улуу Лимитроф деп 
белгилеген. Евразиячылдардан айырмаланып ал Орусияны Ев-
разиянын кыйратуучусу деп эсептеген. Анын оюнча, мурдагы 
Евразиянын бүтүн калган жалгыз цивилизациялык бирикмеси – 
бул Улуу Лимитроф. Келечектеги дүйнөлүк саясаттын жана гео-
саясаттын экинчи полюсун дал ушул аймакта түзүү мүмкүн.2

Жогоруда көрүнүп тургандай, Цымбурский Орусияны Евро-
союз жана Азия-Тынч океан аймактарынын ортосундагы мей-
киндиктерди байланыштыруучу «геосаясий өзөк» деп эсептеп, 
келечекте ал ушул чоң аймактардын жана маданияттардын ор-
тосунда коммуникациялык система түзө турган жаңы согуштук-
саясий жана геостратегиялык фактор болуп калышы мүмкүн 
экенин болжолдойт.

1  Цымбурский В.Л. Орусия аралы. Орус геосаясатынын перспективалары. // 
Полис, 1993, № 5, 3 б.

2  Ошол эле. Улуу Лимитрофтун ары жагындагы жер. // Бизнес жана саясат. 
1995, № 9
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Бир жагынан караганда, Цымбурскийдин геосаясий доктри-
насы америкалык геосаясатчы З.Бжезинскийдин доктринасына 
альтернатива боло алат. Бжезинский дагы Цымбурский сыяктуу 
эле келечектеги дүйнөнү башкара турган күч же мамлекет бирин-
чи кезекте Евра зияга ээлик кылып, (Бзежинскийдин Евразияны 
сүрөттөгөн картасы Цымбурскийдин картасына дал келет) анын 
сырткы дүйнөгө чыгуучу жерлерин, транспорттук-коммуника-
циялык, энергетикалык жана башка стратегиялык пункттарын, 
ошондой эле Чыгыш менен Батышты байланыштыруучу тар 
мейкиндиктерди көзөмөлдөй алышы керек деп эсептеген.

Ошентип заманбап орус геосаясатында дүйнөлүк геосаясий 
илимдеги бардык белгилүү агымдарды жолуктурууга болот. 
Алар батышчылдар, антибатышчылдар, евразиячылдар, антиев-
разиячылдар, улутчулдар, антиулутчулдар, клерикалдар, улут-
чул-социалисттер ж.б. 

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор:

1. Орус геосаясатындагы негизги идеялар жана геосаясий 
агымдар жөнүндө эмне билесиңер? Орусиядагы төмөнкү геосая-
сий агымдардын идеяларындагы жалпы жана өзгөчө нерселерди 
айтып бергиле: панпроваславизм, батышчылдык жана славяно-
филдик, панславизм жана антипанславизм.

2. Классикалык орус геосаясатынын (Н.Я.Данилев ский дин 
цивилизациялык жол деп аталган теориясы, Л.И.Мечниковдун 
географиялык детерминизм теориясы, Д.А.Милютиндин согуш-
тук-стратегиялык теориясы ж.б.). 

3. Классикалык орус геостратегдеринин Орусиянын геост-
ратегиялык кызыкчылыктары жана согуштук флотунун маани-
лүүлүгү тууралуу көз караштарын айтып бергиле.

4. Классикалык орус геосаясатындагы мейкиндик фактору 
жөнүндө, тактап айтканда, Семенов Тянь-Шанскийдин планетар-
дык мейкиндик жөнүндөгү теориясын жана ал «үч чоң бухталар-
дын» маанисин кантип баяндагандыгын айтып бергиле.

5. Орус геосаясатынын континенталдык негизи деп эсепте-
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линген евразиячылдык агымы жөнүндө эмне билесиңер? П.Н. Са-
вицкийдин, Н.Трубецкийдин, И.А.Ильиндин жана башкалардын 
геосаясий көз караштарын жана алардын ортосундагы айырма-
чылыктарды айтып бергиле. 

6. XX-кылымдын II жарымындагы жана заманбап мезгилдеги 
Орусиянын геосаясий агымдары жана теориялары жөнүндө эмне 
билесиңер?

7. Л.Н. Гумилевдун «Неовразиячылдык» жана «пассионар-
дуулук» идеяларынын маңызын ачып бергиле.

8. Л.Н. Гумилевдун Евразия мейкиндигиндеги этногенездин 
жана этникалык байланыштардын себептери тууралуу көз кара-
шын анализдегиле. Анын «Евразиянын Ритмдери» деп аталган 
китеби жөнүндө айтып бергиле.

9. Орус геосаясатчылары «Токойлордун» жана «Талаалардын» 
геосаясий синтезинин маңызын кантип түшүндүрүшкөн?

10. Заманбап Орусиянын геосаясатындагы евразиялык жана 
улутчул агымдар жөнүндө эмне билесиңер? А.Дугиндин, Р.Ту-
ровскийдин, Г.Зюгановдун, В.Жириновскийдин, А.Ко зыревдун, 
В.Цымбурскийдин жана башка ишмерлердин геосаясий маңызы 
жөнүндө эмне билесиңер?
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VI БӨЛҮМ

ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН ГЕОСАЯСИЙ
КӨЗ КАРАШТАРЫ ЖАНА ГЕОСАЯСИЙ

ТЕОРИЯЛАРЫ

Байыркы жана орто кылымдарда түрк тилдүү элдер та-
рабынан түзүлгөн мамлекеттерди жана императорлуктарды, 
көпчүлүк, учурдагы Түркия мамлекети менен байланыштыр-
гандыктан, жана Түркия – Осмон империясынын мураскери 
болуп саналгандыктан, изилдөөчүлөр, түрк тилдүү элдердин 
ХХ-кылымга чейинки геосаясий теорияларын издөөдө негизи-
нен Осмон мезгилиндеги булактарга кайрылышат. Түрк тилдүү 
элдердин исламга чейинки мезгилде бир мейкиндиктен экинчи 
мейкиндикке көчүп жүрүүсү жана алардын исламды кабыл ал-
гандан кийинки басыпалуучулук геосаясаты, андан кийин алар 
тарабынан Осмон империясынын түзүлүшү, ал империянын орто 
кылымдардагы согуштук-стратегиялык кадамдары, анын башка 
өлкөлөр менен болгон геосаясий мамилелери, алардын Европада 
борборлоштурулган мамлекеттер калыптанып жаткан кездеги 
геосаясий максаттары жана иш-аракеттери, ошондой эле коло-
ниалдык иш-аракеттери жөнүндө маалыматтарды дүйнөлүк 
коомчулукка демейде батыш жана орусизилдөөчүлөрү жеткирип 
турушкан. Ушул себептен дүйнөлүк коомчулукта тарыхта абдан 
маанилүү орду болгон түрк тилдүү элдер, алар курган мамлекет-
тер, алар жүргүзгөн саясат жана алардын башка өлкөлөр менен 
болгон геосаясий байланыштары жөнүндө терс мүнөздөгү мате-
риалдар жайылтылып, алар жөнүндө бир тараптуу ой-пикирлер 
калыптанып калган.
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§ 6.1. Түрк-осмондордун геосаясий 
көз караштары жөнүндө

Ушул китеп жазылып жаткан учурда Ата түрккө чейинки 
осмон султандарынын геосаясат жана мейкиндик тууралуу тү-
шүнүктөрү жана түрктөрдүн тарыхы баяндалган байыркы жана 
орто кылымдык китептерди же жазуу булактарын табаалган 
жокпуз. Изилдөөчүлөр жалпысынан алганда түрк тилдүү элдер-
дин геосаясий ишмердүүлүгү жөнүндө олуттуу аналитикалык 
материалдардын жоктугун белгилешет (акыркы бир нече жыл-
ды эске албаганда). Алардын пикиринде, түрктөрдүн геострате-
гиялык ыкма түзүүдө жана геостратегиялык пландаштырууда, 
геосаясий ишмердүүлүгүндө, мамлекет жана армия түзүүдө, 
ошондой эле кенен географиялыкмейкиндиктерди басып алуу 
жана аларды башкаруу маселесинде кетирген эң чоң катасы – 
алардын теориялык ой-пикирлери менен  практикалык ишмер-
дүүлүгүнүн бир-бирине дал келбегендиги болгон. Түрктөр өз 
ишмердүүлүгүн таптакыр анализдешкен эмес жана дүйнөнү ой-
лонбостон эле жеңип алышып, көптөгөн элдерди жана килейген 
мейкиндиктерди 600-жыл бою «эптеп-септеп эле» башкарышкан 
деп айтууга албетте болбойт. Тескерисинче, бизге белгилүү бол-
гон булактарда түрктөр байыркы дүйнөнүн ар түрдүү мезгилде-
риндеги диний жана башка негизде курулган империялардын 
ишмердүүлүгү жана алардын башкаруу системалары жөнүндө-
гү маалыматтарга гана ээ болбостон, айланадагы аймактардын 
географиялык жана согуштук-стратегиялык мүнөздөмөлөрү, 
ошол аймактарда жашаган элдердин согуштук жана экономи-
калык кубаттуулугу, алардын туткан диндери, салттары жана 
башка цивилизациялык параметрлери жөнүндө абдан жакшы 
билишкен деп айтылат. Түрк аскер башчыларында жана аларга 
багыт берген «борборлордо» айланадагы дүйнө жөнүндө олут-
туу геосаясий маалыматтар болгондугун жана алар ар түрдүү 
геостратегиялык жана геосаясий пландардын алкагында иш-
аракет кылгандыктарын алардын басып алынган аймактардагы 
ишмердүүлүгү далилдеп турат. 
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Бирок түрк султандарынын же башка жогорку жетекчилер-
дин, ошондой эле алардын айланасындагы теоретик-стратегдер-
дин геосаясий ой-пикирлерин ачык, жазуу түрүндө чагылдырган 
ошол мезгилдердеги же андан кийинки мезгилдердеги мате-
риалдар табылган эмес. Түрктөрдүн дүйнөлүк геостратегиялык 
илимди байыткан геосаясий ойлорун, ошондой эле алардын сая-
сий жана стратегиялык ишмердүүлүгүн чагылдырган материал-
дар балким азыркы күнгө чейин жергиликтүү же чет өлкөлүк 
архивтерде белгисиз абалда сакталып жаткандыр. Бирок алар, 
тилекке каршы, же жарыяланган эмес же көпчүлүк окурмандар 
үчүн аларды пайдалануу мүмкүн эмес. Ошондуктан түрктөрдүн 
геосаясий көз караштарын жана теорияларынан ыктоо үчүн 
алардын бул чөйрөдөгү бардык ишмердүүлүгүнө көз салып, 
алардын кабыл алган геосаясий чечимдерин, басып алынган ай-
мактардагы жергиликтүү калктар менен болгон мамилелерин 
жана башкамаселелерди изилдеп, жакшылап анализдөө зарыл.

Түрктөр тарабынан курулган Осмон мамлекети планетада-
гы геосаясий мамилелер сахнасына орто кылымдарда чыккан. 
Орто кылымдар – байыркы дүйнөнүн диний жана башка им-
перияларынын кыйроосунун жана улуттук, борборлоштурул-
ган мамлекеттердин калыптануусунун мезгили болуп калган. 
500-жылдан ашык убакыт бою негизги дүйнөлүк окуялардын 
борборунда турган бул империя ХХ-кылымдын башында Европа-
дагы капиталисттик мамилелердин өнүгүшүнүн натыйжасында 
жана колониалдык империялардын ортосундагы тирешүүлөр-
дүн курчушунун натыйжасында башталган Экинчи Дүйнөлүк 
согуштун аягында кыйроого учураган. Түрктөр башка элдердин 
биригишине жана Европада борборлоштурулган улуттук мам-
лекеттердин түзүлүшүнө олуттуу түрткү беришкен. Бул окуя 
ошол мезгилдин эң маанилүү планетардык геосаясий окуясы деп 
эсептелинет. Түрк-осмондор бардык материктерди жана конти-
ненттерди байланыштырган геосаясий жана геостратегиялык 
мейкиндиктерди ээлеп турган кезде өтө чоң кубаттуулукка жана 
жогорку өнүгүү деңгээлине жетишип, дүйнө мамлекеттеринин 
соода жолдорун көзөмөлдөп турушкан (XV-кылымдын башынан 
XVII-кылымдын аягына чейин).
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Европада борборлоштурулган мамлекеттердин жана бур-
жуазиянын пайда болуп, капиталисттик мамилелердин дүркү-
рөп өсүшүнөн улам, XVI-кылымдын аягынан жана XVII-кылым-
дын башынан баштап Осмон империясынын карамагындагы 
жергиликтүү мамлекеттердин жана элдердин иперияга каршы-
лык көрсөтүү аракеттери күчөй баштаган, ал эми бириккен Ев-
ропалык күчтөрдүн алдында Осмон империясы бара-бара алсыз 
болуп, өзүнүн геосаясий абалдарын биринин артынан бирин жо-
гото баштап, акыры, дүйнөнүн жаңы колониалдык империяла-
рынын кысымы астында толук кыйраган.

Бирок Осмон империясы кийинки мезгилдерде деле, тактап 
айтканда XVIII–XIX-кылымдарда геосаясий күчкө жана ыңгайлуу 
абалга ээ болгон мамлекеттердин бири болуп турган жана кээ 
бир деңиздерди, жээ каймактарын жана континенталдык мей-
киндиктерди көзөмөлдөөнү улантып турган. Дүйнөдө колониал-
дык кыймыл күчөп, Осмон ипериясына Атлантика тараптан Улуу 
Британия (атлантизм), Европа тараптан Франция менен Австро-
Венгрия (континентализм) жана Евразия тараптан Орусия (ев-
разиячылдык) кысым кыла баштаганда империя өзүн бурчка та-
калгандай сезип, оор абалдан кантип чыгуунун жолдорун издей 
баштаган. Чынында, ХХ-кылымдын башында Осмон империя-
сында өзүнүн «статус-квосун» (учурдагы абалын) сактап калууга 
аракет кылуудан башка жол калган эмес, ошондуктан ал өзүнө 
окшош абалга туш келген Германияга жакындап, Биринчи Дүй-
нөлүк согушта ушул мамлекет тарапта болууга мажбур болгон. 

Бизге тарыхтан белгилүү болгондой, Германия жетектеген 
бирликтин согушта жеңилиши бул мамлекеттин колониалдык 
умтулууларына жана ушул багытта жүргүзгөн саясатына, ошон-
дой эле Осмон империясынында геосаясий жашоосуна чекит 
коюп, бул эки өлкөнү тең дүйнөнүн экинчи даражадагы мамле-
кеттеринин катарына түшүргөн. Биринчи Дүйнөлүк согушка че-
йин тарыхый аренада өзгөчө салмакка жана мааниге ээ болгон 
түрктөр өтө оор абалга туш болушкан. 

МурдаЕвропадагыжанадүйнөдөгүнегизгисегизимпериянын, 
тактапайтканда, УлууБритания, Франция, Австро-Венгрия, Кы-
тай, Жапония, ГерманияжанаОрусиясыяктууимпериялардынб
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ириболупкелгенОсмонимпериясыошолмезгилденбаштапдүйнө
дөгүгеосаясийкүрөшжүргөнталааданчыгыпкалган. Планетаны 
дээрлик беш кылым бою коркунучта кармаган Осмон султанда-
рынын бийлигине да чекит коюлган.

Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Осмондордун негиз-
ги геосаясий көйгөйлөрү төмөнкү нерселерге байланышкан: алар 
жаңы аймактарды басып алган сайын өздөрүнүн калыптанып 
калган географиялык бүтүндүгүн бузууга жана чек араларга бай-
ланышкан айрым согуштук стратегияларын өзгөртүүгө, жаңы 
пайда болгон мамлекеттер, элдер жана коомдор менен сүйлөшүү 
жана күрөшүү маселелерин, ошондой эле чек ара коопсуздугу-
на байланышкан маселелерди чечүүгө мажбур болушкан. Андан 
тышкары, алар көптөгөн элдердин жер которуусунун, башкача 
айтканда улуу көчүүнүн натыйжасында пайда болгон кыйынчы-
лыктар менен күрөшүүгө, ошондой эле аларга арабтардан мурас 
катары калган милдеттерди, тактап айтканда, мусулман-хрис-
тиан-иудей тирешүүсүнө байланышкан күрөштү улантуу жана 
ислам динин XI–ХХ-кылымдарда жайылтуу боюнча милдеттерди 
аткарууга байланышкан маселелерди чечүүгө мажбур болушкан, 
ошондой эле алар Европанын ичин көздөй жылган сайын жерги-
ликтүү элдердин жана мамлекеттердин аларга каршылык көрсө-
түү аракеттери күчөп турган.1

Башка изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Осмон империясы аны 
ошол мезгилде башкарып турган элитанын геосаясий жана 
геостратегиялык көз караштары начар болгондуктан, Осмон 
султандарынын олуттуу бир теориялык жана практикалык иш-
аракет программалары жок болгондуктан, өздөрүнүн согуш 
жортуулдарын алдын ала ойлонуштурбай жасашкандыктан, ба-
сып алынган жерлерди кантип башкарууну алдын ала уюштур-
багандыктан жана өздөрү жүргүзгөн геосаясаттын мүмкүн боло 
турган кесепеттерин алдын ала биле албагандыктан кыйраган. 
Башка пикирлер боюнча, бул мамлекеттин кыйрашы – Осмон им-
периясынын ошол мезгилдеги башкаруучулары менен алдыңкы 
геосаясатчыларынын ортосунда начар байланыш болгондугунун 

1 Суат. И. Түрктөрдүн геосаясаты жана евразиячылдык. Анкара, 2005, 66 б.
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же таптакыр байланыш болбогондугунун натыйжасы болгон. 
Осмон султандары франциялык Боден жана Монтескье, англия-
лык Маккиндер, америкалык Мэхен жана Спайкмен, германия-
лык Риттер жана Хаусхофер, италиялык Макиавелли, орусия-
лык Данилевский, Мечников жана Милютин, жана башка ушул 
сыяктуу геосаясатчылардын деңгээлиндеги геосаясатчыларды 
жана геостратегдерди даярдай алышкан эмес. Жогоруда айтыл-
ган теоретиктер өз өлкөсүнүн жана өз элинин тарыхын, кошуна 
мамлекеттер менен болгон мамилелерин жана ал мамилелердин 
максатын анализдеп, мамлекеттердин келечектеги кадамдарын 
теоретикалык жактан негиздеп, мамлекеттин расмий адамдары-
на керектүү кеңештерди беришкен. Геосаясий ой-пикирлердин 
жогоруда айтылгандай мисалдары Осмон империясынын тары-
хынын бардык мезгилдеринде да табылган эмес.1

Осмон империясынын кыйрашынын дагы бир негизги себе-
бин изилдөөчүлөр төмөнкү нерсеге байланыштырышат: XVIII-
кылымдын аягынан баштап, жогоруда айтылган себептерден 
улам, Осмон империясы, башка колониалдык империялардан 
айырмаланып, колониалдык жана басып алуучулук саясаттан 
баш тартып, өзүнүн ошол учурдагы геосаясий абалын сактап ка-
лууга гана аракет жасаган, ошондой эле ошол учурдагы кан сарай 
ичиндеги чагым иштери менен алек болуп, мамлекеттин ички 
бүтүндүгү жана чек араларынын геостратегиялык коопсуздугу 
жөнүндө олуттуу түрдө кам көргөн эмес.

§ 6.2. Түрк Республикасынын негиздөөчүсү 
Ата түрктүн геосаясий көз караштары 

Изилдөөчүлөр Экинчи Дүйнөлүк согуштун аягына чейинки 
мезгилди (1919–1945) түрктөр өздөрүнүн мурдагы империя-
лык амбицияларынан толук ажырап, Ататүрктүн жетекчилиги 
астында, аймактын жана дүйнөнүн геосаясий жашоосуна жаңы 

1   См.: Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiyenin uluslararası konumu. Ankara, 
Küre, 2008.(27, baskı), s. 45-51
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макамы менен катыша турган заманбап Түрк Республикасын ку-
рууга шыктанышкан мезгил катары мүнөздөшөт. 

Дал ушул жаңы Түркияны негиздеген Ататүрк, түрктөрдүн 
коомдук-саясий жана мамлекеттик ишмерлеринин арасынан би-
ринчи болуп геосаясат деген терминди колдонуп, бул тууралуу 
өз ойлорун ачык билдирген. Түрк мамлекетинин геосаясий мей-
киндигин жана анын айланасындагы аймактарды ал «Евразия» 
деп атап, өз өлкөсүн дал ушул географиялык аймакта жашаган 
мамлекеттер жана элдер менен байланыштырууга аракет кыл-
ган.

«Евразиячылдык» деген термин түрк геосаясатында Ата-
түрккө чейин деле географиялык мейкиндик катары пайдала-
нылып келген. Бул терминди түрк геосаясатына биринчи жолу 
киргизген киши классикалык идеолог жана «туранист» Зия Гей 
алп болгон.1

Кийинчерээк бул термин геосаясий мейкиндик деген түшү-
нүккө ээ болуп, анда-санда Түркиянын расмий тышкы саясий 
багыты катары каралып, белгилүү бир тарыхый даталарда гана 
пайдаланылган.

Кыйроого дуушар болгон эки Евразиялык титан, тактап айт-
канда, Орус жана Осмон империялары кыйроодон кийин респуб-
ликаларга айланып, жаңы Түркия менен жаңы Советтик Ору-
сияда «евразиячылдык» теориясы мамлекеттик стратегиялык 
деңгээлге көтөрүлүп,  аны англосаксондук атлантизм жана евро-
палык континентализмге каршы койуу аракеттери көрүлгөн. 

1919–1922 жылдарда жана Экинчи Дүйнөлүк согушка чейин-
ки мезгилде Советтик Орусияда В.И. Ленин жана Түрк республи-

1 Кийинки жылдарда «евразиячылдык – туранизм» деп аталган улутчул 
идея Осмон мамлекети менен Орусиянын ортосундагы Евразияга ээ болуу үчүн 
күрөштөгү түрк улутчулдугунун күчөшүнө алып келген. Республиканын алгач-
кы жылдарынан баштап эле Юсиф Акчура, Нихал Атсыз жана Реха Огуз Тюрк 
кан деген геосаясатчылар «евразиячылдык» идеясын Түркиянын жаңы мамле-
кеттик стратегиялык деңгээлине көтөрүүгө аракет кылышкан. 1920-1930-жыл-
дарда Республиканын алгачкы президенти Ата түрк өзүнө таандык болгон 
өзгөчө ыкманы пайдаланып бул идеяны Түркиянын тышкы саясатында ишке 
ашыра баштаган жана аны өз өлкөсүнүн геосаясий мамилелерин куруу макса-
тында пайдаланган.
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касында Ататүрк өздөрүнүн тарапташтары менен биргеликте 
евразиячылдык саясатын ишке ашырып, бир-бири менен жана 
аймактагы башка өлкөлөр менен геосаясий байланышта болуш-
кан. Орусия менен мамилеге Ататүрк өзгөчө маани берген. Түр-
кия жадагалса ошол жылдарда батыш бирлиги тарабынан Совет-
тик Орусияга, андан кийин СССРге карата жүргүзүлгөн кастык 
саясатка жооп катары узак убакытка чейин Улуттар Лигасына 
мүчө болуудан баш тарткан.

Бирок Ататүрк ошол мезгилде Орусия менен геомейкиндик 
шериктеш болуп, ал менен аймактык жана башка геосаясий мами-
лелерди жасап турганы менен өз мамлекетин советтештирүүдөн 
чечкиндүү түрдө баш тарткан. Ата түрктүн замандаштарынын 
көпчүлүгү анын Ленин менен болгон жакшы мамилелерине тая-
нып, Түркиянын «осмондук имидж» менен кош айтышып,  со-
циализм жолу аркылуу эл аралык мамлекет курууга умтулуудан 
башка айласы жок деп ойлоп жаткан учурда Ататүрк таптакыр 
башка жолду тандаган. Ал Түркияны капитализм менен социа-
лизмдин ортосундагы «орто жолду тандаган нейтралдык мам-
лекет» катары өнүктүрүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын ою 
боюнча, мамлекеттин өнүгүүсүнүн ушундай жолу «түрктөрдүн 
улуттук турмушун»  толук чагылдырат жана өнүктүрөт. Бул жа-
гынан алып караганда Лениндин «пролетарийлердин мекени 
жок, алардын жалпы кызыкчылыктары гана бар» деген урааны, 
Ататүрктүн  «ар бир түрк үчүн анын мекенинен маанилүү нерсе 
жок» деген ураанына дал келбейт.

Саясий-идеологиялык жактан караганда, ошол мезгилде эки 
антагонисттик системалардын ортосунда болуп, алардын экөөнө 
тең жакшы мамиле жасоо жана өз өлкөсүнүн улуттук кызыкчы-
лыктарына таянып, «бейтараптык же нейтралитеттик» миссия-
ны аткаруу Ататүрк үчүн оор болгон. Бирок ал өз ишмердүүлүгү-
нүн борборуна ошол мезгилдеги эң күчтүү улуттук идеяны коюп, 
өзүнүн ийилбес эркин жана өзгөчө кыраакылыгын көргөзүп, 
ошондой эле теңдештирилген саясат жүргүзүп, бул оор миссия-
ны ийгиликтүү аткарууга жетишкен.

Өз мамлекетин Ататүрк төмөнкүдөй сүрөттөгөн: Түркия – 
заманбап цивилизациялык баалуулуктарды карманган, бирок 
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ошол эле учурда өзүнүн улуттук жана руханий баалуулуктарын 
сактап,  атлантизм жолунда, социализм жолунда туурабастан, 
өнүгүүнүн көзкарандысыз, үчүнчү жолу менен бара жаткан өлкө. 
Түркиянын европалык коомдук-саясий жана маданий система-
ларга туура келген башкаруу режими жана жарандык коом инс-
титуттары бар. Европалык жана орус геосаясатчыларынын адам-
зат цивилизациясын ар түрдүү бөлүктөргө бөлүүсүнө Ататүрк 
каршы болгон жана ал цивилизацияны «жалпы адамзаттын баа-
луулугу» деп эсептеген. Ататүрктүн ушуга байланыштуу мынтип 
айтканы бар: «Өлкөлөр көп, ал эми цивилизация баары үчүн бир. 
Улуттун жалпы цивилизацияга таандык болушу анын өнүгүүсүн 
шарттайт…Осмон империясы Батышты жеңгенде алган артык-
чылыктарын туура пайдалана албай калганда жана Европа ме-
нен бардык маданий байланыштарын жоготкондо кыйрай баш-
таган. Биз ушундай катаны кайталабайбыз. Биздин салттарыбыз, 
саясатыбыз жана бардык аракеттерибиз Түркиянын европалык, 
тактап айтканда европачыл өлкө болуп калыптанышына багыт-
талган. Биз өлкөнү модернизациялоону каалайбыз жана биздин 
негизги саясатыбыз европага багытталган бийликти түзүүгө ба-
гытталган».

Ататүрктүн геосаясаты өзүнүн ыңгайлуулугу менен да өзгө-
чөлөнгөн. Мунун себеби төмөнкү нерсеге байланыштуу болгон: 
мисалы, европа өлкөлөрүндө көз карандысыз мамлекет түзүү 
идеясынын башында «үчүнчү социалдык топ» же улуттук бур-
жуазия турса, ошол кездеги Түркияда көз карандысыз мамлекет 
түзүү идеясынын башында негизинен Ататүрк жетектеген ас-
кердик-жарандык бюрократия турган.

Түркиянын тышкы саясатын, Ататүрк, өлкөнүн ичиндеги 
коомдук-саясий жана социалдык-экономика лык жагдайга ты-
гыз байланыштырган. Ататүрк тара бынан жүргүзүлгөн негизги 
реформалардын натыйжа сында Түркия модернизацияланып, 
өнүгүүнүн батыш чыл жолун тандаган мамлекет катары дүйнөгө 
таа нылган. Бирок ошол мезгилде Батыштын бир топ өлкөлөрү, 
ошонун ичинде АКШ да Түркиянын Европа менен биригишине 
өтө кызыкдар болушкан эмес. Анткени бул өлкөлөрдө түрктөр 
өздөрүнүн тарыхый мекенине, Азияга «кайтуусу» зарыл деген 
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идея үстөмдүк кылып турган. Ушундай көз караштагы окумуш-
туулар жана саясатчылар Осмон мамлекетинин Европа өлкөлө-
рү менен болгон көп кылымдык мамилелерин кайрадан карап 
чыгуу менен алек болушкан. Батыштын Түркия менен Советтик 
Орусияга карата жасаган кастык мамилеси Ататүрктүн Ленин-
ге жакын болушуна олуттуу түрткү берген факторлордун бири 
болгон. Ататүрк мурдагы Осмон империясы үчүн, ал эми Ленин 
мурдагы падышалык режим үчүн жоопкерчилик алуу жөнүндө 
ойлошкон эмес. 

Бул эки лидер тең өз өлкөлөрүнүн жана элдеринин келечек-
теги жашоосун өз улуттарынын эркине жана өздөрүнүн жеке гео-
саясий түшүнүктөрүнө таянып курушуп, өз өлкөлөрүн эл аралык 
мамилелердин тең укуктуу катышуучулары кылууну каалашкан. 

Ататүрк өз өлкөсүнүн Осмон империясынан калган көптө-
гөн көйгөйлөрүн чечүүгө, ошондой эле Улуу Британия, Франция 
жана АКШ сыяктуу дүйнөнүн улуу мамлекеттерине жакын бо-
лууга жана ошол эле учурда аталган өлкөлөр тарабынан жүргү-
зүлгөн атлантизм саясатына көз каранды болуп калбоого умтул-
ган. Ошол мезгилде Түркия менен Англиянын ортосунда Босфор 
кысыгына жана Мосулга байланышкан ар түрдүү геосаясий жана 
геостратегиялык көйгөйлөр болгон. Түркия менен Франциянын, 
Грециянын жана Австро-Венгриянын ортосунда да Карадеңиз, 
Эгей жана Жер ортолук деңиздердеги аймактарга байланышкан 
ар түрдүү карама-каршылыктар болгон. Ататүрк ХХ-кылымдын 
20-30-жылдарында ушул көйгөйлөрдү тынч жолу менен чечүүгө 
жана бардык катышы бар тараптардын жалпы кызыкчылыкта-
рын эске алууга өзгөчө көңүл бөлгөн.

Түркиянын тыш жагында, тактап айтканда Жакынкы Чы-
гышта, Африкада, Азияда жана СССРдын мусулмандык аймакта-
рында калган түрк тилдүү мусулман элдери менен мамиле түзүү 
– Ататүрктүн ошол мезгилдеги геосаясий ишмердүүлүгүнүн эң 
алсыз бөлүгү болгон. Осмон империясынын мезгилинде Түркия 
жогоруда айтылган геосаясий мейкиндиктерден сүрүп чыгарыл-
гандан кийин башка мусулман элдери менен Экинчи дүйнөлүк 
согуштун аягына чейин эч кандай олуттуу геосаясий байланыш-
тарды түзгөн эмес, алардын улуттук боштондук кыймылдарына 
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колдоо көргөзгөн эмес жана бул багытта кандайдыр бир жигер-
дүү геосаясат да жүргүзгөн эмес. Ошондуктан Түркиянын тыш 
жагында калган түрк тилдүү мусулман элдерин башка геосаясий 
күчтөр өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө киргизип, натыйжада түрк 
тилдүү мусулмандардын биримдигинин начарлашына шарт тү-
зүлгөн. 

Өзүнүн геосаясий ишмердүүлүгүндө жана тышкы саясатын-
да негизинен Түрк республикасын бекемдөөгө, ошондой эле 
Советтер Союзу жана европалык мамлекеттер менен мамиле 
түзүүгө басым жасаган Ататүрк, Түркияны Жакынкы Чыгышка 
жана мусулман дүйнөсүнө байланышкан көйгөйлөрдү чечүү ма-
селесинен четте калтырган деп айтса да болот. Чынында, Түркия, 
мурдагы Осмон империясынын араб жана мусулман дүйнөсүндө 
жүргүзгөн басып алуучулук саясатынан жана ошол аймактарда-
гы бардык талаптарынан баш тартуу менен бирге дүйнөнүн эң 
маанилүү геосаясий жана геостратегиялык аймактарынын бири 
болгон Жакынкы жана Ортоңку Чыгыштан, араб аймактарынан 
өзүн өзү обочолонткон. Жаңы түзүлгөн Республиканын өкмөтү 
өч алуу пландарынан баш тартканын эске алганда, дал ошол мез-
гилде араб мамлекеттери менен кошуна катары жакшы мамиле 
түзүүгө Түркия үчүн ыңгайлуу шарттар да түзүлгөн эле. 

Түркия тарабынан кол коюлган үч келишимди, тактап айт-
канда, Ирак менен Түркиянын ортосундагы чек аралар жана 
ынтымактуу коңшулук мамилелер тууралуу 1926-жылдагы Бри-
таниялык-Ирактык-Түркиялык келишимди, Түркия менен Йе-
мендин ортосундагы достук мамилелер тууралуу 1929-жылдагы 
келишимди жана Түркия менен Египеттин ортосундагы достук 
мамилелер тууралуу 1937-жылдагы келишимди эске албаганда, 
Түркия, араб мамлекеттери менен эч кандай олуттуу геосаясий 
байланыш түзгөн эмес. Мындай көрүнүш Түркиянын Жакынкы 
жана Ортоңку Чыгыштагы геосаясаты өтө алсыз экенин далил-
деген.

Ататүрк өзүнүн геосаясий идеяларынын бир кыйла бөлүгүн 
Экинчи Дүйнөлүк согуштун алдында Европадагы жана бүткүл 
дүйнөдөгү геосаясий жана геостратегиялык күчтөр түркүмдөлүп 
(классификацияланып), дүйнөдө согушка карата ачык даярда-
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нуу жүрүп жаткан мезгилде ишке ашырган. Фашисттик Италия 
30-жылдарда Германиянын колдоосуна таянып, Жер ортолук 
деңиз бассейнин өз көзөмөлүнө алууга умтулган. Италиянын 
бул аракети Түркиянын бул аймактагы геосаясий кызыкчылык-
тарына кайрадан коркунуч пайда кылган. 1931-жылдын март 
айындагы Фашисттик Чоң Кеңештин отурумунда Муссолини 
өзүнүн «жашоо мейкиндигин» кеңейтүү боюнча программа-
сынын максаттарын жана аны тез арада ишке ашырарын ачык 
айткан. Анын бул программасында Азия менен Африкадагы бир 
топ аймактарды басып алуу каралган. Италия өзүнүн бул планы 
Түркияга каршы багытталбагандыгы жөнүндө билдиргенине ка-
рабастан Ататүрктүн өкмөтү кооптонуп, керектүү чараларды ал-
дын ала көрө баштаган. Ошол мезгилде Түркия, Советтер Союзу-
нун жетекчилигине «өз ара жардамдашуу» жөнүндө пакт түзүүнү 
сунуштаган, бирок СССРдын жетекчилиги мындай пакт түзүүдөн 
баш тарткан. Анткени ошол кезде Сталиндин «большевизация-
дан буйтаган түрктөргө», кара деңиз кысыктарына жана өткөн 
мезгилде орустар тарабынан «Царьград» деп аталган Стамбулга 
карата өзүнүн жеке геосаясий пландары болгон жана аларды ал 
эч кимге билгизбөөгө аракет кылган. Гитлер жана анын шерик-
тери кайсыл өлкөгө биринчи кол саларын ошол мезгилде Москва 
алдын ала биле алган эмес. Сталиндин пикиринде, «өз ара жар-
дамдашуу» жөнүндөгү пакт мындай жагдайда Түркия үчүн гана 
пайдалалуу болмок. 

Мына ошондуктан 1931–1932-жылдарда, Түркия, жогоруда 
айтылган пакт түзүү маселесин бир нече жолу көтөргөнүнө кара-
бастан Советтер Союзу аларды жоопсуз калтырган.Ошентип Ита-
лияга каршы согушка Түркия тарапта катышуудан СССР ачык эле 
баш тарткан. Буга жооп иретинде Түркия дагы Советтер Союзун 
Германияга каршы согушта колдогон эмес. Ошентип 1932-жыл-
дын ортосунан баштап Түркия менен СССРдын геосаясий кызык-
чылыктары жана жолдору алыстап кеткен. 1932-жылдын июль 
айында Түркия Улуттар Лигасына кайрылып, анын мүчөсү бол-
гон.

Түркия 1938-жылдын 10-ноябрында Ататүрк каза болгон-
дон кийин деле Батыш менен Чыгыштын ортосунда теңдеш-
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тирилген саясат жүргүзүүнү уланткан. Ататүрк каза болгондон 
кийинки жылдарда деле өлкөнүн багытын, ошондой эле Ататүрк 
тарабынан негизделген «өз алдынча евразиячылдык» геосаясий 
линиясын жана мамлекеттин улуттук коопсуздугуна байланыш-
кан максаттарды өзгөртүүгө багытталган кандайдыр бир олут-
туу кадамдар жасалган эмес. 

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Германия менен СССРдын ор-
тосунда согуш пайда болушу ыктымал болуп турган кезде, Түр-
кия, эки тарапка тең теңдештирилген саясат жүргүзүп, алар ме-
нен мамиле кылууда өтө этият болушу зарыл болгон.Түркиянын 
согуштан четке чыгып, «бейтарап өлкө» деген расмий макамды 
алганын, изилдөөчүлөр ошол мезгилдеги эң ийгиликтүү жана 
туура кадам болгон деп эсептешет.Ошол мезгилде коркунуч жа-
ратып жаткан согуштук агрессия өлкөдөн коргонуунун туруктуу 
системасын түзүүнү жана аны эл аралык келишимдер аркылуу 
дайыма бекемдеп турууну талап кылган. Түркия бул геосаясий 
максатты ийгиликтүү аткара алган.

Түркиянын 1940-жылдарданбаштап жасаган бардык ка-
дамдары аны социалисттик Советтик Союздан алыстатып, ка-
питалисттик Батышка, ошону менен бирге атлантизмге (ошол 
мезгилде бул агым негизинен англо-америкалык кызыкчылык-
тарды чагылдырган) жакындаткан. 

Түркия эки идеологиялык системанын согуштан кийинки 
тирешүүсү учурунда (1945–1991-жж) НАТОнун курамына кирип, 
Батыштын Евразиядагы негизги антисоветтик борборлорунун 
бирине айланган.

§ 6.3. Түркия кансыз согуш мезгилинде: анын 
геосаясий максаттары жана теориялары 

Түркия Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин кайрадан олуттуу 
жана оор геосаясий тандоо жасоого аргасыз болгон. Германия 
толук кыйрап, бүткүл дүйнө жана Европа таптык-идеологиялык 
баалуулуктар боюнча эки карама-каршы тарапка бөлүнүп калган 
мезгилде Түркия мурдагыдай «нейтралитетти» андан ары сак-
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тай алган эмес. Анткени Түркия абдан маанилүү геостратегия-
лык мейкиндикте жайгашкандыктан алүчүн нейтралитет сактоо 
дээрлик мүмкүн эмес болуп калган. Согуштун ортосунан баштап 
Түркиянын аймактык бүтүндүгүнө коркунуч пайда боло башта-
ган жана андан тышкары Сталиндин ошол мезгилде Түркияга 
карата жүргүзгөн саясаты бир-бирине каршы келип, жадагал-
са Түркияга каршы мүнөзгө ээ болгон. Мына ушул нерселердин 
баары согуш аяктагандан кийин Анкаранын «Евразиячылдык» 
доктринасынан баш тартып, Евроатлантикалык бирликке кошу-
лушуна жана АКШ менен стратегиялык мамилелерди түзүшүнө 
түрткү берген.

Бул тандоонун белгилүү бир саясий жана тарыхый себептери 
болгон. Биринчиден, согуш учурунда, АКШнын Европада жүргүз-
гөн геосаясаты менен Түркиянын эл аралык кызыкчылыктары-
нын ортосунда байланыш бар экендиги билинген. Экинчиден, 
Түркиянын антикоммунисттик ички саясаты жана согуштун ая-
гында Түркия менен СССРдин ортосунда кээ бир аймактык ма-
селелердин пайда болушу АКШнын Түркияга болгон мамилесин 
өзгөрткөн. Мунун натыйжасында АКШ дал ушул Түркияны өзү-
нүн ушул аймактагы стратегиялык шериги катары карай башта-
ган. 

Түркия, кансыз согуш мезгилинде, Жакынкы жана Ортонку 
Чыгыштагы, Кавказ менен Орто Азиядагы, ошондой эле бүткүл 
дүйнөдөгү геосаясий окуяларга атлантисттик көз караш менен 
караган. Өлкөнүн тышкы саясатындагы эң маанилүү нерселер-
дин бири АКШ менен согуштук-саясий кызматташтыкты сактап, 
андан ары кеңейтүү болгон. Түркиядагы саясий партиялар өлкө-
нүн тышкы саясаты жөнүндө ар түрдүү пикирде болгону менен 
алардын көпчүлүгү АКШ менен стратегиялык шериктештикти 
сактоого кызыкдар болгон. Бийликке келген саясий күчтөр АКШ-
нын Жакынкы жана Ортонку Чыгыштагы геосаясатын колдоп, 
СССРдын бул аймактардагы таасирин начарлатууга умтулушкан.

Түркия мамлекети НАТО менен кызматташууну тандап, 
анын мүчөсү болууга умтулган жана анын бул чечими ошол мез-
гилде эң туура геосаясий чечим болгон. Себеби ошол мезгилде 
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Түркиянын геосаясий коопсуздугуна кепилдик бере ала турган 
НАТОдон башка эч бир уюм же түзүм болгон эмес.

Түркия мамлекети НАТОго мүчө болуп киргенден кийин 
анын геосаясий жана согуштук-экономикалык абалы кыйла 
жакшырган. Түрк өкмөтү, биринчиден, НАТОнун кээ бир инф-
раструктураларын жайгаштырууга, анын аскерлерин керектүү 
нерселер менен камсыздоого жана согуштук жүктөрдү ташууга 
байланышкан иш-аракеттеринин алкагында Батыш өлкөлө-
рүнөн атайын жардам алууга жетишсе, экинчиден НАТОнун 
«Ортонкучыгыш аскердик жетекчилиги» деп аталган аскердик 
бирлигинде алдыңкы орунду ээлөөгө жетишкен. Бул аскердик 
жетекчилик АКШнын Жакынкы жана Ортонку Чыгыштагы гео-
саясий абалын бекемдөө максатында түзүлгөн. Аднан Мендерес 
жетектеген өкмөттүн бул багытта аткарган иш-аракеттери АКШ 
тарабынан байкалбай калган эмес жана Түркиянын 1952-жылы 
жаңы согуштук пакт түзүү боюнча планга кошулуусу АКШнын 
мамлекеттик департаменти тарабынан «эркин дүйнөнүн корго-
нуу системасындагы стратегиялык көз караш» катары каралган. 

Бул план боюнча, СССРдын түштүк чек араларында жайгаш-
кан бардык өлкөлөр үчүн жалпы коргонуу системасы каралган. 
Бул системанын Борбордук штабын Түркияда жайгаштыуу план-
даштырылган. АКШнын бийлигиндеги адамдар ошол мезгилде 
АКШнын Жакынкы Чыгыштагы ишенимдүү мамлекеттери Түр-
кия менен Израиль деп ишенишкен.

§ 6.4. Заманбап Түркиянын геосаясий 
теориялары жана агымдары 

СССР жана бүткүл дүйнөлүк социалисттик лагерьдин АКШ 
жана Евроатлантикалык бирликке каршы тирешүүдө жеңили-
ши дүйнөдө маанилүү геосаясий өзгөрүүлөрдү пайда кылган. 
Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Деңиз Цивилизациялары 
(талассократия), тактап айтканда АКШ жана анын НАТОго кир-
ген тарапташтары өздөрүнүн геосаясий каршылаштары болгон 
Кургактык Цивилизацияларын (теллулократия) жеңүү аркылуу 
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өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтүшкөн. Ушул окуядан кийин 
атлантизм (АКШ жана Европа бирлиги) дүйнөлүк саясатта негиз-
ги жана чечүүчү мааниге ээ болуп, «жаңы дүйнөлүк тартиптин» 
геосаясий түзүлүшүнө жана мамлекеттер менен элдердин орто-
сундагы мамилелердин калыптанышына олуттуу таасир тий-
гизе баштаган.Кансыз согуш мезгилиндеги негизги оюнчулар 
жана алардын милдеттери өзгөргөн. Мурда Батыш деген термин 
менен белгиленген атлантисттердин курамында да бөлүнүүлөр 
орун алган. Альянска Чыгыш Европа дагы кабыл алынгандан 
кийин АКШнын, Батыш жана Чыгыш Европанын, ошондой эле 
Түркиянын жүрүм-турум жана геосаясий кызыкчылыктарында 
айырмачылыктар пайда боло баштаган.1

Мурдагы СССРдын аймагы, Европалык жана Азиялык кон-
тиненттердин ортосундагы мурдагы социалисттик өлкөлөр 
жайгашкан килейген мейкиндик, ошондой эле Түркиянын өзү, 
мындан ары эч кандай идеологиялык мааниси жок эле жөн эле 
«Евразия» деп айтыла баштаган. Өзүн СССРдын мураскери деп 
жарыялаган Орус Федерациясы эми Евразиялык субрегион-
до жаңы геосаясий милдетти аткарууга (евразиячылдык) жана 
ушул аймакта «алдыңкы мамлекет» болууга умтулуп, өзүнүн 
жеке геосаясатын ишке ашыра баштаган.

Евразиянын чоң жана кубаттуу мамлекеттеринин бири бо-
луп саналган Түркия, идеологиялык тирешүү аяктап, Орусия 
жана башка мурдагы социалисттик лагерьдин өлкөлөрү менен 
кызматташууга тыюу алып салынгандан кийин өзүнүн жаңы 
жагдайдагы геосаясий абалын кайрадан карап чыккан. Түрк сая-
сатчыларынын жана геосаясат өкүлдөрүнүн бир тобу Түркия-
нын «жаңы дүйнөлүк тартип» деп аталган бир полюстук дүй-
нөлүк саясаттагы ордун, милдетин жана макамын аныктоого 
аракет кылып жатканда, башка бир тобу, ыңгайлуу жагдайдан 
пайдаланып Түркияны анын антисоветтик ишмердүүлүгүнө 
жана идеологиялык тирешүүгө чейинки мезгилдеги абалга кай-
тарууну, анын геосаясий абалын кайрадан карап чыгууну, анын 
тышкы саясатын Батыш менен Орусиянын,евразиячылдык ме-

1  Кр.: Дугин А. Түркиянын евразиялык стратегиясы // www.evrazia.orq.
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нен атлантизмдин ортосунда теңдештирилген абалда сактоону 
сунуштаган.

1991-жылдан баштап Түркиянын расмий геосаяса тында, 
бийликке келген күчтөрдө жана бийликке ум тулган оппозиция-
да, ошондой эле илимий жана коом дук чөйрөдө өлкөнүн келе-
чектеги геосаясий иш мер дүүлүгүнө байланышкан ой-пикирлер 
жана көз караш тар ар түрдүү болгон. 

 Кээ бирлер, жогоруда айтылгандай, Түркия мындан ары 
да батыш дүйнөсү менен мамилени жакшыртууну жана Европа 
менен биригүүнү уланта бериши керек деп айтышса, башкалар, 
Түркия өзүнүн жүзүн Европадан жана Батыштан Евразияга бу-
руп, Орусия, Кытай, Иран, Индия жана башка чоң мамлекеттер 
менен биргеликте жаңы дүйнөлүк күч түзүп, Шанхай Кызмат-
таштык Уюму сыяктуу бирликтерди өнүктүрүүсү зарыл деп 
эсептешет. Түрк коомунун олуттуу бөлүгүн түзгөн улутчул күч-
төр, «Түркия өзүнүн айланасына Адриатикадан баштап Кытайга 
чейинки бардык түрк тилдүү мусулман калктарын жана бардык 
түрк тилдүү мусулман мамлекеттерин бириктирип, ошонун не-
гизинде өлкөнү XXI-кылымдагы дүйнөлүк күчкө айландыруусу» 
керек деп эсептешет.

Жогоруда айтылгандай, түрк коомунда өлкөнүн геосаясий 
миссиясы, анын дүйнөдөгү абалы жана орду, планетардык сая-
сатка таасир берүү мүмкүнчүлүгү, улуттук кызыкчылыктары 
жана аларды камсыздоо жолдору тууралуу бирдиктүү пикир 
түзүлө элек. Түркиянын геосаясий абалы жана негизги максат-
тары, анын дүйнөдө ээлеген ордунун чоңойушу, Орусия, Кытай, 
Иран жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрү менен мамилеси тууралуу 
ар түрдүү көз караштар бар.

Түркиянын тышкы иштер министри А. Давутоглунун пики-
ринде, ХХ-кылымдын 90-жылдарынан баштап 2000-жылдарга 
чейин Түркиянын коалициялык өкмөттөрүнүн демейде партия-
лык кызыкчылыктарга негизделген тышкы саясаты бирдиктүү 
жана узак мөөнөттүү концепцияга эмес, салттуу жана коопсуз 
ишмердүүлүккө негизделген. Өкмөттөгүлөрдүн ишмердүүлүгү 
баарынан мурда өлкөнү Европа бирлигине киргизүүгө багыттал-
ган. 
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Өлкөнүн саясий чөйрөсүндөгү адамдардын көпчү лүгү Европа 
бирлигине альтернатива катары «Адриатикадан Кытайга чейин-
ки Түркия» деген ураанды пайдаланышып, бирок ошол эле учур-
да Түркия, эртеби-кечпи Европа бирлигине мүчө болуп кирет 
деп ишенишкен. Изилдөөчүлөр, Түркиянын бул өкмөттөрүн өз 
айланасына Азиядагы жана Жакынкы Чыгыштагы түрк тилдүү 
мусулман элдерин бириктире албагандыгы, мусулмандык бир 
туугандык жана маданий биримдүүлүк деген ураанды пайдала-
нып «кээ бир кошуна мусулман мамлекеттери менен мамиле-
лерди бузгандыгы, ал эми Батыш менен биригүү деген ураанды 
пайдаланып өлкөнү үчүнчү даражадагы өлкөлөрдүн деңгээлине 
түшүргөндүгү» үчүн айыпташат.1

А.Давутоглунун пикиринде, Түркиянын акыркы жылдарда-
гы геосаясий алсыздыктары коалициялык өкмөттөр тарабынан 
жүргүзүлгөн тышкы саясаттын терең стратегиялык теорияларга 
жана анализдерге, бекем саясий эркке, бирдиктүү стратегиялык 
багытка, планга жана концепцияга негизделбегендигине байла-
ныштуу. Анын ою боюнча, кыска мөөнөттүү натыйжага багыт-
талган тышкы саясат сөзсүз ийгиликсиз болот. Тышкы саясатта 
бардык нерсе туруктуу жана узак мөөнөттүү тарыхый мезгилге, 
калкка, географиялык жана маданий факторлорго, бирдиктүү 
геосаясий багытка, саясий элитанын арасындагы жалпы кы-
зыкчылыктарга, мамлекет кызматчыларынын бюрократиялык 
корпусуна жана олуттуу дифференциацияга негизделиши керек. 
Эгер коом мүчөлөрүнүн кызыкчылыктары тез-тез өзгөрүп турса, 
ошондой эле коомдун бир бөлүгү үчүн өтө маанилүү болуп санал-
ган кызыкчылык анын башка бир бөлүгү үчүн маанисиз болуп 
калса, өлкөнүн ички абалы гана эмес, тышкы дүйнө менен болгон 
мамилелердеги абалы да алсыз болуп калат. Түрк геосаясатында 
узак мөөнөттүү жана туруктуу башкаруунун жоктугу, туруктуу 
жана жалпы багыттардын, ошондой эле жалпы тактиканын жок-
тугу, автордун пикиринде, түрктөрдүн тышкы саясий стратегия-
сы менен башкаруусунун, ошондой эле этникалык жана гармо-
ниялык тартибинин бузулушуна алып келген2. 

1 Кр. DavutoğluA. Көрсөтүлгөн эмгек, 45-46 б.
2  Ошол эле жерде, 47 б.
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Түркиянын мамлекеттик жана тышкы саясатында, акыркы 
беш жылдын ичинде кээ бир геосаясий өзгөрүүлөр байкалууда. 
Бийликке АӨП (Адилеттүүлүк жана Өнүгүү Партиясы) келген-
ден кийин Түркия өзүнүн айланасындагы аймакта жана бүткүл 
дүйнөдө мурдагы жүргүзгөн саясатына караганда көз каран-
дысыздыгы көбүрөөк геосаясат жүргүзүп, өзүнүн улуттук кы-
зыкчылыктарын камсыздоого, ошондой эле чет өлкөлөр жана 
эл аралык геосаясаттын катышуучулары менен жакшы мамиле 
курууга аракет кылып, өзүнүн саясий кадамдарын өлкө «НАТО 
менен АКШнын тартиптүү жана тил алгыч шериги» болуп тур-
ган мезгилдегидей эмес, «көз карандысыз дүйнөлүк мамлекет» 
катары жаңыча жасай баштаган. Мындай геосаясий багыт өз 
натыйжаларын берүүдө. Бул геосаясаттын негизинде төмөнкү 
принциптер жатат: «аймактагы жана бүткүл дүйнөдөгү өлкөлөр 
менен жакшы мамиледе болуу жана аларга мүмкүн болушун-
ча жакыныраак болуу», «Түркия, Европа бирлигине канчалык 
муктаж болсо, Европа бирлиги да Түркияга ошончолук муктаж», 
«Бир гана түрк бар болгон жерде дагы Түркиянын кызыкчылык-
тары бар», «Түркиянын НАТО жана АКШ менен гана эмес, башка 
мамлекеттер менен да жалпы кызыкчылыктары бар», «Түркия 
– бүткүл дүйнөдөгү мусулман элдеринин жана мусулман мамле-
кеттеринин колдоочусу». Эгер Түркиянын бул жаңы геосаясий 
багыты бүткүл дүйнөдөгү түрк тилдүү элдердин улуттук эркине 
айланып, туура жана ырааттуу түрдө ишке ашырылса, Түркия, 
АКШдан тышкары 10 улуу мамлекеттердин катарына кирип ка-
лышы мүмкүн (Англия, Франция, Германия, Жапония, Орусия, 
Кытай ж.б). Ал үчүн Түркиянын заманбап геосаясий «акыл» бор-
борлору жана геосаясат теоретиктери жакшы иштеп, түрк коо-
мунун массалык геосаясий аң-сезимин жана геосаясий эркин 
өнүктүрүп, бийликтегилерге, саясий жана коомдук чөйрөдөгү 
адамдарга олуттуу геостратегиялык сунуштарды бере турган 
жаңы геостратегиялык пландарды көргөзүшү керек. 

Бирок бүгүнкү күндө Түркиянын саясат таануу чөйрөсүндө 
бирине-бири каршы келүүчү жана таптакыр карама-каршы ба-
гыттагы бир нече китептерди эске албаганда, олуттуу жана ар 
тараптуу геосаясий теориялык адабият жок.
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Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, түрктөрдө узак убакыт бою 
геосаясат изилдөөчү жана пропаганда борборлору болбогондук-
тан, ошондой эле өлкө ичиндеги жана бүткүл дүйнөдөгү геосая-
сий маселелер өз алдынча изилденбегендиктен заманбап түрк 
мамлекети ХХ-кылымдын 90-жылдарындагы тез өзгөрүп жат-
кан планетардык тартиптерге өз мамилесин көргөзө алган эмес. 
Мындай көрүнүштүн натыйжасында, өлкө, өзүнүн Батыш үчүн 
мурда маанилүү болгон геосаясий факторлорун бара-бара жого-
туп, аймактагы жаңы калыптанган ыңгайлуу жагдайдан пайда-
ланууга, ошондой эле өзүнүн экономикалык, саясий, социалдык, 
улуттук жана диний артыкчылыктарын жана таасир берүү мүм-
күнчүлүктөрүн пайдалана албай калган. Өлкөнүн геосаясий жана 
геостратегиялык абалы да начарлаган. Кээ бирлеринин пикири 
боюнча, Перс булуңундагы согуш учурунда (Кувейттин аймагы 
Ирак тарабынан басып алынып, Перс булчуңуна америкалык ас-
керлердин киргизилиши – А.Г.) Түркиянын тогузунчу Президен-
ти Тургут Озалга Ататүрк атындагы маданият, тил жана тарых 
боюнча Жогорку Коому да, башка расмий түзүмдөр да «Мосул 
аймагынын кимге караштуу экенин аныктаган 1918-1922-жыл-
дардагы жана 1926-жылдардагы окуялар жөнүндө, ошондой 
эле дүйнөлүк күчтөрдүн ушул маселе боюнча жүргүзгөн акыр-
кы жылдардагы геосаясаты жөнүндө» керектүү маалымат бере 
алышкан эмес1. 

Тургут Озал президент болуп турган кезде ал кишинин жеке 
аракеттеринин натыйжасында Түркияда Стратегиялык Изилдөө 
Институту, геосаясат изилдөө боюнча расмий жана бейөкмөт 
борборлор түзүлө баштаган. Өлкөдө ушул маселе боюнча атайын 
жүргүзүлгөн анализдөө иштеринин натыйжасында төмөнкү нер-
се аныкталган: дүйнөлүк аренада маанилүү геосаясий абалды 
ээлеп келген Түркияда ушул убакка чейин кандайдыр бир гео-
саясий изилдөөлөр жүргүзүлмөк тургай, «геосаясат» деген окуу 
сабагы да окутулган эмес экен. Жадагалса Түркиянын Улуттук 
Коопсуздук Академиясында да «Түркиянын геосаясаты» деп 
аталган сабак 1995-жылдан баштап гана окутула баштаган.2

1  См. Suat İ. Көрсөтүлгөн эмгек, 11 б. 
2   Ошол эле жерде.
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Жогоруда айтылгандай, негизинен 2000-жылдардан баштап 
Түрк Республикасында аткарылган расмий жана расмий эмес иш-
аракеттердин натыйжасында бир топ түрк окумуштуулары ушул 
убакка чейин калыптанып калган боштукту толтуруп, байыркы 
жана орто кылымдардагы түрктөргө таандык болгон улуттук 
жалпылыктарды, алардын ой жүгүртүүлөрүн, Осмон империясы-
нын чыныгы тарыхын, түрктөрдүн Азиядагы, Европадагы жана 
Африкадагы геосаясий жана геостратегиялык ишмердүүлүгүнүн 
бурмаланбаган мүнөздөмөсүн изилдеп, алардын бурмаланбаган 
тарыхын сүрөттөп, аларды аналитикалык жактан түшүндүрүп, 
дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатында илимий эмгектер-
ди жарыялашкан.1

Ушул убакка чейин калыптанып калган боштукту толтуруу, 
түрктөр тарабынан узак убакыт бою жүргүзүлүп келген күч гео-
саясатын изилдөө (согуштук кубаттуулуктун баалуулугун ана-
лиздөө, анын элдерди бириктирүүдө, ошондой эле мамлекеттер-
ди түзүүдө жана кыйратууда ээлеген орду ж.б.), алардын өткөн 
мезгилдеги глобалдык маданияттагы жана цивилизациялык 
геосаясаттагы ээлеген ордун жана маанилүүлүгүн,  ошондой эле 
ХХ-кылымдагы таптык-идеологиялык геосаясатка катышуусун, 
өлкөнүн глобалдык саясий-экономикалык жана транс улуттук 
геосаясий «тартиптеги» кызыкчылыктарын жана максаттарын 
изилдөө жана башка ушул сыяктуу иш-аракеттердин баары Түр-
киянын геосаясий абалын өлкө ичиндеги жана бүткүл дүйнөдөгү 
коомчулукка жеткирүү үчүн жетиштүү болгон эмес. Түрк коомун 

1 Gurun K. Türkler və Türk devletleri. İstanbul, 1981; Suat İ. Türklərin Jeopo-litik 
Konumu ve Türk Dünyası. Ankara, 1999; yenə onun.Türklerin jeopolitiği ve avrasiyaaçılıq. 
Ankara, 2005; Güvenc B. Avrupa ve Türkiye ilişkilerinin tarihi kaynakları. Gelişmesi ve 
bugünki sorunları. Ankara, 1999; Türkdoğan O. Türk Tarihinin Sosiolojisi. İstanbul,2003; 
Yavuz G. “Böyük Ortadoğu”. İstanbul, 2004; Mert B. Avrasiya Entrji savaşları. İstanbul,2005; 
Kaynak M.Büyük Ortadoğu projesi ve Türkiye üzerine stratejik analizler. İstanbul, 2005; 
Arslan B. Küresek Haclı Seferi. Ankara, 2005; 21 Yüzyılında dünya düzeni ve yönetişim. 
İstanbul,2005; Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye-nin uluslararası konumu. Ankara, 
Küre, 2008; Bügünden yarına Türk dünya– sında Stratejik bakış. İstanbul,2008; Avrasiyada 
Türk jeopolitiği. Ankara, 2009; Celalettin Y. Jeopolitik ve Strateji // http: www.turksam.
orq; və s.
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керектүү геосаясий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошон-
дой эле адамдардын массалык геостратегиялык ой жүгүртүүсүн 
калыптандыруу – заманбап түрк геосаясатчыларынын алдында 
турган маанилүү маселелер деп айтса болот.

Кээ бир авторлор Түркиянын узак убакыттан бери Европа 
бирлигине кирүүгө умтулуп жатканын жана бул багыттагы рас-
мий аракеттерин сынга алышат.Эгер Түркия, Европа Бирлигине 
мүчө болуп кирсе, ал өзүнүн геосаясий көзкарандысыздыгын 
жоготуп, бирдиктүү Европанын саясий алкагында өз алдынча 
саясат жүргүзө албай калат, ошондой эле кошуна өлкөлөр менен, 
Евразиядагы жана Ортонку Чыгыштагы түрк тилдүү мусулман 
элдери менен мамилелерин чектөөгө мажбур болот деп эсепте-
шет алар. Ошондуктан алар түрк саясатчыларын Батыштан Ев-
разияга бурулуп, «евразиялык» геосаясий багытты тандоого ча-
кырышат.1

Түрк геосаясатында, ошону менен бирге анын теориялык 
борборлорунда, батышчыл геосаясатты колдогондор менен бир-
ге неоевразиячылдык багытын колдогондордун саны да өсүүдө. 

Түрк евразиячылдарын «түрк – центристтикевразия чыл-
дар» жана «түрк-славяндык бирлик» деп аталган эки топко бө-
лүүгө болот.

Акыркы убакта, айрыкча 2003-жылы Ирак өлкөсүнө АКШнын 
аскерлери киргизилип, Европа Бирлиги Кипр маселеси боюнча 
түрктөргө каршы келген көз карашты билдирип, ар түрдүү шыл-
тоолорго таянып Түркияны өз түзүмүнө киргизбей койгондон 
кийин өлкөдө «евразиячылдык» геосаясий багытын колдогондор 
көбөйгөн. Түркиянын кээ бир улутчул жана солчул топтору, алар-
дын арасында «Ülkücülük» кыймылы, Элдик солчултоптор, Жу-
мушчу Партиясынын жактоочулары жана башка күчтөр «Алтын 
Алма Бирикмеси» деп аталган геосаясий уюм түзүшүп, Түркиянын 
Европа Бирлигине кошулуу маселесине чекит коюп, биротоло Ев-
разия тарапка багыт алуу талабын көтөрүшүүдө. Бул уюм өзүнүн 
катарына кээ бир партияларды, полициянын жана армиянын 

1 См.: Suat İ. Указ. труд, с. 19; Ali K. Altüst olan Stratejik öngötüler ve Türkiye. 
Ankara, 2007, s.3 və b.
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мурдагы офицерлерин жана өлкөдөгү көптөгөн бейөкмөт уюм-
дарын кошкон. Бул уюмга бириккендердин пикиринде, Түркия, 
Европа Бирлигинин талаптарын аткарбашы керек, себеби анын 
талаптары «Түркиянын улуттук өзгөчөлүктөрүнүн жоголушуна»  
алып келет. Алар өздөрү иштеп чыккан «регионализм»  саясатын 
ишке ашырууну сунушташат. «Регионализм»  деп аталган геосая-
сий багыттын маңызы Европа Бирлигине альтернатива боло ала 
турган биридикти, тактап айтканда «Евразия Бирлигин» түзүүдө. 
Мындай бирлик өзүнө Түркиядан тышкары Орусияны, Кытайды, 
Иранды жана башка регионалдык мамлекеттерди кошмок.1

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, СССРдын кыйрашы,  кошуна 
мамлекеттер менен геосаясий байланыш түзүүгө байланышкан 
тыйуулардын алып салынышы жана Түркия мамлекети үчүн Ев-
разия мейкиндигинде жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышы өл-
көдөгү практикалык жана теориялык геосаясаттын өкүлдөрүн 
жигердүү абалга келтирген. Бирок башка өлкөлөрдөгүдөй эле, 
Түркиядагы геосаясий илим чөйрөсү жана геосаясий борборлор, 
мурдагы саясий таасирлерден толук кутулгандан кийин, өлкө-
нүн негизги кызыкчылыктарын анализдөөнүн ордуна, геосаясат 
илимин ар түрдүү багыттагы коомдук-саясий топтордун көз ка-
раштарына жана саясий багытына ылайыкташтырып пайдалана 
башташкан.

Мисалы, саясатчылардын жана окумуштуулардын бир тобу 
евразиячылдыкты Түркиянын Батышчыл багыттан баш тартып, 
Европа менен Азиянын (Евразиянын) ортосундагы мамлекеттер 
менен элдерге бурулуусу деп түшүнүп, өлкөнүн келечектеги өнү-
гүүсүн түрк тилдүү дүйнө менен славян дүйнөсүнүн бирлиги ме-
нен байланыштырышса, башка тобу өткөн мезгилде көтөрүлгөн 
«Туран» идеясын жандандырышып, Евразия аймагындагы түрк 
тилдүү мусулман элдерин Түркиянын айланасына бириктирип, 
XXI-кылымды  «түрк кылымына» айландыруу сыяктуу улутчул 
ураандарды көтөрүшүүдө.2

Түрк евразиячылдары геосаясий анализдерди жана геосая-
1 См.: FatihA. RusyaveTürkiyedeAvrasyaçılık. İstanbul, 2009, s. 162 – 163
2  Бул тууралуу кошумча маалыматты төмөнкү материалдан карагыла: NecatiG. 

TurançılıkTarihininkaynakları. İstanbul, 1999; Fatih A. Указ. труд, и др. 
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сий теорияларды чоң илимий изилдөөлөрдү жана терең теория-
лык ой жүгүртүүлөрдү жүргүзүү үчүн пайдаланбастан, алардын 
айланасына ар түрдүү эмоционалдык ураандарды жана чакы-
рыктарды пайдаланып, калктын интеллектуалдык катмарын 
эмес, негизинен жакыр катмарын бириктирүү үчүн пайдаланы-
шат1. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, дал ушул нерсе түрк евра-
зиячылдыгынын негизги өзгөчөлүгү болуп саналат. Мындай 
нерсе заманбап орус евразиячылдарына да тиешелүү экенин 
белгилеп койуу зарыл. 

Орусиядагы жана Түркиядагы көптөгөн «евразиялык» гео-
саясий борборлор, чынында, ушул субрегиондо жайгашкан өл-
көлөрдүн жана элдердин цивилизациялык чек араларын, этно-
диний жана маданий коомдорду, ушул өлкөлөрдүн ортосундагы 
геосаясий, геоэкономикалык жана геостратегиялык мамилелер-
дин тарыхын, алардын негизги максаттарын, улуттук кызык-
чылыктарына байланышкан айырмачылыктарын жана  жалпы-
лыктарын аягына чейин жакшылап изилдешкен эмес. Мындай 
борборлордун геосаясий корутундулары жана геосаясий ой-пи-
кирлери начар. «Адриатикадан Кытайга чейинки түрк тилдүү 
мамлекеттер жана элдер» деп аталган идеяга окшогон башкада-
гы идеялар, Түркия менен Кытайдын, Түркия менен Орусиянын 
ортосундагы географиялык-геостратегиялык, улуттук-маданий 
мамилелер жана башка геосаясий маселелер географиялык жана 
геосаясий жактан дагы деле толук изилдене элек.

Фатих Акгюль түрк евразиячылдыгынын үч негизги агымын 
бөлүп көргөзгөн. Булар төмөнкүлөр: консерваторлор, улутчул-
дар жана социалисттик көз караштагы солчулдар.2

Консервативдик евразиялык багыт, автордун пикиринде, 
Түркиянын азыркы тышкы иштер министри А.Давутоглу та-
рабынан жүргүзүлүп жаткан тышкы саясат концепциясында 
чагылдырылган. «Неоосманизм» деп аталган геосаясий кон-
цепцияга негизделген булагым Түрк Республикасынын геосая-
сий статусун эл аралык аренадагы «дүйнөлүк мамлекет» деген 

1  См.: Mehmrt E. Küresel güc mücadelesinde Avrasya Jeopoligi ve Avrasyaçılık // 
Stratejik analiz, 2005, aprel, № 60, s.79 

2 См.: FatihA. Көрсөтүлгөнэмгек, 164б.
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деңгээлге көтөрүп, анын дүйнөдөгү маанилүү окуяларга толук 
кандуу катышуусун камсыздоого багытталган. Давутоглунун 
концепциясы боюнча, Түркия, Европа Бирлиги менен кызматта-
шуунун жана АКШнын стратегиялык шериктеши болуунун ар-
тыкчылыктарын пайдаланып, Орусиянын евразиялык аймакта 
жүргүзгөн славяндык евразиячылдык саясатына (Орусиянын 
Греция, Түштүк Кипр, Арменияжана Иран менен геосаясий кыз-
матташтыгына) каршы чыгышы керек жана Түркияга жакын 
жайгашкан мамлекеттерди евразиялык бирликке бириктирип, 
бул аймакта «жаңы геосаясий күч» түзүүсү зарыл. 

Евразиячыл-консерваторлордун пикиринде, Түр кия, өзүнүн 
дүйнөлүк геосаясатын жигердүү түрдө ишке ашырып, аймактагы 
бардык өлкөлөргө карата «көйгөйлөрдү болтурбоо жана мүмкүн 
болушунча көбүрөөк алакалашуу» деген саясий принципти пай-
даланып, дүйнөлүк геосаясий аренада жаңы макамга ээ болушу 
керек. Алар Түркияны өлкөнүн заманбап экономикалык кудуре-
тин жана түрк диаспораларын пайдаланып, эл аралык аренада-
гы глобалдык геосаясий көйгөйлөргө «түрк дүйнөсүнүн өзгөчө-
лүгүн коргоо жана бекемдөө» менен жооп берүүгө чакырышат.1

Бул топтун ишмердүүлүгү Евразия аймагындагы түрк тилдүү 
мусулман коомдору жана башка өлкөлөр менен кызматташууну 
күчөтүүгө, Орусия менен болгон мамилени геосаясий жактан тең 
салмакташтырууга, ошондой эле кошуна өлкөлөр менен болгон 
бардык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган.

Улутчул көз караштагы евразиячылдар «евразиялык тура-
низм» идеясына таянып, түрктилдүү элдердин баарын бирик-
тирүүнү жана пантюркизм идеясын, тактап айтканда «заман-
бап түрктилдүү элдердин биримдиги» идеясын жандандырууну 
каалашат. Улутчул топтор өздөрүнүн саясаттарын Орусия менен 
биргеликте жүргүзүүгө каршы эмес экендиктерин да белгилеп 
койуу керек. Алар келечекте «орус-славян бирлиги» жана «түрк 
тилдүү элдердин бирлиги» түзүлүп, алар чоң бир геосаясий би-
римдикке биригип, ал биримдик эң күчтүү жана эң чоң геосаясий 
күч болуп, евроатлантикалык күчкө каршы турушу мүмкүн деген 

1  Ошол эле жерде.
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идеяны деле фантазия катары карашпайт. 
Солчул социалисттик көз караштагы саясий күчтөр жана 

стратегиялык борборлор, ошондой эле бул геосаясий теорияны 
журналдарда, гезиттерде жана башка басылмаларда жайылткан-
дар Түркиядагы евразиячылдардын үчүнчү негизги тобу болуп 
саналат. Бул топтун өкүлдөрү өздөрүн карама-каршылыксыз 
ататүркчүлөр катары көргөзүшүп, Евразия аймагында «элдик 
мамлекет» идеясын ишке ашырууну, ошондой эле бул аймак-
тагы бардык элдерди жана мамлекеттерди жалпы кызыкчы-
лыктардын негизинде бириктирүү аркылуу «тынч жана ийги-
ликтүү» Евразиялык Бирлик түзүүнү өздөүнүн максаты катары 
белгилешкен. Түркиянын солчул евразиячылдары «Айдынлыг» 
журналынын, «Улусал» телеканалынын жана Жумушчу Партия-
сынын айланасына биригишип, антиатлантизмидеясын жайыл-
тышууда. Алар ошондой эле Орусия, Кытай, Орто Азия жана баш-
ка өлкөлөр менен «элдик бирлик»  түзүү идеясын жайылтышып, 
Түркияны Атлантикалык кызматташуудан чыгып, анын ордуна 
Евразия кызматташтыгына кирүүгө жана мындай кызматташуу 
аркылуу бүтүн аймактын ийгиликтүү жашоосун камсыз кылууга 
чакырышат.

Түрк геосаясий чөйрөсүндө евразиячылдарды мынданда ке-
ненирээк классификациялоо аракеттери бар. Мисалы, Мехмет 
Ачабардык евразиячылдарды алты топко бөлүп, аларга Султан 
Галиевдин «Социалисттик Туран мамлекети»1 дегенидеясын 
жактоочуларды, окумуштуу-геосаясатчы Аттила Илхандын «Ке-
малисттик евразиячылдык» деген теориясын жактоочуларды, 
Жумушчу Партиясы жана Догу Перинчек тарабынан жакталган 
евразиячылдыкты, «Улусал» жана «Жаңы Евразия» журналда-
рынын айланасына бириккен «евразиячыл-улутчулдарды», Түр-
киянын стратегиялык изилдөө борбору (ASAM) тарабынан су-
нушталган «евразиячылдыкты», «Заман» гезитинин айланасына 

1 Султан Галиев татар түрктөрүнүн лидери жана социал-демократ болгон. 
Ал СССР өлкөсүндө жогорку башкаруу деңгээлине жетишип, Орто Азиянын, 
Түштүк Кавказдын жана Анатолиянын түрктөрүн бирдиктүү социализм байра-
гынын астында бириктирүүгө аракет кылган. Орусияда ал түрк улутчулу ката-
ры белгилүү болсо, Түркияда орусиячыл катары белгилүү болгон. 
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бириккен «евразиячыл-консерваторлорду» жана ушул топко 
кирген «Евразиялык диалог платформасын»1 кошкон. 

Суат жана Аттила Илхан деген түрк изилдөөчүлөрү евразия-
чылдарды эки чоң топко бөлүп, алардын биринчисине Дугин 
жана Жириновский сыяктуу орус геосаясатчыларынын идеяла-
рын колдоп, «орус-түрк» геосаясий бирлигин колдоп, аны ишке 
ашырууга аракет кылган топторду кошушат (буларга Түркия-
нын Жумушчу Партиясы, «Айдынлыг» журналы, «Улусал» кана-
лы жана ага жакын болгон «Түркиянын өнөр жай иш адамдары 
ийримин» /TUSIAD/ кошушса, экинчи топко «түркистандык-бор-
бордук евразиялык багытты» жактаган геосаясатчыларды ко-
шушкан. Бул топко авторлор өздөрүн да, тактап айтканда, Анил 
Чеченди жана «Yeni Çağ» изилдөө тобун, Намик Камал Зейбак-
ты, ASAMжана Евразиялык Телевидениени кошушкан.2 Автор-
лордун пикиринде, жогоруда айтылган эки топтогуларды тең 
төмөнкү жалпы белгилер бириктирет: алар ататүрк сыяктуу ой 
жүгүртүшөт, Батышка каршы чыгышат жана Түркиянын Европа 
Бирлигине кирүү аракеттерин жигердүү Евразиячыл саясатка 
алмаштырууну сунушташат.3

Заманбап түрк евразиячылдарынын арасынан «улутчул ев-
разиячылдыкка» жакын геосаясий көз карашты Стратегиялык 
изилдөөлөрдүн Мармаралык Вакфы жана анын төр агасы Аккан 
Сувер билдиришкен. Алардын теориясы боюнча, Евразия мей-
киндиги, географиялык жактан алып караганда эки өзүнчө кон-
тиненттин бирикмеси болгону менен, геомейкиндик жагынан 
алып караганда, эки континенттеги өлкөлөрдүн улуттук-адеп-
тик жана коомдук жүрүм-турум нормаларын, ой жүгүртүүлөрүн 
жана баалуулуктарын калыптандырып, аларды «глобалдык гео-
саясий биримдикке» айландыруучу субрегион болуп саналат. 

Аккан Сувер жана Мармаралык топ бир нече жылдардан 
бери эки континенттин тең элдеринин жана мамлекеттеринин 

1   См.: MehmetA. “Avrasyaçı YaklaşımınTürkiye ÇeşitlenmeleriveTürkdün-
yasınınGeleceği. Bağımsızlıklarının Onuncu Yılında Turk Çümhuriyyetleri. İstanbul, 2002, 
s. 161-162 

2  См.: Suat İ. Türklerin jeopolitiği ve avrasiyaçılıq. Ankara, 2005, s.212– 213 
3 Ошол эле жерде.
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арасында «Евразиялык Бирлик» идеясын жайылтып келишүүдө, 
жана андан тышкары, жыл сайын Стамбулда өздөрүнүн расмий 
жана расмийэмес өкүлдөрүнүн катышуусунда саммит өткөрү-
шүп, ал саммиттерде Адриатикадан Кытайга чейинки килейген 
геосаясий мейкиндикте Европа Бирлигине окшогон «Евразия-
лык Бирлик» түзүү идеясын пропагандалашат.1

Түркиянын бардык евразиячыл агымдары өздө рү нүн геосая-
сий көзкараштарын Ататүрктүн идеяларына негиздөөгө аракет 
кылышат. «Неоосманизм» идеясын карманган консерваторлор-
да, оңчул улутчул күчтөр даөздөрүнүн геосаясий көз карашта-
рын Ата түрккө байланыштырышат. Мисалы, азыркы бийликтин 
өкүлдөрү, Ататүрктүн евразия аймагында Ленин менен кызмат-
ташканын көп учурда азыркы учурдагы Түркиянын башында 
турган Адилеттүүлүк жана Өнүгүү Партиясы менен Медведев-
Путиндик өкмөттүнортосундагы кызматташуу менен салышты-
рышат.

Консервативдик евразиячыл агымдар деле Түркиянын азыр-
кы саясатын Ататүрк жүргүзгөн саясатка байланыштырышкан. 
Ататүрк, Түрк Республикасын тургузуп жатканда, пантүркизм 
жана туранизм идеяларынан бир аз четтеп, Түркиядан башка 
жерлердеги түрк тилдүү элдерге этияттык менен караган, ошон-
дой эле империалисттик саясат жүргүзүүдөн баш тартып, Түркия 
аймагынын ичинде эле маданий улуттук мамлекет курган деп 
эсептешет алар. Ал «Өлкө ичиндеги тынчтык – бүткүл дүйнөдө-
гү тынчтык» деген ураанга таянып, бардык мамлекеттер жана 
элдер менен жалпы кызыкчылыктардын алкагында цивилиза-
циялык мамилелерди курган. Андан тышкары ал реакциячыл 
улутчул идеялардан баш тартып, эл аралык аймактык саясат 
жүргүзгөн.

Консервативдик евразиячылдардан айырмаланып, улутчул-
евразиячылдар, Ататүрктүн мезгилинде жүргүзүлгөн саясат ев-
разиялык туранизм идеясынын негизин түзгөн деп эсептешет. 
Алардын пикиринде, Ататүрк жүргүзгөн саясаттын тамыры түрк 
дүйнөсүнүн биримдиги деген идеяга барып такалат. Ата түрктүн 

1  См.: AvrasiyaEkonomiZirvesi. 5-7 mayis, İctanbul, 2010
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боштондук күрөшүндө жана евразиячыл саясатында пантүркизм 
жана туранизм идеясы бар болгон деп эсептешет алар. Алардын 
ою боюнча, Ататүрк, ошол мезгилде эле, СССР келечекте жок бо-
лоруна жана Орто Азия менен Түштүк Кавказдагы түрктилдүү 
элдер бир пикирге келип, бүткүл дүйнө түрктөрү биригишерине 
ишенген, жана ошондуктан Түркияны ушундай нерсеге даяр бо-
лууга чакырган.

Түркиянын солчул евразиячылдары өздөрүнүн геосаясий 
идеяларын негиздөө үчүн Ататүрк баштаган «антиимпериалист-
тик саясатты» мисал келтиришет. Ататүрк негиздеген жарандык 
«улуттук» мамлекет чет жерлик империялардын эзүүсү астында 
жашаган евразиялык элдерге үлгү боло алат деп эсептешет алар.

Жогоруда көрүнүп тургандай, Ата түрктүн геосаясий көз ка-
раштары азыркы түрк геосаясатчыларынын идеяларында ча-
гылдырылган жана андан тышкары алардын ишмердүүлүгүндө 
көп пайдаланылат.

Бирок, Түркияда, Ататүрк жүргүзгөн евразиячылдык саяса-
ты заманбап Түркиядагы евразиячыл агымдардан такыр башка-
ча деп ойлогондор да бар. Мынтип ойлогондордун пикиринде, 
Ататүрк жүргүзгөн геосаясатта «улут» деген түшүнүк, азыркы 
түрк улутчулдарынын көз караштарынан айырмаланып, эч ка-
чан «бөлүп-жаруучу» мааниге ээ болгон эмес. Ататүрк жүргүзгөн 
геосаясаттын негизинде «географиялык жактан тагдырлары ок-
шош болгон элдердин биргелешип жашоосу, алардын кылымдар 
бою калыптанып келген жалпы тарыхын жана маданиятын сак-
тоо, шовинисттик, этникалык жана диний дискриминациядан, 
ошондой эле элди бөлүп-жаруучу улутчулдуктан оолак болуу 
идеясы» турган деп эсептешет алар.1

Хамза Эроглынын пикиринде, түрк улутчулдугун башка-
лар терс кабыл албашы үчүн, Ататүрк, өз өмүрүнүн аягына че-
йин «миллиетчилик» (национализм) деген терминдин ордуна 
жумшагыраак угулган «улусчулуг» деген терминди колдонгон. 
Бүгүнкү күндө орус жана түрк евразиячылдары «евразиячыл» 
деген терминди «бир регионго же бир аймакка таандык» деген 

1 См.: См.: Hemze E. Türk inkilab tarihi. Ankara, 1990, s. 391 – 392.
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мааниде пайдаланышат. Ата түрктүн мекенге карата сүйүү жө-
нүндө оюн азыркы күндө «патриот» деген сөз менен кеңири тү-
шүндүрүүгө болот. 

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор
1. Осмон-түрктөрүнүн геосаясий көз караштары жана 

ишмердүүлүгү жөнүндө айтып бергиле.
2. Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Ата түрктүн 

геосаясий көз караштарын анализдегиле. 
3. Түркиянын «кансыз согуш» мезгилиндеги геосаясий 

теорияларын анализдеп бергиле.
4. Заманбап Түркиядагы геосаясий теорияларды жана 

агымдарды анализдеп бергиле. Түркиядагы евразиячылдыктын 
центристтик, оңчул жана солчул багыттарын түшүндүрүп 
бергиле.

I–VI – бөлүмдөр боюнча пайдаланылган 
адабият жана маалымат ресурстары:

Азербайжан тилинде
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VII БӨЛҮМ

ГЕОСАЯСАТ ЖӨНҮНДӨ ИЛИМДИН ПАЙДА БОЛУШУ 
ЖАНА ӨНҮГҮШҮ 

(геосаясат тууралуу түшүнүк, геосаясат тарабынан 
изилденүүчү нерсе, геосаясаттын категориялары, 

мыйзамдары, милдеттери, методологиясы) 

§ 7.1. Геосаясат тууралуу түшүнүк

«Геосаясий илим» деген термин дүйнөлүк саясаттаануу или-
минде бир кылымдан ашуун убакыттан бери колдонулуп келе 
жатат. Ошондой эле бир кылымдан бери геосаясаттын маңызы, 
анын канчалык деңгээлде илим экендиги жана анын илим ката-
ры изилдеген нерсеси тууралуу талаш-тартыштар уланып келе 
жатат.

Геосаясат жаш жана динамикалык илим. Адамдын саясий ой 
жүгүртүүсү өзгөргөн сайын геосаясат да ошого жараша өзгөрүп 
турат.

Классикалык геосаясатта жана заманбап геосаясатта да 
азыркы мезгилге чейин «геосаясаттын универсалдуу формула-
сы» деген түшүнүк жок. Чынында, калыптанып жана өнүгүп келе 
жаткан бардык коомдук илимдердин деле абалы ушундай.

Геосаясаттын илим катары калыптануусу XIX-кылымдын ая-
гында башталган. Ал өзүнө саясий географиядан көп нерселерди 
сиңирип алган жана 1950-жылдарда илим катары калыптанып 
бүткөн.

Улуу географиялык ачылыштар мезгилинде эле негизде-
лип калган «саясий географиядан» адамдар таптакыр башка 
нерселерди күтүшкөн. Окумуштуулардын пикиринде, саясий 
география төмөнкү милдеттерди аткарышы керек болгон: Улуу 
географиялык ачылыштар мезгилинде топтолгон көптөгөн маа-
лыматтарды жалпылоо, жаңы географиялык жана саясий бай-
ланыштарды, максаттарды систематизациялоо, жаңы жана эски 
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дүйнөнүн географиялык картасын жаңыдан түзүү ж.б. 
Мунун баары географтардан чоң аракетти жана эмгекти та-

лап кылган. Көптөгөн изилдөөчүлөр «саясий география» «гео-
саясаттан мурда» пайда болуп, негизинен «каттоо» милдетин 
аткарган деп эсептешет.

Классикалык геосаясатчылар «саясий географияны» баары-
нан мурда жаңы аймактарды «башкаруу» жана жаңы геосаясий 
жагдайларга байланышкан «чечимдерди кабыл алуу» маселеле-
лерин камтыган илим катары карашкан.

«Саясий география» илимин немец окумуштуусу Фридрих-
Ратцел (1844 – 1904) өзүнүн 1897-жылы жазылган «Саясий геог-
рафия» деген эмгегинде негиздеген, ал эми «геосаясат» деген 
түшүнүктү жыйырма жылдан кийин илимий адабиятка Рудольф 
Челлен (1864 – 1922) деген швед тектүү окумуштуу-германофил 
киргизген.

Рудольф Челлен өзүнүн «Мамлекет – жашоо түрү сыяктуу» 
деп аталган эмгегинде геосаясатты «так белгиленген бир мей-
киндиктеги дайыма өнүгүп жана кеңейип туруучу тирүү геогра-
фиялык жана биологиялык организм болуп саналган мамлекет 
жөнүндө илим» деп мүнөздөйт.

Ф. Ратцельдин теориясы боюнча, геосаясатмамлекеттин ай-
лана-чөйрөгө, баарынан мурда мейкиндикке карата мамилесин 
изилдеп, мейкиндиктеги мамилелерге байланышкан көйгөйлөр-
дү чечүү максатын көздөйт.

Ратцельдин пикиринде, геосаясат – булгеографиялык маа-
ниде түшүндүрүлгөн саясат. Геосаясаттын башка коомдук илим-
дерден көз карандысыз изилдей турган нерсеси жок. Ал саясатка 
жана саясий көрүнүштөргө көбүрөөк басым жасап, аларга геогра-
фиялык түшүндүрмө берүүгө жана алардын географиялык жак-
тарын анализдөөгө умтулат.

Мурдагы СССР жана башка социалисттик өлкөлөр дөгү гео-
саясаттын тарыхы абдан кызыктуу жана татаал. 

Орус геосаясаты 1917-жылга чейин дүйнөдөгү алдыңкы гео-
саясий агымдардын бири болуп саналгандыгына карабастан, 
революциядан кийин бийликке келген большевиктер бул илим-
ге расмий эмес түрдө тыйуу салып койушкан. Ошондуктан бул 



Али Гасанов278

өлкөдө жана башка социалисттик өлкөлөрдө геосаясат илими 
ХХ-кылымдын дээрлик 80-жылдарына чейин империалисттик 
мамлекеттердин аймактык экспансияларын актаган буржуазия-
лык жалган илим деп эсептелинген. Ал эми бул илим тарабынан 
изилдене турган нерселер негизинен «экономикалык жана сая-
сий география» илимине жүктөлгөн.

XX-кылымдын 80-жылдарынан баштап бүткүл социалисттик 
дүйнөдө, ошонун ичинде СССРда дагы, илимий ой жүгүртүүнүн 
бул багытына башкача баа бериле баштаган. «Геосаясат илими-
не» карата мамиле бара-бара өзгөрүп, ал буржуазиялык жалган 
илим деп аталбай калган. Ошол мезгилден баштап социалисттик 
өлкөлөрдө геосаясат илимине төмөнкүдөй мүнөздөмө бериле 
баштаган: Геосаясат илими мамлекеттердин тышкы саясатын 
ар түрдүү географиялык факторлор менен аныктаган батыштык 
саясий концепция. Мындай факторлорго төмөнкү нерселер ки-
рет: мамлекеттин мейкиндиктеги жайгашуусу, табигый ресурс-
тардын бар же жоктугу, климаты, калкынын жыштыгы, калктын 
санынын өсүү ылдамдыгы ж.б. 

СССРда 1917 – 1991-жылдарда геосаясий деп аталган илимий-
изилдөө борборлору болгон эмес. Бирок айрым институттарда 
жана аскердик академияларда Советтер Союзунун Коммунист-
тик Партиясынын Политбюро мүчөлөрү үчүн жашыруун баянда-
малар жана кызматтык материалдар даярдалган. Мындай мате-
риалдарга изилдөөчүлөрдү жолотушкан эмес. Өлкөнүн тышкы 
саясаты, башка мамлекеттерге карата стратегиялык мамилеси 
жана жалпы геосаясаты анын стратегиялык кызыкчылыктарын-
да чагылдырылган. Өлкөнүн жогорку окуу жайларында «геосая-
сат» сабагы окутулган эмес. Бирок ошентсе да студенттерге сая-
сий география, топография, саясат таануу, согуштук стратегия 
жана башка ушул сыяктуу сабактардын алкагында геосаясий би-
лим берилген. 

CCCР кулагандан кийин бардык дүйнөдө, ошонун ичинде 
мурдагы социалисттик өлкөлөрдө да, геосаясий изилдөөлөр кү-
чөп, геосаясат илими тарабынан изилдене турган нерселер жана 
бул илимдин категориялары кеңейип, геосаясат илими дүйнөдө-
гү окуяларга таасир берүүнүн куралы болуп калган.Геосаясатка 
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карата мамиленин өзгөрүүсү, албетте, биринчи кезекте, геосая-
саттын көптөгөн тармактарынын илимий базасынын кеңейиши-
не байланыштуу болгон.

Салттуу классикалык геосаясат тарабынан изилдене турган 
нерселер мамлекеттин аймагын жана калкын, анын мейкин-
дик жана цивилизациялык мүнөздөмөлөрүн, аскердик кубат-
туулугун, коопсуздугун, аймактык экспансиясын жана башка 
геосаясий жана геостратегиялык факторлорду камтыса, заман-
бап геосаясат мамлекеттин саясий-экономикалык, технология-
лык, финансылык, инновациялык жана энергетикалык (ошонун 
ичинде аскердик) мүмкүнчүлүктөрүн, анын эл аралык аренада-
гы кубаттуулугун жана имиджин, дүйнөлүк окуяларга тийгизген 
таасирин, маданий өнүгүүсүн, глобалдык маалыматтарды жана 
коммуникациялык технологияларды пайдалануу мүмкүнчүлү-
гүн,виртуалдык таасир чөйрөсүн жана башка ушул сыяктуу нер-
селерди изилдеген илимий багытка айланууда. 

Заманбап геосаясаттын өзгөрүүсү менен бирге анын илим ка-
тары изилдей турган нерселери да өзгөрөт. Ошону менен бирге 
дүйнөлүк тартиптин бардык негиздери, дүйнөлүк тартипке ст-
ратегиялык жана саясий баа берүүнүн критерийлери да өзгөрүп, 
заманбап мамлекеттердин кубаттуулугу алардын мейкиндикте-
ринин чоңдугу жана согуштук кудурети менен эмес, негизинен 
жогоруда айтылган факторлор менен ченелери да далилденүүдө.

Изилдөөчүлөр, бүгүнкү күндөгү мамлекеттердин кубаттуулу-
гу, алардын дүйнөдөгү таасирдүүлүгү жана эл аралык имиджи 
алардын мейкиндиктеринин чоң дугу, калкынын саны, табигый 
ресурстарынын молдугу жана аскердик кубаттуулугу менен эмес 
(бул факторлор азыркы күндө деле өз маанилүүлүгүн жоготпо-
гонуна карабастан), геоэкономикалык критерийлер жана жого-
руда айтылган факторлор менен ченелет деп эсептешет.

Заманбап геосаясатта колдонулган идеялар менен теория-
лар көбүнчө экономикалык жана цивилизациялык жолдорго 
негизделип, геосаясаттын академиялык илимге жана саясий 
тажрыйбага (турмушта колдонулуучу геосаясатка же геострате-
гияга – А.Г.) айланашына шарт түзүүдө.
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Азыркы мезгилдеги академиялык геосаясат дүйнө лүк гео-
саясий окуялардын кайталанмасын кайрадан карап чыгуу ар-
кылуу дүйнөлүк тартиптин жана анын түзүлүшүнүн өзгөрүүсүн, 
мамлекеттердин геосаясий сыр белгилерин жана векторлорун, 
ошондой эле улуу державалардын кыйрашынын себептерин 
изилдеп, тийиштүү корутундулардын негизинде илимий божо-
молдорду берет.

Заманбап геосаясат биринчи кезекте тарыхый жана заман-
бап геосаясий мыйзам ченемдүүлүктөрдү изилдеп, жалпылайт. 
Андан тышкары, саясий жана диний артыкчылыкка, география-
лык экономикалык детерминизмге жана башка өзгөчөлүктөргө 
негизделген көп стандарттуу теориялык-методологиялык ык-
малардан баш тартат.

Азыркы мезгилдеги практикалык геосаясатта, изилдөөчү-
лөр эки агымды бөлүп көргөзүшөт. Булар – прагматизм жанаи-
деализм.

Прагматиктер, классикалык геосаясий идеялар менен тео-
рияларга таянып, мамлекеттер аралык жана мамлекеттердин 
ичиндеги конфликттерге баа берүү жана аларды чечүү, эл ара-
лык мамилелерди жана мамлекеттик башкаруу системасын ку-
руу, алардын ортосундагы айырмачылыктарды жана алардын 
дүйнөлүк саясатка тийгизген таасирин аныктоо, учурдагы эл 
аралык тартипке баа берүү, күч колдонуунун түрлөрү жана баш-
ка ушундай нерселер менен алектенишет.

Геосаясатчы-идеалисттер эл аралык укук нормаларынын 
артыкчылыгына басым жасашып, эл аралык мамилелердин ади-
леттүү, гумандуу болушун жана «либералдык дүйнөлүк чөйрө» 
деген идеянын ишке ашуусункаалашат. 

Азыркы мезгилдин геосаясатында идеализм эмес, прагма-
тизм үстөмдүк кылат жана ал көбүрөөк пропагандаланат.

Бул эки геосаясий багытты изилдеп, аларды ишке ашыруу 
үчүн биз саясий географияны, айрыкча анын мамлекет таануу, 
саясий регионалистика, аймактык саясат жана электоралдык 
география сыяктуу тармактарын пайдаланабыз.

Ошентип XXI-кылымдын жана үчүнчү миң жылдыктын гло-
балдык маселелери, ошондой эле мамлекеттер аралык мами-
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лелерге жана дүйнөлүк тартипке байланышкан абал, геосаясат 
илиминин мазмунуна жана геосаясат тарабынан изилдене тур-
ган нерселерге таасир тийгизип, анын категорияларынын өзгө-
рүүсүнө жана кеңейишине алып келет.

Дүйнөлүк коомчулуктун муктаждыктары жана келечектеги 
тагдыры, бүгүнкү күндө, бүткүл адамзаттын алдына төмөнкү 
милдеттерди койууда: классикалык геосаясаттын базалык же 
негизги принциптерин, анын баа берүү критерийлерин, геосая-
сий маалыматтарын жана постулаттарын (талашсыз жоболо-
рун) башынан аягына чейин кайрадан карап чыгуу, жана аларды 
азыркы замандын талаптарына ылайыкташтыруу.

Орус изилдөөчүсү Э.А. Поздняковтун пикиринде, геосаясат-
та негизги басым физикалык чөйрө гө байланышкан фактор-
лорду жигердүү түрдө пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн ачууга 
жана мамлекеттин согуштук-саясий, экономикалык жана эко-
логиялык коопсуздугун камсыздоо максатында ал факторлорго 
таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүн ачууга жасалат. Практикалык 
геосаясат, мамлекеттин аймагына, чек арасына, ресурстарына, 
анын ичинде адамдык ресурстарды да сарамжалдуу түрдө пай-
даланууга жана бөлүштүрүүгө байланышкан бардык нерселеди 
изилдейт. 

Поздняковтун оюн кыскача билдире турган болсок, ал тө-
мөнкүдөй: геосаясат – бул мейкиндикти көзөмөл дөө жөнүндө 
билимди изилдеген илим.

Айрым изилдөөчүлөрдүн пикиринде, геосаясат илими, мей-
киндикти табигый же табият жактан алып карабастан, саясий-
стратегиялык жактан жана мамлекеттердин жеке көз караш-
тарына таянып карашат. Ошондуктан ал саясий географияга 
салыштырмалуу көбүрөөк өзгөрүп турат.

Азыркы мезгилдин геосаясаты дүйнөнү өзгөртүүнүн негиз-
ги идеясы жана куралы катары гана пайдаланбастан, алдыңкы 
өлкөлөрдүн стратегиялык саясаттарын жана бүткүл адамзаттын 
келечектеги тагдырын божомолдоодо чечүүчү мааниге ээ бо-
лууда.

Геосаясат илими мамлекетке мейкиндикти жана ал мейкин-
дикте жашаган калкты (жарандарын) мүмкүн боло турган тыш-
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кы коркунучтардан кантип коргоо жөнүндөгү системалашты-
рылган маалыматтарды же билимди тартуулайт.

Заманбап саясатчылар геосаясаттын төмөнкү белгисин анын 
өзгөчө мүнөздөмөлөрүнүн бири катары белгилешет: бүгүн-
кү күндөгү дүйнөнүн саясий жактан бөлүнүүсү анын аймактык 
географиялык жана экономикалык жактан бөлүнүүсүнө шайкеш 
келбейт. Мамлекеттердин саясий чек аралары да дүйнөнүн ма-
даний-маалыматтык жактан бөлүнүшүнө дал келбейт. Ошон-
дуктан классикалык геосаясатчылардын геосаясат илими жана 
ал изилдеген нерселер тууралуу айрым ойлору бүгүнкү күндөгү 
илимий-техникалык прогресстин алкагында кайрадан каралып 
чыгышы зарыл.

Эгер жогоруда айтылган нерселерди жыйынтыктай турган 
болсок, анда азыркы мезгилдеги геосаясатты илимий жана идео-
логиялык, теориялык жана практикалык, ошондой эле максат-
туу жана субъективдүү иш-аракеттер жүргүзүлгөн планетанын 
абалын (континентти, аймакты, өлкөнү, кургактыкты, деңизди, 
аба мейкиндигин, согуштук-космостук мейкиндикти жана башка 
мейкиндиктерди) жана ошол абалга таасир тийгизүүчү фактор-
лорду (географиялык, тарыхый, идеологиялык, демографиялык, 
маалыматтык, коргонуу, диний жана руханий, социалдык-эко-
номикалык, коммуникациялык ж.б.), өлкөлөрдүн жана өлкөлөр-
дү бириктирген бирликтердин иш-аракеттеринин негиздерин 
жана алардын геостратегиялык өнүгүүсүнө түрткү берүүчү нер-
селерди изилдөөчү илим катары мүнөздөөгө болот. 

«Americana»деп аталган америкалык энциклопедияда гео-
саясатка географиялык, тарыхый, саясий жана башка өз ара бай-
ланышкан жана мамлекеттин стратегиялык кудуретине таасир 
тийгизген факторлорду чогуу изилдеген илим деген аныктама 
берилген. 

Америкалык окумуштуу Дж. Гэдистин ою боюнча, геосаясат, 
акыр аягында, геосаясий сыр белгилерди түзүү кызматын атка-
рат.

Геосаясий сыр белги – саясий-географиялык божомолдордон 
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турган таасирдүү мыйзамдар жыйнактары. Алар өлкөнүн тышкы 
саясатынын негизин түзөт.1

Бул бөлүктүн акырын төмөнкүдөй кылып жыйынтыктасак 
болот: геосаясат, дүйнөдө болуп жаткан эл аралык, аймактык 
жана мамлекеттер аралык саясий окуяларды же жараяндарды 
түздөн түз изилдебейт (буларды «эл аралык мамилелер» деп 
аталган дисциплина изилдейт), бирок аларга таянып, ошолор-
дун негизинде тийиштүү тыянактарды чыгарат.

§ 7.2. Геосаясат илими тарабынан 
изилденүүчү нерселер

Саясат таануучулардын геосаясат илими тарабынан изилде-
нүүчү нерселер жөнүндөгү талаш-тартыштары жүз жылдай уба-
кыттан бери уланып келүүдө. Мындай талаш-тартыштар дайыма 
эле натыйжа бере бербейт, ал эми алардын айрымдары геосая-
сатты ар бир илимий тармакка таандык болгон мүнөздөмөлөр-
дөн ажыратып, анын чектерин ачык жана так аныктабайт, алар 
ошондой эле геосаясат тарабынан изилденүүчү нерселерди эко-
номика, саясат, география, согуштук стратегия, табигый ресурс-
тар, экология, эл аралык мамилелер жана тышкы саясат сыяктуу 
илимий тармактар менен алмаштырып жиберишет. 

Мындай талаш-тартыштар мурдагы СССР жана башка социа-
листтик өлкөлөрдүн илимий-изилдөө борборлорунун ишмер-
дүүлүгүндө узак убакытка чейин болуп келген. 

Мисалы, «саясий география» жана «геосаясат» пайда бол-
гон мезгилден бери бул илимдердин изилдей турган нерселери, 
милдеттери жана мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндө талаш пи-
кирлер уланып келе жатат. Геосаясат менен алектенген ар бир 
изилдөөчү ушул эки илимий тармактын изилдей турган нерселе-
ри, жалпы белгилери жана айырмачылыктары жөнүндө өзүнүн 
жеке көз карашын жана ой-пикирлерин тартуулаган деп айтууга 
да болот.

1 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Көргөзүлгөн эмгек, 26 б.
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Бирок геосаясатчылардын негизги милдети геосаясатты 
башка илимдер менен салыштыруу эмес. Алардын негизги мил-
дети – аны баарына бирдей кылып түшүндүрүү, ал эмнелерди 
изилдерин жана изилдөөдө кандай усулдарды же ыкмаларды 
пайдаланарын так аныктоо. Геосаясат деген эмне жана ал эмне-
ни изилдейт? Изилдене турган нерселерди ал кантип изилдейт? 
деген суроолорго саясат таануучулардын көпчүлүгү жүз жылдан 
бери так жооп бере албай келишүүдө. Алардын айрым жооптору 
бири-бирине окшош болсо, кээ бири бир-бирине таптакыр кара-
ма-каршы келет.

Ушул маселелер боюнча, биз жогоруда айтып өткөндөй, гео-
саясатчылар эки топко бөлүнүшөт. Булар – классикалык геосая-
сатчылар (1990-жылга чейин буларга башка геосаясий багыттар-
дын өкүлдөрүн да кошушкан) жана заманбап цивилизациялык 
геосаясатты жактоочулар.

Классикалык геосаясатчылардын арасынан геосаясаттын 
максаттары жана бул илим тарабынан изилдене турган нерселер 
жөнүндө толук түшүнүк берген адамдар Ф.Ратцель жана Р.Чел-
лен болгон.

Ф.Ратцельдин ою боюнча, геосаясат, саясий факторлордун 
өлкөнүн аймагына, калкына жана калктын маданий жүрүм-туру-
муна тийгизген таасирин изилдейт.

Р.Челлен, геосаясаттын түзүмүн жана ал изилдеген нерсе-
лерди карап чыгып, төмөнкү үч топту бөлүп көргөзгөн:

Топосаясат – мамлекеттин так белгиленген саясий айлана-
чөйрөсүн, ошондой эле ага тышкы дүйнө жана саясий шериктеш-
тер тарабынан кандай таасир тийгизилерин жана кысым көргө-
зүлөрүн изилдейт.

Морфосаясат – мамлекеттин аймагынын формасын жана 
анын көрсөткүчтөрүн изилдейт. 

Физиосаясат – мамлекеттин аймагын анын геостратегиялык 
мазмуну жана мүнөздөмөлөрү, ошондой эле физико-география-
лык сапаттары жагынан изилдейт.

Челлен, мамлекеттин жашоосунун ар түрдүү жактарын изил-
деген беш илимди бөлүп көргөзгөн. Булар – геосаясат, экосаясат, 
демосаясат, социосаясат жана кратосаясат. Автор ушул илимдер-
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дин арасынан артыкчылыкты дал ушул геосаясатка берген. Чел-
лен геосаясаттын негизги милдети төмөнкүдөй деп эсептеген: 

мамлекет тирүү организм сыяктуу өсүүгө жана кеңейүүгө 
муктаж экендигин жана анын мындай муктаждыгын дүйнө ай-
мактарын бөлүштүрүү аркылуу канааттандыруу зарыл экенди-
гин негиздеп, далилдөө.

Челлен, улуу мамлекеттер өз калкынын дайыма көбөйүп тур-
ган муктаждыктарын канааттандыруу үчүн, өздөрүнүн «жашоо 
мейкиндиктерин» алдын ала белгиленген план боюнча кеңей-
түү менен алектениши керек деп эсептеген. Мындай маселени 
чечүүдө геосаясат илими мамлекеттин негизги куралы катары 
пайдаланылат. 

Дагы бир классикалык немец геосаясатчысы К.Хаус хофер, 
геосаясатты «мамлекеттин географиялык акыл-эси» деп аныкта-
ган. Хаусхофердин теориясы боюнча, мамлекеттин геостратегия-
лык мейкиндигине жана аймактык мүнөздөмөлөрүнө туура баа 
берилиши, кылдаттык менен текшерилген саясий чечимдердин 
кабыл алынышы жана практикалык иш-аракеттердин уюштуру-
лушу – бардык геосаясий ийгиликтердин негизи болуп саналат. 

Бул жагынан алып караганда, К.Хаусхофер, геосаясатты 
«практикалык саясат жүргүзүү өнөрү» катары караган.

АКШнын классикалык геосаясатын негиздөөчүлөр дүн бири 
Н.Спайкмен, мамлекеттин коопсуздугу анын географиялык аба-
лына байланыштуу болгондуктан, геосаясаттын негизги милде-
ти – «мамлекеттин коопсуздугунун негиздерин иштеп чыгуу» – 
деген тыянакка келген.

Ошентип, эгер геосаясаттын классиктеринин эмгектерин 
жалпылай турган болсок, анда геосаясат илими тарабынан изил-
денүүчү нерселер төмөнкүлөр:

1) Планетардык мейкиндик – кургактык, суу (деңиздер жана 
океандар, дарыялар, көлдөр) жана жер шарын ороп турган аба 
кыртышы. Жер шарында миңдеген жылдардан бери деңиз ме-
нен кургактыктын, аба менен жердин, цивилизациялардын жана 
коомдордун, ошондой эле мамлекеттердин ортосунда чек ара-
ларга жана табигый ресурстарга байланышкан тирешүү жүрүп 
келүүдө; 
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2) Геосаясий жараяндар,ошондой эле дүйнөнүн геосаясий тү-
зүмүнүн калыптанышына жана кайрадан өзгөрүшүнө себеп бол-
гон окуялар; 

3) Практикалык геосаясий ишмердүүлүк, мындай иш-ара-
кеттерге мамлекеттер жана элдер тартылат, алардын сапаттык 
мүнөздөмөлөрү жана өз ара мамилелери мындай ишмердүүлүк-
түн бир бөлүгүн түзөт; 

4) Так белгиленген тарыхый жагдайлардагы ой жүгүртүү 
(билүү, таануу),улуттук дух, социалдык жигердүүлүк жана пси-
хологиялык чөйрө.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, геосаясий өзгөрүүлөр дү пайда 
кылган тиги же бул факторлор өздөрү да өзгө рүп турат. Мисалы, 
эки жүз жыл мурда, геосаясат илиминин алдында турган милдет-
тердин арасынан өзүнүн маанилүүлүгү боюнча биринчи орунда 
жалпы географиялык дүйнө, табигый-географиялык жана кли-
маттык факторлор, мейкиндик жана согуш фактору,ошондой эле 
аймактарды басып алуу жана коомдун өндүргүч күчтөрүн өнүк-
түүмаселеси турган болсо, азыркы мезгилдеги геосаясат неги-
зинен мамлекеттер ортосундагы жана бирликтер ортосундагы 
таасир чөйрөсүн (күч борборлорун), чийки заттарды, ошондой 
эле энергетикалык жана коммуникациялык мейкиндиктерди 
бөлүштүрүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдейт.

Алардын пикиринде, классикалык (салттуу) геосаясаттан 
айырмаланып, заманбап геосаясаттын негизин геоэкономикатү-
зөт. Эгер классикалык геосаясаттын өкүлдөрү фундаменталдык 
дуализмтеориясын, негизги геосаясий мыйзам ченемдүүлүк деп 
эсептешсе, заманбап геосаясатчылар, цивилизациялык геосаясат 
теориясы артыкчылыкка ээ деп эсептешет. 

XXI-кылымда, адамзат, дүйнөлүк тартиптин постиндуст-
риалдык моделинен глобалисттик моделге өт көн дөн кийин гео-
саясий жагдай да өзгөрүп, ал жаңы сапаттарга ээ боло баштаган. 
150-200-жыл мурдагы мезгилден айырмаланып, заманбап гео-
саясатчылардын ишмердүүлүгүндө биринчи планга көптөгөн 
жаңы факторлор чыккан.

Бүгүнкү мезгилдин геосаясаты, география, тарых, экономи-
ка, демография, этнография, дин таануу, экология, согуш иши, 
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согуш стратегиясы, идеология, социология жана саясат таануу 
сыяктуу илимий тармактардагы жетишкендиктерге таянып, 
таптакыр жаңы илимий тыянактарды чыгарууда.

Геосаясаттын өзгөрүшү геосаясат тарабынан изилдене тур-
ган нерселердин чектерин кеңейтти.

Заманбап геосаясат,мурдатан изилденип келген салттуу 
нерселерди изилдөөнү улантуу менен бирге төмөнкү нерселер-
ди да изилдей баштаган: мамлекеттердин жана мамлекеттер-
ден турган бирикмелердин көп тармактуу трансулуттук жана 
транспорттук-коммуникациялык системаларга, ошондой эле 
дүйнөнүн сонун мейкиндиктерине, материалдык жана руханий 
ресурстарына тийгизген таасири жана аларды көзө мөлдөө мүм-
күнчүлүктөрү, мамлекеттин өтө маанилүү чөйрөлөрдөгү кооп-
суздугу, анын улуттук коопсуздугу жана башка ушул сыяктуу 
маселелер.

Классикалык геосаясатчылар,«социал-дарвинизм», «геогра-
фиялык детерминизм», «цивилизациялык айырмачылыктар», 
«кургактык менен деңиз өлкөлөрүнүн ортосундагы түбөлүк ти-
решүү», «чоң мейкиндик», «хартленд», «римленд», «дүйнөлүк ге-
гемония», «дүй нөлүк тартип» жана башка ушул сыяктуу көптөгөн 
гео саясий теориялар менен идеяларга таянып, мамлекеттердин 
геосаясий жана геостратегиялык кадамдарын, согуштук жана ко-
лонизациялык экспансияларын пландаштыруу иштерин, ошон-
дой эле аларды согуштук-саясий, экономикалык жана маданий 
таасир аркылуу ишке ашырууну негиздөөгө аракет кылышкан. 
Ушул теориялар жаңы мезгилдин геосаясатчылары тарабынан 
«утопиялык теориялар» катары каралып, заманбап геосаясат та-
рабынан изилденбей калды.

Бүгүн күндө ядролук октор менен жабдылган стратегиялык, 
тактикалык, баллистикалык жана башка ушул сыяктуу ракета-
лардын саны, Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде пайдаланыл-
ган согуштук учактардын санына жакындап калды. Ошондуктан 
азыркы мезгилде согуштук-саясий мейкиндиктерди кандайдыр 
бир табигый-географиялык факторлордун жардамы менен кор-
гоо тууралуу ой-пикирлер өз маанилүүлүгүн жоготуп койду. 

Кургактык менен деңиздин ортосундагы тынымсыз тире-
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шүү тууралуу идея (геосаясий дуализм тууралуу классикалык 
теория) – дүйнөлүк тарыхый өнүгүүнүн «кыймылдаткычы» де-
ген ой-пикир деле бүгүнкү күндө илимий коомчулук тарабынан 
четке кагылууда. Башка салттуу жана классикалык геосаясий 
теориялар жана идеялар деле ушул сыяктуу.

Мунун баары, албетте, салттуу классикалык геосаясий тео-
риялар менен идеялардын адамзаттын жашоосундагы ордун 
четке чыгарбайт. Бирок геосаясат, башка илимий тармактар 
сыяктуу эле, илимий-академиялык, саясий-реалисттик, тарыхый 
жана практикалык илим болуп саналат. Геосаясат илими эмнени 
изилдеши керек экенин, адамзаттын илимий-теориялык жана 
практикалык муктаждыктары аныкташы керек.

XXI-кылымда биринчи планга согуштук жана финансылык 
маалыматтар, маалыматтык технологиялар жана инновациялар, 
руханий-маданий жана башка ушул сыяктуу факторлор чыкты. 

Булардын баары төмөнкү нерсени билдирет: мамлекет жана 
анын согуштук системасы, ошондой эле экономикасы, глобал-
дык компьютердик системаларда пайдаланылуучу маалымат-
тык-компьютердик технологиялардан көз каранды.

Геосаясат илими тарабынан изилденүүчү нерселерге, өткөн 
мезгилде жана азыркы мезгилде деле, мамлекеттердин дүйнө-
лүк жана аймактык маселелерди чечүүдөгү өз ара мамилелери 
кирет.

Бүгүнкү мезгилде, геосаясат тарабынан изилденүүчү нер-
селерге ошондой эле маалыматтык согуштар, мамлекеттердин 
бир-бирине маалыматтык-психологиялык таасир тийгизүү ара-
кеттери, коомдук пикирди калыптандыруу жана башка ушул 
сыяктуу маселелер кирет.

Жогоруда көрүнүп тургандай, геосаят тарабынан изилде-
нүүчү конкреттүү нерселер дайыма өзгөрүп тургандыгына кара-
бастан анын жалпы изилдей турган нерселери туруктуу мүнөзгө 
ээ.

Дүйнөлүк саясат, бүгүнкү күндө глобалдык, көп полюстук, ар 
тараптуу жана көп деңгээлдүү мүнөзгө ээ болгондуктан ар бир 
мамлекеттин «чыныгы статусу» анын мейкиндигинин чоңдугу 
жана калкынын көптүгү менен аныкталбай калды. Мындай «ста-
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тусту» аныкташ үчүн геосаясатчылар комплекстүү жана көп дең-
гээлдүү изилдөөлөрдү жүргүзүшү керек.

Заманбап геосаясат илими мамлекеттин узак мөө нөт түү 
улуттук кызыкчылыктары жана мейкиндигинин мүнөздөмөлө-
рү менен булардын негизинде жүргү зүлгөн саясаттын ортосун-
дагы өз ара байланышты дагы изилдеши керек.

Мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарын жана алар дын не-
гизинде жүргүзүлгөн саясатты ар ким өзүн чө түшүнүшү мүмкүн. 
Булар, демейде, мамлекет лидерлеринин мүнөзү, көз караштары, 
айлана-чөйрөгө жана дүйнөгө карата мамилеси, өз өлкөсүнүн 
кызыкчылыктарына жана мүмкүнчүлүктөрүнө берген баасы, 
карманган стратегиялык доктринасы жана башка ушул сыяктуу 
нерселер менен аныкталат.

XX-кылымдын ортосунан баштап, илимий-техникалык рево-
люциянын натыйжасында, геосаясат тарабынан изилдене тур-
ган конкреттүү нерселерге техникалык-экономикалык жараян-
дар (процесстер)да кирген. 

Өткөн кылымдын аягында илимий-техникалык про гресс, 
табигый кендерди өндүрүү жана иштетүү, таш тандыларды иш-
тетүү, экологиялык көйгөйлөр, эмгек ти бөлүштүрүү, экономи-
калык процесстердин глоба лизацияланышы жана башка ушул 
сыяктуу нерселердин дүйнөдөгү калыптанып жаткан геосаясий 
жагдайга тийгизген таасири андан бетер көбөйгөн.Эл аралык 
соодада, капиталдардын жана инвестициялардын мамлекеттер 
аралык кыймылында, жумушчу күчүн жана валютаны бөлүштү-
рүүдө, маалымат агымдарын күчөтүүдө жана башка ушул сыяк-
туу процесс терде деле глобализация ачык көрүнүп турат. Бул 
процесстер эл аралык жашоонун бардык тармактарына көптө-
гөн өзгөрүүлөрдү киргизип жатат. XXI-кылымда, экономикалык 
факторлор адамдардын жашоосуна андан да көбүрөөк таасир 
тийгизет, ал эми мамлекеттер аралык конфликттердин арасы-
нан биринчи орунга экономикалык конфликттер чыгат деп бү-
гүнкү күндө так божомолдоого болот. Ушундай экономикалык 
конфликттерди чечүү үчүн аскердик жана согуштук-саясий күч-
төр пайдаланылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындай 
нерсе өлкөнүн экономикалык абалынан көз каранды болот.
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Экономикалык жараяндар жана илимий-техника лык прог-
ресс, кылымдар бою калыптанып келген гео сая сий жана геост-
ратегиялык баалуулуктарды, түшү нүктөрдү жана максаттарды 
өзгөртүп, айланадагы гео графиялык чөйрөгө, экологиялык жаг-
дайга, адамдын өзүнө жана жалпы коомго көбүрөөк таасир тий-
гизе баштайт (коомдук жагдай жана табигый ресурстар өзгөрүп, 
өнөр жай иретке келтирилет, жаңы шаарлар пайда болот ж.б.). 
Ошондуктан бүгүнкү күндөгү теориялык изилдөөлөрдө жана 
практикалык сунуштарда геосаясий жагдайдын экономикалык 
факторлорун дайыма эске алуу зарыл.

Эл аралык мамилелердин бардык түрлөрүн жана бардык 
деңгээлдерин орнотууда экономикалык кызыкчылыктар жана 
улуттук коопсуздук дайыма биринчи планга чыгат. 

Планетада болуп жаткан глобалдык процесстер өздөрүнүн 
жогорку динамикалуулугу (дайыма өзгөрүп туруучулук) менен 
айырмаланып, заманбап геосаясий жагдайдын туруксуздугун 
алдын ала аныктайт.

Өлкөлөрдүн иш-аракеттерине байланышкан географиялык 
жана геостратегиялык шарттар дагы заманбап геосаясатта маа-
нилүү орунду ээлейт.

Бирок заманбап дүйнөнүн геосаясий абалын жана мамлекет-
тер менен элдердин ортосундагы мамилелердин динамикасын 
жогоруда айтылган факторлор менен гана толук мүнөздөөгө, 
ошондой эле бир өлкөнүн же бир нече өлкөдөн турган топтордун 
дүйнөлүк мамилелердеги жана дүйнөлүк саясаттагы ордун биро-
толо аныктоого мүмкүн эмес.

Заманбап геосаясатка чоң таасир тийгизген жана геосаясат 
тарабынан изилдене турган дагы бир топ олуттуу факторлор 
бар. Аларды изилдөөчүлөр төмөнкүдөй кылып түркүмдөшөт:

Дүйнө калкынын билим жана маданият деңгээлинин өсү-
шү, жаңы технологиялардын массалык түрдө колдонулушу, гло-
балдык экономиканын, илимдин жана согуштук өнөр жайынын 
улуттар аралык мүнөзгө ээ болушу ж.б;

Цивилизациялардын өнүгүүсүнүн жана маданият деңгээли-
нин өсүшүнүн дүйнөлүк диндердин абалына олуттуу таасир тий-
гизиши. Дүйнөлүк диндер кансыз жана таптык согуш аяктаган-
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дан кийин дүйнөлүк күчтөрдүн геосаясий тең салмактуулугуна 
көбүрөөк таасир тийгизе баштаган;

Геосаясий жагдайга, мамлекеттин саясий режиминин натый-
жалуулугуна, жарандардын ой жүгүртүү деңгээлине, өлкөнү же-
тектеген элитанын билимине жана мыйзамдардын коом тарабы-
нан сыйланышына карата таасирдин күчөшү;

Көптөгөн кылымдар бою коргонуунун геостратегиялык жана 
географиялык элементтери болуп келген нерселердин, тактап 
айтканда, чоң аймактардын, океандардын, деңиздердин, тоолор-
дун жана дарыялардын маанилүүлүгүнүн, азыркы мезгилдеги 
илимий-техникалык прогресстин натыйжасында жоголушу; 

Электрондук жана санариптик байланыш каражаттары өнүк-
көндүгүнүн натыйжасында көптөгөн салттуу коммуникация-
лардын маанилүүлүгүнүн төмөндөшү, ошол эле учурда өткөрмө 
түтүктөрдүн, кеме жана танкерлердин жана темир жолдордун 
маанилүүлүгүнүн күчөшү;

Эл аралык аренада чоң мамлекеттердин эмес, олуттуу или-
мий жана маалыматтык кудурети, ошондой эле өнүккөн техно-
логиялары жана көп финансылык каражаттары бар өлкөлөрдүн 
ордунун чоңураак болушу; Акыркы мезгилде «жергиликтүү со-
гуштар» көбөйүп, геосаясий жана аймактык маселелерди че-
чүүдө аскердик күч пайдаланылып, дүйнөдө согуш саясаты кү-
чөп, заманбап куралдуу күчтөрүнө, аларды даярдоого, керек түү 
нерселер менен камсыздоого жана башкарууга муктаждыктын 
күчөшү;1 Ядролук куралы бар мамлекеттердин көбөйүшү бүгүн-
кү күндө адамзатты тынчсыздандырган негизги нерселердин 
бирине айланышы; НАТОнун акырындык менен Чыгышка жа-

1  Бул жерде кеп Палестина-Израиль конфликти, Ирактагы, Югославиядагы 
жана Чеченстандагы согуштар, Армяндык-Азербайжандык Тоолуу Карабак конф-
ликти, Орусия-Грузия, Абхазия, Түштүк Осетия жана башка конфликттер жөнүндө 
болуп жатат. Анализдин жыйынтыгы көргөзүп тургандай, мындан ары, конф-
ликттер пайда боло турган жерде аскердик күч көп колдонула баштайт, анткени 
заманбап мезгилдин төмөнкү негизги карама-каршылыктары мындан да күчөйт: 
чийки зат булактары үчүн күрөшүү, экономикалык тирешүү, өтүш рыноктору 
үчүн күрөшүү ж.б.
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йылып, өзүнө эл аралык сот милдетин жана укугун ээлеп алышы 
жана мындай нерсени коркунуч катары караган кээ бир Евразия-
лык өлкөлөрдүн (Орусиянын, Кытайдын ж.б.) коопсуздукту кам-
сыздоонун жаңы чараларына кайрылуусу;

Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү демографиялык жагдай 
өзгөргөндүгүнүн натыйжасында экономикалык, социалдык, со-
гуштук, экологиялык жана башка көйгөйлөрдүн күчөшү, жана 
бул нерсенин «дүйнөдөгү чоң күчтөрдүн» геосаясий тең салмак-
туулугуна олуттуу таасир тийгизиши1. 

 § 7.3. Геосаясат илиминин категориялары 

Илимдин башка тармактарындагыдай эле, геосаясаттын 
мазмуну да анын негизги же өзөктүк илимий түшүнүктөрүндө, 
тактап айтканда, категорияларында чагылдырылган.

Геосаясат илими мейкиндикти көзөмөлдөөнүн негиздерин, 
мүмкүнчүлүктөрүн, механизмдерин жана түрлөрүн изилдейт. Ал 
эми мейкиндикти, биринчи кезекте мамлекет жана мамлекет-
терден турган биримдиктер сыяктуу саясий институттар көзө-
мөлдөйт. Бул илимдин категориялары, геосаясий мейкиндиктин 
ар түрдүү мүнөздөмөлөрүн, анын түзүлүшүн жана өнүгүү дина-
микасын чагылдырып, абдан татаал жана оор болгон геосаясий 
маселелерди түшүнүүгө жардам берет.

«Категория» деген түшүнүк классикалык геосаясатта эч ка-
чан атайын изилденген эмес. Ошондуктан классикалык геосая-
саттын өкүлдөрү, географиялык факторлордун коомдун саясий 
жана социалдык абалына тийгизген таасирлерин, коомдун өнү-
гүүсүн, саясат менен мейкиндиктин ортосундагы байланышты 
жана башка факторлорду (табигый ресурстар, калк, коомдун 
өндүргүч күчтөрү ж.б.) изилдөө үчүн, геосаясатка таандык бол-
гон категориялар менен бирге башка илимдердин да, тактап 
айтканда, географиянын (геомейкиндик жана анын мүнөздөмө-
лөрү, географиялык чөйрө, аралык ж.б.), аскердик илимдин (күч-
төрдүн ортосундагы тең салмактуулук, таасир чөйрөсү, буфер-

1 Маринченко А.И. Геосаясат. М., 2009, 7 – 8 б.
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дик аймактар, коопсуздук алкагы ж.б.), философиянын (улуттук 
кызыкчылык, улуттук идея, цивилизация ж.б) жана башка ушул 
сыяктуу илимдердин категорияларын да көп пайдаланышкан.

Классикалык геосаясат илим катары өнүгө баштаган са-
йын анын категориялары жана түшүнүктөрү да кеңейип, алар-
дын мазмуну да байый баштаган. Мисалы, айрым классикалык 
геосаясатчылар, «геостратегия» деген категорияны геосаясат 
илиминин согушка байланышкан жактарын билдирүү үчүн пай-
далана башташкан. Мындан тышкары, геосаясий лексикага 
«геостратегиянын» салттуу түшүнүктөрү болуп келген термин-
дер киргизилген. Алардын арасында «кургактык», «деңиз», «аба 
мейкиндиги», «аба күчтөрү» ж.б. 

Англосаксондук жана континенталдык европалык клас-
сикалык геосаясатты негиздөөчүлөр илимий чөй рөгө бир топ 
геосаясий түшүнүктөрдү киргизишкен. Ми салы, Маккиндердин 
«Хартленд» жана «дүйнөлүк саясаттын өзөгү» деген терминдери, 
Спайкмендин «Римленд» жана «жээктеги аймактар» деген тер-
миндери, Шмиттин «деңиз жана континенталдык күчтөр», «та-
лассократия жана теллулократия» деген терминдери, Мэхендин, 
Данилевскийдин, Милютиндин жана башкалардын «атлантизм», 
«евразиячылдык», Хаусхофердин «континенталдык блок» деген 
терминдериж.б.

Заманбап геосаясаттын өнүгүүсү менен бирге геосаясий ой-
пикирлер да өзгөргөндүктөн, бүгүнкү геосаясатчылар бул илим-
дин түшүнүктөрүн жана категорияларын кеңейтүүгө жана байы-
тууга өзгөчө көңүл бөлө башташкан.

Геосаясий түшүнүктөрдү жана категорияларды так жана ар 
тараптуу түшүнүү, ошондой эле аларды так классификациялоо 
аркылуугана заманбап дүйнөнүн геосаясий түзүмүнүн негизде-
рин жана глобалдашып жаткан дүйнөдөгү мамлекеттер аралык 
геосаясий мамилелерди көзөмөлдөөгө, улуттук жана мамлекет-
тик кызыкчылыктарды, тартипти жана динамизмди камсыз-
доодо, ошондой эле эл аралык жана аймактык интеграциялык 
процесстерде тең салмактуулукту сактоого мүмкүн болот.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, геосаясий мейкиндик жана 
аны көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ар түрдүү концеп-
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циялар, геосаясаттын тарыхынын бардык мезгилдеринде анын 
негизги категориялары катары каралып келген.

Геосаясий мейкиндик: геосаясий мейкиндик – мамлекет же 
мамлекеттерден турган биримдиктер тарабынан көзөмөлдөнүп, 
тышкы дүйнөдөн конкреттүү чек аралар менен бөлүнбөгөн геог-
рафиялык, экономикалык, саясий, административдик-укуктук, 
маданий, маалыматтык, коопсуздук жана башка ушул сыяктуу 
чөйрөлөрдү камтыган аймактардан турат.

Геосаясий мейкиндиктер өздөрүнүн статусу боюнча төмөн-
күдөй ар түрдүү топторго бөлүнөт:

1. Мамлекеттин табигый-физикалык жана географиялык ай-
мактары. 

Буларга төмөнкү нерселер кирет:
a) кургактыктагы аймактар (эң чоң кургактык аймактары 

Орусияга (17), Канадага (9,9), Кытайга (9,6), АКШга (9.4), Брази-
лияга (8,5), Австралияга (7,7), Индияга (3,3), Аргентинага (2,8) 
жана Казакстанга (2,7 млн. кв.км.) таандык, ал эми эң кичинекей 
кургактык аймактары – Ватиканга (44 гектар) жана Монакого 
(1,96 кв.км.) таандык). Кургактыктагы мейкиндиктер мамлекет-
тин аймагынын көлөмү, анын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүктөрү, 
климаты, жеринин семиздиги, пайдалуу кендеринин көлөмү, 
суусунун көлөмү, энергиянын кайра жаралуучу булактарын жа-
ратуу мүмкүнчүлүктөрү жана башка ушул сыяктуу нерселери ме-
нен мүнөздөлөт. 

б) суу мейкиндиктери; суу мейкиндиктери өздөрү да төмөн-
күдөй болуп бөлүнөт: 1) улуттук (ички) суулар. Буларга порттор-
дун суулары, булуң суулары, бухта суулары жана лиман суулары 
кирет. Булардын жээктери толук бойдон мамлекетке таандык 
жана ар биринин кеңдиги 24-деңиз милясынан ашайт; 2) аймак-
тык суулар. Буларга мамлекеттин жээктеги аймагына же ички 
деңиз сууларына тутумдаш болуп, кеңдиги 12 мильге жеткен де-
ңиз алкагы. 

Мамлекеттин суулуу бети жана аймактык сууларынын түбү 
анын эгемендүү аймагы болуп саналат. Ушундай аймактын сырт 
жагында, 200 – деңиз мильден ашпаган аралыкта ар бир суу жээ-
гиндеги мамлекет балык кармоо иштерин жүгүзүүгө акылуу. Суу 
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мейкиндигинин абалы анын кургактык менен коммуникация-
лык байланышуу мүмкүнчүлүктөрү, аралдарды жана жээктерди 
пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү, суу көлөмү жана суу астындагы 
байлыктары, балыкчылык продукциясы жана башка тамак-аш 
өнөр жайы, кеме куруу мүмкүнчүлүктөрү жана кемелеринин 
мүм күнчүлүктөрү, деңиз өнөр жайындагы жана деңиз соодасын-
дагы абалы жана башка ушул сыяктуу нерселер менен ченелет. 

в) аба мейкиндиги (кургактык жана деңиз мейкиндиктери-
нин үстүндөгү 110-км. аралыкка чейинки аба мейкиндигинен 
турат. Заманбап техникалык мүмкүнчүлүктөрдү эске алганда 
жогоруда айтылган бийиктик шарттуу мүнөзгө ээ болуп калат. 
Анткени абадан болуучу чабуулга каршы коргонуунун эң мыкты 
системасына ээ болгон мамлекеттер да 40-50-километрден аш-
кан бийиктикти көзөмөлдөй алышпайт). Ошондуктан аба мей-
киндиктериндеги чек аралар, аларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүк-
төрүнүн чегинде гана орнотулган. 

Аба мейкиндигинин маанилүүлүгү, геосаясий жа на геостра-
тегиялык жактан алып караганда, аны тынч тык жана согуш мак-
саттары үчүн пайдалануу мүм күнчүлүктөрү менен аныкталат. 
Акыркы он жылдыктын ичиндеги дүйнөлүк технологиялык жана 
илимий өнүгүүнүн натыйжасында аба мейкиндигин согуштук 
максатта гана эмес, космостук максатта жана бүткүл адамзаттын 
муктаждыктары үчүн пайдаланууда чыныгы революциялык се-
кирик болду.Бүгүнкү күндө, космос, адамзатка геостратегиялык 
көзөмөл жүргүзүүнүн эң натыйжалуу механизмдерин сунуш-
тоодо. 

2. Арктикалык аймактар(Түндүк Муз океанына караштуу 
аймактар. Булар Норвегиянын, Даниянын, Канаданын, АКШнын 
жана Орусиянын чек араларына туташ жайгашып, беш полюстук 
бөлүктөргө бөлүнгөн муз талаалары). 

3. Эл аралык аймактар (бул – бир да мамлекеттин эгемендүү 
аймагына кирбеген мейкиндик. Мындай мейкиндикке, демейде, 
мамлекеттердин юрисдикциясынан сырткары турган ачык де-
ңиздер жана алардын аба мейкиндиктери, башка деңиздер ме-
нен океандардын түптөрү, Антарктида, космостук мейкиндик, 
анын ичинде Ай жана башка планеталар кирет). 
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4. Аралаш режимдеги аймактар (мындай аймактарга деңиз 
экономикалык аймактары жана континенталдык шельфтер ки-
рет. Жээкте жайгашкан мамлекеттер мындай аймактардагы пай-
далуу кендерди изилдөөгө жана аларды иштетүүгө укуктуу.

5. Өтмө (убактылуу) режимдеги аймактар
(Мындай аймактардын статусу да эл аралык укук тарабынан 

аныкталат. Мындай аймактарга өзүн өзү башкарбаган аймактар, 
мандат менен башкарылуучу жана башка мамлекеттин камкор-
дугунда турган аймактар, статусу белгисиз аймактар, эч кимге 
таандык эмес аймактар, эки тарапка баш ийген аймактар (кондо-
миниум), протектораттар жана доминиондор кирет). 

6. Автономдук-административдик мейкиндиктин мамле-
кеттик аймактын бир бөлүгү катары каралышы (Буларга ички 
башкаруу укугуна ээ болгон федеративдик бирликтер кирет. 
Мисалы, Орус федерациясынын субъекттери (автономиялуу рес-
публикалары), француз коммуналары жана департаменттер).

7. Көзөмөлсүз мейкиндиктер.1
Эгер аймактардын статустарынын биринчи төрт түрү эл ара-

лык укук нормалары тарабынан жөнгө са лынса, бешинчи түрү, 
өлкөнүн ички жашоосунун конституциялык-административдик 
түзүлүшүнө тие шелүү. Аймактардын бешинчи түрү анын аталы-
шы айтып тургандай эле эч кандай укуктук статуска ээ болбогон 
көзөмөлсүз мейкиндик жана ал мыйзамсызрежимдер, этно-сепа-
ратисттик же куралдуу топтортарабынан башкарылат. 

Геосаясий мейкиндиктерди алардын мүнөздөрүнө, кээ бир 

1 Аймактын мындай жаңы түрү СССР кыйрап, дүйнөдө жаңы конфликт-
тер пайда боло баштагандан кийин пайда болгон. Мындай аймактар эл ара-
лык укуктун алкагынада, конкреттүү бир мамлекеттин көз карандысыз баш-
каруусунун алкагына да кирбейт. Мисалы, Тоолуу Карабактагы, Абхазиядагы 
жана Приднестровьедеги сепаратисттик бийлик башкаган аймактар эл аралык 
мыйзамга ылайык Азербайжанга, Грузияга жана Молдовага таандык, ал эми иш 
жүзүндө ал аймактар эч кимдики эмес абалда турат. Көзөмөлсүз аймактардын 
катарына Палестина мамлекетин, Түндүк Кипрдеги Түрк Республикасын, Аф-
ганистандагы талибтердин көзөмөлүндөгү аймактарды, Колумбиядагы нарко-
барондор көзөмөлдөгөн аймактарды, Дудаев мезгилиндеги Чеченстанды жана 
башка ушул сыяктуу аймактарды кошууга болот, себеби булардын макамы 
башка мамлекеттер тарабынан таанылган эмес.



Геосаясат 297

геосаясий көрсөткүчтөрүнө жана баалуулуктарына жараша дагы 
бир нече бөлүктөргө бөлүүгө боло. Мисалы, төмөнкү нерселер 
боюнча бөлүнөт:

Аймактык-географиялык көрсөткүчтөрү (аймактын көлө-
мү, деңиздин же кургактыктын аянты, рельефи, калкынын жал-
пы саны жана анын курамындагы улуттар, табигый ресурстары 
жана климаттык өзгөчө лүктөрү);

Аба жана космоско байланышкан мүнөздөмөлөрү (аба мей-
киндигиндеги чек аралары жана аларды көзө мөлдөө мүмкүн-
чүлүктөрү, аба жолдорун өздөштүрүү жана пайдалануу мүмкүн-
чүлүктөрү, космостук мейкиндикти пайдалануу мүмкүнчүлүгү, 
абада жана космосто жүрүүчү транспорттук каражаттары, жер-
дин айланасын, космостук мейкиндикти жана планеталар ара-
лык согуштук агрессияны көзөмөлдөө мүмкүнчүлүктөрү);

Саясий мүнөздөмөсү (мамлекеттин саясий чек араларына 
жана калкына административдик көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчү-
лүктөрү); 

Экономикалык мүнөздөмөлөрү (мамлекеттердин өз кошуна-
ларына, бүтүн аймакка жана бүткүл дүйнөгө экономикалык таа-
сир тийгизүү мүмкүнчүлүктөрү, чет өлкөлөрдүн экономикалык 
жашоосуна катышуусу, улуттук валютасынын өтүмдүүлүгү жана 
анын таасири камтыган аймак, чет элдик капиталы жана ар түр-
дүү акциялардагы үлүшү ж.б.);

Маданий-маалыматтык мүнөздөмөлөрү (мамлекет тууралуу 
анын өз жарандарынын жана чет өлкөлөрдөгү коомчулуктардын 
көз караштары, улуттук тилдин өлкө ичинде колдонулушу жана 
анын дүйнөгө жайылуусу, өлкөнүн коомдук пикирин тышкы дүй-
нөгө жеткирүү мүмкүнчүлүктөрү, чет өлкөлөрдүн маалыматтык 
мейкиндигине катышуу мүмкүнчүлүгү, сырттан келүүчү маалы-
маттардын терс таасиринен коргонуу мүмкүнчүлүгү, мамлекет-
тик башкаруу институттарынын виртуалдык интернет-мейкин-
диктердеги жигердүүлүгү).

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, бир да мамлекет, жогоруда ай-
тылган мейкиндик мүнөздөмөлөрүнүн баарын изилдемей сайын 
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өз мейкиндигин толук, натыйжалуу жана көз карандысыз баш-
кара албайт.1

Мейкиндик категориясына көптөгөн географиялык, эко-
номикалык, аскердик, демографиялык, саясий, маданий-диний 
жана этникалык факторлор таасир берет.

Геосаясий талаа:Бул геосаясий категория, мамлекеттин же 
мамлекеттерден турган биримдиктердин так белгиленген бир 
мейкиндикке көзөмөл жүргүзүүсүн чагылдырат. Орус окумуш-
туусу К.В. Плешаков геосаясий талааларды өзүнүн көз карашына 
жараша төмөнкүдөй бөлүктөргө бөлгөн:

Эндемикалык талаа: (грек тилинен endemos–жер ги ликтүү) 
– бул узак убакыт бою бир мамлекеттин көзөмөлүндө турган 
мейкиндик. Мындай аймак так белгиленген бир мамлекетке же 
улутка таандык экенин анын айланасындагы кошуна аймактар-
дын көпчүлүгү таанышат.

Чек ара талаасы: белгилүү бир мамлекеттин көзөмө лүндө 
турган бирок ошол эле учурда ал мамлекет тарабынан этноде-
мографиялык, экономикалык жана саясий жактан толук өздөш-
түрө элек аймак. Демейде, мындай мейкиндиктерге улуттук аз-
чылыктар жыш жашаган аймактар кирет. Кээде мындай аймагы 
бар мамлекеттин айланасындагы кошуна мамлекеттер мындай 
аймактардын ал мамлекетке таандык экенине макул болушпайт, 
бирок аларды өздөрүнүкү деп да талашышпайт (мисалы, Ору-
сиянын Түндүк-Чыгыш, Алыскы чыгыш жана Кавказ аймактары, 
ошондой эле Калининград облусу, Карелия, Волгадагы түрк тил-
дүү мусулмандар жашаган аймактар жана башка ушул сыяк туу 
аймактар). 

Кайчылаш талаа: – бул бир нече чектеш мамлекеттер ээлеги-
си келген мейкиндик.

Геосаясий тирек болуучу жер: Бул – тоталдык же толук та-
лаанын тыш жагында жайгашып, белгилүү бир мамлекет тара-
бынан көзөмөлдөнүүчү аймак. 

Бирок мындай аймакка алып баруучу коммуникациялар 
башка мамлекеттер тарабынан көзөмөлдөнөт.

1 Кр: Тузиков А.Р. Геосаясаттын негиздери. М., 2004, 7 – 16 б. 



Геосаясат 299

Тоталдык же толук талаа:бул – улуттук жалпылыктын көзө-
мөлүндө турган мейкиндик.

Метаталаа – бир эле учурда бир нече мамлекет тарабынан 
өздөштүрүлүп жаткан мейкиндик. Мамлекеттер мындай аракет-
терди көбүнчө сырткы геосаясий кысымдын натыйжасында жа-
сашат.1

Геосаясий мейкиндикти көзөмөлдөө: бул категория мамле-
кеттин белгилүү бир аймактарды көзөмөлдөө, аларды башкаруу 
жана өздөштүрүү деңгээли менен мүнөздөлөт. Буга анын тышкы 
дүйнө менен байланыш түзүү деңгээли да кирет. Геосаясий мей-
киндикти көзөмөлдөөнүн түрлөрү бар. Буларга байыркы мез-
гилдерден бери колдонулуп келген аскердик, саясий, экономи-
калык, демографиялык, коммуникациялык, диний жана башкача 
көзөмөлдөө түрлөрү кирет. 

ХХ-кылымдан баштап геосаясий мейкиндикти көзө мөлдөө-
нүн жаңы түрлөрү, тактап айтканда, маалымат тык-идеология-
лык, технологиялык жана маданий-цивилизациялык түрлөрү 
пайда болду деп айтууга болот.

Изилдөөчүлөр, мейкиндикти көзөмөлдөөнүн механизмде-
рин жана түрлөрүн изилдөөнү, өздөрүнүн негизги милдети деп 
эсептешет. Алардын пикиринде, мейкиндикти көзөмөлдөөнүн 
механизмдери жана түрлөрү тарыхтын мезгилдерине жараша 
өзгөрүп турат. Алар бул нерсени төмөнкүчө түшүндүрүшөт:

– биринчиден, мейкиндикти толук кандуу же баштан аяк кө-
зөмөлдөө жөнүндө концепция, «метрополия-колония» деп атал-
ган мурдагы системага таандык болгон; ал эми бүгүнкү күндө, 
андай концепциянын ордуна жаңы концепция, тактап айтканда, 
«геосаясий линияларды» көзөмөлдөө жөнүндө концепция келди. 
Бул концепция коммуникацияларды, материалдык-техникалык 
жана соода чөйрөсүн, маалымат агымдарын, геосаясий базалар-
ды жана башка ушул сыяктуу нерселерди көзөмөлдөө дегенди 
билдирет;

– Экинчиден, мурда бүт бойдон үстөмдүк кылып келген со-
гуштук көзөмөл жолу азыркы күндө бара-бара экинчи планга 

1 Кр: Плешаков К.В. Глобалдык өзгөрүүлөргө ылайык геосаясат. //Между-
народная жизнь, М., 1994, № 10, 32-34 б.
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жылдырылып, биринчи планга экономикалык көзөмөл чыгууда. 
Улуу державалардын экономикалык кызыкчылыктары алардын 
таасир дүүлүгүнүн, ошондой эле геосаясий жана геостратегия-
лык кубаттуулугунун негизги көрсөткүчүнө айланууда.

ХХI-кылымдан баштап бир топ изилдөөчүлөр эл аралык ма-
милелердин геосаясий парадигмадан (баа берүү схемасы) геоэ-
кономикалык парадигмага толук өтүшү жөнүндө идеяны кө-
төрүшкөн. Америкалык окумуштуу Э. Люттвактын, италиялык 
окумуштуулар К. Жак жана П. Савондун, ошондой эле орус изил-
дөөчүсү Э.Г. Кочетовдун пикиринде, заманбап дүйнө, эски гео сая-
сий мыйзамдар боюнча эмес, жаңы геоэкономикалык мыйзамдар 
боюнча жашап жатат. Анткени, алардын ою боюнча, азыркы мез-
гилдеги мамлекеттер аралык мамилелерге байланышкан конф-
ликттердин тамырлары, мейкиндик коопсуздугуна жана со-
гуштук коопсуздукка байланышкан чөйрөдө эмес, экономикага, 
бизнеске, коммерциялык кызыкчылыктарга, материалдык баа-
луулуктарга, күйүүчү затка, энергетика жана чийки зат ресурс-
тарына, технологияларга жана инновацияларга байланышкан 
чөйрөдө. Мунун баарын геоэкономика изилдейт.

Геосаясий линия: Бул категория өзүнө кургактыктагы, де-
ңиздеги жана абадагы коммуникацияларды бириктирүүчү ст-
ратегиялык далистерди, жүктөрдүн агымынын эң маанилүү ба-
гыттарын жана чийки заттарды ташуу жолдорун камтыйт.Улуу 
державалар геосаясий линиялар үчүн дайыма жашыруун же ачык 
күрөшүп келишкен жана азыркы күндө да күрөшүп жатышат.

Дүйнөлүк система: бул – геосаясаттын негизги категория-
ларынын бири. Дүйнөлүк система өзүнө Жер шарындагы мам-
лекеттердин жана элдердин бир-бирине глобалдык деңгээлде 
таасир берүү мүмкүнчүлүгүн жана жалпы кызыкчылыктарды 
камсыздоо максатында өз ара аракеттешүүсүн камтыйт.

Дүйнөлүк система көз карандысыз мамлекеттердин шерик-
тештигинен турат. Алар өздөрүнүн мамлекеттик түзүлүшүнүн 
түрүн жана мүнөзүн өз алдынча аныктап, өздөрүнүн эгемен-
дүүлүгүнө эч кандай тышкы бийликтин кийгилишүүсүн каалаш-
пайт. Мындай система ага мүчө болгон мамлекеттердин эконо-
микалык, согуштук, саясий жана идеологиялык күчтөрүн эске 
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алып, ошолордун негизинде, төмөнкү чөйрөлөрдөгү иш-аракет-
терди бир ыңтайга келтирет.

Заманбап дүйнөлүк системанын катышуучуларынын орто-
сундагы мамилелер үчкө бөлүнөт:

– мамлекеттер аралык (мамлекет менен мамлекеттин орто-
сундагы мамиле); 

– мамлекет – корпорация (мамлекет менен башка каты-
шуучулардын ортосундагы мамилелер); 

– корпорациялар аралык мамилелер. 
Дүйнөлүк системанын мүнөзүн анын бардык катышуучула-

рынын же мүчөлөрүнүн, тактап айтканда, империялардын, улут-
тук мамлекеттердин, мамлекеттерден турган бирликтердин 
жана мамлекеттер аралык уюмдардын күчү жана түрү аныктайт. 
Ар бир мамлекеттин же мамлекеттер аралык биримдиктин бел-
ги лүү бир тарыхый мезгилдеги үстөмдүгү убакыт өт көн сайын 
өзгөрүп, анын ордуна системанын башка мүчөлөрү үстөмдүк 
кылган. Дүйнөлүк системанын ичиндеги күчтөрдүн тең салмак-
туулугу байыркы Грециядагы шаар-мамлекеттер үстөмдүк кыл-
ган мезгилден баштап АКШ үстөмдүк кылган заманбап мезгилге 
чейин өзгөрүп турган жана үстөмдүк кылуунун бир сис темасын 
ар мезгилде ар башка система алмаштырып турган.

Заманбап дүйнөлүк системаны башкаруучу расмий орган – 
Бириккен Улуттар Уюму.

Геостратегиялык аймак: Географиялык абалынын өзгөчөлү-
гү менен айырмаланып, тышкы дүйнө менен соода жана мада-
ний-идеологиялык жактан жигердүү байланышы бар чоң жана 
улуттар аралык аймактарды геостратегиялык аймактар деп тү-
шүнүүгө болот. Алар дүйнөлүк саясий мейкиндиктин бир бөлүгү 
болуп саналат.

Геосаясий аймак–булгеостратегиялык аймактын бир бөлүгү. 
Ал өзүнүн кичирээк көлөмү, ошондой эле тыгыз жана чоң сая-
сий, экономикалык жана соода байланыштары менен айырмала-
нат (мисалы, Европа, АКШ, Кытай, Орусия, Түштүк-Чыгыш Азия 
ж.б.). Геосаясий аймак саясий аймактарга бөлүнөт. Саясий аймак-
тардын чек аралары мамлекеттердин чек араларына дал келет. 



Али Гасанов302

Геосаясий аймактын ички түзүлүшү борбордон жана «борбор-ай-
мак» деп аталган байланыш жолдорунан турат. 

Мамлекет: Көптөгөн башка илимдер сыяктуу эле, геосаясат 
да «мамлекет» деген түшүнүктү изилдейт. Геосаясат илими, мам-
лекетти эл аралык мамилелердин негизги катышуучусу катары 
изилдейт. Андан тышкары, ал мамлекет деген түшүнүккө байла-
нышкан категорияларды же категориялык маанилерди да изил-
дейт. Мамлекеттин геосаясий мамилелердеги орду бул китептин 
кийинки бөлүмдөрүндө кененирээк караларын эске алып, азыр, 
негизинен бул категориянын маңызы тууралуу көбүрөөк айты-
лат.

Коомдук уюмдун жана саясий түзүлүштүн бир түрү катары 
каралган мамлекет ошол эле учурда белгилүү бир аймактын бор-
бордук бийлик институту болуп саналат. Коомду башкаруунун 
системасы катары кызмат кылган мамлекеттин ички түзүмү бар. 
Андан тышкары, анын милдеттерин аткара турган аткаруучу 
органдары да бар.Мамлекет коомду уюштурат, багыттайт, баш-
карат, жарандардын ортосундагы жана мамлекеттин ичиндеги 
уюмдардын ортосундагы өз ара мамилелерди тартипке келти-
рет, мыйзамдардын жана коомдук жүрүм-турум нормаларынын 
сакталышын камсыздайт. 

Мамлекеттин төмөнкүдөй үч негизги фукциясы бар:
Уюштуруучулук функциясы: коомдун биримдигин жана 

ички башкаруу системасын сактоо жана коргоо, мыйзамдардын 
жана биргелешип жашоо нормаларынын жарандар тарабынан 
аткарылышын көзөмөлдөө;

Атайын функция:улуттук кызыкчылыктардын сакталышын 
жана мамлекеттик саясаттын аткарылышын мажбурлап камсыз-
доо;

Укуктук функция:өлкөнүн бирдиктүү же жалпы укуктук 
системасын түзүү жана аны башкаруу, мам лекеттик аппаратты 
калыптандыруу, бийликти бөлүш түрүү жана бийлик бутактары-
нын ортосунда тең салмактуулукту сактоо.

Мамлекеттин ушул функцияларынын баары экиге бөлүнөт:
– ички функциялар (мамлекеттин алкагындагы жана анын 

чек араларынын ичиндеги функциялары); 
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– тышкы функциялары (мамлекеттин өз чек араларынын 
тышындагы функциялары, тактап айтканда, мамлекеттер ара-
лык мамилелердеги функциялары).

Мамлекеттер аралык блок же бирлик: Бүткүл дүй нөнүн же 
белгилүү бир аймактын мамлекеттери тара бынан согуштук, 
саясий, экономикалык, маданий, ди ний, улуттук факторлордун 
жана башка кызыкчылыктардын негизинде түзүлүп, бир максат-
ты көздөгөн бирдиктүү иш-аракеттерди аткаруучу уюм. 

Ири держава: Улуу мамлекеттер же мамлекеттерден турган 
чоң бирликтер, геосаясий адабияттаиридержавалар деп аталат. 
Алардын бирдиктүү күч борборлору бар жана ошол борборлор 
аркылуу алар дүйнөнүн бардык бурчундагы экономикалык, со-
гуштук жана маданий окуяларга таасир тийгизип, өз кызыкчы-
лыктарын ар түрдүү жолдор аркылуу коргоп, өз максаттарын ар 
түрдүү жолдор аркылуу аткара алышат.

Эгер мамлекет бир же бир нече аймактагы окуяларга таасир 
тийгизе алса, ал аймактык держава деп аталат.

Азыркы мезгилде, АКШ, ири держава деген статуска ээ. Ал 
эми бирдиктүү саясат жүргүзүү жагынан алып караганда, ири 
держава статусуна ээ болууну Европа Бирлиги, Кытай жана Ору-
сия каалап жатат. Бирок Кытай менен Орусия өздөрүнүн геостра-
тегиялык параметрлери боюнча аймактык дежава болууга гана 
ылайыктуу.

Геостратегия:Бул категориямамлекеттердингеосаясий мак-
саттарын жана улуттук коопсуздугуна байланышкан доктри-
наларын ишке ашыруу стратегияларын чагылдырат.Өлкөнүн 
геосаясий абалын анализдөө жана түшүнүү – геостратегиянын 
негизин түзөт. Мамлекеттин тышкы саясий багыты жагынан 
алып караганда, геостратегия төмөнкүдөй болуп жиктелет (клас-
сификацияланат): 

– масштабтары боюнча (глобалдык, аймактык жана өлкө ст-
ратегиясы); 

– мейкиндик факторлору боюнча (кургактык, деңиз, аба 
жана космостук геостратегия). 

Өлкөнүн дүйнөдөгү ордун, милдеттерин, геосаясий абалын, 
улуттук кызыкчылыктарын жана улуттук коопсуздугуна корку-
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нуч жараткан нерселерди бий лик менен коом кантип түшүнсө, 
геостратегия да ошого байланыштуу болот. Ошондуктан геост-
ратегия субъективдүү мүнөзгө ээ.

Ар бир мамлекет өзүнүн геостратегиясын курууда төмөнкү 
нерселерди да эске алат:

– мурдатан бери калыптанып калган мамилелерди жана за-
манбап мамилелерди, тактап айтканда, стратегиялык шерик-
тештикти, достук мамилелерди, калыс мамилелерди же кастык 
мамилелерди;

– геосаясий мамилелердин катышуучуларын улуттук, диний, 
таптык жана башка факторлордун негизинде жана өз ыкмасы 
боюнча бөлүштүрүү.

Геоэкономика: Эл аралык мамилелердин глобализацияла-
нышы бирдиктүү дүйнөлүк экономикалык системанын калып-
танышына түрткү берип, мамлекеттердин улуттук экономи-
каларынын ортосундагы өз ара байланыштын күчөшүнө алып 
келген. Жогорку технологиялык тармактардагы өндүрүш бай-
ланыштарынын чет элдик жана улуттар аралык инвестициялар-
дын негизинде интернационалдашуусу, ошондой эле көлөмү чоң 
жана тынымсыз иштеген базарлардын пайда болушу, дүйнөлүк 
экономикалык жашоонун толук глобалдашуусуна алып келген. 
Заманбап геосаясий процесстер экономикалык кызыкчылыктар, 
экономикалык атаандаштык, ошондой эле экономикалык кыз-
матташтык жана шериктештик менен мүнөздөлөт. 

Ушундай процесстерге, бүгүнкү күндө, бара-бара кө бүрөөк 
мамлекеттер жана аларга таандык болгон кор порациялар, көп 
улуттуу жана бир улуттуу коммерциялык түзүмдөр, ошондой эле 
аймактык жана жер гиликтүү экономикалык уюмдар тартыла 
баштады.

Экономикалык глобализация эмгектин эл аралык бөлүнү-
шүн күчөтүп, анын өнүгүү багытын аныктайт. Адамдар азыркы 
мезгилде бир жерден экинчи жерге эркин орун которо алышат. 
Мындай нерсенин натыйжасында улуттук чек араларга да баш-
кача баа бериле баштады. Ушунун баары жана башка глобалдык 
экономикалык процесстер «жаңы геоэкономикалык мейкиндик» 
деген түшүнүктүн пайда болушуна алып келди.
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Геосаясат менен геоэкономиканын ортосундагы негизги 
айырмачылыкты Италиялык окумуштуулар Ж. Карло жана П. 
Савона төмөнкүдөй түшүндүрүшкөн: Геосаясаттын негизги мак-
саты – мамлекеттин өнүгүүсүнө түрткү бере ала турган аймак-
тарга бийликти жайылтуу болсо, геоэкономика, мамлекеттин 
экономикалык максаттарын ишке ашырууга гана багытталбас-
тан, жеке менчик ээлеринин, улуттар аралык компаниялардын, 
ошондой эле дүйнөлүк системанын эл аралык жана жергилик-
түү катышуучуларынын да экономикалык кызыкчылыктарын 
камсыздоого багытталган.Мындан тышкары, эгер геосаясатта 
мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүн толук көзөмөлдөп, өзүнүн күч-
түү жана алсыз жактарын билсе, геоэкономикада мамлекеттик 
көзөмөл толук жана ачык түрдө жүргүзүлбөстөн, ар түрдүү кы-
йыр жолдор менен жүргүзүлөт. Геоэкономикалык мамилелерде, 
чечимдер бир борбор эмес, көп борборлор тарабынан кабыл алы-
нат жана жалпы таасир берүүчү нерселер да көп борборлордон 
жайылат. Андан тышкары, мамлекеттик кызыкчылыктар кээде 
башка субъекттердин, тактап айтканда, улуттар аралык корпо-
рациялардын кызыкчылыктарына караганда азыраак камсызда-
лат. 

Башка жагынан караганда, саясий-стратегиялык атаандаш-
тыкка таянган геосаясий максаттардан айырмаланып, геоэконо-
микалык мамилелерде, мамлекетке төмөнкүдөй талап коюлат: 
мамлекет билим берүү, илим жана инфраструктура сыяктуу не-
гизги факторлордун өнүгүүсүнө түрткү берүү аркылуу өзүнүн 
улуттук экономикасын эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка 
туруштук бере ала тургандай деңгээлге жеткириши керек.1

Саясий мейкиндик жана чек аралар:Булар геосаясатта эң 
маанилүү категориялар болуп саналат: 

– саясий мейкиндик:мамлекеттин негизги белгилеринин 
бири. Саясий мейкиндик тышкы дүйнөдөн чек аралар менен 
бөлүнгөн аймакты билдирет. Мындай аймактын ичинде мамле-
кеттин эгемендүүлүгү толук кандуу жана эч кандай чектөөсүз 
үстөмдүк кылат. 

1 Кр: Карло Ж., Савона П. Геоэкономика. М.. 1997, 34–5 б.
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– Чек аралар:Чек аралар негизинен саясий география илими 
тарабынан изилдене турган нерсе экендигине карабастан ошол 
эле учурда геосаясий категория болуп да саналат. Чек аралар гео-
саясий категория катары саясий мейкиндиктин коомдук жана 
согуштук коопсуздугун камсыздоодо чоң мааниге ээ. Андан тыш-
кары, алар тышкы дүйнө менен саясий мейкиндиктин ортосун-
дагы мамилелердин чектерин аныктап, аларды чет өлкөлөрдүн 
кийгилишүүсүнөн коргойт.

Чек аралардын негизги геосаясий функциялары:
улуттук эгемендүү мамлекеттер иш-аракет жүргүз гөн ай-

мактарды бөлүштүү;
мамлекеттин тышкы дүйнөгө же чет өлкөлөргө жакын жай-

гашкан алдыңкы жерлерин жана жалпы коопсуздугун коргоо;
чектеш мамлекеттерден же башка чет өлкөлөрдөн мый-

замсыз мигранттардын киришине жол бербөө; шектүү адамдар-
дын кирип-чыгышына жол бербөө; кылмышкерлерди кармоо; 
алып кирилген жана алып чыгылган товарлардан салык алуу;

алып кирилген товарларды көзөмөлдөө; 
акча жүгүртүмүн жана учактардын учуусун көзө мөл дөө, са-

нитардык коопсуздук ж.б.
Мамлекеттик чек ара–булмамлекеттик түзүлүш, бажы жана 

чек аралык көзөмөл, тышкы сооданын тартиптери жана башка 
ушул сыяктуу түзүмдөр тарабынан белгиленген саясий жана 
экономикалык чек. 

Чек аралар жана чек арадагы аймактар мамлекетти тышкы 
дүйнө менен байланыштыруучу жерлер болгондуктан өзгөчө 
укуктук жана геосаясий статуска ээ.

Чек араларга байланышкан геосаясий маселелер саясий мей-
киндикти көзөмөлдөө, аны өз аймагына кошуп алуу жана өздөш-
түрүү үчүн күрөш башталганда пайда болот. Геосаясий классик-
тердин арасынан ушундай өзгөчөлүккө Ф. Ратцель көңүл бурган. 
Анын пикиринде, чек ара, мамлекеттин перифериялык органы 
жана ошол эле учурда мамлекеттин өнүгүүсүнүн, кубаттуулугу-
нун, алсыздыгынын, ошондой эле мамлекеттин ичиндеги өзгө-
рүүлөрдүн көрсөткүчү болуп саналат.
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Немец геосаясаттарынын арасынан чек аралар маселесин 
Альберт Хаусхофер атайын изилдеген. Ал, элдердин улуттук аң-
сезимдеринин калыптанышына байланышкан «сезимдерин» 
жана аларга мамлекеттик чек аралардын тийгизген таасирин 
анализдеген. Ошол эле учурда ал чек араларды түбөлүк убакыт-
ка берилген нерсе катары карабаш керек экенин жана алар, адам-
дын денесин коргоочу органдар сыяктуу эле тирүү организмдер 
экенин (кеңейүүчү жана кичирейүүчү) белгилеген.

Чек арага байланышкан геосаясий маселелерди биринчи 
болуп изилдеген изилдөөчү британиялык лорд Дж. Н. Керзон 
(1859–1925) болгон. Ал Индиянын вице-падышасы болуп турган 
кезде Азиядагы көптөгөн элдердин илгертеден бери эле бири-
бири менен чектешип жашап келгендигин көрүп, алардын таж-
рыйбасын изилдеген. Анын айтуусу боюнча, ошол элдердин көбү 
көчмөн болгондуктан, так белгиленген чек араларды жана тар-
тип орнотуучу нерселерди жактырышпайт.

Автордун пикиринде, чек ара, «так жана бекем бекитилген 
линия» катары биринчи кезекте Европада жайылган.

Мамлекеттер ортосунда чек арага байланышкан талаштар 
пайда болгон учурда, Керзон, буфердик зоналарды түзүүнү су-
нуштаган.

Кызыкчылыктар: (улуттук,мамлекеттик,коалициялык ж.б.). 
«Геосаясий кызыкчылык» геосаясат илиминин негизги катего-
рияларынын бири болуп саналат. Ар бир мамлекет башчысы (же 
ар бир мамлекеттин жогорку саясий институту) «улуттук кызык-
чылыктарды» аныктап, аларды ишке ашырат. Ар бир мамлекет-
тин улуттук кызыкчылыгы төмөнкү нерселерден турат: мамле-
кеттин мамлекет катары сакталып, жашап кетүүсүнөн, өлкөнүн 
саясий көз карандысыздыгынан, чек аралардын кол тийбести-
гинен, жарандардын коопсуздугунан жана жакшы жашоосунан, 
мамлекеттин эгемендүүлүккө байланышкан укуктарынын жана 
мамлекетти өз алдынча башкаруу укугунун сакталышынан. 

Мамлекет өзүнүн улуттук кызыкчылыктарына таянып, өл-
көнүн ички жана тышкы саясатынын жалпы стратегиялык ба-
гытын аныктайт. Мамлекеттин ички жана тышкы саясаты анын 
дүйнөдөгү ар түрдүү мейкиндиктердеги (планетардык, аймак-
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тык жана өлкө ичиндеги) геосаясий, геостратегиялык жана геоэ-
кономикалык абалын бекемдөөгө багытталат.

Улуттук кызыкчылык –бул мамлекет тарабынан жалпы 
адамзаттык кызыкчылыктардын бир бөлүгү катары таанылып, 
кабыл алынган максат. Улуттук кызыкчылык тышкы дүйнөнүн 
талаптарына ылайык ишке ашырылат. Жалпы адамзаттык кы-
зыкчылыктарга улуттук, диний, социалдык, таптык жана баш-
ка ушул сыяктуу кызыкчылыктардын түрлөрү кирет). Улуттук 
кызыкчылыктар мамлекеттик кызыкчылыктарга окшош жана 
бардык көрсөткүчтөрү боюнча бир-бирине дал келет. Айрым 
изилдөөчүлөр ушул нерсеге таянып, улуттук кызыкчылыктарды 
мамлекеттин кызыкчылыктары катары карашат. Улуттук кы-
зыкчылыктар өлкөлөрдүн жана элдердин жашоосун, ошондой 
эле мамлекеттин тышкы дүйнө менен болгон мамилесин анык-
тап, багыттайт деп эсептелинет. 

Улуттук кызыкчылыктарды коргоого байланышкан иш-ара-
кеттер ар түрдүү мүнөзгө ээ болушу мүмкүн: коргоо же кол салуу, 
басып алуу же бошотуу.

Улуттук кызыкчылыктарды коргоо деген түшүнүк, бүгүнкү 
күндө, биринчи кезекте мамлекеттин геосаясий күчүн жана таа-
сирдүүлүгүн бекемдөө дегенди билдирет. Мамлекет өзүнүн гео-
саясий кубаттуулугун бекемдөө үчүн өзүнүн саясий, экономика-
лык, илимий-технологиялык, маданий жана аскердик тармагын 
өнүктүрүп, өз коомунун экономикалык, руханий жана интеллек-
туалдык жактан ийгиликтүү болушун камсыз кылышы керек. 

Мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарынын корголушу тө-
мөнкү нерселерге байланыштуу: 

– ички факторлорго: мамлекеттин табигый-геогра фиялык 
чөйрөсүнүн өзгөчөлүктөрүнө, социалдык-эко номикалык жана 
саясий башкаруу системасынын натый жалуулугуна, элинин 
улуттук-маданий жана цивилизациялык баалуулуктарына;

– тышкы факторлорго: мамлекеттин тышкы сая сатынын на-
тыйжалуулугуна жана башка мамлекет тер менен болгон мами-
лесине, тышкы чөйрөнүн мүмкүн чүлүктөрүнө.

Улуттук кызыкчылыктар төмөнкү учурларда чектелиши 
мүмкүн:
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– объективдүү себептер пайда болгон учурда, тактап айткан-
да, ресурстар жетишпеген учурда жана мамлекеттер бир-бири-
нин кызыкчылыктарын жакшы сактабаган кезде; 

– субъективдүү себептер пайда болгон учурда, тактап айт-
канда, өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыктары бирдей сактал-
баганда, кээ бир саясий режимдердин өзгөчөлүгүнө, өлкө же-
текчилеринин мүнөзүнө, саясий жана улуттук эркке, ар түрдүү 
диний-улуттук көз караштарга жана стратегиялык шарттарга 
байланыштуу.

Улуттук кызыкчылыктардын аныкталышы жана корголушу, 
биринчи кезекте, ар бир мамлекеттин эл аралык укукту коргоого 
даярдыгына байланыштуу. Чынында, заманбап геосаясий мами-
лелердин негизинде кандайдыр бир нормалар же принциптер 
эске алынбастан ишке ашырылуучу прагматикалык кызыкчы-
лыктар жатат. Геосаясий жактан күчтүү болгон бир топ мамле-
кеттер же алардан турган топ дүйнөнүн бардык материалдык 
жана руханий байлыктарын дароо ээлеп алгысы келсе, геосаясий 
жактан алсыз мамлекеттер аларды бөлүктөргө бөлүп, акырын-
дык менен ээлегиси келет. Айырма мына ушунда гана. Кээ бир 
мамлекеттер өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарын жигердүү 
экспансия аркылуу ишке ашырууну каалашса, кээ бири башкача 
жолдорду пайдаланышат.

Улуттук кызыкчылыктарды камсыз кылуунун жолдору кы-
лымдар бою калыптанып, дайыма өзгөрүп, мыктыланып турган. 
Азыркы мезгилде айрым мамлекеттер улуттук геосаясий күч-
төрдү бекемдөө жолунда бара жатышса (АКШ, Кытай, Орусия, 
Жапония ж.б.), калгандары коалицияларды түзүү жолунда бара 
жатышат (НАТО, Европа Бирлиги ж.б.). Алар өздөрү «өздөштүр-
гөн» мейкиндиктердин ичинде жана дүйнөнүн негизги аймак-
тары болуп саналган Балканда, Каспий-Карадеңиз бассейнинде, 
Кавказда жана Жакынкы Чыгышта үстөмдүк кылуу үчүн дайыма 
бир-бири менен жашыруун же ачык күрөш жүргүзүшөт.

Азыркы мезгилде улуттук кызыкчылыктар менен «глобали-
зациянын» ортосунда катуу күрөш жүрүп жатат.Күчөп жаткан 
глобализация жеке улуттук баалуулуктарга таянган башкаруу 
институттарынын көз карандысыздыгын акырындык менен 
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чектеп жатат. Ал эми улуттук баалуулуктарга таянган башкаруу 
институттары өз кызыкчылыктарын, өздөрүнүн этникалык, ди-
ний жана социалдык өзүнчөлүгүн сактап калуу үчүн күрөшүп жа-
тышат. Бир жагынан караганда, глобализация улуттук чек ара-
ларды өчүрүп, заманбап цивилизациялык, технологиялык жана 
инновациялык баалуулуктарга негизделген улуттар аралык чөй-
рөнү пайда кылса, экинчи жагынан, этникалык азчылыктардын 
глобализацияга каршы биригишине, глобализацияга жооп ката-
ры улуттук-этникалык сепаратизмдин күчөшүнө, ошондой эле 
фундаментализмдин жана конфликттердин өсүшүнө алып келет.

Мындан тышкары, глобализация, эбак эле калыптанып кал-
ган улуттарды этносторго бөлүп, алардын моноэтникалык сая-
сий автономияга умтулушуна жана «этникалык тазалоолорду»-
жүргүзүүсүнө себеп болот. 

Мындай нерсенин натыйжасында этникалык конфликт-
тер күчөп, жер шарында «шаркыраган этникалык вулкан» пай-
да болот. Мисалы, Армениянын Түштүк Кавказда көз көрүнөө 
жүргүзүп жаткан ашынган улутчул саясаты, этникалык тазалоо 
иштери, ошондой эле провокациялык жана агрессиялык иш-ара-
кеттери аймактык жана геосаясий кызыкчылыктарга олуттуу 
коркунуч жаратууда.

Азыркы мезгилде жер шарындагы мамлекеттердин 20% 
гана этникалык жактан бирөңчөй (бир улуттан турат). Ушундай 
мамлекеттерде деле таптык тирешүү жана ар түрдүү аймактар-
дын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестиктер болуп 
турат.

Кээде ар түрдүү мамлекеттерде жашаган бир улут өкүлдөрү-
нүн кызыкчылыктары деле бир-бирине дал келбейт. Мурдагы 
эки германия мамлекеттерин жана азыркы Түндүк жана Түштүк 
Корея мамлекеттерин буга мисал катары келтирсе болот. 

Эл аралык укук нормаларын камтыган документтер, ошону 
менен бирге БУУнун уставы жана ОБСЕнин принциптери ар түр-
дүү мамлекеттердин кызыкчылыктарын бир-бирине дал келти-
рүүгө жардам берет.

Өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүнүн жана саясий көз карандысыз-
дыгынын юридикалык жактан бекитилүүсү, алардын мамлекет 
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катары жашап кетүүсү, алардын жашоосуна сырткы күчтөрдүн 
кийгилишүүсүнө жол берилбөөсү жана алардын чек араларынын 
кол тийбес тиги – эл аралык укуктун негизги талабы болуп сана-
лат. 

Мамлекеттин кубаттуулугу:Мамлекеттин кубаттуулугу де-
ген түшүнүк илгертеден бери эле биринчи кезекте согуштук 
кубаттуулукту билдирип келген. Көптөгөн тарыхый булактарга 
таяна турган болсок, согуштарда дайыма жеңип келген мамле-
кеттердин сөзсүз жакшы куралданган жана согуш өнөрүн жакшы 
өздөштүргөн аскерлери, тартипти катуу карманган жана жөн-
дөмдүү аскер башчылары, ошондой эле эрктүү жана чечкиндүү 
жетекчилери болгон.

Өлкөнүн согуштук кубаттуулугу жана географиялык көрсөт-
күчтөрү анын илимий-техникалык жактан өнүгүүсүнө, улуттук 
духуна жана аскеринин абалына түздөн түз байланыштуу. 

Мамлекеттин кубаттуулугунун начарлашы же бекемделиши 
жогоруда айтылган нерселер менен бирге анын финансылык-
экономикалык жана интеллектуалдык кудуретине да байла-
ныштуу.

Бирок саясат таануучулардын пикиринде, ХХ-кылымдын 
экинчи жарымынан баштап, мамлекеттер, дүйнөнү бөлүштү-
рүүдө аскер күчүнө гана таянбастан, экономикалык, финансы-
лык жана маданий-идеологиялык экспансияны да колдоно баш-
ташкан.

Көптөгөн заманбап геосаясатчылардын пикиринде, өлкөнүн 
кубаттуулугу – бул өз ара байланышкан факторлордун көрсөт-
күчтөрү. Мамлекеттин кубаттуулугунун жогоруда айтылган эле-
менттери бир-бирин алаштырып турат.

Геосаясий атаандаштык: Геосаясаттын бул категориясы 
мамлекеттердин тирешүүсүн жана алардын кызыкчылыктары-
нын кагылышуусун чагылдырат. Геосаясий атаандаштык го-
ризонталдуу, вертикалдуу же жергиликтүү мүнөзгө ээ болушу 
мүмкүн. Горизонталдуу атаандаштык кургактык менен деңиз 
мейкиндиктеринин үстүндө жүрөт, вертикалдуу атаандаштык 
аба жана космос мейкиндигинде (жарыша куралдануу) жүрөт, 
ал эми жергиликтүү атаандаштык «чоң күчтөрдүн» кызыкчы-
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лыктары кагылышкан аймактарда жүрөт (1962-жылы Кубада, 
1960-1970-жылдарда Жакынкы Чыгышта, 1979-1989-жылдарда 
Афганистанда ж.б.).

Геосаясий конфликттер көп учурда мамлекеттердин дүй-
нөнү бөлүштүрүүгө болгон аракеттеринен, ошондой эле аймак 
жана таасир этүү чөйрөсүн талашуудан келип чыгат.

Күчтөрдүн тең салмактуулугу:Геосаясий күчтөрдүн тең сал-
мактуулугу – геосаясаттын негизги категорияларынын бири 
болуп саналат. Бул категория дүйнөлүк саясаттын чечүүчү фак-
торуна айланган мамлекеттердин жана мамлекеттерден турган 
бирликтердин улуттук, диний, социалдык, цивилизациялык 
жана башка себептердин негизинде бир-бири менен тирешүүсүн 
жана ал мамлекеттердин кубаттуулугун баяндайт. 

Жер шарындагы чоң күчтөрдүн бир-бири менен байланыш-
тыгы дайыма өзгөрүп турган. Байыркы дүйнөдөгү жана орто кы-
лымдардагы улуу империялар, ошондой эле ХХ-кылымда таптык 
жана башка себептерден улам пайда болгон мамлекеттик бир-
ликтер (СССР жана АКШ, ошондой эле алардын шериктери жана 
бейтарап өлкөлөр тарабынан 1917–1991-жылдары түзүлгөн био-
полярдык системалар – А.Г.), заманбап мезгилде түзүлгөн БУУ 
(АКШ жана Европа Бирлиги), Жамааттык Коопсуздук Келишими 
Уюму (Орусия жана КМШнын айрым өлкөлөрү), Кытай жана баш-
ка өлкөлөр буга мисал боло алат.

СССР кыйрагандан кийин дүйнөдөгү күчтөрдүн тең салмак-
туулугу кыйла өзгөргөн. Көп полюстук дүй нөнүн ордуна, Батыш 
өлкөлөрү бир полюстук «жаңы дүйнөлүк тартип» түзүүгө аракет 
кылып жатышат.

Экспансия: Геосаясаттын бул категориясы, демейде агрес-
сиянын ар кандай түрлөрүн, аймактарды басып алуу же согуш-
тук-саясий таасир чөйрө түзүү деген түшүнүктөрдү билдирет.

Материалдык баалуулуктардын негизги булагы болуп са-
налган аймактарды мамлекеттер бардык мезгилдерде басып 
алууну каалап келишкендиктен бул маселе азыркы мезгилде 
деле өз маанилүүлүгүн жоготкон жок. Ошондуктан экспансия со-
гуштук гана эмес, экономикалык (соода жана финансылык), ма-
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даний-идеологиялык, маалыматтык жана башкача деле болушу 
мүмкүн.

ХIХ–ХХ-кылымдардагы экспансия негизинен согуш түрүндө 
жүргөн. Ал мезгилде мамлекеттер жаңы «жашоо мейкиндик-
терине» ээ болуу үчүн чийки заттын булактары бар кургактык 
жана деңиз мейкиндиктерин согуштук жол менен басып алыш-
кан. Ал эми азыркы мезгилдин мамлекеттери адамдык, илимий, 
технологиялык, инновациялык, маданий жана башка ресурстар-
га ээ болуу үчүн, тактап айтканда, Жер шарындагы материалдык 
жана руханий баалуулуктар үчүн күрөш жүргүзүшөт.

Батыш: Батыш деген түшүнүк, географиялык жактан алып 
караганда, жердин аталышы, ошондой эле мейкиндик жана по-
люс дегенди билдирет. 

Батыш деген түшүнүк көп учурда демократиялык баа-
луулуктардын, иудей жана христиан адаттарынын, ошондой эле 
байыркы рим салттарынын негизинде жашаган «артыкчылыгы 
көбүрөөк» коом деген маанини билдирип келет. Батыш деген тү-
шүнүк Европа Бирлигине кирген өлкөлөрдү, АКШны, Канаданы, 
Жаңы Зеландияны жана Австралияны камтыйт. Бул өлкөлөрдүн 
ортосунда мамлекеттер аралык цивилизациялык мамилелердин 
системасы калыптанып, бүткүл Батыш мейкиндиги бирдиктүү 
бир геостратегиялык күчтү билдирген борбор болуп саналат.

Батыш деген сөз геосаясий мааниде биринчи жолу XIII – XV-
кылымдарда пайдаланыла баштаган. Бул термин ал мезгилде 
мусулмандарга жана православдык Византияга каршы турган 
христиандардын географиялык жана диний биримдигин бил-
дирген. Дал ошол мезгилден баштап «Батыш» деген сөз «като-
лицизмдин» жана «христиандыктын» бирдиктүү борбору деген 
мааниде пайдаланыла баштаган.

Чыгыш: «Чыгыш» деген түшүнүк Батыш сыяктуу эле геогра-
фиялык жана геосаясий маанини билдирет. Байыркы Дүйнөнүн 
тарыхын баяндаган адабиятта бул түшүнүк өзүнө Египетти, Ме-
сопотамияны, Иранды, Кытайды жана Индияны камтыган. Бул 
өлкөлөрдүн баары Азияга таандык жана алардын өндүрүштүк 
мамилелери, жер иштетүү жана сугаруу системасы жана башка 
белгилери бирдей болгон.
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Чыгыш өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө саясий башкаруу систе-
масы деспотизмге негизделип, бийликтин баары бир адамдын 
колунда болгон (шах, фараон, падыша, император ж.б.). Бийлик 
ырым-жырымдык же диний мүнөзгө ээ болгон, анткени башка-
руучуну эл «жогорку күчтөрдүн» жердеги кишиси деп эсептеген.

Бүгүнкү күндө Чыгыш деген түшүнүк геосаясий жактан алып 
караганда, социалдык-экономикалык жана саясий модерниза-
циядан өтүп, бирок коомду уюштурууда жана башкарууда өткөн 
мезгилдеги көптөгөн өзгөчөлүктөрдү сактап калган Азия жана 
Африка мамлекеттерин билдирет (мисалы, араб дүйнөсү). Кээде 
Чыгыш деген түшүнүктү мусулман дүйнөсү менен гана байла-
ныштырышат. Көркөм жана публицистикалык адабиятта 

Чыгыш деген түшүнүк жакырдыкка, өлкө ичиндеги конф-
ликттерге, терроризмге жана мамлекеттер аралык согуштарга 
байланыштырылат.

Геосаясатта бул китепте айтылган категориялардан тышка-
ры башка илимдердин категориялары да пайдаланылат. Миса-
лы, эл аралык мамилелер теориясы, согуштук теория жана башка 
илимдердин категориялары. Мындай категорияларга «агрес-
сия», «согуштук кубаттуулук», «согушту күч колдонуу аркылуу 
токтотуу», «ядролук тең салмактуулук жана теңдик», «ядролук 
токтотуу» ж.б. Ушул жана башка түшүнүктөрдү китептин аягын-
да берилген кыскача геосаясий сөздүктөн көрө аласыздар.

§ 7.4. Геосаясаттын негизги мыйзамдары

Коом жана табият жөнүндөгү башка илимдер сыяк туу эле 
геосаясат илими да социалдык, экономика лык, географиялык, 
саясий, согуштук жана башка системалардын геосаясий жакта-
рын өзүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн негизинде изилдейт. 
Ар бир илимий тармак сыяктуу эле геосаясаттын да өзүнүн жеке 
мыйзамдары бар.

Классикалык геосаясаттын биринчи жана негизгимыйзамы 
– бул «фундаменталдык дуализм» мыйзамы. Бул мыйзам плане-
танын географиялык түзүлүшүндө жана цивилизациялардын 
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тарыхый типологиясында билинет.Батыштын классикалык оку-
муштууларынын дээрлик бардыгы, алардын арасында Р. Чел-
лен, А. Мэхен, X. Маккиндер жана К. Хаусхофер, ошондой эле орус 
изилдөөчүлөрү .Я. Данилевский, В.П. Семенов Тянь-Шанский, П.Н. 
Савицкий жана Л.Н. Гумилев ушул мыйзамга таянып, аны өздө-
рүнүн жеке көз караштарына ылайык далилдөөгө аракет кы-
лышкан.

«Фундаменталдык дуализм» мыйзамына ылайык бардык 
мамлекеттер жана элдер өздөрүнүн аймактык-географиялык 
мүнөздөмөлөрү боюнча эки чоң топко – кургактыкка (теллулок-
ратия) жана деңизге (талассократия) бөлүнүшөт. 

Адамзат тарыхынын бардык мезгилдеринде ушул эки топ-
тун ортосунда тирешүү жана күрөш жүрүп келген. Ушул теория-
ны жактагандардын пикиринде, кургактык мейкиндигиндеги 
күчтүү мамлекеттерге Байыркы Спарта жана Рим империясы 
кирген, ал эми деңиз мейкиндигиндеги күчтүү мамлекеттерге 
Байыркы Афины жана Карфаген кирген. Геосаясий мейкиндикке 
жана көбүрөөк байлыкка ээ болуу үчүн күрөш ошол мезгилде эле 
башталып азыркы мезгилде деле уланып жатат. Батыштын де-
ңиздик мамлекеттери менен Евразиянын кургактыктагы өлкө-
лөрүнүн ортосундагы тирешүү келечекте деле уланышы мүмкүн.

Геосаясатты негиздөөчүлөрдүн катарына кирген А. Мэхен-
дин жана Х. Маккиндердин пикиринде, кургактык жана деңиз 
күчтөрүнүн ортосундагы кастыктын терең тамырлары бар. Бул 
күчтөрдүн саясий жана согуштук негизинде башынан баштап 
эле бирине-бири каршы келүүчү эки элемент (табигый кубулуш), 
тактап айтканда, суюк-агуучу (деңиз) жана катуу-туруктуу (кур-
гактык) элементтер жана аларга дал келген эки таптакыр башка 
маданий-тарыхый цивилизациялар – демократия жана идеокра-
тия жатат деп түшүндүрүшкөн алар.

Фундаменталдык дуализм кургактык мейкинди гиндеги күч-
төрдү согуштук-авторитардык жана идео кратиялык цивили-
зация ээлерине, ал эми деңиз күч төрүн соодалык цивилизация 
жана демократия ээлерине кошот.Кургактык мейкиндиктери 
так белгиленген чек аралары, бекитилген мейкиндиги, калкы-
нын консервативдүү ой жүгүртүүсү жана отурукташкан жашоосу, 
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ошондой эле коомдук жүрүм-турум нормалары жана тартиптери 
катуу сакталган коомдук жашоосу менен мүнөздөлөт. 

Кургактык дайыма туруктуу жана катуу деп эсептелинет. 
Мындай катуулукту жана туруктуулукту ошондой жерде жашаган 
коомдордун мыйзамдарынан, адаттарынан, салттарынан жана 
коомдук аң-сезиминен байкоого болот. Мындай катуулук жана 
туруктуулук муундан-муунга өтүүчү нерсе. Кургактык мейкин-
диктеринде жашаган элдер жана этникалык топтор негизинен 
отурукташып жашайт, алар индивидуализм же жеке адам деген 
түшүнүккө байланышкан нормалар менен эмес, көбүнчө коллек-
тивизм же жамааттык жүрүм-турум нормалары менен жашашат. 
Кургактык мейкиндиктериндеги башкаруу жана жүрүм-турум 
нормалары демейде абдан катуу иерархиялык мүнөзгө ээ.

Деңиз мейкиндиктеринин цивилизациясы (талассократия), 
геосаясаттын классиктеринин пикиринде, кургактык цивилиза-
циясына карама-каршы келет. Мындай өлкөлөр соода цивилиза-
циялары деп да аталат. Алар негизинен техникалык прогресске 
шыктуу жана динамикалуу өлкөлөр. Бул өлкөлөрдө жеке ишкер-
ликке артыкчылык берилет. Жеке адамдын жана адамдардан 
турган топтордун ушундай жана башка сапаттарын деңиз анык-
тайт.Ошондуктан бул өлкөлөрдө өзгөчө чечимдерди кабыл алуу-
га жөндөмдүү жана демилгечил адам жогору бааланат. Мындай 
цивилизациядагы адеп-ахлактык жана юридикалык нормалар, 
принциптер жана мыйзамдар шарттуу мүнөзгө ээ. Деңиз циви-
лизациясы теллулократияга караганда тезирээк өнүгүп, адеп-ах-
лактык жана маданий баалуулуктарын оңой эле өзгөртөт жана 
ошону менен бирге өзүнүн алдыга, жаңы ачылыштарга жана сая-
каттарга карата умтулуусун күчөтөт.

Деңиз күчтөрүнүн планетадагы таасирдүүлүгүнүн күчөшү 
Улуу географиялык ачылыштардан башталып, өзүнүн туу чоку-
суна XX-кылымдын аягында, англосаксондук капитализм жана 
индустриализм бирдиктүү комплекс катары калыптанган кезде 
жеткен деп эсептелинет.XX-кылымдын ортосунан баштап, АКШ, 
талассократиянын негизги тиреги болуп калган.

XX-кылымдын ортосунда башталган «кансыз согуш» дүйнө-
дөгү геосаясий дуализмди андан бетер күчөткөн. Ошол мезгилде 
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тирешүү өзүнүн туу чокусуна жетип, кургактык мейкиндикте-
рин СССР, ал эми деңиз мейкиндиктерин АКШ деп билишкен.

Адамзаттын өнүгүүсүндө айлана-чөйрө өзгөчө орунга ээ эке-
нин «мейкиндик фактору» көргөзүп турат жана ал классикалык 
геосаясаттын Экинчи мыйзамы болуп саналат.

Мейкиндик фактордун коомдук өнүгүүдөгү орду чоң экен-
диги биринчи жолу америкалык окумуштуу А. Мэхен тарабынан 
көргөзүлүп, кийинчерээк башка геосаясатчылардын эмгекте-
ринде да чагылдырылган.

Мэхен өзүнүн «Деңиз күчтөрүнүн тарыхка тийгизген тааси-
ри» деп аталган эмгегинде мамлекеттердин жана элдердин жа-
шоосунда адамдардын орду кандай болсо, мейкиндиктин орду да 
дал ошондой экендигин далилдөөгө аракет кылган. Анын пики-
ринде, табигый-географиялык шарттары жакшы мейкиндиктер 
мамлекеттин башкаруу системасы жана элдердин мүнөзү ар түр-
дүү болгонуна карабастан тезирээк өнүгүшөт (мейкиндик фак-
тору). Буга далил катары ал XIX-кылымдагы Англияны көрсөтүп, 
англичандарды улуу кылган нерсе – деңиз деп белгилеген.

Заманбап Орусиянын айрым геосаясатчылары геосаясаттын 
үчүнчү мыйзамы катары дагы бир геосаясий көрүнүштү, тактап 
айтканда, «кургактык менен деңиздин синтезин» көргөзүшөт.

А.Дугин, Н.А.Нартов жана башка ушул сыяктуу окумуштуулар-
дын пикиринде, геосаясий мейкиндик категорияларынын ара-
сында кургактык менен деңиз ден башка дагы мейкиндик бар. Ал 
мейкиндик «жээк аймактары» деп аталат жана ал өзүнө жогоруда 
айтылган эки мейкиндиктин тең белгилерин жана артыкчылык-
тарын камтыйт. Бул «аймак» өзүнө эки негизги мейкиндиктердин 
бөлүктөрүн камтыгандыктан, алардын пикиринде, бир мейкин-
диктүү мамлекеттерге караганда өнүгүүгө байланышкан артык-
чылыктары көбүрөөк. Бирок Орусиянын окумуштууларынан баш-
ка эч ким бул идеяны геосаясий мыйзам катары тааныган эмес. 

Классикалык геосаясатта дүйнөнүн геосаясий өнү гүү сүнүн, 
мамлекеттердин кубаттуулугунун жана алар дын таасирдүүлүгү-
нүн негиздери катары каралган геосаясий мыйзамдар заманбап 
геосаясатта таптакыр пайдаланылбай жатат деп айтса да болот. 
Бул мыйзамдар бүгүнкү күндө дүйнөнүн геосаясий өнүгүүсүнүн 
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тарыхын, анын негизги этаптарын жана жалпы мыйзам ченем-
дүүлүктөрүн изилдөө максатында академиялык геосаясат или-
минде жана геосаясий изилдөөлөрдө гана пайдаланылат.

§ 7.5. Геосаясаттын функциялары

Геосаясат илими жогоруда айтылган нерселерден тышкары 
мамлекеттердин ортосундагы жана ар түрдүү геосаясий бирим-
диктердин ортосундагы геосаясий мамилелерди, дүйнөдө болуп 
жаткан геоэкономикалык жана геостратегиялык процесстерди 
ар түрдүү ыкмалар аркылуу изилдеп, аларга тиешелүү практика-
лык көрсөтмөлөрдү сунуштайт. Геосаясат илими мамлекеттер-
дин ичинде жана жалпы дүйнөдө белгилүү бир функцияларды 
аткарат.

Башкаруучулук функциясы:Геосаясат илими практикалык 
мүнөзгө ээ. Ал тажрыйбага негизделген маалыматтарды чогул-
туп, аларды анализдейт, ошондой эле башкарууга байланышкан 
конкреттүү чечимдерди жана көрсөтмөлөрдү иштеп чыгат.

Саясий лидерлер жана аскер жетекчилери туура маалымат 
чогултуп, аны геосаясий жактан анализдеп, анын негизинде 
туура тыянак чыгармайынча туура чечим кабыл ала алышпайт, 
геосаясий процесстерге туура баа бере алышпайт, ошондой эле 
конкреттүү бир коомдук, саясий жана финансылык-экономи-
калык чөйрөнү башкара алышпайт. Кандайдыр бир иш-аракет-
ти башкарууга байланышкан чечим кабыл алууда, көйгөйлүү 
жагдайды анализдөөдө, ар түрдүү геосаясий күчтөргө, саясий, 
географиялык, экономикалык, согуштук жана башка факторлор-
го баа берүүдө, ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан окуяларга 
таасир тийгизген нерселерди изилдөөдө саясий, аскердик, со-
циалдык, экономикалык, экологиялык жана башка факторлор-
го байланышкан тобокелдиктерди так аныктап, аларга карата 
конкреттүү чараларды белгилеп койуу зарыл. 

Ошентип геосаясаттын башкаруучулук функциясы – бул гео-
саясий окуяларды башкаруу, саясий идеяларды, көз караштар-
ды жана агымдарды жаратуу, ошондой эле адамдарга, уюмдарга 
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жана коомдорго башкаруу маселеси жөнүндө практикалык көр-
сөтмөлөрдү берүү. 

Геосаясий сунуштар же кеңештер өздөрүнүн мүнөзү, түрү 
жана маалымат булактары боюнча эки топко бөлүнөт:объектив-
дүү жанасубъективдүү. 

Таанып-билүү же изилдөө функциясы: Геосаясат – бул тур-
мушта гана колдонулуучу илим эмес, академиялык да илим. Ал 
дүйнөдөгү геосаясий процесстерди изилдөөнүн, жалпылоонун, 
баалоонун жана божомолдоонун куралы болуп саналат. Геосая-
сат илими өзү пайда болгон мезгилден баштап эле бүткүл адам-
затка көптөгөн геосаясий жана геостратегиялык мыйзамдарды, 
теорияларды жана концепцияларды, ошондой эле олуттуу тыя-
нактарга жана себеп-натыйжалаш байланыштарга негизделген 
илимий сунуштарды сунуштап келген.

Академиялык геосаясат илими мамлекеттер, аймактар жана 
мамлекеттер аралык уюмдар тарабынан жүргүзүлгөн саясаттын 
стратегиялык жактарын, ачык жана жашыруун максаттарын,-
геосаясий пландарын, мамлекеттердин жана элдердин өнүгүүсү-
нүн табигый-географиялык, социалдык-маданий жана тарыхый-
географиялык жактарын жана багыттарын изилдейт.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, өлкөлөрдүн жана элдердин 
өнүгүүсү, ошондой эле алардын улуттук мүнөздөрүнүн жана 
салттарынын калыптануусу ар түрдүү көрүнүштөрдүн, про-
цесстердин жана окуялардын өзгөрүүсүнө байланыштуу. Эгер 
мындай көрүнүштөрдү бир-бирине салыштырып, тажрыйбага 
негизделген ыкмалар аркылуу изилдей турган болсок, чыныгы 
геосаясий абалды аныктап, тажрыйбага негизделген изилдөө-
дөн алынган жаңы билим же маалымат ала алабыз. Тажрыйбага 
негизделген изилдөөнүн тыянактары дүйнөнүн геосаясий кар-
тасындагы аймактык жана глобалдык өзгөрүүлөрдү аныктоого 
жана түшүндүрүүгө жардам берет.Дүйнөдөгү геосаясий абалды 
аныктоо үчүн геосаясат илиминде төмөнкү жалпы логикалык 
ыкмалар пайдаланылат: анализ жана синтез, индукция жана де-
дукция ж.б. Жалпы геосаясий абалды изилдөө үчүн конкреттүү 
геосаясий көрүнүштөр, фактылар жана процесстер тууралуу чоң 
маалыматтарды жалпылап, анализдөө зарыл.



Али Гасанов320

Геосаясий абалды изилдеген адамдар же уюмдар саясий 
окуялардын катышуучулары, алардын социалдык жана адеп-
ахлактык багыттары, муктаждыктары жана кызыкчылыкта-
ры, мамлекеттердин жана элдердин маданият деңгээли, аларга 
түрткү берүүчү себептер, чыныгы жана вербалдык жүрүм-туру-
му жана жадагалса хоббилери тууралуу маалымат алышы зарыл.

Божомолдоо же алдын ала айтуу функциясы: Геосаясат или-
ми, мамлекеттерге алардын аймагында жана айланасында болуп 
жаткан окуяларды таанып билүүгө жардам берет. Андан тышка-
ры, келечекте мүмкүн боло турган коркунучтарды алдын ала бо-
жомолдоп, аларды болтурбоо боюнча практикалык кеңештерди 
сунуштайт.

Келечекти божомолдоо функциясы таанып-билүү функция-
сынан келип чыгат жана аны менен тыгыз байланышкан. Гео-
саясий божомол төмөнкү максаттарды көздөйт: геосаясий та-
лаалардын жана күчтөрдүн өнүгүүсүн божомолдоо, алардын өз 
ара мамилелери кандай багытта өнүгөрүн аныктоо, өлкөлөрдүн 
жана өлкөлөрдөн турган уюмдардын түзүлүшүн же формасын 
аныктоо, алар эл аралык жана этностор аралык мамилелер-
ге кандай таасир тийгизерин аныктоо, ыктымал жергиликтүү 
конфликттердин алдын алуу же аларды токтотуу боюнча сунуш-
тарды иштеп чыгаруу.

Геосаясий божомолдордун баалуулугу – алардын негиз-
дүүлүгүндө жана тактыгында. Алар көп түрдүү геосаясий про-
цесстерди канчалык негиздүү жана так чагылдырса, ошондой 
эле прогрессивдүү геосаясий өзгөрүүлөрдү адамдын, өлкөнүн, 
аймактын жана жалпы адамзаттын кызыкчылыктары үчүн кан-
чалык так ишке ашырса, ошончолук баалуу болот.

Аймактык жана глобалдык мүнөздөгү геосаясий өзгөрүүлөр-
гө байланышкан кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү божомол-
дорду даярдоодо ар түрдүү сурамжылоолорду жана мониторинг-
дерди аткаруу жана болуп жаткан процесстерди узак мөөнөткө 
көзөмөлдөө талап кылынат. Салыштыруу, аналогия жана башка 
ыкмаларды колдонуу терс геосаясий окуялардын алдын алууга 
жардам берет.
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Идеологиялык функция:Геосаясат – бул теориялык жана 
практикалык илимий тармак. Бирок андан тышкары ал мамле-
кеттердин тышкы идеологиялык саясатына да жардам берүүчү 
каражат катары колдонулат.

Геосаясаттын идеологиялык функциясы анын мурдагы 
функциялары сыяктуу эле көп кырдуу мүнөзгө ээ.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, өлкөлөрдүн жана өлкөлөрдөн 
турган уюмдардын он жылга созулган таптык жана идеология-
лык тирешүүсүнүн, ошондой эле аймактык жана эл аралык кас-
тыктын негизинде дал ушул геосаясий идеология турган. СССР 
өкмөтү Батыштын классикалык геосаясий теорияларын «им-
периализмдин басып алуучулукту көздөгөн саясаты», «фашизм 
идеологиясы», «өнүккөн өлкөлөрдүн дүйнөлүк гегемонияга ум-
тулуусу», «агрессия аракеттери» деп мүнөздөп, ал эми геосаясат-
тын өзүн буржуазиялык жалган илим деп эсептеген.

Батыштын геосаясатчылары болсо СССРды «жасалма», «ант-
кор» жана «табигый өнүгүүгө таянбаган» түзүлүш деп эсептеп, 
анын теориялык жана практикалык кадамдарынын баарына 
шек менен карашкан. Бул жагынан караганда, геосаясий идео-
логиянын маңызына «күчтүү үчүн дайыма алсыз күнөөлүү» де-
ген белгилүү макал туура келет. Ошондуктан эл аралык аренада 
жана жергиликтүү коомдордо дайыма идеологиялык курал ка-
тары колдонулуп келген геосаясат иш жүзүндө дүйнөнүн күчтүү 
мамлекеттеринин адвокаты катары кызмат кылат.

§ 7.6. Геосаясаттын методологиялык 
парадигмалары

Геосаясат илими геосаясий абалды жана процесстерди изил-
дөө үчүн ар түрдүү илимий-теориялык, аналитикалык жана 
башка ыкмаларды пайдаланат. Саясат таануу илиминде мындай 
нерселердин баары методология деп аталат. Геосаясат илимин-
де саясий географияда, тарыхта, социологияда, саясат таанууда 
жана башка ушул сыяктуу илимий тармактарда иштелип чык-
кан жана колдонулган ыкмалар колдонулат. Мисалы, системдүү 
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ыкма, салыштырма анализ, тарыхый жана функционалдык ык-
малар.

Коомдук саясий процесстерге жана мамлекеттер аралык ма-
милелерге баа берүүдө жогоруда айтылган ыкмалардан башка 
дагы ыкмалар пайдаланылат. Мисалы, түзүмдүк-функционал-
дык анализ, институционалдык, антропологиялык, жалпы логи-
калык жана эмпирикалык (тажрыйбага негизделген) изилдөө-
лөр.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, геосаясий илимдин мүнөзү 
жана парадигмалары башка илимий тармактар сыяктуу эле да-
йыма убакыттын жана мейкиндиктин өзгөрүшүнө тыгыз байла-
ныштуу болуп келген.1

Ар бир мезгилге таандык болгон геосаясий процесстерди, 
конфликттерди, тирешүүлөрдү жана башка нерселерди изилдөө-
нүн натыйжалуулугу – геосаясий «тандоо моделине» жана или-
мий парадигмага байланыштуу.

Заманбап саясатчылар илимий парадигмалардын алмашуусу 
айрым авторлордун илимий көз караштарынын өзгөрүүсүнө 
байланыштуу деген ойго кошулушпайт. Алардын пикиринде, 
илимий парадигмалардын алмашуусу тарыхый процесстердин 
өзгөрүүсүнө жана саясий тарыхтын өнүгүүсүнүн жаңы мезгили-
нин башталышына байланыштуу. Мына ушул нерселер автор-
лордун көз караштарына таасир тийгизет деп эсептешет алар.

Ар бир конкреттүү тарыхый мезгилдин саясий талаптары 
геосаясат илими тарабынан изилдене турган нерселерди, анын 
изилдөө ыкмаларын, максаттарын жана милдеттерин аныктап, 
кээде изилдене турган нерселеди да өзгөртүп жибериши мүмкүн. 

Геосаясий парадигмалар мазмуну боюнча төрт топко бөлү-
нөт:

– улуттук-мамлекеттик; 
– таптык-идеологиялык; 
– цивилизациялык; 

1 Парадигма (үлгү, мисал) – бул коомдо жана табиятта болуп жаткан про-
цесстерди же окуяларды концептуалдык илимий-теориялык ыкманын неги-
зинде жана так белгиленген мейкиндиктин жана убакыттын алкагында түшүн-
дүрүүнүн базалык үлгүсү.
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– маалыматтык. 
Улуттук-мамлекеттик же укуктук парадигма: ХХ-кылымдын 

экинчи жарымынан баштап геосаясат илим катары дүркүрөп 
өнүгө баштаган. Мына ошол мезгилдеги классикалык геосаясий 
теориялардын негизинде улуттук мамлекеттер, алардын пайда 
болушуна жана өнүгүүсүнүнө байланышкан факторлор (таби-
гый, адамдык, цивилизациялык ж.б.) жана улуттук мамлекеттер-
дин укуктары жөнүндө маселелер турган. Мындай теориялык-
методологиялык негизди изилдөөчүлөр геосаясаттын биринчи 
парадигмасы деп мүнөздөшкөн.

Улуттук-мамлекеттик парадигмага таяна турган болсок, дүй-
нөлүк геосаясаттын жана эл аралык мамилелердин негизинде 
дайыма улуу мамлекеттер тарабынан түзүлүп, ишке ашырылып 
келген укуктук нормалар турат. Мындай парадигманы жактоочу-
лар төмөнкү тезисти шексиз чындык катары кабыл алышат: бар-
дык геосаясий теориялардын негизи жана мыкты формасы деп 
эсептелинген улуттук-мамлекеттик институттар байыркы мез-
гилден баштап азыркы күндөргө чейин адамзаттын убакытка 
жана мейкиндикке байланышкан маселелерин чечүүгө байла-
нышкан негизги фактор болуп келген.

Мындай парадигманы жактоочулардын пикиринде, тарыхта 
өздөрүнүн саясий бүтүндүгү менен айырмаланган мамлекеттер 
гана туруктуу болуп келишкен. Мындай саясий бүтүндүктү бел-
гилүү бир аймакта жашаган бир улуттуу же көп улуттуу коомдор 
түзөт.

Улуттук-мамлекеттик парадигма бир аз өзгөргөнүнө кара-
бастан бүгүнкү күндө деле эл аралык геосаясий мамилелерде ал-
дыңкы парадигма болуп келүүдө.

Идеологиялык парадигма: Орусиядагы 1917-жылкы көтө-
рүлүш «идеологиялык тирешүүнүн» жана эл аралык таптык 
күрөштүн башталышына түрткү берип, геосаясаттагы улуттук-
мамлекеттик жана укуктук парадигманы арткы планга жыл-
дырган. Ошол кездеги геосаясатчылар үчүн эл аралык геосаясий 
мамилелердеги жаңы (идеологиялык) парадигманын «таптык 
күрөшүүсү» жана «таптык кызыкчылыктары» гана эмес, СССР 
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деп аталган антикапиталисттик режимдин түзүлүшү да капыстан 
пайда болгон нерсе болуп калган. 

СССР өзүнүн алдына ойго келгис геосаясий максаттарды 
койгон. Алар төмөнкүлөр: «дүйнөлүк коммунисттик революция 
жасоо», «дүйнөлүк масштабдагы пролетариаттык диктатура ор-
нотуу», «капиталисттик дүйнөнү кыйратуу», ошондой эле «бур-
жуазиялык коомду жана улуттук мамлекеттерди жок кылуу». 
СССРдын пайда болушу ошол кездеги геосаясий парадигманы 
гана өзгөртпөстөн, классикалык геосаясатчыларды да таң кал-
тырган.

1917–1991-жылдардагы идеологиялык тирешүү өзүнө бар-
дык геосаясий теорияларды жана илимий изилдөөлөрдү камты-
ган күч түзүмдөрүнүн бөлүнүшүнүн негизги себеби болуп калган.

Таптык кызыкчылыктардын жана таптык күрөштүн идео-
логиясы, чынында, ошол мезгилдеги геосаясий мамилелерге 
байланышкан негизги маселени, тактап айтканда, «кимди ким 
жеңет?» деген негизги суроону пайда кылган. Ошондуктан бир-
бири менен тирешкен эки лагерь тең дүйнөдөгү эл аралык, ай-
мактык жана мамлекеттик маселелерге таптык кызыкчылык-
тардын негизинде баа берип, дүйнөлүк коомчулуктун алдында 
бир-бирин каралоого аракет кылышкан.

Таптык жана идеологиялык тирешүүнүн алгачкы мезгилин-
де идеологиялык артыкчылык СССР тарапта болгон. Марксист-
тик теориянын классиктери тарабынан кылдат иштелип чыккан 
идеологиялар жана жагымдуу социалисттик идеялар, ошондой 
эле «адамдарга тынчтык, элдерге боштондук» деген популист-
тик ураандар менен куралданып, аларды Биринчи Дүйнөлүк со-
гуштун жамандыктарын башынан кечирген элдердин арасында 
жайылтуу аркылуу көптөгөн адамдарды «утопиялык теңдик» 
идеологиясынын айланасына чогултуу оор деле болгон эмес. 
Дал ошол себептен социализмдин идеологдору кыска убакыт-
тын ичинде Африканын бардык өлкөлөрүндө, Азияда жана Аме-
рикада өз тарапташтарынын күчтүү геосаясий лагерин түзгөн. 
Батыш деле өзүнүн «адам укуктарын коргоо», «эркин дүйнөнүн 
чек араларын кеңейтүү» жана «жеке менчикти коргоо» сыяктуу 
өзүнүн жеке баалуулуктарын пайдалануу аркылуу социалисттик 
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лагерьдин идеологиялык чакырыктарына жооп берүүгө аракет 
кылган. ХХ-кылымдын 20-жылдарынан баштап АКШ жана ба-
тыш өлкөлөрү тез арада мобилизацияланып, СССРга каршы блок 
же биримдик түзүшкөн. Натыйжада идеологиялык күрөш андан 
бетер күчөгөн.

Экинчи Дүйнөлүк согушта жана согуштан кийинки мезгилде 
эки лагерь тең өздөрүнүн айланасына ар түрдүү өлкөлөрдү жана 
элдерди чогултуп, андан кийинки 50-жылдын ичинде бардык 
адамзат үчүн коркунуч жараткан идеологиялык согуш жүргү-
зүшкөн. 

«Кансыз согуш» деп аталып калган ошол мезгилдин геосая-
сатчылары геосаясий мейкиндик деген түшүнүктү жана ошол тү-
шүнүккө негизделген мамлекеттер аралык мамилелерди, адам-
заттын келечегин, идеологиялык тирешүүнү жана башка ушул 
сыяктуу маселелерди идеологиялык парадигманын негизинде 
түшүнүшкөн. Ал эми мамлекеттердин ичиндеги процесстер эл 
аралык маселелердин деңгээлине көтөрүлүп, каршылаш тарап 
менен күрөшүү үчүн колдонулган. 

Цивилизациялык парадигма: социализм менен капитализм-
дин тирешүүсүнүн натыйжасында 1991-жылы дүйнөлүк социа-
листтик система жана СССР кыйрагандан кийин геосаясаттын 
мурдагы идеологиялык парадигмалардын ордуна таптакыр 
жаңы нерселер келген. 

Жаңы мезгилдин жаңы парадигмасы илимде «цивилиза-
циялык ыкма» деп аталып калган. Мындай ыкманын методоло-
гиялык негизин адамзатка коркунуч жараткан глобалдык жана 
коомдук көйгөйлөрдү биргеликте чечүү идеясы түзгөн. Бул идея 
1970–1980-жылдарда айрым европалык окумуштуулар тарабы-
нан көтөрүлгөн. Эл аралык укукка, адамга жана анын кызыкчы-
лыктарына, адамдардын жана идеялардын эркин кыймылына, 
ошондой эле мамлекеттер аралык тынч мамилелерге негиздел-
ген «цивилизациялык дүйнөлүк тартип» концепциясы да ушул 
идеяны өзүнө камтыган. 

XVIII-кылымдын ойчулдары тарабынан негизделген идея-
лар (мамлекеттердин ортосунда тең укуктуу жана адилеттүү ма-
милелерди орнотуу, бардык көйгөйлөрдү адамдык ченем менен 
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ченөө, бардык адамдарды руханий жактан жаңылоо жана агар-
туу) жүз жылга созулган идеологиялык тирешүүлөрдөн кийин 
деле өз маанилүүлүгүн жоготпостон жаңы геосаясий парадигма 
катары калыптанды. 

«Жаңы дүйнөлүк тартип» деген жалпы аталыштагы геосая-
сий теориялардын негизинде, чынында, цивилизациялык пара-
дигма турат. Эгер классикалык геосаясатчылардын көпчүлүгү 
адамзаттын тарыхый өнүгүүсүнүн негизинде бир нече чоң эл 
жана мамлекет гана турат деп эсептесе, 1991-жылдан кийинки 
мезгилдин геосаясатчылары дүйнө – көп жүздүү, ал эми цивили-
зацияны көптөгөн элдер жана мамлекеттер жаратышкан жана 
заманбап мезгилдеги адамзаттын көп түрдүү цивилизациялык 
өнүгүүсүнө да көптөгөн элдер жана мамлекеттер түрткү бери-
шүүдө деп эсептешкен. Цивилизациялык парадигманы жакта-
гандардын пикиринде, заманбап дүйнөнүн коомдук, саясий, эко-
номикалык, маданий өнүгүүсүн, ошондой эле жалпы адамзаттык 
баалуулуктардын багытын беш негизги дүйнөлүк цивилизация-
лар аныктайт.1

С.Хантингтонго окшогон бир топ изилдөөчүлөр цивилиза-
цияларды бир-бирине каршы коюшат. Анткени алардын пики-
ринде, цивилизациялардын ортосунда түбөлүк тирешүү болот, 
ал эми келечектеги геосаясий мамилелер дал ушул цивилизация-
лар аралык тирешүүнүн негизинде түзүлөт (китептин тийиштүү 
бөлүгүндө бул жөнүндө кененирээк айтылат). 

Бирок заманбап мезгилде, геосаясаттын мурдагы баалуулук-
тары менен системаларынын ордуна жаңы баалуулуктар, тактап 
айтканда, цивилизациялык ыкма же цивилизациялык жол кел-
ген.

Геоэкономикалык жана маалыматтык парадигмалар:
Адамзаттын өнүгүүсүнө байланышкан талаптар жана кор-

1  Бул жерде кеп Батыш Европадагы католик-христиан дини, Чыгыш Ев-
ропадагы жана Орусиядагы православ-христиан дини, Африкадан Кытайдын 
Ортоңку Чыгышына чейинки аралыкка созулган ислам цивилизациясы, тро-
пикалык субконтиненталдык Индия жана индуисттер, ошондой эле Азия-Тынч 
Океан аймагындагы буддисттик-конфуциандык цивилизация жөнүндө болуп 
жатат.
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кунучтар, глобалдык көйгөйлөр жана аларды чечүү аракеттери, 
мурдагы постиндустриалдык улуттук коомдордон жаңы эл ара-
лык жана маалыматтык коомдорго өтүү, ошондой эле XXI-кы-
лымдагы башка революциялык өзгөрүүлөр дүйнөнүн геосаясий 
картасы менен бирге анын мүнөздөмөлөрүн да өзгөртүп, гео-
саясат илиминин алдында турган максаттарды, геосаясий ка-
тегориялардын мазмунун кайрадан карап чыгууга себеп болду. 
Жаңы геосаясий жагдайларда таптакыр жаңы геоэкономикалык 
жана маалыматтык парадигмалар пайда болуп, алар геосаясат 
илиминин алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн жана баа берүү критерия-
ларынын бири болуп саналат. 

Жогоруда айтылган парадигмаларга таяна турган болсок, 
азыркы геосаясий мамилелердин негизин улуу державалардын 
ортосундагы күрөш эмес, эл аралык геоэкономикалык жана маа-
лыматтык факторлор, ошондой эле экономикалык, бизнестик 
жана маалыматтык кызыкчылыктарды коргоо маселелери тү-
зөт.

Бүгүнкү күндө, бүткүл дүйнөлүк мейкиндикти көзө мөлдөө 
деген түшүнүк негизги геоэкономикалык жана маалыматтык ре-
сурстардын кыймылын көзөмөлдөө дегенди билдирет. Мындан 
тышкары, мейкиндик деген түшүнүктүн өзү да бара-бара ашкача 
мааниге ээ болуп, чек аралар менен курчалган жабык аймакты 
эмес, виртуалдык аймакты билдире баштады. Мындай өзгөрүш 
мамлекеттин негизги милдетин да татаал кылат. Мындай нерсе 
«саясий мейкиндикке» мурдагыдай салттуу түрдө көзөмөл жүр-
гүзүү жана «ал мейкиндикти көз карандысыз башкаруу» оор бо-
луп калды дегенди билдирет. 

Маалымат, басма сөз, жарнама жана интернет сыяктуу мүм-
күнчүлүктөргө көбүрөөк ээ болгон эл аралык күчтөр (алардын 
ичинде мамлекеттер да) өз мүм күнчүлүктөрүн башка мамлекет-
тердин аймактарын маа лымат, жарнама жана коомдук-саясий 
жактан көзөмөлдөө үчүн пайдаланышат. 

Мамлекеттердин геосаясий кубаттуулугу жана ага баа берүү 
критерийлери өзгөргөн сайын таасир тийгизүүнүн согуштук-
саясий жолдорун экономикалык-технологиялык жана маалы-
маттык жолдор алмаштыра баштаган. Геосаясий изилдөөлөрдүн 
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ордуна геоэкономикалык жана геомаалыматтык изилдөөлөр ке-
лип, салттуу болуп калган теориялардын, агымдардын, илимий 
категориялардын, түшүнүктөрдүн жана көз караштардын орду-
на алардын мазмуну жана багыты боюнча жаңы үлгүлөрү келе 
баштады. Мурдагы саясий жана согуштук-империялык түшүнүк-
төрдү «дүйнө-экономика», «экономикалык гегемония», «аймак-
тык экономика», «аймактык экономикалык коомчулуктар», «ай-
мактык экономикалык кызыкчылыктар», «дүйнөлүк интернет 
мейкиндиги жана аны көзөмөлдөө» жана башка ушул сыяктуу 
илимий категориялар байыта баштады. 

Экономика жана маалыматтык технологиялар өнүк көн са-
йын дүйнөдөгү геосаясий күрөштүн түрү да өзгөрөт, жана ошол 
эле учурда геосаясий үстөмдүккө жетүүнүн мурдагы ыкмалары, 
геосаясий мейкиндиктин жана убакыттын динамикалары өзгө-
рөт. Виртуалдык маалыматтык мейкиндиктин жана алдыңкы 
маалыматтык технологиялардын өнүгүүсү геосаясий күрөштүн 
жаңы түрлөрүнүн пайда болушуна алып келет. 

Мисалы, заманбап маалыматтык парадигмалардан дүйнө-
нүн геосаясий динамикасынын негизги максаттарын ишке ашы-
рууга байланышкан бир нече негизги маселелерди чечүү талап 
кылынат: 

Дүйнөдө болуп жаткан геосаясий өзгөрүүлөрдү анализдөө 
жана классификациялоо, алардын өнүгүүсүн аныктоо, ошондой 
эле ал процесстерди башкаруунун түрлөрүн сунуштоо. 

Бул өзгөрүүлөрдүн себептерин түшүндүрүү жана алар дын 
мүмкүн боло турган кесепеттерин божомолдоо. 

Заманбап геосаясий мамилелердин себеп-натыйжалаш бай-
ланыштарын жана динамикаларын (кыймылын) бүтүн концеп-
туалдык теориянын алкагында системдүү түрдө түшүндүрүү.

Заманбап дүйнөдөгү геосаясий, геоэкономикалык жана 
геостратегиялык абал өтө татаал жана көп түрдүү болгондуктан 
мындан ары ага «геосаясий хаос» деген жаңы илимий категория-
нын негизинде баа бериле баштады.

Азыркы мезгилде, ар бир мамлекеттин ички жана тышкы 
саясаты анын геоэкономикалык жана маалыматтык парадигма-
ларды канчалык натыйжалуу пайдаланарына байланыштуу.
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§ 7.7. Геосаясаттын изилдөө ыкмалары 

Геосаясий изилдөөлөрдө саясий география, тарых, социоло-
гия, саясат таануу, философия жана башка ушул сыяктуу илимий 
тармактардагы ыкмалар пайдаланылат. 

Белгилүү бир системаны пайдалануу ыкмасы: Геосаясатчы-
лар өздөрүнүн изилдөөлөрүндө «изилдене турган нерсени бүтүн 
нерсе катары карап, аны бүтүн нерсе катары изилдөө керек» де-
ген принципти пайдаланышат. Мындай система социологияда 
жана саясат таанууда кеңири колдонулат. 

Коомдук жашоонун жана илимдин бардык чөйрө лөрүн, аны 
менен катар геосаясий дүйнөнү да «татаал уюшулган, өзүн өзү 
жөнгө салган жана айлана чөйрө менен тынымсыз мамилелешип 
турган бүтүн бир система» катары кароо зарыл деген принцип 
ушул ыкманын маңызын түзөт.

Бул ыкма боюнча, ар бир социалдык система, анын ичинде 
геосаясий система да өзүн өзү сактоого, кеңейүүгө жана өнүгүүгө 
умтулат. Бул система бел ги лүү бир функцияларды да аткарат. 
Геосаясий жак тан алып караганда, мындай функциялардын эң 
маа нилүүсү – бул жарандардын «планетанын материалдык жана 
руханий баалуулуктарын, ошондой эле ресурстарын пайдалануу 
жана бөлүштүрүү» жөнүндө чечимдерди кабыл алышынын «за-
рылдыгы».

Иш-аракет ыкмасы: Саясат таануу, психология жана социоло-
гия илимдеринде мындай ыкма психологиялык же социалдык-
психологиялык ыкма деп аталат. Бул ыкма негизинен жеке адам-
дардын, улуттардын, таптардын жана көпчүлүктүн чоңураак, 
кененирээк жана глобалдык коомдорго кошулуп жаткан кездеги 
жүрүм-турумунун психологиялык жактарын изилдөөгө багыт-
талган.

Иш-аракет ыкмасы геосаясат илиминде негизинен геосаясий 
процесстердин өнүгүшүн изилдөөдө жана анализдөөдө колдону-
лат.

Иш-аракет ыкмасы геосаясий процесстерди так белгиленген 
этаптардан жана деңгээлдерден өтүүчү бир иш-аракеттин өзгө-
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чө, тирүү жана кайталанма түрү катары кабыл алууну талап кы-
лат.

Иш-аракет ыкмасы геосаясий чечимдерди кабыл алуу жана 
геосаясий иш-аракеттерди аткаруу үчүн методологиялык база 
же негиз болуп саналат. Мисалы:

– тандалган максаттарды ишке ашыруу үчүн жаран дардын 
көпчүлүгүн уюштуруу жана ресурстарды мобилизациялоо;

– топтордун жана көпчүлүктүн иш-аракеттерин жөнгө салуу; 
– алдыга коюлган максаттарга жетүүнүн жана иш-аракеттер-

дин натыйжаларын көзөмөлдөөнүн жолдорун анализдөө; 
– жаңы максаттарды жана аларга байланышкан милдеттер-

ди негиздөө. 
Көптөгөн окумуштуулардын пикиринде, «сын-пикир жана 

диалектика ыкмасы» иш-аракет ыкмасынын так белгиленген 
түрү жана өзгөчө өнүгүүсү болуп саналат. Бул ыкма сын анализге 
негизделип, геосаясий агымдарды жана карама-каршылыктар-
ды коомдун өнүгүүсүнүн булагы, ошондой эле экономикалык 
жана социалдык-саясий өзгөрүүлөрдүн негизи катары изилдөө-
гө багытталган. Бул ыкманы марксисттер, неомарксисттер, сол-
чул либералдар жана социал-демократтар жигердүү түрдө кол-
донушкан. 

Салыштырма ыкма: Бул ыкма тарых, социология, география, 
саясат таануу жана башка ушул сыяктуу коомдук илимдерде пай-
даланылат. Салыштырма ыкманы Платон, Аристотель жана ба-
йыркы дүйнөнүн башка ойчулдары пайдаланышкан. 

Бул ыкманы социология илимине француз философу О.Конт 
киргизген (1798-1857). Кийинки жылдарда салыштырма ыкма-
ны саясатчылар жана геосаясатчылар пайдалана башташкан. 

Геосаясий изилдөөлөрдө бул ыкма негизинен жашоонун 
бир түрдүү жана туруктуу көрүнүштөрүн, алардын ортосундагы 
айырмачылыктарды жана жалпы белгилерди изилдөөдө, ошон-
дой эле маселелерди чечүүнүн эң ылайыктуу жолдорун издөөдө 
пайдаланылат. 

Бул ыкма практикалык иш-чараларда башка элдердин жана 
мамлекеттердин геосаясий тажрыйбасын чыгармачылык менен 
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пайдаланууга, ошондой эле аны конкреттүү жагдайларда, жерде 
жана убакытта пайдаланууга мүмкүндүк берет. 

Байыркы мезгилдерден бери эле бардык коомдук илимдер-
де пайдаланылып келген тарыхый салыштырма ыкмасы ушул 
ыкманын бир түрү болуп саналат. Бул ыкма геосаясий изилдөө-
лөрдө, ошондой эле философияда, социологияда, тарыхта жана 
саясат таанууда өткөн мезгилдеги, азыркы учурдагы жана келе-
чектеги тарыхый процесстердин ортосундагы байланыштарды 
аныктоого жардам берип келген. 

Нормативдик-баалуулук ыкмасы: Бул ыкма тиги же бул фак-
тылар жана көрүнүштөр мамлекет жана жеке адамдар үчүн кан-
чалык маанилүү экенин аныктоого багытталган. Тиги же бул кө-
рүнүштөргө геосаясий баа берүүнүн негизги критерийи катары 
төмөнкү нерселер пайдаланылат: адилеттүүлүк же адилетсиз-
дик, башка өлкөлөрдүн элдеринин укуктарын сыйлоо же сыйла-
боо.

Бул ыкмага ылайык, саясий жетекчи же мамлекеттик ишмер 
чечим кабыл алууда өз өлкөсүнүн кызыкчылыктары менен бир-
ге эл аралык этикалык баалуулуктарга жана нормаларга таяны-
шы зарыл. 

Бул ыкманын да башка ыкмалар сыяктуу эле көп кечиликте-
ри бар. Мындай кемчилик чыныгы саясат жана «саясатчы» деген 
түшүнүк менен гуманитардык жана адеп-ахлактык нормалардын 
ортосунда байланышты издөөдө жатат. Нормативдик-баалуулук 
ыкмасы, демейде, саясат менен саясий лидерлерди идеализация-
лайт. Жалпыга маалым болгондой, саясатчылар, кээде ойлонул-
баган кадамдарды жасашып, туура эмес чечимдерди кабыл алы-
шат. Ал эми туура эмес чечимдер дүйнөнүн геосаясий картасын 
терс багытка өзгөртүп жибериши мүмкүн.

Функционалдык ыкма: Бул ыкма төмөнкү нерселердин ор-
тосундагы байланышты жана көз карандысыздыкты изилдөөгө 
жардам берет: коомдук жашоонун ар түрдүү чөйрөлөрү, саясий 
мамилелер, согуштук тирешүүнүн же конфликттердин деңгээли, 
өлкө калкынын жыштыгы жана миграциясы, жарандардын сая-
сий жигердүүлүгүнүн абалы, моралдык-психологиялык духу 
жана башка нерселер.
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Функционалдык ыкма геосаясий чечимдерге этикалык жак-
тан баа берүүдөн таптакыр алыс жана ал негизинен позитивист-
тик-прагматикалык жоболорго негизделет. 

Бул ыкманы кеңири колдонгон алгачкы ойчулдардын бири 
белгилүү италиялык саясатчы Н. Макиавелли болгон. Ал өзүнүн 
«Падыша» деген китебинде чыныгы саясатта диний догмалар-
дан (далилсиз жоболордон) гана эмес, этикалык баалуулуктар-
дан да баш тартуу зарыл экендигин негиздеген. Ал функционал-
дык саясат менен чыныгы саясаттын методологиялык негизин 
коомдук жашоонун бардык карама-каршылыктары менен байла-
ныштырган. 

Бихевиористтик ыкма: Бул илимий ыкманы бихевиористтик 
агымдын жана теориянын жактоочулары кеңири колдонушат. 
Бул ыкма башка коомдук илимдерде жана конкреттүү социоло-
гиялык изилдөөлөрдө да пайдаланылат. 

Бихевиористтик ыкманын маңызы билимдин жана тажрый-
банын негизинде так, түшүнүктүү, бир маанилүү жана иш жү-
зүндө текшерүүгө боло турган чечимдерди сунуштоодо жатат. 
Бул ыкманы геосаясатка биринчи жолу 1880-жылы америкалык 
саясатчы жана АКШнын 28-чи президенти ВудроВильсон (1856-
1924) киргизген.

Вильсондун ою боюнча, ички саясатта да, геосаясатта да жеке 
инсандын, айрыкча лидердин орду абдан чоң. Адамдар канчалык 
деңгээлде аракет кыла алары жана өз кызыкчылыктарын канча-
лык деңгээлде көргөзө алары «лидердин жөндөмдүүлүктөрүнө 
жана көз караштарына» байланыштуу деп эсептеген ал. Адам-
дардын (элдердин, мамлекеттердин) кызыкчылыктарын, анын 
пикиринде, конкреттүү тарыхый инсан (лидер) калыптандырып, 
көңүл борборуна коюп, ишке ашырат. Бихевиористтик изилдөө-
нүн негизги идеясы – «адамдардын чыныгы муктаждыктарын» 
жана лидердин (инсандын) мүнөздөмөсүн өзүнчө эмес, чогуу ка-
роодо жатат. Бул теорияга таяна турган болсок, лидерлер кабыл 
алган чечимдер «алар жетектеген адамдардын социалдык мук-
таждыктарын» билдирбеши мүмкүн жана алардын чечимдери 
негизинен субъективдүү, өзгөчө жана жеке мүнөзгө ээ. 

Бихевиористтик ыкма изилдөөчүлөргө адамдардын (элдер-
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дин, мамлекеттердин) социалдык муктаждыктары геосаясатта 
жана мамлекеттер аралык мамилелерде канчалык мааниге ээ 
экендигин аныктоого жардам берип, адамдарга алардын лиде-
ринин мүнөзү, иш-аракети, жүрүм-туруму жана психологиялык 
абалы кандай таасир берерин түшүндүрөт. 

Түзүмдүк-функционалдык анализ ыкмасы: Бул ыкма боюн-
ча, геосаясий мамилелердин катышуучулары, тактап айтканда, 
коом, мамлекет жана мамлекеттерден турган уюмдар – татаал 
бир системаны түзөт. Бул системанын ар бир бөлүгү жалпы сис-
тема тарабынан белгиленген программа боюнча иштейт жана 
ошол системанын функцияларын аткарып, анын муктаждыкта-
ры менен үмүттөрүн канаатандырат. Геосаясий мамилелердин 
катышуучуларынын (коомдун, мамлекеттин жана мамлекеттен 
турган уюмдардын) негизги милдети – системанын жеке бөлүк-
төрүнө таасир берүү аркылуу жалпы системанын тең салмак-
туулугунун сакталышына жана анын өз милдеттерин аткары-
шына жетишүү. 

Институционалдык ыкма: Бул ыкма геосаясий мамилелер-
дин катышуучулары болуп саналган ар түрдүү институттардын 
ишмердүүлүгүн изилдөөдө колдонулат. Бул ыкма геосаясий ма-
милелердин негизги катышуучуларынын, тактап айтканда, мам-
лекеттердин, партиялардын жана башка уюмдардын геосаясий 
ишмердүүлүгүн жана функциясын аныктоого жардам берет. Бул 
ыкма XX-кылымдын башына чейин саясат таануу, социология 
жана геосаясат илиминде кеңири колдонулган.

Антропологиялык ыкма: Бул ыкма боюнча, биз геосаясий 
абалга социалдык, таптык же улуттук факторлордун негизинде 
баа бербестен, табигый факторлордун, баарынан мурда адамдын 
материалдык муктаждыктарынын (аба, суу, тамак-аш, кийим, 
турак-жай, коопсуздук ж.б.) негизинде баа беришибиз керек. 
Бул ыкманын жактоочулары ар бир адамды анын расалык, геог-
рафиялык, социалдык жана башка айырмачылыктарына кара-
бастан бүтүн жана башынан баштап эле тең укуктуу жандык же 
макулук катары кабыл алышып, аны ошол эле учурда биология-
лык, социалдык, адеп-ахлактык жана психологиялык теңсиздик 
менен да байланыштырышат.
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Бул ыкмага ылайык, адамдардын маанилүү геосаясий че-
чимдерин табигый-географиялык, материалдык, социалдык, 
таптык, улуттук жана расалык себептер гана эмес, алардын ин-
дивидуалдык психикалык абалы, интеллекти жана жүрү-туруму 
да аныктайт. Ошондуктан бул ыкма адамдын (лидердин) бир 
нерсеге болгон кызыгуусун же умтулуусун анын мүнөзүнө, та-
биятына жана инстинкт менен шартталган иррационалдык нер-
селерге байланыштырып, чыныгы геосаясий абалды жана кабыл 
алынган чечимдердин мүнөзүн изилдөөгө жардам берет. 

Жалпы логикалык ыкмалар: Башка гуманитардык социал-
дык илимдердегидей эле геосаясий изилдөөлөрдө да анализ 
жана синтез, индукция жана дедукция, конкреттүү нерседен 
абстракттуу нерсеге жана абстракттуу нерседен конкреттүү 
нерсеге өтүү, тарыхый жана логикалык анализдерди кошуу, ар 
түрдүү эксперименттер, модель жасоо, кибернетикалык, мате-
матикалык, божомол жана башка ушул сыяктуу ыкмалар пай-
даланылат. Бул ыкмалардын баары геосаясий иш-аракеттердин 
негиздерин жана геосаясий мамилелердеги себеп-натыйжалаш 
байланыштарды жакшыраак билүүгө түрткү берет. 

Эмпирикалык ыкма: Бул ыкма геосаясатка социологиядан, 
статистикадан, кибернетикадан жана башка илимдерден келген. 
Эмпирикалык ыкмаларга демейде документтерди изилдөө жана 
анализдөө, сурамжылоо жүргүзүү, эксперименттер, оюндар тео-
риясы жана башка ушул сыяктуу нерселер кирет. 

Конкреттүү мейкиндик ыкмасы: Бул ыкма жаңы раак пайда 
болгон жана геосаясатка саясий географиядан өткөн. Заманбап 
геосаясатта бул ыкма геосаясий, геостратегиялык жана геоэко-
номикалык мамилелерди, ошондой эле планетардык, аймактык 
жана мамлекеттер аралык окуялардын мейкиндикке тиешелүү 
мүнөздөмөлөрүн изилдөөдө, андан тышкары геосаясий жагдай-
ды, мамлекеттердин конкреттүү кызыкчылыктарын жана алар-
ды ишке ашыруунун глобалдык, аймактык жана субаймактык 
кесепеттерин түшүндүрүү үчүн пайдаланылат. 
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§ 7.8. Геосаясаттын катышуучулары 
же акторлору 

Геосаясат илиминин изилдөө чөйрөсүндө саясий социоло-
гия илиминин «актор»1 деген термини да жигердүү түрдө пай-
даланылат. Геосаясий актор – бул конкреттүү аймактарга жана 
мейкиндиктерге тиешелүү өздөрүнүн жеке түшүнүктөрүнүн 
алкагында белгилүү бир максаттарды иштеп чыгып, аларды ар 
кандай түрдө билдирип, адамдардын, уюмдардын жана аймак-
тардын өз ара аракеттерин иретке келтирүү аркылуу мейкин-
дикке таасир тийгизген адамдар же түзүмдөр. 

Глобализация, либерализация жана демократия шарттарын-
да геосаясий өзгөрүүлөрдүн талаптары жана таасири астында 
геосаясий акторлордун катарына күндөн күнгө жаңы субъекттер 
кошулуп жатат. 

Мурдагы жана азыркы мезгилдин бардык геосаясий актор-
лорун төмөнкүдөй кылып классификациялоого болот: 

1. Классикалык же салттуу геосаясий акторлор. Буларга мам-
лекет, армия, диний жана улуттук мекемелер кирет. 

2. Жаңы геосаясий акторлор. Буларга саясий партиялар, бе-
йөкмөт уюмдар, согушчан улуттук жана социалдык топтор, зом-
булук ыкмаларын колдонгон ар түрдүү геоэкономикалык актор-
лор (негизинен эл аралык корпорациялар), массалык маалымат 
жана коммуникация каражаттары кирет. 

3. Геосаясий акторлорго улуттук саясат аркылуу өзгөчө гео-
саясий долбоорлорду сунуштаган уюмдар же адамдардын топ-
тору да кирет. Алардын арасында улутчул партиялар, улуттук-
маданий ассоциациялар жана башка улуттук-радикалдык жана 
сепаратисттик уюмдар өзгөчөлөнүп турат.

Геосаясий акторлорго байланышкан маселелер «аймактык 
түшүнүк» (representationsofspace) жана «мейкиндик практика-
сы» (specialpractices) деген түшүнүктөр менен кошо изилденип, 
алар менен кошо каралат.

1 Конкреттүү максаттарды иштеп чыгып, ошол максаттарга жараша иш-
аракеттерди жасаган объекттер (жеке адамдар же түзүмдөр) акторлор деп ата-
лат.
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A) Классикалык (салттуу) геосаясий акторлор же геосаясат-
тын салттуу катышуучулары:

Геосаясаттын классикалык акторлоруна биринчи кезекте 
эл аралык мамилелердин салттуу катышуучулары кирет. Булар 
– мамлекеттер, элдер (калктар), армия жана диний мекемелер. 
Булардын эгемендүү укуктары эл аралык укук нормалары тара-
бынан корголот.

Мамлекет

Мамлекет – геосаясаттын негизги категориясы жана негиз-
ги актору. Мамлекеттин эң маанилүү мүнөздөмөлөрү бул китеп-
тин башка бөлүмдөрүндө кеңири чагылдыргандыктан бул жерде 
мамлекеттин жашоосу үчүн зарыл болгон үч шартты гана бел-
гилеп өтөбүз. Булар – мыйзамдуу бийлик түзүмү, коомду жана 
калктын негизги бөлүгүн башкаруу мүмкүнчүлүгү, география-
лык жактан бүтүн болгон жана көзөмөлдөөгө мүмкүн болгон көз 
карандысыз аймагы.

Түзүлүш жагынан алып караганда, мамлекет – бардык баш-
каруу институттарынын жыйындысы болуп саналат. Мамлекет 
өз жарандарынан турган коомду башкаруу үчүн өкмөттү, мам-
лекеттик кызматчылардан турган штатты жана мамлекеттин 
кирешелери менен чыгашаларын алдын ала белгиленген план 
боюнча аныктай турган бюджетти түзөт.

Мамлекет өзүнчө бир түзүм катары кадыр-баркка, калк-
ты башкаруу боюнча легитимдүү укуктарга жана зарыл учурда 
мыйзамдын негизинде физикалык зомбулук көргөзүү монопо-
лиясына ээ.

Борбор шаар мамлекет бийлигинин борбору, мамлекеттин 
атрибуту, мамлекеттин кадыр-баркынын белгиси жана бийлик-
тин жогорку органдары жайгашкан негизги аймак болуп саналат.

Геосаясатта «кадыр-барк» деген түшүнүк кадыр-барктын эң 
жогорку түрү болгон «эгемендүүлүк» деген дагы бир маанилүү 
түшүнүккө байланыштуу. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн камсыз-
доо жана анын аймагында жашаган бардык адамдарды ага баш 
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ийдирүү – өлкөнүн кадыр-баркынын көрсөткүчтөрүнүн бирин-
чиси жана негизгиси болуп саналат.

Калк (эл) жана мамлекет

Көрүнүктүү немец социологу М. Вебер мамлекет калкка 
«институционалдык мүнөздөгү саясий үстөмдүк кылуучу топ» 
деп жазган. «Үстөмдүк кылуучу топ» деген түшүнүктү жалпы ка-
тегория деп эсептеген социология илиминен айырмаланып гео-
саясатта бул түшүнүк ар түрдүү көрүнүштөрдү чагылдырат. Ми-
салы, «мамлекет» деген түшүнүк өзүнө мамлекеттин аймагында 
жашаган жалпы калкты камтыганы менен мамлекеттеги айрым 
бир адамдардын тобу мамлекетке жана калктын негизги бөлүгү-
нө (үстөмдүк кылуучу улутка же топко карата) карата маргинал-
дык абалда болуп калышы ыктымал.

Мындай топторго ар түрдүү диний, этникалык жана социал-
дык азчылыктар, чет элдик жарандар жана жарандыгы жок 
адамдар кирет. Кээ бир өлкөлөрдө мамлекет менен калктын не-
гизги бөлүгүнүн (элдин) ортосундагы байланыш өтө начар бо-
лушу мүмкүн. Мындай көрүнүш бийлик кичинекей бир топтун, 
мисалы, белгилүү бир этностун, саясий партиянын, аймактык 
кландын, чиркөөнүн же башка ушул сыяктуу түзүмдүн колун-
да болуп калган кезде пайда болот. Башкаруунун ушундай түрү 
үстөмдүк кылган мамлекеттерде мамлекеттик бийлик органда-
рынын легитимдүүлүгү талаш-тартыштарды жаратып, шектүү 
болуп калат, ал эми мындай мамлекеттин мүнөзү башкаруунун 
демократиялык жана авторитардык түрлөрүн ажыратуу аркы-
луу аныкталат. 

Мамлекет, башкармалык жана башкаруу: Геосаясий адабият-
та башкаруу органдары же жадагалса өкмөт да көп учурда мам-
лекет деген жалпы түшүнүк менен аныкталат. Бирок бир-бири 
менен тыгыз байланышкан бул эки түшүнүктүн ортосунда олут-
туу айырмачылыктар бар. «Мамлекет» деген түшүнүк саясий 
бийликтин үзгүлтүксүздүгүн билдирип, өлкөнүн жогорку жана 
башка мыйзамдары тарабынан бекитилет. Ал эми башкарма же 
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башкаруучу орган, демократиялык системаларда, шайлоолор же 
дайындоолор аркылуу, же мамлекеттик төңкөрүштүн натыйжа-
сында убактылуу мөөнөткө түзүлүп, мөөнөтү аяктаган соң тарка-
тылат же кызматтан бошотулат.

Башкача айтканда, мамлекет, башкаруунун саясий институ-
ту катары өзүнө кандайдыр бир жоопкерчилик албайт. Ал эми 
башкаруучу орган мамлекеттен айырмаланып белгилүү бир уба-
кыттын ичинде мамлекеттин жана анын жарандарынын тагды-
ры үчүн бүтүн жоопкерчиликти өзүнө алат жана аткаруучу орган 
катары мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо үчүн ар тарап-
туу иш-аракеттерди аткарат. Мамлекеттин жоопкерчилиги жана 
аткаруу бийлиги башкаруучу органга жүктөлгөнү менен ал эч 
качан мамлекеттин ордун баса албайт. Анткени демократиялык 
коомдогу саясий уюмдун талабы боюнча бийлик мыйзам чыга-
руучу, аткаруучу жана сот бийлиги болуп бөлүнөт.

Теориялык жактан караганда, башкаруучу орган – мамлекет 
жарандарынын өкүлү, бирок чынында, ал ошол жарандардын 
бир бөлүгү тарабынан гана шайланган башкаруу институту бо-
луп саналат. Шайлоолор демократиялык тартипте өткөрүлгөн 
учурда деле бийликке көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон адам 
же саясий партия келет. Демек, башкаруучу орган мамлекеттен 
айырмаланып бүткүл элдин эмес, коомдун белгилүү гана бир бө-
лүгүнүн, тактап айтканда, конкреттүү шайлоодон жеңип чыккан 
көпчүлүктүн өкүлү болуп саналат. Башкаруучу органдын негиз-
ги милдети – шайлоодо жеңген көпчүлүктүн кызыкчылыктарын 
коргоо. 

Эгемендүүлүк жана «кийгилишпөө»: Геосаясий акторлор-
дун арасынан бир гана мамлекет өзүнүн аймагында толук жана 
бөлүнбөс эгемендүүлүккө ээ. Ал өзүнүн аймагында башка бир 
да бийликке баш ийбейт. Бирок азыркы мезгилдеги глобалдык 
жана улуттар аралык дүйнөдө мамлекеттин эгемендүүлүгү кый-
ла чектелген. Саясат илиминде чектелген эгемендүүлүк жөнүндө 
айтыла баштаганы да бекеринен эмес.1

Чынында, эгемендүүлүк башка бардык укуктардан мурда 
пайда болот жана ал эл аралык коомчулук тарабынан тааныл-

1 Желтов В.В., Желтов М.В. Глобализация. Кемерово, 2007, 61-66 б.
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ган юридикалык принцип болуп саналат. БУУнун хартиясынын 
экинчи беренеси бул уюмга кирген бардык мамлекеттерге бир-
дей эгемендүүлүк укугун жана алардын ички иштерине кий-
гилишпөө укугун кепилдик кылат. Мамлекеттердин эгемен-
дүүлүк укуктарына карата мындай оң мамиле эл аралык аренада 
1648-жылдагы Вестфаль тынчтык келишиминин негизинде 
пайда болуп, андан кийин Улуттар Лигасында жана БУУнун ал-
кагында өнүккөн.

Бирок, эгемендүүлүк, мамлекеттин ички башкаруусуна бай-
ланышкан юридикалык маселе гана эмес. Эгемендүүлүк мам-
лекеттин геосаясий мүмкүнчүлүк төрүнүн көрсөткүчтөрүн да 
мүнөздөйт. Айрым мамлекеттердин эл аралык мамилелер та-
лаасындагы таа сирдүүлүгү жана мүмкүнчүлүктөрү башка мам-
лекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнө караганда көбүрөөк. Мисалы, 
АКШ жетектеген алдыңкы дүйнөлүк державалар дүйнөнүн көп-
төгөн мамлекеттеринин саясатына түздөн түз же кыйыр жолдор 
аркылуу таасир тийгизип, алардын ички иштерине кийгилише 
алышат. Мамлекеттердин көпчүлүгү өз эгемендүүлүгүн өз айма-
гынын чегинде гана камсыз кылууга жөндөмдүү. Мындай мам-
лекеттердин эл аралык деңгээлде көз карандысыз саясат жүргү-
зүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошондуктан көптөгөн саясатчылар 
эл аралык жашоонун катышуучуларын «биринчи» жана «экин-
чи» деп экиге бөлүшөт. Биринчилерге чыныгы эгемендүүлүккө 
ээ болгон мамлекеттер, ал эми экинчилерге чыныгы эгемен-
дүүлүгү жок мамлекеттер кирет.1

Эгемендүүлүк деген түшүнүк «ички иштерге кий гилишпөө» 
деген принципти камтыган эл аралык укук концепциясында ча-
гылдырылат. Ушул концепцияга ылайык бир да мамлекеттин 
башка бир мамлекеттин ички иштерине кийгилишүүгө укугу 
жок. Бирок заманбап мезгилде бул принцип толук сакталбай жат-
кандыгы даана көрүнүп турат. Күчтүү мамлекеттер жана башка 
геосаясий акторлор (диний мекемелер, эл аралык уюмдар, ММК, 
эл аралык корпорациялар, өкмөт төр аралык жана бейөкмөт уюм-
дар, чектер аралык экологиялык, медициналык жана башка тү-

1  Jackson, R. Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third 
World. Cambridge: CambridgeUniversityPress,1990, p.436
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зүмдөр) башка мамлекеттердин ички саясатына таасир тийгизе 
алышат жана жадагалса алардын ички саясатына каршы аракет 
да жасай алышат. Мамлекеттер геосаясаттын эң негизги каты-
шуучулары болсо да, алардын монополиялык эгемендүүлүгү эл 
аралык аренада чектелген. 

Мунун баары бара-бара геосаясаттагы кадимки көрүнүштөр-
дүн бирине жана анын жазылбаган практикалык талабына айла-
нып жатат. 

Бийлик мейкиндиги: Теориялык жактан алып караганда, мам-
лекеттин эгемендүүлүгү анын географиялык аймагынын чегинде 
ишке ашырылат. Ошондуктан чек аралар жана ошол чек аралар 
менен чектелген бийлик мейкиндиги дүйнөлүк юридикалык сис-
теманын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Мамлекеттер көп учур-
да өз чек араларынын сыртында деле мыйзамдуу түрдө иштеп, 
өз функцияларын аткара алышат. Алардын мындай ишмердүүлү-
гү мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык тийиштүү кели-
шимдердин негизинде жүргүзүлөт. Мисалы, Орус Федерациясы 
коопсуздук маселесине байланышкан тийиштүү келишимдердин 
негизинде КМШнын айрым өлкөлөрүндө өзүнүн аскердик базала-
рын орноткон, ал эми кээ бир өлкөлөрдүн тышкы чек араларын 
да коргойт. АКШ, Улуу Британия жана Франция сыяктуу ядролук 
державалар НАТОго кирген мамлекеттердин да коопсуздугун кам-
сыз кылат.

Эгер мамлекеттин бийлиги же таасирдүүлүгү БУУ уюму ар-
кылуу ишке ашырылса, ал бүткүл дүйнөлүк мүнөзгө ээ болот. 
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин мүчөлөрү, айрыкча анын турук-
туу мүчөлөрү дүйнөлүк саясатка дал ушундай чоң таасир тийги-
зет.

Кээ бир мамлекеттер Бүткүл Дүйнөлүк Банк, Эл аралык Ва-
люталык Фонд, Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюму сыяктуу ири эл 
аралык экономикалык жана финансылык институттардын мүм-
күнчүлүктөрүнө таянып, өздөрүнүн таасирин башка мамлекет-
тердин аймактарына да жайылта алышат. 

Бир мамлекеттин башка мамлекетке карата таасир дүүлүгү 
анын саясий системасынын туруктуулугуна, ошондой эле эконо-
микалык жана аскердик кубаттуулугуна байланыштуу. Геосая-
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сатта алдуу жана алсыз, туруктуу жана туруксуз мамлекеттер, 
ошондой эле аймакка же бүткүл дүйнөгө таасир тийгизе алуучу 
мамлекеттер деген түшүнүктөр жигердүү түрдө колдонулат.

Армия

Теориялык жактан алып караганда, армия геосаясий актор 
эмес, бирок ал иш жүзүндө геосаясаттын негизги классикалык 
акторлорунун бири катары эсептелет. Бизге белгилүү болгон-
дой, армия өлкөнүн саясий бийлигине баш ийет. Ал күч түзүмү 
болгондуктан зарыл учурда «легитимдүү физикалык зомбулук» 
аракетин да жасайт. Армиянын мындай укугу, демейде, эл ара-
лык укук тарабынан таанылат. 

Демократиялык өлкөлөрдө армия мамлекеттин коопсузду-
гун камсыз кылып, мамлекеттин жогорку бийлигине баш ийет. 
Бирок башкача учурлар да кездешет. Мисалы, заманбап Түркияда 
армия саясатка катышпайт, бирок мамлекетке жана анын демок-
ратиялык тирегине коркунуч пайда болгон учурда мамлекетти 
сактап калуу үчүн саясий процесстерге кийгилише алат. 

Армияны саясатка аралаштыруу жана башка максаттарда 
пайдалануу аракеттери негизинен демокра тия лык эмес мамле-
кеттерде байкалат. Демократиялык эмес мамлекеттерде армия 
өзүнчө жана жарандык институттар менен атаандашып аракет 
кылат. Кээ бир өлкөлөрдө армия бийликтин көзөмөлүнөн чы-
гып, жигердүү жана кээде үстөмдүк кылуучу геосаясий акторго 
айланып кетиши ыктымал. Мындай учурлар негизинен Африка, 
Азия жана Латын Америка өлкөлөрүндө кездешет. 

Кээ бир өнүгүп жаткан өлкөлөрдө мамлекет башчылыгына 
аскер адамдары шайланып, өкмөт курамы да аскер адамдарынан 
түзүлөт. Мындай көрүнүш армиянын саясий окуялардагы ордун 
чоңойтот. Башкаруунун мындай түрү саясий илимде хунта деп 
аталат.1

1  Хунта (испан тилинен junta— чогулуш, жыйын) — 1) испан тилдүү өлкө-
лөрдө аскер адамдарынан куралган аткаруучу бийлик органы; 2) Кутумчулар.
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Саясатта аскер адамдары үстөмдүк кылган мамлекеттерде 
демократиялык башкаруунун салттары демейде өнүккөн эмес, 
жарандык коому начар жана элдин бийликке карата ишеними 
төмөн.

Диний уюмдар (мекемелер)

Диний мекемелер – бул олуттуу социалдык жана саясий тү-
зүмдөр. Мындан тышкары алар мамлекеттердин коомдук жа-
шоосунда жана бүткүл дүйнөдө маанилүү орунду ээлейт. Диний 
түзүмдөр калктын диний бөлүгүнүн өкүлдөрү катары коомдун 
өнүгүүсүнө байланышкан өтө маанилүү чечимдердин кабыл 
алынышына таасир тийгизе алышат. Дал ушул факт аларга гео-
саясий статусту камсыз кылат. Көп учурда мамлекеттик инсти-
туттар жана саясий партиялар динди карманган жарандардын 
ишенимине кирип, алардын колдоосуна ээ болуу үчүн диний 
мекемелерди коомдун саясий жашоосуна аралаштырышат. Мын-
дай учурларда диний уюмдар коомдук жана геосаясий процесс-
тердин чок борборунда болуп калышат. 

Диний уюмдар өлкөдөгү коомдук-саясий туруктуулуктун 
сакталышына же тескерисинче бузулушуна олуттуу таасир тий-
гизе алышат. Алар кээде коомдогу нааразы күчтөрдүн кандай-
дыр бир ишмердүүлүгүнө колдоо көргөзүшү же жадагалса зарыл 
учурда нааразылык кыймылын жетектеши да мүмкүн. Азыркы 
мезгилде бүткүл дүйнөдө диний азчылыктардын ишмердүүлү-
гү кеңейип, миграциялык процесстер күчөп жатат. Мунун баары 
көптөгөн демократиялык мамлекеттерде «диний кош жаран-
дуулук» деп аталган феномендин пайда болушуна шарт түздү. 
Бир эле мамлекеттин жарандары өздөрүнүн карманган динине 
жараша ар башка диний уюмдарга жана агымдарга бөлүнүп, ар 
түрдүү диний түзүмдөргө биригишет. Башкача айтканда, жеке 
адам бир эле учурда эки түзүмгө баш ийет, жаран катары мам-
лекетке, ал эми туткан дини боюнча диний уюмга. Мындай кө-
рүнүш коомдогу социомаданий айырмачылыктардын күчөшүнө, 
ал эми кээ бир учурларда диний-жарандык тирешүүнүн пайда 
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болуп, жадагалса туруктуулуктун бузулушуна да алып келиши 
ыктымал. 

Диний мекемелердин геосаясий ишмердүүлүгү жана геосая-
саттагы орду эл аралык, аймактык жана мамлекет ичиндеги мей-
киндикти камтыйт жана алардын мындай ишмердүүлүгү мам-
лекет менен макулдашылган түрдө же тескерисинче ага каршы 
маанайда жүрүшү мүмкүн.

Диний уюмдар ар түрдүү болгону менен алардын түзүлүшү 
иерархиялык мүнөзгө ээ. Башкача айтканда, алардын өздөрүнүн 
жетекчилиги же диний чиновниктери бар (поптор, молдолор, 
муфтийлер, далай-ламалар ж.б.). Алар ошол диний мекемелер-
ди башкаруу иштерин аткарышат. Кээ бир диний уюмдардын 
бир гана жетекчиси бар болсо кээ бирлери жамааттык негизде 
башкарылат. Мисалы, жалпы католиктердин жетекчиси – рим 
папасы, православ христиандарын патриарх жетектейт. Буддизм 
жана индуизм диний коомдорунун түзүлүшү да иерархиялык мү-
нөзгө ээ. 

Ислам дүйнөсү, тескерисинче, жамааттык негизде башкары-
лат. Бардык мусулмандар мурдатан бери эле Меккеге баш ийип ке-
лишкен, ал эми Араб Халифаты кулап, осмон империясы үстөмдүк 
кылган мезгилде Стамбулда жайгашкан Халифат институтуна баш 
ийишкен. Стамбулдагы Халифат институту 1924-жылдын 3-мар-
тында Түркиянын Улуу Элдик Межлисинин чечими менен жоюлган. 
Бирок көптөгөн өлкөлөрдө диний борборлор жана ислам дининин 
ар түрдүү агымдарына таандык институттар геосаясий акторлор ка-
тары иштешет.

Дин башкармалыгы же дин кызматчылар институту коом-
дун башка бөлүктөрүнөн катуу айырмаланып турат. Ал демей-
де өзүнчө бир каста же коомдук топ катары калыптанып, коом-
дун социалдык, маданий жана саясий жашоосунда өтө маанилүү 
орунду ээлейт. Дин башкармалыгынын коомдун диний бөлүгүн 
жигердүү абалга келтирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал динди кар-
манган жарандардын гана эмес башка көптөгөн жарандардын 
да саясий көз караштарына таасир тийгизе алат. Дин башкарма-
лыгы бийлик тарабынан белгиленген геосаясий максаттардын 
ишке ашуусуна олуттуу таасир тийгизе алат.
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Ар түрдүү диний уюмдарга кирген жарандар диний тартип-
терди, адаттарды карманып, дин башкармалыгынын бийлиги-
не кыңк этпестен баш ийишет. Диндин коомду жигердүү абалга 
келтире ала турган күчү диний үрп-адаттар менен тартиптердин 
канчалык катуу сакталганына байланыштуу. Кээ бир коомдордо 
диндин таасирдүүлүгү башка күчтөрдү, ошонун ичинде өлкөнүн 
бийлигин жана саясий партияларды дин башкармалыгы менен 
эсептешүүгө мажбур кылат.

Чиркөө менен мамлекеттин ортосундагы юридикалык жана 
конституциялык байланыштар: Орто кылымдарда дээрлик бар-
дык өлкөлөрдө дин менен мамлекет бир-бири менен тыгыз бай-
ланышта болгон. 

 Ошол кездеги мамлекеттик башкаруунун түрлөрү, тактап 
айтканда, монархиялык жана клерикалдык бийликтер Кудай-
дын укугу деген түшүнүккө негизделген (тиги же бул дин мам-
лекеттик же расмий деп жарыяланган).

Башкаруунун клерикалдык түрлөрүндө бийлик же мамле-
кет тиги же бул диндин үстөмдүк кылуусун конституциялык 
жактан камсыз кылат. Мындай мамлекетте мамлекет башчысы 
жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик динди карманы-
шы зарыл. Мындай коомдо диний уюмдар бийлик менен элдин 
ортосундагы ортомчу болушат. Айрым учурларда өлкөдө жайыл-
ган диндердин бири расмий дин деп жарыяланат. «Расмий дин» 
деген түшүнүк мамлекет ошол динди кабыл кылып, анын өлкө 
ичинде эркин кармалышына жана эркин жайылышына кепил-
дик берет дегенди билдирет. Мындай жагдай көптөгөн светтик 
же жарандык өлкөлөрдө деле болот жана алардын бийлиги тиги 
же бул динди расмий дин катары кабыл алып, өз ишмердүүлүгүн 
ошол диндин негизинде жүргүзөт. 

Дүйнөдө клерикалдык мамлекеттер көп: Аларды үч топко 
бөлсө болот: 

Биринчи топко христиандык клерикалдык мамлекеттер ки-
рет. Алар католикалык (Ватикан, Аргентина, Бельгия, Боливия, 
Чили, Колумбия, Коста-Рика, Ирландия, Эквадор, Испания, Гва-
темала, Италия, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор жана Вене-
суэла), православдык (Греция), лютерандык (Дания, Финляндия, 



Геосаясат 345

Исландия жана Норвегия), англикандык жана пресвитериандык 
(Улуу Британия) мамлекеттер. 

Экинчи топко мусулмандык клерикалдык мамлекеттер ки-
рет. Буларга калкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн жана 
ислам дини мамлекеттик дин катары кабыл алынган мамлекет-
тер кирет. Айрым мусулман мамлекеттери өздөрүн расмий түрдө 
«ислам мамлекеттери» деп жарыялашат. 

Аларга Афганистан, Иран, Пакистан, Судан жана Сауд Аравия 
кирет.

Үчүнчү топко башка диндин клерикалдык мамлекеттери ки-
рет: Израиль (иудаизм), Непал (индуизм), Мьянма, Бутан жана 
Таиланд (буддизм).

Светтик же жарандык мамлекет: Дүйнөнүн көптөгөн мамле-
кеттери светтик же жарандык мүнөзгө ээ. Мындай мамлекеттер-
де дин мамлекеттен ажыратылган жана саясатка, ошондой эле 
мамлекеттик башкарууга кийгилишпейт. Динчилдик жана дин 
тутуу маселелери жарандардын жеке турмушуна тиешелүү нер-
се деп эсептелет. Диний жамааттардын жана уюмдардын ишмер-
дүүлүгү, ошондой эле динди карманган жарандардын арасын-
дагы коомдук ишмердүүлүк тийиштүү мыйзамдар тарабынан 
жөнгө салынат. 

Кээ бир мамлекеттердин светтик мүнөзү алардын консти-
туцияларында бекитилген. Буга мисал катары Азербайжанды, 
Францияны, Австрияны, Индияны жана башка мамлекеттерди 
келтирүүгө болот. 

Агиография:1 Адамдардын диний түшүнүктөрү кээде конк-
реттүү аймактарга да байланыштуу болот. Ыйык тексттерде 
жана мификалык диний жомоктордо ыйык деп мүнөздөлгөн ай-
мактар, суу бассейндери жана шаарлар айтылат. Мындай аймак-
тардын кээ бирлери кийинки мезгилдерде диний кызматкерлер 
тарабынан ыйык жерлер катары пропагандаланып келген. Мын-
дай жерлер диний жана геосаясий жактан алып караганда ошол 
жерлерде жашаган динчил адамдар жана мамлекеттер үчүн аб-

1  Агиография (грек тилинен. hagios – ыйык, grapho – жазам) – ыйык адам-
дардын өмүр баянын баяндаган чиркөө адабиятынын бир түрү; ыгы жок кооз-
долгон жана чынга окшобогон өмүр баян. 
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дан маанилүү. Мындай ыйык аймактар социомаданий мааниге 
гана ээ болбостон маанилүү геосаясий булактар да болуп сана-
лат. Ушундай ыйык жерлердин дин негиздөөчүлөрдүн жана кө-
рүнүктүү дин кызматкерлеринин өмүр баяндарында айтылып, 
баяндалышы илимде агиография деп аталат.

Адамдардын тиги же бул аймакка же ыйык жерлерге карата 
мамилеси дал ушундай маалыматтык материалдардын негизин-
де калыптанат. Буга мисал катары Азербайжандагы Ахсабикахв 
жана башка көптөгөн ыйык жерлерди келтирүүгө болот. 

Аскердик жана клерикалдык чөйрөлөр: Диний уюмдардын 
геосаясий ишмердүүлүгүнүн жана долбоорлорунун баары эле 
ыйык китептердин жана башка тексттердин алкагында жүргү-
зүлгөн эмес. Айрым учурларда алардын иш-аракеттери саясий 
таасирдин астында жүргүзүлгөн. Бизге тарыхтан маалым болгон-
дой, дин менен мамлекеттик башкаруу узак убакыт бою бир-би-
ри менен тыгыз байланышта болгон. Өткөн мезгилдин көптөгөн 
геосаясий окуяларында, мисалы, кресттүүлөр жортуулу, европа-
лык колонизация, мусулмандык экспансия учурунда мамлекет 
менен диндин макулдашылган иш-аракеттерин байкоого болот. 
Мындай клерикалдык типтеги мамлекеттердин көбүндө диний 
уюмдар өздөрүнүн диний миссияларын анда-санда бузуп, өздөрү 
жашаган мамлекеттердин басып алуучулук согуштарын колдош-
кон жана жадагалса өз өлкөлөрүнүн чек араларын кеңейтүүнү 
диндин ыйык максаты деп жарыялашкан. Кээде алар улутчулдук 
идеяларды карманышып, өз мамлекеттеринин империалисттик 
басып алуучулук долбоорлорун колдошкон.

Ар түрдүү диндердин же диний агымдардын ортосунда бо-
луп турган көптөгөн диний кагылышуулар учурунда диндер гео-
саясий деңгээлге көтөрүлүп, башка элдерге жана мамлекеттерге 
каршы жасалган жортуулдарды жана адамзатка каршы иштерди 
колдошкон. Бирок ошентсе да диний уюмдар эч качан мамлекет-
терге окшоп жаңы аймактарга ээ болууга умтулушкан эмес, алар 
башка өлкөлөрдүн калкына руханий (диний) таасир тийгизип, 
аларды өздөрүнүн диний чөйрөсүнө кошууга аракет кылышкан. 
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B) Жаңы геосаясий акторлор 
Заманбап социология жаңы геосаясий акторлорго саясий 

партияларды, бейөкмөт уюмдарды, геоэкономикалык улуттар 
аралык корпорацияларды, эл аралык финансылык институттар-
ды, массалык маалымат каражаттарын, мамлекеттик көзөмөл-
дөн тышкары ар түрдүү куралдуу топторду жана башка түзүм-
дөрдү кошот. Жаңы акторлордун көбү улуттар аралык мүнөзгө 
ээ жана бир да мамлекет менен түздөн түз байланышпаган. Улут-
тар аралык түзүмдөр 1990-жылдан баштап мамлекеттер менен 
эл аралык аренада гана эмес, мамлекеттердин аймактарында да 
атаандашып келишүүдө. Мындай көрүнүш «мамлекеттик эге-
мендүүлүк» деген түшүнүктүн өзүн да олуттуу түрдө өзгөртөт. 

Саясий партиялар

Саясий партиялар башка геосаясий акторлордон баарынан 
мурда өздөрүнүн алдында турган тапшырмалары же милдетте-
ри менен айырмаланат. Алар өзүнүн маңызы боюнча коомдун 
саясий институттары болуп саналат жана коомдун бардык дең-
гээлдеринде саясий күрөш жүргүзүшүп, альтернативалуу бийлик 
түзүп, геосаясий абалга карата өздөрүнүн жеке көз караштарын 
билдирип, өздөрүнүн жеке геосаясий долбоорлорун сунуштоого 
аракет кылышат. Өлкөнүн көптөгөн жарандары саясий партия-
лардын мүчөлөрү же жактоочулары болуп саналат.

Партиялардын ишмердүүлүгүнүн узактыгы да (партиялар 
алардын негиздөөчүлөрү кандайдыр бир себептерден улам пар-
тиядан чыгып кеткен учурда деле ишин уланта беришет) алар-
ды башка уюмдардан айырмалап турат. Партиялар мамлекеттик 
деңгээлде иш алып барышат жана шайлоолордо шайлоочулар-
дын добуштары үчүн күрөшүшөт.

Илимде саясий партиянын маңызы үч нерсе менен аныкта-
лат: партиянын саясий жана идеологиялык негизде түзүлүшү, 
бирдиктүү уюм катары иштеши, конкреттүү социалдык-таптык 
кызыкчылыктарды билдириши. 
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Саясий партияларга бирдей саясий көз карашты бөлүшкөн, 
коомдун идеалдуу модели үчүн күрөшкөн, ошондой эле мате-
риалдык жана башка жеке максаттары үчүн чогуу иш-аракет 
жүргүзгөн адамдардан (топтордон) турган туруктуу уюмдар де-
ген аныктама берүүгө болот.1

Саясий партияларга өздөрүнүн лидерлерин бийликке алып 
келүү аркылуу коомго көзөмөл жүргүзүү, өлкөнүн кирешесин 
бөлүштүрүүнү башкаруу, партия мүчөлөрүн жана өз тарапташта-
рын материалдык жана руханий жыргалчылыктар менен камсыз 
кылуу жана башка ушундай максаттарды көздөгөн топтор деген 
аныктама берүүгө да болот.2

Өлкөлөрдүн жана элдердин саясий өнүгүүсүнүн тарыхый 
жана социомаданий ар түрдүүлүгү, алардын мамлекеттик жана 
социалдык түзүлүш боюнча айырмачылыктары, функциялары, 
идеялык максаттары жана ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү 
дүйнөдөгү саясий партиялардын ортосунда олуттуу айырмачы-
лыктардын пайда болушуна алып келген. Ошондуктан илимий 
адабиятта саясий партияларды ар кандай түркүмдөргө бөлүү 
үчүн бир-биринен айырмаланган үч ар түрдүү ыкма пайдаланы-
лат. 

Саясий партияларды айырмалап туруучу негизги критерий-
лердин бири бул идеология. Партиялар идеологиялык жактан 
оңчул, солчул (коммунисттер, социал-демократтар), либерал-
дык, диний жана улутчул болуп бөлүнүшөт.

Саясий партиялар доктриналары (саясий программалары) 
боюнча да бир нече түркүмдөргө бөлүнөт. Мисалы, революция-
лык, реформисттик, консервативдүү жана реакциячыл партия-
лар. 

Партиялардын бийлик менен болгон мамилеси жана бий-
ликтеги өкүлдөрүнүн саны аларды аныктоонун негизги крите-
рийлеринин жана жолдорунун бири болуп саналат. Бул жагынан 
алып караганда, партиялар башкаруучу жана оппозициялык, ле-
галдуу жана легалдуу эмес, лидерлер жана аутсайдерлер, жалгыз 
бийлөөчү же коалициянын курамындагы деп бөлүнүшөт. 

1  Санистебан Л.С. Саясий илимдин негиздери. М., 1992, 70 б. 
2  Шаран П. Салыштырма саясат таануу. Ч. 1-2, М., 1992, 203-204 б. 
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Партиялардын көпчүлүгү өздөрүнүн программаларында 
жана декларацияларында тышкы дүйнө менен байланышууга 
жана геосаясий мамилелерге байланышкан концепцияларга 
маанилүү орун беришет. Алар өздөрүнүн программаларын ар 
тараптуу илимий анализге эмес, партиянын элитасынын жеке 
геосаясий көз караштарына негиздешет. Мисалы, этносепара-
тисттик партиялар негизинен чек ара маселелерин жана аларды 
чечүү жолдорун, сепаратизмге мүнөздүү пландарды, өлкө айма-
гынын бир бөлүгүн бөлүү жана ага тийиштүү статус берүү жана 
башка ушул сыяктуу маселелерди өздөрүнүн программаларында 
геосаясий маселе катары көргөзүшөт жана ушундай көрүнүштөр 
алардын мүнөздүү белгилери болуп саналат. Испаниядагы Ба-
тасуна (басктар) партиясы, Франциядагы Корсиканын Улуттук 
Боштондугу партиясы, Канададагы Квебек партиясы жана Түр-
киядагы террористтик иш-аракеттерге аралашкан Күрдистан 
Жумушчу Партиясы дал ушундай талаптарды көтөрүшөт.

Саясий партиялардын геосаясий талаптарынын мазмуну 
жана мүнөздөмөсү, жалпысынан алганда, алардын этникалык, 
улуттук, аймактык же федералдык болгондугуна байланыштуу.

Этникалык партиялар белгилүү бир социомаданий топторго 
таянышат. Алар өздөрү жашаган мамлекеттен өздөрү үчүн адми-
нистративдик жана аймактык автономияны, салыкка жана жер-
гиликтүү башкарууга байланышкан жеңилдиктерди, көбүрөөк 
бюджетти жана башка ушул сыяктуу нерселерди талап кылышат. 

Этникалык партиялар кээде өздөрү жашаган өлкө лөрдүн 
конституциялык талаптарына каршы келген программаларды 
жана пландарды, тактап айтканда, мамлекеттин аймактык бү-
түндүгүн бузуу, чек араларды өзгөртүү, этникалык топторго эге-
мендүү мамлекет түзүү укугун берүү, башка мамлекет менен би-
ригүү жана башка ушул сыяктуу ылайыксыз пландарды көтөрүп 
чыгышат.

Улутчул партиялар көбүнчө өлкөнүн негизги (титулдук) 
жана көп сандуу улутунун атынан чыгып, анын эркин жана кы-
зыкчылыктарын билдиребиз деп айтышат. Мындай партиялар 
көп учурда мамлекеттик бийликти борборлоштурууну жана бор-
бордон четтөө аракеттерин жок кылуу талаптарын коюшат.
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Улутчул партиялардын бир тобу «аймактык мүнөз дөгү» 
ураандарды көтөрүшөт. Мисалы, Унитардык Орусия, Улуттук аз-
чылыктарсыз Грузия, Улуу Сербия, Улуу Армения, Улуу Албания 
ж.б. Мындай партиялардын агрессивдүү геосаясий долбоорлору 
көп учурда чыныгы абалга карама-каршы келип, коомдун ичин-
де карама-каршылыкты жаратып, акыры ийгиликсиздик менен 
аяктайт.

Аймактык партиялар өлкөнүн ар түрдүү улуттардан турган 
белгилүү бир аймагынын көз карашын билдирип, ал аймактын 
кызыкчылыктарын коргоого аракет кылышат. Мындай аймак-
тын калкы өлкөнүн титулдук улутунан жана башка ар түрдүү 
улуттук азчылыктардан турушу мүмкүн. Дал ушул нерсе аймак-
тык партияларды этникалык партиялардан айырмалап турат.

Этникалык жана аймактык партияларды түзүү аракетине 
жана алардын ишмердүүлүгүнө көптөгөн мамлекеттерде мый-
зам тарабынан тыйуу салынган. Мунун себеби алардын ишмер-
дүүлүгү өлкөдөгү социалдык-саясий туруктуулукка жана өлкө-
нүн бүтүндүгүнө коркунуч жараткандыгына байланыштуу.

Өкмөттүк эмес уюмдар

Өкмөттүк эмес уюмдардын (ӨЭУ) пайда болуп, өнүгүшү Экин-
чи Дүйнөлүк согуштан кийинки мезгилдеги эл аралык мамиле-
лердин системасынын жана дүйнөнүн заманбап геосаясий түзү-
лүшүнүн калыптанышынын маанилүү белгилеринин бири болуп 
саналат. Айрым маалыматтарга ылайык, бүгүнкү күндө дүйнөдө 
100 – миң ӨЭУлар иштейт. Бирок негизги маселе алардын са-
нында эмес, алардын дүйнөдөгү коомдук-саясий процесстердин 
өнүгүүсүнө тийгизген таасиринде. Кээ бир адистер ӨЭУларды 
жадагалса «дүйнөнүн жаңы башкаруучулары» деп аташат.1 Бал-
ким мындай баа бир аз ашырылып айтылгандыр, бирок азыркы 

1 Spiro P. New Global Communities: Non-Governmental Orga ni za tions in 
International Decision-Making Institution. WashingtonQuarterly, Hiver, 1995, p. 45-
46
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мезгилде, өкмөттүк эмес уюмдар геосаясаттын маанилүү каты-
шуучулары экендигинде шек жок.

БУУнун 1950-жылдын 27-февралындагы Экономикалык 
жана Социалдык Кеңешинин 288B – резолюциясында ӨЭУлар-
га «өкмөттөр аралык келишимдердин негизинде» түзүлбөгөн 
уюмдар деген аныктама берилген. ӨЭУлардын көз карандысыз-
дыгы алардын мамлекет же башка расмий түзүмдөр тарабынан 
каржыланышына тыйуу салбайт. Мындай практика дүйнөдө ке-
ңири жайылган жана акыркы жылдарда ӨЭУларды каржылаган-
дардын арасында мамлекеттик институттарды да жолуктурууга 
болот.

ӨЭУлар башка уюмдардан тап-такыр айырмаланып турат. 
Алар башка уюмдардан айырмаланып саясат менен түздөн түз 
алек болушпастан, коомдук, социалдык, руханий, экологиялык 
жана башка чөйрөлөрдө ар кандай жарандык демилгелерди кө-
төрүп, ар түрдүү иш-аракеттерди аткарышат. Алардын дагы бир 
негизги өзгөчөлүгү алардын ишмердүүлүгүнүн коммерциялык 
эмес же киреше алып келбей турган мүнөзгө ээ болушунда, ал 
эми кээ бир иш-аракеттеринен чогулган каражаттарынын устав-
дык максаттарга багытталгандыгында.

Өкмөттүк эмес уюмдар жергиликтүү (улуттук же мамлекет-
тик) жана эл аралык (эл аралык) деңгээлде иш алып барышат.

Өкмөттүк эмес уюмдардын түрлөрү: ӨЭУлардын табияты ар 
түрдүү болгондуктан аларды бир же эки критерий боюнча түр-
күмдөргө бөлүү кыйын. Дени Шартье деген социолог ӨЭУларды 
алардын айланасындагы жагдай, алардын баштапкы жана учур-
дагы ишмердүүлүгү, юридикалык табияты, каржылоо булак-
тары, уюштуруу жана башкаруу түрлөрү жана алардын көлөмү 
боюнча бөлүүнү сунуштаган.1

Көптөгөн өлкөлөрдө ӨЭУлар ар кандай түрдө түзүлөт. Алар 
коомдук бирикмелер, фонддор, ассоциациялар, коммерциялык 
эмес корпорациялар, ырайымдуулук фонддору жана башкача 
уюмдар болушу мүмкүн. Мисалы, Азербайжанда ӨЭУлардын эки 
түрү, коомдук бирикмелер жана фонддор көп жайылган.

1 Желтов В.В., Желтов М.В. Геосаясат: тарых жана теория. М., 2009, 365 б.
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ӨЭУларды мүнөздөгөн негизги көрсөткүч бул алардын иш-
мердүүлүк чөйрөсү экенин белгилеп кетүү зарыл. ӨЭУлар өздө-
рүнүн ишмердүүлүк чөйрөсүнө жараша гуманитардык, экономи-
калык, экологиялык, укук коргоочу жана башка ушул сыяктуу 
уюмдарга бөлүнөт.

Геосаясий жактан алып караганда, ӨЭУлардын коомдогу 
жана дүйнөдө болуп жаткан процесстердеги орду алардын таа-
сир берүү мүмкүнчүлүктөрү же таасирдүүлүгү, ошонун ичинде 
башка геосаясий акторлорго да таасир берүү мүмкүнчүлүктө-
рү менен аныкталат. ӨЭУлар коомдун өнүгүүсүнө, жергиликтүү 
жана жогорку бийлик органдарына жана өлкөнүн жашоосунун 
тиги же бул чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатка жигердүү таа-
сир тийгизе алышат. 

ӨЭУларды алардын таасирдүүлүгү боюнча эки топко бөлүүгө 
болот: өлкө ичинде иштеп, өлкөнүн ички процесстерине таасир 
тийгизүүчү уюмдар; эл аралык деңгээлде иш жүргүзүп, улуттар 
аралык маселелерге жана процесстерге, ошондой эле башка мам-
лекеттердин ички процесстерине таасир тийгизүүчү уюмдар. 

ӨЭУлардын эл аралык деңгээлдеги ишмердүүлүгү негизи-
нен гуманитардык, укук коргоочу жана экологиялык чөйрө-
лөрдү камтыйт. Мисалы, Чек арасыз дарыгерлер, Чек арасыз 
кабарчылар, Amnesty International, Freedom House, Transparensy 
International, Greenpeace жана башка ушул сыяктуу уюмдардын 
ишмердүүлүгү.

Улуу державалар ӨЭУларды көп учурда геосаясий жактан 
жигердүү таасир берүүчү курал катары пайдаланышат. ӨЭУлар-
дын бир тобу өз ишмердүүлүгүн башка өлкөлөрдө жүргүзүү үчүн 
улуу мамлекеттерден финансылык жана саясий колдоо алышат. 
Мисалы, Эл аралык Өнүгүү Агенттиги, Республикачылдардын 
Эл аралык Институту, Улуттук Демократия Институту, Шайлоо 
Системалары боюнча Эл аралык Фонд жана башка ушул сыяктуу 
америкалык эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар АКШнын Конг-
ресси жана Мамлекеттик департаменти тарабынан каржыланат. 
Ушул сыяктуу башка дагы бир топ ӨЭУлар улуу европалык дер-
жавалар, Орусия, Кытай жана башка өлкөлөр тарабынан каржы-
ланып, пайдаланылат. 
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Азыркы мезгилде бир мамлекеттердин башка мамлекет-
тердин ички иштерине кийгилишүүсү эл аралык мамилелердин 
негизги принциптеринин бузулушуна алып келет. Ошондуктан 
башка өлкөнүн ички ишине кийгилишүүнү каалаган өлкөлөр 
ӨЭУларды пайданалышат. Мындай учурларда алар негизинен 
адам укуктарын жана адам эркиндигин коргоо, саясий плюра-
лизм орнотуу жана гуманитардык иш-аракеттерди жүргүзүү 
максаттарын жамынышат. 

Мамлекеттердин ички иштерине кийгилишүүнүн өзгөчө 
куралына айланган ӨЭУлар, чынында, эл аралык мамилелер-
де «ички иштерге кийгилишүү укугу» деген жаңы принциптин 
ишке ашуусун камсыз кылышууда. Мисалы, БУУнун 1991-жылы 
Иракка жана 1992-жылы Сомалиге аскерлерди киргизүүгө урук-
сат берген резолюциялары БУУга мүчө болгон өлкөлөрдүн маа-
лыматтарына эмес, негизинен ӨЭУлардын маалыматтарына не-
гизделген. 

Улуттар аралык геоэкономикалык акторлор

Бүгүнкү күндөгү глобализация мезгилинде жаңы геосаясий 
акторлордун катарына улуттар аралык ири корпорацияларды 
кошушат (УК). Азыркы мезгилде бүткүл дүйнөдө иштеп жаткан 
УКлардын көпчүлүгү Америкадан, Европадан жана Жапониядан 
чыккан. Мисалы, АКШдан 162 УК чыккан, Европа өлкөлөрүнөн 
– 155, Жапониядан – 126, Швейцариядан –13, Түштүк Кореядан 
– 13, Канададан – 6, Бразилиядан – 5 жана Австралиядан – 5. Кал-
ган 11 – УКлар башка мамлекеттерден чыккан.1

Ири УКлардын көпчүлүгү улуттук бизнестин чек араларын 
эчак эле аттап өтүп, бүткүл дүйнө боюнча иш жүргүзө башташ-
кан. Мисалы, дүйнөнүн 75-өлкөсүндөгү 500-компанияны баш-
карган «Юнилевер» жана өзүнүн кирешелеринин 75% чет өлкө-
лөрдөн алган «Эксон» корпорацияларын бүгүнкү күндө шарттуу 
түрдө гана америкалык деп айтууга болот.

1 Немова Л.А. Глобализация: Экономикага таасир тийгизүүнүн айрым жак-
тары. Канада-АКШ: Экономика. Саясат, маданият. М., 2000, № 5, с.18
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УКлар өздөрүнүн экономикалык кубаттуулугу боюнча дүй-
нөнүн көптөгөн мамлекеттеринен ашып түшөт. Мисалы, жапо-
ниялык «Мицубиси» корпорациясы өзүнүн өндүргөн продукция-
сынын көлөмү боюнча дүйнөнүн 21-өлкөсүн гана өзүнүн алдына 
чыгарат, калган өлкөлөрдү ал эчак эле артта калтырган. Изил-
дөөчүлөрдүн маалыматтарына ылайык, дүйнөнүн 100 – эң ири 
экономикалык субъекттеринин арасынан (буларга мамлекеттер 
жана УКлар кирет) 51-субъект УКларга таандык. Дүйнөлүк соо-
данын көлөмүнүн болжол менен 25% –ын 200 – эң ири УК көзө-
мөлдөйт.1

Акыркы жылдарда корпорациялардын ар түрдүү тармактар-
да биригиши жана алардын ортосундагы кызматташтыктын кү-
чөшү алардын дүйнөлүк экономикадагы салмактуулугун андан 
бетер бекемдеп, алардын жеке глобалдык базарынын калыпта-
нышына алып келүүдө. 

Мунун баары УКларды глобалдык геосаясий жана геостра-
тегиялык оюнчулардын, ал эми кээ бир учурларда мамлекеттер-
дин олуттуу атаандашына айландырып жатат.

УКлар тарабынан жүргүзүлгөн саясат алардын жетекчилери 
кабыл алган чечимдерге түздөн түз көз каранды. Алардын же-
текчилери, демейде, алардын негизги офистери же ишканалары 
жайгашкан өлкөлөрдүн жарандары болуп саналат. Бул жагынан 
алып караганда, УКлардын ишмердүүлүгү, чынында, ошол өлкө-
лөрдүн геосаясатынын уландысы деп айтууга да болот. Ошон-
дуктан УКлардын кызыкчылыктары менен улуттук мамлекет-
тердин кызыкчылыктарынын кагылышуусуна байланышкан 
карама-каршылыктардын геосаясий мааниси да бар. Кандай 
болгон учурда дагы УКлардын кайсыл бир өлкөгө тийгизген таа-
сири зарыл болгон учурда саясий таасир менен кошумчаланышы 
да мүмкүн.

1  Перегудов С.П.,Семененко И.С. Корпоративдик жарандык – бизнес, коом 
жана бийликтин ортосундагы мамилелердин жаңы түрү. М., 2006, 59 б.
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Эл аралык финансылык институттар 

Экинчи Дүйнөлүк согуш аяктаган кийинки мезгилде эл ара-
лык кызматташтыктын күчөшү финансылык жана валюталык 
институттардын да өнүгүшүнө алып келген. Мындай финансы-
лык институттар 1944-жылы АКШ жана бир топ Европа мамле-
кеттери тарабынан кол коюлган Бреттон-Вуд келишимдеринин 
негизинде түзүлгөн. Ошол мезгилде эки эл аралык валюталык-
финансылык уюмду, тактап айтканда, Эл аралык Валюталык 
Фонд (ЭВФ) жана Эл аралык Өнүктүрүү жана Реконструкция Бан-
кын (ЭӨРБ) түзүү чечими кабыл алынган. АКШ 1971-жылы дол-
ларды алтынга эркин алмаштырууну токтотуп койгондон кийин 
Бреттон-Вуд системасы да токтогон. Бирок ЭВФ жана ЭӨРБ өз 
ишин улантып жана кеңейтип олтуруп, глобалдык экономика-
лык уюмдарга айланышкан. 1956-жылы ЭӨРБнын филиалдары 
катары Эл аралык Финансылык Корпорация (ЭФК), Эл аралык 
Өнүгүү Ассоциациясы (ЭӨА) жана 1988-жылы Инвестициялык 
Кепилдиктер боюнча Ар тараптуу Агенттик (ИКАА) түзүлгөн. 

 Аталган уюмдар бүгүнкү күндө өздөрү биргелешип Бүткүл 
Дүйнөлүк Банк түзүшкөн. Бардык беш уюм тең бир-бири менен 
тыгыз байланышкан жана бир борбордон башкарылат. ЭВФнын 
мүчөлөрү гана ЭӨРБга мүчө боло алышат, ошондой эле ЭӨРБ-
нын мүчөлөрү гана жогоруда айтылган үч филиалга мүчө боло 
алышат. Аталган уюмдар БУУнун адистештирилген мекемелери 
деген расмий статуска ээ, бирок иш жүзүндө, алар АКШнын ти-
йиштүү институттарынын көзөмөлү астында өздөрүнүн «толук 
көз карандысыз» ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт.1 Алар ошондой 
эле экономикалык, социалдык, саясий жана маданий чөйрөдө ар 
түрдүү улуттар аралык долбоорлорду эл аралык деңгээлде ишке 
ашырууга укуктуу.

Азыркы мезгилде Бүткүл Дүйнөлүк Банктын жана ЭВФнын 
саясатына эң көп таасир тийгизүүчү мамлекеттер – АКШ, Жапо-
ния, Германия, Франция жана Англия. Бул мамлекеттер эң көп 
акцияларга ээ. 

1  Эл аралык мамилелер: теориялар, конфликттер, кыймылдар, уюмдар. М., 
2004, 126 б.
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Глобализация күчөп жаткан азыркы мезгилде бардык эл 
аралык финансылык институттар экономикалык либерализа-
ция идеясын, ошондой эле базар экономикасынын жана эркин 
сооданын нормаларын стандартташтыруу идеяларын турмушка 
ашырууга жигердүү катышып жатышат. 

Бүткүл Дүйнөлүк Банк жана ЭВФ негизинен улуттук мамле-
кеттерге финансылык колдоо көргөзүп жаткандыгын белгилеп 
койуу зарыл. Бирок алар мамлекеттерге финансылык жардам 
көргөзүп жатып аларга белгилүү шарттарды да коюп жатышат. 
Ал эми мындай нерсе мамлекеттердин ички жана тышкы саяса-
тына, алардын геосаясий максаттарынын калыптанышына жана 
ишке ашырылышына таасир тийгизип, ал эми кээ бир учурлар-
да алардын геосаясий багытын да аныктайт. Башкача айткан-
да, эл аралык финансылык институттар геосаясий жана геост-
ратегиялык процесстерге түздөн түз катышпаса да өздөрүнүн 
ишмердүүлүгү аркылуу улуттар аралык окуялардын гана эмес, 
аймактардын жана жеке мамлекеттердин коомдук-саясий жа-
шоолорунун борборунда болуп калышууда.

Массалык маалымат каражаттары (ММК) 
жана геосаясат 

Массалык маалымат каражаттары салыштырмалуу жакында 
эле, тактап айтканда, «кансыз согуш» мезгилинен баштап маа-
нилүү геосаясий акторго айлана баштаган. ММК маалыматтык 
жана коммерциялык түзүм болгондуктан дүйнөнүн бир да өл-
көсүндө геосаясий процесстердин көз карандысыз катышуучу 
катары иштебейт. Алар негизинен өз өлкөлөрүнүн же улуттар 
аралык уюмдардын кызыкчылыктарын билдиришет. ММКлар 
көп учурда экономикалык жана саясий жактан күчтүүрөөк оюн-
чулардын геосаясий жана геостратегиялык тапшырыктарын ат-
карып, алардын таасири жана көзөмөлү астында иштешет.

ММКлар өлкөлөрдүн ичиндеги коомдук пикирдин калып-
танышына, тиги же бул идеяларды адамдардын аң-сезимине 
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сиңдирүүгө, социалдык жана башка топтордун маанайларына 
таасир тийгизүүгө, ошондой эле коомду жигердүү же тескери-
синче тынч абалга келтирүүгө түрткү берет. Мына ушул нерсе 
ММКлардын ишмердүүлүгүндөгү геосаясий элемент болуп сана-
лат. ММКлар өздөрүнүн ушундай системалык мүмкүнчүлүктөрү 
бар болгондугу үчүн көп учурда негизги геосаясий акторлордун 
олуттуу куралына айланып, алар тарабынан максаттуу пайдала-
нылат.

Бул жагынан алып караганда, геосаясий акторлор ММКлар-
ды өздөрүнүн учурдагы жана келечектеги максаттарын ишке 
ашыруу үчүн пайдаланышы мүмкүн. ММКлар өлкө ичинде жүр-
гүзүлүп жаткан саясатты пропагандалоо же актоо, ошондой эле 
тиги же бул саясий кадамдардын зарылдыгын түшүндүрүү же 
актоо максатында, ошондой эле саясий каршылаштар менен кү-
рөшүүдө жана башка максаттар үчүн пайдаланылат. 

ММКлар саясий жашоонун катышуучулары менен калктын 
ортосундагы ортомчу катары да иштешет. Ал эми келечек жагын 
алып карай турган болсок, ММКлар адамдардын геосаясий түшү-
нүктөрүнүн калыптанышында жана мейкиндик практикасынын 
иштелип чыгышында катышышат.

Негизги геосаясий акторлор тарабынан белгиленген максат-
тарга ылайык, ММКлар өлкөдөгү саясий жагдайды турукташты-
рууга же тескерисинче курчутууга түрткү бере алышат.

Дүйнөнүн алдыңкы державаларынын геосаясий кызыкчы-
лыктарын билдирген негизги дүйнөлүк ММКлардын ортосун-
дагы атаандаштык дүйнөлүк коомчулукка таасир тийгизүүчү 
негизги багыттардын бири болуп саналат. Мындай атаандаш-
тыктын борборунда баарынан мурда телевидение турат. Жа-
кынкы Чыгыштагы окуяларды баяндоо жана калкка тез жана 
туура маалыматтарды жеткирүү боюнча CNN телеканалы менен 
el-Jesira телеканалынын ортосундагы атаандаштык буга мисал 
боло алат. Ошондуктан жадагалса Францияда да калысыраак 
маалымат берүү үчүн CNN телекомпаниясынын французча вер-
сиясын түзүү зарылдыгы жөнүндө сунуштардын пайда болушу 
таң калычтуу эмес.

Глобализацияланып жаткан дүйнөдө ММКлардын техника-
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лык мүмкүнчүлүктөрү, айрыкча электрондук маалымат кара-
жаттарынын мүмкүнчүлүктөрү кеңейген сайын атаандаштык 
да күчөп, ММКлар бара-бара эл аралык геосаясий процесстерди 
башкаруунун жана жөнгө салуунун эң натыйжалуу жана маани-
лүү механизмине айланат деп айтууга болот. Мындай атаандаш-
тык мезгилинде ММКлардын негизги максаты – негизги улут-
тардын, таптардын, социалдык топтордун жана жалпысынан 
дүйнөлүк коомчулуктун геосаясий түшүнүктөрүн жана саясий 
аң-сезимдерин калыптандыруу жана башкаруу болуп каларында 
шек жок. 

Куралданган топтор

Куралданган ар кандай топтор заманбап дүйнөнүн эң жи-
гердүү геосаясий акторлорунун бири болуп калышты. Мындай 
топтор улуттук-диний, социалдык, таптык-идеологиялык жана 
башка себептердин негизинде түзүлүп, мамлекеттин көзөмөлү-
нөн чыгып, ага баш ийбей калат.

Куралдуу топтордун пайда болушунун негизги себептеринин 
бири – тиги же бул өлкөнүн калкынын арасындагы айрым этни-
калык топтордун өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык 
жана улуттук-диний абалга нааразы болуп, ага каршы куралдуу 
көтөрүлүшкө чыккандыгы. Мындай куралдуу топтор, демейде, 
саясий партиялардын же башка уюмдардын демилгеси менен 
түзүлөт. Улуу Британиядагы ирландыктардын куралдуу кыймы-
лын, Франциядагы корсикалыктардын куралдуу кыймылын, Ис-
паниядагы басктардын куралдуу кыймылын жана Түркиядагы 
күрттөрдүн куралдуу кыймылын буга мисал катары келтирүүгө 
болот.

Ал эми кээ бир өлкөлөрдө куралдуу топтор тышкы күчтөр-
дүн таасири астында түзүлүп, ошол өлкөлөрдүн аймактык бү-
түндүгүн бузуу, этникалык сепаратизмди күчөтүү жана саясий 
режимди алмаштыруу максатында пайдаланылат. Түркиядагы 
күрттөрдүн кыймылы жана мурдагы советтик мейкиндиктеги 
куралдуу этносепаратисттик топтор (Тоолуу Карабактагы, Абха-
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зиядагы, Приднестровьедеги ж.б.) буга мисал боло алат. 
Айрым учурларда куралдуу топтор чет элдик оккупациядан 

бошонуу жана элдин тебеленген улуттук укуктарын калыбына 
келтирүү үчүн калктын массалык каршылык көрсөтүү аракетте-
рин уюштуруунун бир түрү катары пайда болот. Мисалы, мындай 
топторго 1920-1923-жылдарда Ататүрктүн жетекчилиги астын-
да түзүлгөн улуттук каршылык көргөзүү кыймылын, ошондой 
эле Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилиндеги СССРдагы жана бүт-
күл дүйнөдөгү немецтик фашизмге каршы түзүлгөн куралдуу 
партизандык топторду да кошууга болот. 

Куралдуу топтор өлкө бийлигин жана өлкөнүн ичиндеги 
башкаруу режимин зордук менен алмаштыруу максатында да тү-
зүлүшү ыктымал. Мындай топтор демократиялык эмес өлкөлөр-
дө да, демократиялык өлкөлөрдө да пайда болушу мүмкүн жана 
алар өздөрүнүн жайгашкан жерине жараша өзгөчө бир башкаруу 
режимдерин түзүүнү талап кылышат. 

Көптөгөн саясат таануучулардын пикиринде, экономикалык 
жактан алып караганда, куралдуу топтор жана террористтик иш-
аракеттер, демейде, жакырчылыктын кесепети болуп саналат. 
Мындай ой-пикир негиздүү болгону менен куралдуу топтордун 
башында кээде коомдун жогорку катмарынын өкүлдөрүн жана 
бай адамдарды жолуктурууга болорун унутпоо керек. 

Заманбап дүйнөдө эң көп сандуу куралдуу топтор деп ми-
литаристтик кыймылдар эсептелет. Мындай кыймылдар көп 
учурда белгилүү бир таптык-идеологиялык долбоорлордун же 
багыттардын негизинде пайда болуп, иш жүргүзөт (мисалы, Хез-
боллах, Аль-Каида, Перу жана Угандадагы христиандык кыймыл-
дар). Бирок Палестинадагы, Ирактагы, Ливандагы жана башка 
өлкөлөрдөгү көптөгөн куралдуу топтор динди көп учурда диний 
максатта эмес, көз карандысыздыкка, эркиндикке жетүү үчүн 
жана аймактык бүтүндүктү камсыз кылуу үчүн пайдаланышат. 

Айрым куралдуу топтор, мисалы, Колумбиядагы топтор 
марксисттик риторикага таянып куралдуу күрөш жүргүзүшөт. 
Анголадагы Унита жана Никарагуадагы «контрас» деп аталган 
куралдуу топтор дагы өздөрүнүн күрөшүн идеяга таянып жүргү-
зүшөт. 
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Дүйнөдө «элдик кошуун» же «өзүн өзү коргоо топтору» деп 
аталган куралдуу топтор да бар. Алар демейде кадимки армияны 
бекемдөө максатында коомдун төмөнкү түзүмдөрүндө түзүлөт. 
Мындай топтор мамлекет тарабынан эмес, саясий партиялар 
(мисалы,  Ливанда), этникалык, диний жана башка социалдык 
топтор тарабынан түзүлөт. 

«Жеке куралдуу топтор» деген аталыштагы геосаясий актор-
лорду да жолуктурууга болот. Алар мамлекетти, саясий партия-
ларды же элдерди эмес, жеке адамдарды, кландарды, урууларды, 
ошондой эле экономикалык жана мафия түзүмдөрүн коргошот.

Кээ бир өлкөлөр өздөрүнүн жеке куралдуу күчтөрүн түзүүнүн 
ордуна «жалданма куралдуу топтордун» кызматын пайдаланы-
шат. Мындай топтор адистештирилген жеке коомдор тарабы-
нан түзүлөт. Алардын арасында эң белгилүүлөрү бул «Executive 
Outcomes» жана «Sandline Interna-tional». Мындай жалданма ар-
миялар мурда жашыруун кызматтарда жана армияларда иште-
ген адамдардан куралат. Алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө фи-
нансылык кызыкчылыктарды гана көздөшөт.

Африка континентинин кээ бир өлкөлөрүндө (Либерия, 
Сьерра-Леоне) эч кандай идеяга таянбаган куралдуу топтор бар. 
Мындай куралдуу топтор деле саясий кийгилишүү аркылуу бий-
ликти колго алуу максатын көздөшөт.

Жогоруда айтылган куралдуу топтордун баары саясий, идео-
логиялык, улуттук, диний жана башка геосаясий жана геостра-
тегиялык максаттарды же долбоорлорду ишке ашырууну көз-
дөшөт. Аларды дүйнө жүзүндө, аймактарда жана мамлекеттерде 
болуп жаткан процесстерге таасир тийгизүүгө умтулган геосая-
сий акторлор деп мүнөздөөгө болот.

Адамдардын геосаясий акторлор 
катары каралышы

Геосаясий идеялардын ишке ашырылышына дайыма белги-
лүү бир факторлордун айланасына чогулган адамдардын тобу 
катышып келет. Геосаясий жактан алып караганда, адамдардан 
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турган топтордун арасынан этностор, расалар жана улуттар не-
гизги мааниге ээ. Белгилүү бир жагдайларда геосаясий акторлор 
катары каралган башка топтордун орду деле улуттук-этникалык 
негизде түзүлгөн топтордун ордунан албетте кем эмес. Мисалы, 
таптык негизде чогулган адамдардын чоң топтору 1917-жылы 
Орусияда «пролетардык революция» жасашкан жана анын кесе-
петтери бүткүл ХХ-кылым бою дүйнөлүк геосаясий тирешүүнүн 
борборунда турган. Акыркы жылдарда, геосаясатта кандайдыр 
бир уруулар, кландар же жөн эле бандалар тарабынан глобал-
дык деңгээлде уюштурулган окуялар жөнүндө көп айтылып жа-
тат. Ошондой эле ар түрдүү факторлордун айланасына чогулган 
адамдардын топторунун, азчылыктардын, ошонун ичинде им-
мигранттык жамааттардын ишмердүүлүгү дүйнөдө тынчсызда-
нууну жаратып жаткандыгы да байкалууда. 

Батыш геосаясатында, адамдардан турган топтордун эң маа-
нилүү социалдык маңызы «эл» деп аталат. Бул терминге ЮНЕС-
КОнун 1990-жылдын февраль айындагы конференциясында 
аныктама берилген. Бул конференцияда кабыл алынган Жалпы 
Декларацияда эл деген термин жалпы тарыхый салттары, раса-
лык же этникалык окшоштугу, жалпы тили жана жалпы эконо-
микалык жашоосу бар адамдардын коому деп аныкталган. Изил-
дөөчүлөрдүн пикиринде, кандайдыр бир социалдык топту «бир 
эл» деп таануу үчүн ошол элдин өзүнүн макулдугу да зарыл. Эгер 
тиги же бул коом өзүн бир эл деп тааныгысы келбесе, алардын 
жалпы белгилери бар экендигине карабастан аларды бир эл деп 
айтуу мүмкүн эмес. Социологдор «эл» деген терминге мүнөздөмө 
бергенде анын башка белгилерин да көргөзүшөт. Алардын ара-
сында коомдун жалпы туруктуу экономикасынын бар болушу, 
анын эл аралык чөйрөдө таанылышы, элдин эркине баш ийген 
бирдиктүү бийлигинин бар болушу, ошондой эле ал коомдун 
адам укуктарына карата сый мамиле жасашы.

Социологиялык изилдөөлөрдө этнос деген терминди анык-
тоодо көп учурда эл деген терминге карата пайдаланылган кри-
терийлерди пайдаланат. Ал эми бул жерде жалпы тили жана 
жалпы дини бар, ошондой эле өздөрүн белгилүү бир аймакка 
же өлкөгө тарыхый жактан байланышы бар деп эсептеген топ 
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жөнүндө кеп болуп жатат. Геосаясатта, этнос деген термин, «эт-
никалык азчылык» деген түшүнүктүн башкача лингвистикалык 
түрү катары пайдаланылат.1

Адамдардын ортосундагы расалык айырмачылыкты изил-
дөө туурасында сөз кыла турган болсок, Экинчи Дүйнөлүк согуш 
мезгилинде нацисттик идеологдор тарабынан жүргүзүлгөн сая-
сат жана алар пропагандалаган теориялар «раса» деген түшүнүк-
түн беделин түшүрүп, бул терминди жадагалса илимий максат-
тарда да пайдаланууну мүмкүн эмес кылган.

Адамдардан турган геосаясий топтордун арасынан урууну 
өзгөчө белгилеп өтүү зарыл. Байыркы замандан бери жалпы ма-
даниятка (тил жана дин) ээ болуп, жалпы аймакта жашап келген 
адамдардын өтө чоң эмес тобу уруу деп аталат. Уруу деп атал-
ган бул байыркы социалдык түзүм азыркы кезде деле негизинен 
мал чарбачылык менен алектенген айрым айыл жамааттарында 
жана коомдордо бар. Этностордон айырмаланып уруулар өздө-
рүн алардын уруусун түптөгөн бир инсандын (көп учурда ми-
фикалык инсандын) тукумдары деп эсептешет. Саясий жактан 
алып караганда, уруулардын өз алдынча түзүмү кичинекей бол-
гонуна карабастан кээ бир учурларда алар чоңураак бирикмеге 
биригиши да мүмкүн. Мындай урууларды Мароккодо жана Сауд 
Аравияда жолуктурууга болот.

Кичи уруу – бул адамдардын урууга салыштырмалуу кичине-
рээк тобу. Кичи уруу деген түшүнүктү үй бүлөнүн кеңейтилген 
версиясы деп кароого да болот. Кичи урууну көп учурда уруунун 
бир бөлүгү деп түшүнүшөт. Мындай социалдык бирикмелерди 
көбүнчө араб дүйнөсүндө жолуктурууга болот.

Каста деп коомдун ичинде калыптанган жамааттар айтылат. 
Кастаны социалдык таптардын же топтордун (катмарлардын) 
синоними катары кароого да болот. Тиги же бул каста мүчөлө-
рүнүн коомго карата көз караштары бирдей болот жана аларды 
алардын жалпы тилектештиги айырмалап турат. Азыркы мез-
гилде Индиянын жана Жапониянын коомдук социалдык жа-
шоосунда касталардын орду чоң. 

1 Желтов В.В., Желтов М.В. Көргөзүлгөн чыгармалар, 379 б.
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Бандалар демейде ири шаарларда пайда болот. Аларды уруу-
лардын же касталардын өзүнчө бир заманбап түрлөрү катары 
кароого болот. Мындай социалдык бирикмелерде ички тилек-
тештик сезими абдан күчтүү болот. Бандалар ири шаарларды 
жашыруун көзөмөл кылына турган бөлүктөргө бөлүп, ошол ар-
кылуу коомдук процесстерге жашырын таасир беришет.

Улут

Геосаясий акторлордун арасынан «улут» деген түшүнүктүн 
тарыхы узун. Улут деген түшүнүктү ар мезгилде ар түрдүү түшү-
нүшкөн. Бүгүнкү күндө саясий жана социологиялык илимдерде 
улут жөнүндө бир-бирине каршы келген эки негизги концепция 
бар (немецтик жана француздук).

Улут деген термин тууралуу немецтик концепция немец 
ойчулдары Гердерге (XVIII к.) жана Фихтеге (XIX к.) байланыш-
туу. Гердердин пикиринде, ар бир улуттун мүнөзүн табигый 
чөйрө, климат жана физикалык география сыяктуу факторлор 
аныктайт. Дал ушул факторлор, анын оюнча, адамдардын жа-
шоо түрүн, эмгекке байланышкан адаттарын, турмуштук баа-
луулуктарын жана чыгармачылыкка байланышкан шыктарын 
калыптандырат. Гердер улуттук тилди баарынан жогору коюп, 
аны улуттун негизги белгиси деп эсептеген. Анын оюнча, улут-
тун маданиятын толук көргөзүүчү нерсе – бул анын тили. 

Мындан тышкары, немецтик ойчулдардын оюнча, бир кан-
дуулук жана бир расага таандык болгондук – ар бир улуттун маа-
нилүү сапаты. Улут бир эле топтун мүчөлөрүнөн турган объек-
тивдүү коомчулук катары каралат. Башкача айтканда, адамдын 
төрөлүшү анын кайсыл улутка таандык экенин алдын ала анык-
тап койот. Ошондуктан улутту жоготуу да, төгүндөө да мүмкүн 
эмес. Мисалы, эльзацтыктар Францияда жашагандыктарына ка-
рабастан улуту боюнча баары бир немец бойдон кала беришет. 
Мындай концепция илимде биологиялык же маданий концепция 
деп аталып калган.
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Улут тууралуу франциялык концепция Эрнест Ренандын 
ысымына байланыштуу. Бул концепцияга ылайык, улут – тары-
хый өнүгүүнүн натыйжасы болуп саналат. Ошондуктан раса де-
ген түшүнүк улут деген түшүнүктүн негизин түзө албайт. Анын 
пикиринде, бир да улут этникалык жактан бир түрдүү эмес жана 
ар түрдүү этностордун аралашмасы болуп саналат. Мисалы, 
француздар улут катары галлдык, романдык жана германдык 
уруулардын кошулуусунан пайда болгон. Тилдин бирдейлиги да 
улуттун негизин түзө албайт. Тил биримдикке чакырат, бирок 
мажбурлабайт. Мисалы, Улуу Британия менен АКШнын тили бир 
болгону менен алар ар түрдүү улуттар. Ушул эле нерсе испан тил-
дүү элдерге да тиешелүү. Швейцариялыктар төрт негизги тил-
де сүйлөшкөнү менен баары швейцариялык улут болуп саналы-
шат. Ренандын теориясы боюнча, жалпы география (аймактык 
биримдик) да улуттун калыптанышында чечүүчү фактор боло 
албайт, анткени чек аралар саясий көрүнүш болуп саналат жана 
саясий борборлордун атаандаштыгынын натыйжасында пайда 
болгон. Анын пикиринде, улут – бул адамдардын тарыхый өнү-
гүүсүнүн натыйжасында пайда болгон руханий биримдик. Аны 
адамдар өз эрки менен тандайт. Ренандын улут адамдардын ык-
тыярдуу тандоосунун натыйжасында пайда болот деген посту-
латка негизделген концепциясы илимде элективдик концепция 
деп аталып калган.

Заманбап геосаясатта улут деген термин өздөрүнүн жеке 
геосаясий түшүнүктөрү, кызыкчылыктары, өздөрүнүн геосаясий 
өнүгүүсү жөнүндө долбоору жана өздөрүнүн мамлекеттүүлүгү 
бар же ушундай нерселерге ээ болууну каалаган «эл» деген түшү-
нүктү билдирет.

Мамлекет-улут

Ар бир улут өзүнүн жогорку максаттары үчүн күрөшкөндө 
анын күрөшүнүн натыйжасы демейде көз карандысыз мамле-
кеттин түзүлүшү менен аяктайт. 



Геосаясат 365

Бизге маалым болгондой, улуттук мамлекеттердин (улут-
мамлекеттердин) калыптанышы заманбап дүйнөнү, анын сая-
сий картасын жана планетадагы жаңы геосаясий мамилелердин 
мүнөзүн аныктаган. Мисалы, Европанын саясий картасы ошол 
континентте XVII– XIX-кылымдарда орун алган улуттук кый-
мылдардын жана мамлекеттердин арасындагы атаандаштык-
тын натыйжасында пайда болгон. Африка континентиндеги 
мамлекеттердин көпчүлүгү элдер жана уруулар кокустан жана 
өз ыктыяры менен бириккен аймактарда пайда болгон. Алар ко-
лониалдык көз карандылык кезинде эле калыптанган.

Улут-мамлекет деген түшүнүккө биринчи жолу Ив Лакоста 
практикалык аныктама берген. Анын пикиринде, улут-мамлекет 
деген түшүнүк калкынын көпчүлүгү бир улутка таандык болгон 
мамлекетти билдирет. Бирок дүйнөдө мындай мамлекеттер өтө 
деле көп эмес. Алардын көпчүлүгү Европада. Дүйнөнүн калган 
бөлүгү үчүн мамлекет-улут – бул умтула турган идеал болуп са-
налат.

Элдердин укугу жана ар бир элдин 
өз алдынча чечим кабыл алуу укугу 

Ар бир элдин өз алдынча чечим кабыл алуу укугу эл аралык 
укуктун негизги принциптеринин бири болуп саналат жана ар бир 
элдин өз турмушун өз алдынча куруу укугуна жана каалоосуна не-
гизделет. Бул принцип илгертеден бери эле адамдардын ортосун-
дагы этникалык айырмачылыктарга жана алардын улуттук мам-
лекет курууну каалоосуна түздөн түз байланышкан.

Элдердин өз тагдырын өз алдынча чечүү укугу дүйнөлүк сая-
саттын принциби катары Улуу Француз революциясынан келип 
чыккан. Ошол мезгилде француз революционерлери «европалык 
элдердин өздөрү каалаган саясий коомду түзүү» укугу жөнүндө 
жобону билдирип чыгышкан. Ал жобого ылайык, элдер, өздөрү-
нүн жеке тагдырына жооптуу болуу үчүн саясий чечимдерди ка-
был алууга укуктуу болушкан. Элдер өздөрүнүн улуттук эркин 
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билдирип, жогорку геосаясий акторлорго, тактап айтканда, мам-
лекеттерге айлана башташкан.

Андан кийин, 1896-жылы, Лондондогу II Интернационал, 
улуттардын өз тагдырын өз алдынча чечүү укугун моюнга алган. 
Ушул жобону пайдаланган В.И. Ленин, 1916-жылы, өзүнүн «Со-
циалисттик революция жана улуттардын өз тагдырын өз алдын-
ча чечүү укугу» деп аталган эмгегинде ушул принципке карата 
өзүнүн философиялык-логикалык оюн түшүндүргөн.

Лениндин теориясы боюнча, ар бир эл, ар бир улут, ар бир эт-
никалык же улуттук топ өзүнүн саясий тагдырын жана өзүн өзү 
башкаруунун түрүн эркин тандоого укуктуу болушу керек. Би-
рок ошол эле учурда, Ленин, мындай укукту пролетариатка гана 
камсыз кылуу керек деп жарыялаган. Анын пикиринде, пролета-
риаттык өлкөлөрдүн калктары мындай укукту туура пайдала-
нып, коомду бир-биринен обочолонгон лагерьлерге бөлбөстөн, 
тескерисинче, «эркин элдерди» жана жумушчу тапты «эксплуа-
таторлорго каршы күрөшүүгө» бириктирип, келечекте «бирдик-
түү дүйнөлүк пролетариат мамлекетин» түзүшөт. 

1916-жылы АКШнын президенти Т. Вильсон да жогоруда ай-
тылган жобого өзүнүн аныктамасын берген. Анын пикиринде, 
«ар бир эл өз эгемендүүлүгүн тандоого укуктуу». Бирок Вильсон 
мындай укукту пролетариттарга гана эмес, өлкөлөрдүн бардык 
калктарына негизги саясий принцип катары (демократия жана 
тандоо укугу тууралуу кеп болгон) жайылтууну сунуштаган. 
Вильсон сунуштаган бул принцип кийинчерээк 1919-жылы Па-
рижде болуп өткөн тынчтык конференциясында кабыл алынган 
Декларацияда расмий түрдө таанылган. 

Экинчи Дүйнөлүк согуштун алдында ар бир элдин өз тагды-
рын өз алдынча чечүү укугу тууралуу принцип кайрадан дүйнө-
лүк геосаясий аренага көтөрүлүп, негизинен этникалык мазмун-
га ээ боло баштаган. Ал мезгилде элдердин негизги укуктары 
гана эмес, ирреденттик долбоорлорун ишке ашыруу укуктары 
(бир мамлекеттин курамынан чыгып, башка мамлекеттин ку-
рамына кирүү, же көз карандысыз мамлекет куруу максатында 
башка мамлекеттин курамынан чыгуу укугу) да карала баштаган. 
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Экинчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде ар бир элдин өз тагды-
рын өз алдынча чечүү укугу тууралуу принцип негизинен элдер-
дин аман калуусу жана фашизм менен күрөшүүсү үчүн пайдала-
нылган. 

Согуштан кийинки идеологиялык тирешүү мезгилинде жо-
горуда айтылган принцип дүйнөдөгү геосаясий күрөштүн не-
гизги урааны катары жигердүү пайдаланыла баштаган. Бул 
принцип айрыкча кансыз согуш мезгилинде жана ХХ-кылымдын 
50-60-жылдарында улуттук-боштондук кыймылдары күчөгөн 
мезгилде кеңири пайдаланылган. Ошол кезде АКШ жана СССР 
ушул принципти пайдаланып үчүнчү дүйнөнүн мамлекеттерин 
жана элдерин өз тарабына тартууга аракет кылышкан. 

Европа картасы Германиялык, Австро-Венгрия лык жана Ос-
мон империялары кулагандан кийин 1919–1920-жылдарда дал 
ушул принципке негизделип, кайрадан түзүлгөн. 

Ал ошондой эле Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин Африка 
жана Азия өлкөлөрүндөгү деколонизация учурунда жана 1991-
жылы СССР жана дүйнөлүк социалисттик система кулап жаткан 
учурда жигердүү түрдө пайдаланылган.

Акыркы эки жүз жылдын ичинде бул принципти ишке ашы-
руунун үч жолу аныкталган. Биринчиден, эл өзүнүн качандыр 
бир кезде жоготкон көз карандысыздыгын өз аймагынын чегин-
де ар түрдүү жолдор менен өзүнө кайтарып алат же болбосо эл 
кайсыл мамлекеттин курамында болсо, ошол мамлекеттин ку-
рамынан чыгып, көз карандысыздык алат. Экинчиден, эл, бир 
мамлекеттин курамынан чыгып, башка мамлекеттин курамына 
кирет. Үчүнчүдөн, эл, бир мамлекеттин курамында калат, бирок 
өзүнө кенен автономия укугун жеңип алат. 

БУУнун маалыматы боюнча, азыркы мезгилде өз тагдырын 
өз алдынча чечүүгө укугу бар он эки автономиялуу эмес аймак 
бар. БУУда калыптанып калган теорияга ылайык, мындай укук-
ту өлкөнүн негизги калкынан улуттук жагынан айырмаланган 
жана тарыхый себептерден улам мурда өз тагдырын өз алдынча 
чече албай калган элдер гана пайдалана алышат (тактап айткан-
да, улуттук азчылыктар эмес – А.Г.). 
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Кээде кандайдыр бир өлкөнүн аймактарынын биринде ты-
гыз жайланышып жашаган улуттук азчылыктардын (топтордун) 
саны өлкөнүн ошол аймакта жашаган негизги калкынын саны-
нан алда канча көп болгондуктан, ошол улуттук азчылыктар 
өздөрүнүн сепаратисттик геосаясий талаптарын көтөрүп чыгуу 
үчүн өз тагдырын өз алдынча чечүү укугу тууралуу принципти 
пайдалана башташат (мисалы, Тоолуу Карабактагы армяндар, 
Приднестровьедеги орустар ж.б.). 

Ар бир элдин өз тагдырын өз алдынча чечүү укугу БУУ тү-
зүлгөн мезгилден баштап эле эл аралык укуктун негизги прин-
циптеринин бири деп жарыяланган. Бирок ошол эле учурда 
мамлекеттин аймактык бүтүндүгү эл аралык укуктун андан да 
маанилүүрөөк принциби болуп саналат (анткени эл аралык укук-
ту жаратуучулар жана анын субъекттери – улуттар эмес, мамле-
кеттер – А.Г.). 

Мына ушул эки принциптин ортосунда олуттуу карама-кар-
шылык бар. Дүйнөдө 2 – миңдей социомаданий коом (улуттар, 
элдер, этностор) болжол менен 200-дөй мамлекеттин курамын-
да жашайт. Эгер ушул этностордун ар бири же жок дегенде бир 
бөлүгү өз тагдырын өз алдынча чечүү укугун ишке ашыруу үчүн 
күрөшө баштаса, азыркы мезгилдеги дүйнөлүк тартип толугу ме-
нен кыйроого учурайт. Эгер ушундай укукту Тоолуу Карабактагы 
армяндар сыяктуу улуттук азчылыктар да талап кыла баштаса, 
заманбап дүйнөдөгү геосаясий мамилелердин абалы өтө начар-
лайт.

Улутчулдук: Геосаясий жактан алып караганда, улуттун өзүн 
өзү таануусу улутчулдук менен тыгыз байланышкан. Белгилүү 
бир улуттун улуттук сезими эби жок күчөп, ал улут өзүн башка 
улуттардан артык сезсе муну улутчулдук деп айтса болот. Улут-
чулдук саясий доктринанын негизин түзүшү мүкүн. Мындай сая-
сат, демейде, аймак жана мейкиндик маселеси геосаясий аренада 
маанилүү боло баштаган учурда башталып, геосаясий окуяларга 
олуттуу таасир тийгизет.

Улутчулдукту дайыма эле терс сезимдерди жана терс ара-
кеттерди билдирүүчү нерсе катары, ошондой эле дүйнөгө ту-
руксуздукту алып келүүчү фактор катары карабоо керек экенин 
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белгилеп койуу зарыл. Кээде, улутчулдук, өтө маанилүү социал-
дык, улуттук жана маанилүү геосаясий маселелерди чечүү үчүн 
өлкө калкын бириктирүүгө жана тилектеш кылууга жардам бе-
рет.

Азчылыктар

«Азчылык» деген түшүнүк мамлекеттердин негизги калкта-
рынын курамындагы ар түрдүү социалдык, улуттук жана диний 
топторду билдирет. Бул термин заманбап саясий адабиятка XX-
кылымдын башында киргизилген. Бирок кийинчерээк ал «этни-
калык азчылык» деген аталышта көбүрөөк пайдаланыла башта-
ган.

Эл аралык укук чөйрөсүндө азчылыктар деп «калктын баш-
ка бөлүгүнөн өздөрүнүн туруктуу этникалык, лингвистикалык 
жана диний мүнөздөмөлөрү менен айырмаланып, өздөрүнүн 
ошол мүнөздөмөлөрүн сактоого аракет кылган жана өлкөдө үс-
төмдүк кылбаган топтор» түшүнүлөт.1

БУУнун Уставында да, 1949-жылы кабыл алынган адам укук-
тары тууралуу Жалпы декларацияда да, азчылыктарга байла-
ныштуу кандайдыр бир өзгөчө жоболор жок экендигин белгилеп 
койуу зарыл. БУУнун жоболоруна ылайык, мамлекеттер менен 
жарандар гана эл аралык коомчулук тарабынан саясий жашоонун 
акторлору катары таанылат. Ошол эле учурда «дискриминация 
кылбоо» деген түшүнүк БУУнун негизги принциптеринин бири 
болуп саналгандыктан жана бул принцип азчылыктарга түздөн 
түз тиешелүү болгондуктан, алар бир жагынан саясаттын чы-
ныгы акторлору катары да таанылат. Адам укуктары жөнүндө 
Жалпы декларациянын 2-чи беренеси бардык адамдардын укук-
тарын жана эркиндигин алардын расасына, түсүнө, жынысына, 
тилине, динине, улутуна, социалдык статусуна, оокаттуулугуна 
жана башка нерселерине карабастан тааныйт.

Эл аралык уюмдардын арасынан Европа Кеңеши азчылык-
тарды коргоо маселеси менен көбүрөөк алектенет. Мисалы, 

1  Желтов В.В., Желтов М.В. Көргөзүлгөн эмгек, 389 б.
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1991-жылдын март айында Европа Кеңешинин алкагында «Аз-
чылыктарды коргоо боюнча Европалык конвенция» жана ошол 
эле жылы «Аймактык тилдер жана азчылыктардын тилдери 
боюнча Европалык хартия» кабыл алынган». Бул документтерсо-
циалдык жана улуттук азчылыктардын корголушуна жана алар-
дын андан ары өнүгүшүнө негиз түзгөн. 

Азчылыктардын геосаясий типтери: Геосаясий адабиятта 
азчылыктарды бир нече түркүмдөргө бөлүү үчүн пайдаланыла 
турган критерийлер катары төмөнкү параметрлер сунушталат:

Азчылыктардын өлкөнүн калган бардык калкына же белги-
лүү бир бөлүгүнүн калкына салыштырмалуу саны; 

Азчылыктар өздөрү жашаган өлкөнү өз мекени деп эсептей-
би же жокпу; 

Азчылыктардын бир же бир нече мамлекеттердин аймагын-
да жашашы. 

Социологдор мына ушул параметрлердин негизинде улуттук 
азчылыктардын төрт тобун бөлүп көргөзүшөт: 

Белгилүү бир мамлекеттин аймагында жашаган жана өздө-
рүнүн көз карандысыз мамлекеттери жок азчылыктар (Египет-
теги коптор, Германиядагы лужицтик сербдер, Франциядагы 
бретондуктар, Грузиядагы абхаздар ж.б.); 

Бир топ мамлекеттердин аймактарында жашаган жана өз 
мамлекеттери жок азчылыктар (күрттөр, 30-дай мамлекеттин 
аймактарында жашаган цыгандар, Испаниядагы басктар жана 
Франциядагы каталондуктар, Батыш Африкадагы пеулдар, Ла-
тын Америкадагы индеецтер); 

Белгилүү бир мамлекеттин аймагында жашаган бирок өз 
мамлекеттери бар азчылыктар (мисалы, Финляндияда жашаган 
шведдер, Афганистанда жашаган тажиктер, Индонезияда жаша-
ган папуастар ж.б.); 

Бир нече мамлекеттердин аймагында жашаган бирок өз мам-
лекеттери бар азчылыктар (бул топко дүйнөнүн көптөгөн өлкө-
лөрүндө жашаган кытайлыктарды, гректерди, венгрлерди, орус-
тарды, түрк тилдүү элдерди, армяндарды, азербайжандарды ж.б. 
кошууга болот). 
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Азчылыктардын көбү өздөрү жашаган мамлекеттин ичинде 
өздөрүнө автономияны талап кылышат. Кээде мындай талаптар 
азчылыктардын өлкөдөн бөлүнүп, өздөрүнүн көз карандысыз 
мамлекетин түзүшүнө же башка бир мамлекетке кошулуусуна 
алып келет. Мындай нерсе эл аралык укукта чагылдырылбаган 
жагдайдын түзүлүшүнө жана көптөгөн геосасий конфликттер-
дин пайда болушуна алып келет. 

Жергиликтүү калк тууралуу концепция 

1648-жылы Вестфаль келишимдеринде биринчи жолу эл 
аралык укуктун нормалары бекитилген. Ошол мезгилден баш-
тап азыркы күнгө чейин чечилбей келе жаткан геосаясий масе-
лелердин бири бул «жергиликтүү калктын укуктары» тууралуу 
концепция. Мындай укук элдин өз тагдырын өз алдынча чечүү 
укугу менен тыгыз байланышкан жана Жер шарынын белгилүү 
бир аймактарында жашаган жергиликтүү калктын укуктарын 
коргоого багытталган. Жергиликтүү калктарга байланышкан 
маселе, Европада борборлоштурулган мамлекеттер пайда бо-
луп, бөтөн аймактар колонизациялана баштаган мезгилден бери 
маанилүү боло баштаган. Бул маселе Американын ачылышына, 
ал жерге башка жактардан келген элдердин жайланышына жана 
ошол эле учурда Американын жергиликтүү калкынын европа-
лыктар тарабынан кырылышына, ошондой эле Австралиянын 
жергиликтүү калкынын келгин калктар тарабынан кысымга 
алынышына, Орус империясы Сибирь аймагын жана башка евра-
зиялык аймактарды басып алып жаткан кезде анын жергилик-
түү калктар менен тирешүүсүнө жана башка ушул сыяктуу тары-
хый окуяларга тыгыз байланышкан.

Жергиликтүү элдерге байланышкан маселе, азыркы мезгил-
де БУУнун көңүл борборунда турат жана жергиликтүү элдердин 
укуктарынын корголушун талап кылат. Бул чөйрөдө аткарыла 
турган иш-чаралар этноцидке жана маданий геноцидке байла-
нышкан факттарды аныктоого, жергиликтүү элдердин жашоо 



Али Гасанов372

түрүн сактоого жана алардын өз салттарын жана адаттарын кар-
мануу укуктарына сый мамиле жасоого багытталган. 

Жергиликтүү калктарды коргоо үчүн аларга «улуттардын 
өз тагдырын өз алдынча чечүү, өзүн өзү автономдук башкаруу 
жана өздөрү тыгыз жашаган аймактын чегинде жашоо укугун» 
жайылтуу керек.

Дүйнөлүк саясий практикада «жергиликтүү калктардын уку-
гу» жөнүндө принцип мамлекеттер аралык мамилелерде жана 
мамлекет ичиндеги саясатта кеңири пайдаланылат, жадагалса 
кээде жасалма түрүндө да пайдаланылат. Мындай учурларда 
«жергиликтүү калктын өз тагдырын өз алдынча чечүү укугун» 
жергиликтүү эмес, келгин элдер жана улуттук азчылыктар пай-
даланышат. Мисалы, косоволук албандардын пикиринде, алар 
Сербияда сербдерге чейин эле жашаган. Трансильвандык ру-
мындар байыркы дактарга таянып, өздөрүн ошол аймактагы 
жергиликтүү калк деп көргөзүшөт. Еврейлер байыркы Израиль 
падышалыгына таянып, өздөрүнүн Иерусалимге карата укугун 
далилдешет. Ал эми армяндар Түркиянын жана Азербайжандын 
кээ бир аймактары байыркы Арменияга таандык экенин жана 
армяндар ал аймактарда байыркы мезгилдерден бери жашап ке-
лишкендиктерин далилдөөгө натыйжасыз аракет кылып жүрү-
шөт. 

«Жергиликтүү эл» деп эсептелүү укугу, элдерге, кээ бир 
учурларда саясий жана этникалык талаптарды көтөрүп чыгууга 
мүмкүндүк берип, тиги же бул маселелерди чечүүдө геосаясий 
фактор катары пайдаланылат. Башкача айтканда, мындай укук 
аларга өз тагдырын өз алдынча чечүү укугун же андан да көбү-
рөөк укуктарды эч кандай негизсиз эле талап кылууга мүмкүн-
чүлүк берет. Мындай нерсе, демейде, этникалык тазалоолорго 
алып келет. Балкандагы кандуу окуялар, азербайжандардын Ар-
мениядан жана Азербайжандын Тоолуу-Карабак аймагынан куу-
луп чыгышы жана азербайжан аймактарынын Армения тарабы-
нан оккупацияланышы буга ачык мисал боло алат.
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Диаспоралар

Диаспоралар – бул бир улуттун ар түрдүү өлкөлөрдө жаша-
ган жана өз мекени менен байланышты үзбөгөн өкүлдөрүнүн 
топтору. Диаспоралар, демейде, адамдардын өз өлкөсүнөн ар 
кандай себептерден улам башка өлкөлөргө көчүүсүнүн натыйжа-
сында пайда болот. Диаспоралар улуттар аралык көрүнүш болуп 
эсептелет. Экономикалык диаспора, демейде, жакырчылыктан, 
ал эми саясий диаспора адамдардын өз мекениндеги саясий бий-
ликтин куугунтугунан же кысымынан улам пайда болот. Диаспо-
ранын бул эки түрү тең дүйнөдө кеңири жайылган жана алар эл 
аралык мамилелерге таасир тийгизүүчү фактор болуп саналат.

Диаспоралар өздөрүнүн тарыхый өлкөлөрүнүн тышкы саяса-
тынын кошумча ресурсу катары каралат жана дүйнөлүк саясат-
та маанилүү геосаясий фактор деп эсептелинет. Мисалы, еврей, 
грек, армян диаспораларынын жана араб өлкөлөрүндөгү палес-
тиналык диаспоралардын кубаттуулугу жана мүмкүнчүлүктөрү 
алардын өз өлкөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө караганда көбү-
рөөк. Дүйнөдөгү улуттук азчылыктардын жана иммигранттык 
топтордун баарын эле диаспоралар деп айтууга, ошондой эле 
алардын баарын геосаясий фактор деп эсептөөгө болбойт. Таа-
сирдүү диаспорага жана геосаясий факторго айлануу үчүн бир 
максатты көздөгөн түзүм жана бир идеянын айланасына чогу-
луу керек. Мисалы, дүйнөдөгү кытай диаспорасы 50-миллиондон 
ашык адамдан турат. Алардын Азия жана Океания өлкөлөрүнүн 
экономикалык жашоосундагы орду жергиликтүү калктыкынан 
алда канча жогору турат. Тайландда тайлыктар армияны, адми-
нистрацияны жана саясатты көзөмөлдөшсө, кытайлыктар өлкө-
нүн экономикасын көзөмөлдөшөт. АСЕАН жана Түштүк – Чыгыш 
Азия өлкөлөрүндөгү кытай диаспорасы ал өлкөлөрдүн экономи-
калык онүгүүсүнүн негизги фактору болуп саналат. Бирок уюшуу 
жагынан алып караганда, кытайлыктар эң алсыз топтордун би-
рине кирет жана диаспора катары толук калыптана элек. Антке-
ни алардын геосаясий ишмердүүлүгүнүн Кытайга эч кандай бай-
ланышы жок.
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Демек, кытайлык иммигранттар өздөрүнүн алдына геосая-
сий максаттарды жана долбоорлорду али коюша элек, ошондой 
эле бул багытта кандайдыр бир иш-аракеттерди да жасаша элек. 
Алар али толук диаспора болуп калыптана элек болгондуктан 
аларды геосаясий фактор катары кароого да болбойт. 

Жакынкы Чыгыштын араб өлкөлөрүндө, Аравия жарым ара-
лында жана айрыкча Иордания менен Ливандын ички саясий 
жашоосунда палестиналык диаспоралардын орду чоң. Араб-Из-
раиль конфликтинин негизинде пайда болгон бул диаспора көз 
карандысыз Палестина мамлекетин түзүүгө арналган геосая-
сий долбоорун ишке ашырууга умтулуп жүрөт. Ошондуктан бул 
диаспораны геосаясий фактор деп эсептөөгө болот.

Кээде диаспоранын алдында турган максаттардын геосая-
сий мүнөзү деле аны геосаясий фактор деп эсептөөгө жетишсиз 
болушу мүмкүн. Себеби диаспора деп эсептелүү үчүн геосаясий 
мүнөздөгү максаттардан тышкары чыныгы кубаттуулукка жана 
таасирдүүлүккө ээ болуу керек. Диаспора өзү жашап жаткан өл-
көнүн ички жашоосуна да, өзүнүн тарыхый өлкөсүнө да, ошон-
дой эле бийликтеги жана оппозициялык күчтөрдүн саясатына 
да таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Ушундай 
учурда гана аны коомдук-саясий жана социалдык-экономикалык 
фактор гана эмес, геосаясий фактор катары да кабыл алышат. 
Мисалы, дүйнөдөгү еврей диаспорасынын ишмердүүлүгү жана 
анын Израиль мамлекети менен болгон мамилеси, ошондой эле 
армян диаспорасынын ишмердүүлүгү жана анын Армения мам-
лекети менен болгон мамилеси бул диаспораларды эл аралык 
геосаясий фактор деп эсептөөгө мүмкүндүк берет.

Азербайжан диаспорасы акыркы жылдарда мамлекет тара-
бынан жүргүзүлүп жаткан максаттуу саясаттын натыйжасында 
дүйнөлүк масштабтагы уюштуруучулук мезгилин башынан ке-
чирип жатат. Тоолуу Карабак конфликтинин адилеттүү чечи-
лишине эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу жана алардын 
колдоосуна ээ болуу муктаждыгы, ошондой эле Азербайжан 
мамлекетинин экономикалык жана саясий байланыштарын ке-
ңейтүү муктаждыгы азербайжан диаспорасынын алдына жаңы 
максаттарды жана тапшырмаларды койууда. 
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Тиги же бул диаспоранын маанилүүлүгү белгилүү бир тары-
хый жагдайга жана муктаждыкка жараша көбөйүп же кичире-
йип, ошондой эле анын алдында турган максаттарды өзгөртүшү 
мүмкүн. АКШда жашаган словак жана чехтердин диаспораларын 
буга мисал келтирүүгө болот. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүн пай-
даланып, Биринчи Дүйнөлүк согуштан кийин өз аймактарынын 
Австро-Венгриядан бөлүнүп, көз карандысыз Чехословакия мам-
лекетинин түзүлүшүнө жетишишкен. Бирок кийинки жылдарда 
алардын ишмердүүлүгү начарлап, алар геосаясий фактор болбой 
калышкан.

Гетто

Тиги же бул диаспоралардын мүчөлөрү кээде белгилүү бир 
аймактарда, мисалы, шаарлардын чек жактарында тыгыз топ 
болуп жашашат. Мындай жерлер геосаясий адабиятта гетто деп 
аталып калган (бул термин адегенде Венециядагы еврей квар-
талдарын, кийинчерээк АКШдагы этностук азчылыктар жаша-
ган аймактарды атоо үчүн пайдаланылган). Көп учурда гетто деп 
белгилүү бир этностун өкүлдөрү жашаган кварталдарды айты-
шат. Андан тышкары көп учурда гетто деген түшүнүктү жакыр-
чылык жана кылмыштуулук чогулган жер деп түшүнүшүп, алар-
ды мамлекет үчүн жагымсыз нерсе катары эсептешет.

Иммигранттар

Миграциялык агымдар азыркы мезгилдеги мамлекеттер 
аралык жана мамлекеттер ичиндеги мамилелердин көңүл бор-
борунда турган процесстердин бири болуп саналат. Миграция-
лык агымдар, демейде жакыр өлкөлөрдөн бай өлкөлөргө агат. 
Азыркы мезгилде өнүккөн өлкөлөрдөгү иммигранттардын саны 
калктын жалпы санынын 10% түзөт. 

Швейцария менен Люксембургда иммигранттардын саны 
30% –га жетет, ал эми Кувейтте 65% –га жетет.1

1 Желтов В.В., Желтов М.В. Көргөзүлгөн чыгарма, 394 б. 
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Иммигранттарга карата мамиле бардык өлкөлөрдө бир-
дей эмес. Айрым өлкөлөрдөгү экстремисттик багыттагы саясий 
партиялар иммиграцияга чечкиндүү түрдө каршы чыгышат. 
Мындай маанайлар айрыкча экономикалык кризис жана аларга 
байланышкан кыйынчылыктар пайда болгон учурларда күчөйт. 
Дүйнөдө иммиграцияга байланышкан мыйзамдар барган сайын 
күчөп жатканына карабастан бул процессти токтотууга мүмкүн 
эмес болуп жатат жана иммигранттардын экинчи муундары өз-
дөрү жашаган өлкөлөрдүн толук укуктуу жарандары болуп ка-
лууда.

§ 7.9. Геосаясаттагы мейкиндик жана 
мейкиндик практикасы тууралуу түшүнүк 

a) Мейкиндик тууралуу түшүнүк

Геосаясий акторлор өздөрүнүн идеялык-теориялык жана 
практикалык ишмердүүлүгүндө, демейде, мейкиндик тууралуу 
түшүнүктөргө таянышат. Мейкиндик алардын саясий жүрүм-ту-
румун аныктаган маанилүү элемент болуп саналат. «Мейкиндик 
тууралуу түшүнүк» деген термин илимге биринчи жолу француз 
философу Анри Лефебр тарабынан киргизилген. Кийинчерээк 
дагы бир көрүнүктүү француз окумуштуусу Ив Лакоста ушул тер-
миндин мазмунуна байланыштуу кенен изилдөө жүргүзүп, аны 
кеңири пайдалана баштаган.1

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөр көп учурда геосаясий ак-
торлордун иш-аракеттеринин чечүүчү принциби, ошондой эле 
алардын көз караштарынын жана геосаясий жүрүм-турумдары-
нын негизи болуп калат.

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөр геосаясий акторлордун 
саясий, экономикалык, социалдык жана адеп-ахлактык жүрүм-
турумуна, ошондой эле улуттук эркине таасир берип, алар менен 
дайыма тыгыз байланышта болот.

1  Ошол эле жерде, 342 б.
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Изилдөөчүлөр мейкиндик тууралуу түшүнүктөрдүн бир 
нече түрүн белгилешет. Алардын кээ бирлери саясий субъект-
терге байланышкан: мамлекеттик аппарат, аймактык элиталар, 
саясий партиялар, жеке адамдар ж.б.

Аймак – бул мейкиндик тууралуу түшүнүктөрдүн эң жөнө-
көйлөрүнүн бири. Геосаясий адабиятта бул түшү нүктүн ар түр-
дүү классификациялары жана түшүн дүрмөлөрү берилген. Буга 
мисал катары көзөмөлсүз аймакты, каалаган же каалабаган ай-
макты, туруктуу жана туруксуз аймакты, аскер тарабынан басып 
алынган аймакты жана башка ушул сыяктуу аймактык түшүнүк-
төрдү келтирүүгө болот.

Көп учурда тиги же бул геосаясий актордын, баарынан мурда 
мамлекеттин, өз аймагын кеңейтүү боюнча планы болот. Бирок, 
кээде актор өз өлкөсүнүн аймагын кичирейтүүнү каалаган учур-
лар да болот. Өзүнүн мындай планын ал улуттун «тазалыгын» 
камсыздоо зарылдыгы менен түшүндүрөт.

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөр «чек аралар» деген түшүнүк 
менен тыгыз байланышкан жана ошонун айланасында калып-
танышы да мүмкүн. Мисалы, 1870-1918-жылдарда Германияны 
Франциядан бөлүп, алардын ортосундагы узак убакытка созулган 
согуштардын себеби болгон «Вогездердин көгүш линиясы» деген 
түшүнүктү олуттуу геосаясий долбоор деп эсептөөгө болот. Мын-
дай маселелердин арасынан «табигый чек ара» деген түшүнүктү 
да айтууга болот. Мисалы, XIX-кылымдын биринчи чейрегинде, 
Кавказдагы орус армиясынын жетекчилиги Араз дарыясын Орус 
империясы менен Кажар мамлекетинин ортосундагы табигый 
чек ара деп эсептеп (Түндүк жана Түштүк Азербайжандын орто-
сундагы чек ара), Нахчыван жана Иреван хандыктарынын Орус 
империясына кирүүсүн талап кылган. 

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөр көп учурда «борбор» деген 
түшүнүккө байланыштуу. Өлкөнүн борбору үчүн жер тандоо ара-
кети коопсуздук, тарыхый легитимдүүлүк жана аймактык бай-
ланыштар сыяктуу себептер менен түшүндүрүлгөнү менен анын 
геосаясий мааниси да бар. Мисалы, 1848-жылдагы Венгер рево-
люционерлери Венгриянын борбору Прессбург эмес (заманбап 
Братислава), Будапешт болушу керек деп жарыялашкан. Орусия 
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борборунун 1918-жылы Петрограддан Москвага которулушу, 
Түркиянын борборунун 1923-жылы Стамбулдан Анкарага кото-
рулушу жана 90-жылдарда Казакстандын борборунун Алма-Ата-
дан Астанага которулушу башка себептер менен бирге геосаясий 
акторлордун өздөрүнүн мейкиндик тууралуу түшүнүктөрүнө не-
гизделген тыянактарынын жана иш-аракеттеринин натыйжасы 
болгон.

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөр аймактык уюштуруу ык-
масы же «аймак статусуна» түздөн түз байланыштуу. Тиги же 
бул геосаясий актор мамлекетти борборлоштурууну күчөтүү же 
тескерисинче аймактарга көбүрөөк бийлик укуктарын жана өз 
алдынчалуулук берүү жөнүндө талаптарды көтөрүшү мүмкүн.

Өлкө калкынын тыгыз жашаган тиги же бул бөлүгү көп учурда 
диний же улуттук себептерди карманып, өзү үчүн автономиялуу 
административдик башкарууну талап кылат. Эгер мындай талап-
тар саясий талаптардын деңгээлине көтөрүлсө, алар курч саясий 
мүнөзгө ээ болуп, көз карандысыздык же өлкөнүн курамынан чы-
гуу маселеси пайда болот. Кээде тиги же бул саясий күчтөр айрым 
аймактарды жана кээде бүтүн өлкөнү башка бир мамлекетке ко-
шуу талабын көтөрүп чыгышат. Буга мисал катары Молдавияны 
Румынияга кошуу талабын көтөргөн коомдук-саясий кыймылды 
келтирүүгө болот.

Геосаясий акторлордун мейкиндик тууралуу түшүнүк төрү, де-
мейде, айланадагы чындыкка шайкеш келбейт. 

Ар бир актордун мейкиндик тууралуу түшүнүктөрүн анын 
аймакка байланышкан субъективдүү каалоолорунан бошотуу 
кыйын. Геосаясий акторлор объективдүү мейкиндик мамилеле-
рин көп учурда субъективдүү тү шүнүшүүдө жана мындай көрү-
нүш бара-бара көбөйүү дө. Ар бир актордун мейкиндик тууралуу 
түшүнүктөрү анын «дүйнөгө карата көз карашына» байланыш-
туу жана ошондуктан субъективдүү мүнөзгө ээ. Ар бир гео саясий 
актордун мейкиндик жана руханий баалуу луктар жөнүндө эки 
бир-биринен айырмаланган субъективдүү көз карашы болушу 
мүмкүн. Биринчиси – өз өлкөсүнүн аймагы жөнүндө жана экин-
чиси дүйнөнүн калган бөлүгү жөнүндө. Бул эки көз караш тең 
бир-бири менен тыгыз байланышкан. Мисалы, кээ бир геосаясий 
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акторлор «Батыш», «Эркин дүйнө», «түрк же мусулман дүйнөсү», 
«үчүнчү дүйнө» жана башка ушул сыяктуу кеңири түшүнүктөрдү 
так белгиленген чек аралары болбогон аймактар деп түшүнүш-
сө, кээ бирлери аларды оң же терс маданий-цивилизациялардын 
жана сапаттык параметрлердин ээлери катары кабыл алышат.

Мейкиндик тууралуу түшүнүктөрдүн баары глобалдык жа-
гынан караганда саясий курал катары пайдаланылганы менен 
алар биринчи кезекте кеңири коомчулукка жана калың калкка 
арналган геосаясатты билдирет. 

«Географиялык карталар» да мейкиндик тууралуу түшүнүк-
төрдүн бирине кирет. Ар бир мамлекеттин аймагы картада ачык 
көргөзүлөт жана адамдар аймактын сөлөкөтүн картадан көрү-
шөт. Ошондуктан геосаясий акторлор карталарды өздөрүнүн 
улуттук кызыкчылыктарына ылайык түзүп, картадагы чек ара-
лардын сызыктарын да өздөрүнүн кызыкчылыктарына жараша 
өзгөртүшөт. Мисалы, дүйнөлүк коомчулукту адаштырып, ага 
Тоолуу Карабак жөнүндө туура эмес маалымат берүү үчүн армян-
дар көп учурда аны картада же өз алдынча мамлекет же Арме-
ниянын чегиндеги мамлекет катары белгилешет.

Мейкиндик тууралуу геосаясий түшүнүктөргө «аймактар-
дын аталышы» деген категорияны да кошушат. Аймактын ата-
лышы белгилүү бир көз карашты билдириши мүмкүн. Өлкөнүн 
административдик бөлүнүшүнүн жаңыланышы көп учурда ай-
мактын атынын өзгөрүүсү менен коштолот. Тиги же бул аймак-
тын аталышы тиги же бул геосаясий актордун таасири астында 
өзгөрүшү мүмкүн. Же болбосо белгилүү бир аймактын айрым 
бир аталыштарына тыйуу салынышы мүмкүн. Мисалы, Дания-
нын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Слесвиг аймагы (немец ти-
линде Шлезвиг) Германияга абдан окшош болгондуктан, көп-
төгөн даниялыктардын талабы боюнча ал Ютланд деп аталып 
калган. Гректер Македония деген мамлекет аларга таандык эке-
нин айтышып, Европалык институттардан ал мамлекетти ушул 
аталышта кабыл албоону талап кылышат.

«Мамлекеттердин аталыштарынын» өзгөрүүсүн да маани-
лүү геосаясий түшүнүктөргө жана иш-аракеттерге кошууга бо-
лот. Мындай окуя, демейде, белгилүү бир геосаясий доордун же 
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геосаясий мейкиндиктин өзгөргөндүгүн көргөзөт. Колониалдык 
көз карандылыктан бошогон мамлекеттердин көбү кийинчерээк 
өз аталыштарын өзгөрткөндүгү бизге маалым. Мисалы, империя-
лардын эң чоң колониялары жайгашкан Африка континентинде 
Жогорку Вольта деген аталыштагы өлкө кийинчерээк Буркина-
Фасо болуп өзгөртүлгөн, Дагомея өлкөсү Бенин болуп өзгөртүл-
гөн, ал эми Родезия өлкөсү Зимбабве болуп өзгөртүлгөн. Цейлон 
аралы 1948-жылы Шри-Ланка деп аталып калган. Мындай көрү-
нүштөрдү дүйнөнүн башка аймактарында деле байкоого болот.

б) Мейкиндик практикасы
Геосаясий акторлор бир-биринен өздөрүнүн аймак тууралуу 

түшүнүктөрү менен гана эмес, өздөрүнүн ички-мейкиндик мами-
лелери, тактап айтканда, мейкиндик практикасы менен да айыр-
маланышат. 

Ар бир геосаясий актор (мамлекет, эл, топ, уюм, адам ж.б.) өзү-
нүн жеке мейкиндик практикасын иштеп чыгат. Алар өздөрүнүн 
мейкиндигинде жашаган калкты башкаруунун, көзөмөлдөөнүн, 
коом ичиндеги социалдык топторго туура багыт берүүнүн, ту-
руктуулукту бекемдөөнүн, ошондой эле коомдун улуттук, диний 
жана социалдык биримдигин бекемдөөнүн негизги куралы бо-
луп саналат. Мисалы, кээ бир коомдордо дагы деле калктын бир 
бөлүгүн (өздөрүнүн этникалык, социалдык жана диний белги-
лери боюнча айырмаланган топтор) коомдун калган бөлүгүнөн 
бөлүү практикасы бар. Мындай нерсенин натыйжасында ушун-
дай топторду геосаясий жактан башкаруу оор жана кээде мүмкүн 
эмес болуп калат. Кээ бир постсоветтик республикалардын ай-
мактарында этно-сепаратисттик режимдер тарабынан жаратыл-
ган көйгөйлөр (Тоолуу Карабак, Абхазия, Приднестровье ж.б.) 
буга мисал боло алат. Акыркы мезгилде бир топ батыш өлкөлө-
рүндө иммигранттар тыгыз жашаган жана көптөгөн чечилбеген 
социалдык-экономикалык көйгөйлөрү бар шаар четиндеги ай-
мактар көйгөйлүү боло баштады. 2006-жылы Париждин шаар 
четиндеги негизинен мусулмандар жашаган аймактарындагы 
толкундоолор жана өрттөр, ошондой эле Стамбулдун айлана-
сындагы аймактарда жашаган күрттөрдүн дүрбөлөңү буга ачык 
мисал боло алат.
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Бир өлкөнүн ичиндеги улуттук жана диний топтордон тыш-
кары социалдык таптар жана топтор да бир-биринен катуу айыр-
маланып турат. 

Кварталдардын жана шаарлардын ишмердүүлүгүнө көп 
учурда ошол жерлерде жашаган социалдык топтор таасир тий-
гизет.

Бирок глобализациянын таасиринен улам азыркы күндө бир 
эле социалдык топтордун өкүлдөрү ири шаарларда тыгыз жашай 
албай калышты. Анткени бара-бара адамдардын жашоо жерлери 
универсализацияланып жана демократизацияланып жатат.

Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор
1. Геосаясий илимдин негизги түшүнүктөрү жөнүндө эмне 

билесиңер? 
2. Геосаясат илими тарабынан изилдене турган нерселерди 

анализдеп көрүңүз. 
3. Геосаясаттын негизги категорияларын атап, алардын 

мазмунун айтып бергиле. 
4. Классикалык геосаясаттын негизги мыйзамдарын ата гыла. 
5. Геосаясаттын негизги функцияларынын маңызы эмне? 
6. Геосаясаттын негизги парадигмаларын түшүндүрүп 

бергиле. 
7. Геосаясий изилдөөлөрдө кандай ыкмалар пайдаланылат? 
8. Геосаясаттын негизги акторлорун өзүнчө топторго бөлүп 

көргөзгүлө. Классикалык авторлорду атап, алардын дүйнөдөгү 
геосаясий ордун айтып бергиле. 

9. Өлкөнүн саясий эрки жана өлкө жетекчилигинин геосаясат 
тууралуу түшүнүктөрү жөнүндө айтып бергиле. Башка дагы 
геосаясий ресурстардын мамлекет тарабынан пайдаланышынын 
маанилүүлүгүн түшүндүргүлө. 

10. Армия менен диндин орду кандай геосаясий жагдайларда 
өсөт жана аларды кантип пайдаланышат? 

11. Саясий партиялар кайсыл мезгилден баштап геосаясий 
акторлорго айлана баштаган жана бул нерсе эмнеге байланыштуу 
болгон? 
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12. ӨЭУлардын жана УКлардын заманбап дүйнөлүк 
геосаясаттагы ордунун чоңоюшун айтып бергиле. 

13. ММКлардын глобализацияланып жаткан дүйнөдөгү 
геосаясий процесстерге тийгизген таасиринин чоңоюшун кантип 
түшүндүрө аласыңар?

14. Улуттук-этникалык сепаратизмдин жана улутчулдуктун 
күчөшү, ошондой эле ушундай кыймылдар тарабынан түзүлгөн 
куралдуу топтор заманбап дүйнөгө кандай коркунуч жаратарын 
айтып бергиле. 

15. «Азчылыктар» деген түшүнүктү жана алардын коомдун 
жашоосундагы ордун анализдегиле. 

16. «Улуттардын өз тагдырын өз алдынча чечүү укугун» 
жана аны заманбап геосаясий мамилелерде пайдалануу 
мүмкүнчүлүгүн карап чыккыла. 

17. Мейкиндик тууралуу түшүнүктүн жана мейкиндик 
практикасынын геосаясий ишмердүүлүк менен кандай 
байланышы бар экенин түшүндүргүлө. 

VII – бөлүм боюнча пайдаланылган маалымат жана 
маалыматтык ресурстар 
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VIII БӨЛҮМ

ДҮЙНӨЛҮК ГЕОСАЯСИЙ ТҮЗҮЛҮШТҮН 
КАЛЫПТАНУУСУ: ГЕОСАЯСИЙ ДООРЛОР 

ЖАНА ҮЛГҮЛӨР

§ 8.1. Дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн 
калыптануусунун өзгөчөлүктөрү жана дүйнөлүк 

системаны классификациялоо 

Бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн геосаясий түзүлүшү калыптан-
ганга чейин адамзат миң жылдарга созулган өтө оор жана баш 
аламан тарыхый жолду басып өткөн. Коомдогу жагдайдын со-
циалдык-саясий мүнөзүнө, адамдардын материалдык жана руха-
ний муктаждыктарын канааттандыруу зарылдыгына, ошондой 
эле коомдордун ортосундагы жана ар түрдүү мүнөздөгү бирик-
мелердин ортосундагы мамилелерге жараша кандуу согуштар 
жүрүп, улуу мамлекеттер жана империялар пайда болуп жана 
кыйрап турган. Ушундай нерселерге карабастан Жердеги жашоо 
уланып, адамдар өтө оор жагдайларга ылайыкташкан жана ошол 
эле учурда ошол оор жагдайлардан чыгуунун ар түрдүү жол-
дорун издешкен. Алар алдыга жылып, жаңы турак жайларды, 
тактап айтканда, айылдарды, шаарларды жана өлкөлөрдү түзө 
башташкан. Адамдар узак убакыт бою бир-биринен обочолонуп, 
бир-бири менен байланышпай жашай алышкан эмес. Ошондук-
тан турак-жайлардын ортосунда ар түрдүү байланыштар пайда 
болуп турган. Алар бир-бири менен соода кылышкан, согушкан 
жана согушту токтотуп, тынчтык келишимдерин түзүшкөн, бир-
бирине белгилүү бир шарттарды коюшкан жана келечектеги 
мамилелерине тиешелүү бир-биринен кепилдиктерди алышкан. 
Мунун баары бүгүнкү күндө эл аралык мамилелердин системасы 
катары мүнөздөлгөн абалдын жаңыдан башталган убагы болуп 
саналат.
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Геосаясат илими пайда болгон учурдан баштап изилдөөчү-
лөр анын изилдей турган нерселери тууралуу ар түрдүү ой-пи-
кирлерди сунуштап, аларды талкуулашкан. 

Алар дүйнөнүн өзгөрүп туруучу конфигурациясын (геосаясий 
түзүлүшүн) жана анын негизинде ишке ашырылуучу мамлекет-
тик геосаясатты талкуулашкан. Адамзат коому дүйнөнүн геосая-
сий түзүлүшүнө же «жашоо мейкиндиктерин» көзөмөлдөөнүн ар 
кандай түр лөрүнө, саясий тартиптин ар кандай этаптарына, ошон-
дой эле башка маселелерге абдан кызыга баштады.

Эгер Жер шарындагы калктардын жана аймактардын акыр-
кы эки миң жыл мезгил ичиндеги мүнөз дөмөлөрүнө көз жүгүртө 
турган болсок, дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүндө белгилүү бир 
өзгөрүүлөрдү байкоого болот.

Планетанын адамдар жашаган бардык аймактарынын (шаар-
лардын, айылдардын жана башка калкконуштардын) көрсөткүч-
төрү планетанын бардык кургак жерлеринин эки гана пайызын 
түзөт. Буга карабастан адамдар (мамлекеттер, мамлекеттик би-
рикмелер ж.б.) XXI-кылымда эле планетанын кургактыктагы, де-
ңиздеги, абадагы жана жадагалса космостогу мейкиндиктерин 
геосаясий жана геостратегиялык жактан көзөмөлдөөнүн фор-
постторун түзүүгө жетишишкен.

Жер шарынын калкынын жайгашуусунуна көз жүгүртө тур-
ган болсок, планетада жашаган жалпы 6-миллиард калктын көп-
чүлүгү Азиянын, Европанын жана АКШнын түндүк жана түштүк 
жээктеринде жашайт. Жердин кургак бөлүгүнүн 15% – да гана 
аймактын ар бир квадрат километринде 10-дон ашык адам жа-
шайт. Ошол эле учурда жердеги кургак аймактардын болжол ме-
нен 50% –да ар бир квадрат километрге орточо эсеп менен бир 
адам туура келет, 25-на бир адамдан азыраак, ал эми 10% – жа-
шоого ылайыксыз. Жердин мейкиндикке байланышкан көрсөт-
күчтөрү акыркы эки миң жылдык мезгилде дээрлик өзгөрбөгөнү 
менен жалпы калктын саны 230 – миллиондон 6 – миллиардка 
чейин өскөн.1

1  См. Мухаев Р.Т. Геосаясат. М., 2007, 23 б.
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Дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн калыптанышына жана ди-
намикасына таасир тийгизген негизги олуттуу окуяларга төмөн-
күлөрдү кошууга болот:

Евразия элдеринин IV-VI-кылымдардагы улуу көчү шү; XV-
XVII-кылымдардагы улуу географиялык ачылыштар; 

Өнөр жайдагы дүйнөлүк төңкөрүлүш жана капиталисттик 
мамилелердин өнүгүшү; 

Дүйнөлүк аймактардын колонияларга айланышы жана алар-
га адамдарды жайгаштыруу; 

Түндүк Американын, Сибирьдин жана башка жерлердин ба-
сып алынышы жана аларга башка адамдардын жайгаштыры-
луусу. 

Жеке мамлекеттердин маанилүү мейкиндиктерин көзөмөл-
дөөнүн механизмдери жана жолдору да дүйнөнүн геосаясий тү-
зүлүшүнүн өзгөрүүсүнө өтө маанилүү таасир тийгизген фактор 
болуп калган. Адамдар тарабынан XV-кылымдан баштап өздөш-
түрүлүп, пайдаланыла баштаган техника, транспорт жана кор-
гоо каражаттары, ошондой эле жаңы технологиялар алардын ар 
түрдүү мейкиндиктердеги ишмердүүлүгүнүн өнүгүшүнө салым 
кошкон. Ал эми мындай нерсе жогоруда айтылган геосаясий ди-
намикага таасир тийгизбей койгон эмес.

Адамдар дарыяларды жана алардын агымдарын өздөрүнүн 
геосаясий максаттарына жетүү үчүн пайдаланышкан. Бул нерсе 
дүйнөлүк геосаясаттын түзүлүшүнө таасир тийгизген алгачкы 
факторлордун бири болуп саналат. Андан тышкары адамдардын 
деңиз жолдорунан киреше алуу мүмкүнчүлүктөрүн өздөштү-
рүүсү планетада дагы бир геосаясий секириктин пайда болушу-
на жана алардын дагы кененирээк мейкиндиктерге чыгуусуна 
алып келген. Месопотамия, Египет, Рим жана Византия сыяктуу 
байыркы дүйнөлүк империялардын жана орто кылымдардагы 
Араб Халифаты сыяктуу империялардын дарыя же деңиз жээк-
теринде жайгашкандыгы – деңиздин жана деңиз транспортунун 
дүйнөлүк геосаясий түзүлүштөгү орду чоң экенин көргөзүүчү не-
гизги аргументтердин бири болуп саналат.

Деңизде сүзүүнүн жана деңиз байланыштарынын өнү гүүсү де-
ңиздер аркылуу жаңы дүйнөлүк мейкиндик терди өздөштүрүүгө, 
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ар түрдүү мейкиндиктерди бириктире турган жаңы жолдорду 
ачууга, ошондой эле ошол жолдор аркылуу жеке өлкөлөрдүн ор-
тосунда байла ныш тарды курууга жана аларды бекемдөөгө шарт 
түзөт.

Башка жагынан караганда, деңиздерге чыгуу мүм күн чүлүгү 
жалпы планеталык мейкиндикти (аймактык системаны) түзүп, 
деңиз мамлекеттерине мейкиндиктерди көзөмөлдөөдө, соода 
жолдорун ачууда, айрыкча Европадан Индияга, Чыгыш Азияга 
жана башка мейкиндиктерге соода жолдорун ачууда кошумча ар-
тыкчылыктарды берип, соодада жаңы шериктерди табууга жана 
алар менен байланыштарды түзүүгө жардам берет. Осмон им-
периясы Кичи Азияны жана Сирияны басып алып, Чыгыштагы 
жолдорду Европа үчүн толук жапкандан кийин Европалык мам-
лекеттер атлантика багытында соода жолдорун издей баштаган. 
Бул нерсе да кокустан болгон эмес. 

Улуу географиялык ачылыштар – дүйнөнүн геосаясий түзү-
лүшүнө өтө олуттуу таасир тийгизген дагы бир универсалдуу 
окуя болгон. Жаңы аймактардын, элдердин, мамлекеттердин 
жана соода жолдорунун ачы лышы адамдардын ортосундагы соо-
да жана геосаясий байланыштарды кеңейтип, аларды дүйнөлүк 
масштабка чыгарган. Атлантикалык океанга чыгуу мүмкүнчү-
лүгүнүн пайда болушу ошол мезгилге чейин Жер ортолук деңиз 
аркылуу ишке ашырылып келген салттуу геосаясий линиялар-
ды жана соода жолдорун баштан – аяк өзгөртүп, мурда үстөмдүк 
кылып келген Италия жана Пруссия сыяктуу мамлекеттердин 
ордуна эми Англия жана Голландия мамлекеттеринин үстөмдүк 
кылуусуна алып келген. 

Бирок ошентсе да Улуу географиялык ачылыштардын не-
гизги геосаясий натыйжасы батыш өлкөлөрүнүн жаңы дүйнөлүк 
мейкиндиктерди басып алышына, аларды өздөрүнүн колонияла-
рына айландырышына, элдердин ар түрдүү аймактарга көчүшү-
нө жана жайгашуусуна, ошондой эле калыптанып жаткан жаңы 
улуттардын жана мамлекеттердин европалык колониалдык им-
периялардын таасир чөйрөсүнө киргизилишине байланыштуу 
болгон.
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Өнөр жай тармагындагы XVIII–XIХ-кылымдарда баштал-
ган чукул өзгөрүш, капиталисттик мамилелердин, транспорт-
тук-коммуникациялык каражаттардын кеңири өнүгүүсү жана 
ошонун негизинде элдердин жана мамлекеттердин океандарга 
чыгууга мүмкүнчүлүк алуусу, кургактыкта жайгашкан мамле-
кеттердин ортосунда темир жолдордун жана башка нерселердин 
түзүлүшү жана башка ушул сыяктуу нерселер дүйнөнүн заман-
бап геосаясий түзүлүшүнүн негизин түзгөн. Дал ошол транспорт-
тук-коммуникациялык революциянын натыйжалары (айрыкча 
темир жолдорунун курулушу) чоң континенталдык мейкиндик-
терди өздөштүрүүгө ки ришкен АКШ жана Германия сыяктуу 
мамлекеттердин ХХ-кылымдын башында негизги дүйнөлүк 
империялар менен атаандаштык жолуна түшүүсүнө, Орусия та-
рабынан килейген аймактардын көзөмөлгө алына баш ташына, 
планетанын геосаясий жана геостратегиялык максаттарынын 
жана адамзаттын мейкиндик тууралуу жалпы түшүнүктөрүнүн 
өзгөрүүсүнө себеп болгон. 

Индия океаны менен Жер ортолук деңизди, ошондой эле 
Атлантика океаны менен Тынч океанын байланыштырган Суэц 
жана Панама каналдарынын курулушу жаңы континенталдык 
мейкиндиктерге элдерди жайгаштырууга жана Жер шарында 
«жабык чөйрө» түзүүгө байланышкан эң маанилүү кадам болуп 
калган.

Авиациянын пайда болушу дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн 
калыптанышына жана адамзаттын геосаясат тууралуу түшүнүк-
төрүнүн өзгөрүшүнө олуттуу таасир тийгизген дагы бир маа-
нилүү нерсе болуп калган. Авиациянын пайда болушу адамдар-
га алар мурда өтө албаган тоолордон, деңиздерден, саздардан 
жана башка табигый тоскоолдуктардан өтүп, асмандан жерди 
кароого мүмкүнчүлүк берген. Мунун баары улуу державалардан 
жана аларга тиешелүү геостратегиялык борборлордон геосаясий 
коопсуздукка байланышкан маселелерди чечүүнүн жаңы жолдо-
рун иштеп чыгууну жана бул багытта тийиштүү кадамдарды ка-
был алууну талап кылган.

Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийинки мезгилде геосаясий 
мейкиндиктерди өздөштүрүүдө жана аларды көзөмөлдөөдө ал-



Али Гасанов390

дыңкы технологиялар пайдаланыла баштаган, Жер шарынын 
каалаган жерине ракеталык-ядролук сокку берүү мүмкүнчүлүгү 
пайда болгон, адамзат ядролук жана термоядролук куралга, ст-
ратегиялык, тактикалык жана баллистикалык ракеталарга жана 
башка технологиялык ачылыштарга ээ болгон. Мына ушул нер-
селердин баары планетадагы геосаясий мамилелерди толук өз-
гөрткөн. Бул окуялар америкалыктардын «узун жана кенен океан 
башка мамлекеттер үчүн геостратегиялык жактан табигый тос-
коолдук болуп, Американын коопсуздугун камсыз кылат» деген 
ойлорун өзгөртүп, дүйнөлүк коопсуздук системасын андан бетер 
татаалдантып жиберген. Дүйнөнүн жаңы геостратегиялык чын-
дыктары мамлекеттер аралык жана биримдиктер аралык гео-
саясий тирешүүнүн пайда болушуна алып келген. Мындай тире-
шүүлөр планетардык деңгээлдеги катастрофалык кесепеттерге 
алып келиши мүмкүн болгон.

Эки согуштук – саясий жана идеологиялык блоктордун орто-
сунда 1950-жылдардан башталып 1991-жылдарга чейин уланган 
геосаясий, геостратегиялык жана идеологиялык тирешүүлөр, 
ошондой эле адамзаттын алдында турган глобалдык катастро-
фа адамзатты мындай тирешүүнү анализдөө, изилдөө жана анын 
келечектеги кесепеттерин алдын ала көрүү аркылуу геосаясий 
ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө мажбур кылып, аталган блокторго 
мүчө болгон өлкөлөрдү кооптуу тирешүүдөн баш тартууга ча-
кырган. Качандыр бир кезде улуу геосаясий ачылыштар ката-
ры эсептелинген «Хартленд», «Римленд», «Жашоо мейкиндиги» 
жана башка ушул сыяктуу концепциялар азыркы кездеги жалпы 
адамзатка коркунуч жараткан согуштук-стратегиялык техноло-
гиялардын жана дүйнөлүк системанын жаңы талаптарынын ал-
дында күлкүлүү болуп көрүнө баштады. 

СССРдын жана бүткүл дүйнөлүк социалисттик системанын 
кыйрашы эки блоктун ортосундагы согуштук – саясий жана 
идеологиялык тирешүүнүн аякташына алып келген. Бул нерсе 
дүйнөнүн геосаясий жашоосунда жана анын түзүлүшүндө, ошон-
дой эле мейкиндиктерди көзөмөлдөө системасында жана башка 
маселелерде олуттуу өзгөрүүлөрдүн пайда болушуна себеп бол-
гон.
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Планетанын бирдиктүү бир мейкиндикке айланган геосая-
сий түзүлүшү жана дүйнөлүк системасы бүгүнкү күндө плане-
тардык коркунучтардын, ошондой эле техникалык жана тех-
нологиялык өнүгүүнүн алдында болжол менен бирдей абалда 
турат. Адамзат геосаясий мейкиндиктердин баарын, тактап айт-
канда, Континенталдык Европаны, Атлантикалык Американы, 
Евразияны, Тынч океанды жана башка мейкиндиктерди бирдей 
статусу бар аймактар катары карайт жана аларды мындан ары 
борбор же тескерисинче борбордон алыс турган жер катары ка-
рабайт.

Дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн жана анын динамикасы-
нын калыптанышы, ошондой эле эл аралык процесстердеги жана 
мамлекеттер аралык мамилелер деги мейкиндиктерди көзөмөл-
дөөгө байланышкан өзгө рүүлөр бардык мезгилдерде геосаясий 
түзүлүштүн түр лөрүнүн өзгөрүүсү жана аны ишке ашыруучу 
механизмдердин да өзгөрүүсү менен коштолгон. Эгер дүйнө лүк 
тарыхтын алгачкы мезгилдеринде мейкиндикти көзөмөлдөө 
аракеттери түздөн түз аскердик кийгилишүү жана аймактардын 
баарын басып алуу жолу аркылуу ишке ашырылса, андан кийин-
ки мезгилдерде, мейкиндикти көзөмөлдөө аракеттери геостра-
тегиялык маа нилүү жерлерди, линияларды, материалдык жана 
руха ний ресурстарды, транспорттук-маалыматтык коммуни ка-
цияларды жана таасир берүүгө жардам бере турган башка нер-
селерди ээлөө аркылуу ишке ашырыла баштаган. Колониялдык 
империялардын кыйрашы мейкиндиктерди көзөмөлдөөнүн 
мурдагы жылдардагыдан башкача философиясынын, методо-
логиясынын жана практикасынын пайда болушуна алып кел-
гендей эле заманбап өнүгүүнүн, ошондой эле глобализациянын 
жана электрондук-маалыматтык технологиялардын талаптары 
менен шарттары да геосаясий көзөмөл идеясына өтө чоң таасир 
тийгизди.

Дүйнөнүн геосаясий түзүлүшү тарыхтын бардык маани-
лүү мезгилдеринде мамлекеттердин жана мамлекеттер аралык 
бирикмелердин, эл аралык, аймактык жана жергиликтүү уюм-
дардын, ошондой эле башка геосаясий акторлордун таасири ас-
тында алмашып, өзгөрүп турган. Мындай глобалдык таасирдин 
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мүнөзүн, түрлөрүн жана багыттарын көп учурда мамлекеттер-
дин жана мамлекеттик бирикмелердин стратегиялык мүмкүнчү-
лүктөрүнүн маанилүү көрсөткүчтөрү болуп саналган геосаясий, 
географиялык, тарыхый, саясий, аскердик, экономикалык, мада-
ний, гуманитардык жана башка факторлор аныктаган. 

Дүйнөлүк система жана анын геосаясий түзүлүшү мамлекет-
тердин жана мамлекеттер аралык биримдиктердин стратегия-
лык кудуретине жана геостратегиялык кубаттуулугуна жараша 
калыптанган, ал эми ошол системадагы (планетардык, аймактык 
жана жергиликтүү иерархия) ар бир мамлекеттин статусу, анын 
дүйнөлүк саясаттагы орду, ошондой эле планетанын материал-
дык жана руханий байлыктарын бөлүштүрүүдөгү милдети жа-
зылбаган мыйзамдардын жана тарыхый практиканын негизин-
де аныкталаган.

Дүйнөлүк системаны классификациялоо 

Изилдөөчүлөр дүйнөлүк системаны жана анын ар түрдүү ба-
гыттагы геосаясий түзүлүшүн илимий адабиятта ар кандай түр-
күмдөргө бөлүүнү сунушташат.

Цивилизациялык жол же ыкма: Бул ыкма адамдардын коом-
дорунун социомаданий системаларынын цивилизациялык не-
гизи, жалпылыгы жана аларды уюштуруунун түрлөрү бар деген 
теорияга негизделет.1

Изилдөөчүлөр «цивилизацияларды» алардын географиялык 
мейкиндиктеринин курамы боюнча үч типке, тактап айтканда, 
жергиликтүү, аймактык жана глобалдык типтерге (мисалы, чы-
гыш жана батыш цивилизациялары же кургактыктагы жана де-
ңиздеги цивилизациялар ж.б.).

1 «Цивилизация» деген терминге жана анын маңызына ар түрдүү илимдер-
де ар кандай аныктама берилет. Геосаясий жактан алып караганда, «цивили-
зация» адамзаттын тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчө мезгили болуп саналат. Бул 
мезгилдин социомаданий мамилелери «варвардык» деп мүнөздөлгөн мезгилге 
караганда цивилизациялуураак деп эсептелет.
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Изилдөөчүлөр «цивилизацияны» элдин экономикалык тү-
зүлүшү жана маданияты боюнча дагы бир нече түркүмдөргө 
бөлүшөт. Мисалы, цивилизациялык айырмачылыктар элдин 
жүрүм-турум нормалары жана салттары менен айырмаланат. 
Адамдардын жашоонун маңызы тууралуу түшүнүгүн, эмгекке, эс 
алууга, тагдырга, адилеттүүлүккө, адилетсиздикке жана башка 
нерселерге карата мамилесин да цивилизациянын өнүгүү дең-
гээлине байланыштырышат.

Акыркы убакта, айрыкча 1996-жылы америкалык саясат таа-
нуучу С. Хантингтон өзүнүн «Цивилизация лардын кагылышуусу 
жана дүйнөлүк тартипти кайрадан түзүү» деп аталган китебин 
жарыялагандан кийин дүйнөлүк системанын жана анын геосая-
сий түзүлүшүнүн «цивилизациялык ыкма» деп аталган өзгөчө 
теориялык концепциясы пайда болгон.1

Хантингтондун теориясы боюнча, эгер ХIХ-кылым мейкин-
диктер үчүн кагылышуулардын кылымы, ал эми XX-кылым 
идеологиялардын күрөшү орун алган кылым болсо, XXI-кылым 
цивилизациялардын кагылышуусу боло турган кылым болот. 
Хантингтон заманбап дүйнөнүн 6 – ар түрдүү цивилизациясын 
бөлүп көргөзүп, жаңы миң жылдыкта дал ушул цивилизациялар-
дын ортосунда кагылышуу болот деп айткан. Анын бөлүп көр-
гөзгөн цивилизациялары төмөнкүлөр: индуисттик цивилизация, 
ислам цивилизациясы, жапон цивилизациясы, православ циви-
лизациясы, кытай цивилизациясы, батыш цивилизациясы, афри-
калык жана латиноамерика цивилизациясы. Автордун пикирин-
де, улуттар ортосундагы айырмачылыктардан айырмаланып, 
цивилизациялык айырмачылыктардын тамырлары тереңирээк, 
бекемирээк жана туруктуураак. Улуттар ортосундагы айырма-
чылыктарга караганда цивилизациялык айырмачылыктарды 
жок кылуу кыйыныраак.

«Өнүгүү» ыкмасы: Бул – дүйнөлүк системаны жана геосаясий 
түзүлүштү классификациялоонун же бир нече түркүмдөргө бө-
лүүнүн дагы бир ыкмасы. Бул ык ма өлкөлөрдү алардын өнүгүү 
деңгээлине жана калк тарынын жашоосунун деңгээлине жараша 

1  Хантингтон С. Цивилизациялардын кагылышуусу. М., 2005
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бир нече түр күмдөргө бөлүү методологиясына негизделет. Бул 
ык ма боюнча, өлкөлөр биринчи, экинчи, үчүнчү жана төр түнчү 
дүйнө болуп бөлүнөт.

Биринчи дүйнө – бул топко АКШ, Европанын өнүккөн өлкө-
лөрү, Канада, Жапония жана кээ бир азия өлкөлөрү кирет. Бул 
ыкмага ылайык, өлкөлөр алардын экономикалык жана техноло-
гиялык өнүгүүсү, элдеринин жашоосунун деңгээли, ар бир жа-
ранына карата ички дүң продукциясы, (ИДП) жана мамлекеттик 
кирешенин көлөмү боюнча классификацияланат. 

Экинчи дүйнө – бул топко мурдагы социалисттик лагерьдин 
европалык өлкөлөрү, Орусия, мурдагы советтик республикалар, 
Кытай, Түндүк Корея, Түркия жана башка өнүгүп жаткан өлкөлөр 
кирет. 

Үчүнчү дүйнө – бул топко 50-жылдардан кийин колониалдык 
режимдерден бошонгон Азия, Африка жана Латын Америка өл-
көлөрү кирет. Бул өлкөлөрдү бир түркүмгө бириктерген жалпы 
белгилер – бул коомдун экономикасынын жана социалдык-тап-
тык түзүлүшүнүн начар өнүгүүсү, айыл калкынын басымдуулугу, 
ишкердиктин начар өнүгүүсү ж.б. Мындай өлкөлөрдөгү мамле-
кеттик башкаруу системасында, демейде салттуу – патриархал-
дык, уруучулук элементтер дагы деле сакталып келет. 

Төртүнчү дүйнө – бул топко Африканын, Азиянын жана Түш-
түк Американын эң кедей өлкөлөрү, Гаити, Сомали, Эфиопия, Су-
дан, Бангладеш жана башкалар кирет. Эгер 80-жылдарда мындай 
өлкөлөрдүн саны 47 – ге жетсе, азыркы мезгилде алардын саны 
30-ду түзөт. Мындай өлкөлөрдөгү ар бир жаран үчүн бир жыл-
дык киреше 500 – долларга жетпейт.

Глобалисттик ыкма: Дүйнөлүк системаны жана геосаясий тү-
зүлүштү классификациялоонун дагы бир ыкмасы «глобалисттик 
ыкма» деп аталып калган. 1976-жылы белгилүү саясатчы жана 
социолог У. Валлерстайн геосаясий түзүлүштүн эки түрүн айыр-
малоону сунуштаган: дүйнөлүк империялар (ар түрдүү акторлор 
жана саясий жактан бир мамлекеттик түзүлүш болуп бириккен 
көптөгөн аймактар, дүйнөлүк экономикалык системалар (эконо-
микалары окшош бирок саясий жактан бир мамлекет болуп би-
рикпеген өлкөлөр).
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Автор «Дүйнөлүк империяларга» аскердик жана саясий жак-
тан бириккен чоң аймактарды кошот.

Мисалы, байыркы дүйнөнүн аймактарынан ал «дүй нө лүк им-
перияларга» Дарий I-ни, Александр Македонскийди, ал эми ки-
йинки мезгилдерде Наполеонду, андан кийинки мезгилде кенен 
аймактарды жана маданий, социалдык, экономикалык жана ди-
ний түзүлүшү боюнча ар түрдүү болгон элдерди бирдиктүү мам-
лекеттик-саясий түзүлүшкө бириктирген СССРды кошкон.

Автор дүйнөлүк экономикалык системага монгол-татарлар 
тарабынан XIV-кылымда түзүлгөн системаны, ошондой эле ХХ-
кылымда Варшава келишимине кирген өлкөлөр тарабынан тү-
зүлгөн азыркы Европа Бир лигин жана башка ушул сыяктуу бир-
ликтерди кошкон.

«Борбор – периферия» ыкмасы: Бул ыкма дагы америкалык 
саясат таануучу У. Валлерстайн тарабынан сунушталган. Ал дүй-
нөлүк системаны бардык өлкөлөр менен бирге үч бөлүккө бөл-
гөн: борбор,жарым периферия жана периферия.

Борбор деп аталган топко, автор, лидер-өлкөлөрдү кошкон: 
АКШ, Улуу Британия, Франция, Германия, Жапония, скандина-
виялык өлкөлөр. Бул өлкөлөр капитализмге башка мамлекет-
терден эртерээк өтүшкөн жана алар өнөр жай революциясы 
мезгилинде капиталисттик системанын эң жогорку чекитине 
жетишкен. Дал ушул өлкөлөр жогорку технологиялык продук-
цияларды периферия жана жарым периферия мамлекеттерине 
экспорттошот. 

Жарым периферия өлкөлөрүнө борбор жана периферия топ-
торунун арасында турган жана индустриалдык жактан өнүккөн 
өлкөлөр кирет. 

Валлерстайндын пикиринде, периферия өлкөлөрүнө Афри-
канын, Азиянын жана Латын Американын капиталисттик өнүгүү 
жолун тандаган жакыр жана начар өнүккөн өлкөлөрү кирет. 

Автордун пикиринде, дүйнөлүк система жана анын геосая-
сий түзүлүшү жогоруда аталган үч топко кирген өлкөлөрдөгү 
сандык жана сапаттык өзгөрүүлөргө жараша өзгөрүп турат. Не-
гизги өлкөлөр өздөрүнүн өнүгүүсүнө же тескерисинче начарла-
шына жараша бир топтон башка топко өтүп турат. 
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Бул нерсе дүйнөлүк системага жана анын геосаясий түзү-
лүшүнө түздөн түз таасир тийгизет. Европада Италия жана Ис-
пания өлкөлөрүнүн, ал эми Азияда Жапония өлкөсүнүн Экинчи 
Дүйнөлүк согуштан кийин «борбор» тобуна өтүүсү же Түштүк-
Чыгыш Азия жана Латын Америка өлкөлөрүнүн бул системага 
жакындашы буга далил боло алат деп эсептейт автор.

Планетанын жаңы «геосаясий түзүлүшү» деп аталган ыкма: 
Дүйнөлүк системаны жана анын геосаясий түзүлүшүн анык-
тоонун же ага баа берүүнүн бул ыкмасы улуттук, цивилиза-
циялык жана социалдык ыкмалардан катуу айырмаланат. Пла-
нетанын глобализацияланышы жана дүйнөдө өтө таасирдүү 
геосаясий акторлордун көбөйүшү адамзаттын геосаясий күч-
төрүн жана таасир берүү борборлорун геоэкономикалык жана 
улуттар аралык факторлорго көз каранды кылууда. Мына ушул 
нерсе ушул ыкманын маңызын түзөт.

Дүйнөнү калыптанып жаткан жаңы геосаясий мейкиндик 
катары көргөзгөн бул ыкмага ылайык, катуу өнүгүп жаткан пос-
тиндустриалдык Чыгыш жана жогорку деңгээлде өнүккөн Ба-
тыштын улуттар аралык корпорациялары бир өлкөнүн чегинен 
чыгып, өздөрүнүн таасир тийгизүү борборлорун бүткүл дүйнө 
боюнча куруп жатышат. Мындай нерсе дүйнөнүн геосаясий түзү-
лүшүнө таптакыр башкача ыкманы же жолду талап кылат.

Бул ыкмага ылайык дүйнө төрт жаңы геосаясий мейкин-
дикке бөлүнөт. Алар – постиндустриалдык Түн дүк, жогорку ин-
дустриалдуу Батыш, катуу өнүгүп келе жаткан Чыгыш жана өнү-
гүүнүн индустриалдык эмес жолунда келе жаткан, ошондой эле 
дүйнөнүн чийки зат базасына айланган Түштүк. 

Бул ыкма дүйнөнүн жаңы геосаясий системасында эки не-
гизги таасир чөйрөсүн бөлүп көргөзөт:

Алдыңкы державалардын жетекчилери тарабынан «Чоң Же-
тилик» сыяктуу саммиттерде кабыл алынып туруучу маанилүү 
стратегиялык чечимдер (бул уюмга Орусия да кошулгандан ки-
йин ал «Чоң Сегиздик» болуп калган); 

Борборлоштурулган геосаясий аймактардын көптөгөн май-
да эгемендүү мамлекеттерге бөлүнүүсү жана алардын дүйнөдөгү 
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геосаясий ордунун чоңоюушу (СССРдын жана Югославиянын ку-
лашы, Палестина мамлекетинин түзүлүшү ж.б.). 

§ 8.2. Заманбап дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн 
мүнөздүү өзгөчөлүктөрү жана доорлору 

Геосаясаттын мезгилдерге бөлүнүшү жана дүйнөнүн геосая-
сий түзүлүшүнүн калыптанышы геосаясат илими пайда болгон-
го чейин эле башталган. 

Планетадагы геосаясий мейкиндиктерди мамлекеттер орто-
сунда чек аралар аркылуу бөлүштүрүү аракеттери мындан беш 
кылым мурда, тактап айтканда, 1494-жылдагы Тордесильяс жана 
1529-жылдагы Сарагос деп аталган мамлекеттер аралык кели-
шимдер менен бирге башталган. Бул келишимдер Испания жана 
Португалия мамлекеттеринин ортосунда «дүйнөнү бөлүштүрүү 
жөнүндө» документтер болгон. Мындай аракеттер 1991-жылда-
гы Орусиянын, Украинанын жана Белорусиянын жетекчилери 
ортосундагы Беловеждик келишимге чейин уланган.

Мамлекеттердин дүйнөнүн геосаясий картасындагы ордун 
аныктоо үчүн адамзатка болжол менен беш жүз жыл кетиптир.

Жалпысынан алганда, дүйнөлүк геосаясий түзүлүш калып-
танып жаткан мезгил Европадагы мамлекеттер аралык мами-
лелердин динамикасына да байланыштуу болгон. Бүткүл Евро-
паны өз таасири астында кармаган Батыш Рим жана Византия 
(Чыгыш Рим) империяларынын акырындык менен начарлашы 
жана чексиз бийликке умтулган падышалык бийликтин күчө-
шү планетанын бул бөлүгүндөгү улуттардын жана улуттук кы-
зыкчылыктардын ортосундагы кагылышуулардын күчөшүнө да 
алып келген.

Күчөгөн падышалык бийлик мындан ары католикалык Рим 
папаларынын да, толук начарлаган абалга келген Византия же-
текчилеринин да көлөкөсү астында жашоону каалаган эмес. XV-
XVII-кылымдарда жетиштүү күч топтогон падышалар диний им-
перияларга баш ийүүдөн баш тартып, 
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Испания менен Португалияга окшоп колонияларды басып 
алуу аркылуу өздөрүнүн «улуттук аймактарын» кеңейтүүгө ки-
ришкен. Алардын мындай кадамдары Европада улуттар аралык 
согуштун пайда болушуна себеп болгон. Мындай абал Вестфаль 
тынчтык келишимине кол коюлуп, Европада мамлекеттер ара-
лык мамилелердин белгилүү бир системасы орногонго чейин 
уланган.

Бул согуштар европалык жерлерге, жакшы геосаясий мей-
киндиктерге ээ болуу үчүн жана башка континенттер менен 
жаңы колонияларды басып алуу үчүн жүргүзүлгөн. 

Орусиядагы 1917-жылкы Октябрь социалисттик революция-
сы, кийинчерээк СССРдын түзүлүшү жана дүйнөнүн карама-кар-
шы таптык-идеологиялык лагерьлерге бөлүнүшү жаңы геосая-
сий абалдын пайда болушун шарттаган.

Калыптанган жаңы абал негизги геосаясий акторлордун 
(мамлекеттердин жана мамлекеттер аралык биримдиктердин) 
күрөшүү ыкмаларын дүйнөлүк масштабда жакшыртууга багыт-
талган теориялык жана практикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү 
зарылдыгына алып келген. ХХ-кылымдын биринчи жарымынан 
баштап эл аралык мамилелерде жана мамлекеттер аралык бай-
ланыштарда саясий, географиялык жана геостратегиялык фак-
торлор кеңири пайдаланыла баштаган. 

Европада борборлоштурулган мамлекеттер курула баштап, 
капитализмдин өнүгүүсүнө жол ачылган мезгилге туура келген 
колониалдык кыймыл бир аз убакыттан кийин бүткүл дүйнөгө 
жайылып, планетада жаңы геосаясий түзүлүштүн калыптаны-
шына кубаттуу түрткү берген. Мындай абал Биринчи Дүйнөлүк 
согуштун аягына чейин уланып, 1919-жылдагы Версаль конфе-
ренциясында Германиянын жеңилишинин расмий түрдө беки-
тилиши менен аяктаган. 

Бизге белгилүү болгондой Германия дүйнөнү кайрадан бө-
лүштүрүүнү талап кылган эле. Согушта жеңишке жетишкен өл-
көлөр Версаль конференциясында Германияны мурдагы «дүй-
нөлүк тартипке» баш ийүүгө мажбурлап, анын аймактарын 
«салттуу чек аралардын» чектерине киргизишкен, ошондой эле 
Осмон империясын жоюп, анын колониалдык ээликтерин бө-
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лүштүрүшүп, Советтер бийлиги менен жана анын мураскери бо-
луп калган Орус империясы менен узак күрөшүүнү башташкан. 

Дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн
калыптанышынын тарыхы 

Дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн калыптанышынын тары-
хый чектери, чынында, геосаясий жана эл аралык мамилелерди 
тарыхый мезгилдерге бөлүү мезгилине туура келет. Батыштын 
изилдөөчүлөрү адамзаттын геосаясий түзүлүшүнүн (дүйнөлүк 
системанын) же, башкача айтканда, «дүйнөлүк коомчулуктун» 
жана аны геосаясий көзөмөлдөөнүн калыптануусунун үч мезги-
лин белгилешет.1

Алгачкы мезгил: Европада улуттук мамлекеттердин түзү-
лүүсү, дүйнөдө колониалдык кыймылдын башталышы, Жер ша-
рындагы мейкиндиктерге империялык көзөмөл системасынын 
орнотулушу (Геосаясий түзүлүштү мезгилдерге бөлүүгө байла-
нышкан 1648-жылдан 1945-жылга чейинки убакытты жана ал 
убакытка кирген Вестфаль (1648) жана Версаль (1919) келишим-
дерин камтыйт.

Экинчи мезгил: Бул мезгил эки полюстук планетардык күчкө 
таянган дүйнөлүк системаны, геосаясатты мезгилдерге бөлүү мез-
гилинин Потсдамдык бөлүгүн (1945-1991) камтыйт. Бул мезгил 
СССРдын кулашы жана «жаңы дүйнөлүк тартиптин» орношу менен 
аяктаган.

Үчүнчү мезгил: Күчтөрдүн тең салмактуулугуна жана эки 
жактуу көзөмөлгө негизделген дүйнөлүк системанын («жаңы 
дүйнөлүк тартип» деп аталган мезгил) пайда болушу. 

Бул мезгил Беловеждик (1991) геосаясий мезгилге туура ке-
лет. 

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, дүйнөнүн геосаясий түзүлү-
шүнүн жана ага негизделген үч үлгүлөрдүн же модельдердин ка-
лыптанышына көптөгөн объективдүү мыйзам ченемдүүлүктөр 

1 Gilpin R. War and Change in World Politics. Cambridge. N.Y., 1983.
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жана табигый факторлор себеп болот. Аларга төмөнкү нерселер 
кирет:

Мамлекеттер жана мамлекеттер аралык бирикмелер өздөрү-
нүн геосаясий кызыкчылыктарын камсыз кылуу үчүн эл аралык 
аренадагы башка акторлорду бардык жактан көзөмөлдөөгө ум-
тулушкан жана ал үчүн бардык ыкмаларды пайдаланышкан (ас-
кердик, саясий, социалдык-экономикалык ж.б.); 

Мамлекеттер жана мамлекеттер аралык бирикмелер, ошон-
дой эле дүйнөнүн алдыңкы күч борборлору башка акторлорду өз 
таасири астында кармоонун жана колониализмдин атайын жана 
белгилүү бир деңгээлде макулдашылган системасын түзүп, ошол 
система аркылуу дүйнөлүк күчтөрдүн калыптанып калган тең 
салмактуулугун сакташкан жана басып алынган аймактардагы 
элдерди башкаруу боюнча илимий-практикалык система түзүү 
аркылуу бүткүл планетаны көзөмөлдөө аракетин ишке ашы-
рышкан. 

Эл аралык геосаясий түзүлүштүн калыптанышы жана аны 
көзөмөлдөө аракеттери төмөнкү нерселерге ылайык жүргөн: 
ички күчтөрдү макулдаштыруу системасына жана күч борборло-
ру менен негизги акторлордун ортосунда ресурстарды бөлүштү-
рүүгө, ички экономикалык, саясий жана башка таасир тийгизүү 
жолдорун пайдалануу боюнча негизги нормаларды жана функ-
цияларды бирге башкаруу. 

Мисалы, Вена конргессинин Наполеон I – нин басып алуучу-
лук саясатына каршы ишмердүүлүгү, Францияны Версаль «дүй-
нөлүк тартибине» баш ийдирүү боюнча ишмердүүлүгү, Европада 
калыптанып калган геосаясий түзүлүштү, күчтөрдүн тең салмак-
туулугун жана өз ара көзөмөлдү сактоо боюнча ишмердүүлүгү 
(1814 – 1815 – жж) жогоруда айтылган нерселерге ишенимдүү 
далил боло алат. 

Вестфаль мезгили: улут – мамлекет деп аталган үлгүнүн 
же модельдин дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн борбору ка-
тары түзүлүшү (1648–1914)

Европада «папалардын» доору аяктагандан кийинки мезгил-
де өлкөлөр аралык жаңы мамилелерди пайда кылган шарттар 
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калыптана баштаган. Мындай жаңы мамилелердин негизинде 
борборлоштурулган улуттук мамлекеттер жана аларга таандык 
болгон аймактык түзүлүш принциби турган. Улуттук мамлекет-
тер дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн негизги акторлоруна айла-
нышкан, мамлекеттердин арасында мейкиндиктер үчүн күрө-
шүү башталган, капиталисттик мамилелер өнүгө баштаган жана 
геосаясатты ар кандай мезгилдерге бөлүү башталган. Мына ушул 
нерселердин баары Вестфаль системасынын алкагында жүргөн. 
Азыркы дүйнөлүк саясаттын жана Европадагы эл аралык мами-
лелердин принциптери да 1648-жылы Вестфаль тынчтык кели-
шиминде бекитилген.

Тарыхта «Жаңы мезгил» деп аталган XVI-XVII-кылымдарда, 
Батыш Европа 1300 жана 1450-жылдардын ортолугундагы та-
таал тарыхый убакта башынан кечирген экономикалык, демог-
рафиялык жана экологиялык катастрофалардын таасиринен 
бошоно башаган. Жеке шаарлар менен аймактар бир-бири ме-
нен кеңири соода, акча жана өндүрүштүк мамилелерди түзүп, 
ошондой эле изоляция абалынан чыгышып, келечектеги дүйнө-
лүк капиталисттик мамилелердин негизин түзүшкөн. Венеция, 
Фландрия жана Ганза сыяктуу ири шаарлар жана бирикмелер 
сооданын, өнөр жайдын жана соода-акча мамилелеринин бор-
борлоруна айланып, өздөрүнүн айланасындагы аймактарга оң 
таасир тийгизе башташкан.

Жаңы экономикалык, маданий жана соода борборлору деген 
статуска ээ болгон бул шаарлар бара-бара континенттин чегинен 
чыгып, айланасындагы аймактарды соода, кол өнөрчүлүк жана 
башка байланыштарга тарта башташкан. Мындай «жаңы бор-
борлорду» рим папаларынын эскирген башкаруу системасы да, 
улуттук-диний чектөөлөр да, албетте, канааттандырбай калган.

Ошол мезгилде дүйнөлүк экономиканын лидерлери деп 
эсептелген Испания, Португалия, Англия жана Голландия мамле-
кеттерин Франциянын, Германиянын, Польшанын жана Италия-
нын шаарлары экономика жагынан кууп жетип калган.

XVI-кылымдын башынан баштап Европада уруулардын, 
улуттардын, князьдыктардын жана диний аристократтардын 
ортосундагы тирешүүлөр өтө күчөп кеткендиктен Рим папасы 
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да, жергиликтүү князьдар да мындай ич ара согушту токтото 
албай калышкан. Ошентип ошол мезгилдеги коомдун аң-сези-
минде жаңы идеялар үстөмдүк кыла баштаган. Мурдагы диний 
бийликтин ордуна светтик бийлик үстөмдүк кылып, улуттук 
эгемендүүлүк жана улуттук мамлекет идеялары үстөмдүк кыла 
баштаган. Мына ушунун баары ошол мезгилдин жаңы геосаясий 
түзүлүшүнүн калыптануу жолундагы биринчи кадам болгон.

Ошол мезгилдеги оор окуялар, тактап айтканда, христиан 
дининин бир нече бөлүктөргө бөлүнүүсү, протестантизм жана 
православ диндеринин жаңы борборлорунун пайда болушу жана 
алардын папалар менен ачык күрөшө баштоосу светтик улуттук 
башкаруу системасын жактагандарга аябай жардам берген. Улут-
тук аң-сезим практикалык гана эмес, идеологиялык негизде да 
калыптана баштаган. Улуттук мамлекеттүүлүк идеологиясын 
жактагандар адамдарды алардын мамлекетине жана улутуна 
гана эмес, диний айырмачылыктарына да карап пайдалана баш-
ташкан. Бул нерсе улуттук мамлекеттердин ортосундагы мами-
лелердин жаңы үлгүлөрүнүн жана жаңы геосаясий түзүлүштүн 
пайда болушундагы экинчи маанилүү кадам болуп калган. 

Мамлекеттик башкаруунун жаңы пайда болуп жаткан мо-
дельдеринин ортосундагы айырмачылыктар, XV-XVIII-кылым-
дарда Европадагы улуттук мамлекеттердин түзүлүшүнө жана 
жаңы геосаясий түзүлүштүн пайда болушуна таасир тийгизген 
негизги факторлордун бири болуп саналат. Европалык мамле-
кеттер өздөрүнүн улуттук мүнөздөрүнө, үрп-адаттарына жана 
тарыхый өзгөчөлүктөрүнө жараша мамлекеттик башкаруунун 
эки түрүн жаратышкан: «абсолюттук монархия» (Франция, Прус-
сия, Австрия, Испания, Орусия) жана «конституциялык монар-
хия» (Улуу Британия, Голландия, ж.б.). Башкаруунун бул эки тү-
рүн жактагандар булардын ортосундагы ички башкарууга жана 
тышкы байланыштарга тиешелүү айырмачылыктарга карабас-
тан өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарын коргоо принцибин 
жактап чыгышкан. Мына ушул нерсени деле жаңы геосаясий тү-
зүлүштү калыптандыруу жолундагы үчүнчү маанилүү кадам деп 
эсептөөгө болот.
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Вестфаль тынчтык келишими жана ал келишимде бекитил-
ген эл аралык укук нормалары жаңы мезгилдеги мамлекеттер 
аралык мамилелердин системасынын жана геосаясий түзүлүш-
түн калыптанышына таасир тийгизген негизги окуя болуп кал-
ган. 

1618-жылы башталган Отуз жылдык согушка ар түр дүү диний, 
улуттук, аймактык, уруучулук жана динас тиялык кызыкчылык-
тардын айынан дээрлик бүт күл Европа катышкан. Ушул согуштун 
аякташы жана 1648-жылы Вестфаль тынчтык келишимине кол 
коюлушу менен жаңы тарыхый мезгил башталган. Бул мезгил та-
рыхый адабиятта улуттук-мамлекеттик түзүмдөрдүн эки тараптуу 
кызыкчылыктарына негизделген жаңы эл аралык мамлекеттер 
калыптанган мезгил катары бааланат.

Бир улуттун өкүлдөрүнөн турган жана бир тилде сүйлөгөн 
калк жашаган улуттук аймакта мамлекет куруу, ошондой эле 
негизде түзүлгөн башка улуттук мамлекеттердин да укуктарын 
сыйлоо жана алардын бир-бирине жардам берүү идеясы Европа-
да пайда болуп, Вестфаль тынчтык келишиминен баштап бүткүл 
дүйнөгө жайыла баштаган. 

Вестфаль тынчтык келишими Европада пайда болгон жаңы 
мамлекеттердин жана башка укук субъекттеринин ортосунда 
эл аралык укук системасын калыптандырган. Вестфаль келиши-
минде төмөнкү нерселер бекитилген:

Ар бир укук субъекти (мамлекет) өзүнүн аймагынын чегинде 
абсолюттук бийликке ээ; 

Ар бир мамлекет өзүнүн ички жана тышкы саясатын өз ал-
дынча белгилейт жана башка мамлекеттерде да дал ошондой 
укуктар бар экенин моюнга алат; 

Улуттук мамлекет өзүнүн экономикалык, социалдык жана 
маданий стратегиясын эч кимдин кийги лишүүсүз, өз алдынча 
аныктоодо, ошондой эле диплома тиялык институттарды тү-
зүүдө, башка мамлекеттер дин да ушундай укуктары бар экенин 
моюнга алып, алардын укуктарына жана ички иштерине кийги-
лишпеши керек.

Вестфаль келишими боюнча, геосаясаттын негизги катего-
риясы болуп саналган «улуттук мамлекет» (укук субъекти) де-
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ген түшүнүктүн маңызын төмөнкү төрт негизги принцип түзгөн: 
1. Аймак; 2. Ошол аймакта тыгыз жашаган калк; 3. Калкты баш-
каруу – калк тарабынан кабыл алынган легитимдүү бийлик; 4. 
Мамлекеттин башка мамлекеттер тарабынан таанылышы.

Ошентип, Вестфаль тынчтык келишимине кол койгон европа-
лык мамлекеттер европа континентинде жа ңы геосаясий систе-
маны жана аны көзөмөлдөөнүн «улуттук-мамлекеттик» моделин 
орнотуп, аны менен кошо Европадагы мамлекеттер аралык ма-
милелердин жаңы экономикалык, саясий жана маданий чектерин 
белгилешкен. Ал эми бул нерсе Европанын ошол кездеги жаңы 
геосаясий түзүлүшүнүн калыптанышын жана эл аралык мамиле-
лер системасынын өнүгүүсүн тездеткен.

Вестфаль системасы жана ал жараткан геосаясий модель 
европалык мамлекеттердин жалпы кызыкчылыктарынын кор-
голушун, алардын ортосундагы байланыштардын жөнгө салы-
нышын, мүмкүн боло турган аймактык, улуттук жана башка көй-
гөйлөрдүн жоюлушун камсыз кылат.

Мындан тышкары, Вестфаль системасы улуттук мамлекет 
институттарынын юридикалык эгемендүүлүгүн жана алардын 
өз аймагынын чегинде күч колдонуу укуктарын жогорку укук 
катары таанып, Европадагы рим папалары тарабынан түзүлгөн 
диний, улуттук, социалдык жана башка акторлордун иерархия-
лык системасын бийлик укуктарынан ажыраткан жана ошол 
аркылуу континенттин геосаясий конфигурациясын баштан – 
аяк өзгөрткөн. Бул система мамлекет ичиндеги акторлорду гана 
эмес, ошол мезгилдеги көптөгөн майда мамлекеттерди жана сая-
сий түзүмдөрдү, ошондой эле ар түрдүү жергиликтүү түзүмдөрдү 
да эгемендүү бийлик укуктарынан ажыраткан. 

Колониализм саясаты күчөгөн сайын Вестфаль геосаясий 
системасы Европанын чегинен чыгып, бара-бара бардык дүйнө-
гө жайыла баштаган, ошондой эле колониалдык империялардын 
ортосундагы мамилелерде жана алардын ортосундагы геосаясий 
кызыкчылыктарды жөнгө салууда пайдаланыла баштаган. Андан 
тышкары, империялардын ортосундагы геосаясий мамилелер 
жөнгө салынганы менен жергиликтүү элдин, абориген улуттар-
дын же социалдык топтордун эч кандай укуктары калган эмес. 
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Империялар аралык мамилелердин «ким биринчи ээлесе, укук 
ошонуку» деген принциби ошол мезгилдеги планетардык «гео-
саясий жана эл аралык укуктун» негизги нормасына айланып 
калган.

XVII-XIX-кылымдарда мамлекеттик түзүлүштүн ар кандай 
«улуттук-аймактык» түрлөрү же модельдери бара-бара Жер 
шарынын башка аймактарында да пайдаланыла баштаган. Мо-
нархтар мейкиндиктерди басып алуу менен гана чектелбестен, 
жергиликтүү ресурстарды талап-тоноп, жергиликтүү калкка өз-
дөрүнүн жашоо түрүн, тилин, динин, маданиятын жана үрп-адат-
тарын мажбурлап таңуулашкан. 

Мындай процесс ар бир континентте жана ар бир аймакта 
ар түрдүү формада өткөн. Басып алынган мейкиндиктердин кээ 
бирлери зордук менен «борборлоштурулса», кээ бирлеринин та-
рыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү, капиталисттик мамилелери-
нин деңгээли жана улуттук аң-сезиминин абалы эске алынып, 
алардын улуттук мамлекеттүүлүгүнүн белгилери сакталган. 
Мындан тышкары, кээ бир аймактарда жергиликтүү калктын 
улуттук-этникалык өзгөчөлүктөрүнө байланышкан башкаруу 
түрлөрү, тактап айтканда, княжестволор, хандыктар, шахтыктар 
жана башка улуттук башкаруу түрлөрү сакталып, ал жерлерде 
жарым-жартылай көз карандылык абалы түзүлгөн. Бирок улут-
тук мамлекеттердин юрисдикцияларынын өзгөчөлүгүнө таян-
ган Вестфаль тынчтык келишиминин жогоруда айтылган про-
цесстерге карата таасири бир маанилүү болгон. 

Вестфаль келишими бара-бара эл аралык укук катары пайда-
ланыла баштаган жана европалык мамлекеттердин ортосундагы 
мамилелерди жөнгө салууда гана эмес, алардын таасири астын-
дагы башка аймактарда, мамлекеттерде жана колонияларда да 
пайдаланылган. Мисалы, 1713-жылы, Улуу Британия жетектеген 
коалиция менен франко-испандык бирликтин ортосундагы со-
гушту токтотуу учурунда жана Утрехт тынчтык келишимине кол 
коюу учурунда дал ошол Вестфаль келишими пайдаланылган. 

XIX-кылымда Франциянын императору Наполеон Бона-
парттын Европада жана Орусияда жүргүзгөн басып алуучулук 
саясатына каршы иш-аракеттер жүргүзүлгөн учурда, ошондой 
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эле Наполеондун согушу аяктагандан кийин жалпы европалык 
тынчтык келишимине кол коюлуп жаткан учурда да негизги до-
кумент катары Вестфаль келишими пайдаланылган.

Вестфаль эл аралык системасы жана анын негизинде калып-
танган дүйнөлүк геосаясий түзүлүш Европада 150-жылдай, так-
тап айтканда, Улуу Француз революциясына чейин созулган. 

Ошол мезгилде дүйнөнүн жана Европанын геосаясий түзүлү-
шүнө олуттуу түрдө таасир тийгизген үч чоң согуш болгон. Алар-
дын биринчиси 1701–1714-жылдарда болгон жана «испаниялык 
мурас» деп аталган, экинчиси 1701–1721-жылдарда болуп, Түн-
дүк согуш деп аталган, ал эми үчүнчүсү 1740-1748-жылдарда бо-
луп, «австриялык ээликтер» деп аталган жана ал согуш дээрлик 
бүткүл Европага тараган. Бул согуштар Европанын саясий сис-
темасында жана геосаясий түзүлүшүндө олуттуу өзгөрүүлөргө 
алып келген. 

Ошол мезгилдин улуу жана кубаттуу державалары деп эсеп-
телген Испания, Португалия, Голландия, Швеция жана Дания 
мамлекеттери XVII-кылымдын акырында жана XVIII-кылымдын 
башында, ал эми Польша мамлекети XVIII-кылымдын аягында 
өздөрүнүн мурдагы улуулугун жоготуп коюшкан. Ал эми Фран-
ция менен Англия чыңалып, Пруссия менен Австрия бара-бара 
күчтөнө башташкан. Ошол эле мезгилде, тактап айтканда XIX-
кылымдын башында Орусия улуу державага жана континентте-
ги маанилүү геосаясий факторго айланып, Осмон империясын 
Евразиядан бара-бара сүрүп чыгара баштаган. 

Жаңы кубаттуу мамлекеттердин ортосундагы күрөштүн кү-
чөшү ошол мезгилге тиешелүү мүнөздүү белгилердин бири бо-
луп калган. Алар жээктеги жана океандын ары жагындагы коло-
нияларга, суу бассейндерине жана коммуникацияларга, ошондой 
эле Жер шарынын Америка, Африка, Азия жана Алыскы Чыгыш 
сыяктуу башка континенттерине ээлик кылуу үчүн күрөшүшкөн. 

Маанилүү геосаясий окуяларга толгон ошол мезгилдеги Ос-
мон империясын да өзгөчө белгилеп коюу зарыл. Осмон импе-
риясы, бизге маалым болгондой, XIV-кылымдан баштап бүткүл 
Европаны коркутуп турган. Осмон аскерлери 1682-1683-жыл-
дарда Венаны курчоо учурунда бириккен европалык күчтөрдөн 
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биринчи жолу жеңилүүгө дуушар болушуп, артка чегинүүгө маж-
бур болушкан. Ошондон кийинки жылдарда Осмон империясы-
нын ички кризистери башталып, өлкө начарлай баштаган. Осмон 
империясынын начарлашы европалык мамлекеттердин жана 
Орусиянын геосаясий жана басып алуучулук пландарына чукул 
өзгөрүүлөрдү киргизген. Осмон империясынын алсыз абалы 
жогоруда айтылган өлкөлөр үчүн Осмон империясына таандык 
болгон килейген аймактарды басып алуу аракеттерин баштоого 
белги болуп калган. Алар Балкан аймагын, Кичи Азияны жана 
Кавказды, Каспий деңизине, Кара деңизге жана Жер ортолук 
деңиздерге туташ жайгашкан аймактарды, маанилүү стратегия-
лык кысыктарды, ошондой эле түрк тилдүү мусулман элдери 
жашаган аймактарды, Египетти жана араб дүйнөсүн басып алуу 
аракеттерин башташкан. 

Венадагы тынчтык келишими: геосаясий күчтөрдүн 
тең салмактуулук системасы 

XVIII-кылымдан баштап Европадагы коомдук-саясий жаг-
дайды жаңы социалдык күч, тактап айтканда буржуазия анык-
тай баштаган. Кенен мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон буржуазия-
лык катмар бийликке катуу умтула баштаган. Фабрикалар менен 
заводдордо өндүрүлгөн товарлардын бааларынын төмөндөшү, 
акыры, падыша жана феодал сарайларынын дубалдарынын 
талкаланып, Бастилиянын кыйрашына, ошондой эле 10 – миң-
ден ашуун католикалык монастырьлардын жана чиркөөлөрдүн 
кыйрашына алып келип, бүткүл Франция боюнча жүздөгөн эша-
фоттордун орнолушуна түрткү берген. Дүйнөлүк гегемония ор-
нотууга умтулган Наполеонду да бийликке дал ушул буржуазия-
нын акчалары алып келген.

Бирок Наполеондун Францияны «океандык гегемо ния» деп 
аталган геосаясий бирикменин борборуна айландыруу жана Вест-
фаль дүйнөлүк тартибине, тактап айтканда, «жалпы улуттук-мам-
лекеттик кызыкчылык тарга» негизделген Европалык геосаясий 
картаны өз пай дасына өзгөртүү боюнча миссиясы ишке ашкан 
эмес.
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Императордун Англияны «континенталдык блокада» менен 
муунтуу аракети, тактап айтканда, аны аскердик, экономикалык, 
саясий жана башкача чаралар аркылуу толук изоляция кылуу ара-
кети да ишке ашкан эмес. Андан кийин дүйнөлүк геосаясий аре-
нага жаңы жана өтө олуттуу каршылаш, тактап айтканда Орусия 
келген. Орусия менен Франциянын ортосундагы согушта Пруссия 
менен Австрия Орусияга жардам беришкен.

1815-жылы Вена конгрессинде, Орусиянын жана европа-
лык мамлекеттердин бирдиктүү аракеттеринин натыйжасында 
жеңилүүгө дуушар болгон Франция өзүнүн басып алган бардык 
жерлеринен Вестфаль келишиминин негизинде баш тартып, 
улуттук мамлекеттердин (ошол мезгилдеги көп улуттуу импе-
риялардын) бузулган «аймактык бүтүндүгүн» жана «эгемен-
дүүлүк укуктарын» ордуна келтирген. 

Вестфаль келишиминин шарттарын бекемдеп, анын прин-
циптерине негизделген Вена тынчтык келишими эл аралык 
геосаясий мамилелердин тарыхына «Веналык система» деге ата-
лыш менен кирген. Вена конгресси улуу империялардын геосая-
сий кызыкчылыктарынын тең салмактуулугун жаратуу мезгили 
катары каралат.

Вена конгрессинде борборлоштурулган улуттук империя-
лардын укуктарына, аларга таандык же алардын таасири астын-
дагы мейкиндиктердин укуктарына, империялардын ортосун-
дагы мамилелерге жана алардын принциптерине, колониалдык 
саясатка жана анын негиздерине, басып алынган элдерге, мам-
лекеттерге жана башка акторлорго карата мамиленин норма-
ларына негизделген эл аралык мамилелер системасынын жаңы 
моделин же түрүн жаратуу аракети жасалган. Мындай модель 
кийинчерээк саясий адабиятта «европалык концерт» деп аталып 
калган. 

Венадагы келишим улуу державалар тарабынан жеке мам-
лекеттердин жана элдердин зордук менен басып алынып, алар-
дын эгемендүүлүк укуктарынын бузулушун, аймактардын ба-
сып алынышын жана алсыз улуттардын эксплуатацияланышын 
токтотуу менен бирге ошол чындыктарды «мыйзамдаштырып», 
геосаясий чындыкты дагы бир ирет ырастап, кубаттуу империя-
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лардын үстөмдүгүн жана алардын ортосундагы эл аралык тең 
салмактуулуктун «кыйрабастыгын» тастыктаган. 

XIX-кылымдын аягында айрым европалык мамлекеттер кай-
радан күчтөнүп, Наполеондун жолун жолдоого аракет кылышып, 
өздөрүнүн алдына жаңы геосаясий максаттарды белгилеп, жаңы 
колонияларды басып алууга аракет кылышкан. 

Дээрлик бүткүл дүйнө кыска убакыттын ичинде Европанын 
колониясына айланып, бир нече европалык мамлекеттердин ор-
тосунда бөлүштүрүлгөн. Ошол мезгилден баштап Европанын та-
рыхы дүйнөлүк тарыхка айлана баштаган.

Көптөгөн изилдөөчүлөрдүн пикиринде, географиялык мей-
киндикти көзөмөлдөөнүн улуттук-центристтик жана империя-
лык принциби Веналык системанын негизин түзгөн. Дүйнө ошол 
мезгилдеги эң чоң геосаясий акторлор болуп саналган Орусия, 
Австро-Венгрия, Улуу Британия, Германия жана XIX-кылымдын 
ортосунан баштап Франциянын ортосунда негизги таасир чөй-
рөлөрүнө бөлүштүрүлгөн.

1877-жылы түрк султаны «осмон императору» деген титул-
ду кабыл алып, ошол мезгилде начарлап калган Осмон империя-
сын мурдагы абалына келтирүүгө жана аны Жакынкы Чыгыш 
менен Түштүк – Чыгыш Европадагы негизги оюнчу кылууга ара-
кет кылган.

Вена келишимине кол коюлгандан кийин православдык 
Орусиянын падышасы, католикалык Австриянын императору 
жана протестанттык Пруссиянын падышасы үч тараптуу «Ыйык 
Христиан Бирлигин» түзүү жөнүндө макулдашып, Европада гу-
манитардык жана башка иш-аракеттерди биргелешип жасоо 
жөнүндө келишим түзүшкөн. Чынында, бул келишим Орусияга 
Англиянын Европадагы гегемониясына, ошондой эле Франция 
менен Осмон империясынын гегемониясына каршы аракет жа-
соого мүмкүндүк берип, Евразиядагы үстөмдүк кылуучу держа-
вага айланууга түрткү берген. Орусия кыска убакыттын ичинде 
Балтия деңизиндеги, Кара деңиздеги жана Каспий деңизиндеги 
аймактарда, ошондой эле Борбор Азияда, Балканда жана Кавказ-
да жаңы колонияларга ээ болууга жана ошол аркылуу Улуу Бри-
тания үчүн түздөн түз коркунуч жаратууга аракет кылган. Ошон-
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дуктан 1853-1856-жылдардагы Крымдагы орус-түрк согушу 
учурунда Англия бардык европалык мамлекеттерден Орусияга 
каршы коалиция түзүп, Англичандар Орусиянын күчөшүнө жана 
анын Евразиянын алдыңкы мамлекетине айланышына терс ка-
рашкан. Алар ар түрдүү дипломатиялык жана дипломатиялык 
эмес амалдарды, согуштук ыкмаларды, ошондой эле «бөлүп 
башкар» жана «англичандардын туруктуу достору да, туруктуу 
душмандары да жок, туруктуу кызыкчылыктары гана бар» деген 
саясатты пайдаланып, өздөрүнүн дүйнөлүк гегемониясын эч ким 
менен бөлүшүүнү каалабастыгын дайыма көргөзүп турушкан.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, геосаясий жактан караганда, 
англичандар орустарга Кара жана Балтия деңиздеринде бекем-
делишине жана ал деңиздердин «орус көлдөрүнө» айланышына 
мүмкүнчүлүк беришмек эмес. Эгер Орусия Кара жана Балтия де-
ңиздерин ээлесе, ал дароо эки негизги геосаясий аймакка, тактап 
айтканда Атлантика океанына жана Жер ортолук деңизге чы-
гууга жана аларды көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алмак. Мындай 
көзөмөл Орусияга кубаттулугу жана күчү боюнча Англияга тең 
келген империя түзүүгө мүмкүндүк бермек.

Орусия Крым согушунда жеңилгенден кийин Веналык сис-
темада кээ бир өзгөрүүлөр пайда болгон. 1815-жылы европалык 
монархтар тарабынан түзүлгөн Ыйык Бирлик бузулуп, Вест-
фаль системасы кризиске учурай баштаган. Күчтөнгөн Пруссия 
1870-1871-жылдардагы согушта Францияны жеңип, өзүнө Эль-
зас менен Лотарингияны каратып алган. Ошол эле жылы Прус-
сиянын негизинде немец мамлекеттеринин бирикмеси, тактап 
айтканда Германия империясы түзүлүп, континенттеги геосая-
сий окуяларга жигердүү катыша баштаган.

Ошол мезгилде Европада жана бүткүл дүйнөдө колониалдык 
кыймыл андан ары кеңейе баштаган. Колониалдык кыймыл дүй-
нөлүк геосаясий мамилелердин баарын курчуткан.

Колониалдык кыймылды мезгилдерге бөлүү, анын мү-
нөздөмөсү, карама-каршылыктары жана Вестфаль система-
сынын кризиси 



Геосаясат 411

Колониалдык кыймыл тарыхый адабиятта төмөнкү дөй мез-
гилдерге бөлүнөт жана төмөнкүдөй мүнөздөлөт: 

Биринчи мезгил 1494 – 1600-жылдарды камтыйт. Изилдөө-
чүлөр бул мезгилди «атаандаш боло албаган колониализм» деп 
аныкташат. Бул мезгилдеги колониалдык кыймылдын негиз-
ги максаттары Европанын жана Латын Американын өлкөлөрүн 
жана элдерин каратып алууга багытталган. Бул кездеги коло-
ниалдык кыймылдын башында Испания жана Португалия тур-
ган, кийинчерээк аларга Голландия жана Улуу Британия кошул-
ган. 

 Бул мезгилде колонизаторлор адегенде европалык аймак-
тарда, андан кийин башка континенттердин басып алынган жер-
леринде «капитализмдин курулушун» жигердүү түрдө жетектей 
башташкан. Дал ошол өлкөлөрдө жаңы өндүрүштүк жана социал-
дык-экономикалык мамилелер, ошондой эле капиталисттик тар-
типтер пайда болуп, андан кийин башка өлкөлөргө экспорттол-
гон. Ар бир колонизатор өзүнүн басып алган жерлеринде өзүнүн 
жашоо түрүн, тилин, динин, социалдык-экономикалык жана эм-
гек мамилелерин зордук менен таңуулап, жергиликтүү калктар-
ды өз жашоо түрүнөн баш тартууга мажбур кылган. 

Экинчи мезгил 1600–1800-жылдарды камтыйт. Бул мезгил-
де, колониалдык кыймылга жогоруда айтылган мамлекеттер-
ден тышкары Франция, Дания, Швеция жана Пруссия кошулган. 
Колониалдык экспансия аймактарына Кариб аймагы, Түндүк 
Америка, Африка жана Индиянын көптөгөн бөлүктөрү кошул-
ган. 1783-жылдын 3 – сентябрында Версальда АКШ (өзүнүн көз 
карандысыздыгын 1776-жылы жарыялаган), Улуу Британия, 
Франция, Испания жана Нидерланды мамлекеттеринин ортосун-
да келишим түзүлгөн. Ал келишимде Латын Америкасындагы 
жана Кариб бассейниндеги колониалдык экспансиянын жыйын-
тыктары жана шарттары аныкталган. 

Бул келишим дүйнөдөгү колониалдык күрөштүн экинчи эта-
бына чекит койгон. 

Үчүнчү мезгилде (1800–1900) эки европалык негизги метро-
полиянын, тактап айтканда Англия менен Франциянын ортосун-
да Түштүк-Чыгыш жана Түштүк Азияда, Индокытайда, Жаңы Зе-
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ландияда жана Австралияда, Европа менен Азиянын ортосундагы 
аралдарда жана жарым аралдарда, ошондой эле башка аймактар-
да үстөмдүк кылуу үчүн күрөш күчөгөн. Америкада жа на Кариб 
бассейнинде АКШ менен эски колониалдык державалардын ор-
тосунда күрөш күчөгөн. Ал эми Евразияда Орусия, Осмон, Австро-
Венгрия жана Пруссия (Германия) империяларынын ортосунда 
күрөш жүргөн. 

Колониализмдин төртүнчү мезгили (1900–1945) бир нече 
чоң империялардын (Англия, Франция, АКШ, Орусия, Жапония, 
Италия, Осмондук Түркия) ортосундагы атаандаштыктын неги-
зинде жана алардын күчтөнгөн Германияга каршы аракеттери-
нин негизинде калыптанган.

Кээ бир аскердик жана саясий факторлорду эске алганда, 
колониалдык мамлекеттер колонизацияланган элдердин кар-
шылыгын сындыруу, алардын табигый ресурстарын басып алуу 
жана башка колониалдык мамлекеттер менен мамилени жөнгө 
салуу максатында басып алынган аймактарга белгилүү бир укук-
тук статус берип, аларды башкаруунун тийиштүү режимдерин 
түзүшкөн. 

Мисалы, Индонезияда, Малайзияда жана Түштүк Аравияда 
султанаттар, Индокытайда протекторат, Индияда княздык, ал 
эми Бирма менен Нигерияда мамлекеттик башкаруунун жарым 
көз карандысыз режимдери түзүлгөн. Аталган мамлекеттик тү-
зүмдөрдүн жетекчилери негизинен жергиликтүү башкаруу ма-
селелерин көзөмөлдөшкөн. Калган маселелер, айрыкча колония-
ларга таандык болгон чийки заттарды коргоо, эксплуатациялоо 
жана башкаруу маселелери, ошондой эле тышкы жүк ташуу жана 
башка стратегиялык маселелер колониалдык түзүмдөрдүн кол-
дорунда болгон.

XVI-XIX-кылымдарда колониализм саясаты дүйнөдө өтө 
кеңири жайылып жаткан кезде өздөрүнүн ички көз каранды-
сыздыгын сактаган мамлекеттер да болгон. Мындай көрүнүш 
негизинен колониалдык империялардын ортосундагы тире-
шүүлөрдүн натыйжасы болгон. Анткени бардык мамлекеттерди 
толук жеңип алууга эч кимдин күчү жеткен эмес. Тактап айткан-
да, бир эле учурда бир нече колониалдык империялардын кы-
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зыкчылыктарына кирген мамлекеттер ар түрдүү ыкмаларды 
пайдаланып өздөрүнүн салыштырмалуу көз карандысыздыгын 
сактай алышкан. 

Чынында, мындай көз карандысыздык расмий мүнөзгө гана 
ээ болуп, ички маселелерге гана тийиш түү болгон. Мындай мам-
лекеттерге зордук менен таңууланган бир тараптуу келишимдер 
алардын аймактарын, табигый байлыктарын жана адамдык ре-
сурстарын колониалдык мамлекеттер үчүн ачык кылып койгон. 
Алардын аймактары жана жүргүзгөн саясаты аларды басып ал-
ган колониалдык мамлекеттердин көзөмөлү астында болгон. 

Вестфаль келишими эң чоң, эң кубаттуу жана чыныгы көз ка-
рандысыз европалык мамлекеттердин ортосунда гана белгилүү 
бир тартип орноткон. Ал эми бул мамлекеттердин тышкы дүйнө 
менен, тактап айтканда, башка континенттеги өлкөлөр менен 
болгон мамилелерин ала турган болсок, алардын ортосунда эл 
аралык тартиптер жана укуктук нормалар болгон эмес. Алардын 
ортосунда толук анархия болгон. 

Колониалдык империялар капиталисттик мамилелерди 
өнүктүрүү, ошондой эле өздөрүнүн эмгек ресурстарына, чийки 
заттарга жана табигый байлыктарга болгон муктаждыктарын 
канааттандыруу үчүн өздөрүнүн экономикалык жана аскердик 
күчүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша Африкага, Азияга, Ла-
тын Америкага жана башка аймактарга кирип, алардын элдерин 
жана мамлекеттерин басып алышкан. Алар басып алынган ай-
мактарда өздөрүнө керектүү болгон башкаруу режимин жана көз 
каранды кылуучу келишимдерди таңуулашкан. 

Ошентип, империализмдин өнүгүүсү жана анын жаңы ай-
мактарга, чийки зат ресурстарына, базарларга, жумушчу күчүнө 
жана башка нерселерге болгон муктаждыгы дүйнөнүн бир нече 
колониалдык империялардын ортосунда бөлүнүшүнө алып кел-
ген. 1914-жылы дүйнөнүн бардык аймактары болжол менен тө-
мөнкүдөй болуп бөлүнгөн.

Англия: Англия өзүнүн аймагы боюнча дүйнөдөгү эң ири ко-
лониалдык мамлекет болгон. Бул өлкөдө XV-кылымдан баштап 
капиталисттик мамилелер өнүгүп, борборлоштурулган мамле-
кет түзүлгөн, ал эми 1642-1649-жылдарда буржуазиялык рево-
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люция болуп, өлкөнүн индустриясы абдан өнүккөн. Мына ушул 
нерселердин баары Англияны ошол мезгилдин эң кубаттуу мам-
лекетине айландырган. Дүйнөлүк океанда толук үстөмдүк кыл-
ган Англия эң көп колонияларды басып алууга жетишкен. Өзү-
нүн 37 – миллиондук калкы бар Англия 500 – миллиондон ашуун 
калкы бар аймактарды башкарган. Индия, Австралия, Канада, 
Жаңы Зеландия, Ирландия жана башка колониялар Англияга 
таандык болгон. 

Африканын кенен аймактары Англиянын колониалдык бий-
лиги астында болгон. Чыгышта – Египет, Судан, Кения, Уганда, 
Сомали; түштүктө – Түштүк – Африкалык Бирликтин аймакта-
ры (аталган бирлик 1910-жылы Улуу Британия англо-бур согу-
шунда жеңишке жетишип, жеңилген тарапка өзүн өзү башкаруу 
укугун бергенде түзүлгөн); ал эми батышта – Нигерия, Алтын 
Жээк, Сьерра-Леоне жана Гамбия дагы Англиянын карамагында 
болгон. Андан тышкары, Улуу Британия, Азиянын түштүгүндө 
өзүнүн аймактарына Индиядан тышкары Белужистанды, Афга-
нистандын чек ара аймактарын, Кытай Тибетинин аймактарын, 
Индонезияны, Фижини, Соломон аралдарын жана башка маани-
лүү геосаясий мейкиндиктерди кошуп алган. 

Франция: Европада Англиядан кийинки эң күчтүү мамлекет 
Франция болгон. XX-кылымдын башында Франциянын коло-
ниалдык аймактарына Габон, Конго, Мадагаскар, Сенегал, Чад, 
Алжир жана Франциялык Полинезиясы кирген. Африкалык ма-
териктин болжол менен 30% француздардын колунда болгон. 
Андан тышкары, англичандар менен болгон согушта француздар 
Индокытайдагы бир топ колонияларды басып алууга жетишиш-
кен. Таити, Жаңы Каледония жана Океаниядагы башка аймактар 
(баары биригип 9 – млн. кв.км) да Франциянын колониялары 
болгон.

Германия: Германия менен Италия улуттук биримдикти 
жана борборлоштурулган улуттук мамлекеттин кызыкчылыкта-
рын калыптандыруу жагынан алып караганда бир аз артта кал-
ганы менен XIX-кылымдын аягында жана XX-кылымдын башын-
да бул эки өлкө тең «күн астындагы орун» үчүн умтулууларын 
жана талаптарын ачык көргөзө башташкан. Алардын мындай 
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аракеттери кийинчерээк алардын Англия жана Франция менен 
тирешүүсүнө себеп болгон.

Германия колониялар үчүн күрөшкө башка метрополия-
лардан кечирээк катыша баштаган жана ошондуктан башка 
империялардын «таасир чөйрөсүнө» кийгилишүүгө жана алар 
менен тез-тез кагылышып турууга мажбур болгон. Бирок буга 
карабастан ал кыска мөөнөттүн ичинде болжол менен 3 – млн. 
кв. км. аянтты камтыган жана 12-млн. адамдан ашык калкы бар 
аймакты басып алууга жетишкен. Түштүк – Батыш Африка, Тан-
зания, Камерун, Того, Океаниядагы мурда Нидерланддарга жана 
Англияга таандык болгон колониялардын баары, Жаңы Гвинея 
жана Маршалл аралдары, ал эми испания – америка согушунан 
кийин Мариан жана Каролин аралдары да Германияга өткөн.

Түркия: XV-XVIII-кылымдарда Осмондук Түркия Евразия-
дагы эң чоң мамлекетке айланган. Вестфаль системасы калып-
танган мезгилге чейин мурдагы Византия империясына кирген, 
ошондой эле Кара жана Жер ортолук деңиздерге туташ жайгаш-
кан аймактардын баары түрк султандарынын бийлиги астында 
болгон. Аларга Африкада – Египет жана Ливан; Жакынкы жана 
Орто Чыгыштагы араб-мусулман элдери жашаган аймактар, Кав-
каз, Орто Азиянын бир бөлүгү, Чыгыш Фракия жана Эгей деңи-
зине туташ жайгашкан аймактар кирген. XVIII-кылымдын орто-
сунда Осмон империясы килейген аймактарга гана ээ болбостон 
эң ыңгайлуу геосаясий линияларды, тактап айтканда Азияны, 
Европаны жана Африканы байланыштырган негизги стратегия-
лык пункттарды жана кысыктарды көзөмөлдөп турган. Ошол 
мезгилде Түркия Батыш Европадагы негизги мамлекеттер үчүн 
олуттуу көйгөй жана «баш оору» болгон.

Бельгия: Башка европалык өлкөлөргө салыштырмалуу анча 
чоң эмес Бельгия кенен африкалык колонияга – Конгого ээ бол-
гон.

Италия: Италия башка европалык мамлекеттерге салыш-
тырмалуу алсызыраак болгондуктан ошол мезгилде Магриб ай-
магын, Сомали менен Ливиянын бир бөлүгүн, Грециянын жана 
Кичи Азиянын жээктеринин жанында жайгашкан бир топ арал-
дарды басып алуу менен чектелүүгө мажбур болгон.
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АКШ: XX-кылымдын башында дагы бир жаңы күчтүү мамле-
кет пайда болуп, бара-бара европалык жана дүйнөлүк масштаб-
дагы процесстерге тез-тез кийгилише баштаган. Ал мамлекет 
– АКШ болгон. АКШ колониалдык кыймылга 1889-жылы Гавай 
аралдарын басып алуу менен киришкен. 1898-жылдагы испания 
– америка согушунан кийин АКШ өзүнүн таасирин Кубага, Тынч 
океандагы Гуамга, Кариб деңизиндеги Пуэрто – Рикого, Панама 
каналынын айланасындагы жерлерге, андан кийин Борбордук 
Американын килейген бөлүгүнө, Кариб бассейнине, Латын Аме-
рикага жана акыры 1917-жылы Виргин аралдарынын бир бөлү-
гүнө жайылта баштаган. 

Жапония: Түштүк – Чыгыш Азиядагы эң көп колониалдык 
аймактар дал ушул мамлекетке таандык болгон. Жапония көп 
жылдарга созулган күрөштүн натыйжасында Курил аралдарын 
өзүнө кайтарып алган, 1894-1895-жылдардагы жапония-кытай 
согушу учурунда Кытайдан Тайваньды жана кээ бир аралдарды 
тартып алган, ал эми 1904 – 1905-жылдардагы орусия-жапония 
согушунан кийин Сахалиндин түштүк бөлүгүн жана Кытай ай-
магынын бир бөлүгүн, тактап айтканда, Квантун жарым аралын 
Артур порту менен кошо тартып алган. 

1910-жылы Жапония бүткүл Кореяны басып алган.
Орусия: Орусия – аймагы боюнча экинчи орунда турган чоң 

империя болгон. Бул империя Жер шарындагы кургактыктын 
алтыдан бир бөлүгүн ээлегени менен анын калкы бүткүл пла-
нета калкынын 8% – ын гана түзгөн. Орус империясынын кура-
мына Европалык Орусия, Польша падышалыгы, Финляндия кня-
жествосу жана Сибирь кирген.

Мындан тышкары, Кытай жеңилгенден кийин Орусия Түн-
дүк Маньчжурияны, Монголияны жана Туваны ээлеп алган. Анг-
личандар менен күрөшүү учурунда Орусияга Түндүк жана Борбор 
Азиянын жерлери, (1907-жылдагы англия-орусия келишимине 
ылайык), Иран жана Түркия менен согушуу учурунда Причерно-
морьенин айрым порттору, ошондой эле Түштүк Кавказ, ошонун 
ичинде Түндүк Азербайжан (1813-жылдагы Гүлистан, 1828-жыл-
дагы Түкменчай жана 1829-жылдагы Эдирн келишимдеринин 



Геосаясат 417

негизинде) жана Карелия менен Прибалтиканын бир бөлүгү да 
өткөн.

ХХ-кылымдын башында Европа кайрадан адамзатка корку-
нуч жаратучуу каршылыктардын жана геосаясий тирешүүлөр-
дүн негизги очогуна айланган. Франция менен Германиянын 
ортосундагы тирешүүнүн курчушу Европада согуштун пайда 
болушуна жол ачкан. Империялардын ортосундагы тең салмак-
туулук жөнүндөгү принципти камтыган Вестфаль түзүмүнө не-
гизделген жана узак убакыт бою дүйнөлүк системанын турук-
туулугун камсыз кылган европалык тартиптердин алсыздыгы 
көрүнө баштаган. Ошол кезде бардык Европа мамлекеттеринин 
жана бүткүл дүйнөдөгү колониялардын аймактык, материалдык 
жана адамдык ресурстары бир-бирине каршы турган ири евро-
палык мамлекеттердин колунда топтолуп тургандыгын эске ал-
ганда, согушка бүткүл дүйнө даярданып жаткан деп айтса да бо-
лот. Өзүнүн аскердик–экономикалык кудуретин күндөн – күнгө 
күчөтүп, дүйнөнү кайрадан бөлүштүрүүгө катуу умтулуп жаткан 
Германиянын алдында чуулгандуу «англичандардын колу» да 
алсыз болуп калган. Көп жылдар бою дүйнөнү башкарып келген 
Англия да мындай жагдайда германиялык империализмди ооз-
дуктай турган чара таба албай калган.

Жогоруда көрүнүп тургандай, ХХ-кылым эл аралык геосая-
сий мамилелердин глобализацияланышы, ошондой эле элдердин 
жана мамлекеттердин ортосун дагы байланыштардын жана өз ара 
мамилелердин күчө шү менен мүнөздөлгөн. Мындан ары улуу дер-
жавалар өздөрүнүн геосаясий кызыкчылыктарын камсыздоодо 
кошуна мамлекеттердин көз караштарын гана эске албастан, өз 
кызыкчылыктарын кошуна мамлекеттердин дүйнөнүн башка ай-
мактарындагы, ошонун ичинде мурда ошол улуу державаларга 
таандык болгон колониялардагы ишмердүүлүгүнө да ылайык-
таштыра башташкан. 

Колониалдык кыймылдын күчөшү европалык империялар-
дын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо моделин чоң сы-
ноого салган. Планетанын геосаясий дүйнөсүндө XIX-кылымдын 
аягында андан мурдагы мезгилге салыштырмалуу чоң масштаб-
дагы күрөш башталган. Ал күрөштүн максаты – колонияларга 
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ээлик кылуу болгон. Колониялар үчүн күрөшүү учурунда Евро-
панын Улуу Британия, Франция, Германия жана Италия сыяктуу 
алдыңкы мамлекеттеринин ортосундагы тирешүү өзүнүн акыр-
кы чегине жеткен. Андан тышкары, бул күрөшкө бир жагынан 
АКШ, Жапония, Австро-Венгрия жана Осмон империясы сыяктуу 
дүйнөнүн башка улуу мамлекеттери да катышкан. 

Ошол мезгилде геосаясий мамилелердин системасы татаал-
дашып, мамлекеттердин ортосундагы саясий, экономикалык, 
диний жана маданий байланыштар тирешүү же кагылышуу мү-
нөзгө ээ боло баштаган. Ири мамлекеттердин дүйнөлүк саясатты 
аныктаган этнодемографиялык курамы, колонизацияланган эл-
дердин эсебинен татаалдашкан. Анын натыйжасында алардын 
калктарынын улуттук, диний жана социалдык түзүмү өзгөрүп 
турган. 

Статистикалык маалыматтарга ылайык ошол мез гилде пла-
нетанын калкынын саны кыйла өсүп, 1900-жылы 1,630 – мил-
лионго жеткен. Эгер I – XVI-кылымдарда (башкача айтканда 
15-кылымдын ичинде) бүт күл дүйнө калкынын саны 2,5 – эсеге 
гана көбөйсө, XVI-XIX-кылымдарда (үч кылымдын ичинде) ал 9,6 
– эсеге көбөйгөн.

Мисалы, 1900-жылы бүткүл дүйнө калкынын ичинен 290 – 
миллион адам Европада (Орусияны кошпогондо), 948 – миллион 
адам Азияда, 180 – миллион адам Африкада, 145 – миллион адам 
Түндүк жана Түштүк Америкада, ал эми 6,8 – миллион адам Авст-
ралияда жана Океанияда жашаган. 

Дүйнө калкы өлкөлөргө төмөнкүчө бөлүштүрүлгөн: Кытай – 
475 миллион, Түштүк Азия өлкөлөрү – 290 миллион, Орусия – 130 
миллион, АКШ 76 миллион, Жапония – 45 миллион, Германия – 
43 миллион, Франция – 41 миллион, Индонезия – 38 миллион, 
Англия – 37 миллион адам.

Капитализм өнүгүп, анын эң жогорку стадиясы болгон им-
периализмге өтүү мезгили башталганда улуу державалардын 
ортосундагы дүйнөлүк мейкиндиктерге ээлик кылуу үчүн күрөш 
андан бетер курчуп, ачык мүнөзгө ээ болгон. Аскер күчүн колдо-
нуу, экономикалык эмес жолдор аркылуу кысым көргөзүү, ко-
ло нияларды басып алуу жана сактоо, ошондой эле жергиликтүү 
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калкты эзүү сыяктуу көрүнүштөр кадимки эле нерсе жана импе-
риялар тарабынан жүргүзүлгөн дүйнөлүк саясаттын мүнөздүү 
өзгөчөлүктөрү болуп калган.

Империялардын чек аралары бара-бара Европадан башка 
континенттерге аттап өтүп, басып алынган коло ниялардын, өз-
дөштүрүлгөн аймактардын жана жергиликтүү калктарды «жаңы 
цивилизацияларга» зордук менен кошуунун эсебинен кеңейип 
турган. «Артта калган» элдердин жашоо түрү, тиричилиги жана 
социалдык – экономикалык түзүлүшү зордук менен өзгөртүлүп, 
«маданияттуу элдердин жана мамлекеттердин» системасына зор-
дук менен ылайыкташтырылган.

Англия, Франция, Германия, Италия, Орусия, Жапония жана 
АКШ сыяктуу улуу мамлекеттер ХХ-кылымдын башында индуст-
риалдык, экономикалык, маданий жана илимий-техникалык 
өнүгүүнүн негизги борборлору жана кыймылдаткыч күчтөрү 
болгон. Дүйнө мамлекеттеринин ортосундагы катмарга бөлү-
нүү процесси, тактап айтканда, алардын бай жана кедей мамле-
кеттерге бөлүнүүсү дал ушул мезгилде күчөгөн. Эң күчтүү мам-
лекеттер дүйнөнүн кенен аймактарын басып алышып, аларды 
өздөрүнүн колонияларына айландырышып, Жер шарынын та-
бигый байлыктарын жана адамдык ресурстарын ээлеп алышкан.

Чынында, мамлекеттердин экономикалык кубаттуулугу 
жана улуттук кирешеси аларга таандык болгон аймактарга түз-
дөн-түз байланыштуу болгон. Бул жагынан алып караганда, ай-
мактын бай табигый ресурстарына ээлик кылуу үчүн күрөшүү 
бара-бара курч мүнөзгө ээ боло баштаган.

XIX-кылымдын аягында Испания менен АКШнын ортосунда 
Кариб бассейни үчүн биринчи ушундай кагылышуу башталып 
(1898-жыл), бир жылдан кийин Түштүк Африкадагы алтын кени 
үчүн англия-бур согушу башталган. 

Империялык талаптар жана жаңы колонияларды жеңип 
алуу аракеттери ушунчалык күчөгөндүктөн Вестфаль келишими 
жана ошол келишимдин негизинде түзүлгөн эл аралык мамиле-
лер системасы да мамлекеттер аралык мамилелерди жөнгө сала 
албай калган. Империализмдин экономикалык кызыкчылыкта-



Али Гасанов420

ры бардык тоскоолдуктарды, алардын ичинде саясий жана дип-
ломатиялык факторлорду да четке сүрүп салган. 

Ошол мезгилде төмөнкү мамлекеттердин ортосунда кы-
зыкчылык чөйрөсү үчүн олуттуу күрөш жүргөн: Англия менен 
Орусиянын ортосунда Орто Азия, Кавказ, Перс булуңу, Балкан, 
Алыскы Чыгыш жана Кара деңиз бассейни үчүн күрөш жүргөн; 
Германия, Франция жана Англиянын ортосунда Прибалтика, Чы-
гыш жана Борбордук Европа, ошондой эле Жер ортолук деңиз 
үчүн күрөш жүргөн; 

АКШ, Орусия жана Англиянын ортосунда Алыскы Чыгыш, 
Тынч океан жана Азия үчүн күрөш жүргөн; 

АКШ менен Испаниянын ортосунда Кариб деңизинин бассей-
ни жана Филиппин үчүн күрөш жүргөн; 

Орусия менен Жапониянын ортосунда Алыскы Чыгыш жана 
башка аймактар үчүн күрөш жүргөн. 

Ушул мамлекеттердин ар бири башка мамлекеттер менен 
өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жашыруун келишимдерди түз-
гөн жана өзүнүн атаандаштарын алсыздандыруу жана сүрүп чы-
гуу максатында ар кандай амалдарды кылган.

XIX-кылымдын аягында жана XX-кылымдын башында Ев-
ропанын алдыңкы мамлекеттери аскердик блокторду түзүүгө 
киришип, бир-бирине каршы согушка даярдана башташкан. Бир 
жагынан Орусия, Франция жана Англия, экинчи жагынан Герма-
ния, Австрия жана Италия өздөрүнүн аскердик жана экономика-
лык кудуреттерин бириктирүүгө умтулушкан. 

АКШ менен Жапония да Азиялык – Тынч океан бассейнине 
жана Алыскы Чыгышка тиешелүү маселелер жөнүндө тиги же 
бул блоктор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Дал ушул мамле-
кеттер өздөрүнүн таасир чөйрө сүнө европалык мамлекеттердин 
Европадагы, Азия дагы жана Тынч океан бассейниндеги коло-
нияларын акырындык менен кошо башташкан. Мисалы, ошол 
мезгилде алсыз абалга келип, өзүнүн колонияларын башкара 
албай калган Испанияга таандык болгон жерлерди, тактап айт-
канда Филиппинди, Кариб деңизи бассейнин, Кагаян аралдарын, 
ошондой эле Зулу жана Сибуту архипелагдарын АКШ тартып ал-
ган. Ал эми Каролин жана Мариан аралдарын, ошондой эле Палау 
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аралдарын Германия тартып алган. 1905-жылы Тынч океан дагы 
жана Алыскы Чыгыштагы согушта Орусия ны жеңген Жапония, 
Кореяны Орусиянын таасир чөйрө сү астынан чыгарып, Орусия-
дан Артур-Портун, Ляодун жарым аралын жана Түштүк Сахалин-
ди тартып алган. 

XIX-кылымдын аягында Англия менен Бур өкмөтү нүн ор-
тосунда Түштүк Африкадагы алтын жана алмаз кен байлыкта-
ры үчүн согуш башталган. 1902-жылы 250-миң жоокерден тур-
ган англиялык армия бурларды жеңип, Түштүк Африканы Улуу 
Британиянын таасир чөйрөсүнө кошуп алган. Ошондон бир аз 
убакыт өткөн соң Англия Германиянын, Франциянын жана Ору-
сиянын кысымына туруштук берүү үчүн АКШга жардам сурап 
кайрылууга мажбур болгон. АКШнын жардамы үчүн Англия ага 
Панама каналын куруу жана аны андан ары көзөмөлдөө укугун 
берген (бул каналдын курулушу 1903-жылы башталып, 1914-
жылы аяктаган). 

1898-жылы Кытайда башталган антиколониалдык кыймыл-
ды басуу маселеси ошол мезгилдин алдыңкы мамлекеттеринин, 
тактап айтканда АКШнын, Орусиянын, Англиянын, Франциянын, 
Германиянын жана Жапониянын ортосунда дипломатиялык ти-
решүүнүн пайда болушуна алып келет. Себеби бул мамлекеттер-
дин ар биринин Кытайда өз кызыкчылыгы бар болгон. 

Кытайдын калкынын көптүгү, арзан жумушчу күчү жана ың-
гайлуу базары өнүгүп келе жаткан капиталисттик мамлекеттер 
үчүн кызыгуу жараткан. Антиколониалдык кыймыл учурунда 
бул өлкөлөрдүн баары Кытайдын калкын жазалап, чет элдиктер-
дин кызыкчылыктарын коргоо керек деген пикирде болушкан. 
Бирок мындай иш-аракетти ким өткөрөт жана Кытайга кимдин 
куралдуу күчтөрү жөнөтүлөт деген маселеде бул мамлекеттер-
дин саясий кызыкчылыктары бир-бирине каршы келген. Гео-
саясий, географиялык жана аймактык жактан алып караганда, 
Кытайдагы көтөрүлүштү басуу үчүн Орусия менен Жапониянын 
куралдуу күчтөрүн пайдалануу ыңгайлуу болгон. Бирок мындай 
иш-аракеттин натыйжасында Орусия (Орусиянын шериги Гер-
мания болгон) менен Жапония (Жапонияны негизинен Англия 
колдоп тургон) үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу абал түзүлөрүн 
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сезген башка мамлекеттер Орусиянын же Жапониянын куралдуу 
күчтөрүнүн Кытайга киришине каршы чыгышкан. Алардын пи-
киринде, эгер Орусиянын же Жапониянын куралдуу күчтөрү Кы-
тайга кирсе, анда Орусиянын же Жапониянын ошол аймактагы 
таасир чөйрөсү кеңейип кетиши ыктымал болгон. Ошондуктан 
1899 году АКШ алдыңкы европалык мамлекеттерге нота жөнө-
түп, «Кытай ды бардык мамлекеттер үчүн ачык» деп жарыялоону 
жана Кытайдагы көтөрүлүштү басуу иш-аракеттерине бардык 
кызыкдар мамлекеттердин катышуусун талап кылган. Натыйжа-
да, Кытайга немец фельдмаршалы Вальдерзендин жетектчилиги 
астында эл аралык аскердик корпус жөнөтүлгөн. Ал корпустун 
курамына бардык ири мамлекеттердин аскер кызматкерлери 
кирген.

Ошентип ХХ-кылымдын башында дүйнөнүн алдыңкы мам-
лекеттеринин ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышы кү-
чөп, Вестфаль системасы мындай курчуган абалды жөнгө салууга 
жөндөмсүз болуп калган. Мындай абал мурда калыптанган эки 
аскердик блоктун кагылышуусуна шарт түзгөн. 

Биринчи Дүйнөлүк согуштун башталышы 260-жылдан ашык 
убакыт колдонулуп келген жана 1815-жылы Вена келишимин-
де анча-мынча өзгөрүүлөр киргизилген Вестфаль системасына 
(Вестфаль эр аралык мамилелер системасы) чекит койгон. 

Версаль мезгили: Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү 
жаңы геосаясий чындыктар жана тирешүүлөр (1919–1939)

Биринчи Дүйнөлүк согуш башталарда Европадагы мамле-
кеттер аралык мамилелер өтө курч абалга жетип калган. Түркия 
менен Грециянын ортосунда башталган согуш, Түркиянын про-
винцияларында европалык мамлекеттер тарабынан күчөтүлүп 
турган этно-сепаратисттик козголоңдор, 1912– 1913-жылдар-
да Түркия менен балкан мамлекеттеринин (Болгария, Сербия, 
Черногория жана Румыния) ортосундагы согуштук операциялар 
жана эң негизгиси, алдыңкы европалык мамлекеттердин түрк 
тилдүү дүйнөгө каршы провокациялык көз караштары, дүйнө-
лүк согуштун башталышына шарт түзгөн.
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Биринчи Дүйнөлүк согуштун негизги кыймылдаткыч күчү 
Германия болгон. Анын пикиринде, анын «улуттук укуктарын» 
Вестфаль тынчтык келишиминен баштап XX-кылымдын башына 
чейин ири европалык державалар дайыма бузуп келишкен жана 
колониялар бөлүштүрүлгөндө Германияга эң аз бөлүк гана ти-
йип калган. Балкан согушунун натыйжаларына нааразы болгон 
Австро-Венгрия, кыйроо абалында турган Түркия жана Балкан 
согушу учурунда өзүнүн кээ бир аймактарын жоготкон Болгария 
мамлекеттери Германиянын негизги шериктери болгон.

Германиянын туруктуу шериги болгон Италия согуштун 
башталышында бейтарап абалды карманганы менен 1915-жылы 
согушка Антантанын тарапташы катары кошулган. Антанта мам-
лекеттерине Англия, Франция жана Орусия кирген.

Биринчи Дүйнөлүк согуш башталары менен Жапония, Гер-
маниянын алыскы Чыгыштагы колонияларын басып алуу макса-
тында дароо эле германо-австро-венгриялык согушка кошулган. 
Ошентип, Европада бир-бири менен тирешип турган эки блоктун 
же бирикменин ортосунда башталган согуш дүйнөлүк согушка 
айланып кеткен. Кийинчерээк бул согушка АКШ, Бельгия, Кана-
да, Египет, Португалия, Румыния, Греция жана Кытай кошулган. 
Булар бир-биринен өздөрүнүн тиги же бул тарапка карата мами-
лелери менен айырмаланган.

Биринчи Дүйнөлүк согушка 1,5 – миллиард калкы менен 36 
– мамлекет катышкан. 70 – миллион жоокер жана офицер катыш-
кан бул согуш адамзатка өтө чоң адамдык жоотууларды алып 
келген. Бул согушта 10 – миллион адам каза болуп, 20 – миллион 
адам жарадар болгон. Бул согуш бүткүл адамзат тарыхындагы эң 
кандуу жана үрөй учурган согуш болгон.

Андан тышкары, 1917-жылы, Орусияда, бүткүл дүйнөнү чо-
чуткан буржуазиялык-демократиялык, андан кийин пролетар-
дык (октябрдык) революциялар болгон. Орус империясы кый-
рап, ал эми планета таптык-идеологиялык негизде эки лагерьге 
бөлүнгөн. Орусиянын согуштан революциялык жол аркылуу чы-
гып кетиши анын шериктери болгон Францияны жана Англияны 
оор абалга койгон. Дал ушул мамлекеттер буга чейин Антантага 
финансылык колдоо көргөзүп келген АКШны 1917-жылы Герма-
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нияга согуш жарыялоого жана Антантанын тарапташы катары 
согушка кошулууга козутушкан. 

Ошентип, Биринчи Дүйнөлүк согуштун тагдыры чечилип, 
Европада жана бүткүл дүйнөдө 270-жыл бою колдонулуп келген 
Вестфаль жана Веналык эл аралык мамилелер системаларына 
чекит коюлган. 

Үч мамлекеттен турган бирлик Биринчи Дүйнөлүк согушта 
жеңилгенден кийин планетанын геосаясий түзүлүшүнүн жана 
дүйнөлүк системанын жаңы конфигурациясы пайда болгон. Бул 
мезгилде геосаясий күчтөрдүн жайгашуусу баштан-аяк өзгөргөн. 
Согушка чейин ири саясий борборлор деп эсептелинген Герма-
ния, Австро-Венгрия, Орусия жана Осмон империясы кыйраган. 
Ал эми алардын бийлиги астында болгон элдер, улуттар жана 
жеке аймактар жаңы статуска ээ болушкан. 

Дүйнөлүк саясат жана эл аралык мамилелер жагынан алып 
караганда Биринчи Дүйнөлүк согуштун натыйжаларына өтө 
олуттуу көңүл буруу керек. Анткени 1918-жылдан баштап Экин-
чи Дүйнөлүк согуш башталганга чейин негизги геосаясий про-
цесстер жана жалпы дүйнөлүк саясат баарынан мурда дал ушул 
Биринчи Дүйнөлүк согуштун натыйжаларынын негизинде өнүк-
көн.

1. Дүйнөдөгү улуттук-мамлекеттер ортосундагы тирешүү 
1917-жылдан баштап таптык-идеологиялык тирешүүгө айлан-
ган. Башкача айтканда, адамзат, антагонисттик тирешүүлөрдүн 
негизинде эки жарашкыс лагерьге бөлүнгөн. Бул окуяны Бирин-
чи Дүйнөлүк согуштун натыйжаларынын эң негизги жыйынтык-
тары нын бири деп эсептөөгө болот. Бул согуштун айынан пайда 
болгон катастрофалар жана социалдык козголоңдор Орусияда 
гана эмес, бүткүл Европада жана бардык колонияларда да рево-
люциялык жагдайды жараткан.

1917-жылдын октябрь айында Орусияда болуп өткөн со-
циалисттик революция согуш аяктай электен улам өзүнө башка 
мамлекеттердин көңүлүн анча бурган эмес. Ошондуктан Совет-
тик Орусия, Германия, Австро-Венгрия, Түркия жана Болгария 
тарабынан кол коюлган Брест тынчтык келишимине да башка 
мамлекеттер тарабынан анча көңүл бурулган эмес. Бул тынчтык 
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келишими Орусия үчүн пайдасыз болгону менен анын бир нече 
мамлекет тарабынан Советтик мамлекет катары таанылышы 
жана пролетардык диктатураны орнотуу үчүн жетиштүү убакыт 
менен камсыз болушу ал үчүн өтө маанилүү болгон. 

Согуш аяктагандан кийин жаңыдан курулган Советтик Ору-
сия «капитализмди өзүнүн негизги душманы», ал эми өзүн «ка-
питализмге көр казуучу» деп жарыялагандан кийин гана евро-
палык жана башка мамлекеттер Советтик Орусиянын келечекте 
алар үчүн коркунуч жаратары жөнүндө тынчсыздана башташкан. 
Дал ошол Орус революциясынын жеңиши Биринчи Дүйнөлүк со-
гуштун эң терс натыйжасы болуп калганын эми баары түшүнүп 
калышкан.

Согуштун башында немецтер төмөнкүдөй долбоорду жарыя-
лашкан: «Немецтердин башкаруусу астында кенен жана кубаттуу 
Борборлук Европа түзүлөт жана дүйнөнүн бардык колонияла-
рын кубаттуу немец мамлекети көзөмөлдөйт». Немецтердин бул 
долбоору эми эч кимге стратегиялык коркунуч жараткан эмес. 
Мындан кийин адамзат коомдорунун чогуу жашоо мыйзамдары 
жана эл аралык мамилелердин негизги мүнөздүү багыттары эки 
антагонисттик системанын, тактап айтканда капитализм менен 
социализмдин ортосундагы геосаясий күрөш менен аныктала-
рын эми баары түшүнүп калышкан.

Эгер 1917-жылга чейин улуу державалар өздөрүнүн тышкы 
саясатында, дүйнөгө үстөмдүк кылуу максатын көздөгөн ко-
лониалдык согуштарда, материалдык баа луулуктарга ээ болуу 
максатын көздөгөн кандуу кагылышууларда негизинен геосая-
сий жана улуттук кызыкчылыктарга таянышса, жаңы жагдайда 
таптык күрөш системасына да таяна башташкан.

Советтик Орусия, чынында, өз мезгилинде Рим папа лары 
тарабынан жүргүзүлгөн саясатты башкача түрдө уланткан. Ми-
салы, Рим папалары өз мезгилин де бардык адамдарды бир дин-
дин көлөкөсүндө бириктирүүгө аракет кылса, Советтик Орусия 
(СССР) бардык адамдарды таптык негизде караган (эксплуата-
торлор жана эксплуатациялануучулар). Пролетарийлерди (капи-
талисттик ишканалардын жумушчуларын) бошотуу жана алар-
ды дүйнөлүк масштабда бириктирүү, ошондой эле улутту эсепке 
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албаган жаңы типтеги жана таптык негиздеги мамлекет куруу 
идеясы планетанын геосаясий системасын жана конфигурация-
сын баштан-аяк өзгөртүү максатын көздөп, бүткүл капиталист-
тик дүйнөнү чочулаткан. 

 «Бардык өлкөлөрдүн пролетариаттары, бириккиле!» деген 
ураанды СССР өзүнүн тышкы саясатынын негизи катары кабыл 
алып, өзүнүн жашоосунун алгачкы күндөрүнөн баштап эле Евро-
пада жана бүткүл дүйнөдө пролетардык революцияны жайыл-
туу боюнча ар тараптуу иш-аракеттерди жүргүзө баштаган. Буга 
жооп катары АКШ жана европалык мамлекеттер СССРге карата 
изоляция саясатын жүргүзүп, ага каршы олуттуу кадамдарга 
бара башташкан. 

Советтик Орусияны обочолонтуу Версаль системасынын не-
гизги максаттарынын бири деп жарыяланган. Орусияны тынч-
тык жөнүндө сүйлөшүүлөргө эч ким Версальга, Вашингтонго же 
башка жактарга чакырбай калган жана 1918 – 1922-жылдарда 
ага кысым көргөзүлгөн. Бүткүл дүйнөнүн социал-демократтары 
Орусияга каршы көтөрүлүп, капиталисттик өлкөлөрдө эл аралык 
жумушчу уюмдарга тыйуу салынган. Орусия чет мамлекеттер-
ден гана эмес, өзүнүн мурдагы таптык шериктеринен – жумушчу 
жана социал-демократтык уюмдардан да обочолотулган. 

2. Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү күчтөрдүн тең сал-
мактуулугунун өзгөрүшү, жаңы түзүлгөн көз карандысыз мам-
лекеттердин «улуу империялардын кызыкчылыктарын жөнгө 
салуу» деген принципке негизделген эл аралык мамилелерге ко-
шулуусу жана алардын ортосунда «тең укуктуу мамилелер» де-
ген принциптин жарыяланышы – Биринчи Дүйнөлүк согуштун 
негизги жыйынтыктарынын бири жана Версаль системасынын 
өзгөчөлүгү болуп калган. Мурда Германиянын, Австро-Венгрия-
нын, Орусиянын жана Осмон империясынын курамына кирген 
өлкөлөр, кол коюлган тынчтык келишимдерине ылайык Версаль 
системасына көз карандысыз мамлекеттер катары киришкен. 
Австрия, Венгрия, Польша, Югославия, Чехословакия, Болгария, 
Румыния, Греция, Эстония, Латвия, Литва жана башка өлкөлөр 
көз карандысыз мамлекеттер болуп калышкан. 

Версаль системасына жалпысынан 44-мамлекет кирген. Ан-
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дан тышкары, Версаль системасына кирбей калган Украина, Бе-
ларусь, Азербайжан жана Грузия мамлекеттери да өздөрүнүн көз 
карандысыздыгы жөнүндө жарыя кылышып, эл аралык аренада 
расмий түрдө таанылуу үчүн дипломатиялык иштерин башташ-
кан. 

3. Келечекте мамлекеттер аралык жана жалпы эл аралык ма-
милелерде негиз же жобо катары пайдаланыла турган жаңы дүй-
нөлүк системаны, башкача айтканда Версаль системасын түзүү 
– Биринчи Дүйнөлүк согуштун негизги жыйынтыгы деп эсепте-
линет. 

Бул системанын негизги принциптери жана шарттары 
1919-жылдын 28-июнунда Версаль сарайында бекитилген.1

Версаль системасы Улуттар Лигасына кирген мамлекеттер-
дин алдына Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү большевиктер-
дин таасирдүүлүгүн начарлатуу жана коммунисттик идеяларды 
жайылтуучу СССР менен күрөшүү максатын койгон. Мына ушул 
нерсе Версаль системасынын негизги мүнөздүү өзгөчөлүгү бол-
гон.

Версаль системасынын катышуучулары 1921– 1922-жылдар-
да Вашингтондо чогулушуп, бардык 44-мамлекеттин макулдугу 
менен Улуттар Лигасын түзүшүп, ага белгилүү бир укуктарды 
ыйгарышып, эл аралык мамилелерге жаңы нерсе киргизишкен. 

1  Бул фундаменталдык документ 440-беренени жана бир протоколду камты-
ган тынчтык келишиминен турат. Бул документ Европадагы жана бүткүл дүйнө-
дөгү чыныгы абалды жана геосаясий күчтөрдүн тең салмактуулугун, өлкөлөрдүн 
согуштан кийинки аймактарын, чек араларын, согуштук абалын, куралдуу күчтө-
рүн, ошондой эле аларды көзөмөлдөө механизмдерин жана алдыңкы мамлекет-
тердин ушундай иштердеги одун аныктап, ырастаган. Версаль келишимин иштеп 
чыгууга жана кабыл алууга 44 – мамлекет катышкан. Алар төрт топко бөлүштү-
рүлгөн: 1) алдыңкы мамлекеттер – АКШ, Англия, Франция, Италия жана Жапония; 
2) Версаль келишиминде укуктары каралган мамлекеттер: Бельгия, Бразилия, Ин-
дия, Греция, Кытай, Польша, Португалия, Румыния, Чехословакия; 3) Согуш учу-
рунда Германия менен дипломатиялык мамилелерин үзүп койгон мамлекеттер 
– Эквадор, Перу, Боливия, Уругвай; 4) бейтарап мамлекеттер. 1919-1922-жылдар-
да Сен-Жерменде, Трианондо, Нейнде, Севрде жана Вашингтондо Германиянын 
шериктери менен бирге түзүлгөн келишимдер жана Версаль тынчтык келишими-
нин жоболору дүйнөдө калыптанган жаңы саясий, экономикалык, мамлекеттер 
аралык жана башка мамилелерди жөнгө сала турган Версаль бирдиктүү система-
сынын маңызын түзгөн.
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Ошол эле мезгилде Улуттар Лигасынын Уставы кабыл алынып, 
Генералдык Ассамблея түзүлүп, Генералдык катчы жана Катчы-
лык шайланган. Андан тышкары, Улуттар Лигасынын Кеңешине 
беш туруктуу мүчө шайланган. Алар АКШ, Англия, Франция, Ита-
лия жана Жапония. 

Улуттар Лигасына кирген мамлекеттер 1921– 1922-жыл-
дардагы Вашингтон конференциясында заманбап мезгил үчүн 
маанилүү болгон эл аралык нормаларды биринчи жолу иштеп 
чыгышкан. Мындай эл аралык нормаларга төмөнкүлөр кирет: 
планетада тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо, мамлекеттер-
дин аймактарына тышкы күчтөрдүн кийгилишүүсүн болтурбоо, 
бөтөн аймактарды оккупациялоону каалаган кылган өлкөлөр-
гө карата санкцияларды колдонуу, талаш маселелерди сүйлө-
шүүлөр аркылуу чечүү, эки тарапка тең пайдалуу боло турган 
кызматташуу режимдерин түзүү ж.б.

Версаль системасында көптөгөн карама-каршылыктар бар 
болгон жана бул система мамлекеттер арасындагы тең укуксуз-
дукка жана субъективисттик принциптерге негизделген. Бирок 
ошентсе да бул система ошол мезгилге чейин пайдаланылып 
келген системалардын мыктысы болгон. Согушта жеңилүүгө 
дуушар болгон Германия жана өзүнүн революциясынын айынан 
эл аралык коомчулуктан обочолонуп калган СССР бул системага 
кирбей калышса да Версаль системасы эл аралык жашоонун ци-
вилизациялык нормаларын орнотуу жолундагы олуттуу мезгил 
болуп калган.

4. Европадагы күчтөрдүн тең салмактуулугу бир аз бузулуп, 
кубаттуулук жана таасирдүүлүк Франция менен Англияга ооп 
кеткени менен бара – бара АКШ да бул континенттеги окуялар-
га жана бул континенттеги мамлекеттердин бүткүл дүйнөдөгү 
колонияларында болуп жаткан окуяларга кийгилишүүсүн кү-
чөтө баштаган. АКШнын дүйнөлүк аренадагы кубаттуу мамле-
кетке жана эл аралык аренадагы геосаясий күчтөрдүн тең сал-
мактуулугун өзгөртө ала турган маанилүү факторго айланышы 
Биринчи Дүйнөлүк согуштун негизги жыйынтыктарынын бири 
болуп саналат.
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Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттер аралык 
жаңы мамилелердин калыптанышында чоң маанини 1918-жылы 
алсыз абалга келип калган Орусия, чоң аскердик жана экономи-
калык жоготууларга учураган Англия менен Франция, ошондой 
эле согушта жеңилүүгө дуушар болгон Германия, Австрия, Түр-
кия жана башка мамлекеттер эмес, өзүнүн геосаясий абалын 
акырындык менен бекемдеп келе жаткан АКШ ойной баштаган. 

ХХ-кылымдын башынан баштап АКШ дүйнөлүк мамлекет-
ке айланып, эл аралык мамилелер системасында өзгөчө орунду 
ээлей баштаган. Колониалдык империялардын ошол мезгилде 
олуттуу кризиске учурашы, ошондой эле колониялар менен мет-
рополиялардын ортосундагы мамилелердин курчушу АКШга өз 
кызыкчылыктарын камсыздоого жана болуп жаткан окуялар-
га ар түрдүү амалдар аркылуу таасир тийгизүүгө мүмкүнчүлүк 
пайда болгон. Биринчи Дүйнөлүк согуштун алдында АКШнын 
дүйнөлүк үстөмдүккө умтулууга жана башка ири мамлекеттер-
ге каршы турууга мүкүнчүлүктөрү жетишсиз болгону менен бул 
мамлекет Орусияны Алыскы Чыгыштан жана Тынч Океандан, 
Испанияны Кариб бассейнинен, ал эми Германия менен Фран-
цияны Африкадан сүрүп чыгуу үчүн тийиштүү чараларды көрүү 
менен алек болгон.

Биринчи Дүйнөлүк согуш башталганда АКШнын европалык 
мамлекеттерге карата карызы 3 – миллиард долларды түзгөн. 
Согуш учурунда АКШ өзүнүн ушул карыздарынан толук кутулуу 
менен гана чектелбестен, Антантанын согуштук чыгымдарынын 
көп бөлүгүн төлөп берип, Антантага мүчө болгон мамлекеттерди 
АКШга 14 – миллиард доллар карыз кылып койгон. Андан тыш-
кары, согуш мезгилинде, АКШ дүйнөлүк экономиканын алдың-
кы борборуна айланып, төрт жылдын ичинде 27,3 – миллиард 
доллар киреше алууга жетишкен.

АКШ өзүнүн экономикалык кубаттуулугу күчөгөн сайын Ев-
ропадагы жана бүткүл дүйнөдөгү саясий процесстерге жигердүү 
түрдө катыша баштаган. АКШ 1917-жылдын апрель айында со-
гушка Антантанын тарапташы катары кошулуудан мурда өзүнүн 
банктары аркылуу эки блокту тең каржылап, аларга карыз бер-
ген. АКШ согушка Антантанын тарапташы катары кошулганы 
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менен башка тараптагылар менен деле байланышын үзгөн эмес. 
Франция менен Англиядан айырмаланып, АКШ согуштун аягын-
да Германияны жана анын тарапташтарын толук алсызданды-
рып, катардан чыгарууга жана Германияга таандык болгон ай-
мактык жана материалдык ресурстардан көбүрөөк алып калууга 
аракет кылган эмес. Тескерисинче, Аме рика Кошмо Штаттары, 
жеңилген тарапты толук жок болуудан, ошондой эле Европанын 
жана бүткүл дүйнөнүн саясий аренасынан таптакыр четтетилип 
калуудан сактап, тынчтыкты сүйгөн камкор жана боорукер сот 
деген имиджге ээ болуп, келечек үчүн геосаясий кадамдарды ал-
дын ала таштап коюшкан. Биринчи Дүйнөлүк согуш Европадагы 
жана бүткүл дүйнөдөгү карама-каршылыктарды жоготпостон 
тескерисинче аларды андан бетер тереңдетип жибергенин Ва-
шингтон билген. Ошондуктан АКШ эч кимди капа кылбастан, 
«бейтарап, адилеттүү жана күчтүү сот» деген имиджди жеңип 
алып, аны өзүнүн кийинки ишмердүүлүгүндө пайдаланышы ке-
рек болгон. 

Ошол эле учурда АКШ да дүйнөлүк гегемония жана колония-
лар үчүн күрөшүүдө бир топ көйгөйлөргө туш болгон. Европа-
нын жана бүткүл дүйнөнүн мамлекеттер аралык байланыштар 
системасына кийинчерээк кошулган. ХХ-кылымдын башында 
Англия, Франция, Германия, Италия, Орусия жана Жапония дүй-
нөнүн алдыңкы мамлекеттери болгон жана алардын өздөрүнүн 
геосаясий кызыкчылыктары, максаттары жана тышкы саясат-
тагы тапшырмалары бар болгон. Бул мамлекеттердин баары ко-
лониалдык күрөштү ачык түрдө жана жашыруун сүйлөшүүлөр 
жана келишимдер аркылуу жүргүзүшкөн. Бул мамлекеттер көп 
учурда жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, карама-каршы 
лагерьлердин мамлекеттери менен жашыруун келишимдерди 
түзүшкөн. Мындай жашыруун келишимдер көп учурда алардын 
шериктери деп эсептелинген мамлекеттерге каршы багыттал-
ган. Эки жүздүүлүк, саткындык жана көмүскө бүтүмдөр геосая-
сий жүрүм-турумдун үстөмдүк кылуучу нормасына же адатына 
айланып калган. Орусияда советтик бийлик орнотулгандан ки-
йин большевисттик өкмөт орус императорунун чет элдик мам-
лекеттер менен түзгөн жашыруун келишимдерин 1918-жылы 
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жарыялаган. Ал келишимдердин мазмуну бүткүл дүйнөнү таң 
калтырган. 

1918-жылы, Биринчи Дүйнөлүк согуштун тагдыры алдын 
ала чечилип калгандыгы баарына белгилүү болуп калган убакта, 
АКШ мурдагыдай жашыруун келишимдер кайрадан түзүлө баш-
ташы мүмкүн деп этияттанып, демилгени өз колуна алуу үчүн 
олуттуу аракеттерди көргөн. АКШ президенти Вильсондун 1918-
жылы, Биринчи Дүйнөлүк согуштун жыйынтыктарына арналган 
сөзүн, ушундай аракеттердин бири деп эсептөөгө болот. 

Ал өзүнүн ошол сөзүндө бир топ сунуштарды айткан. 
14-пункттан турган ал сунуштар АКШга эки карама-каршы та-
раптын арасында ийкемдүү саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк 
берген. Мисалы, ошол пункттардын биринде сүйлөшүүлөр ачык 
түрдө жүргүзүлүшү керек жана эч кандай жашыруун эл аралык 
келишимдер түзүл бөшү керек деп айтылат. Ошондой эле кандай 
гана жагдай болбосун эл аралык соодага жана соода кемелери-
не тоскоолдук кылган нерселер жоготулушу керек, ошондой эле 
Орусияга, Бельгияга, Францияга жана Италияга мурда аларга 
таандык болгон бардык аймактарды кайтарып берүү керек деп 
айтылат.

АКШнын мындай либералдык сунуштары Американын ошол 
кездеги дүйнөлүк саясаттагы жана геосаясий борборлордогу аба-
лын бекемдөөгө, айрым мамлекеттердин АКШ тарапка өтүшүнө, 
ошол мезгилде дүйнөлүк сооданын борборуна айланып калган 
АКШ нын соодасы үчүн эркин шарттардын түзүлүшүнө жана жа-
шыруун сүйлөшүүлөрдүн жүргүзүлүшүнө тоскоолдук жараткан. 

Англия менен Франциянын кызыкчылыктарына байланыш-
кан айрым маселелерди чечкен соң АКШ согуштан кийинки мез-
гилде европалык жана дүйнөлүк геосаясаттын стратегиясын та-
ңуулай баштаган. Вашингтондун сунушунан көрүнүп тургандай 
АКШнын стратегиясынын негизги маңызы дүйнөдө согуштарды 
жана революцияларды, ошондой эле жашыруун бирикмелердин 
түзүлүшүн болтурбоодо, эркин соода жана эркин экономикалык 
атаандаштык жолунан бардык тоскоолдуктарды алып салууда, 
ошондой эле Европанын жана бүткүл дүйнөнүн алдыңкы мамле-
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кеттеринин ортосундагы геостратегиялык тең салмактуулукту 
жөнгө салууда жаткан.

АКШ согушта жеңишке жетишкен Англия менен Франция-
нын толук күчтөнүшүн жана толук алсызданышын да каалаган 
эмес. Вашингтон европалык өлкөлөрдүн күчүн Советтик Орусия 
тараптан өсүп келе жаткан революциялык коркунучка багыт-
тоону жана большевисттик революцияны биргелешкен аракет-
тер менен кыйратууну каалаган. 

АКШ ошол эле учурда Англияны деңиздерден жана океан-
дардан, Францияны, Германияны жана Италияны дүйнөнүн та-
бигый байлык булактарынан, ал эми калган мамлекеттерди не-
гизги дүйнөлүк колониялар жайгашкан аймактардан жана соода 
борборлорунан сүрүп чыгууга багыт алган. Германиянын толук 
кыйрашына жол бербеген АКШ аны келечекте Англия менен 
Францияга каршы курал катары пайдаланууга ниет тенген.

1918–1922-жылдарда (Версальдан Вашингтонго чейин) бол-
гон сүйлөшүүлөрдө жана түзүлгөн келишимдерде АКШ өзүнүн 
«14 – пункттан» турган талаптарын толук ишке ашырып, ага 
кошумча АКШнын дүйнөлүк гегемониясын камсыз кыла турган 
Улуттар Лигасы деп аталган эл аралык жана мамлекеттер ара-
лык уюмду түзгөн.1

Ошентип эл аралык жана геосаясий мамилелердин «Версаль-
дык-Вашингтондук системасынын» түзүлүшү Биринчи Дүйнө-
лүк согуштун жыйынтыгы болуп калган. Бул системанын негиз-
ги стратегиясын башынан баштап эле АКШ аныктаган.

Жеңүүчү-мамлекеттер Улуттар Лигасына таянып Германия 
менен Советтик Орусиянын ортосунда Франция менен Англия-

1  Ошол кезде АКШнын президенти В. Вильсон коллективдик коопсуздук 
идеясын сунуштап, Европада 1648-жылдан (Вестфаль) баштап калыптанган гео-
саясий тең салмактуулук системасын өзгөртүүчү идеолог болуп калган. Вильсон 
Париждеги тынчтык конференциясында да, Улуттар Лигасы кыймылынын ба-
шында турганда да бардык уюштуруучулук маселелерин дал ушундай багытта 
чечкен. Улуттар Лигасынын пайда болушу дүйнөдөгү эл аралык мамилелер сис-
темасынын түрүн жана мазмунун олуттуу түрдө өзгөрткөн. 1920-жылы АКШ-
нын Сенаты өлкөнүн Улуттар Лигасына киришине макулдугун берген эмес жана 
1922-жылы Улуттар Лигасынын Уставынын айрым жоболоруна өзгөртүүлөр 
киргизилгенге чейин анын ишмердүүлүгү кыймылсыз абалда турган.
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га багыт алган мамлекеттерден турган «санитардык кордон» 
түзүшкөн. Ошентип эки улуу континенталдык державалардын 
ортосунда байланыш үзүлүп, бир-биринен толук обочолотулган.

Орнотулган дүйнөлүк тартип жана анын геосаясий нормала-
ры Советтик Орусияга, Кытайга жана Германияга каршы багыт-
талган. Бирок бул мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыктары 
менен эсептешпөө бардык геосаясий пландарды ийгиликсиздик-
ке учуратат деп божомолдошкон. Дүйнөдөгү бир да саясий систе-
ма жана геосаясий тартип СССРдын, Кытайдын жана Германия-
нын геосаясий кызыкчылыктарын эске алуусуз жашай албайт. 
Версаль конференциясында түзүлгөн эл аралык мамилелер сис-
темасында, ошондой эле тынчтык жана коопсуздук режиминде 
биринчи күндөн баштап эле айрым карама-каршы моменттер 
пайда боло баштады. 

Версаль-Вашингтон системасынын ичиндеги карама-каршы-
лыктардын бир тобу тынчтык келишимине кол койгон мамле-
кеттердин макулдашылган шарттарды аткаруудан баш тарткан-
дыгына байланыштуу болгон. Мындай нерсе согушта жеңилген 
Германия менен Австро-Венгрияга, согушта жеңишке жетишкен 
Францияга, Улуу Британияга, Италияга жана АКШга, ошондой 
эле Түркияга, Жапонияга, Румынияга, Болгарияга жана Версаль 
процессинде укуктары бузулган башка мамлекеттерге да тиеше-
лүү болгон.

Франция жана анын тарапташтары кээ бир кошуна өлкөлө-
рү менен жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаган. Фран-
ция, Улуу Британия жана АКШ менен жалпы тил табыша албаган 
жана согуштун жыйынтыктарына нааразы болгон Венгрия, Түр-
кия, Румыния жана башка мамлекеттер Советтик Орусия менен 
сүйлөшүүлөргө барышып, өздөрүнүн маселелерин ушул өлкөгө 
таянып чечүүгө умтула башташкан. Ошентип, Версаль система-
сынын ичинде бара-бара бөгөттөөлөр, каршылыктар жана жа-
шыруун макулдашуулар пайда болгон. Ал эми бул нерсе тез уба-
кыттын ичинде эле тынчтык келишимдеринин массалык түрдө 
бузулууларына алып келген.

Ири мамлекеттердин ортосундагы тирешүүлөр (жеңилген 
Германиянын тагдырын, аймактарын, чек араларын, ошондой 
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эле келечектеги кургактык жана деңиз күчтөрүнүн көлөмүн 
аныктоого байланышкан тирешүүлөр) бул системанын натый-
жалуу иштешине жана анын талаптарынын аткарылышына терс 
таасир тийгизген. 

Германия өзү болсо ушундай тирешүүлөрдү эптүү лүк менен 
пайдаланып, жеңүүчү-мамлекеттердин айрымдары менен өз ма-
милесин жашыруун түрдө тартипке келтирип, алардын жарда-
мын пайдаланып, Версаль келишиминин шарттарын аткаруудан 
баш тарта баштаган. Натыйжада, бул өлкө 1922-жылдан баштап 
кайрадан курула баштаган, ошондой эле өзүнүн согуштук жана 
экономикалык кудуретин калыбына келтире баштаган.

Ошол эле мезгилде өзүнүн соодалык жана экономи калык 
кызыкчылыктарын камсыздоого аракеттенген АКШ, Улуу Бри-
тания, Франция жана башка мамлекеттер, ошондой эле жеке 
бизнесмендер бара-бара Германия менен соодалык, финан-
сылык жана экономикалык байланыштарды түзө баштаган. 
Мындай байланыштар немецтерге өз экономикасын калыбы-
на келтирүүгө жана өзүнүн согуштук кубаттуулугун андан ары 
бекем дөөгө шарт түзгөн. Немецтер мындай ыңгайлуу шарт тан 
пайдаланып согуш учурунда кыйратылган өздөрүнүн согуш-
тук-деңиздик жана согуштук-абалык күчтөрүн кайрадан куруп, 
өздөрүнүн экономикасын согуштук-өнөр жайлык багытта мо-
дернизациялай башташкан. Андан тышкары, Германия өзүнүн 
мамилелерин Австрия, Венгрия, Түркия, Италия жана Жапония 
менен жакшырта башташкан. Бул мамлекеттер да Антантанын 
мүчөлөрүнүн адилетсиз мамилелерине нааразы болушкан.

Версаль тынчтык системасы тарабынан жаратылган эң чоң 
карама-каршылык бул идеологиялык жана таптык тирешүү бол-
гон. Социализм куруу жолуна түшкөн Орусияны жана анын тарап-
тарын тышкы дүйнөдөн обочолонтуу жана революцияны анын 
бешигинде муунтуп салуу – Версаль-Вашингтон сүйлөшүүлөрү-
нүн жана талкууларынын негизги маселелеринин бири болгон. 
Ошондуктан 44-мамлекетти бириктирген Улуттар Лигасы бул 
маселени башка эл аралык маселелер менен бирге дайыма көңүл 
борборунда кармаган. Ошентип дал ушул Версаль тынчтык кели-
шими «капитализм-социализм» тирешүүсүнүн негизин түзгөн. 
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Мындай тирешүү СССР эл аралык коомчулук тара бынан таа-
нылып, 1934-жылы Улуттар Лигасына кабыл алынганга чейин 
созулган. Бүткүл адамзатка фашизм коркунуч жаратып жаткан 
мезгилде СССР Улуттар Лигасына кабыл алынып, эл аралык 
коомчулук тарабынан таанылганы менен эки антагонисттик 
система бир-бирине каршы ачык же жашыруун согуш жүргүзгөн. 
Бир жагынан СССР башында турган социализм жана анын рево-
люциялык чакырыктары күчөй баштаса, экинчи жагынан социа-
лизмдин жана пролетардык революциянын жайылуусун болтур-
боо үчүн бирдиктүү антисоциалисттик геостратегиялык фронт 
түзүлгөн.

Версаль-Вашингтон системасы жалпы мүнөзгө ээ болгон. 
Анын конкреттүү жагдайларда жана конкреттүү мамлекеттер-
ге карата колдонулуучу механизмдери болгон эмес. Бул систе-
манын ишин айрыкча Улуттар Лигасынын канааттандырарлык 
эмес иш-аракети токтотуп койгон. Улуттар Лигасы коллектив-
дик коопсуздук принциптеринин сакталышын көзөмөлдөшү ке-
рек болгон.

Улуттар Лигасына кирген мамлекеттер коллективдик жана 
жеке коопсуздукту камсыздоо маселесин чогуу эмес, өзүнчө же 
болбосо өздөрү каалаган мамлекеттер менен гана бирге чечүүнү 
каалашкан. Мисалы, Версаль тынчтык келишими түзүлгөндөн 
беш жыл өтө электе эле РСФСР менен Германия сүйлөшүүлөрдү 
башташып (1922-жыл), натыйжада Версаль шарттарына каршы 
келген келишим түзүшкөн.

Версаль келишими түзүлгөндөн бир жыл өтпөй эле Түркия, 
Болгария, Венгрия, Румыния, Кытай жана башка мамлекеттер 
өздөрүнүн Советтик Орусияга карата мамилелерин кайрадан ка-
рап чыгышкан. Андан кийин 1921-1922-жылдарда АКШ, Англия, 
Франция жана Жапония тынч океандагы аралдарды бөлүштүрүү 
жана өз укуктарын биргелешип коргоо тууралуу келишимге кол 
коюшкан. Бир аз убакыттан кийин тогуз ири мамлекеттер Кы-
тайды таануу тууралуу келишим түзүшкөн, ошондой эле беш 
мамлекет Тынч океандагы аскердик күчтөрдүн тең салмактуулу-
гу жөнүндө келишим түзүшкөн. 
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Версальдагы улуттук кызыкчылыктары бузулган мамлекет-
тердин арасында согушта жеңишке жетишкендер да, жеңилген-
дер да, ошондой эле согушка катышпаган мамлекеттер да бар 
болгон. Алар ушул системанын принциптерин өз пайдасы үчүн 
пайдаланууга аракет кылышкан.

1922-1929-жылдардагы геосаясий мамилелерди жана мам-
лекеттер аралык байланыштарды анализдебесек да негизги тен-
денцияларды карап чыгуу зарыл.

Советтик Орусия антикоммунисттик бирикмеге (антиком-
мунисттик блок) мүчө болгон мамлекеттердин аракеттерине 
карабастан бардык кыйынчылыктарды жеңип, мурдагы Орус 
империясынын аймагында социалисттик революция жеңишке 
жетишип, пролетариат диктатурасы бийлик кылган мамлекет-
тин аймактары кеңейип, СССР түзүлгөн. Мына ушул нерсе ошол 
мезгилдеги эл аралык мамилелерди мүнөздөгөн негизги нерсе-
лердин бири болгон. Ошол жылдарда советтик режимге каршы 
жүргүзүлгөн күрөшкө алдыңкы мамлекеттердин баары – АКШ, 
Улуу Британия, Франция, Жапония, Италия, Польша жана башка-
лар кошулган. Алар Орусиянын ичиндеги жана башка социалист-
тик мамлекеттердеги контрреволюциялык күчтөрдү жигердүү 
абалга келтирүүгө аракет кылышкан. Бирок алардын бардык 
аракеттери натыйжа берген эмес. Социализмдин абалы бекем-
делип, анын аймактары 1939-жылга чейин Украинанын, Белору-
сиянын, Грузиянын, Азербайжандын, Өзбекстандын, Монголия-
нын жана башка мамлекеттердин эсебинен кыйла кеңейип, эл 
аралык изоляцияны жыртып өтүп, ошол мезгилде бүткүл дүйнө-
гө коркунуч жараткан фашисттик Германияга каршы күрөшүүчү 
борборлордун бирине айланган. 

Андан тышкары, СССРдын түзүлүшү, социалисттик кыймыл-
дын бара-бара бир өлкөнүн чегинен чыгып, бүткүл дүйнөгө жа-
йылышы, эл аралык коомчулукту Версаль тынчтык келишимин 
кайрадан карап чыгууга, советтик режимдеги өлкөлөрдү расмий 
түрдө таанууга жана алар менен тынчтыкта жашоонун жолдорун 
жана принциптерин издөөгө мажбур кылган. Ошондуктан 1934-
жылы СССР эл аралык коомчулук тарабынан мамлекет катары 
толук таанылып, Улуттар Лигасына кабыл алынган.
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1922-1939-жылдарда, Германия, Версаль-Вашингтон систе-
масынын тыйууларына карабастан кайрадан күчтөнүп, Версаль 
келишиминин талаптарына жана эл аралык нормаларга моюн 
сунууну каалабастан дүйнөнү кайрадан бөлүштүрүү үчүн күрөш 
баштаган. Мына ушул нерсе ошол кездеги эл аралык мамилелер-
ди жана дүйнөлүк геосаясатты аныктаган дагы бир тенденция 
болгон. Германия өзүнүн Биринчи Дүйнөлүк согушта жеңилге-
нине он жыл боло электе эле кайрадан күчтөнүп, Версаль-Ва-
шингтон системасы тарабынан түзүлгөн коллективдик коопсуз-
дук системасына шек келтирген.

Ошентип Германиянын дүйнөлүк гегемонияга умтулуусу ме-
нен Европанын негизги мамлекеттеринин коллективдик кооп-
суздук системасын түзүү аракеттеринин ортосундагы тирешүү 
бара-бара күчөп олтуруп, ошол мезгилдеги эл аралык мамиле-
лердин бардык чөйрөлөрүнө таасир тийгизе баштаган. Герма-
ниянын дүйнөнү кайрадан бөлүштүрүү үчүн баштаган күрөшү, 
континенталдык Европадагы жана бүткүл Евразиядагы үстөмдү-
гү аз убакыттын ичинде эле Европанын чек араларын аттап өтүп, 
башка континенттерге да жеткен. Ошентип Экинчи Дүйнөлүк со-
гушка даярдануу башталган. Германияда, Италияда жана Авст-
рияда кыска убакыттын ичинде эле фашисттик режимдер түзү-
лүп, Испания менен Францияда бийлик алмаштыруу аракеттери 
башталган. 1931– жылы, Жапония, Версаль тынчтык келишимин 
бузуп, Кытайга кол салган жана Маньчжурияны басып алган. Ан-
дан кийин 1933-жылы Улуттар Лигасынан чыгып, Испаниядагы 
италиялык интервенцияны колдогон. 1936-1937-жылдарда Гер-
мания, Италия жана Жапония биргелешкен Пакт түзүшүп, ошол 
кезде Испанияда фашисттик режимдин пайда болушуна тоскоол-
дук кылууга аракет кылган «Коминтерн» күчтөрүнө каршы ма-
кулдашылган иш-аракеттерди башташкан. 1936-жылы Гитлер 
немец аскерлерин Рейн аймагына киргизип, ал эми 1938-жылы 
Австрияны басып алган.

1922-1939-жылдарда мамлекеттер аралык байланыштарда 
жана коллективдик коопсуздукка байланышкан маселелерде ак 
ниеттүүлүк жана ишеним жо голуп, ар бир мамлекет өзүнүн жеке 
кызыкчылыктарынын чегинде гана аракет кылып, жашыруун 
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геосаясий жана дипломатиялык кадамдар мамлекеттер ара-
лык жүрүм-турумдун негизги нормаларынын бирине айланган. 
Мына ушулардын баары ошол кездеги эл аралык мамилелердин 
негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болгон. Эгер дүйнөнүн 44-мам-
лекетинин баары жана биринчи кезекте АКШ, Англия, Франция, 
СССР жана Жапония бир-бири жана Германия менен ачык жана 
принциптүү мамиледе болушканда Экинчи дүйнөлүк согушту 
токтотуп койууга болмок. Жогоруда айтылган мамлекеттердин 
ар бири өз кызыкчылыктарын гана ойлоп, Германия жана анын 
улутчул лидери Гитлер менен соодалашып, аны өзүнүн душман-
дарына каршы пайдаланууга аракет кылган. Чынында, АКШ, 
Улуу Британия жана Франция кандай жолдор менен болсо да 
Германияны Орусияга каршы багыттоого аракет кылышкан. Ал 
эми Орусия, тескерисинче, Германияны аларга каршы пайдала-
нууга ниеттенген. Жогоруда айтылган мамлекеттердин лидер-
лери тарабынан олуттуу лидер катары кабыл алынбаган Гитлер 
эки тарапты тең өз пайдасы үчүн пайдаланып, аларды ачык же 
жашыруун сүйлөшүүлөр аркылуу өз кызыкчылыктарына багыт-
таган. 

Германия менен болгон мамиледе эң жигердүү кадамдарды 
жасап, анын Версаль шарттарын бузуусуна түрткү берген мам-
лекет АКШ болгон. АКШ өзүнүн атаандаштары Франция менен 
Улуу Британияны алсыздандыруу үчүн Германияны пайдалануу 
боюнча геосаясий пландарды ойлонуштуруп жүрүшкөн. Бул жө-
нүндө кийинки бөлүмдөрдө кененирээк айтылат.

Ошентип, Германия, 30-чу жылдарда дүйнөдөгү мамлекет-
тер аралык карама-каршылыктарды пайдаланып жана мамле-
кеттерден биримдик түзүп, кайрадан өзүнүн мурдагы душманда-
рына ачык эле каршы чыга баштаган. Ошол мезгилдеги алдыңкы 
геосаясий күчтөрдүн Германиянын аракеттерин «байкамаксанга 
салып», унчукпай койгондугу жана ал аз келгенсип аны менен 
жашыруун сүйлөшүүлөргө баргандыгы Гитлерге андан бетер 
дем берип, германиялык аскерлер көп убакыт өтпөй эле Рейн 
аймагын жана Австрияны басып алып, Испанияга күч менен ки-
рип барышкан. Андан кийин Гитлер Франция менен Англияны 
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Чехословакиянын немецтер жашаган Судет аймагын Германияга 
кошуу же болбосо согуш ачуу дилеммасынын алдына коюп, алар-
ды 1938-жылдагы Мюнхен келишимине кол коюуга мажбур кыл-
ган. Ошол кезде, СССР, Чехословакиянын бөлүнүшүнө тоскоол-
дук кылууга аракет кылганы менен АКШ бул келишимге каршы 
чыккан эмес. Ошентип Германиянын аскерлери Чехословакия-
нын дээрлик жарымын басып алышкан. Мюнхен келишиминен 
кийин Германияга каршы күрөшө ала турган төрт мамлекеттин 
бири (Англия, Франция, АКШ жана СССР), тактап айтканда Анг-
лия, 1938-жылдын 30-сентябрында Гитлер менен «достук жана 
бир-бирине кол салбоо жөнүндө» жашыруун келишим түзгөн. 
Ошентип Англия өз кызыкчылыктарын коргоп, коркунучтуу 
Германияны өзүнүн атаандаштарына каршы багыттоого аракет 
кылып, Германияга Европадагы оккупациялык пландарын ишке 
ашырууга тоскоолдук кылган эмес. Англиянын бул кадамдары 
Францияны да Германия менен 1938-жылдын 6-декабрында жо-
горуда айтылган келишимге окшош келишим түзүүгө түрткү бе-
рип, ошол аркылуу өзүнөн коркунучту алыстатууга аракет кыл-
ган. 

Бул нерсе Гитлердин колун андан бетер бош койгон.
Франция менен Англиянын пикиринде, мындай өзүнчө же 

жашыруун келишимдер Гитлерге Чыгышка кол салууга жана 
Германия менен Орусиянын ортосунда согуш чыгуусуна шарт 
түзөт. Ушул мамлекеттердин ар бири согуштан пайда көрүүгө 
үмүттөнгөн. Алар өздөрүнүн каршылаштары (Германия менен 
Орусия) согушта алсызданышат жана ошонун натыйжасында Ев-
ропадагы геосаясий коркунучтар жок болот деп ойлошкон.

Англия менен Франция Германияны Чыгышка (СССРга) ба-
гыттоону каалаган, ал эми Гитлер алардын мындай ниеттерин 
эбин таап пайдаланган. Ал СССР менен жашыруун сүйлөшүүлөр-
дү баштап, 1939-жылдын 23-августунда 10-жыл аралыгында 
бир-бирине кол салбоо жөнүндө «Риббентроп-Молотов» аттуу 
пакт түзгөн. 

(Батышта бул келишимди улутчулдук-советтик пакт деп 
аташкан – А.Г). Андан тышкары, алар Кара деңизден Балтия де-
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ңизине чейинки 1914-жылдагы чек аралардын чегинде (Орус 
империясынын чегинде) аймактарды бөлүштүрүү жөнүндө жа-
шыруун келишим түзүшкөн. 

Жогоруда айтылган Пакттын протоколдорунун негизинде 
кошуна мамлекеттердин аймагында Германия менен СССРдын 
ортосунда буфердик зона түзүлгөн. Германияга Польша менен 
Литванын бир бөлүгү, СССРга – Финляндия, Эстония, Латвия, 
Батыш Украина жана Батыш Белоруссия өткөн. Германия Поль-
шаны басып алгандан кийин, 1939-жылдын 28-сентябрында 
Литванын аймагы да СССРдын таасир чөйрөсүнө өткөн. Ошентип 
Англиянын, Франциянын жана АКШнын Германиянын агрес-
сиясын СССРга багыттоо аракеттери натыйжалуу болгон эмес. 
Ошондон баштап Батыш Европада Франция деле, Улуу Британия 
деле, жадагалса АКШ жана Версаль тынчтык келишимине кол 
койгон 44-мамлекет деле Версаль-Вашингтон системасынын 
принциптери менен шарттарын көзөмөлдөөгө жана Германия 
менен анын шериктеринин «жашоо мейкиндиги» деп аталган 
концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-аракеттерине таасир бе-
рүүгө жөндөмсүз болгон.

Германия өзүнүн чыгыш фронтун СССР менен бир-бирине 
10-жыл бою кол салбоо жөнүндө келишим түзүү аркылуу кооп-
суз кылып, 1939-жылы Франция менен Англиянын таасири ас-
тындагы аймактарды басып алууга киришкен. Ошол эле жылы 
Испанияда германиялык-италиялык аскердик бирикмелер Анг-
лиянын, Франциянын жана СССРдын аскердик күчтөрүн жеңип, 
генерал Франконун режимин түзүшкөн. Ошентип Биринчи Дүй-
нөлүк согуш аяктагандан жыйырма жыл өткөндөн кийин адам-
зат өз тарыхындагы эң кандуу жана катастрофалык согушка ки-
ришкен.

1939-жылдын 1-сентябрында Германия Польшага кол салат, 
ал эми андан бир аз убакыт өткөн соң СССРга, тактап айтканда 
Батыш Украинага, Батыш Белорусияга, андан кийин Финляндия-
га жана Прибалтика өлкөлөрүнө кол салган. АКШ, Улуу Британия 
жана Франция мамлекеттери СССРды Улуттар Лигасынан чыга-
рып, Германияга согуш жарыялашкан. 



Геосаясат 441

Ошентип эл аралык мамилелердин Версаль-Вашингтон сис-
темасына чекит коюлган.

Согуш башталары менен коллективдик коопсуздук систе-
масы, Улуттар Лигасынын ишмердүүлүгү, ошондой эле эл ара-
лык укуктук-нормалардын чегинде түзүлгөн келишимдер жана 
макулдашуулар өз күчүн жоготуп, токтотулган. Германиянын 
шериги деп эсептелген Жапония Кытайдын чоң бөлүгүн басып 
алып, Алыскы Чыгышта СССРга каршы согуш баштаган.

Ошентип, алдыңкы мамлекеттердин 1922-1939-жылдарда-
гы эл аралык мамилелер системасындагы саясаты жана алардын 
коллективдик коопсуздуктун талаптарына, эл аралык укук нор-
маларына жана чогуу жашоонун Версаль-Вашингтон системасы-
нын алкагында макулдашылган цивилизациялык тартиптерине 
карата эки жүздүү мамилелери Европада жана бүткүл дүйнөдө 
дагы бир кандуу жана катастрофалык тирешүүгө алып келген. 
Мурда Улуттар Лигасынын курамында биргелешип иштеген 
44-мамлекет 1939-жылы кайрадан согушка катышууга аргасыз 
болушкан жана алар түзгөн эл аралык мамилелер системасы 
Экинчи Дүйнөлүк согушка орун бошоткон. Улуттар Лигасы рас-
мий түрдө дүйнөлүк согуштун аягына чейин иштегени менен, 
чынында, ал өз ишмердүүлүгүн 1939-жылы эле токтотуп койгон.

Потсдамдык мезгил: дүйнөлүк системанын 
жана геосаясий тирешүүнүн биополярдык 

моделине өтүү 

Экинчи Дүйнөлүк согуш башталгандан кийинки алгачкы 
20-айдын ичинде германиялык аскерлер Европанын түндүк-
батыш бөлүгүндөгү чоң эмес өлкөлөрдүн баарын, ошондой эле 
Балканды, Польшаны, Чехословакияны, Бельгияны, Голландия-
ны, Данияны, Норвегияны, Болгарияны, Албанияны жана Югос-
лавияны басып алып, өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө Венгрияны, 
Румынияны жана Финляндияны кошуп, Францияны багынууга 
мажбур кылышкан. 
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Германиянын аскердик машинасы бардык өлкөлөр дүн эко-
номикалык, аймактык жана адамдык ресурстарын алган.

1941-жылы Германия тараптан кол салуу болорун Англия 
менен СССР күтүшкөн. АКШ менен Европанын ортосундагы 
океандар жана Европанын АКШдан алыс жайгашкандыгы АКШ-
ны германиялык коркунучтан сактап турса да, АКШ баары бир 
Гитлердин тез аранын ичинде жетишкен ийгиликтерине тынч-
сызданып турган. Германиялык аскерлер 1941-жылы июньда 
СССРга кол салганда англо-америкалык саясий чөйрөлөр бир аз 
жеңилирээк дем ала башташкан. Бирок тынчтанууга эч кандай 
негиз жок эле.

Прогресске умтулган бүткүл адамзат жана бүт күл дүйнө элде-
ри, гитлеризмди өз көздөрү менен кө рүп, биригишип, ХХ-кылым-
дын ушул коркунучтуу көрүнүшүнөн кутулуу үчүн жалпы күрөш-
кө көтөрү лүшкөн. Алар фашизмди жеңүү тууралуу толук чечим 
кабыл алып, тез убакыттын ичинде бардык таптык жана идео-
логиялык келишпестиктерди жеңип, немецтик-италиялык-жа-
пониялык агрессияга каршы биргелешип күрөшүү үчүн антифа-
шисттик коалиция түзүшкөн. 1941-1942-жылдарда СССР, Англия 
жана АКШ тарабынан Гитлерге жана анын шериктерине каршы 
түзүлгөн аскердик-саясий бирикмеге согуштун жүрүшүндө дагы 
50-дөй кичи жана чоң мамлекеттер кошулган.

Антифашисттик коалициянын негизги максаты Европаны 
жана дүйнөнү немецтик баскынчылардан жана алардын шерик-
теринен бошотуу болгону менен эл аралык коомчулуктун тал-
куусунун негизги темасы согуштан кийинки мамлекеттер ара-
лык байланыштар жана мамилелер, биргеликте тынч жашоонун 
нормаларын калыбына келтирүү жана дүйнөдө коллективдик 
коопсуздук системаларын түзүү болуп калган. Мындай мезгилде 
бардык нерсе Германияга каршы согуштун алдыңкы катарында 
турган СССРдын, Англиянын жана АКШнын көз карашына жана 
алардын ортосундагы мамилелерден көз каранды болгон. Үч ири 
мамлекеттин ортосундагы дүйнөнүн жана эл аралык мамилелер-
дин согуштан кийинки тагдырына байланышкан алгачкы кеңе-
шүүлөр 
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1943-жылы тышкы иштер министрлеринин Москвадагы 
конференциясында болгон. Андан кийин ушул эле маселелер 
ошол эле жылдын 28-ноябрында жана 1-декабрында болуп өт-
көн мамлекет башчыларынын Тегерандагы конференциясында 
кеңири талкууланган. Бул конференцияларда согуштан кийинки 
Европадагы геосаясий маселелер жана дүйнөдөгү мамлекеттер 
аралык мамилелер боюнча кеңири пикир алмашуулар болгон.

Бул конференцияларда Англия менен АКШ төмөнкү нерсе-
лерди сунушташкан: согушта жеңилген Германияны Версаль-
Вашингтон системасына кайтаруу, мамлекеттердин согушка че-
йинки чек араларын жана аймактарын калыбына келтирүү жана 
алардын үстүнөн алдыңкы мамлекеттердин көзөмөлүн орнотуу, 
ошондой эле мамлекеттер аралык байланыштардын жаңы прин-
циптерин орнотуу. СССРдын талабына ылайык Европа элдерине 
алар өздөрүнүн көз карандысыз мамлекеттерин калыбына келти-
рип алуулары үчүн зарыл шарттарды түзүп берүү зарыл болгон, 
ошондой эле аларга мамлекеттик түзүлүштү, башкаруу принцип-
терин жана жетекчилер менен лидерлерди тандоодо эркиндикти 
жана өз алдынчалуулукту камсыздоо зарыл болгон.

1942-44 –жылдарда жогоруда айтылган үч мамлекет тең 
келечектеги Европадагы жана дүйнөдөгү геосаясий жана мам-
лекеттер аралык мамилелерге байланыштуу маселелерде өз-
дөрүнүн жеке, ошону менен бирге таптык-идеологиялык кы-
зыкчылыктарына жооп бере турган позицияны карманышкан. 
Немецтик фашизмден куткарылган өлкөлөрдө СССР пролетар-
дык диктатураны жана социалистчил бийликти орнотуп, аларга 
өзүнүн таасирин жайылтууга аракет кылган. Чынында бул согуш 
СССРга дүйнөлүк революция идеясын ишке ашырууга, социа-
лизмди жайылтууга жана изоляциядан бошонууга жакшы мүм-
күнчүлүк берген.

Согуш аяктарына жакын калганда СССР менен АКШнын ор-
тосундагы келечектеги таасир чөйрөсүн бөлүштүрүү үчүн кү-
рөш күчөгөн. Эки мамлекет тең өз тарабына мүмкүн болушунча 
көбүрөөк өлкөлөрдү тартып, ал өлкөлөрдө өздөрү каалагандай 
мамлекеттик бийликти орнотуу жана алардын келечектеги сая-
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сатына таасир берүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдала-
нышкан. 

Бүткүл Чыгыш Европа СССРдын таасири астында турган 
жана бул аймакта пайда болуп турган улуттук-боштондук кый-
мылдарды жана жаңы режимдерди СССР көзөмөлдөп турган. 

Ал эми АКШ Батыш Европага СССРды киргизбөө үчүн өзүнүн 
ал жактагы таасирдүүлүгүн сактап турган. 

Бирок Экинчи Дүйнөлүк согуштун аякташы жана келечекте-
ги дүйнөнүн тагдырын аныктоо зарылдыгы АКШнын, СССРдын 
жана Англиянын мамлекеттик жетекчилерин 1945-жылдын фев-
раль айында Ялтада, ал эми ошол эле жылдын июль-августунда 
Потсдамда жолугушууга аргасыз кылган.

Экинчи Дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Европада жана 
Америкада гана эмес, бүткүл дүйнөдө коопсуздуктун жана эл 
аралык мамилелердин жаңы геосаясий системасын түзүү зарыл-
дыгы пайда болгон. 

Ошентип Жапония менен согуш аягына чыга элек болсо да 
СССР, Англия жана АКШнын ортосунда жаңы дүйнөлүк тартип 
жана мамлекеттер аралык геосаясий мамилелердин жаңы систе-
масын түзүү боюнча талкуулар башталган. 

Эл аралык мамилелердин жаңы системасында Вестфаль 
жана Версаль-Вашингтон модельдеринин айрым принциптери 
сакталгандыгы менен ал дүйнөлүк саясатка биполярдык систе-
маны (СССР менен АКШнын аскердик-саясий үстөмдүгүнө негиз-
делип, алардын дүйнөлүк супердежавалык укугун бекиткен сис-
тема) алып келген. 

Мындай системанын түзүлүшү Экинчи Дүйнөлүк согушка ка-
тышкан башка мамлекеттерди да эки лагерьдин бирин тандоого 
түрткү берген. Бир топ мамлекеттер согуш учурунда эле социа-
листтик өнүгүү жолун тандап, СССРдын айланасына бириге баш-
ташкан, ал эми башка мамлекеттер СССР тараптан келе турган 
коркунучтан жана социалисттик революциянын мүмкүнчүлүк-
төрүнөн чочулап, капиталисттик өнүгүү жолунун негизги кый-
мылдаткыч күчү болгон АКШнын айланасына бириге башташ-
кан. 
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Эки лагерьдин – АКШ менен СССРдын лидерлери тең Экин-
чи Дүйнөлүк согуш учурунда эле дүйнөнүн келечектеги саясий 
картасын аныктоо, өздөрүнүн геостратегиялык коопсуздугун 
камсыздоо жана өздөрү жетектеген аскердик-саясий блоктордун 
географиясын кеңейтүү жөнүндө кам көрүп коюшкан. Ошондук-
тан тез аранын ичинде эле мамлекеттер аралык бирикмелер, 
ошондой эле келечектеги тирешүүнүн жана кансыз согуштун 
пландары түзүлүп, идеологиялык жана согуштук-саясий күрөш-
түн багыттары жана анын камтый турган чөйрөлөрү аныкталган. 

Согуш аяктагандан кийин Европада түзүлгөн жаңы күч бор-
борлору дүйнөдөгү геосаясий күчтөрдүн өз ара байланышын то-
лугу менен өзгөртүп, алар таасир бере турган жаңы чөйрөлөдү 
аныктаган.

СССРдын согуштан кийинки мезгилдеги согуштук-страте-
гиялык жана геосаясий мүмкүнчүлүктөрү согушка чейинки мез-
гилге салыштырмалуу дагы көбүрөөк бекемделген.

Чынында, Потсдам конференциясында геосаясий күчтөрдүн 
империялар аралык көп полярдуу тең салмактуулугуна негиз-
делген мурдагы дүйнөлүк геосаясий түзүлүш ири державалар-
дын ортосундагы эки полюстук тирешүүнүн жаңы системасы 
менен алмаштырылган.

Ири державалардын айланасына бириккен өлкө лөрдүн орто-
сунда таптык-идеологиялык жана согуштук тирешүүлөр күчөп, 
алар Европада үстөмдүккө жети шүүгө умтулуудан тышкары өз-
дөрүнүн таасирин Европадан башка аймактарга да жайылтууга, 
ошондой эле өздөрүнүн тарапташтарын Азияда, Африкада жана 
Америкада да көбөйтүүгө аракет жасашкан. Мына ушул нерселер 
эки полюстук тирешүүнүн негизги мүнөздүү белгиси болуп са-
налат. 

Өлкөлөр согуш учурунда эле эки лагерьге бөлүнө баштаганы 
менен мындай бөлүнүүнүн уюштурулушуна жана толук калыпта-
нышына он жылдай убакыт кеткен.

Дүйнөдөгү 50-өлкөнүн өкүлдөрү болгон тышкы иштер ми-
нистрлери согуштун аякташына бир нече күн калганда Америка-
нын Сан-Франциско шаарына чогулушуп, мамлекеттердин жана 
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элдердин согуштан кийинки коллективдик коопсуздугу, мамле-
кеттер аралык тирешүүлөр жана кызматташтык, согуштан ки-
йинки чек аралар жана социалдык-экономикалык маселелерди 
комплекстүү түрдө талкуулоого киришкен. Конференциянын ка-
тышуучулары кызуу талкуулардан кийин, 1945-жылдын 26-ию-
нунда, Бириккен Улуттар Уюму деген аталыштагы эл аралык 
түзүм негиздөө жөнүндө жарыя кылышып, анын Уставына кол 
коюшкан.

БУУнун Уставына кол коюу эл аралык мамилелер система-
сын түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн тарыхындагы жаңы мезгилдин 
башталышы болгон. Эл аралык мамилелердин тарыхында тең-
дик, элдердин өз тагдырын өз алдынча аныктоо укугу, мамле-
кеттин ички иштерине тышкы күчтөрдүн кийгилишүүсүнө жол 
бербөө, чыр-чатак маселелерин тынч жолу менен чечүү жана 
башка ушул сыяктуу фундаменталдык тартиптер жана принцип-
тер биринчи жолу дал ушул БУУнун уставында чагылдырылган. 
Уставда БУУнун максаты, бул уюмдун укуктары, анын алдында 
турган тапшырмалар жана аларды аткаруу механизмдери чагыл-
дырылган.

Ошентип, 1648-жылдагы Вестфаль келишиминен башталган 
эл аралык мамилелер системасынын тарыхы Экинчи Дүйнөлүк 
согуштан кийин Ялта-Потсдам тынчтык келишимдеринин жана 
БУУнун түзүлүүсү, ошондой эле бул уюмга кыска убакыттын 
ичинде дүй нө нүн дээрлик бардык мамлекеттеринин кирүүсү ме-
нен аяктаган. 

1945-жылдан баштап 1991-жылы СССРдын жана со циалисттик 
лагерьдин кыйрашы менен аяктаган ошол мезгилдин эң негизги 
маселеси СССР менен АКШнын ортосунда башталган идеология-
лык тирешүү жана жарыша куралдануу болгон. Ал тирешүүгө дүй-
нө мамлекеттеринин жана элдеринин үчтөн эки бөлүгү катышкан. 
Ар бир тарап согуш учурунда жана согуш аяктагандан кийин өзү-
нө алган милдеттерди, макулдашууларды жана келишимдерди 
тез эле унутуп, буза баштаган. Ал милдеттер, макулдашуулар жана 
келишимдер биргеликте тынч жашоого, коллективдик коопсуз-
дукка жана тынчтыкка жетишүү максаттарын көздөгөн. 



Геосаясат 447

Экинчи Дүйнөлүк согушка катышкан өлкөлөрдүн баары өтө 
чоң материалдык, моралдык жана адамдык жоготууларга дуушар 
болушкан. Согуш өтө жаман издерди калтырып кеткен. Шаарлар 
менен айылдар урандыларга айланган, материалдык-маданий 
объекттер жер менен жексен кылынган жана он миллиондогон 
адамдар каза болгон. Дагы бир дүйнөлүк согуш мындан да корку-
нучтуу жана мындан да оор кесепеттерди алып келерин адамзат 
мындан ары түшүнүп калган. Бирок ошого карабастан СССР менен 
АКШнын дүйнөлүк үстөмдүккө жетишүүгө умтулуусун жана алар-
дын ортосундагы идеологиялык тирешүүнү эч ким токтото алган 
эмес.

Согуш учурунда оор согуштук техника жана ок-дарылар, ошон-
дой эле танкалар менен учактар өтө көп көлөмдө жасалган. Бирок 
согуштан кийин алардын баары жок кылынып же кыскартылбас-
тан, тескерисинче көбөйтүлө баштаган. Мамлекеттер жаңы согуш-
тук системаларды, ошондой эле жалпы кыргындоо куралдарын ой-
лоп чыгууда бир-бири менен жарыша башташкан.

Жакында эле антигитлердик коалицияда бирге жүрүп, бир-
бирине шерик болгон СССР менен АКШ эми бир-бирине ишенбей, 
кыска убакыттын ичинде эле душмандарга айланышкан. Бул ти-
решүүгө Европанын жана дүйнөнүн башка мамлекеттеринин да 
катышуусу эң жаман нерсе болгон.

СССРдын жана социализмдин кадыр-барктуулугунун өсүшү 
АКШны жигердүү абалга келтирип, тез аранын ичинде тийиштүү 
кадамдарды жасоого мажбур кылган. Отуз жылдык изоляциядан 
кийин Советтер Союзунун эл аралык аренада ушундай бийик ка-
дыр-барктуулукка жетишүүсү жана анын «дүйнөлүк социалист-
тик революцияларды» жетектөөсү АКШны олуттуу аракет кы-
лууга мажбур кылган. 

Согуш учурунда СССРдын экономикасы начарлап калганы 
менен согуштан кийинки мезгилде ал кайрадан жанданган. Ошол 
эле учурда АКШ деле согуштан кийинки мезгилде согуштук, эко-
номикалык жана финансылык мүмкүнчүлүктөрү жагынан эң 
кубаттуу өлкөгө айланган. АКШ 1945-жылы атомдук бомбага ээ 
болгондон кийин дүйнөдөгү гегемон-өлкөгө айланган деп айтса 
да болот.



Али Гасанов448

Дүйнө мамлекеттеринин алдында дилемма пайда болгон. 
Бир жагынан адамдар тең укуктуу болушу керек экенин, алар 
тынчтыкта жана жыргалчылыкта жашашы керек экенин жана 
мамлекеттердин арасында тынч кызматташтык болушу керек 
экенин жарыялаган СССР турса, экинчи жагынан мамлекеттерге 
жана элдерге чыныгы экономикалык жана финансылык жардам 
көргөзүүгө, ошондой эле алардын эркин тандоосун ишке ашы-
рууга жардам берүүгө даяр болгон АКШ турган. АКШ өздөрүнүн 
«Маршаллдын планы» деп аталган белгилүү планынын алка-
гында «европалык мамлекеттердин бузулган экономикасын ка-
лыбына келтирүү» максатында Батыш Европага чоң грант берүү 
идеясын ишке ашыра баштаганын эске алганда, Европа абдан 
жооптуу тандоонун алдында болуп калганы түшүнүктүү болот. 

Франция, Германия жана Жапония сыяктуу мамлекеттер-
дин мурдагыдай алдыңкы мамлекеттер болбой калышы жана 
АКШ менен СССРдын алдыңкы мамлекеттерге айланышы ушул 
эки мамлекеттердин ортосунда тирешүүнүн пайда болушуна 
шарт түзгөн нерселердин бири болгон. Мурда дүйнөнүн алдың-
кы өлкөлөрү болгон мамлекеттер эми эл аралык мамилелерге 
мурдагыдай таасир тийгизе албай калгандыгы АКШга жакканы 
менен СССРдын жаңы абалы таптакыр жаккан эмес. АКШ Улуу 
Британияга, Францияга, Германияга, Жапонияга, Кытайга жана 
башка мамлекеттерге кандай мамиле кылса, СССРга деле ошон-
дой мамиле кылган жана ошондуктан СССРдын экинчи полюс-
тун башында тургандыгы, эл аралык мамилелерде өзүнүн өзгөчө 
абалын көргөзгөндүгү, ошондой эле АКШнын жана башка лидер-
мамлекеттердин көз караштары жана иш-аракеттери менен ма-
кул болбогондугу АКШ үчүн жаңы жана таптакыр башкача көрү-
нүш болгон. 

АКШнын пикиринде, социализм идеологиясын жана Евро-
паны немецтик оккупациядан бошотуучу катары «оң имидж-
ди» эске албаганда, СССРдын лидер болушуна эч кандай негиз 
болгон эмес. АКШ 1945-жылы өзүнүн согуштук, экономикалык, 
финансылык жана эмгектик ресурстары боюнча дүйнөдөгү эң 
күчтүү ири держава болуп турган. АКШнын геосаясатчылары 
адамзаттын аң-сезимине дүйнөлүк саясаттын жана эл аралык 
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мамилелердин мазмунун, ошондой эле адамзаттын жана мамле-
кеттер аралык байланыштардын өнүгүүсүн дал ушул АКШ анык-
тап, жөнгө салышы керек жана ошондой учурда гана адамзат 
үчүн жакшы болот деген идеяны сиңдирүүгө аракет кылышкан. 
АКШнын дүйнөлүк лидер деген статуска ээ болушуна, анын каа-
лоолорунун толук ишке ашырылышына, ал коргологон капита-
листтик дүйнөгө жана дүйнөдө эркин-атаандаштык экономика-
нын жайылышына жалгыз гана СССР тоскоолдук кылып турган. 
Мына ошондуктан АКШ өзүнүн жана өзүнүн шериктеринин ма-
териалдык, руханий жана идеологиялык ресурстарын жигердүү 
абалга келтирип, Советтер Союзуна каршы идеологиялык күрөш 
жана «кансыз согуш» баштаган. СССР да жөн турбастан өзүнүн 
жана башка социалисттик өлкөлөрдүн саясий, экономикалык 
жана идеологиялык ресурстарын жигердүү абалга келтирип, 
1945-жылдан баштап бүткүл дүйнөдө өзүнүн антикапиталист-
тик жана антиамерикалык ишмердүүлүгүн кү чөтө баштаган.

Согуш учурунда АКШда атомдук курал жасалып, ал Жапо-
нияда пайдаланылган. Мындай куралды АКШ өзүнүн дүйнөлүк 
үстөмдүккө ээ болуу максатына жетүү үчүн идеологиялык ыкма 
катары пайдаланган. Мына ушул нерсе да СССР менен АКШнын 
ортосундагы тирешүүнү курчуткан дагы бир фактор болуп сана-
лат. АКШнын өкмөтү бул чоң илимий ачылышты өз элинин жана 
бүткүл адамзаттын өнүгүүсүнө багытталган нерсе, ошондой эле 
цивилизациялык жашоонун жана коллективдик коопсуздуктун 
нормаларын бузуп, жер шарында тынчтыктын орношуна тос-
коолдук кылган мамлекеттерге басым көргөзүүчү курал катары 
эмес, өзүнүн дүйнөлүк үстөмдүккө ээ болууга жана СССРдын дүй-
нөдөгү таасирин азайтууга жардам берүүчү каражат катары пай-
даланган. 

АКШнын мындай аракеттери СССРды да тийиштүү кадамда-
ды жасоого түрткү берген. Ал эми мындай нерсе жаңы коркунуч-
тардан кабар берип турган. 

1946-жылдан баштап СССР менен АКШнын ортосундагы ти-
решүү күчөгөн. Ар бир тарап согуштан кийинки коллективдик 
коопсуздуктун нормаларын, принциптерин жана шарттарын өз 
кызыкчылыгынын чегинде гана пайдаланууга умтулган. Өзүнүн 
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атомдук куралы, экономикалык жана финансылык артыкчылы-
гы менен пайдаланган АКШ өзүнүн айланасына батыш европа-
лык өлкөлөрдү бириктирип, өзүнө дүйнөнү социализмге жана 
СССРга байланышкан коркунучтан сактоо миссиясын алган. 
Ошол эле учурда Советтик Союз капитализм менен күрөшүү жана 
дүйнөлүк пролетардык революцияны ишке ашыруу миссиясын 
алып, жакында эле социалисттик өнүгүү жолуна түшкөн өлкө-
лөрдүн «каршылык көргөзүү кыймылын» жетектеген. Ошентип 
1941-1945-жылдарда бир-бири менен шерик болгон СССР, АКШ, 
Улуу Британия, Франция жана башка мамлекеттер эми каршы-
лаш-өлкөлөр катары бир-бирине каршы чыга башташкан. Ев-
ропанын өзүндө жана ошол мезгилге чейин Улуу Британиянын, 
Франциянын, АКШнын, Германиянын, Жапониянын жана СССР-
дын таасири астында болгон Азия, Африка жана Латын Америка 
мамлекеттеринин жана элдеринин аймактарында улуттар ара-
лык идеологиялык тирешүү жана «кансыз согуш» башталган.

1945-жылы АКШда президент Рузвельттин ордуна Трумэн 
келип, анын геостратегиялык доктринасынын алкагында СССР-
га жана анын Европага таасир берүүсүнө каршы күрөш андан бе-
тер күчөгөн. 1947-жылдан баштап АКШ өзүнүн таасир чөйрөсүнө 
кирген европалык өлкөлөргө «Маршалл Планынын» алкагын-
да жардам берүүнү күчөтүп, СССРды оор дилемманын алдына 
коюшкан. Анткени СССР же АКШнын финансылык артыкчылы-
гын жана ошону менен бирге анын дүйнөдө үстөмдүк кылуусун 
моюнга алышы керек болгон же дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн 
АКШга каршы бирикме түзүшү керек болгон. 

СССР экинчи жолду тандап алгандыгы үчүн идеологиялык 
тирешүү андан бетер күчөгөн. Советтик өкмөт АКШнын «Мар-
шалл Планынын» алкагында сунушталган финансылык-эконо-
микалык жардамынан өзү да баш тартып, социалисттик өнүгүү 
жолун тандаган Польшаны, Румынияны, Чехословакияны, Югос-
лавияны жана Венгрияны да баш тартууга мажбурлаган. Ошен-
тип 1947-жылдан баштап Европада эки системанын ортосунда 
ачык эле «кансыз согуш» башталган. 

Мурдагы шериктер тарабынан (СССР, АКШ, Улуу Британия, 
Франция) Германияны көзөмөлдөө максатында түзүлгөн төрт 
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тараптуу байкоочу комиссия 1948-жылдын март айында тарка-
тылган. АКШ, Улуу Британия жана Франция буга чейин эле Гер-
маниянын аймагындагы өздөрүнүн оккупациялык зоналарын 
бириктирип коюшкан. Ошонун негизинде 1949-жылы Германия 
Федеративдик Республикасы түзүлгөн. Ошол эле жылы анын 
Конституциясы кабыл алынган. СССР да жөн турбастан өзүнүн 
Германиядагы «оккупациялык зонасында» Германия Демокра-
тиялык Республикасы деген аталыштагы мамлекет түзүп, анын 
башкаруу системасын негиздеген. Берлин, Германия жана алар-
дын артынан бүткүл Европа каршылашуу зоналарына бөлүнгөн.

Андан кийин СССР өзүнүн атомдук бомбасын жасагандыгын 
жана аны алгачкы жолу сынап көргөндүгүн бүткүл дүйнөгө жа-
рыялаган (1949). Советтик Союз тарабынан өзөктүк куралдын 
жасалышы дүйнөлүк коомчулукту жалпы кыргындоо куралына 
ээ болгон эки идеологиялык полюстун ортосунда мүмкүн боло 
турган согуштун кесепеттери жөнүндө кайрадан ойлонууга маж-
бур кылган.

1945-жылы БУУнун ичинде өзөктүк (ядролук, атомдук) энер-
гияны көзөмөлдөө боюнча атайын комиссия түзүлүп, ал комис-
сияга Коопсуздук Кеңешинин бардык мүчөлөрү киргени менен 
алар СССР тарабынан атомдук сырлар үйрөнүлүп, атомдук бомба 
жасалганга чейин бул багытта эч кандай практикалык иштерди 
жасай алышкан эмес. 

АКШнын ядролук монополиясына чекит коюлгандан кийин 
гана СССРдын «атомду тынчтык максатында гана пайдалануу за-
рыл» деген талаптары эске келе баштаган. Буга чейин СССРдын 
жогоруда айтылган талабы ар кандай себептер менен кийинкиге 
жылдырылып келген. Эки тарап тең БУУнун отурумдарында жана 
сессияларында бир-бирин күнөөлөп, жарыша куралданууну ток-
тотуу боюнча натыйжалуу чараларды көрүүнү жана бир-бирине 
болгон ишенбөөчүлүктү жок кылууну каалашкан эмес. Чынында, 
ошол жылдарда, АКШ, Түндүк атлантикалык блок (НАТО) түзүү 
боюнча жашыруун иштерди жүргүзгөн, ал эми СССР социалист-
тик өлкөлөрдүн согуштук бирикмесин, тактап айтканда Варшава 
Келишими Уюмун (ВКУ) түзүү боюнча жашыруун иштерди жүр-
гүзгөн.
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БУУнун иш-аракеттери эки тараптын тынч жашоо, эл аралык 
укук нормаларын сактоо, жалпы тынчтыкты биргелешип коргоо 
жана коллективдик коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү бир-
бирине ишенбөөчүлүктү бара-бара жоюп, анын ачык конфликтке 
айланып кетишине жол берген эмес. БУУнун 1945-1954-жылдар-
дагы көптөгөн сессияларында жана отурумдарында эл аралык 
коопсуздук маселеси жана карама-каршы полюстарга таандык 
өлкөлөрдүн бир-бирине сый мамиле кылуусу тууралуу маселе 
көп жолу көтөрүлгөн. Мындай сессиялар маанилүү натыйжалар-
ды алып келген жана Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин пайда 
болгон оор абалдын жеңилдешине жардам берип, жалпы кыр-
гындоо куралынын өндүрүлүшүнүн жана жалпы куралдануу 
процессинин токтотулушуна түрткү берген.

1954-жылы эл аралык мамилелердин системасы бар экенди-
гин жана бул системада БУУнун орду чоң жана маанилүү экенди-
гин далилдеген окуя болгон. БУУнун Генералдык Ассамблеясы-
нын IХ-сессиясында эки маанилүү документке кол коюлган: 

1) Куралдын бардык түрлөрүн жана куралдуу күчтөрдүн баа-
рын эки тараптуу түрдө кыскартуу, аларды пайдаланууну чектөө 
жана тартипке келтирүү;

2) Куралды кыскартуу, ошондой эле атомдук, нейтрондук 
жана башка жалпы кыргындоо куралдардын түрлөрүн пайдала-
нууга тыйуу салуу жөнүндө Эл аралык Конвенция.

Генералдык Ассамблея БУУга мүчө-мамлекеттердин баары-
нын атынан согуштан кийин биринчи жолу токтом кабыл алган. 
Ал токтомго ылайык дүйнөдө жарыша куралдануу токтотулуп, 
куралдануу жана куралдуу күчтөр кыскартылышы керек болгон, 
ошондой эле жалпы кыргындоо куралдарына тыйуу салынып, 
бул талаптардын аткарылышы катуу көзөмөлгө алынышы керек 
болгон. Бул токтомдо ошондой эле келечекте бул маселелерге 
байланыштуу атайын эр аралык конвенция жана эл аралык кө-
зөмөлдөөнүн натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу зарыл экен-
диги айтылган.

Бирок БУУнун мындай кадамдары деле АКШ менен СССРдын 
ортосунда күчөгөн жана эл аралык мамилелердин алдыңкы ба-
гытына айланган күрөштү токтото алган эмес. Бул эки мамле-
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кетти коллективдик же жеке коопсуздук маселелери тынчсыз-
дандырган эмес. Маселе жеңиш ким тарапта болорунда турган, 
социалисттик идеялар менен куралданган СССР тараптабы же 
капиталисттик жол менен жүргөн АКШ тараптабы? Америка 
Кошмо Штаттары СССРды анын согушка чейинки чек араларына 
сүрүүгө, Чыгыш Европанын социализмдик багыттагы өкмөттө-
рүн жана кыймылдарын муунтууга, ошондой эле социализмдин 
Европага жана бүткүл дүйнөгө жайылышына жол бербөөгө ум-
тулган. Ал эми СССР АКШны жана аны менен кошо капиталист-
тик системанын баарын начарлатууга, социализмге багыт алган 
мамлекеттердин санын көбөйтүүгө жана алардын географияла-
рын бара-бара кеңейтүүгө умтулган.

Бул эки мамлекет тең Европада ар түрдүү аскердик, саясий 
жана экономикалык бирикмелерди түзүү кыймылдарын башта-
шып, ал бирикмелерге мүмкүн болушунча көбүрөөк мамлекет-
терди кошууга аракет кылышкан. 

АКШ Европадагы улуттук-боштондук кыймылдарын жана 
көз карандысыздык үчүн күрөштөрдү «Трумэндин доктрина-
сы»1, «Маршалл Планы»2 жана башка ушул сыяктуу ар түрдүү 
долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу муунтуп, мурда Улуу Бри-
таниянын таасири астында болгон өлкөлөрдүн СССР тарапка 
бурулуусуна жол бербөөгө аракет кылган. Советтер Союзу Евро-
панын элдерин жана мамлекеттерин башка өлкөлөрдүн таасири-
нен чыгып, өздөрүнүн өнүгүү жолун аныктоого жана социализм 
жолуна түшүүгө чакырып, аларга колдоо көргөзгөн.

1947-жылы Батыш Европанын бир топ алдыңкы өл көлөрү 
АКШнын «Маршалл Планына», ал эми 1948-жылы Улуу Брита-
ния тарабынан сунушталган «Батыш бирикмесине» кошулуш-
кан. 1948-жылдын 17 мартында Франция, Бельгия, Голландия, 
Улуу Бри тания жана Люксембург мамлекеттери Брюссельде 

1 Бул план европалык мамлекеттерди, ошонун ичинде Түркияны жана Гре-
цияны СССРдын таасиринен согуштук жол менен сактоо максатын көздөгөн. 

2  Маршалл Планы европалык мамлекеттерге алардын согуш учурунда 
кыйратылган экономикасын калыбына келтирүү үчүн финансылык жардам 
көргөзүүгө багытталып, аларды экономикалык жактан АКШга көз каранды кы-
луу максатын көздөгөн.
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«Түндүкатлантикалык пакт» деп аталган 50-жылдык келишим-
ге кол коюшуп, коллективдик коопсуздук системасын түзүшкөн. 
Андан кийин 1949-жылдын 4-апрелинде Вашингтондо АКШнын 
демилгеси менен 12-мамлекеттин ортосунда, тактап айтканда 
АКШнын, Улуу Британиянын, Франциянын, Италиянын, Кана-
данын, Бельгиянын, Голландиянын, Португалиянын, Даниянын, 
Норвегиянын, Исландиянын жана Люксембургтун ортосунда 
«Түндүкатлантикалык блок» (НАТО) түзүү жөнүндө келишимге 
кол коюлган. 1952-жылы бул келишимге Түркия жана Греция ко-
шулган, 1955-жылы ФРГ, кийинчерээк батыш европалык мамле-
кеттер кошулган. АКШ жана анын НАТО боюнча шериктери бул 
уюмду түзүү эл аралык укуктук нормаларга туура келерин жана 
БУУнун Уставында каралган коллективдик тынчтыктын жана 
коопсуздуктун камсыздалышына түрткү берерин жарыялашка-
ны менен СССР жана анын тарапташтары мындай кадамга олут-
туу түрдө каршы чыгып, жооп катары тийиштүү чараларды көрө 
башташкан.

1947-жылы СССР жана анын социалисттик өлкөлөрү амери-
калык «Маршалл Планынан» баш тартышкандан кийин өздөрү-
нүн альтернативдик планын түзүшкөн. Ал план боюнча «Эконо-
микалык жактан өз ара жардамдашуу» деген аталыштагы уюм 
түзүлүп, социалисттик өнүгүү жолун тандап алган өлкөлөргө 
экономикалык жактан жардам берүү каралган. 1949-жылдын 
25-январында Москвада бул жөнүндө жарыя кылынып, бул уюм-
га СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия 
жана Германия Демократиялык Республикасы кирген. Буга жооп 
иретинде Батыш өлкөлөрү өздөрүнүн СССРга карата жүргүзгөн 
саясатын Чыгыш Европанын социалисттик өлкөлөрдүн баары-
на жайылтышкан. Кийинчерээк бул уюмга Монголия, Вьетнам 
жана Куба кирген. Ошентип Чыгыш Европанын Батыштан обо-
чолотулган өлкөлөрү СССР менен гана соодалык-экономикалык 
мамиледе болууга аргасыз болуп калышкан. Бул уюмдун түзүл-
гөндүгү, бир жагынан, социалисттик өлкөлөрдүн ортосунда ин-
теграцияны, башкача айтканда ар тараптуу мамилелерди жак-
шыртса, экинчи жагынан Батыш мамлекеттерине 1949-жылдын 
5-майында Европа Кеңеши деген аталыштагы уюм түзүүгө жана 
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анын алкагында ички байланыштарын бекемдөөгө түрткү бер-
ген. Башында бул уюмга 10-мамлекет – Улуу Британия, Бельгия, 
Дания, Ирландия, Италия, Люксембург, Голландия, Норвегия, 
Франция жана Швеция кирген, кийинчерээк Греция, Түркия, 
Австрия, Исландия, ФРГ, Испания, Португалия жана Швейцария 
кирген. АКШ жана Батыш өлкөлөрү НАТО бирикмесин (блогун) 
түзүшкөндөн кийин СССР жетектеген социалисттик өлкөлөр 
буга жооп иретинде «Варшава Келишими Уюмун» (1955) түзүш-
көн жана ал уюмга СССР, Польша, Болгария, Венгрия, ГДР, Румы-
ния жана Чехословакия кирген.

Ошентип АКШнын аскерлеринин Батыш Европада жай-
гаштырылуусу НАТО тарабынан мыйзамдаштырылган, ал эми 
СССРдын армиясынын Чыгыш Европа өлкөлөрүндө жайгашты-
рылуусу Варшава Келишими Уюму тарабынан мыйзамдашты-
рылган. Мунун баары бул эки мамлекеттин Европадагы аскер-
дик тирешүүсүн андан бетер күчөткөн.

Кансыз согуш мезгилиндеги геосаясий 
мамилелер 

Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин түзүлгөн БУУ эл аралык 
мамилелер системасын жөнгө салууда жана цивилизациялык жа-
шоо нормаларын бекемдөөдө олуттуу фактор болуп калган. Би-
рок ошого карабастан ал СССР менен АКШ жетектеген эки систе-
манын – социализмдин жана капитализмдин «ким кимди жеңет» 
деген принципке негизделген тирешүүсүн токтото алган эмес. 
Бул тирешүү кийинчерээк саясий адабиятта «кансыз согуш» деп 
аталып калган. Бирок 1950-1990-жылдардагы эл аралык мами-
лелер өтө татаал болгондугуна карабастан жер-жерлерде гана 
болгон кээ бир куралдуу кагылышууларды эске албаганда жаңы 
глобалдык согуш болгон эмес. Мына ушул нерсе ошол мезгилдин, 
тактап айтканда «кансыз согуш» мезгилинин оң жагы болгон. 
Эки системанын тирешүүсү глобалдык согушка айланып кетпе-
гендигинин себеби БУУнун жана анын Коопсуздук Кеңешинин 
ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгон. БУУ талаш маселелердин 
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сүйлөшүүлөр жана оперативдик кийгилишүү аркылуу чечили-
шин камсыздаган.

1950–1953-жылдардагы Түндүк жана Түштүк Кореянын ор-
тосундагы согуш, ошондой эле АКШ, Кытай жана СССРдын орто-
сундагы курчуп кеткен мамилелер БУУну эл аралык мамилелер 
системасынын негизги кепили катары олуттуу сыноодон өткөр-
гөн алгачкы окуя болгон. Бирок аталган конфликт олуттуу ара-
кеттердин жана БУУнун кийгилишүүсүнүн натыйжасында жөнгө 
салынган.

Мындан тышкары, БУУнун ишмердүүлүгү жана эл аралык 
мамилелер системасын жөнгө салуучу укуктук нормалар элдерге 
жана мамлекеттерге согуштан кийин колониалдык эзүүдөн бо-
шонуп, көз карандысыздык жолуна түшүү үчүн жакшы шарттар-
ды жараткан. 

Бирок колониализмден бошонгон мамлекеттер жана элдер 
дароо эле тиги же бул идеологиялык лагерьдин таасирине ка-
былып, эл аралык мамилелер чөйрөсүндө СССРдын же АКШнын 
камкордугун издешкен. Бирок эл аралык система жогоруда ай-
тылган кемчиликтерге карабастан иштеп турган жана эл аралык 
мамилелердин ачык конфронтацияга айланып кетишине тос-
коолдук кылган. 

«Кансыз согуш» мезгилинде экономикалык, саясий жана 
аскердик бирикмелер көп түзүлүп, геосаясий күрөш дал ушул 
бирикмелер аркылуу жүргүзүлгөн. Мындай бирикмелердин 
арасынан эң маанилүүлөрү албетте НАТО жана Варшава Кели-
шими Уюму болгон. Эки тарап тең ачык куралдуу кагылышууга 
баруудан этияттанганы менен бир-бири менен катуу экономика-
лык, идеологиялык жана саясий согуш жүргүзүп турушкан.

Ошол мезгилде Азия, Африка жана Латын Америка элде-
ри БУУнун, СССРдын жана АКШнын ар тараптуу жардамдарын 
пайдаланып, колониалдык бийликтерден бошонушкан жана өз-
дөрүнүн көз карандысыз мамлекеттерин куруу жолуна түшүш-
көн. Бул дагы ошол мезгилдин мүнөздүү белгиси болуп саналат. 
Ошол мезгилге чейин Европа мамлекеттеринин, Жапониянын, 
Кытайдын жана АКШнын колониялары болуп эсептелген бул 
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элдер эми көз карандысыздыкка ээ болушкан. Мындай «жаңы» 
мамлекеттерге Индонезия, Бирма, Индия, Пакистан, Бангладеш, 
Филиппины, Непал, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Сирия, 
Ливан, Египет, Ирак, Йемен, Иордания, Ли-вия, Судан, Тунис, Ма-
рокко, Гана, Гвинея, Того, Камерун, Мали, Мадагаскар, Чад, Бор-
бордук-Африкалык республика, Конго, Габон, Кения, Уганда, 
Эфиопия, Сомали, Куба жана башкалар кирген.

Колониализмден бошонуунун тарыхын изилдөөчүлөр жал-
пысынан беш негизги этапка бөлүшөт:

Биринчи этап (XVIII-кылымдын аягы ХХ-кылым дын башы). 
Түндүк Америка менен Улуу Британиянын, Латын Америка өлкө-
лөрүнүн, Испаниянын жана Португалиянын согушу учурундагы 
колониалдык эзүүгө каршы күрөштү камтыйт. 

Американын 1880-жылга чейин көз карандысыздыкка ээ 
болгон 18-эгемендүү мамлекети ушул мезгилдин көрсөткүчү.

Экинчи этапта (1914–1918 гг.) Канада, Австралия, Жаңы Зе-
ландия жана Түштүк-Африкалык Бирлик Улуу Британияны алар-
дын эгемендүүлүгүн таанууга мажбур кылышкан. Индиянын жа-
рым-жартылай эгемендүүлүккө ээ болушу жана анын мындай 
укугунун Улуу Британия тарабынан таанылышы ушул мезгил-
дин эң маанилүү окуясы болгон. Ушул мезгилде жалпысынан ал-
ганда 30-мамлекет колониализмден бошонгон. 

Үчүнчү мезгилде (1939–1945-жж.) Европанын жана Азиянын 
дагы 25-мамлекети жеке империялардын кый ра шынын натый-
жасында эгемендүүлүккө ээ болушкан. 

Төртүнчү этапта (1960–1980-жж.) дүйнөлүк колониалдык 
системанын кыйрашынын натыйжасында планетадагы көз ка-
рандысыз мамлекеттердин саны дагы 90-жаңы өлкөгө көбөйүп, 
176-га жеткен. 

Колониалдык бийликтен бошонуунун бешинчи жана азы-
рынча акыркы этабында (1990-жыл) СССРдын жана башка со-
циалисттик мамлекеттердин кыйрашынын натыйжасында эл 
аралык мамилелер системасы дагы 28-жаңы геосаясий акторго 
байыган. Алардын баары көз карандысыз мамлекеттер деген 
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статуска ээ болушкан. Мындай мамлекеттердин саны 204-кө 
жеткен. 1

1950-1970-жылдарда көз карандысыздыкка ээ болгон өл-
көлөр БУУга көз карандысыз субъекттер катары киришкен. Бул 
мамлекеттердин БУУга мүчө катары кирүүсү эл аралык мамиле-
лер системасынын жана анын иш-аракеттеринин кеңейүүсүнө 
чоң түрткү берип, ошол эле учурда биргеликте тынч жашоонун 
цивилизациялык нормаларынын жакшырышына да түрткү бер-
ген.

Башка жагынан караганда, дал ушул БУУнун бар болгонду-
гу үчүн империялардын кыйрашы жана мамлекеттердин көз 
карандысыздыкка ээ болуусу салыштырмалуу жеңил, катуу кар-
шылыксыз жана кан төгүлүүсүз өткөн. БУУнун эл аралык укук 
системасы, Коопсуздук Кеңеши, аларга мүчө болгон мамлекет-
тердин ар түрдүү кызыкчылыктары жана эл аралык саясатта көп 
карама-каршылыктар бар болгондугу үчүн Франция, Улуу Бри-
тания, Голландия, Испания жана Португалия сыяктуу европалык 
мамлекеттер өз колонияларынан каршылыксыз баш тартууга 
мажбур болушкан. Аталган эл аралык уюмдар түзүлгөнгө чейин 
Азиянын, Африканын жана Латын Американын 3/4 – бөлүгү жо-
горуда айтылган мамлекеттерге көз каранды болгон.

БУУда АКШнын жана анын европалык шериктеринин, ошон-
дой эле СССР жана Кытай сыяктуу чоң мамлекеттердин өкүлчү-
лүктөрү бар болгон жана алар вето укугуна ээ болушкан. Мына 
ушул нерсе да Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүнүн 
колониалдык эзүүдөн кан төгүүсүз бошонушуна түрткү берген. 

СССР жана АКШ өздөрүнүн таасирдүүлүгүн күчө түү, жакында 
эле көз карандысыздыкка ээ болгон мамлекеттерди өз тарабы-
на тартуу жана эл аралык аренада алардын колдоосуна ээ болуу 
үчүн олуттуу чараларды көрүшкөн. Бирок кандай болгон учурда 
деле дүйнөлүк саясатка жана кайрадан түзүлгөн мамлекеттерге 
таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгүндө белгилүү бир баланс же тең 
салмактуулук сактала баштаган. Башкача айтканда, бир да та-
рапка эл аралык мамилелерде толук үстөмдүккө ээ болуп, эл ара-

1 Кр: Həsənov Ə. Müasirbeynəlxalqmünasibətlərvə Azərbaycanınxaricisiyasəti. Bakı, 
2005, s. 106 –121
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лык коомчулукка өз эркин күч менен же зордоп таңуулоого мүм-
күнчүлүк берилген эмес. Мындай абал, бир жагынан, эми эле көз 
карандысыздык жолуна түшкөн мамлекеттерге оң таасир тий-
гизип, алардын келечектеги өнүгүү жолун тандоо мүмкүнчүлү-
гүн көбөйтсө, экинчи жагынан, коллективдик тынчтыктын жана 
коопсуздуктун камсыздалышына түрткү берип, конфликттер-
дин ачык кагылышууларга жана согуштарга айланып кетүүсүнө 
тоскоолдук кылган. 

Жогоруда көрүнүп тургандай, согуштан кийинки эл аралык 
мамилелердеги алгачкы жыйырма жыл согуштук-саясий би-
рикмелердин түзүлүүсү менен бирге колониялардын кыйроосу, 
жаңы көз карандысыз мамлекеттердин көбөйүүсү жана алардын 
айрымдарынын дүйнөлүк саясаттан таптакыр айырмалаган сая-
сий багытты тандоосу менен мүнөздөлөт. 

Согуштан кийинки мезгилдеги тирешүүлөргө альтернатива 
катары айрым мамлекеттер бейтарап абалды карманып, үчүнчү 
же бейтарап полюс катары карала баштаган. Мындай мамлекет-
тердин пайда болуусу ошол мезгилдин маанилүү окуяларынын 
бири болуп саналат.

1950-1960-жылдарда эл аралык аренада жаңы полюс, тактап 
айтканда, «бейтарап мамлекеттердин» бирикмеси пайда болгон. 
АКШ менен СССРдын ортосунда күчөп жаткан тирешүү учурунда 
пайда болгон мындай көрүнүш таптакыр жаңы болгон. Мындай 
бейтарап институттун пайда болушу көз карандысыздыкка жа-
ңыдан ээ болгон мамлекеттерге өнүгүүнүн альтернативдик жо-
лун тандоого, «кансыз согуш» жүргүзгөн тараптарга кошулбоого, 
дүйнөлүк тирешүүдөн четтөөгө жана эл аралык мамилелер сис-
темасын тынч кызматташуу жолуна багыттоого мүмкүнчүлүк 
берген. 

Алгачкы бейтарап саясий кыймылды англиялык колониа-
лизмден бошонгон Индия баштаган. Дж.Неру жетектеген «Ба-
тыш да эмес, Чыгыш да эмес» деп аталган кыймылга кийинче-
рээк Египет, Югославия, Индонезия, Бирма, Цейлон жана башка 
20-мамлекет кошулган. 1955-жылы бул мамлекеттер Азия жана 
Африка өлкөлөрүнүн катышуусу менен конференция уюштуру-
шуп, «кошулбаган мамлекеттер» деп аталган жалпы декларация 
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кабыл алышкан. Ошентип 50-жылдардан баштап бул мамлекет-
тер БУУнун курамында өздөрүнүн бейтарап же нейтралдык по-
люсун түзүшүп, өздөрүн эл аралык мамилелердеги өз алдынча 
күч деп жарыялашкан. «Кошулбаган мамлекеттер» деп аталган 
топтун түзүлүшү ХХ-кылымдын 50-70-жылдарында көз каран-
дысыздыкка ээ болгон мамлекеттерге тандоо мүмкүнчүлүгүн 
берип, алардын ишмердүүлүгүн жеңилдетип, аларга эл аралык 
мамилелер системасына эч кандай блокторго же бирикмелерге 
кошулбастан катышууга жол ачкан.

1945-жылы Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, Сауд Аравиясы, 
Египет жана Йемен мамлекеттери араб мамлекеттер Лигасын 
түзүшүп, СССРдын колдоосуна ээ болушкан. 60-70-жылдарда бул 
Лигага Алжир, Бахрейн, Катар, Кувейт, Мавритания, Марокко, 
Тунис, Сомали, Судан, Араб Эмиратттары жана ошол мезгилде 
жаңыдан көз карандысыздыкка ээ болуп, бирок өз мамлекетте-
рин АКШнын, Франциянын жана Англиянын жардамына таянып 
кура баштаган мамлекеттер да кошулган. 

Ошол мезгилде Палестинаны бириктирип, көз карандысыз 
мамлекет куруу мүмкүн болбой калган. СССР менен АКШнын Па-
лестина аймагындагы көз караштары да карама-каршы болгон. 
1947–жылы Палестина маселесине БУУ киришип, натыйжада 
Палестина эки бөлүккө, араб жана еврей бөлүктөрүнө бөлүнгөн. 
Ошентип, жакынкы чыгыш көйгөйүнүн, тактап айтканда палес-
тино-израилдик конфликттин негизи түптөлгөн. 1967-жылы Из-
раиль мамлекети Палестинанын жерлеринин дагы бир бөлүгүн 
басып алып, Египет, Сирия жана Иордания мамлекеттери менен 
согуша баштаган. Ушул конфликттердин артында албетте Ба-
тыш менен Чыгыштын кызыкчылыктары турган. Арабтар менен 
еврейлер бул кагылышууларда курал катары гана пайдаланыл-
ган. 

Араб дүйнөсү СССР үчүн да, АКШ үчүн да өтө чоң экономика-
лык, саясий жана геосаясий мааниге ээ. Жакынкы Чыгыш – ис-
лам инфраструктурасынын жана цивилизациясынын борбору 
болуп саналат жана ал дайыма аймактык жана глобалдык сая-
саттагы маанилүү фактор болуп келген. Араб мамлекеттерине 
жакын жайгашуу, аларга таасир берүү мүмкүнчүлүгү жана алар-
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дын көзүндө кадыр-баркка ээ болуу тирешкен тараптар үчүн чоң 
мааниге ээ болгон. Андан тышкары, бул аймактын бай мунайзат 
кендери, деңиздерге жана океандарга чыгуу мүмкүнчүлүктөрү, 
геосаясий жактан ыңгайлуу абалы, ошондой эле адамдык ресурс-
тарынын көптүгү Батышты да, Чыгышты да кош көңүл калтыр-
ган эмес. 

Эгер СССР ушул аймакта жана жалпысынан колониалдык 
режимдерден кутулган Жакынкы жана Ортоңку Чыгышта со-
циализмге багыт алган өкмөттөрдү түзүүгө жана ошол аркылуу 
аларды өзүнүн таасир чөйрөсүнө кошууга аракет кылса, АКШ бул 
өлкөлөрдө монархияны жана кадыр-барктуу уруучулук бийлик-
ти колдогон. Америка Кошмо Штаттары өздөрүнүн бул аймакта-
гы саясатын негизинен Израиль, Сауд Аравиясы, Египет, Кувейт 
жана Иран аркылуу ишке ашырышкан. Ал эми СССРдын негизги 
шериктери Ирак, Сирия, Иордания, Ливан жана Ливия болгон.1

Жарыша куралдануу, жалпы кыргындоо куралдарынын 
жаңы түрлөрүн өндүрүү, ошондой эле согуштук чөйрөдө ракета-
лык жана атомдук технологияларды колдонуу ошол мезгилдеги 
Чыгыш-Батыш тирешүүсүндөгү жана бирикмелер арасындагы эл 
аралык мамилелер системасындагы маанилүү факторлор болуп 
саналат. ХХ-кылымдын 60-80-жылдарында дал ушул нерселер 
адамзатты тынчсыздандырып турган. Ошондуктан жеке аймак-
тык конфликттерге жана кичине мамлекеттердин ортосундагы 
согуштарга караганда ушул маселелер эл аралык мамилелердин 
негизги көйгөйү катары БУУда көбүрөөк каралып, БУУнун бар-
дык сессияларынын күн тартибинде турган. 

1973-жылы АКШнын аскерлери Вьетнамдан чыгарылып, Ин-
докытай жарым аралында тынчтык калыбына келтирилгенден 
кийин СССР менен АКШ Европадагы коопсуздук жана кызмат-
таштык боюнча Жалпы европалык Кеңешме өткөрүшкөн. Бул 
окуя эл аралык мамилелердин калыптануусундагы жана өнү-
гүүсүндөгү маанилүү окуя болгон.

1966-жылы Варшава Келишими Уюму мамлекеттер аралык 
кызматташуу маселелерин европалык деңгээлде талкуулоо үчүн 

1   Həsənov  Ə. Көргөзүлгөн эмгек, 114 б.
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Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча Кеңешме 
өткөрүүнү сунуштаган. Мамлекеттер аралык кызматташуу те-
масына арналган ар кандай деңгээлдеги сүйлөшүүлөр ошол мез-
гилден баштап 9-жылдай убакытка созулуп, акыры, 1975-жылы 
33-европалык мамлекет, ошондой эле АКШ жана Канада тарабы-
нан Хельсинки корутунду актына кол коюу менен аяктаган. 

СССР жана анын шериктери жалпы европалык конференция 
аркылуу Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы гео-
саясий абалды, ошондой эле Батыш Европа өлкөлөрү жана АКШ 
менен болгон мамилени жакшылап карап чыгууну, эки карама-
каршы лагерьдин ортосундагы идеологиялык күрөштү өз пай-
дасына чечүүнү жана Европадагы социализмдин таасирдүүлүгүн 
көбөйтүүнү каалашкан. 

Ал эми АКШ жана батыш европалык өлкөлөр мындай конфе-
ренцияга катышууга макулдугун берүү аркылуу СССРдагы жана 
Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү адам эркиндигинин жана укук-
тарынын бузулгандыгын, ошондой эле тоталитардык режим-
дин жана катуу идеологиялык башкаруунун терс көрүнүштөрүн 
көргөзүп, Европанын коомдук пикирин өз пайдасына өзгөртүүнү 
каалашкан. 1973-жылдын 3-июлунда Европадагы коопсуздук 
жана кызматташтык боюнча Кеңешменин биринчи отуруму бол-
гон. Ал беш күнгө созулуп, ага 35-мамлекеттин тышкы иштер 
министрлери катышкан. Бул отурумда СССР тарабынан сунуш-
талган долбоор талкууланып, бирок ал боюнча бир чечим кабыл 
алынган эмес. Ал долбоор «Европадагы мамлекеттер аралык 
мамилелердин жана коопсуздуктун принциптери» деп аталган. 
Ошол эле жылдын 18-сентябрында Женевада башталган экинчи 
отурум, ортосунда анча-мынча тыныгуулары менен 21-июльга 
чейин созулган.

Аталган конференциянын жыйынтыктоочу отуруму 
1975-жылдын 30-июнунда Финляндиянын борбору Хельсинки-
де болгон. Бул отурумда кенен талкуулардан кийин Хельсин-
кидеги жыйынтыктоочу акт деп аталган негиздүү документке 
кол коюлган. Бул акт эл аралык мамилелер системасынын өнү-
гүүсүнө кошулган маанилүү салым деп эсептелет. БУУнун иш-
мердүүлүгү башталган убакыттан 30-жыл өткөндөн кийин гана 
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33-европалык мамлекеттин, ошондой эле АКШ жана Канаданын 
башчылары, «кансыз согуш» мезгилинде калыптанган чыныгы 
абалды, ошондой эле Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү өзгө-
рүүлөрдү эске алышып, бардык маселелерди Экинчи Дүйнөлүк 
согуштун жыйынтыктарын чагылдырган Ялта-Потсдам система-
сынын, ошондой эле коллективдик коопсуздуктун жана кызмат-
таштыктын негизинде чечүү зарыл экенин жарыялашкан. 

Хельсинкидеги жыйынтыктоочу акт өзүнүн маани лүү лүгү 
боюнча БУУнун Уставынан кийинки эң маанилүү эл аралык укук-
тук документ болуп саналат жана ал эл аралык мамилелер систе-
масынын өнүгүү сүнө зор түрткү берет. Аталган жыйынтыктоочу 
документте баары үчүн милдеттүү 10-негизги принцип жарыя-
ланган: эгемендүү теңдикти камсыздоо, күч колдонууга жана 
опузалоого жол бербөө, эгемендүү мамлекеттик укуктарды сый-
лоо, чек аралардын кол тийбестиги, көз карандысыз мамлекет-
тердин аймактык бүтүндүгүн коргоо, талаш-тартыштарды тынч 
жол менен жана сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү, адамдын негизги 
укуктарын жана эркиндигин сыйлоо, элдердин теңдиги, элдер-
дин өз тагдырын өз алдынча чечүү укугу, мамлекеттер аралык 
кызматташтык, эл аралык укукту ак ниеттик менен сактоо жана 
башка фундаменталдык принциптер. 

Хельсинкидеги жыйынтыктоочу акт СССР менен АКШнын ор-
тосундагы «кансыз согуш» күчөгөн мезгилдеги жана 1945-жыл-
дан кийин, башкача айтканда, БУУ түзүлгөндөн кийин кол коюл-
ган эң маанилүү документ болуп калган. Анткени ал документте 
тынчтыктын, ошондой эле эки карама-каршы лагерьдин мамле-
кеттеринин ортосундагы коопсуздуктун жана кызматташтык-
тын принциптери аныкталган. 

Кийинчерээк ЕКККнын 1977-1978-жж. Белградда, 1980-
1983-жж. Мадридде жана 1984-жылы Стокгольмдо болуп өткөн 
саммиттеринде Европадагы жана бүткүл дүйнөдөгү аскердик ти-
решүүлөрдү жеңилдетүү, ошондой эле куралдануу жана коллек-
тивдик коопсуздук маселелери боюнча олуттуу талкуулар жүр-
гүзүлгөн. Бирок ушундай аракеттерге карабастан идеологиялык 
күрөштү жана эки карама-каршы лагерьдин ортосундагы тире-
шүүнү 1990-жылы СССР жана анын социалисттик лагери толук 
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кулаганга чейин токтотууга мүмкүн эмес болгон. ЕКККны түзүү 
жана анын ишмердүүлүгү тоталитардык режимдердин кый-
роосуна, демократиялык мамлекеттердин жана демократиялык 
коомдордун калыптануусуна, адам укуктарынын жана адам эр-
киндигинин корголуусуна жана алардын эл аралык укуктун дең-
гээлине жеткирилүүсүнө, мамлекеттер аралык, аймактык жана 
эл аралык мамилелердин эл аралык цивилизациялык жашоонун 
нормаларына ылайыкташтырылуусуна, глобалдык эл аралык 
маселелердин бирге чечилишине, ошондой эле Европадагы жана 
бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттердин коомдук, саясий жана мада-
ний кызматташтыгына түрткү берген. 

1990-жылы 1-сентябрьда Париж шаарындагы саммитте кол 
коюлган Париж хартиясы ЕККК тарабынан эл аралык мамилелер 
системасына киргизилген дагы бир маанилүү документ болгон. 
Бул документ ЕККК уюмунун ишмердүүлүгүнө жаңы мазмун 
киргизип, «Европадагы цивилизациялык мамилелердин систе-
масы» деп аталган күңүрт түшүнүктү таптык жана идеология-
лык теориядан ажыратып, аны «мамлекеттер аралык», «мамле-
кет ичиндеги», «мамлекет жана адам», «мамлекет жана коом»1 
сыяктуу мазмундуу юридикалык терминдер жана түшүнүктөр 
менен толуктаган. 

Беловеж мезгили: планетанын геосаясий түзүлүшүнүн 
«жаңы дүйнөлүк тартип»

деп аталган моделинин пайда болушу 

1990-жылдардын башында эл аралык мамилелер система-
сында өтө олуттуу өзгөрүүлөр байкалган. Эл аралык мамилелер 
системасына мурдатан бери эле чоң таасир тийгизип келген 
АКШ жана анын батыштык шериктери бул мезгилде андан бетер 
күчтөнгөн. СССР жана социалисттик блок курч кризиске кабыл-
ган. 1945-жылдан баштап эки блоктун ортосундагы экономика-
лык, саясий жана социалдык атаандаштык СССРдын жана анын 

1 Həsənov Ə. Көргөзүлгөн эмгек, 126 – 130 б.
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шериктеринин өнүгүү дараметин түгөтүп, анын батыш өлкөлөрү 
менен болгон тирешүүдө толук жеңилишине алып келген. Социа-
листтик башкаруу, коммунисттердин ички саясаты жана мамле-
кеттер менен жарандардын ортосундагы пролетардык револю-
цияга негизделген мамилелер тез эле кыйрап калган. СССРдагы 
жана башка социалисттик өлкөлөрдөгү улуттук, диний, коомдук 
жана саясий уюмдар массалык түрдө каршылык көрсөтө баш-
ташкан. Мындай жагдайды батыш өлкөлөрү өздөрүнүн антисо-
веттик иш-аракеттеринде пайдаланышкан.

1986-1989-жылдарда АКШ күчтүү дипломатиялык жана сая-
сий ыкмаларды колдонуп, советтик аскерлердин Афганистан-
дан чыгарылуусуна жана бул өлкөдө социалисттик багыттагы 
мамлекеттик түзүлүштү жок кылууга жетишишкен. Натыйжада 
СССРдын ислам дүйнөсүндөгү кадыры түшкөн. 

АКШ жана анын батыштагы шериктери СССРдын начарлаган 
абалынан пайдаланышып, мурда СССРдын геосаясий таасир чөй-
рөсүндө болгон өлкөлөргө жана аймактарга акырындык менен 
кийгилише башташкан. 

1990-91-жылдарда Америка Кошмо Штаттары социалисттик 
лагерьдин араб дүйнөсүндөгү негизги шериги болгон Ирак мам-
лекетин талкалап, бара-бара СССРды Сириядан, Алжирден, Еги-
петтен, Тунистен жана Ливиядан сүрүп чыга баштаган. 

Ошол эле мезгилде АКШ жана анын батыштагы шериктери 
мурдатан эле СССРдын таасир чөйрөсүнө кирген Прибалтика 
республикаларынын аймактарына, Балканга, Каспий-Кара деңиз 
аймагына жана Орто Азияга кирип, ал аймактардагы бай углево-
дороддук ресурстарды жана геостратегиялык жерлерди изилдей 
башташкан. 

Прибалтика өлкөлөрүндө, Чыгыш Европада жана Балкан 
аймактарында СССР жана социалисттик түзүлүшкө каршы мас-
салык кыймылдар башталган. Мындай кыймылдар Батыш тара-
бынан албетте колдоого алынган. СССРдын Чыгыш Европадагы 
негизги шериктери – Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР, Румы-
ния жана башка социалисттик мамлекеттер кыска убакыттын 
ичинде эле социалисттик өнүгүү жолунан баш тартып, базар эко-
номикасын жана демократиялык мамлекет куруу багытын тан-
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дашкан. Андан кийин ГДР менен ГФР биригип, советтик аскерлер 
Европадан чыгарыла баштаган. Мунун баарын АКШ жана анын 
НАТОдогу шериктери башкарып турган. 

«Ким кимди жеңет» деген маселе чечилип жаткан мезгилде, 
тактап айтканда 90-жылдардын башында, үчүнчү полюс өлкөлө-
рү да (кансыз согушка кошулбаган мамлекеттердин биримдиги) 
өздөрүн эл аралык системада көргөзө башташкан. 

Айрым изилдөөчүлөр жана саясий борборлор «бейтарап мам-
лекеттердин биримдигин» советтик-америкалык тирешүүнүн 
натыйжасы жана ошондуктан бул биримдик кансыз согуш аяк-
тары менен (90-жылдарда) жоголот деп ойлошкон. Бирок «бей-
тарап мамлекеттер» жоголгон жок. Алар «кансыз согуштун» на-
тыйжасы катары пайда болгону менен дүйнөлүк саясатта жана 
эл аралык мамилелер системасында чоң мааниге ээ.

Бейтарап мамлекеттер биримдиги башынан баштап эле тең 
салмактуулукту сактап, эки тирешкен тарап менен тең жакын-
дашкан эмес жана 90-жылдарда АКШнын бир багыттуу дүйнөлүк 
саясат түзүү аракетине татыктуу каршылык көргөзө алган. Дал 
ушул бейтарап мамлекеттер биримдиги СССР кулагандан кийин 
эл аралык мамилелер системасында, цивилизациялык жашоо 
нормаларын бекитүүдө, жаңы дүйнөлүк тартипти жана заманбап 
мамлекеттер аралык байланыштарды түзүүдө негизги фактор 
болуп калган.

АКШ жана анын НАТОдогу шериктери социалисттик өлкөлөр 
биримдиги начарлагандан кийин алгачкы олуттуу каршылыкты 
дал ушул бейтарап мамлекеттерден көрүшкөн. Көрсө, акырын-
дык менен глобалдашып жаткан дүйнөдө дал ушул бейтарап 
мамлекеттер жана бүткүл дүйнөлүк коомчулук «ким-кимди же-
ңет» деген маселеде негизги бута болуп саналат экен. 

СССР менен АКШнын ортосундагы тирешүү учурунда пайда 
болгон бейтарап мамлекеттер кыймылы жалпы адамзат үчүн 
канчалык маанилүү экенин Европа жана бүткүл дүйнө бир нече 
жылдан кийин гана түшүнгөн. Бейтарап мамлекеттер кыймылы 
1986-жылы «N+N» деген ат менен калыптанган. Ошол эле жылы 
Швециянын демилгеси боюнча бейтарап өлкөлөр биримдиги 
Стокгольм шаарында ишеним, коопсуздук жана куралсыздануу 
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маселеси боюнча конференция уюштуруп, бир-бири менен ти-
решкен тараптарды бул иш-чарага чакырган. 

Аталган конференциядан кийин СССР менен АКШнын лидер-
лери М. Горбачев жана Р. Рейган жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүр-
гүзүшкөн.

Эгер аталган конференция жана бейтарап өлкөлөр дүн ара-
кеттери болбогондо СССР XX-кылымдын 80-90-жылдарында Ев-
ропада жана бүткүл дүйнөдө болуп өткөн окуяларга согуш жолу 
аркылуу кийгилиш мек. Эгер 50-60-жылдарда СССР Чыгыш Ев-
ропа өлкө лө рүндөгү оппозициялык кыймылдардын социализм-
ге каршы иш-аракеттерин тез убакыттын ичинде аскердик жол 
менен басып турган болсо (Венгрияда – 1956-ж, Чехословакияда 
– 1968-ж, Польшада – 1980-жылы), 80-90-жылдарда бүткүл со-
циализм системасынын жок болгондугун, Германиянын бирик-
кендигин жана СССРдын өзүнүн кыйрап жаткандыгын СССР то-
лук түшүнүү менен кабыл алган.

Бейтарап мамлекеттер биримдиги 80-жылдардын аягында 
жана 90-жылдардын башында дүйнөдөгү таптык жана идеоло-
гиялык тирешүүнү жок кылууга абдан чоң салым кошкон. Андан 
тышкары ал 90-жылдардын экинчи жарымында эл аралык тер-
роризм менен күрөшүүгө да зор салымын кошуп, азыркы мезгил-
де, глобализация идеясын ишке ашырууга жигердүү түрдө каты-
шып жатат. 

Ошентип эл аралык система жана геосаясий мамилелер 
90-жылдардын аягында мазмуну жана мүнөзү боюнча жаңыча 
калыптана баштаган.

Европада жана бүткүл планетада жаңы дүйнөлүк тартип-
тин орногондугу, эл аралык мамилелердин нормаларынын жана 
принциптеринин өзгөргөндүгү, ошондой эле эл аралык мамиле-
лердин акторлорунун да жаңылангандыгы ЕКККнын Париждеги 
саммитинде эле билинген (1990-ж). Социалисттик лагерь жого-
руда айтылган саммит башталарга чейин эле жок болгон. Мурда 
ошол лагерьге кирген өлкөлөр СССР менен болгон байланышта-
рын үзүп, Батыш Европа жана АКШ менен биргеликте жаңы мам-
лекеттик түзүлүш куруу менен алектене башташкан.
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Мурда СССРдын курамына кирген үч прибалтика республи-
калары – Литва, Латвия жана Эстония, ошол мезгилде дээрлик 
көз карандысыз мамлекеттерге айланышкан. Украина, Молдова, 
Азербайджан жана Грузия республикалары ал мезгилде эгемен-
дүүлүк маселелерин чечип жатышкан, ал эми Армения республи-
касы жаңы мамлекеттик түзүлүш курууну пландаштыруу менен 
бирге Азербайжандын жерлерин басып алуу менен алектенип 
жаткан. Башка советтик республикалар деле өздөрүнүн ички иш-
тери менен алек болуп, алп советтик империянын акыркы күндө-
рүн санап отурушкан. Ошондуктан жогоруда айтылган саммитте 
кабыл алынган чечимдер, укуктук нормалар жана принциптер 
мурдагы социалисттик өлкөлөр жана СССР үчүн күтүлбөгөн нер-
се болгон эмес.

Аталган саммитте мамлекеттердин ички иштерине тиеше-
лүү бир топ маселелер, тактап айтканда адам укугун жана эр-
киндигин коргоо, демократиялык коом жана укуктук мамлекет 
куруу талаптары, улуттук, ошондой эле жарандык жана саясий 
укуктар эл аралык укук нормаларынын алкагына жана Париж 
хартиясына киргизилген. Мурда социалисттик лагерьге кирген 
мамлекеттердин ичиндеги мындай маселелерге сырттан кири-
шүү мурда такыр мүмкүн эмес болгон. 

1991-жылы Европадагы социализмдин негизги жана акыркы 
тиреги болгон СССР өзүн өзү таркаткан (Беловеждеги келишим) 
жана ошону менен бирге дүйнөдөгү саясий жана таптык тире-
шүүгө негизделген эл аралык мамилелердин системасына да че-
кит коюлган.

Ошентип эл аралык системанын жана геосаясаттын тары-
хындагы үчүнчү этап, тактап айтканда 1945-жылы Экинчи Дүй-
нөлүк согуш аяктап, БУУ түзүлгөндө башталган Ялта-Потсдам 
мезгили, АКШнын жана анын батыштагы шериктеринин толук 
жеңиши менен аяктаган. 1991-жылы жаңы этап, тактап айтканда 
Беловеж мезгили башталган. Ошентип дүйнөлүк саясатта жана 
эл аралык геосаясий мамилелерде таптык тирешүүдөн жаңы 
геосаясий чындыкка өтүү мезгили башталган.

Беловеж мезгили СССРдын жана бүткүл социалисттик ла-
герьдин кулашы, дүйнөдө жаңы эгемендүү мамлекеттердин пай-
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да болушу, АКШнын дүйнөдөгү жалгыз ири державага айланышы 
жана анын дүйнөлүк үстөмдүгүнө негизделген «жаңы дүйнөлүк 
тартип» деген аталыштагы эл аралык мамилелер системасынын 
пайда болушу менен мүнөздөлөт. 

 
Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор

1. Дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн калыптанышынын 
өзгөчөлүктөрү, ошондой эле анын калыптанышына таасир 
тийгизген факторлор жана олуттуу окуялар жөнүндө эмне 
билесиңер? 

2. Дүйнөдөгү геосаясий түзүлүштүн калыптанышынын 
себептерин жана негизги мезгилдерин атап, мүнөздөп бергиле. 
Ушул процесстин объективдүү жана субъективдүү мыйзам 
ченемдүүлүктөрүн айтып бергиле. 

3. Дүйнөлүк системанын классификациясын айтып 
бергиле жана «цивилизациялык өнүгүү», «глобалдуулук», 
«борбор-периферия», «жаңы геосаясий түзүлүш» деп аталган 
теорияларды жана башка геосаясий концепцияларды 
түшүндүрүп бергиле. 

4. Вестфаль мезгилин мүнөздөп бергиле (борборлоштурулган 
улуттук мамлекеттердин пайда болушу). «Вестфаль 
укугунун» улуттук мамлекеттерге тиешелүү шарттарын жана 
өзгөчөлүктөрүн көргөзүп, анын эл аралык укукка кантип 
айлангандыгын айтып бергиле. 

5. Империялардын ортосундагы геосаясий тең 
салмактуулуктун пайда болушу (Вена мезгили) жана 
колониалдык кыймылдын кыйрашы жөнүндө эмне билесиңер? 

6. Дүйнөлүк колониализмди, анын негизги этаптарын жана 
борборлорун мүнөздөп бергиле. 

7. Эки карама-каршы блоктун ортосундагы геосаясий 
тирешүү күчөгөн мезгилди жана Биринчи Дүйнөлүк согуштун 
башталышын айтып бергиле. 

8. Биринчи Дүйнөлүк согуштун негизги геостратегиялык 
натыйжаларын, планетанын жаңы геосаясий түзүлүшүнүн 
белгилерин айтып бергиле; Версаль мезгилинине мүнөздөмө 
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берип, 1919–1939-жылдардагы Европадагы жана бүткүл 
дүйнөдөгү геосаясий тирешүүлөрдү түшүндүргүлө. 

9. Версаль-Вашингтон системасы, АКШнын дүйнөлүк 
державага айланышы жана анын жаңы статусу жөнүндө айтып 
бергиле. 

10. Европалык империялардын Экинчи Дүйнөлүк согуштун 
алдында жасаган геосаясий амалдары, ошондой эле согушка 
катышкан биримдиктердин негизги максаттары жөнүндө айтып 
бергиле. 

11. Потсдам мезгилине (1945-1991-жж), Экинчи Дүйнө лүк 
согуштан кийинки планетардык геосаясий абалга, ошондой эле 
эки полюстук дүйнөлүк саясатка өтүүнүн себептерине мүнөздөмө 
бергиле; геосаясий тирешүү мезгилиндеги негизги аскердик 
блоктордун (НАТО жана ВКУ) пайда болушу жана ишмердүүлүгү 
жөнүндө айтып бергиле. 

12. БУУ, эл аралык укуктун бекемделиши, ошондой эле кансыз 
согуш мезгилиндеги геосаясий абал жана улуттук-боштондук 
кыймылы жөнүндө эмне билесиңер? 

13. ЕККУнун пайда болушу жана ишмердүүлүгү, анын 
70-80-жылдарда дүйнөлүк геосаясатка тийгизген таасири, 
ошондой эле эл аралык укуктун жана эл аралык мамилелердин 
жаңы критерийлери жөнүндө эмне билесиңер? 

14. Беловеж келишими түзүлгөн мезгилдеги дүйнөнүн 
геосаясий модели жана «жаңы дүйнөлүк тартип» деп аталган 
планетардык геосаясаттын негизги өзгөчөлүктөрү жөнүндө 
айтып бергиле. 

VIII – бөлүмдө пайдаланылган адабият 
жана маалыматтык ресурстар 
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IX БӨЛҮМ

ЗАМАНБАП ДҮЙНӨЛҮК СИСТЕМА ЖАНА ДҮЙНӨДӨГҮ 
ГЕОСАЯСИЙ АБАЛ 

§ 9.1. Заманбап дүйнөлүк системанын мүнөздөмөсү 
жана геосаясатка мүнөздүү 

болгон жаңы багыттар 

СССР жана социалисттик өлкөлөр биримдиги кулагандан ки-
йинки дүйнөлүк жагдай, эски жана жаңы мамлекеттер, ошондой 
эле жеке геосаясий акторлор жана алардын ортосундагы мами-
лелер, планетанын заманбап геосаясий түзүлүшүнүн негизин тү-
зөт. 

Заманбап дүйнөдө кансыз согуш мезгилиндеги идеология-
лык тирешүү гана жок кылынбастан, мамлекеттер аралык бай-
ланыштардын максаттары, акторлору, бөлүктөрү жана мүнөзү 
да өзгөргөн. Мурда мамлекеттердин кызыкчылыктарына жана 
алардын ортосундагы байланыштарга негизделген дүйнөлүк 
системанын түрү да, мазмуну да өзгөргөн, анткени бул системага 
башка акторлор да кошулган, ички жана тышкы саясат өзгөргөн, 
мамлекеттик эгемендүүлүк жана улуттук кызыкчылык деген тү-
шүнүктөр өзгөргөн, мамлекеттик чек аралар ачык боло башта-
ган, ошондой эле геостратегиялык жана геосаясий коопсуздук-
тун жаңы талаптары пайда боло баштаган. 

Эгер мурдагы системада эл аралык укуктун негизги макса-
ты – эгемендүү мамлекеттердин укуктарын коргоо, алардын 
коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн камсыздоо, ошондой 
эле мамлекеттер аралык мамилелерди жөнгө салуу болгон бол-
со, жаңы дүйнөлүк системада алдыңкы планга – адам укуктарын 
жана эркиндигин коргоо, эл аралык коопсуздукту камсыздоо, 
глобалдык экологиялык жана социалдык коркунучтардын ал-
дын алуу, мамлекеттерди башкарууда мыйзамдуулукту, тунук-
тукту жана эркин саясий атаандаштыкты камсыздоо максаттары 
коюлган. 
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Заманбап эл аралык жана геосаясий мамилелер абдан татаал 
системага айланган. Бул системага катышкан акторлордун саны 
кыйшаюусуз өсүп, ал эми алар камтыган чөйрө кеңейип жатат. 
XXI-кылымдын башына чейинки эл аралык байланыштардын ка-
тышуучуларын негизинен мамлекеттер жана алардын коалиция-
лары гана түзсө, заманбап мезгилде алардын саны өкмөттүк эмес 
уюмдардын эсебинен бир нече эсеге көбөйгөн. Азыркы учурда 
дүйнөлүк саясатта улуттук мамлекеттер менен бирге эл аралык 
жана улуттар аралык түзүмдөр, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк 
эмес уюмдар, ошондой эле мамлекеттердин ичиндеги аймактар 
да өзгөчөлөнүп турат. Аталган акторлор XX–кылымдын аягында 
жана XXI-кылымдын башында салттуу геосаясий субъекттерди 
эл аралык жашоодон сүрүп чыгып, таасир берүүнүн жана баш-
каруунун стратегиялык механизмдерине ээ болуп, ошондой эле 
улуттук мамлекеттер менен бирге оң жана терс милдеттерди ат-
карып (эл аралык террор, наркобизнес, диний фанатизм ж.б.) эл 
аралык мамилелердин, эл аралык укуктун жана улуттар аралык 
глобализациянын негизги акторлоруна айланышкан.

Биздин планетада үчүнчү миң жылдыктын алдында болуп 
өткөн окуялар, ошол мезгилдеги мамлекеттер аралык байла-
ныштардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, ошондой эле эл аралык 
мамилелердин негизги катышуучуларынын көптүгү жана ар 
түрдүүлүгү мурдагы мезгилдерде белгилүү болгон системалар-
дан таптакыр айырмаланган. 

Мамлекеттер аралык мамилелер жана геосаясат байыркы 
дүйнөдө да, орто кылымдарда да, XVII-кылымдын акырында 
жана XX-кылымдын башында капитализм жана колониалдык 
империялар өнүккөн мезгилде да, ошондой эле 1917-1990-жыл-
дарда адамзаттын башынан өткөн идеологиялык тирешүүлөр 
мезгилинде да бүгүнкү күндөгүдөй татаал болгон эмес. 

Дүйнөдө болуп жаткан татаал процесстерди жана дүйнө-
нүн жаңы геосаясий архитектурасындагы өзгө рүү лөрдү салттуу 
геосаясий түшүнүктөр, классикалык саясий баа берүү ыкмасы 
жана классикалык концепциялар менен сүрөттөө мүмкүн эмес 
болуп калды. «Кургактыктагы жана деңиздеги күчтөрдүн түбө-
лүк тирешүүсү жана күрөшү» деп аталган теориянын, «туруктуу 
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душмандар жана шериктер» деп аталган категориянын жана 
башка ушул сыяктуу концепциялардын жардамы менен кичи 
конфликттерди жана чоң окуяларды так божомолдоого жана 
башкарууга көнүп калган классикалык геосаясий агымдар жаңы 
жагдайларда өтө оор абалда калышты. Заманбап глобалдык гео-
саясий процесстерди салттуу геосаясий теориялардын жана тү-
шүнүктөрдүн жардамы менен түшүндүрүүгө жана божомолдоого 
мүмкүн болбой калган. Вестфаль, Версаль жана Потсдам доор-
лоруна таандык болгон мурдагы геосаясий ыкмалар, максаттар 
жана координаттар жаңы мезгилде дүйнөнүн таптакыр башка 
оюнчуларында жана башка бөлүмдөрүндө көрүнө баштаган. За-
манбап мезгил саясат таануучулардан таптакыр башка ыкмалар-
ды пайдаланууну талап кылган. 

Үчүнчү миң жылдыктын жаңы шарттарындагы геосаясий 
максаттар кантип жана эмне менен аныкталат, жаңы геосаясий 
мамилелер жана геосаясий тартип кандай болот, мурдагы идео-
логиялык келишпестиктердин ордуна эмне келет, өлкөлөрдүн 
улуттук кызыкчылыктары жана улуттук коопсуздугу кантип 
жана кандай критерийлердин негизинде тең салмакташтыры-
лат, бул маселелерде ким арачы же ортомчу болот жана башка 
ушул сыяктуу өтө маанилүү суроолорго классикалык геосаясат-
тын алкагында жооп табуу мүмкүн болбой калган. 

Бир сөз менен айтканда, жаңы жагдайга баа берүү үчүн тап-
такыр жаңы геосаясий ыкманы пайдалануу зарыл болуп калган. 
Жаңы ыкма классикалык геосаясатта пайдаланылган так түшү-
нүктөрдөн жана категориялардан айырмаланышы керек болгон. 
Салттуу геосаясаттын параметрлери, схемалары жана стереотип-
тери заманбап дүйнөнүн талаптарына жооп бербей калган жана 
планетанын цивилизациялык геосаясий мейкиндиги менен «жа-
пайы дүйнөнүн» ортосундагы карама-каршылыктар бара-бара 
күчөгөн. 

ХХ-кылымда геосаясат илимине мамлекеттерди иерархия-
лык түрдө классификациялоо же бөлүштүрүү ыкмасы кирги-
зилген. Бул ыкмага ылайык мамлекеттер бир нече бөлүктөргө 
бөлүнгөн. «Негизги дүйнө» (Батыш өлкөлөрү), «экинчи дүйнө» 
(мурдагы социалисттик өлкөлөр), «үчүнчү дүйнө» (өнүгүп келе 
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жаткан мурдагы колониалдык өлкөлөр) жана «төртүнчү дүйнө» 
(геосаясаттын өкмөттүк эмес уюмдардан жана мамлекеттер ара-
лык уюмдардан турган жаңы акторлору). Бул классификация 
заманбап дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн абалы жөнүндө бел-
гилүү бир түшүнүк бергени менен ал анын маңызын толук ача 
алган эмес.

Заманбап планетардык геосаясатта дүйнөлүк геосаясий тү-
зүлүштү салттуу геосаясатта сунушталгандай улуттук мамле-
кеттердин ортосундагы мамилелер түрүндө эмес, элдердин ор-
тосундагы мамилелердин системасы катары көргөзүүгө аракет 
кылган теориялар да бар. Мындай теориялар, чындыкка албетте 
туура келбейт жана кызыкчылыгы бар жеке борборлордун фан-
тазиялары бойдон калууда.

Дүйнөлүк мейкиндиктин мүнөздөмөсү да салттуу жана клас-
сикалык геосаясат мезгилинен баштап бүгүнкү күнгө чейин аб-
дан олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болду. Илимий-техникалык 
прогресске жана адамзаттын өндүрүштүк муктаждыктарына көз 
жүгүртө турган болсок, мурдагы стратегиялык жана стратегия-
лык эмес аймактардын статустарынын олуттуу түрдө өзгөргөн-
дүгүн байкоого болот. 

Мисалы, мурдагы мезгилде, классикалык геосаясат тын Кур-
гактык жана Деңиз, ошондой эле алардын ортосундагы түбөлүк 
күрөш деп аталган категориялары, андан тышкары дүйнөлүк 
соода жана геостратегиялык коопсуздук деген түшүнүктөрү – 
мыйзам ченемдүүлүк жана дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн мү-
нөздүү багыттары деп эсептелинген. Ушул категориялар жана 
түшүнүктөр заманбап мезгилде такыр башкача мүнөзгө ээ болуп 
калган.

Бирок мурдагы мезгилде да, заманбап мезгилде да дүйнөлүк 
системанын жана анын геосаясий түзүлү шүнүн маанилүү жана 
чечүүчү милдети болуп келген белгилүү бир максаттар жана өз-
гөчөлүктөр (талашсыз жоболор) бар.

Биринчи – Жер шарынын кургак мейкиндиктериндеги маа-
нилүү жерлерди, айрыкча чийки зат булактарын, отун-энерге-
тикалык запастарды, геосаясий жана стратегиялык линияларды 
(континенттер менен материктерди байланыштыруучу дарыя-
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деңиз өтмөлөрүн, транспорттук-коммуникациялык коридорлор-
ду, соода жолдорун ж.б.), ошондой эле тышкы дүйнө менен түз 
байланышууга мүмкүнчүлүк берген чек араларды көзөмөлдөө. 
Ушул категориялар бүгүнкү күндө деле дүйнөлүк күчтөрдүн кы-
зыкчылыктарынын жана күрөшүнүн максатын түзөт. Мисалы, 
Улуу Британия жана Орусия сыяктуу мамлекеттердин деңиздеги 
жана кургактыктагы стратегиялык каражаттары башка мамле-
кеттердикинен мыкты болгондуктан алар катуу өнүгүп, дүйнөлүк 
геосаясатта алдыңкы позицияларды ээлешкен. 

Заманбап дүйнөнүн деңиз жана соода коммуникациялары, 
тынч мезгилде, негизинен бардык мамлекеттер тарабынан пай-
даланылат. Бирок бир мейкиндиктен башка мейкиндикке өт-
көрүүчү стратегиялык жерлер мурдагыдай эле АКШнын, Улуу 
Британиянын, Орусиянын, жарым-жартылай Түркиянын жана 
башка улуу мамлекеттердин колунда турат. 

Ушундай стратегиялык аймактар качандыр бир кезде Улуу 
Британияга, Голландияга, Португалияга, Испанияга жана жарым-
жартылай Осмон империясына жана Орусияга таандык болгон.

Заманбап дүйнөнүн үчтөн эки бөлүгүн Евразиялык жана Аф-
рикалык континенттер түзөт. Бул аймактарда Жер шарынын 
болжол менен беш миллиард калкы жашайт. Ошондуктан өз уба-
гында геосаясаттын классиктери тарабынан «дүйнөлүк арал» 
деп мүнөздөлгөн бул аймактар бүгүнкү күндө деле геосаясий 
маанилүүлүгүн жогото элек.

Классикалык геосаясат мезгилинде дүйнөнүн кургактыкта-
гы мейкиндиктерин көзөмөлдөө маселеси өтө чоң мааниге ээ 
болгон болсо, азыркы мезгилде бул маселе анчалык маанилүү 
эмес. Ушул мейкиндиктердеги табигый кен байлыктарды өз-
дөштүрүү, эмгек ресурстарына ээ болуу жана геоэкономикалык 
жактан баюунун башка каражаттарын пайдалануу – мамлекет-
тердин дүйнөдөгү экономикалык жана саясий чөйрөдөгү ордун 
аныктайт.

Бүгүнкү күндө дүйнөлүк мейкиндиктердин көзө мөл дөнүшү 
мамлекеттердин өз аймактарынан чыкпай туруп, алыскы элдер-
дин көз караштарына, маданий жүрүм-турумуна жана социалдык 
түзүлүштөрүнө вир туалдык таасир тийгизүү мүмкүнчүлүктөрү 
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менен аныкталат. Заманбап шарттарда геосаясий мейкиндик-
терге бара-бара маалыматтык көзөмөл көбүрөөк жүргүзүлө баш-
таган.

Дүйнөлүк мейкиндиктин деңиздеги бөлүктөрүн айта турган 
болсок, бүгүнкү күндө деңиз – мейкиндик жана транспорттук жол 
деп эсептелинет. Деңиз аркылуу чоң жүктөр ташылат, улуттар 
жана континенттер аралык сооданын көбү деңизде жүргүзүлөт, 
деңиз аркылуу күйүүчү май ташылат жана башка экономикалык 
байланыштар жүргүзүлөт. Дүйнөлүк сооданын көбү Батыш Евро-
пада, Азияда (Жапониянын эсебинен), Түндүк Америкада жана 
жарым-жартылай Латын Америка өлкөлөрүндө жүргүзүлөт. 

 Азыркы мезгилде чийки зат жана отун-энергетикалык 
тармактын продукциялары негизинен индустриалдык жактан 
өнүккөн өлкөлөргө ташылып жатканын эске ала турган болсок, 
океандар жана дүйнөлүк деңиздер канчалык маанилүү экендиги 
түшүнүктүү болуп калат.

Экинчи – дүйнөлүк аэропортторду, ошондой эле улуттук 
жана эл аралык аба мейкиндиктерин көзөмөл дөө. Мамлекеттин 
улуттук аба мейкиндигинин коопсуздугу да анын согуштук-кос-
мостук, экономикалык жана маданий-маалыматтык мейкинди-
гинин коопсуздугуна байланыштуу.

Заманбап дүйнөдө болжол менен 5-миң эл аралык жана жер-
гиликтүү аэропорт бар. Алар аркылуу жүргүнчүлөр жана жүк-
төр бир жерден экинчи жерге жеткирилип турат. Улуттук аба 
мейкиндиктеринин, анын ичинде аэропорттордун, чек аралык 
электрондук-маалыматтык жана коргоочу системалардын кооп-
суздугун камсыздоо, мамлекеттин эгемендүү укуктарынын не-
гизги элементтери жана анын кубаттуулугунун белгиси болуп 
саналат. 

Өз өлкөсүнүн аба мейкиндигинен тышкары дүйнөлүк аба 
мейкиндигин да көзөмөлдөп турган өлкөлөрдүн катарына би-
ринчи кезекте АКШ, Улуу Британия, Орусия, Жапония, Франция, 
Канада, Кытай жана Германия кирет. Жүргүнчүлөрдү ташуучу 
учактарды, жүк ташуучу учактарды жана согуштук заманбап 
учактарды чыгаруучу негизги өлкөлөр АКШ, Европа Бирлиги 
жана Орусия болуп саналат, ал эми вертолетторду чыгаруучу не-
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гизги өлкөлөр АКШ, Европа Бирлиги, Канада жана Орусия болуп 
саналат. Аба мейкиндиктерин коргоо иштери согуш-деңиз күч-
төрү менен биргеликте жүргүзүлөт. 

Үчүнчү – дүйнөлүк космостук мейкиндикке жана жер шары-
нын айланасындагы орбитага ээ болуу жана аны көзөмөлдөө. 
Бул жобо акыркы жыйырма жылдын ичинде электрондук жана 
ракеталык технологиялардын кеңири пайдаланылып келе жат-
кандыгынан улам дүйнөлүк геосаясий түзүлүштүн маанилүү 
критерийлеринин бирине айланып, космостук мейкиндикке ээ 
болууга жана аны пайдаланууга байланышкан жагдайды анык-
тай баштаган. 

Бул чөйрөдөгү эң алдыңкы мамлекеттер АКШ, Орусия жана 
Кытай болуп саналат. Акыркы убакта Франция, Улуу Британия 
жана Жапония мамлекеттери, ошондой эле Европа Бирлигине 
кирген бир топ өлкөлөр космостук мейкиндикке байланышкан 
көптөгөн программаларды ишке ашырып, бир топ ийгиликтерге 
жетишүүдө.

Бүгүнкү күндө атмосфераны жана жер шарынын айланасын-
дагы орбитаны өздөштүрүү, ошондой эле космостук мейкин-
дикти көзөмөлдөө боюнча стратегиялык программаларды ишке 
ашыруу иштерин негизинен АКШ жана анын НАТОдогу шерик-
тери жүргүзүшөт. Мындай программалар АКШнын космостогу 
согуштук-стратегиялык көзөмөлдөө функцияларын ишке ашы-
руу жана НАТО өлкөлөрүнө багытталган ракеталардан коргонуу 
системасын түзүү максатын көздөйт. Эл аралык укук космостун 
милитаризацияланышына мүмкүндүк бербегенине карабастан 
АКШ, Орусия, Кытай жана башка өлкөлөр космосту согуштук 
максатта пайдалануу багытында олуттуу иштерди жүргүзү-
шүүдө. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, мындан ары мамлекеттер 
космосту согуштук жана стратегиялык максатта пайдаланууга 
көбүрөөк аракет кылышат жана жакынкы 50-жылда космос эң 
маанилүү геостратегиялык куралга айланат. 

Дүйнөлүк космостук мейкиндиктерди көзөмөлдөөдө Жер 
шарындагы космодромдор, космостук ракеталарды учуруу инф-
раструктуралары жана планеталар аралык баллистикалык раке-
талык системалар өзгөчө геосаясий мааниге ээ. Айрым булактар-
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дан алынган маалыматтарга ылайык азыр дүйнөдө 21 космодром 
бар. 4-космодром Орусиянын аймагында (алардын бири Казакс-
тандын аймагында жайгашкан жана Орусияга ижарага берил-
ген), 4-космодром АКШда, 3-космодром Кытайда, ал эми Фран-
цияда, Жапонияда, Индияда, Из раильде, Бразилияда жана башка 
экваториалдык аймактарда бир-бирден космодром жайгашкан. 
Бул космодромдор космоско жана жер шарынын айланасын дагы 
орбитага ракеталарды чыгаруу максатында курулган. 

Ракеталар азырынча космостук мейкиндиктеги жалгыз 
транспорттук каражат болуп саналат. Космодромдордун маани-
лүүлүгү жана экономикалык натыйжалуулугу алардын жайгаш-
кан жерине байланыштуу. Алар экваторго канчалык жакын жай-
гашса аларды жер шарынын айланасындагы орбитага чыгаруу 
ошончолук оңой жана экономикалык жактан пайдалуу.

Төртүнчү – бардык мамлекеттер жана элдер өздөрү нүн улу-
туна, динине, социалдык тобуна жана кайсыл иерархиялык теп-
кичте жайгашкандыгына карабастан бара-бара табияттын жана 
коомдун глобалдык көйгөйлөрүнүн алдында бирдей абалга ке-
лишет жана планетанын тагдыры үчүн бирдей жоопкерчилик-
ке ээ болушат. Демек, адамзаттын глобалдык жалпылыгы калп 
эмес экенин да бара-бара түшүнүшөт.

Бешинчи – заманбап дүйнөлүк системанын капиталисттик 
өндүрүштүк мамилелерге жана капиталисттик идеологияга не-
гизделиши анын геосаясий мүнөздөмөсүн аныктаган өзгөчөлүк 
болуп саналат. Капитализм менен социализмдин ортосундагы 
тирешүүдө Батыш жеңишке жеткенден кийин базар мамилеле-
рин чагылдырган капитализм «жаңы дүйнөлүк тартиптин» аль-
тернативасыз экономикалык негизи катары салтанаттуу түрдө 
жарыяланган. Капиталисттик системанын жеңишке жетиши 
жаңы көз карандысыз мамлекеттерге дал ушул капиталисттик 
системаны демократизациянын материалдык негизи жана өнү-
гүүнүн жалгыз шарты катары тандоого шарт түзгөн. 

Заманбап дүйнөлүк системанын идеологиялык негиздери 
жана анын геосаясий түзүлүшү батыштагы жашоо түрүнүн жа-
гымдуулугуна, прогрессивдүүлүгүнө, гумандуулугуна, руханий 
баалуулуктарына жана либералдуулугуна негизделет. Бул баа-
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луулуктар глобализация, универсализация жана коомдук-саясий 
интеграция аркылуу дүйнөдөгү бардык адамдарды тарбиялоо 
жана руханий жактан байытуу үчүн пайдаланылат. 

Алтынчы Социалдык-саясий багыттын эл аралык уюмдар 
жана бирикмелер тарабынан либерализацияланышын да дүй-
нөлүк системанын жаңы геосаясий тартибинин мүнөздүү өз-
гөчөлүгү деп айтууга болот. Бир кезде көптөгөн адамдардын 
колдоосуна ээ болуп, белгилүү бир мамлекеттердин негизги 
идеологиялык принцибине айланган фашизм жана социализм 
сыяктуу баалуулуктар бара-бара либерализмге орун бошотуп 
берген. Чынында, бүгүнкү күндө деле улутчулдук жана диний 
экстремисттик идеялар дүйнөдө кеңири жайылып, адамзатты 
белгилүү бир деңгээлде тынчсыздандырууда. Бирок Батыштын 
экономикалык, саясий жана руханий жашоосунда толук бекем-
делип, дүйнөдө кеңири пропагандаланып жаткан либерализм 
идеологиясы жаңы дүйнөлүк тартиптин өз маанисин эч качан 
жоготпой турган баалуулугу катары бааланып калды.

Жетинчи постулат жана заманбап дүйнөлүк системанын 
эң талаш маселеси эл аралык мамилелер менен мамлекеттер 
аралык тартиптерди ким жөнгө саларын (эл аралык уюмдарбы 
же дүйнөлүк үстөмдүккө умтулуп жаткан АКШбы) аныктоого 
байланышкан. Америкалык окумуштуулардын жана саясат таа-
нуучулардын пикиринде, заманбап дүйнө «билим жайылтуучу 
жетекчиликке муктаж» жана АКШ дал ушундай жетекчи болуп 
бере алат. АКШнын заманбап дүйнөлүк экономикадагы жана сая-
саттагы орду ага дүйнөгө жетекчилик кылуу милдетин өз колу-
на алууга жана ошону менен бирге планетада тынчтыкты жана 
коопсуздукту камсыздоого мүмкүндүк берет деп эсептешет алар. 
Алардын пикиринде, АКШнын согуштук, экономикалык, саясий 
жана маданий кудурети ага дүйнөлүк лидер болууга толук негиз 
берет.

Ошол эле учурда мындан башка да пикирлер бар. Миса лы, 
Кытайдын, Орусиянын, ошондой эле АКШнын батыш европа-
дагы шериктери деп эсептелинген Франциянын, Германиянын 
жана башка мамлекеттердин пикиринде, жаңы дүйнөлүк тартип 
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жана анын негизинде турган геосаясий мамилелер коллектив-
дик жоопкерчиликти жана коллективдик кийгилишүүнү талап 
кылат. 

Ошондуктан эл аралык мамилелер БУУнун жана анын Кооп-
суздук Кеңешинин алкагында чечилип, бардык маселелер боюн-
ча жалпы макулдашууга жетүү зарыл.

1950-жылдардан баштап калыптана баштаган согуштук тең 
салмактуулук жана коллективдик коопсуздук системасынын бу-
зулушун дүйнөлүк системанын заманбап геосаясий түзүлүшүнүн 
сегизинчи өзгөчөлүгү деп эсептөөгө болот. Мурда улуттук мам-
лекеттердин жана империялардын согуштук күчтөрүнүн орто-
сундагы, ошондой эле бир-бири менен тирешип турган согуштук 
бирикмелердин (НАТО жана Варшава Келишими Уюму) ортосун-
дагы тең салмактуулук системасы үстөмдүк кылып турган. Эми 
ал системанын ордуна АКШ жана анын НАТОдогу шериктеринин 
жаңы дүйнөлүк тартиби түзүлгөн. Азыркы мезгилде НАТОнун 
мүчөсү болгон мамлекеттер дүйнөнүн бардык аймактарына со-
гуштук жактан кийгилишүүгө жана согуштук жактан таасир тий-
гизүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар.

Эл аралык мамилелер системасынын геосаясий түзүлүшүн-
дөгү өзгөрүүлөр – заманбап дүйнөнүн геосаясий абалынын маңы-
зын билдирүүчү тогузунчу жана эң негизги белги болуп саналат. 
Мамлекеттердин улуттук кызыкчылыктары, «көп полюстуулук-
тун» бузулушу жана АКШ баштаган «бир полюстуулук» система-
сынын пайда болушу эл аралык мамилелер системасынын алка-
гында жүргөн.

Эгер 1945-1990-жылдарда эл аралык мамилелер система-
сында өлкөлөрдүн, элдердин жана бирикмелердин коомдук 
жүрүм-турумун, ошондой эле мамлекеттик түзүлүштөрдүн мак-
саттарын жана милдеттерин социалисттик жана капиталисттик 
бирикмелерди жетектеген СССР жана АКШ аныктаган болсо, 
жаңы дүйнөлүк тартип орногон дүйнөдө ошол тең салмактуулук 
бузулган. Бүгүн АКШ дүйнөнүн өнүгүүсүнө, мамлекеттер аралык 
мамилелерге жана башка бардык нерселерге бир полюстук ма-
милени көргөзүүдө. 
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Ошентип, XX-кылымдагы эл аралык мамилелердин «көп по-
люстук» системасы заманбап мезгилде жаңы дүйнөлүк тартип 
менен алмаштырылган. 

1991-жылдан баштап АКШ жана анын НАТОдогу шериктери 
планетанын маанилүү геостратегиялык мейкиндиктерин жана 
башка ресурстарын көзөмөлдөөнүн таптакыр башкача түрлөрүн 
жана ыкмаларын ишке ашыра башташкан. Глобализация, коом-
дук жүрүм-турум нормаларынын жалпыланышы, капиталист-
тик идеялардын, жарандык коом деген түшүнүктүн, ошондой 
эле демократиянын жана адам укуктарынын эл аралык арена-
да бара-бара жалпы адамзат баалуулуктары катары жайылуусу, 
2001-жылдын 11-сентябрынан баштап бүткүл дүйнөдө баштал-
ган антитеррористтик күрөш жана НАТОнун акырындык менен 
кеңейүүсүнүн натыйжасында эл аралык коопсуздуктун жаңы ар-
хитектурасынын курулушу, ошондой эле батыш өлкөлөрү тара-
бынан сунушталган башка демилгелер жаңы планетардык гео-
саясаттын негизин түзгөн.

Чынында, АКШ жана анын шериктери мурдагы Версаль 
системасы тарабынан бекитилген тартиптерди «жаңы дүйнө-
лүк тартип» деген аталыш менен кайрадан көтөрүп чыгып, бир 
кылым мурда европалык геосаясаттын классиктери тарабы-
нан сунушталган идеяларды (панидеяларды) жана эрежелерди 
(континенталдык Евразияга ээлик кылуу, энергетикалык баа-
луулуктарды, транспорттук-транзиттик линияларды, маанилүү 
геостратегиялык аймактарды, базарларды жана өндүрүш ре-
сурстарын көзөмөлдөө) колдонууга аракет кылышууда. Мындай 
нерсе улуттук мамлекеттер аралык мамилелердин мүнөзүн гана 
өзгөртпөстөн, алардын келечектеги өнүгүү жолдорун жана коом-
дук формациянын түрлөрүн да өзгөртүп, жалпы дүйнөлүк тарых-
тын жүрүшүнө олуттуу таасир тийгизет. 

Бир жагынан АКШ жана Европа Бирлигине кирген өлкөлөр, 
экинчи жагынан Кытай, Жапония, Орусия, Индия жана башка 
жигердүү өлкөлөр өздөрүнүн геосаясий, геостратегиялык жана 
геоэкономикалык кызыкчылыктарын толук жана коопсуз түрдө 
камсыздоо, дүйнөнүн маанилүү материалдык жана руханий ре-
сурстарына, геостратегиялык мейкиндиктерине ээ болуу жана 
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аларды көзөмөлдөө максатында жаңы геостратегиялык дол-
боорлорду иштеп чыгып, күрөшүү үчүн пландарды жана бирим-
диктерди түзүп жатышат.

Жаңы системаны изилдөөчүлөр Беловеж системасы деп ата-
шат жана аны «жаңы дүйнөлүк тартип» катары көргөзүшөт.

«Жаңы дүйнөлүк тартиптин» геосаясий 
системасы жана анын түзүлүшүнүн заманбап

иеархиялык мүнөздөмөсү 

Заманбап изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү классикалык геосая-
сатта пайдаланылуучу парадигмаларды (баа берүүнүн параметр-
лери жана схемалары) туура деп эсептешпейт. Азыркы мезгилде, 
саясатчылар, дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүн негизинен төмөн-
күдөй түшүнүшөт:

1. АКШ, Канада, Мексика жана алардын шериктери – Европа-
лык Бирликтин өлкөлөрү; 

2. Кытай, Жапония жана башка Түштүк-Чыгыш Азиянын 
өнүккөн өлкөлөрү; 

3. Орусия жана анын таасир чөйрөсүнө кирген постсоветтик 
мейкиндик жана православдык-славяндык дүйнө; 

4. Ислам дүйнөсү жана анын Түркия, Иран, Сауд Аравиясы, 
Пакистан жана башка өлкөлөр сыяктуу аймактык лидерлери; 

5. Африка континентинин өлкөлөрү жана алардын бирикме-
лери; 

6. Латын Америка өлкөлөрү.
Чынында, бул өлкөлөрдүн бири да бир түрдүү эмес жана 

алардын ар биринин өзгөчө геосаясий коду жана координатта-
ры, согуштук жана саясий максаттары, ошондой эле тышкы дүй-
нө менен мамиле кылуунун критерийлери бар.

Мисалы, Кытай, Жапония, Индия жана башка Түштүк-Чы-
гыш Азия өлкөлөрү бир геосаясий борбор деп эсептелгени менен 
алардын ар бири Түштүк-Чыгыш Азия аймагында үстөмдүккө ээ 
болууга умтулат. Ислам дүйнөсү деп аталган топтогу өлкөлөрдүн 
ар биринин геосаясий абалы жана максаттары башкача. Түркия, 
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Иран, Сауд Аравиясы жана Пакистан сыяктуу өлкөлөр геосаясий 
жактан бир-бирине атаандаш болуп саналат. Алардын ар бири 
ошол аймакта жана бүткүл дүйнөдө өзүнүн жеке жана өзгөчө сая-
сатын жүргүзөт. Жадагалса АКШ жана Европа Бирлигине кирген 
мамлекеттердин деле тышкы геосаясий биримдиги кынтыксыз 
эмес. 

Заманбап дүйнөдө АКШ, Кытай, Орусия, Франция, Улуу Бри-
тания, Индия, Жапония жана башка ушул сыяктуу өлкөлөр өз-
дөрүнүн геосаясий, геоэкономикалык жана геостратегиялык 
мүнөздөмөлөрү боюнча эл аралык аренада үстөмдүк кылышат 
жана лидер-мамлекет деген статуска ээ болууга умтулушат. Бул 
өлкөлөр бүткүл дүйнөлүк системанын ар бир мүчөсүнүн улуттук 
кызыкчылыктарын камсыздоо жана коргоо маселесине түздөн 
түз же башка жолдор аркылуу таасир бере алат. Бирок, жогору-
да айтылып өткөндөй, бүгүнкү күндө, Америка Кошмо Штатта-
рынын гана Жер шарындагы бардык маанилүү геосаясий окуя-
ларга, улуттар аралык, эл аралык, ошондой эле аймактык жана 
жергиликтүү геостратегиялык долбоорлорго, конфликттерге, 
ошондой эле мамлекеттер аралык жана аймактык процесстерге 
кийгилишүүгө чыныгы мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан, бүгүнкү 
күндө, АКШ бүткүл дүйнөлүк мейкиндикти көзөмөлдөөнүн чы-
ныгы механизмдерине ээ болгон өлкө жана дүйнөлүк үстөмдүк-
кө ээ болуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрү жана шарттары бар 
өлкө деп эсептелинет. 

Заманбап мезгилде дүйнө мамлекеттери эл аралык процесс-
терге таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү жана эл аралык мамилелер 
системасындагы маанилүүлүгү боюнча бир нече топко бөлүнөт:

Супердержавалар: «супердержава» деген түшүнүк өзүнүн 
улуттук кызыкчылыктарын бүткүл Жер шарында ишке ашы-
рууга согуштук, экономикалык жана руханий кудурети жеткен 
жана өз кызыкчылыктарын, ошондой эле өзүнүн шериктеринин 
кызыкчылыктарын эске алууну башка мамлекеттерден да талап 
кыла алган өлкөгө карата колдонулат. Мисалы, тарыхта Рим им-
периясы, Византия империясы, Британдык империя, СССР жана 
АКШ ушундай супердержава деген статуска ээ болушкан. Ал эми 
азыркы учурда бир гана АКШ ушундай статуска ээ. 
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Ири мамлекеттер: булар өздөрүнүн улуттук кызыкчылыкта-
рын өз өлкөсүндө, өз аймагында жана дүйнөнүн башка маанилүү 
аймактарында (бирок бүткүл дүйнөдө эмес) камсыздай алган 
жана башка өлкөлөрдү алар менен эсептешүүгө мажбур кыла 
алган өлкөлөр (Буларга бүгүнкү күндө Улуу Британия, Жапония, 
Франция, Германия жана «Чоң сегиздиктин» башка өлкөлөрү да 
кирет). Орусия азыркы учурда ушул катарга кирүү үчүн аракет-
тенип жатат. 

Аймактык мамлекеттер: буларга өздөрүнүн жеке кызыкчы-
лыктарын өз өлкөсүндө, өз аймагында жана чек ара аймактарын-
да камсыздап, коргой алган өлкө лөр кирет. 

Мындай өлкөлөр өз кызыкчылыктарын алыскы чет жактар-
да коргой алышпаса да, өз аймагында коргой алышат (мисалы, 
буларга Кытай, Иран, Орусия, Түркия, Пакистан, Египет жана 
башка аймактык деп эсептелген мамлекеттер кирет). 

Кадимки мамлекеттер: мындай өлкөлөр өздөрүнүн кызык-
чылыктарын өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өз өлкөсүндө, өз ай-
магында жана бүткүл дүйнөдө коргоого аракет кылышат. 

Демейде, эгер мындай өлкөлөрдүн кызыкчылыктары жого-
руда айтылган биринчи үч топтогу мамлекеттердин кызыкчы-
лыктарына шайкеш келсе, алар корголот. 

Эл аралык мамилелер системасынын тарыхына карай турган 
болсок, дүйнөдөгү күч борборлору көп полюстук (эки борбор) 
түрдөн эки полюстук (эки борбор) жана бир полюстук (бир бор-
бор) түргө өзгөрүп олтуруп, «жаңы дүйнөлүк тартип» деп атал-
ган азыркы системага келген.

Дүйнөлүк системанын заманбап геосаясий түзүлү шүндөгү 
негизги өзгөрүүлөр 2001-жылы 11-сентябрьдан кийин пайда 
болгон. Геосаясий мамилелерде үс төм дүк кылган классикалык 
параметрлер жана баалуу луктар өткөн мезгилде калган.

Дүйнөдө бир полюстук геосаясий система иштеп жатканын 
моюнга алуу керек. Бүгүнкү күндө бир да мамлекеттин же мам-
лекеттер аралык биримдиктин АКШ башында турган Батыштык 
геосаясий борбордун таасирдүүлүгүнө тең келе ала турган гео-
саясий күчү жок. Бирок адамзаттын мындан кийинки геосаясий 
өнүгүүсү дайыма эле азыркыдай бир полюстук негизде улана 
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бербейт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына таяна турган болсок, 
панамериканизм идеясына негизделген бир полярдык дүйнөлүк 
системанын көп жактары башка өлкөлөрдөн тышкары ушул сис-
темага кирген европалык өлкөлөрдүн да көбүнө жакпайт. АКШ 
дүйнөдөгү жалгыз ири держава болууга умтулганы менен плане-
тадагы геосаясий жагдай мурдагыдай эле туруксуз жана татаал 
абалда турат. Мисалы, өздөрүнүн дүйнөлүк саясаттагы таасир-
дүүлүгүн кеңейтип, кубаттуулугун бекемдеп жаткан аймактык 
лидер-мамлекеттер жана алардын килейген улуттар аралык 
корпорациялары дүйнөгө үстөмдүк кылуу жагынан АКШга олут-
туу атаандаш болуп калышы ыктымал. 

Мындан тышкары, акыркы убакта көбөйүп жаткан жерги-
ликтүү, аймактык, диний жана улуттар аралык кагылышуулар-
га АКШнын конструктивдүү таасир тийгизе албай жаткандыгы 
жана алардын алдын алууга жөндөмсүз болуп жаткандыгы анын 
«адилеттүү судья» деген статусун актай албагандыгын көргөздү. 
АКШнын дүйнөлүк гегемонияга умтулушуна бара-бара Кытай, 
Жапония, Орусия жана башка мамлекеттер каршылык көргөзүп 
жатат. Ушул өлкөлөрдүн ар бири өзүнүн экономикалык, саясий 
жана согуштук кубаттуулугу боюнча бир-биринен ашып түшүүгө, 
ошондой эле аймактык жана эл аралык маселелерди чечүүгө ка-
тышууга умтулат. Алар өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарын 
геосаясий процесстерде коргоо аркылуу АКШга кысым көргөзүп 
жатышат.

Орусиялык эксперттердин божомолдоруна ылайык 2015-
жылы АКШ (Мексика жана Канада менен бирге) дүйнөлүк ички 
дүң продукциянын 19%-гана ээ болот (азыр 25% ээ), Европа 
Бирлиги – 16%-га, Кытай 10%-га, Жапония – 7%-га, Түштүк Ко-
рея жана Тайвань –5%-га, Орусия – 2%-га ээ болот, ал эми калган 
дүйнөгө 40% туура келет.1

Америкалык окумуштуулардын эсебине таяна турган болсок, 
2025-жылга чейин Индия, Кытай, Жапония, Түштүк Корея, Тай-
вань жана башка Азиялык өлкөлөр дүйнөлүк ички дүң продук-
циянын 55-60% – ын өндүрө баштайт, ал эми Батыш өлкөлөрү-

1 Арбатов А.Г. Орусиянын көп полюстук дүйнөдөгү улуттук коопсуздугу // 
Вестник РАН, 2000, Т.70, №11, 984 б.
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нө 20-30% – гана калат. Мисалы, Кытай мамлекети жакынкы он 
же он беш жылдарда өзүнүн согуштук-экономикалык кудурети 
жана заманбап дүйнөдөгү геосаясий процесстерге таасир берүү 
мүмкүнчүлүгү боюнча бир полярдык дүйнөлүк саясатты эрегиш-
ке чакырууга жөндөмдүү болот. Айрым божомолдорго ылайык, 
2015-жылда, Кытайдын согуштук кудурети Американыкы менен 
салыштыра тургандай абалга жетип калат жана жадагалса кээ 
бир параметрлери боюнча ашып кетет. Бүгүнкү күндө Кытайдын 
25-гана континенттер аралык баллистикалык ракетасы бар бол-
гону менен, эксперттердин оюнда, жакынкы 3-4-жылдын ичин-
де алардын саны 100-гө чейин көбөйүп, алар ядролук (өзөктүк) 
куралдар менен куралданат. Кытайдын тездик менен өнүгүүсү 
жана анын экономикалык кубаттуулугунун өсүшү ага кийинки 
он жылдыкта дүйнөлүк ички дүң продукциядагы үлүшүнүн дең-
гээли боюнча АКШ жана Европалык Бирлик менен теңдешүүгө 
мүмкүндүк берет.

Акыркы жылдарда дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүндө дагы 
бир аймактык лидер – Индиянын позициялары бекемделип 
жаткандыгы байкалууда. Гарвард университети тарабынан бе-
рилген баага ылайык, 2001-жылы Ички Дүң Продукциясынын 
көлөмү боюнча дүйнөлүк өндүрүш чөйрөсүндөгү лидерлердин 
катарына кирип калган Индия, бүгүнкү күндө Улуу Британия, 
Италия жана Франция биригип чыгарган продукциянын көлө-
мүндөй продукция чыгарууда. Айрым божомолдор боюнча, Ин-
дия 10-жылдан кийин Ички Дүң Продукцияны өндүрүү деңгээли 
боюнча Жапонияны артында калтырат.1

АКШ, Орусия жана Батыш Европа өлкөлөрүнүн көп стандарт-
туу жүрүм-туруму жана эл аралык дең гээл де жүргүзгөн субъек-
тивдүү саясаты ислам өлкөлө рүн, Африка жана Латын Америка 
өлкөлөрүн, ошон дой эле Түштүк-Чыгыш Азиянын аймактык ли-
дер лерин өздөрүнүн жеке коопсуздугун камсыздоо үчүн тийиш-
түү чараларды көрүүгө мажбур кылууда. Мисалы, Пакистан, Иран, 
Тайвань, Бразилия, Индия, Түн дүк Корея жана башка өлкөлөр ба-
ра-бара өздөрүнүн коопсуздугун камсыздоонун альтернативдик 

1  Кр: Василенко И.А. Заманбап дүйнөнүн геосаясаты. М., 2000, 192 б.
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жолдоруна кайрылып жатышат.
Андан тышкары БУУ жана башка өкмөттөр аралык уюмдар-

дын мамлекеттер аралык тирешүүлөрдө эл аралык укуктун сак-
талышынын кепили боло албай жаткандыгы жеке өлкөлөрдү 
өздөрүнүн геосаясий коопсуздугун камсыздоо максатында бир-
бири менен жарыша куралданууга мажбур кылып жатат. 

Мындай жагдайда адамзат өзүнүн келечеги үчүн тынч боло 
албайт жана жеке мамлекеттер эл аралык коопсуздуктун жаңы 
системасын түзүү боюнча аракеттерди жасай беришет. Мамле-
кеттердин бир-бири менен жарыша куралдануусу бара-бара ра-
кеталык-ядролук (өзөктүк) куралдын жайылышына жана кол-
донулушуна алып келиши мүмкүн экенин эске алганда, «жаңы 
дүйнөлүк тартиптин» геосаясий жоболору жана механизмдери 
туруксуз экенинде шек калбай калат. 

Мындан тышкары, заманбап дүйнөнүн глобализацияга ка-
рай багыт алуусу жана өлкөлөр менен аймактардын өнүгүүсүн-
дөгү теңсиздикти жоюуга багытталган олуттуу кадамдардын 
жоктугу, бир жагынан, өнүккөн өлкөлөрдө калктын көбөйүшүнө 
алып келип, көзөмөлсүз миграцияга жол ачса, экинчи жагынан 
Африка континентинин «дүйнөнүн кара тешигине» айланып, 
деградацияга батышына шарт түзүп, бул мейкиндикте цивили-
зациянын жайылышын оорлотуп, жергиликтүү мамлекеттер-
ди аймактык согуштарга жана этно-уруучулдук конфликттерге 
түртөт. Ансыз деле бүгүнкү күндө маанисиз согуштар жана конф-
ликттер миңдеген, ал эми кээде миллиондогон адамдардын жа-
нын алып, адам укуктарынын массалык түрдө бузулушу менен 
коштолуп жатат. 

Ошентип заманбап дүйнөлүк системага жана «жа ңы дүйнө-
лүк тартиптин» геосаясий түзүлүшүнө карата жүргүзүлгөн кыс-
кача анализ азыркы мезгилде ади леттүү жана баарына жаккан эл 
аралык мамилелер системасы жок экенин жана көптөгөн мамле-
кеттер бүгүнкү күндөгү бир полярдуу системадан баш тартууга 
даяр экенин көргөзүп жатат. Чынында, «жаңы дүйнөлүк тартип-
тин» архитекторлору болгон АКШ жана анын батыштагы шерик-
тери планетанын бүгүнкү жана келечектеги геосаясий тартиби 
жөнүндө олуттуу түрдө тынчсызданып жатышат. Ошол эле учур-
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да бир полярдуу дүйнөлүк саясаттан башка альтернативдик көз 
карашы бар башка өлкөлөрдүн жана саясий борборлордун дүй-
нөлүк аренадагы орду жана ишмердүүлүгү күчөп жатат.

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, деңиз (АКШ жана алардын 
НАТОдогу шериктери) жана кургактык (Кытай, Орусия, Индия) 
цивилизацияларынын ортосундагы тирешүүнүн күчөшү ке-
лечектеги дүйнөлүк системанын түзүлүшүнө олуттуу таасир 
тийгизүүчү фактор. Кытай, Орусия жана Индия бир-биринин 
ортосунда идеологиялык же институционалдык базис түзө ал-
багандыктан улам деңиз цивилизациясы бүткүл дүйнөдө, анын 
ичинде Евразия аймагында жана Түштүк-Чыгыш Азияда үстөм-
дүк кылып жатат деп эсептешет алар. Бирок кургактыктагы күч-
төр күндөн күнгө өсүп, өздөрүнүн айланасына жаңы өлкөлөрдү 
чогултуп, Батыштын негизги геосаясий таасир чөйрөлөрүнө 
коркунуч жаратууда. Бул процессте аймактык лидер-мамлекет-
тердин жана алар тарабынан түзүлгөн бирикмелердин (мисалы, 
Шанхай Кызматташтык Уюму) орду чоң.

Улуттук, диний жана цивилизациялык баалуулуктарды алып 
жүрүүчү бир топ ири мамлекеттер (мисалы, Ислам дүйнөсүнүн, Ла-
тын Американын жана Түштүк-Чыгыш Азиянын аймактык лидер-
мамлекеттери) бара-бара экономикалык жана согуштук жактан 
күчтөнүшүп, БУУнун Коопсуздук Кеңешинде өкүл чү лүктөрүнүн 
ачылышын талап кылышууда. Мындай көрүнүш дүйнөдөгү кара-
ма-каршылыктын жана мили таризациянын күчөшүнө, ошондой 
эле орто жана аймактык лидер-мамлекеттердин атомдук куралга 
ээ болууга умтулушуна шарт түзүп, ядролук клубка мүчө болгон 
өлкөлөрдүн тизмесинин кеңейишине алып келет.

Бүгүнкү күндө АКШ, Орусия, Улуу Британия, Франция, Кытай, 
Индия жана Пакистан мамлекеттеринин ядролук куралы жана 
көптөгөн стратегиялык баллистикалык ракеталары бар. Жакын-
кы келечекте булардын катарына Иран, Түндүк Корея, Тайвань, 
Жапония жана башка өлкөлөр кошулбайт деп эч ким кепилдик 
бере албайт. 
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«Жаңы дүйнөлүк тартип», заманбап геосаясий 
конфликттер жана дүйнөлүк системанын

геосаясий багыттары 

Саясат таануучулардын божомолдоруна таяна турган болсок, 
бара-бара күчөп жаткан конфессиялар аралык жана этноулуттук 
конфликттер, сепаратисттик багыттар жана цивилизациялар 
аралык кагылышуулар, ошондой эле аларды өз убагында ток-
тотуунун мүмкүнсүздүгү же аларды токтотууну каалабагандык 
азыркы мезгилдеги бир полюстук системага жана ушул система 
тарабынан түзүлгөн дүйнөлүк тартипке катуу сокку берип койо 
ала турган эң терс факторлордун бири болуп саналат.

Айрым изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча социализм жана 
капитализм системасынын ортосундагы геостратегиялык кү-
рөштүн аякташы дүйнөдөгү конфликттердин азайышына олут-
туу таасир тийгизмек, бирок алардын божомолу ишке ашкан 
жок. «Конфликтсиз дүйнө» жөнүндө кыялданып жашаган АКШ 
жана Европа Бирлиги глобализация идеясын тынч ишке ашыруу 
үчүн дүйнөдөгү конфликттерди тынчтык жолу менен жөнгө са-
лууга аракет кылып келишкен жана азыр да аракет кылышууда. 
Бирок ушул конфликттердин негизги себептери, аларды пайда 
кылган субъективдүү факторлор, эл аралык укук нормаларынын 
эки жактуу колдонулушу жана башка ушул сыяктуу нерселер 
конфликттердин алдын алууга да, аларды чечүүгө да тоскоолдук 
жаратууда.

Азыркы мезгилде зордук-зомбулук менен коштолгон конф-
ликттер кыйла азайганына карабастан (1993-жылы 34-конф-
ликт болсо, 2008-жылы алардын саны 15-ке түшкөн) дүйнөдө 
болуп жаткан конфликттер дагы деле дүйнөлүк саясий процесс-
тердин мүнөздүү белгиси бойдон калууда.

Заманбап конфликттер аларды пайда кылган себептерге ка-
рабастан бүткүл адамзат үчүн олуттуу коркунуч жаратат жана 
алар бара-бара көбүрөөк аймактарга жайылып, экологиялык, 
гуманитардык жана социалдык катастрофаларга алып келет. 
Алардын себептери ар түрдүү. Жеке мамлекеттердин аймактык 
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талаптары, этникалык сепаратизм, өндүрүштүк мамлекеттер ме-
нен чийки заты бар мамлекеттердин ортосундагы тирешүүлөр, 
көзөмөлсүз куралдануу, миграция, глобализация, глобализация-
га каршылык көрсөтүүнүн негизинде пайда болгон улутчулдук, 
ошондой эле диний тирешүүлөр конфликттердин негизги себеп-
тери болуп саналат.

Эгер идеологиялар жана социалдык-таптык бирикмелер кү-
чөп турган мезгилде пайда болгон эл аралык конфликттер не-
гизинен ошол бирикмелер тарабынан көзөмөлдөнүп, белгилүү 
бир максат үчүн пайдаланылып, жайылтылбастан өз убагында 
токтотулуп турган болсо, заманбап мезгилде конфликттердин 
алдын алуу механизмдери абдан начарлап калган.

Мындан тышкары, дүйнөнүн геосаясий системасындагы өз-
гөрүүлөр жана Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин калыптанган 
улуттук-мамлекеттик чек аралардын бузулушу конфликттердин 
эл аралык укук нормаларына жараша жөнгө салынышына тос-
коолдук кылган. 

Дүйнөнүн саясат таануучулары заманбап конфликттердин 
себептерине жана мүнөздөмөлөрүнө ар түрдүү көз караш менен 
карашат (ар түрдүү теориялар) жана ошондуктан ар түрдүү бо-
жомолдорду сунушташат. Алардын айрымдарынын ою боюнча, 
заманбап конфликттердин негизинде мурдагыдай идеологиялык 
же экономикалык себептер эмес, маданияттардын ортосунда-
гы айырмачылыктар жана «цивилизациялардын кагылышуусу» 
жатат (бул жерде америкалык окумуштуу С. Хантингтондун тео-
риясы жөнүндө кеп болуп жатат). Келечектеги конфликттер па-
дышалардын, улуттук мамлекеттердин жана идеологиялардын 
ортосунда эмес, дал ушул цивилизациялардын ортосунда болот 
деп эсептешет алар. Ушул теориянын авторлоруна таяна турган 
болсок, цивилизациялардын ортосунан өтүүчү ичке сызыктар 
конфликттердин пайда болушуна себеп боло турган мейкиндик 
болуп саналат. Цивилизациялар аралык конфликттер эки түрдө 
өтөт: 1) ар түрдүү цивилизацияларга таандык болгон кошуна мам-
лекеттердин, ар түрдүү элдердин жана бир мамлекеттин ичинде 
жашаган ар түрдүү топтордун ортосунда пайда болгон жергилик-
түү конфликттер; 2) ар түрдүү цивилизацияларга таандык болгон 
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жана ошол цивилизациялардын өзөгүн түзгөн мамлекеттердин 
(негизги мамлекеттер) ортосунда пайда болгон глобалдык конф-
ликттер.

Глобализация кеңири кулач жайган XXI-кылымда, дүйнө 
бирдиктүү бир мейкиндикке айланып, адамдардын ортосундагы 
убактылуу жана туруктуу байланыштар күчөтүлүп, анын натый-
жасында маданияттар бир-бири менен кагылышкан. Глобализа-
циянын жүрүшүндө айрым маданияттар башка маданияттардын 
эсебинен байып, прогрессивдүүрөөк маданий баалуулуктар баш-
ка маданий баалуулуктарды сүрүп чыгат жана алардын өнүгүү 
чөйрөсүн кысып салат. Мындай нерсе маданий жактан өнүгүү 
чөйрөсү тар болгон элдерди радикалдуу аракеттерге түртөт. 

Ар түрдүү маданиятка таандык адамдардын ортосундагы 
байланыштар күчөгөн сайын алар өздөрүнүн маданияты өзгөчө 
экенин көбүрөөк түшүнө башташат. Натыйжада, ар түрдүү мада-
ниятка таандык адамдардын ортосунда пикир келишпестиктер 
жана кагылышуулар пайда болуп, алар жергиликтүү деңгээлден 
дүйнөлүк деңгээлге чейин жайылышы ыктымал.

Дүйнөдө болуп жаткан социалдык жана экономикалык ин-
теграция элдердин ортосундагы байланышты күчөтүп, ал эми 
улуттук аң-сезимдин негизги булагы болгон улуттук мамлекет-
терди бүткүл дүйнөлүк жана глобалдык процесстерден бара-ба-
ра четтетип, начарлатат. Акыркы убакта дүйнөлүк аренадагы 
улуттук мамлекеттердин бошоп калган ордун диний коомдор 
ээлөөгө аракет кылып жатышат. Диний түзүмдөр адамдардын 
динге болгон кызыгуусун пайдаланып, алардын арасында өз-
дөрүнүн идеяларын жайылтышат жана алардын диний сезим-
дерин күчөтүшөт. Ал эми мындай нерсе ар түрдүү диндеги жана 
маданияттагы адамдар тыгыз байланышкан жерлерде диний 
конфликттердин пайда болушуна алып келет.

Мунун баары заманбап конфликттер улуттук-маданий жана 
диний айырмачылыктарга көбүрөөк байланыштуу экенин көр-
гөзүп турат. Бирок азыркы мезгилде жүрүп жаткан глобализа-
цияда экономикалык жана социалдык факторлордун мааниси 
өтө чоңоюп кеткендиктен эл аралык аренада мамлекеттер менен 
адамдардын ортосундагы мамилелерди дин, тил жана маданият 
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эмес, дал ушул экономикалык кызыкчылыктар күчөтө баштады.
XX-кылымдагы конфликттердин жана мамлекеттер аралык 

кагылышуулардын пайда болушуна таасир тийгизген негизги 
фактор катары дагы деле жеке өлкөлөрдүн улуттук кызыкчы-
лыктары эсептелет. Кандай болгон учурда да эл аралык конф-
ликттер бир мамлекет же мамлекеттердин тобу өз кызыкчылык-
тарын башка мамлекеттерге зордук менен таңуулоого аракет 
кыла баштаганда пайда болот.

Азыркы мезгилде айрым мамлекеттердин геосаясий жүрүм-
турумдарынын ортосунда жана эл аралык мамилелер система-
сындагы эрежелердин ортосунда пайда болгон келишпестик 
ушунчалык күчөгөндүктөн изилдөөчүлөр мындай көрүнүштү 
жаңы дүйнөлүк чындык деп белгилешкен.

Заманбап дүйнөлүк системанын негизги геосаясий тенден-
цияларынын арасынан биринчи кезекте илимий-техникалык 
жана электрондук өнүгүүнүн натыйжасында планетанын гео-
саясий картасынын виртуализацияланышын жана «ичкерүүсүн» 
белгилеп коюу зарыл. Дүйнөнүн глобализацияланышы, техника-
лык өнүгүүнүн жана электрондук технологиялардын планетада-
гы жашоонун бардык чөйрөлөрүн камтышы, ошондой эле алар-
дын согуштук, маалыматтык жана геостратегиялык чөйрөлөрдө 
колдонулушу мейкиндиктин салттуу геосаясий түзүлүшүн баш-
тан-аяк өзгөртүп, дүйнөнүн бардык жерине геостратегиялык 
жактан кийгилишүү мүмкүнчүлүгүн жеңилдетип койду.

Экинчиден дүйнөлүк системанын негизги тенденциялары-
нын катарына дүйнөлүк картада Батыш менен Чыгыштын жана 
Түндүк менен Түштүктүн ортосундагы тирешүүнүн глобалдык 
деңгээлден жергиликтүү жана перифериялык деңгээлге түшүшүн 
кошууга болот. 

Эгер мурда мындай тирешүүлөр глобалдык деңгээлде гана 
болгон болсо, азыр аймактык деңгээлдеги тире шүүлөр күчөп 
жатат. Буга мисал катары Батыш өлкөлө рүнүн ичинен Европа-
лык Бирликке кирген жана кирбеген өлкөлөрдүн ортосундагы 
тирешүүнү, ошондой эле АКШны колдогон жана колдобогон 
чоң, алдыңкы жана кичине мамлекеттердин ортосундагы тире-
шүүнү келтирсе болот. Мисалы, заманбап эл аралык мамилелер 
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системасына кирген АКШ жана Европа Бирлиги өлкөлөрүнүн 
ортосундагы келишпестиктер бара-бара тирешүүгө айланып жа-
тат. Чыгышта Кытай менен Жапониянын ортосундагы тирешүү, 
Евразияда Орусия менен Кытайдын ортосундагы тирешүү, АКШ 
менен Орусиянын ортосундагы тирешүү, НАТО менен Орусия-
нын ортосундагы тирешүү, Түштүк Кавказда жана Орто Азияда 
Орусия-Европа-Түркия тирешүүсү жана башка ушул сыяктуу ти-
решүүлөр бара-бара дүйнөлүк геосаясий түзүлүшкө тиешелүү 
жаңы бир чындыкка айланып жатат.

Батыш цивилизациясы менен Чыгыш цивилизацияларынын 
ортосунда бара-бара карама-каршылыктын пайда болушун за-
манбап дүйнөлүк системанын үчүнчү негизги тенденциясы деп 
эсептөөгө болот. Азыркы мезгилде Түштүк-Чыгыш Азиядагы 
конфуциандык-буддисттик цивилизацияга жана ислам дүйнө-
сүндөгү исламдык цивилизацияга негизделген динамикалык 
өнүгүү модельдери Батыш цивилизациясына каршы коюлуп 
жаткандыгы байкалууда. Изилдөөчүлөрдүн ою боюнча, жакын-
кы он жылдын ичинде Кытай, Жапония жана Тайвань сыяктуу 
Түштүк-Чыгыш мамлекеттеринин жана ислам дүйнөсүндөгү 
лидер-мамлекеттердин дүйнөлүк маалыматтык мейкиндикке 
таасир берүү мүмкүнчүлүктөрү АКШнын жана анын батыштагы 
шериктеринин мүмкүнчүлүктөрүнөн кем болбой турган абалга 
жетет. Аталган өлкөлөрдө улуттук жана диний көз караштардын 
күчөшү, ошондой эле калк арасында антиамерикалык жана ан-
тибатыштык маанайлардын күчөшү бүткүл дүйнөгө жайылып 
жаткан панамерикалык жана паневропалык идеяларга карата 
каршылыктардын көбөйүшүнө алып келүүдө.

Заманбап геосаясий мамилелердин төртүнчү негизги тен-
денциясы эл аралык коопсуздукка байланышкан талаптардын, 
ошондой эле глобалдык жана жергиликтүү терроризм менен кү-
рөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк саясаттын деңгээлине көтөрүлгөн-
дүгүнө байланыштуу. 

Ушул көрүнүштүн негизги мүнөздүү өзгөчөлүгү дүйнөдө 
АКШ башында турган бирдиктүү антитеррористтик коалиция 
түзүү аракети жүрүп жаткандыгына жана мамлекеттердин алар 
мурда кайсыл согуштук жана саясий биримдикке киргендиги 
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боюнча эмес, антитеррористтик күрөшкө канчалык деңгээлде 
катышканына же катышпагандыгына жараша өзүнчө топторго 
бөлүштүрүлүп жаткандыгына байланыштуу. Эгер АКШ жетек-
теген топко кирген мамлекеттер терроризмге каршы күрөшкөн 
мамлекеттер деп каралса, ал топко кирбеген өлкөлөр «терро-
ризмди колдогон өлкөлөр» катары каралып, терроризмге каршы 
бүткүл дүйнөлүк күрөштүн буталарына айланышууда. 

Заманбап дүйнөлүк системанын жана геосаясий түзүлүштүн 
бешинчи негизги тенденциясы глобализациянын кеңири жайы-
лышына жана анын бара-бара дүйнөлүк коомчулуктун жашоосу-
нун бардык чөйрөлөрүнө кире башташына байланыштуу деп 
эсептелинет. Изилдөөчүлөр заманбап дүйнөдөгү геосаясий өзгө-
рүүлөрдү төмөнкү үч негизги фактор менен түшүндүрүшөт:

1. XXI-кылымдан баштап бүткүл дүйнөнү глобализация кап-
тап, «улут-мамлекет-жаран» деген принципке негизделген коом-
дук түзүлүштү бара-бара дүйнөлүк аренадан сүрүп чыгара баш-
таган; 

2. Мамлекеттер аралык интеграция эл аралык күн тартиби-
не коомдун жана бүткүл адамзаттын талабы катары киргизилип, 
улуттук чек аралардан чыгып, экономикалык, коомдук, саясий 
жана маданий жашоонун бардык чөйрөлөрүн камтый баштаган 
жана артка кайтпас мүнөзгө ээ болгон; 

3. Дүйнөлүк саясат улуттар аралык мүнөзгө ээ боло башта-
ган, эл аралык мамилелердин, эл аралык укуктун жана эл аралык 
жүрүм-турумдун негизине демократия принциптери, жарандык 
коом, адам укуктары жана эркиндиктери коюлган, өкмөттөр ара-
лык жана өкмөттүк эмес уюмдар жогоруда айтылган нормалар 
улуттук мамлекеттик түзүмдөрдүн монополиясы эмес экенин 
жарыялашып, аларды ошол мамлекеттик түзүмдөрдүн монопо-
лиясынан алып ташташкан, ошондой эле эгемендүү мамлекет-
тердин укуктары эл аралык мамилелердин жаңы акторлорунун 
эсебинен чектеле баштаган. 

Ушул үч фактордун ар бири өзүнчө каралганы менен алар 
заманбап дүйнөлүк саясаттын жана эл аралык мамилелердин 
өзгөрүүсүнө байланышкан тенденциянын алкагында бир-бирин 
толуктап турат.
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§ 9.2. Дүйнөнүн экономикалык жашоосунун
глобализацияланышы жана мамлекеттердин 

геоэкономикалык кызыкчылыктарынын 
системасы 

Айрым изилдөөчүлөрдүн пикиринде, колониалдык импе-
риялар үстөмдүк кылып, ал эми соода-акча мамилелери негизи-
нен ошол империялардын чегинде болгон мезгилде, тактап айт-
канда, XVII-X1X-кылымдарда, ошондой эле биримдиктер аралык 
таптык-идеологиялык тирешүү мезгилинде, тактап айтканда 
1945-1991-жылдарда глобализациянын жайылышы дегеле мүм-
күн болмок эмес. Глобализациянын жайылышы үчүн формалдык 
түрдө болсо да азыркыдай тең укуктуу мамлекеттерден турган 
дүйнөлүк системанын жана «жалпы кызыкчылыктар» деген ата-
лыштагы адамзат баалуулуктарынын бирдиктүү системасын 
бүткүл дүйнөлүк масштабда пропагандалаган «өнүккөн борбор» 
бар болушу зарыл.

Заманбап дүйнөдө жүрүп жаткан глобализация улуттук-эт-
никалык чек аралардын баарын сүрүп, планетанын жашоосунун 
экономикалык, саясий, социалдык, маданий жана маалыматтык 
чөйрөлөрүнө кийгилишүү аркылуу «бирдиктүү дүйнөлүк мей-
киндик» түзүп жатат. 

Планетанын экономикалык жашоосунун глобализацияланы-
шын мүнөздөгөн негизги өзгөчөлүктөр төмөнкүлөр (заманбап 
геосаясий адабиятта бул нерсе геоэкономика деп көргөзүлгөн – 
А.Г.):

СССР жана социализм кыйрагандан кийин мамлекеттердин 
көбү либералдык базар экономикасына жана ачык, демократия-
лык мамлекеттер аралык мамилелерге негизделген чарбалык 
системага өтө баштаган; 

Планетанын экономикалык, чарбалык, бажылык, улуттук-
статистикалык жана финансылык-эсеп системалары жалпы бир 
стандартка ылайыкташтырыла баштаган; 

Эл аралык уюмдар бирдиктүү дүйнөлүк түзүлүштү, геоэко-
номикалык байланыштардын жалпы параметрлерин жана алар-
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га баа берүүнүн жалпы критерийлерин иштеп чыгып, колдоно 
башташкан; 

Дүйнөлүк саясат улуттар аралык мүнөзгө ээ боло баштаган. 
Азыркы мезгилде улуттар аралык корпорациялар өздөрүнүн 

өндүрүш иштерин чийки зат жана арзан жумушчу күчү бар жер-
лерде уюштурушат, ал эми өндү рүлгөн продукцияны сатуу иште-
рин жакшы базар бар жерлерде уюштурушат (эмгек ресурстары-
нын глобализацияланышы). 

Айрым улуттар аралык корпорациялар өздөрү ишкана ка-
тары пайда болуп, катталган жерлеринде 5% – гана продукция 
чыгарышат, ал эми калган продукцияларын дүйнөнүн ар түрдүү 
мамлекеттеринде чыгарышат. Мындай ишканалар дайыма арзан 
чийки затын жана арзан жумушчу күчүн издеп, өз продукцияла-
рын планетардык деңгээлде өндүрүүгө жана планетардык дең-
гээлде сатууга умтулушат. Алар базардын, өндүрүштүн жана ке-
ректөөнүн талаптарына жараша бүткүл дүйнөдө иштеп, өздөрү 
иштеген өлкөлөрдүн жарандарын жумуш орундары менен кам-
сыз кылышат. 

Мисалы, бир жылдык акча жүгүртүмү 200-миллиард доллар-
ды түзгөн «Самсунг» корпорациясы (Түштүк Корея) дүйнөнүн 
66-өлкөсүндө 340-ишкана түзүп, бүткүл дүйнө боюнча чыгары-
луучу түстүү мониторлор менен кинескоптордун 17% – ын, ви-
деомагнитофондордун 11% – ын жана микротолкун мештердин 
18% – ын өндүрүп чыгарат. Ушундай чоң көрсөткүчтөрү бар бул 
корпорацияны түштүк-кореялык гана ишкана катары көргөзүп, 
аны Түштүк Корея өлкөсүнүн чегинде гана кароого мүмкүн эмес. 
Бул корпорациянын акцияларынын көп бөлүгүн Түштүк Кореяга 
эч кандай тиешеси жок адамдар ээлейт. 

Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялардын 
азыркы абалы жана мүмкүнчүлүктөрү бүткүл дүйнөнүн геоэко-
номикалык байланыштарын (өндүрүштү жана сооданы, ошон-
дой эле ар түрдүү тараптардын ой жүгүртүүсүн) бириктирип, 
виртуализациялап, жалпы бир стандартка ылайыкташтырган. 

Электроникага байланышкан мүмкүнчүлүктөр, так тап айт-
канда интернет аркылуу соода кылуу, акча которуу, келишим-
дерди түзүү жана башка ушул сыяк туу мүмкүнчүлүктөр адамдар-
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дын ортосундагы геоэкономикалык байланышта революциялык 
төңкөрүш жасап, алардын бир-бири менен тыгыз байланышуусу-
на тоскоолдук жараткан бардык улуттук нерселерди кыйратты. 

Заманбап геоэкономикалык глобализацияда эки негизги 
тенденция байкалып турат. Бир жагынан караганда, дүйнөлүк 
геоэкономикада жана дүйнөлүк геосаясий системада АКШ дагы 
деле үстөмдүк кылууда жана өзүнүн дүйнөдөгү үстөмдүгүн кө-
бүрөөк бекемдөөгө умтулууда. Башка жагынан караганда, дүйнө-
лүк геосаясий системада жана дүйнөлүк геоэкономикада АКШга 
олуттуу каршылык көргөзгөн жана атаандаштык түзгөн актор-
лор да байкалууда. Мисалы, Европа Бирлигинин АКШга шерик 
болгон өлкөлөрү, ошондой эле Түштүк-Чыгыш Азиянын Амери-
ка менен экономикалык атаандаштык жолуна түшкөн өлкөлөрү, 
тактап айтканда, Жапония, Кытай, Түштүк Корея, Тайвань жана 
дүйнөнүн башка өнүккөн өлкөлөрү, экономикалык полицент-
ризм шартында, өз алдынча тарап болууга умтулуп, глобали-
зация жүрүп жаткан мезгилде АКШга олуттуу атаандаштык тү-
зүүгө аракет кылышууда.

Геоэкономикалык глобализациянын 
мүнөздөмөсү жана тенденциялары 

Заманбап мезгилдеги геоэкономикалык глобализациянын 
мүнөздөмөсүнө жана тенденцияларына көңүл бура турган бол-
сок, планетанын объективдүү өнүгүүсүнүн натыйжасында келип 
чыккан бул процесс мамлекеттердин жана элдердин ортосунда 
жалпы экономикалык, маалыматтык жана эмгектик стандарт-
тардын пайда болушунун натыйжасында, ошондой эле адамдык 
жана материалдык ресурстардын, финансылык жана техноло-
гиялык мүмкүнчүлүктөрдүн бөлүнүшүнүн натыйжасында пайда 
болгон.

Геоэкономикалык глобализация – объективдүү жа на болбой 
койбой турган процесс жана ал адамзаттын өнү гүүсүнүн азыр-
кы мезгилдеги тенденцияларынын на тыйжасы болуп саналат. 
Азыркы учурда жалпы финансылык, чарбалык, транспорттук, 
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технологиялык, инвестициялык, ошондой эле маалыматтык 
мейкиндиктердин жана алардын жалпы системаларынын түзү-
лүшүнө дүйнөдө эч ким тоскоолдук кыла албайт. 

Бүгүнкү күндө дүйнөлүк чарбалык системанын либерализа-
цияланышы, инвестициялардын эки тарап тарабынан тең кор-
гоого алынышы, ошондой эле бажы жана салык системаларынын 
стандартизацияланышы ушунчалык бийик деңгээлге жеткен-
диктен, улуттук жана этникалык чек аралар символдуу мүнөзгө 
гана ээ болуп калды. Дүйнөдөгү ири эл аралык корпорациялар 
өз колдорунда бүткүл жеке менчик секторунун үчтөн ашык ак-
тивдерин топтошкон. Эмгектин жана ресурстардын бөлүнүүсү 
ушунчалык бийик деңгээлге жеткендиктен, азыркы мезгилде 
бир топ белгилүү өлкөлөрдүн транспортторун, башка бир нече 
өлкөлөрдүн күйүүчү май ресурстарын жана дагы бир нече өлкө-
лөрдүн керектөө товарларын бүткүл дүйнө пайдаланып жатат. 

Бир сөз менен айтканда, индустриализация, космосту багын-
дыруу жана электрондук технологияларды ачуу сыяктуу окуя-
лар менен катар глобализация да адамдардын жашоосуна бүткүл 
дүйнөлүк маанилүү окуялардын бири катары кирип калды. 

Геоэкономикалык глобализациянын негизги өзгөчөлүктөрү-
нүн бири инновациялык процесстердин эл аралык мүнөзгө ээ бо-
лушуна жана технологиялык атаандаштыктын курчушуна бай-
ланыштуу. Азыркы мезгилде ар бир мамлекет улуттар аралык 
геоэкономикалык мамилелер системасындагы өзүнүн улуттук 
кызыкчылыктарын төмөнкү нерселерди ишке ашыруу аркылуу 
гана коргой алат: маалыматка ээ болуу жана аны анализдөө, ба-
зарды, өндүрүш процесстерин, ошондой эле продукцияны ташуу 
жана керектөө маселесин изилдөө, капиталдардын кыймылын 
аныктоо, аларды пайдалануу жана бир жерден экинчи жерге 
жылдыруу сыяктуу маселелерди терең изилдөө. 

Ошентип глобализациянын кеңири кулач жайып, артка 
кайткыс процесс болуп калышы заманбап дүйнөлүк геоэкономи-
калык системаны мүнөздөгөн негизги тенденциялардын бири 
болсо, глобализациянын коопсуз жүрүшүн камсыздоо, ошондой 
эле глобализация иштерине сарпталган капиталды коргоо мак-
сатында ыңгайлуу эл аралык жагдайды түзүү үчүн күрөшүү дүй-
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нөлүк геоэкономикалык системанын дагы бир тенденциясы бо-
луп саналат.

Глобализация иштерине жигердүү түрдө катышып жаткан 
улуттар аралык корпорациялардын, капиталдардын жана техно-
логиялардын негизги ээлери өнүккөн ири мамлекеттер экенин 
эске ала турган болсок, глобализациянын артында ким турары 
эч кимге сыр болбой калат. 

Геоэкономикалык глобализация дүйнөлүк системанын не-
гиздерине олуттуу таасир тийгизип, төмөнкү нерселерди талап 
кылат:

Жаңы геоэкономикалык чөйрөнү калыптандыруу; жаңы 
геоэкономикалык модельдерди түзүү; 

Дүйнөнүн экономикалык жашоосун башкарууну жакшыртуу. 
Тийиштүү эл аралык түзүмдөр жана геосаясий акторлор 

үчүнчү миң жылдыктан баштап өздөрүнүн жогоруда айтылган 
талаптарды ишке ашыруу багытында жүргүзгөн саясаттарын 
күчөтүшкөн. 

Заманбап мезгилде жаңы геоэкономикалык чөйрө түзүлгөн-
дө аны менен кошо мамлекеттердин жана элдердин коомдук-
саясий жана маданий өнүгүүсүнүн мурдагыдан таптакыр айыр-
маланган модельдери да пайда болот. Экинчи жана үчүнчү миң 
жылдыктар кошулган мезгилде Батыштын деңиз цивилизация-
сы толук үстөмдүккө жетишкендиктен улам анын адамзатка су-
нуштаган «либералдык экономикалык модель» деген аталышта-
гы геоэкономикалык модели дүйнөлүк коомчулуктун көпчүлүгү 
тарабынан глобализациянын бирдиктүү жана унификациялан-
ган модели катары кабыл алынат. 

Батыштагы аналитиктердин ою боюнча, өнүгүүнүн либе-
ралдык экономикалык модели (түрү) айрым модификациялар-
ды эске албаганда, XX-кылымдын ичинде бардык сыноолордон 
ийгиликтүү өтүп, башка бардык альтернативдик программалар-
дын үстүнөн жеңишке жетишкен. Ошондуктан глобализациянын 
негизинде дал ушул либералдык экономикалык модель жатат.

Азыркы учурда либералдык экономика дүйнөнүн геосаясий 
же экономикалык жактан маанилүү болгон бардык аймактарына 
жайылып жатат. Бул система мамлекеттин экономикалык чөй-
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рөгө жана экономиканы жөнгө салуу иштерине кийгилишүүсүнө 
толук каршы. Ал өзүн өзү башкара турган өндүрүштүк жана ба-
зар мамилелерин бекемдейт.

Дүйнөнүн экономикалык жашоосун глобализациялоодо 
жана жаңы геоэкономикалык саясатты ишке ашырууда колдону-
луучу эң маанилүү өнүгүү модельдердин бири – бул саясий ада-
биятта «туруктуу өнүгүү модели» деп аталып калган эл аралык 
концепция. 

Аталган модель табигый жана адамдык ресурстарды са-
рамжалдуу пайдалануу, ошондой эле айлана-чөйрө жана экология 
маселелерин эске алуу аркылуу бирдиктүү же жалпы стандарттар-
ды жайылтуу кызматын аткарат. «Туруктуу өнүгүү модели» деңиз 
цивилизациясы тарабынан дүйнөлүк экономиканы глобалдык 
түрдө башкаруу максатында түзүлгөн дүйнөлүк геоэкономикалык 
программа жана башкаруу концепцияларынын бири болуп сана-
лат. Бул модель үчүнчү өлкөлөр үчүн да кандайдыр бир деңгээл-
де маанилүү. Планетада 3-миллиард адамдын эң жөнөкөй жашоо 
шарттары да жок экенин жана бул программада бүткүл дүйнө кал-
кынын жашоосуна зарыл болгон эң маанилүү муктаждыктарды 
камсыздоо маселеси каралганын эске ала турган болсок, анын маа-
нилүү экендиги түшүнүктүү болуп калат. 

Аталган программада көптөгөн адамдардын жакшы жашоо 
үчүн жасап жаткан аракеттерине жардам бере турган шарттарды 
түзүү маселеси каралат. 

Туруктуу экономикалык өнүгүү моделинин негизги прин-
циптери адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоодо, учурдагы 
жана келечектеги муундардын ортосунда табиятты жана эконо-
микалык ресурстарды пайдаланууда тең салмактуулукту камсыз-
доодо, биосфераны жана табигый ресурстарды коргоодо, бардык 
адамдардын эң жөнөкөй муктаждыктарын камсыздоодо, алардын 
жакшыраак жашоого умтулуусун колдоодо, жердин экосистема-
сынын мүмкүнчүлүктөрү менен калктын көбөйүшүнүн ортосунда 
тең салмактуулукту камсыздоодо жана башка ушул сыяктуу нер-
селерде турат.

Абдан чоң материалдык жана финансылык мүм күн чүлүктөрү 
бар болуп, глобалдык геоэкономиканы башкарып турган улуттар 
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аралык корпорациялар жана эл аралык финансылык борборлор 
өздөрүнүн ишмер дүүлүгүн планетанын мүмкүнчүлүктөрүнө ыла-
йыкташтыруунун ордуна, ошондой эле өнүгүүнүн глобалдык та-
лаптары менен айлана-чөйрөнүн ортосунда тең салмактуулукту 
камсыздоонун ордуна табиятты эксплуатациялоодон түшкөн ки-
решелерди ээлеп алып, өздөрүнүн ишмердүүлүгүнөн келип чык-
кан көйгөйлөргө тийиштүү түрдө көңүл бурбай жатышат. Мына 
ушул нерсе жогоруда аталган модельдин негизги терс жагы болуп 
саналат.

Дүйнөнүн өнүккөн жана ошол эле учурда чоң финансылык, 
технологиялык мүмкүнчүлүктөрү бар өлкөлөрү жана аларга 
таандык улуттар аралык алп компаниялар глобализациянын не-
гизги кыймылдаткыч күчтөрү болуп саналат. Алардын арасында 
АКШ, Жапония, Улуу Британия, Франция, Германия, Кытай, Түш-
түк Корея жана башка өнүккөн мамлекеттер өзгөчөлөнүп турат.

Изилдөөчүлөр глобализациялык кыймылды дүйнөнүн гео-
саясий картасында үч негизги экономикалык мейкиндиктин ал-
кагына топтошот:

Түндүк атлантика, Тынч океан жана Түштүк макро-экономи-
калык мейкиндик; 

Жогорку статуска ээ болгон эркин аймактар (мындай мей-
киндиктерде мамлекеттик башкаруудан тышкары турган фи-
нансылык-банктык жана башка улуттар аралык корпорациялар 
иштейт); 

Экономикасы көбүрөөк криминалдашылган улуттар аралык 
аймактар (мындай мейкиндиктерде баңги заттарды өтө көп кө-
лөмдө өндүрүүчү компаниялар жана бир жылдык акча жүгүртү-
мү 400-500 миллиард долларды түзгөн наркобарондор өздөрү-
нүн географиялык «үч бурчтуктарын» түзүшкөн).

Глобализацияга катышкан мамлекеттердин жана бирикме-
лердин башында АКШ жана Жапония турат. Булардан тышкары 
глобализацияга жигердүү катышкан мамлекеттердин катарына 
Германия, Фран-ция, Улуу Британия, Италия, Канада, ошондой 
эле «Түштүктүн чоң жетилиги» деп эсептелинген Кытай, Индия, 
Бразилия, Индонезия, Мексика, Түштүк Корея жана Тайланд ки-
рет. 
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Эгер XX-кылымдын акыркы он жылдыгында Түндүк Атлан-
тиканын өнүккөн өлкөлөрү өндүрүлгөн дүң продукциянын кө-
лөмү боюнча 53%-дан 46%-га түшүп калышса, Азия-Тынч океан 
өлкөлөрү өздөрүнүн үлүшүн 19%-дан 28%-га көтөрүшкөн, ал 
эми өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн үлүшү 35%-дан 48%-га көтө-
рүлгөн. Кытай өзүнүн продукция өндүрүүдөгү үлүшүн 8%-дан 
15%-га көтөргөн. Мунун баары глобалдык өндүрүш жана инвес-
тиция иштери глобализациянын өнүгүү эрежелерине ылайык 
ыңгайлуу жана кирешелүү жерлерге которулуп турарын көргө-
зүп турат. Глобалдык ишмердүүлүктүн борборлору бүгүнкү күн-
дө Нью-Йорк, Токио жана Лондон сыяктуу шаарлардан Гонконг, 
Сингапур, Стамбул жана Москва сыяктуу шаарларга өтүп жатат.

Геоэкономикалык глобализация жана 
улуттук-мамлекеттик кызыкчылыктар 

Дүйнөлүк геоэкономикалык жашоонун глобализацияланы-
шынан оң таасир алгандар да, терс таасир алгандар да бар, жана 
ошол эле учурда ага нааразы болгондор да бар. 

Эгер мурда жаңы технологиялардын негизинде курулган 
килейген заводдор өнүккөн өлкөлөргө чоң капиталдарды алып 
келип, жаңы жумуш орундарын түзүп, калктын жашоосунун 
жакшырышына түрткү берери баарына белгилүү болгон болсо, 
бүгүнкү күндө мындай килейген заводдор экологиялык, демог-
рафиялык жана башка көйгөйлөрдү жаратары да белгилүү бо-
луп калды. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө калк санынын табигый 
өсүүсү төмөндөп кеткендиктен килейген ишканаларга жумушчу 
катары үчүнчү өлкөлөрдөн келген адамдарды көп ала башташ-
кан. Мындай көрүнүш ошол өлкөлөрдө белгилүү бир социалдык, 
улуттук жана адеп-ахлактык көйгөйлөрдүн пайда болушуна 
алып келген.

Геоэкономикалык глобализация доорунда улуттар аралык 
ири ишканалар өнүккөн мамлекеттерде эмес, чийки заты, жу-
мушчу күчү жана өндүрүштүк чыгым дары арзан болгон үчүнчү 
өлкөлөрдө курула баштады. Учүнчү өлкөлөрдө жумушчу күчү 
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жана чийки зат демейде арзан болот, ал эми өндүрүш калдыкта-
ры, экологияга зыян тийгизүү жана башка ушул сыяктуу ма селе-
лер улуттар аралык корпорацияларды өтө деле тынчсыздандыр-
байт. Аталган ишканалар эл аралык укук нормалары тарабынан 
корголорун, алардын продукциялары бүткүл дүйнөдө сатыла-
рын, ал эми кирешелер акчалай түрүндө ишкердин чөнтөгүнө тү-
шөрүн эске ала турган болсок, бул нерседен эң көп пайданы дал 
ушул улуттар аралык корпорациялар алары ачык болот.

Геоэкономикалык глобализация, жалпысынан, азыркы учур-
дагы эмгектин эл аралык бөлүнүшүн да өзгөртүүдө. Мурдагы 
өнөр жай борборлору интеллектуалдык технологиялардын бор-
борлоруна айланып жатат, ал эми арзан чийки заты жана арзан 
жумушчу күчү бар өлкөлөр өнөр жай борборлоруна айланып жа-
тат. Өнүккөн мамлекеттер улуттар аралык компаниялар тарабы-
нан үчүнчү өлкөлөрдө түзүлгөн ишканаларды башкаруу милде-
тин аткарышат. Алар негизинен программалык, технологиялык, 
финансылык жана туристтик борборлор катары иштешет.

Геоэкономикалык глобализация транспорттук-ком муни-
кациялык каражаттардын өткөрмө жөндөмдүү лүгүнүн жана 
ыкчамдыгынын жогорулатылышын, улуттук мамлекеттерде-
ги бажы, салык, экология жана башка нерселерге байланышкан 
чектөөлөрдүн мүмкүн болушунча азайтылышын талап кылат. 
Ошондуктан мамлекеттин улуттук кызыкчылыктары, чек ара-
дан өткөрүүгө жана башка нерселерге байланышкан чектөөлөрү 
глобализация борборлорунун күчү менен жоюлуп, эл аралык ко-
ридорлор, товарлардын жана тейлөөнүн эркин кыймылы, ошон-
дой эле сооданын да эркин болушу камсыздалып жатат.

Килейген ишканалар курулуп жаткан үчүнчү өлкөлөрдү ала 
турган болсок, алар да ушул процесстин пайдасын да, зыянын 
да көрүп жатышат. Благодаря этим предприятиям они частично 
решают проблему собственной безработицы, полу-чают опреде-
ленные налоговые поступления и улучшают социально-эконо-
мическое положение страны. В то же время нарушается тради-
ционный уклад жизни его населения, оно подвергается вредным 
экологическим, идеологическим, информационным и другим 
воздействиям.
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Ошентип, глобализацияны башкарган улуттар аралык кор-
порациялар (корпорациялардын ээлери – өнүккөн өлкөлөр) ме-
нен глобализацияга катышкан үчүнчү өлкөлөрдүн ортосундагы 
киреше жана кызыкчылыктар үчүн жүргөн ачык жана жашыруун 
күрөш геоэкономикалык глобализация тарабынан заманбап 
дүйнөлүк системага киргизилген өзгөчөлүктөрдүн бири болуп 
саналат. Биринчи тарап эл аралык укуктун бардык мүмкүнчү-
лүктөрүн пайдаланып, жакшы статуска ээ болууга умтулууда, ал 
эми экинчи тараптар өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына 
таянып, ыңгайлуу абалга ээ болууга, өздөрүнүн чийки заттарын, 
жерлерин жана жумушчу күчүн кымбатыраак сатууга, ошондой 
эле өздөрүнө келтирилген экологиялык зыянды, улуттук-этни-
калык жана салттуу жашоолорунун шарттарына байланышкан 
кызыкчылыктарын кымбат баалоого аракет кылышууда. 

Геоэкономикалык глобализациянын дагы бир тен денция-
сы лидер-мамлекеттердин глобализациянын тынч жүрүшүн 
камсыздоо үчүн аймактык жана жерги ликтүү конфликттердин 
алдын алууга, планетадагы бардык транспорттун эркин кыймы-
лын жана транспорттук коридорлордун коопсуздугун камсыз-
доого, энергия булактары үчүн баанын туруктуулугун сактоого, 
жакырчылык менен күрөшүүгө жана аны каржылоого, ошондой 
эле эл аралык терроризмге, контрабандага жана мыйзамсыз баң-
гизат сатууга түрткү берүүчү башка ушул сыяктуу терс көрүнүш-
төр менен күрөшүүгө аракет кылуусунда турат. 

Геоэкономикалык глобализация чөйрөсүнө киргизилген 
аймактарда жана мамлекеттерде өз ара кызматташтыкты өнүк-
түрүү, конфликттердин тынч жолу менен чечилишин камсыз 
кылуу, алдыңкы технологияларды жана илимий-техникалык 
прогресстин жетишкендиктерин, ошондой эле медицинаны 
жана маданиятты жайылтуу үчүн чоң аракеттер көрүлүүдө.

Алдыңкы мамлекеттер глобалдык көйгөйлөрдүн чечилиши-
не жана фундаменталдык илимдин өнүгүшүнө чоң каражаттарды 
бөлүп, изилдөөлөрдүн натыйжасында алынган жаңы нерселер-
ди дүйнөдө тынчтыкты сактоого багыттап жатышат. Бул нерсе 
геоэкономикалык глобализациянын ишке ашуусун шарттаган 
оң факторлордун бири болуп саналат. Илимий-техникалык прог-
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ресстин акыркы он жылда өтө жогорку деңгээлге көтөрүлүшү 
адамдардын жашоосун жана кулк-мүнөзүн баштан-аяк өзгөрттү.

Мындан тышкары, маалымат чөйрөсүндөгү ийги ликтер 
жана технологиядагы жаңы нерселер адамдар дын ортосундагы 
байланыштарды жакшыртып, күчөт тү, ошондой эле өндүрүштү 
жана эмгекти уюштуруу маселесин, соодага, банкка, финансыга 
жана инвестицияга байланышкан иш-аракеттерди да жеңилдет-
ти. Ушундай иштерди уюштуруу жана каржылоо милдети глоба-
лизацияны башкарып турган өнүккөн өлкөлөргө жана эл аралык 
борборлорго жүктөлөрүн эске алуу керек. 

Глобализация жүрүп жаткан шартта дүйнөдө арзан жумушчу 
күчү жана арзан чийки зат үчүн, ошондой эле өндүрүштүк чы-
гымдарды кыскартуу жана базарларды ээлөө үчүн курч атаан-
даштык күрөш жүрүп жатат. Инвестициялар демейде жумушчу 
күчү, чийки заты арзан, ал эми салыктары, социалдык төлөмдө-
рү, ошондой эле экологиялык жана өндүрүштүк чыгымдары тө-
мөн болгон өлкөлөргө жөнөтүлөт жана өндүрүш иштери да ошол 
эле өлкөлөрдө уюштурулат. 

Бул жагынан караганда, азыркы мезгилде Азия-Тынч океан 
өлкөлөрү глобализациянын негизги борборлорунун бирине ай-
ланган. 

Глобализациянын оң жана терс жактары бир нече негизги 
чөйрөлөрдө көбүрөөк көрүнөт. Экономикалык чөйрөнүн глоба-
лизацияланышы коомдук жана саясий жашоонун либерализа-
цияланышына, улуттук-этникалык өзүнчөлүктүн же өзгөчөлүк-
түн жоюлушуна, ошондой эле жогоруда айтылган ишканаларда 
иштеген адамдардын космополиттик техникалык персоналга 
айланышына шарт түзөт.

Мындан тышкары, бүгүнкү күндө ири жана кичи мамлекет-
тердин ортосундагы мамиледе финансылык каражаттарды, ки-
решелерди бөлүштүрүүгө, ошондой эле улуттук мамлекеттердин 
өнүгүүсү жана алардын элдеринин жашоо шартынын жакшы-
руусу үчүн маанилүү болгон планеталык ресурстарды бөлүштү-
рүүгө байланышкан олуттуу теңсиздик бар.

Азыркы мезгилде адамзат өзүнүн геоэкономикалык мү-
нөздөмөлөрү боюнча эки бөлүккө – бай Түндүккө жана жакыр 
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Түштүккө бөлүндү. Түндүктөгү өлкөлөр аз чыгымдар менен көп 
киреше алышса, Түштүк өлкөлөрү көп чыгым менен аз киреше 
алышат. Заманбап цивилизациянын өтө көп чыгымдарды талап 
кылуучу экология, социалдык маселелер, ошондой эле саясий 
жана маданий маселелер сыяктуу чөйрөлөрүнүн өгүүсүнө бай-
ланышкан чыгымдар негизинен провинциялардын эсебинен жа-
былат. 

Өнүккөн өлкөлөрдөгү жан башына киреше менен өнүгүп 
келе жаткан өлкөлөрдөгү жан башына кирешенин ортосундагы 
айырма абдан чоң. Мындай көрүнүш калктын бай жана жакыр 
катмарларынын ортосундагы айырмачылыкты андан бетер кө-
бөйтөт.

БУУнун эсебине таяна турган болсок, акыркы 50-жылдын 
ичинде бүткүл дүйнөдө өндүрүлгөн 30-триллион долларлык 
жалпы продукцияны бөлүштүргөндө, планета калкынын болжол 
менен 15% жан башына 30-миң доллардан алган, ал эми калган 
85% 3-миң доллардан азыраак сумманы алган. Планетада 3-мил-
лиондон ашык адам ачкачылыктан азап чегүүдө, алардын эң 
зарыл жана эң жөнөкөй тамак-ашы да жок, ал эми Батышта 1,2 
миллиарддан ашык адам тамакты ашыра жеп коюудан кыйна-
лып, ошондон азап чегишет. 

АКШда тамакты ашыра жегендиктин кесепеттери менен кү-
рөшүүгө жыл сайын болжол менен 100-миллиард доллар сарпта-
лат.

Дүйнөнүн үчүнчү өлкөлөрүнүн жумушчу күчүн жана таби-
гый ресурстарын эксплуатациялаган Батыш өлкөлөрү мындай 
теңсиздикти жоюунун ордуна жакыр өлкөлөргө бир аз гана гума-
нитардык жардам көргөзүп коюшууда. Алардын гуманитардык 
жардамынын жалпы көлөмү өнүккөн мамлекеттердин ички дүң 
продукциясынын болгону 0,22% –ын түзөт. Ал эми БУУ тарабы-
нан бекитилген тартипке ылайык үчүнчү өлкөлөргө бериле тур-
ган гуманитардык жардамдын көлөмү 0,7% –ды түзөт.

БУУ жана эл аралык финансылык түзүмдөр өнүк көн өлкө-
лөрдүн финансылык ресурстарын глобализация учурунда жа-
кыр өлкөлөргө багыттоого аракет кылышууда, бирок алардын 
мындай аракеттери олуттуу натыйжа бере элек. Айрым эсептер-
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ге ылайык, өнүккөн өлкөлөрдүн чет өлкөлөргө XX-кылымдын 
акыркы он жылында жөнөткөн инвестицияларынын 95% (бол-
жол менен эсептегенде 80-миллиард доллар) болгону 30-өлкөгө 
гана жумшалган. Батыштын кызыкчылыктарынын чөйрөсүнө 
кирген бул өлкөлөр негизинен өнүгүп келе жаткан мамлекеттер. 
Мунун баары дүйнөгө үстөмдүк кылууга аракет кылып жаткан 
АКШ жана анын батыштагы шериктери геоэкономикалык гло-
бализацияны «бүткүл дүйнөнү өнүктүрүү, универсализациялоо, 
жалпылоо жана теңдештирүү» максатында эмес, өздөрүнүн жеке 
геоэкономикалык кызыкчылыктарын камсыздоо максатында 
пайдаланып жатышканын көргөзүп турат.

Глобализациядан эң көп зыянды өтмө мезгилди кечирип 
жаткан өлкөлөр, жумушчу күчү жана чийки заты арзан өлкөлөр, 
ошондой эле ички өндүрүшү жана базары жакшы корголбогон 
өлкөлөр тартышат. Мындай өлкөлөрдүн ички өндүрүшү, демей-
де, атаандаштыкка туруштук бере албайт жана толук кыйроого 
дуушар болот. Мындай нерсе бул өлкөлөрдүн социалдык-эконо-
микалык абалына гана терс таасир тийгизбестен, алардын улут-
тук-руханий баалуулуктарына жана жашоо түрүнө да таасир бе-
рип, сапатын өзгөртөт.

Ошентип, заманбап дүйнөнүн экономикалык жашоосу глоба-
лизацияланып жаткан шарттагы геоэкономикалык мамилелерге 
берилген кыскача анализдин жыйынтыгы боюнча, экономика-
лык глобализация – адамзаттын, табияттын жана ар бир адам-
дын жашоосундагы иррационалдуу элементтерди жоюуга ба-
гытталган жана жакшы ойлонуштурулган саясаттын натыйжасы 
болуп саналат. Мындай саясаттын негизги максаты бүткүл дүй-
нөлүк экономикалык процесстерди көзөмөлгө алууда, аларды 
жаңыдан уюштурууда, ошондой эле аларды Батыштын ыктыяры 
боюнча өнүктүрүдө жана башкарууда жатат.

Чынында, ушул системанын идеологдору глобализацияла-
нып жаткан дүйнөдөгү улуттук мамлекеттердин ордун көбүрөөк 
начарлатып, көп нерселерди улуттар аралык корпорациялардын 
көзөмөлүнө өткөрүү максатын көздөшөт. Улуттар аралык корпо-
рациялардын ээлери финансылык жана экономикалык жактан 
күчтүү мамлекеттер экенин эске ала турган болсок, глобализа-



Геосаясат 509

ция начар өнүккөн мамлекеттерге терс таасир тийгизерин бай-
коого болот.

Глобалдык дүйнөнүн негизги факторлорунун бири болуп са-
налган улуттар аралык корпорациялар улуттук экономикаларды 
майда бөлүктөргө бөлүү аркылуу бүткүл дүйнөлүк чарбалык сис-
теманы, өндүрүштү жана базарларды, чийки затты жана жумуш-
чу күчүн, ошондой эле технологиялык жана финансылык ресурс-
тарды өз колдоруна топтошот. 

Азыркы мезгилде улуттар аралык корпорациялар Африка, 
Азия, Латын Америка, ошондой эле Батыш, Чыгыш жана Бор-
бордук Европанын негизги өндүрүш ресурстарынын, базарла-
рынын, чийки заттарынын, ошондой эле технологиялык жана 
финансылык каражаттарынын жарымынан көбүн көзөмөлдөйт.

Бүткүл Дүйнөлүк Банк, Эл аралык Валюта Фонду, Европа-
лык Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы жана башка ушул 
сыяктуу финансылык институттардын ишмердүүлүгү да дал 
ушундай мүнөзгө ээ. Мындай банктар финансылык жана ин-
вестициялык саясат жүргүзүү менен гана чектелбестен, дүйнө 
өлкөлөрүнүн улуттук экономикаларын өздөрү каалаган нукка 
багыттап, энергия булактары үчүн бааны өздөрү каалагандай 
белгилеп, жөнгө салышат, ошондой эле салык, социалдык тө-
лөмдөр, айлык акы жана башка ушул сыяктуу нерселерди өздөрү 
каалагандай көзөмөлдөшөт.

Глобализация табигый жана объективдүү процесс. Бирок 
ошого карабастан аны глобализацияга кабылган ар бир мам-
лекеттин улуттук кызыкчылыктарынын жана геосаясий кооп-
суздугунун алкагында көзөмөлдөөгө болот. Өздөрүнүн улуттук 
коопсуздугунуна байланышкан чектерди жана милдеттерди 
ачык жана так түшүнгөн мамлекеттерге глобализация прогресс 
жана жыргалчылык алып келет. Ал эми глобализацияны өздө-
рүнүн учурдагы көйгөйлөрүн чечүү жана убактылуу натыйжа 
көрүү максатында гана пайдаланган мамлекеттер глобализа-
циянын курмандыгына айланышат. Мындай мамлекеттердин 
улуттук экономикасы, табигый ресурстары жана экономикалык 
мүмкүнчүлүктөрү улуттар аралык корпорацияларга өтөт, ал эми 
алардын улуттук инстинкттери, улуттук эрки, улуттук өзгөчө-
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лүгү, этникалык турмушу, маданияты, ошондой эле мамлекетти 
жана улутту мүнөздөгөн бардык улуттук баалуулуктары бара-
бара жоголуп, калкы космополиттик элементке, оңой башкары-
луучу массага жана арзан жумушчу күчүнө айланат.

Ар бир мамлекет өзүнүн материалдык, руханий жана адам-
дык ресурстарын өнүктүрүп, коопсуздук, азык-түлүк, энергети-
ка, экология, руханий чөйрө, маалымат, коом жана башка ушул 
сыяктуу чөйрөлөрүн натыйжалуу башкарып, коргошу керек, 
жана өлкөнүн аймагына келген ар бир улуттар аралык уюмдан 
жогоруда айтылган баалуулуктарга сый мамиле кылууну талап 
кылышы керек. Мындай кылыш үчүн мамлекеттин улуттук эрки 
жана ага негизделген саясаты бар болушу керек.

Улуттар аралык ар бир компаниянын (же алардын милдетин 
аткарган мамлекеттердин) башка өлкө лөрдөгү негизги максаты 
киреше алууда жатат. Ошондуктан улуттар аралык компаниялар 
мүмкүн болушунча аз инвестицияларды сарптоого жана ошол 
эле учурда тез убакыттын ичинде көп кирешелерди алууга боло 
турган тармактарды тандашып, өз капиталдарын ошол тармак-
тарга салышат. Ал эми улуттук мамлекеттин милдети глобали-
зациянын жакшы жактарын пайдалануу аркылуу экономика-
лык, саясий, коомдук жана руханий өнүгүүгө жетишүүдө жана 
чет элдик капитал менен технологияларга таянып, өзүнүн эко-
номикалык жана социалдык көйгөйлөрүн чечип алууда турат. 
Улуттук мамлекеттер өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарынын, 
ошондой эле экономикалык, саясий, согуштук жана экологиялык 
коопсуздугунун зыянга учурашына жол бербестен өздөрүнүн 
улуттук баалуулуктарын тышкы таасирлерден коргоого аракет 
кылышы керек. Ушундай учурда глобализация эки тарапка тең 
пайда алып келет.

Глобализациядан негизинен улуттук маданият жана башка 
улуттук баалуулуктар зыян тартат. Анткени глобализация жал-
пы дүйнөлүк чарба жана экономикалык система түзүүдөн тыш-
кары руханий, маданий, саясий жана коомдук жашоонун бар-
дык чөйрөлөрүн да камтыйт. Улуттар аралык корпорациялар 
жана Батыш өлкөлөрү өздөрүнүн таасир берүү механизмдерин, 
электрондук жана башка массалык маалымат каражаттарынын 
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мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, «бөтөн» (улуттук) маданий-та-
рыхый мураска жана баалуулуктарга каршы крест жортуулун 
башташты. Алар Батыштын космополиттик жана универсалдуу 
«баалуулуктарын» планетадагы эң сонун жана прогрессивдүү 
цивилизация катары көргөзүп, аны жагымдуу түрдө пропаган-
далашууда. Улуттук маданияттын, тилдин, диндин жана салт-
тардын кысып чыгарылып, улуттук аң-сезимдин космополиттик 
мүнөзгө ээ болушу бара-бара улуттук мамлекеттик институттар-
дын да эл аралык болуп калышына алып келет. 

Натыйжада мамлекеттердин жана элдердин өзүн өзү сактоо 
инстинкти начарлайт.

Глобализацияны башкарган лидер-мамлекеттер өздөрү-
нүн жеке кызыкчылыктарына таянып, глобализацияны жаюуга 
байланышкан иш-аракеттерде кош стандарттарды жана калыс-
сыздыкты көргөзүшүүдө. Алар бир жерден экинчи жерге эркин 
жылуу, ошондой эле эмгектик, материалдык жана адамдык ре-
сурстарды эркин пайдаланып, эркин башкаруу максатында бар-
дык өлкөлөрдүн чек ара, салык, виза жана башка ушул сыяктуу 
нерселерге байланышкан мыйзамдарын бир стандартка келти-
рип, либерализациялап жатышат. Бирок аталган стандартар ли-
дер-мамлекеттердин жана ири мамлекеттердин көпчүлүгү тара-
бынан сакталбай жатат. Мисалы, лидер-мамлекеттер менен ири 
мамлекеттер үчүн түзүлгөн шарттар кичине мамлекеттер үчүн 
түзүлбөй жатат. Лидер-мамлекеттер менен ири мамлекеттердин 
жарандары жана фирмалары бүткүл дүйнөдө бир орундан экин-
чи орунга эркин жылуу укугуна ээ, ал эми кичине мамлекеттер-
дин фирмалары жана жарандары үчүн мындай укуктар камсыз-
далган эмес. Мунун баары эркин атаандаштыкка, ошондой эле 
эмгектик жана адамдык ресурстардын эркин кыймылдашына 
тоскоолдук кылат. 

Глобализацияга карата калыссыз мамиле ишканалар тара-
бынан төлөнүүчү салыктардын көлөмүнөн, экологиялык жана 
социалдык төлөмдөрдөн, ошондой эле жергиликтүү программа-
ларга катышуу үчүн бөлүнүүчү айлык акы жана финансылардан 
көрүнүп турат. Мисалы, Франциянын же АКШнын аймагында 
иштеген чет элдик ишканалардын жергиликтүү бюджетке төлө-
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гөн салыктары, алардын экологиялык, социалдык, маданий жана 
башка максаттар үчүн бөлгөн акчалары, ошондой эле жумуш-
чуларга төлөгөн айлык акылары Азербайжанда же башка ушул 
сыяктуу мамлекеттерде иштеген чет элдик компаниялардын 
жергиликтүү бюджетке төлөгөн салыктарынан, жумушчулар-
га төлөгөн айлык акыларынан жана башка төлөмдөрүнөн алда 
канча жогору. Мындай ишканаларда иштеген чет элдик жумуш-
чулардын айлык акылары жана эмгек шарттары жергиликтүү 
жумушчулардын айлык акыларынан жана эмгек шарттарынан 
кыйла жогору турат. 

§ 9.3. Дүйнөлүк саясий мейкиндиктин ааламдашуусу 
жана эгемендүү мамлекеттердин укуктары:

мондиализм жана моноцентризм

Интеграциялык процесстердин планетанын саясий жа-
шоосуна да жайылышы заманбап дүйнөлүк системанын геосая-
сий түзүлүшүнө жана мүнөздөмөсүнө таасир берүүчү тенденция-
лардын бири болуп саналат.

Дүйнөнүн саясий глобализациясынын негизин төмөнкү нер-
селер түзөт:

Улуттук-мамлекеттик институттардын ички компетенция-
ларына жана эл аралык укуктарына, ошондой эле ушул компе-
тенцияларды жана укуктарды ишке ашыруу механизмдерине 
карата жаңы ыкманы же теорияны колдонуу; 

Эл аралык саясатты пландаштырууга жана ишке ашырууга 
мамлекеттерден тышкары ушул маселелерге түздөн түз тиешеси 
бар өкмөттүк эмес акторлорду да тартуу; 

Планетанын саясий интеграциясынын күчөшү. Дүй нөдөгү 
саясий глобализация биринчи кезекте төмөн кү нерселер менен 
мүнөздөлөт: эл аралык, өкмөт төр аралык жана өкмөттүк эмес 
уюмдарды түзүү жана мурда улуттук-мамлекеттик институт-
тардын эгемендүү укугу болуп эсептелген айрым коомдук, сая-
сий, руханий жана маалыматтык башкаруу маселелерин аталган 
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уюмдардын карамагына өткөрүү, ошондой эле өлкөлөрдүн ички 
жашоосуна жана башка чөйрөлөрүнө демократиялык башкаруу 
стандарттарын ушул уюмдар аркылуу киргизүү.

Өткөн кылымдын 70-80-жылдарынан баштап АКШнын жана 
батыш мамлекеттеринин колдоосу менен бүткүл дүйнөдө миң-
деген эл аралык, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар 
түзүлүп, алар коомдук-саясий жашоого катышуу үчүн зарыл бол-
гон шарттар менен камсыздалган. БУУ, ЕККУ, Европалык Кеңеш, 
Европа Бирлиги, НАТО, Бүткүл дүйнөлүк Соода Уюму, Эл аралык 
Валюталык Фонд, Бүткүл дүйнөлүк Банк, 

ОПЕК жана башка ушул сыяктуу эл аралык түзүмдөр, ошон-
дой эле Ислам Конференциясы Уюму, КМШ, Шанхай Кызматташ-
тык Уюму, ОАТЭС, АСЕАН, эркин соода жөнүндө Түндүк-Америка-
лык келишим жана башка ушул сыяктуу аймактык масштабдагы 
түзүмдөр менен бирге башка дагы көптөгөн өкмөттүк эмес уюм-
дар заманбап эл аралык саясатка жана дүйнө өлкөлөрүнүн ички 
жашоосуна жигердүү түрдө кийгилишип, планетадагы жашоону 
курууга жана башкарууга катышып жатышат. 

Дүйнө мамлекеттеринин ар бири өзүнүн ички жана тышкы 
саясатын жогоруда айтылган уюмдарга мүчө болуу аркылуу жана 
алардын алкагында универсализациялоого аракет кылууда. Дүй-
нөнүн саясий интеграциясы Европа, Түндүк жана Түштүк Амери-
ка, Азия, Евразия жана башка аймактарда катуу жүрүп жатат. 

Мындан тышкары, дүйнөнүн саясий жашоосунун ааламда-
шуусуна дүйнөнүн сегиз эң ири мамлекет жетекчилеринин жыл 
сайын өткөрүлүп туруучу саммиттери, эл аралык саясий уюм-
дардын саммиттери, саясий партиялар менен коомдук уюм-
дардын ортосундагы байланыштар жана башка ушул сыяктуу 
улуттар аралык иш-чаралар таасир берет. Саясий глобализация 
жүрүп жаткан азыркы мезгилде саясий башкаруунун батыштык 
нормалары жана стандарттары, ошондой эле коомдук-саясий 
баалуулуктары бүткүл дүйнөгө жайылып жатканы, мамлекет-
тердин, улуттардын жана маданияттардын ортосундагы чектер 
өчүрүлүп жатканы, ал эми дүйнө бириктирилип, бир борбордон 
башкарылып жатканы байкалууда. 



Али Гасанов514

Мындай процесс илимий адабиятта «мондиализм» деп ата-
лат. Изилдөөчүлөрдүн ою боюнча мындай процесс өзүнчө жана 
адамдардан көз карандысыз жүрөт, бирок ошол эле учурда АКШ 
жана анын шериктери тарабынан пландаштырылат, көзөмөлдө-
нөт жана башкарылат. 

Геосаясий интеграция күчөгөн сайын батыш жана америка-
лык саясат таануучулар дүйнөнү бир борбордон башкара турган 
«бүткүл дүйнөлүк өкмөт» түзүү зарылдыгын көп айтып жаты-
шат. Алардын ою боюнча глобализациянын бүткүл дүйнөгө жа-
йылышы, экономикалык, саясий жана социалдык-маданий ин-
теграциянын күчөшү, ошондой эле либералдык-демократиялык 
системанын универсализацияланышы улуттардын жана мам-
лекеттердин үстүнөн бийлик жүргүзө турган жана адамдардын 
ортосундагы бардык мамилелерди жөнгө сала турган борбордук 
өкмөттү түзүү зарылдыгын пайда кылат. Мындай борбор «бүткүл 
дүйнөлүк өкмөт» деп аталып, эгемендүү мамлекеттерге таандык 
бардык негизги укуктарды өз колуна алып, бүткүл адамзаттын 
үстүнөн «адилеттүү башкаруу» жүргүзөт жана бүткүл дүйнөдө 
тынчтык менен жыргалчылыкты камсыз кылат.

Дүйнөнүн саясий жашоосунун ааламдашуусуна таасир тий-
гизген дагы бир фактор – эл аралык саясий интеграция. Дүйнө-
дөгү демократизациянын улуттар аралык саясаттын деңгээлине 
чыгарылып, демократизацияга жаңы мамлекеттердин киргизи-
лип, алардын батыш дүйнөсү менен кеңири саясий мамилелерди 
башташы эл аралык саясий интеграциянын пайдубалын түзөт. 

Саясий интеграциянын маңызы жана негизги милдеттери 
дүйнөдө демократиялык мамлекеттердин санын көбөйтүүдө, 
алардын эл аралык мамилелер системасындагы ордун жого-
рулатууда, демократияга жана адам укуктарына байланышкан 
маселелер менен алек болгон эл аралык, өкмөттөр аралык жана 
өкмөттүк эмес уюмдарды түзүүдө, аларды колдоодо жана алар-
ды демократиялык эмес деп эсептелинген мамлекеттердин ички 
жашоосун либерализациялоо максатында пайдаланууда турат. 

Азыркы мезгилде дүйнөдө саясий системанын өзгө чө лүк-
төрүн жана мамлекеттердин классификациясын изилдеген ата-
йын институттар жана өкмөттүк эмес уюмдар иштейт. Алардын 
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негизги максаты – өлкөлөрдүн саясий жана социалдык жактан 
өнүгүүсүнүн деңгээлин, алардын ички башкаруу системасынын 
мүнөзүн жана дүйнө мамлекеттеринин арасынан демократия 
деңгээли боюнча канчанчы орунда турарын изилдөө. Мындай 
уюмдар табигый нерселердин натыйжасында же өзүнөн өзү пай-
да болуп калган эмес. Алар заманбап дүйнөлүк саясатта үстөм-
дүк кылып жаткан АКШнын жана анын НАТОдогу шериктеринин 
глобалдык саясаты болуп саналат.

«Эркин үй» («FreedomHouse») деп аталган америкалык уюм, 
ЕККУнун (ОБСЕнин) демократиялык институттар жана адам 
укуктары боюнча Бюросу, Европа Кеңеши жана анын түзүмүнө 
кирген органдар жана айрым эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар 
бүткүл дүйнөдөгү жана жеке мамлекеттердеги демократиза-
циянын абалын изилдешет жана ошол мамлекеттердин ичинде 
болуп жаткан процесстерге кийгилишет, ошондой эле бүткүл 
дүйнөлүк саясатты калыптандырууга жана аны ишке ашырууга 
түздөн түз катышышат. 

Эгер мурда башкаруунун демократиялык же демократиялык 
эмес түрү жана анын саясий мүнөзү эл аралык мамилелер систе-
масынын эмес, ар бир өлкөнүн эгемендүү укугу жана ички иши 
деп эсептелинип, эгемендүү укук эл аралык нормалар тарабы-
нан колдоого алынган болсо, азыр демократиянын нормаларын, 
ошондой эле адам укуктарын жана эркиндигин сактоо дүйнөлүк 
саясаттын жана эл аралык мамилелердин негизги талаптары-
нын бирине айлана баштады.

Азыркы мезгилде эл аралык коомчулук ичинде кеңири жа-
йылган глобализация, аймактык интеграция жана улуттар ара-
лык дүйнөлүк саясат мамлекеттердин ички жана тышкы саяса-
тынын ортосундагы өз ара байланышты күчөттү. 

Азыркы мезгилде демократия нормаларын жана адам укук-
тарын сактабаган мамлекеттер жана ички саясатынын мүнөзү 
эл аралык нормаларга туура келбеген мамлекеттер дүйнөлүк 
системага толук кошула албай, өздөрүнүн геостратегиялык кы-
зыкчылыктарын эл аралык укук тарабынан берилген мүмкүн-
чүлүктөрдүн эсебинен коргой албайт жана цивилизациялык 
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жашоонун нормалары тарабынан көзөмөлдөнүүчү дүйнөлүк сая-
сатка катыша албайт. 

Геоэкономикалык интеграция мамлекеттердин ортосундагы 
улуттук тоскоолдуктарды, инвестицияга, ошондой эле техноло-
гияны жана эмгек ресурстарын пайдаланууга байланышкан чек-
төөлөрдү жойгондой эле саясий интеграция да мамлекеттердин 
ички башкаруу системасын демократиянын жана саясий плю-
рализмдин нормаларына ылайык калыптандырат, «бийлик-жа-
ран» мамилелерин бекемдейт, бийликти өзгөртүү жана алмаш-
тыруу тартиптерин жалпы нормалардын жана баалуулуктардын 
негизинде жалпы бир стандартка келтирет (демократиялык 
шайлоолор), ошондой эле эл аралык нормалардын сакталышын 
көзөмөлдөйт.

«Эркин үй» деп аталган америкалык уюмдун эсеби боюнча 
1972-жылы, дүйнөнүн 192-мамлекетинин арасынан 42-мамлекет 
демократиялык жана «эркин» деп эсептелинсе, 2008-жылы бул 
категорияга 203-мамлекеттин арасынан 96-мамлекет кошулган.

Ошентип бүткүл дүйнөдө улуттар аралык демократизация-
нын толкуну башталган. Бул мезгилдин негизги өзгөчөлүктө-
рүнүн бири аны глобалдуулугунда. Азыркы мезгилде дүйнөнүн 
көптөгөн мамлекеттеринде тиги же бул деңгээлде демократиза-
ция жүрүп жатат. 

Заманбап дүйнөдө демократизациянын белгилүү бир стан-
дартка негизделген талаптары жана ченемдери бар. Бирок ар 
бир улуттук менталитеттин өзгөчөлүгүн, ар бир өлкөнүн та-
рыхый, социалдык-экономикалык, саясий жана маданий өнү-
гүүсүнүн өзгөчөлүгүн, ошондой эле баштапкы теңсиз мүмкүн-
чүлүктөрүн жана башка нерселерди эске ала турган болсок, анда 
алардын баарынын демократиялык өнүгүү деңгээлине бир стан-
дарт боюнча баа берүү туура эмес болуп калат. Мындай өлкөлөр-
дө демократиялык өзгөрүүлөр атайын схема боюнча жана ички 
мыйзам ченемдүүлүктөргө ылайык ишке ашырылат жана алар 
негизинен глобалдык демократизация түрүндө эмес, улуттук 
мамлекет деген түшүнүктүн чегинде ишке ашырылат. Бүгүнкү 
күндө дүйнөдө жүрүп жаткан демократизациянын негизги кол-
доочулары болуп саналган АКШ жана Европа деле, чынында, ар 
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түрдүү өлкөлөрдү бир эле убакытта, бирдей шарттарда жана 
бирдей стандарттардын негизинде демократизациялоо зарыл 
деген ойдон алыс. Ошондуктан алардын Чыгыш Европага, мур-
дагы СССР республикаларына, Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрү-
нө, Латын Америкага, Африкага, ошондой эле ислам жана араб 
дүйнөсүнө багытталган демократиялык программалары бир-
биринен баштан-аяк айырмаланып турат. Ошол эле учурда бул 
программалардын баарын бир система, бир базистик принцип-
тер жана бир стандарттар бириктирет. Айрым изилдөөчүлөрдүн 
пикиринде, мамлекеттик башкарууну демократизациялоо, адам 
жана жаран укуктарын камсыздоо, жарандык коомду жана сая-
сий плюрализмди бекемдөө сыяктуу принциптердин ишке ашы-
рылышы «бир кезде дүйнө мамлекеттеринин универсалдуу жана 
бирдиктүү демократиялык модельге ээ болушуна алып келет». 
Бирок алардын мындай пикири азырынча иллюзия бойдон ка-
лууда.

Бизге маалым болгондой, дүйнөдөгү башкаруу системалары-
нын көп жылдык тарыхы, калк үчүн көнүмүш болуп калган баа-
луулуктары жана ар бир элдин салттарына негизделген өзгөчө-
лүктөрү бар. Ошондуктан ар бир өлкөдө демократиялык өнүгүү 
«улуттар аралык өзгөчөлүктөр» же жалпы стандарттар боюнча 
эмес, өзгөчө бир формада жүрөт. 

Кээ бир өлкөлөрдө демократизация диктатура режиминин 
либерализациялануусу аркылуу ишке ашырылат (басма сөз 
жана маалыматка карата цензура бийликтегилердин демилгеси 
боюнча жеңилдетилет, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жаран-
дык коомдун демилгелеринин ишке ашырылуусуна мүмкүнчү-
лүк берилет, саясий себеп менен камалгандарга жана саясий кач-
кындарга мунапыс жарыяланат, кирешелерди бөлүштүрүүнүн 
тунуктугу камсыздалат, саясий оппозициянын ишмердүүлүгүнө 
карата сабырдуулук көрсөтүлөт ж.б.). 

Кээ бир өлкөлөрдө демократизация демократиялык инсти-
туттардын түзүлүшү жана демократиялык стандарттардын сак-
талышы аркылуу жүрөт (бийликке келүүнү каалаган оппонент-
терге саясий күрөшүү үчүн шарттарды түзүү, бийликтин туура 
бөлүштүрүлүшүн камсыздоо, мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз-
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доо, эркин шайлоолорду камсыздоо ж.б.). Улуттар аралык демок-
ратизациянын толкуну негизинен көп жылдардан бери либера-
лизацияланып келген өлкөлөрдү камтыйт. Мындай өлкөлөрдөгү 
коомдук пикир жана калктын көпчүлүгү демократиялык өнү-
гүүгө даяр болот. Башкача айтканда демократизация ошого даяр 
болуп калган коомдо өнүгөт. Мисалы, мыйзамдуу жана легитим-
дүү бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамилелер, жең-
ген тарап менен жеңилген тараптын укуктарынын корголуусу 
жана башка ушул сыяктуу маселелер коомчулуктун негизги та-
лабына айланганда демократизация башталат. 

Дүйнөнүн саясат таануучуларынын пикиринде, азыркы мез-
гилде дүйнөдө жүрүп жаткан демократизация мыйзам ченемдүү 
жана глобалдык мүнөзгө ээ, жана ал заманбап дүйнөлүк саясат-
тын жана эл аралык мамилелер системасынын негизги тенден-
циясына айланган. 

Демократизациянын азыркы мезгилде бүткүл дүй нөгө кеңи-
ри жайылып, дүйнөлүк коомчулук тарабынан колдоого алынып 
жаткандыгынын себебин төмөнкү факторлорго байланышты-
рышат: 

– тышкы факторлор – демократиянын негиздери жана баа-
луулуктары адамдардын үмүт-тилектерине дал келет, адамдар-
дын цивилизациялык нормаларга ылайык жашоосун камсыз-
дайт, демократиялык принциптер жарандар менен мамлекеттин 
ортосундагы мамилелерди жөнгө салуунун эң оптималдуу түрү 
катары пропагандаланып жатат;

– акыркы жылдарда демократиялык баалуулуктарды карма-
нып келе жаткан мамлекеттер башка түзүлүштөгү же режимдеги 
мамлекеттерге караганда экономикалык, саясий, гуманитардык, 
социалдык жана маданий чөйрөдө көбүрөөк ийгиликтерге же-
тишкен жана алардын мындай ийгиликтери дүйнөлүк коомчу-
лук арасында кеңири пропагандалат; 

– демократия баалуулуктарын колдогон институттар, өкмөт-
төр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар, ошондой эле массалык 
маалымат каражаттары демократиялык өнүгүүгө түрткү берүү 
жаатында натыйжалуу иштеп жатышат; 
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– авторитардык жана демократиялык эмес режимдер өздө-
рүнүн негизсиздигин же бошоңдугун көрсөтүп жатышат жана 
бүткүл дүйнөдө аларга каршы улуттар аралык зор пропаганда 
жүрүп жатат. 

Мындан тышкары бир топ артта калган өлкөлөрдүн өнү-
гүүгө байланышкан маселелерин чечүүдө дүйнөнүн өнүккөн 
өлкөлөрүнүн саясий, экономикалык, социалдык жана руханий 
өнүгүү модельдери «өзүн актаган өнүгүү модельдери» катары 
пайдаланыла баштаган. Бул факт бүткүл дүйнөдөгү адамдардын 
тандоосуна жана ишмердүүлүгүнө оң таасир тийгизе баштаган, 
ал эми өздөрүнүн ички көйгөйлөрүн чече албаган өлкөлөрдүн 
коомчулугу жана элитасы өздөрүнүн өкмөттөрүнөн демократия-
лык модернизацияны талап кыла башташкан. 

Глобализация мамлекеттердин ортосундагы экономикалык, 
саясий, социалдык, финансылык жана маалыматтык тоскоолдук-
тардын жоюлушуна түрткү бергендей эле мыйзам чыгаруунун 
жана мамлекеттер аралык мамилелердин универсалдуу бир сис-
темасын түзүү да демократия жана демократизация жаатында 
универсалдуу баалуулуктардын калыптанышын жана пайдала-
нылышын тездетет. Акыркы он жылда дүйнөдө демократиялык 
мамлекеттердин санынын тездик менен өсүшү жана алардын эл 
аралык мамилелер системасындагы кадыр-баркынын кеңейиши 
тенденция катары байкалып жатат. 

§ 9.4. Дүйнөнүн маалыматтык жашоосунун 
ааламдашуусу жана панидеялардын күрөшү 

Илимий-техникалык революция жана электрондук техноло-
гиялар коомдук жашоонун маалыматтык жана коммуникация-
лык чөйрөлөрүнө тез аранын ичинде эле жайылып, натыйжада 
маалымат жана коммуникация чөйрөлөрү үчүнчү миң жылдык-
тын башынан баштап «мейкиндикке жана убакытка байланыш-
кан жалпы чектердин» ичинде иштеп, виртуалдык мүнөзгө ээ 
боло баштаган. Спутниктик жана оптико-кабельдик байланыш 
системалары, ошондой эле компьютерлердин жана санариптик 
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факстардын мүмкүнчүлүктөрү планетанын маалыматтык ли-
нияларын жана аларды камсыздоо системаларын ушунчалык 
жогорку деңгээлге көтөргөндүктөн бүгүнкү күндө ушул техни-
калык каражаттарды пайдаланган ар бир адам планетанын бар-
дык бурчунда болуп жаткан окуяны эң кыска убакыттын ичинде 
көрө алат жана ага катыша алат. Планетанын мейкиндикке жана 
убакытка байланышкан мурдагы салттуу көрсөткүчтөрүнүн баа-
ры, ошондой эле геосаясаттын негизин түзгөн түшүнүктөр, ка-
тегориялар жана максаттар өткөн мезгилде калды жана азыркы 
учурда мындай нерселердин баары виртуалдык мүнөзгө ээ.

Дүйнөлүк жана улуттар аралык массалык маалымат кара-
жаттары айрым өлкөлөрдүн улуттук чектеринен чыгып, бирдик-
түү виртуалдык маалыматтык жана пропагандалык мейкиндик 
түзүшкөн. 

Адамдар кайсыл өлкөдө, континентте же материкте жаша-
гандарына, ошондой эле өздөрүнүн улутуна, динине жана тилине 
карабастан дүйнөнүн ар бир бурчундагы окуянын маңызы жана 
кесепеттери жөнүндө тез убакыттын ичинде кеңири маалымат 
ала алышат. Мисалы, англис тилинин дүйнөлүк авиация тилине 
айланышы 200-дөн ашуун улуттук мамлекетти жана алардын 
авиациялык компанияларын дал ушул тилди үйрөнүүгө жана 
аба мейкиндигиндеги бардык сүйлөшүүлөрдү ушул тилде жүр-
гүзүүгө мажбур кылат. Ошондой эле электрондук которуу кыз-
матынын пайда болушу жана алардын массалык маалымат ка-
ражаттарына киргизилиши адамдарга маалыматты бир тилден 
башка тилге эркин которууга, окууга жана ага карата өз мамиле-
син билдирүүгө мүмкүндүк берди. 

Глобализация дүйнөдө улуттар аралык басылмалардын, 
маалыматтардын жана пропаганданын пайда болушуна түрт-
кү берүүдө. Мисалы, британдык BBC жана америкалык “AOL-
TimeWarner” сыяктуу белгилүү медиа-империялар алардын ку-
рамына кирген ондогон телеканалдар, гезиттер, журналдар жана 
интернет медиа-тармактары аркылуу дүйнөнүн бардык бурчуна 
бир заматта эле жүздөгөн жана миңдеген маалыматтарды жа-
йылтып, коомдук пикирди калыптандыра алышат. Ушул килей-
ген улуттар аралык медиа-империялардын бир жылдык бюдже-
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ти (болжол менен 60-80-миллиард доллар) Орусия, Түркия жана 
Иран сыяктуу мамлекеттердин бир жылдык бюджетине барабар. 

Азыркы мезгилдеги англис тилдүү ММКлар планетанын гео-
саясий мейкиндигинин 98%-ын камтып, дүйнөлүк коомдук пи-
кирди калыптандыруу функциясын дээрлик монополизациялап 
алышкан. Алар маалымат таратуу жана өз өлкөсүн пропагандалоо 
менен гана алек болбостон башка өлкөлөрдүн ички иштерине, 
коомдук-саясий процесстерге, улуттук, социалдык жана диний 
маселелерге, ошондой эле мамлекет менен жарандардын орто-
сундагы мамилелерге кийгилишет, дүйнөнүн бардык бурчунда-
гы коомдук пикирди калыптандырууга умтулушат, ошондой эле 
жалпы адамзатка Батыштын улуттар аралык «баалуулуктарын» 
таңуулашат. 

Китеп, кино жана видеопродукциялар сатылуучу улуттар 
аралык базарлардагы абал да болжол менен ушундай. Дүйнөдө 
чыгарылуучу ушундай продукциялардын болжол менен 80-90% 
АКШга жана анын европалык шериктерине таандык. Батыш өл-
көлөрү дал ушундай каражаттарды пайдаланып Жер шарындагы 
кичи өлкөлөрдүн калктарынын көз карашын, жашоо түрүн, жү-
рүм-турум нормаларын жана ички жашоосун белгилүү бир ба-
гытка салып, дүйнөлүк системаны жана дүйнөлүк геосаясий тү-
зүмдү өз колдорунда кармап турушат. Мындай жагдайда улуттук 
мамлекеттер өздөрүнүн жеке геосаясий, геоэкономикалык жана 
геостратегиялык кызыкчылыктарын ишке ашырууда жана алар-
ды коргоодо гана эмес, өз жарандарынын жүрүм-турумуна, көз 
караштарына жана улуттук менталитетине байланышкан баа-
луулуктарды тышкы таасирлерден коргоодо дагы чоң кыйынчы-
лыктарга кабылышат.

Глобализация, жогоруда айтылгандай, адамзаттын өнү-
гүүсүнө байланышкан муктаждыктардан келип чыккан табигый 
же объективдүү процесс болуп саналганы менен дүйнөлүк сая-
саттын улуттар аралык мүнөзгө ээ болушу жана XXI-кылымдын 
башынан баштап виртуализациялана баштаган дүйнөлүк геосая-
сий мейкиндиктин бирдиктүү жана чексиз маалыматтык талаага 
айланышы стихиялуу түрдө жана өзүнөн өзү жүргөн эмес. Жаңы 
дүйнөлүк системанын жана анын геосаясий түзүлүшүнүн ар-
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тында турган АКШнын жана жалпы Батыш дүйнөсүнүн атайын 
геосаясий борборлору адамзатка «планетанын келечектеги жа-
шоо формасын» «мондиализм» түрүндө көргөзүүгө жана дүйнө 
коомчулугунун пикирин өздөрү пропагандалаган панидеяларга, 
айрыкча панамерикалык жана панбатыштык идеяларга багыт-
тоого умтулуп жатышат. 

Заманбап дүйнөдөгү панидеялар (кандайдыр бир цивилиза-
циялардын өкүлдөрү болгон улуттардын, мам ле кеттердин жана 
коомдордун улуттук, диний, эко номикалык, саясий, социалдык, 
маданий жана башка баалуулуктарынын жалпыланган нормала-
ры) глобалдык геосаясий модель катары, тактап айтканда адам-
заттын «жогорку кызыкчылыктарын билдирүүнүн фор масы» 
катары каралат. Алар эл аралык геосаясий мамилелердин вир-
туалдык күч талаасына айланып, дүй нөлүк саясий мейкиндикке 
ар түрдүү маалыматтык каражаттар жана улуттар аралык пропа-
гандисттик каналдар аркылуу чыгат. 

Бир кылым мурда белгилүү немец геосаясатчысы К.Хаусхо-
фердин «Панидеялардын күрөшү» деп аталган китебинде ай-
тылган панидеялар тенденциясы XXI-кылымдын башында өзүн 
толук актады1. 

Хаусхофер ошол кезде мынтип жазган: дүйнөлүк мейкиндик-
тердин геосаясий күчтөрдүн ортосунда бөлүштүрүлүшү жана 
толук көзөмөлгө алынышы келечекте бүткүл дүйнөгө панидея-
лардын жана концепциялардын жайылышына, ошондой эле 
идеялары күчтүүрөөк болгон улуттардын же мамлекеттердин 
максаттарынын жана баалуулуктарынын башка мейкиндиктер-
ге Жер шарынын «келечектеги жашоо формалары» катары жа-
йылышына алып келет. 

Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Хаусхофердин ушул ойло-
ру азыркы мезгилде бүткүл дүйнөгө глобалдык маа лыматтык 
каналдар аркылуу «дүйнөлүк цивилиза циялардын панидеяла-
рынын категориялык талаптары» катары жайылып жатат. Па-
намерикалык, паневропалык, паневразиялык, панисламдык, 
панкытайлык жана башка панидеялар XXI-кылымда бүтүн ай-

1 Хаусхофер К. Геосаясаттагы панидеялар // Хаусхофер К. Геосаясат жөнүн-
дө. М., 2001, с.253
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мактардын, чоң мейкиндиктердин жана элдердин ишмердүүлү-
гүнүн негизин түзүп, дүйнөлүк цивилизациялардын өнүгүүсүнүн 
кыймылдаткыч күчү болуп саналат.1

Заманбап панидеялардын көбүнүн (панамерикалык идея-
дан тышкары) терең тарыхый тамыры бар жана алар диндердин 
жана цивилизациялардын качандыр бир кезде жүргөн күрөшү 
учурунда «биримдиктин кандайдыр бир белгиси» катары калып-
танган. Алардын туруктуулугу жана турмуштук күчү ушунчалык 
күчтүү болгондуктан мурдагы кылымдардагы ачык агрессияга 
жана кылымдарга созулган чет элдик бийликтерге туруштук бе-
рип, кайрадан идеологиянын өкүлүнө жана «глобалдык адеп-ах-
лак миссиясынын» бир бөлүгүнө айланган. 

Панамерикалык идеяны «жаңы дүйнөлүк 
тартиптин» негизги идеясы катары кароо 

Панамерикалык идеяны карманган америкалык саясат таа-
нуучулар, акыркы жылдарда, АКШнын глобализацияны жетек-
төөгө болгон укугун негиздөөгө аракет кылып жатышат. Алар-
дын пикиринде, глобализациянын негизги демилгечиси АКШ 
болгондуктан глобализациянын жүрүшүн да АКШ жетектеп, баш-
карышы керек. Муну алар АКШнын дүйнөдөгү «жалгыз ири дер-
жава» деген статуска ээ экендигине жана дүйнөдөгү тынчтыктын 
жана туруктуулуктун кепили боло аларына байланыштырышат. 
АКШ – жеке менчиктин, базар экономикасынын, демократиялык 
баалуулуктардын, ошондой эле адамдык жана жарандык укук-
тардын корголушунун кепили деп эсептешет алар. Америкалык 
саясат таануучулардын пикиринде, АКШ гана глобализациянын 
жалпы стандарттарын түзүүчү жана ал стандарттардын баары 
тарабынан сакталышын камсыз кылуучу чыныгы механизмдер-
ге ээ. Панамериканизмдин идеологдорунун оюнча, баары аме-
рикалыктардай ой жүгүртүп, америкалыктардын жашоо түрүн 
жана баалуулуктарын кабыл алышы керек. Алар глобализация-

1 Василенко И.А. Көргөзүлгөн эмгек, 198-199 б. 
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нын геосаясий моделин ушинтип түшүнүшөт. Андан тышкары, 
алар «дүйнөдө тартип орнотуучу жана ал тартипти башкаруучу 
негизги мамлекет» – бул АКШ экенин белгилешип, «жаңы дүй-
нөлүк тартипте» АКШ үстөмдүк кылышы керек экенин негизде-
шет. АКШнын бийлиги жогоруда айтылган максаттарга жетүү 
үчүн жана АКШнын «дүйнөлүк арбитр» болушуна муктаждыкты 
пайда кылуу үчүн планетанын бардык мамлекеттерин түрдүү 
топторго бөлүп, алардын ар бири менен тийштүү мамиле түзүп 
жатат жана мамлекеттер аралык мамилелерге байланышкан тех-
нологиялар аркылуу бүткүл дүйнөнү башкарууга умтулуп жатат.

2001-жылдан кийин америкалыктар дүйнөдөгү бар дык өлкө-
лөрдү жана алар жайгашкан геосаясий мейкин диктерди төмөн-
күдөй эки зонага бөлүшкөн: «цивилизациялар» жана «варварчы-
лыктар» же «жапайычылыктар». Дүйнө мамлекеттери ушундай 
эки зонанын алкагында төмөнкүдөй төрт топко бөлүштүрүлгөн:

1. «маданий дүйнөнү жаратуучу мамлекеттер»; 
2. «1-чи топтогу мамлекеттерди колдогон мамлекеттер»; 
3. «1-чи топтогу мамлекеттерге тоскоолдук кылбаган мамле-

кеттер»; 
4. «дүйнөдөгү бардык балээлердин булагы болуп эсептелген 

мамлекеттер. Мындай мамлекеттер маданий дүйнөнүн душман-
дары болушат жана маданий дүйнөгө каршы өздөрүнүн радикал-
дуу жана фанатикалык камикадзелерин жана террористтерин 
жөнөтүшөт ж.б.» 

АКШнын эркине баш ийген же АКШнын жолу менен жүргөн 
мамлекеттерди америкалыктар албетте биринчи жана экинчи 
топтогу мамлекеттердин катарына кошушат жана аларга колдоо 
көргөзүшөт. Ал эми АКШнын глобализациясына каршы болуп, 
өздөрүнүн улуттук-диний баалуулуктарын сактоону каалаган 
өлкөлөр жана элдер АКШнын жана анын шериктеринин душман-
дарына айланып, «жаңы дүйнөлүк тартипти» бузуучулар же ал 
тартипке тоскоолдук кылуучулар катары бутага алынышат жана 
аларга каршы күчтүү маалыматтык жана пропагандалык согуш 
жүргүзүлөт. 

Мисалы, панамерикалык идеяны кармангандар Иран, Ирак, 
Түндүк Корея, Куба, Сирия жана бир аз убакыт мурда Афганистан 
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менен Югославияны да «жамандыктын өзөгү» катары көргөзүшүп, 
бүткүл дүйнөлүк коомчулукту аларга каршы күрөшүүгө чакырып 
жатышат. Жадагалса «жаңы дүйнөлүк тартипти» негиздөөчүлөр-
дүн өздөрү тарабынан түзүлүп, СССРга каршы таптык-идеология-
лык күрөштө пайдаланылган бир топ уюмдар жана кыймылдар 
(мисалы, Афганистандагы Талибан кыймылы), ушундай күрөштүн 
бутасына айланышкан. АКШнын ММКлары «дүйнөлүк тартипти 
бузуучуларга» каршы күч колдонуу зарылдыгын бүткүл дүйнө-
гө пропагандалашып, аларды жазалоо жана «дүйнөлүк тартипке» 
баш ийдирүү – бул «жалпы дүйнөлүк» мааниге ээ болгон иш эке-
нин жарыялашууда. 

Ошону менен бирге ошол эле ММКларда улуттук мамлекет-
тердин жана ар түрдүү «өз алдынча» цивилизациялык норма-
лардын убакыты эчак эле өткөнү жарыяланып жатат. Панамери-
калык идеяны колдогондордун пикиринде, азыркы мезгилдеги 
жалпы дүйнөлүк жана жалпы адамзаттык кызыкчылыктар гло-
бализациянын алкагында гана камсыздалат, ал эми жакыр өл-
көлөрдүн улуттук өкмөттөрү тарабынан чечилбей келе жаткан 
жакырчылык, жумушсуздук, элдердин денсоолугунун жана эко-
логиянын начарлашы жана башка ушул сыяктуу жалпы адамзат-
ка таандык болгон маанилүү маселелерди Бүткүл дүйнөлүк Банк 
сыяктуу глобалдык түзүмдөр бүткүл дүйнөлүк программалар, 
дүйнөлүк өкмөт жана башка башкаруу механизмдери аркылуу 
чечип, өлкөлөрдүн өнүгүүсүндөгү теңсиздикти жоюшат, демек 
адамдар менен мамлекеттин ортосундагы конфликттерди пайда 
кылган себептерди да жок кылышат.

Панисламизм

Акыркы жылдарда дүйнөдөгү адилетсиздикке каршы кү-
рөшүүдө өз өмүрлөрүн курмандыкка чалып, өздөрүнүн диний, 
улуттук жана социалдык баалуулуктары үчүн өлүмгө баруу че-
чимин кабыл алган адамдардын саны көбөйүп жатат. Батыштын 
маалымат каражаттары, ошондой эле анын экономикалык жана 
согуштук кубаты мындай адамдардын чечкиндүүлүгүнүн алдын-
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да көп учурда алсыз болуп калууда. «Адамдардын материалдык 
жана руханий муктаждыктарын канааттандыруу» идеологиясын 
карманган Батыш коомунда кандайдыр бир максат үчүн өзүн 
курмандыкка чалуу жөнүндө ойдун өзү «варварчылык же жапа-
йычылык» катары кабыл алынат. Ошондуктан дүйнөлүк геосая-
сий адабиятта жана айрыкча панамериканизм идеологдорунун 
эмгектеринде панисламизм деген түшүнүк акыркы жылдарда 
көп изилденүүчү темага айланды.

Ислам дининин өкүлдөрү панамериканизм идеологдорунун 
«эркин, тең укуктуу жана адилеттүү дүйнө» жөнүндө сөз түрүн-
дөгү убадаларына ишенбестен өздөрүнүн жеке цивилизациялык 
баалуулуктарын, адаттарын жана салттарын сактоого умтулуп, 
аларды зарыл болсо өз өмүрлөрүн курмандыкка чалуу аркылуу 
да коргоого аракет кылышууда. Буларга каршы ачык күрөш жүр-
гүзүү албетте кыйын. 

Ислам жамаатынын батыш өлкөлөрүнүн жашоосундагы 
олуттуу факторго айланышы жогоруда айтылган күрөштү ого 
бетер оорлотууда. Мусулмандар элдери жана мусулман өлкөлөрү 
дүйнөнүн үчтөн бир бөлүгүн түзөрүн жана алардын саны жыл-
дан жылга өсүп жатканын, ошондой эле алар бекем жана турук-
туу диний жана цивилизациялык баалуулуктарды карманып жа-
шагандарын эске ала турган болсок, алардын үстүнөн аскердик 
көзөмөл жүргүзүү да мүмкүн эмес болуп калат. Ислам дининин 
өкүлдөрүн террорист катары көргөзүп, бүткүл дүйнөнү алар-
га каршы көтөрүү аракеттери да ийгиликсиз болууда. АКШнын 
жана Батыштын таасири астындагы улуттар аралык ММКлар, 
идеологиялык жана пропагандалык каражаттар мусулмандарды 
дүйнөлүк коомчулукка жаман жана «варвар» кылып көргөзүүгө, 
ошондой эле аларга дүйнөлүк цивилизациянын жана «жаңы дүй-
нөлүк тартиптин» душмандары, «жапайылар», «диний фанатик-
тер» жана башка ушул сыяктуу терс сапаттарды жабыштырууга 
аракет кылышууда. Алар мусулман элдерин жана мусулман мам-
лекеттерин жалпысынан «кооптуу ислам террористтери», «ка-
микадзе-террористтер» жана «жалпы адамзаттын душмандары» 
деп атап, жадагалса ислам динин карманган бардык коомдорду 
да «террористтер» деп жарыялоодон уялбай жатышат.
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Акыркы убактарда Талибан, Аль-Каида, Хезболла жана Па-
лестинанын улуттук-боштондук кыймылдарынын айланасында 
жүрүп жаткан бир тараптуу чуунун максаты да «жалпы дүйнөлүк 
тартипке» кирүүнү каалабаган жана өздөрүнүн жеке жашоо тү-
рүн сактап келе жаткан айрым ислам мамлекеттерин жана элде-
рин жазалоо максатын көздөйт.

 

Паневразиячылдык

Заманбап дүйнөдө кеңири пропагандаланып жаткан циви-
лизациялык өнүгүү модельдеринин жана идеологиялык багыт-
тардын бири паневразиячылдык идеясы болуп саналат. Евра-
зиячылдыктын негиздери, ар түрдүү улуттук жана геосаясий 
агымдардын өкүлдөрүнүн ага карата мамилелери жана башка 
ушул сыяктуу маселелер ушул китептин геосаясий теорияларга 
арналган бөлүмүндө каралган.

Деңиз күчтөрүнө каршылык көргөзүү философиясына негиз-
делген паневразиячылдык идеясы, чынында, өзү пайда болгон 
убакыттан баштап биздин күнгө чейин Евразия материгинин 
бүтүндүгүн сактоо жана аны өсүп жаткан атлантикалык корку-
нучтардан коргоо зарыл деген тезиске таянып, панамериканизм 
идеясынын альтернативасы катары каралып келген. 

Азыркы мезгилде Евразиянын айрым улуу мамлекеттери 
жана алардын идеологиялык борборлору паневразиячылдык 
идеясын дүйнөлүк системанын жана геосаясий мамилелердин 
америкалык жол менен глобализацияланышына альтернатива 
катары пайдаланышып, европалык мамлекеттердин биригүүсү 
тууралуу сунуштарды көтөрүп чыгышууда.

Заманбап евразиячылдар өз убагында европалык геосаясат-
чылар (У.Хаусхофер, К.Шмидт ж.б.) тарабынан сунушталган «кур-
гактыктагы цивилизациялар» же Берлин-Москва-Токио конти-
ненталдык биримдиги деп аталган идеяларды жаңы жагдайда 
кайрадан карап чыгып, ага Париж менен Нью-Делини кошуп, 
Евразияны «өзгөчө геосаясий мейкиндик» катары көргөзүүгө 
аракет кылышууда. Айрым орус геосаясатчылары евразиячыл-
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дыкты жадагалса АКШнын атлантизм идеясына альтернатива 
катары карап, кургактыктагы өлкөлөрдүн дүйнөдө бекемделип 
жаткан америкалык «тартипке» жообу катары көргөзүүгө аракет 
кылышууда. Мисалы, азыркы мезгилдеги көрүнүктүү орус евра-
зиячылдарынын бири А. Дугиндин пикиринде, Орусия өзүнүн 
айланасына Кытайды, Иранды, Индияны жана башка евразия-
лык өлкөлөрдү бириктирип, АКШнын дүйнөгө үстөмдүк кылуу 
аракетине татыктуу каршылык көргөзө алат1. 

 
Кайталоо үчүн тапшырмалар жана суроолор
1. Планетадагы заманбап геосаясий абалды жана 1991-жыл-

дан кийинки дүйнөлүк системанын өзгөчө белгилерин, максат-
тарын, жоболорун жана тенденцияларын айтып бергиле. 

2. Азыркы мезгилдеги дүйнө мамлекеттеринин гео саясий 
классификациясын, планетанын геосаясий түзүлү шүнүн өзгө-
рүүсүн жана «жаңы дүйнөлүк тартиптин» өзгө чөлүктөрүн тү-
шүндүргүлө. 

3. Азыркы мезгилде жүрүп жаткан геоэкономикалык глоба-
лизациянын маңызын, модельдерин жана борборлорун айтып 
бергиле. Глобалдык экономиканы башкаруу жолдорун жакшыр-
туу аракеттерин анализдегиле. 

4. Геоэкономикалык глобализация менен мамлекеттердин 
улуттук кызыкчылыктарынын ортосундагы өз ара байланыш-
тын оң жана терс жактарын көргөзгүлө. 

5. Дүйнөлүк саясий мейкиндиктин глобализацияланышы-
нын объективдүү жана субъективдүү себептерин жана өзгөчө-
лүктөрүн, ошондой эле эгемендүү мамлекеттердин укуктарынын 
өзгөрүүсүнүн негиздерин түшүндүрүп бергиле. «Бүткүл дүйнө-
лүк өкмөттүн» маңызын жана негизги максатын көргөзгүлө. 

6. Заманбап эл аралык саясий интеграцияга мүнөздөмө бе-
рип, анын негизги максаттарын көргөзгүлө, демократизацияга 
карата багыт алуунун жана улуттук мамлекеттердин укуктары-
нын ортосундагы байланышты, ошондой эле алардын мамлекет 

1  См.: Дугин А.Г. Бүгүнкү евразиячылдык – бул дүйнө үчүн күрөш. // Тер-
рордун геосаясаты. М., 2002, 43 б.
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ичиндеги жана мамлекеттер аралык мамилелерге тийгизген таа-
сирин көргөзгүлө. 

7. Дүйнөлүк маалыматтык мейкиндиктин глобализацияла-
нуусунун жана мамлекеттердин геосаясий, геоэкономикалык 
жана геостратегиялык коопсуздугунун ортосундагы байланыш-
ты анализдегиле. 

8. Дүйнөдөгү заманбап геосаясий мамилелер, «планетанын 
келечектеги жашоосунун» түрлөрү, ошондой эле панидеялар-
дын күрөшү жөнүндө эмне айтып бере аласыңар? Панамерика-
лык идея, «жаңы дүйнөлүк тартип» жана планетардык геосаясий 
«душманды» издөө аракеттери жөнүндө кандай пикирдесиз? 

Пайдаланылган адабият жана IХ – бөлүм 
боюнча маалыматтык ресурстар 

Азербайжан тилинде
Həsənov Ə.M. MüasirBeynəlxalqmünasibətlərvə Azərbay-

canınxaricisiyasəti. Bakı, Azərbaycannəşriyyatı, 2005
MəmmədovC. A. Geosiyasət. Qısamühazirə kursu. Bakı, Mütərcim, 

2005

Орус тилинде
Арбатов А.Г. Орусиянын көп полюстук дүйнөдөгү улуттук 

коопсуздугу // Вестник РАН, 2000, Т.70, №11
Василенко И.А. Заманбап дүйнөнүн геосаясаты. М.: Гардари-

ки, 2006
Заманбап дүйнөнүн геосаясаты. М., 2000 Геосаясат: Антоло-

гия. М.: Маданият, 2006 Глобализация: адамдык ченем. М., 2002
Дугин А.Г. Геосаясаттын негиздери. Орусиянын геосаясий 

келечеги. Мейкиндик менен ой жүгүртүү. М.: АРКТОГЕЯ-центр, 
2000

Дугин А.Г. Бүгүнкү күндөгү евразиячылдык – дүйнө үчүн кү-
рөшүү // Террордун геосаясаты. М., 2002

Маринченко А.И. Геосаясат. М., 2009 Эл аралык мамилелер: 
теориялар, конфликттер, кыймылдар, уюмдар. М., 2004
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Мехтиев Р.Э. ХХ-кылымдын аягындагы улуттар аралык ма-
милелер. Баку, 1995

Үчүнчү миң жылдыктын алдындагы дүйнөлүк саясат жана эл 
аралык мамилелер. Под ред. М.М. Лебедевой. М., 2002 Моравец-
кий В. Эл аралык уюмдардын функциялары. М.. 1976

Мухаев Р.Т. Геосаясат. М., 2007 Нартов Н.А. Геосаясат. Окуу 
китеби. М., ЮНИТИ, 2007

Хантингтон С. Цивилизациялардын кагылышуусу. М.:АСТ, 
2005 Хаусхофер К. Геосаясаттагы панидеялар // Хаусхофер К. 
Геосаясат жөнүндө. М., 2001

Англис тилинде
Gilpin R/ War and Change in the World Politics. Cambridge, 1983.
Wallerstein I. Geopolitics and Geoсulture: Essays on the Changing 

World-System. Cambridge, 1992.
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КЫСКАЧА ГЕОСАЯСИЙ СӨЗДҮК

Автократия – Бир адамдын чексиз жана көзөмөлсүз бийлиги 
үстөмдүк кылган башкаруунун формасы (байыркы империялар-
дагы жана байыркы мамлекеттердеги, абсолюттук монархиялар-
дагы, коммунисттик жана башка ушул сыяктуу мамлекеттердеги 
башкаруу формалары). 

Авторитаризм – Бир адамдын же корпоративдик топтун сая-
сий бийлиги. Мындай режимдер адамдардын укуктарын же эр-
киндиктерин, ошондой эле саясий партиялардын жана коомдук 
уюмдардын ишмердүүлүгүн толук же жарым-жартылай чектеп, 
оппозияцины кысымга алып, аларга карата саясий репрессия-
ларды колдонот.

Геосаясий таасир чөйрөсүндөгү агенттер – геосаясий дол-
боорлорду сүрөмөлөө же лоббирлөө менен алектенген адамдар 
же корпоративдик топтор. Булардын бир геосаясий системаны 
башкасы менен алмаштырууга багытталган ишмердүүлүгү бир 
нерсени бузуучу иш-аракеттердин же тыңчылыктын бир түрү 
болуп саналат. Геосаясий агентуранын компетенциясы жана таа-
сир берүү масштабтары, демейде, атайын кызматтардын страте-
гиялык чалгындоо иш-аракеттеринен да ашып түшөт. 

Агрессия – мамлекеттин тышкы саясатын ишке ашыруунун 
бир түрү. Агрессия – бул бир мамлекеттин башка мамлекеттин 
эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө каршы согуштук 
күчтү түздөн түз же башка ыкмалар аркылуу пайдалануусу. Кор-
гонуп жаткан мамлекеттин иш-аракеттери, анын ичинде чабуул 
коюу аракеттери да агрессия деп эсептелинбейт жана эл аралык 
укуктун нормаларына туура келет.

Академиялык геосаясат – жалпы геосаясий мыйзам ченем-
дүүлүктөрдү аныктайт, ошондой эле саясий фундаментализм, 
географиялык жана экономикалык детерминизм сыяктуу чек-
тен чыгып кетпейт. 
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Дүйнөлүк геосаясий циклдерди, дүйнөлүк тартиптин өзгө-
рүүсүн (дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүнүн өзгөрүүсүн), мамле-
кеттердин коддорун жана векторлорун, ошондой эле улуу дер-
жавалардын өнүгүүсүн жана кыйроосун изилдейт. 

Америкалык геосаясат – XX-кылымдын башында Америка 
Кошмо Штаттары Монро доктринасына таянып, «деңиздерди 
эч ким менен бөлүшпөй башкарып келе жаткан» Британия им-
периясы менен күрөшө баштаган. АКШнын Тынч жана Атлан-
тикалык океандардагы аскердик-деңиз күчтөрүнүн үстөмдүгүн 
камсыз кылууга багытталган доктрина иштелип чыккан. Айрык-
ча Панама каналы курулгандан кийин ушул доктринаны ишке 
ашыруу үчүн жакшы жагдайлар пайда болгон. Биринчи Дүйнө-
лүк согуш мезгилинде салыштырмалуу обочолонгон абалда тур-
ган Америка Кошмо Штаттары дүйнөлүк аренага ири геосаясий 
«оюнчу» катары чыккан. АКШнын кубаттуулугунун белгиси бол-
гон экспедициялык корпус европалык өлкөлөрдүн аймагында 
согуштук операцияларды баштаган.

АКШнын улуттук коопсуздугунун доктринасы «континен-
талдык аралды» обочолонтуу жана дүйнөдө эң күчтүү согуштук-
деңиз флотун куруу зарылдыгы жөнүндө принциптин негизинде 
калыптанган.

Биринчи Дүйнөлүк согуштун кыйратуучу мүнөзү Европа-
нын бүткүл дүйнөлүк масштабдагы саясий, экономикалык жана 
маданий артыкчылыгынын жоголо башташына алып келген. 
Экинчи Дүйнөлүк согуш (глобалдык согуш) Советтер Союзунун 
(Евразиялык Хартленд) жана Америка Кошмо Штаттарынын 
(Континенталдык арал) Германиянын үстүнөн толук жеңиш-
ке жетиши жана Улуу Британия менен Жапониянын согуштук-
деңиз кубаттуулугун жоготушу менен аяктаган. Дүйнөнүн со-
гуштан кийинки түзүлүшү эки ири державанын ортосундагы 
дүйнөгө үстөмдүк кылуу үчүн күрөштү камтыган эки полюстук 
модельге негизделген. Ошентип Кургактык менен Деңиздин, 
тактап айтканда Атлантика жана Тынч океандарында үстөмдүк 
кылган кубаттуу согуштук-деңиз державасы менен Хартленд ай-
магын көзөмөлдөгөн эң чоң евразиялык мамлекеттин ортосун-
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дагы тирешүүсүнө негизделген классикалык геосаясий доктри-
на иш жүзүнө ашкан. 

Америка Кошмо Штаттары менен СССРдын ортосунда дүйнө-
гө үстөмдүк кылуу үчүн «кансыз согуш» башталган. 

Ушул эки мамлекетте тең ядролук курал бар болгондугу үчүн 
алар куралдуу кагылышка баруудан карманып турушкан.

Советтер Союзу кулагандан кийин АКШнын тышкы саясаты-
нын негизги багыты евразиялык геосаясат болуп калган. Бирок 
АКШнын континенттин ичин көздөй жылышы эл аралык кооп-
суздук үчүн чоң коркунуч жараткан америкалык-евразиялык со-
гуштардын пайда болушуна алып келген (Балканда, Афганистан-
да, Иракта). 

Анклав – мамлекеттин бардык тарабынан башка бир мамле-
кеттин аймагы менен курчалган аймагы же аймагынын бир бө-
лүгү. Бир жагынан деңиз менен курчалган анклав кээде жарым 
анклав деп аталат.

Аннексия – бир мамлекет тарабынан башка мамлекеттин бү-
түн же жарым аймагынын зордук менен басып алынышы.

Антиглобализм – глобализацияга каршы турган улуттар ара-
лык социалдык кыймыл. Бул кыймылдын идеялык негиздөөчүсү 
америкалык экономист жана Нобель сыйлыгынын Лауреаты Дж. 
Тобин деп эсептелинет. Ал киши финансылык спекуляцияларга 
карата жок дегенде символикалык салык салууну жана андан 
түшкөн каражаттарды социалдык муктаждыктарга багыттоону 
сунуштаган. 

90-жылдардын аягында Францияда «АТТАК» («Жарандар-
дын пайдасы үчүн Тобиндин салыгын колдоо») деп аталган 
улуттук уюм түзүлгөн. Кийинчерээк эл аралык түзүмгө айланган 
бул уюмга профсоюздук, аялдардын, экологиялык, радикалдык, 
анархисттик жана башка багыттагы каршылык кыймылдары ко-
шулган. Антиглобалисттер глобализациянын артыкчылыктары-
нын улуттар аралык корпорациялардын кызыкчылыктары үчүн 
гана пайдаланылышына каршы.

 Ассиметриялык мамилелер – мамлекеттер аралык мамиле-
лердин түрү. Мындай мамилелерде кызматташтыктын жетиш-
сиздигин же жоктугун саясий лидерлердин достугу алмаштырат.
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Атлантизм (мааниси боюнча ушул терминге окшош термин-
дер: деңиз, талассократия) – Батыш цивилизациясынын либе-
ралдык-демократиялык баалуулуктарга негизделген геосаясий 
теориясы. Атлантизм теориясы согуштук-саясий жактан кара-
ганда өзүнө АКШны жана НАТОго мүчө болгон батыш европалык 
мамлекеттерди камтыйт. Атлантизм теориясын жактагандар-
дын пикиринде, дүйнөдөгү эң негизги орунду деңиз цивилиза-
циялары ээлейт. Континенттин терең жерлерине маданий им-
пульстар (маданияттын өнүгүүсүнө түрткү берүүчү нерселер) 
дал ушул цивилизациялардан барат.

Атомдук курал – өтө чоң кыйраткыч күчкө ээ болгон ядролук 
курал. Ядролук курал мамлекеттин геосаясий бийлигин бекем-
дөөдө, ошондой эле дүйнөлүк жана аймактык кубаттуулукка же-
тишүүдө өтө чоң мааниге ээ. Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин 
«атомдук дипломатия» эл аралык саясаттын маанилүү бөлүгүнө 
айланган. АКШда атомдук бомба биринчи жолу 1945-жылдын 
16-июлунда, Потсдам конференциясына бир нече күн калган-
да сыноодон өткөрүлгөн. Алгачкы атомдук бомбалар ошол эле 
жылдын август айында Жапониянын Хиросима жана Нагасаки 
шаарларына ташталган. АКШ мындай кадамга Жапонияга психо-
логиялык кысым көргөзүү максатында барган. 

Аттали Жак – Француз окумуштуусу жана геосаясаттагы 
геоэкономикалык ыкманын жактоочусу. Өзүнүн 1990-жылы жа-
рыяланган «Горизонт линиялары» деп аталган китебинде ал ке-
лечекте «акча доору» келери жөнүндө, ошондой эле финансылык 
капиталга гана эмес, маалыматтык технологияларга да негиз-
делген либералдык-демократиялык баалуулуктар жана базар 
мамилелери үстөмдүк кыларын айткан. Атталинин пикиринде, 
жаңы дүйнөлүк тартип геоэкономиканын принциптерине негиз-
делип курулат.

«Атомдук клуб» – атомдук куралы бар мамлекеттерден тур-
ган топтун шарртуу аталышы. Бул клубка атомдук бомба сынал-
ган убактан бери АКШ (1945), СССР/Орусия (1949), Улуу Брита-
ния (1952), Франция (1960), Кытай (1964), Индия (1974) жана 
Пакистан (1980) кирет. Биринчи аталган беш мамлекет БУУнун 
Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болуп саналат.
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«Анаконда» стратегиясы – Атлантизмдин геосаясий страте-
гиясы. Бул стратегия Евразияны геосаясий жактан көзөмөлгө 
алуу максатында Римлендди (жээктик аймакты) зордук менен 
бөлүүгө багытталган. «Анаконда» стратегиясы АКШдагы жаран-
дык согуш мезгилинде америкалык генерал Мак-Клеллан тара-
бынан сунушталган. Душмандын аймактарын деңиз тараптан 
тосуу же жабуу анын бара-бара алсызданышына жана экономи-
калык жактан муунушуна алып келген («анаконда жыланы өзү-
нүн курмандыгын шакек түрүндө ороп, анан муунтат»). Адмирал 
Мэхен «анаконда» принцибин дүйнөлүк геосаясат деңгээлинде 
жайылткан. «Анаконда» стратегиясын АКШ «кансыз согуш» мез-
гилинде евразиялык геосаясатта социалисттик лагерьге каршы 
ырааттуу түрдө пайдаланган. Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин 
ушул стратегияны Евразиянын жээктик аймагында (Индия-
дан тышкары) ишке ашыруу максатында АКШ башында турган 
НАТО, СЕАТО жана СЕНТО (Багдад пакты) согуштук блоктору, 
ошондой эле көптөгөн америкалык согуштук-деңиз жана согуш-
тук-аба базалары түзүлгөн.

Афган согушу (1979–1989) – бул Советтер Союзунун түштүк 
багытындагы кезектеги ийгиликсиз секириги. 1978-жылы Аф-
ганистандын социалистчил Элдик-Демократиялык партиясы 
жасаган мамлекеттик төңкөрүштөн кийин өлкөдө жарандык со-
гуш башталган. Бийликке келген режимди коргоо максатында 
1979-жылы өлкөгө советтик аскерлер киргизилген. 1989-жылы 
советтик аскерлер өлкөдөн чыгарылгандан кийин жергиликтүү 
«демократиялык» бийлик кулап, 1992-жылы моджахеддер Аф-
ганистанды Ислам мамлекети деп жарыялашкан. Натыйжада ар 
түрдүү жергиликтүү топтордун ортосундагы күрөш андан бетер 
күчөгөн.

Аэрократия (грек тилинде: аэро – аба; кратос – бийлик; аба 
аркылуу) – аба мейкиндигин геосаясий экспансия максатында 
пайдалануу. Мындай ыкма авиация өнүгө баштаган мезгилде 
пайда болгон. Бул ыкма деңиз стратегиясынан айырмаланып 
геосаясатта өз алдынча милдет аткарбайт.

Күчтөрдүн балансы – орус геосаясатчысы К. Сорокиндин бер-
ген аныктамасына ылайык – бир жагынан, багыты жана кубат-
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туулугу боюнча ар түрдүү болгон экспансиялардын өз ара бай-
ланышы, экинчи жагынан ар түрдүү деңгээлдеги жана ар түрдүү 
мүнөздөгү кызматташтык болуп саналат. Баланс бул тең салмак-
туулуктун өзү эмес, күчтөрдүн өз ара байланышы гана, болгон-
до да күчтөрдүн өз ара динамикалык байланышы, жана ал аны 
аныктоочу бардык элементтердин өзгөрүүсүнө байланыштуу.

«Барбаросса» планы – Германиянын Советтер Союзуна ча-
буул жасоого байланышкан стратегиялык планы. Гитлердин 
1940-жылдын 18-декабрында кол койгон №21-директивасына 
ылайык Германиянын куралдуу күчтөрү Советтер Союзун кыска 
убакыттын ичинде кыйратышы керек болгон. Бул пландын түп-
кү максаты Европалык Орусияны жеңип алуу, ошондой эле Ев-
ропа менен Азиялык Орусиянын ортосунда Волга-Архангельск 
линиясы боюнча ишенимдүү тосмо куруу болгон.

Балкан жарым аралы. Геосаясий код – дүйнөлүк цивилиза-
циялардын чек араларындагы эң ири геосаясий түйүндөрдүн 
бири. Ошондой эле үч дүйнөнүн – батыш-христиандык (като-
ликалык), православдык жана мусулмандык дүйнөнүн цивили-
зациялар (конфессиялар) аралык чек арасы. «Социалисттик ла-
герь» кулагандан кийин мурдагы Австро-Венгриялык жана 
Осмон империяларынын чегинде серб-хорваттык, босниялык, 
грек-албандык, венгр-румыниялык жана башка «тигилген» та-
рыхый жерлер бошоп, ажырай баштаган.

ХХ-кылымдын башында жана аягында Балкан аймагы ти-
решүү борборуна айланып бараткан. 1912– 1913-жылдардагы 
Балкан согуштары Биринчи Дүйнө лүк согуштун жышааны болуп 
калган. 1918-жылы 

Югославия өлкөсү Австро-Венгрия жана Осмон империя-
ларынын ар түрдүү цивилизацияларына тиешелүү болгон ма-
данияттын жана айрым аймактардын мураскери болуп калган. 
Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин Балкан аймагы Советтер 
Союзунун геосаясий таасир аймагында болуп калган. СССР кула-
гандан кийин Югославия да кыйрай баштаган жана Босниядагы 
православ сербдер менен мусулмандардын, ошондой эле Косово-
догу албандыктар менен сербдердин ортосунда кайрадан кагы-
лышуулар башталган.
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«Чексиз адилеттүүлүк» – Дүйнөдөгү жалгыз ири держава бо-
луп саналган Америка Кошмо Штаттарынын «туура эмес жолдо 
бара жаткан элдерге» демократияны жана адам укуктарын аскер 
күчүн колдонуу аркылуу таңуулоо аракети.

Жээк аймагы же жээк зонасы – 1. табигый, экономикалык, 
демографиялык жана башка процесстердин өз ара байланышы 
катуу болгон аймактар. 2. Кеңири түшүндүрмө берилген геосая-
сий түшүнүк. Салттуу геосаясатта жээк аймагы бул Деңиз менен 
Континенттин ортосундагы тирешүүнүн аймагы жана геосаясий 
экспания үчүн плацдарм (Римленд). Геоэкономикада жээк зона-
сы бул ар түрдүү чарбалык системалардын ортосундагы байла-
ныш аймагы (мисалы, эркин экономикалык аймактар).

Берлин дубалы – Батыш жана Чыгыш Берлиндин калкта-
рына бир-бирине эркин өтүп, эркин каттоого тоскоолдук кылуу 
максатында курулган дубал (1961-жыл, 13-августта курулган). 
Кансыз согуш мезгилинде Берлин дубалы капиталисттик Батыш 
менен социалисттик Чыгыштын ортосундагы «темир парданы» 
билдирүүчү геосаясий символго айланган. 

Бильдерберг клубу – эл аралык өкмөттүк эмес уюм. 1954-
жылы май айында Голландиянын Остербек шаарчасындагы 
«Бильдерберг» деген отельде түзүлгөн. Ар түрдүү өлкөлөрдөгү 
олигархиялык топтордун дүйнөлүк саясат, экономика жана мас-
салык маалымат каражаттары чөйрөсүндөгү ишмердүүлүгүн 
«жаңы дүйнөлүк тартип» орнотуу максатында координациялоо. 
Бул клубдун жашыруун отурумдарында 

«Дүйнөлүк Өкмөт» долбоорун ишке ашырууга катышкан көп-
төгөн чоң мансаптагы мамлекеттик ишмерлер жана саясатчылар 
катышат. Бул клубдун президенти Улуу Британиянын мурдагы 
премьер-министри Жеймс Каллеган.

Саясаттагы биполярдулук (эки полюстуулук) – «Күч төрдүн 
балансы же алардын ортосундагы тең салмактуулук» деп атал-
ган системанын варианттарынын бири. Анын курамындагы 
бардык бөлүктөр көбүрөөк күчкө ээ болгон (биринчи кезекте, 
ядролук куралы бар өлкөлөр) эки негизги күч борборлорунун 
(полюстардын) айланасына биригишет. Биполярдуулук же эки 
полюстуулук системасы Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийинки 
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эл аралык мамилелердин өзгөчө белгиси болуп калган. Ошол 
мезгилдеги эки супердержава, тактап айтканда, СССР жана АКШ 
өздөрүнүн айланасына шериктерин бириктирип, дүйнөдөгү не-
гизги күч борборлоруна айланышкан. Эки тирешүүчү лагерь-
дин ортосундагы мамилелер конфронтация, атаандаштык жана 
идеологиялык кагылыш менен мүнөздөлгөн. Кансыз согуш мез-
гилиндеги биполярдуулуктун ордуна ХIХ-кылымга жана ХХ-кы-
лымдын башталышына мүнөздүү болгон күчтөрдүн балансы деп 
аталган система келген. 

Биполярдык дүйнө – эл аралык мамилелерде эки ири дер-
жаванын же коомдук-саясий системалардын үстөмдүгүнө негиз-
делген дүйнөлүк тартип.

Бжезинский Збигнев (1928 ж. туулган) – Америкалык саясат 
таануучу, АКШнын евразиялык геосаясатынын архитекторлору-
нун бири. Анын жетекчилиги астында 1973-жылы түзүлгөн «Үч 
тараптуу комиссия» АКШнын жетекчилиги астында бирдиктүү 
же жалпы дүйнөлүк тартипке өтүүнүн бир нече вариантын иш-
теп чыккан. Мүмкүн боло турган сценарийлердин бири конвер-
генция идеяларына негизделген (жакындоо, биригүү).

З.Бжезинский 1977-жылдан баштап 1981-жылга чейин АКШ-
нын президентинин кеңешчиси болуп иштеген. «Улуу шахмат 
тактасы. Американын үстөмдүгү жана анын геостратегиялык 
императивдери» (1977) деген китепте ал евразиялык геосаясат-
тын принциптерин баяндап, өлкөлөрдүн жана алардын шерикте-
ринин келечектеги жүрүм-турумдары кандай болушу ыктымал 
экендигин сүрөттөп, дүйнөдөгү жалгыз ири державаны сактоо 
боюнча кеңештерди берген.

Боумен Исайя (1878–1950) – Гарвард университетинде жо-
горку билим алган америкалык географ (1905). 1915-жылдан 
баштап 1935-жылга чейин Америкалык географиялык коомду 
жетектеген, ал эми 1935-жылдан баштап 1948-жылга чейин Жон 
Хопкинс атындагы Университеттин президенти болгон. Ал өзү-
нүн 1921-жылы жарыяланган «Жаңы дүйнө» деп аталган эмге-
гинде либералдык интернационализмди чыныгы саясат менен 
бириктирүүнүн негизинде салттуу геосаясатты кайрадан карап 
чыгууга аракет кылган. АКШнын мамлекеттик департаменти 
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бул эмгекти чет өлкөлөрдөгү америкалык дипломатиялык өкүл-
чүлүктөрдүн баарына жөнөткөн.

Боумен теорияны практикалык иш-аракет менен бириктир-
ген эң белгилүү америкалык геосаясатчылардын бири болгон. 
Боуменден Американын президенти Вудро Вильсон 1918-жыл-
дагы Париж тынчтык конференциясын даярдоого жардам бе-
рүүнү суранган. Бул окумуштуу Батыштын эң таасирдүү саясат 
таануу борборлорунун биринин тышкы мамилелер Кеңешин 
узак убакыт бою жетектеген (1917–1950). Боумен АКШнын эл 
аралык мамилелерде башка өлкөлөрдөн обочолонушуна каршы 
болгон. Анын пикиринде, АКШнын өзгөчө географиялык абалы 
жана европадагы согуштардан алыс аралыкта жайгашкандыгы 
анын улуттук коопсуздугун камсыздоо үчүн жетишсиз.

Чоң Кытай – өзүнө континенталдык Кытайдан тышкары 
Гонконгду, Тайваньды, Сингапурду жана көп сандуу кытай диас-
порасын камтыган өзгөчө улуттар аралык корпорация. Чоң Кы-
тайдын жалпы ички дүң продукциясын Американын ички дүң 
продукциясы менен салыштырууга болот. Кытайлар тарабынан 
көзөмөлдөнүүчү эркин валюта каражаттары 400 млрд. долларга 
бааланат. Континенталдык Кытай өзүнүн диаспора өкүлдөрүн 
салттуу түрдө өз өлкөсүнүн жарандары деп эсептейт.

Ар тараптан каралуучу чоң мейкиндиктер жөнүндө теория 
– геофилософиянын негизинде иштелип чыгуучу цивилизация-
лык геосаясат жөнүндө теория. 

Бул теориянын негизги принциптери В.А. Дергачевтун «Гео-
саясат» жана «Геоэкономика» деп аталган эмгектеринде баян-
далган. 

Чоң Каспий – Советтер Союзу кулагандан кийин Евразияда 
пайда болгон геосаясий аймак. Бул аймакка көл жана ошол эле 
учурда деңиз болуп саналган Каспийге түздөн түз чыккан 5-өлкө 
кирет. Булар Орусия, Казакстан, Түркменистан, Иран жана Азер-
байжан. Кенен жагынан алганда бул аймак өзүнө Түштүк Кавказ 
менен Борбордук Азияны да камтыйт. Бул аймак этноулуттук 
жана конфессиялар аралык конфликттер менен мүнөздөлөт, 
ошондой эле биологиялык жана энергетикалык ресурстарга бай. 
Каспий аймагында жергиликтүү мунайзат үчүн жана аймакта 
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геосаясий таасирдүүлүккө ээ болуу үчүн күрөш жүрүп келген. 
Бул аймакта бир-бирине окшогон бир нече долбоор бар (мисалы, 
мунайзат ташуу долбоору, ГУАМ – СНГ ж.б). Каспий деңизинин 
эл аралык статусунун жөнгө салынбагандыгы ушул аймактагы 
мамлекеттердин ортосунда аймактык талаш-тартышуулардын 
пайда болушуна алып келген. 

Чоң Каспий мунайзаты – Көптөгөн мамлекеттер ушул ай-
макта таасирдүү болуу үчүн жана ушул аймактагы энергетика-
лык ресурстардын запастары үчүн күрөш жүргүзүшөт. Мындай 
ресурстар мунайзаттын дүйнөлүк запастарынын болжол менен 
4-6% – ын, ал эми газдын дүйнөлүк запастарынын болжол менен 
7-10 % – ын түзөт. 

Автаркия чоң мейкиндиги – бул немец экономисти Фридрих 
Листтин геоэкономикалык теориясы. Бул теорияга ылайык мам-
лекеттер дүйнөлүк экономикага натыйжалуу жуурулушуу үчүн 
өздөрүнүн өндүрүүчүлөрүн жана бажы биримдиктерин коргоо 
менен бирге бара-бара ачык экономикага өтүүнүн ырааттуу ча-
раларын жүзөгө ашыруусу керек. Улуттук экономика дүйнөлүк 
базарга өтмө мезгили аркылуу, тактап айтканда бажы бирим-
диги аркылуу натыйжалуу өтөт. Мамлекет реформалардын жү-
рүшүн көзөмөлдөйт жана протекционисттик иш-аракеттердин 
жардамы менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө түрткү 
берет. 

Чоң мейкиндиктер теориясы – Карл Шмидтин геосаясий тео-
риясы. Бул теорияга ылайык бир нече держава бирдиктүү стра-
тегиялык блокко биригет. 

Шмиттин пикиринде, империялык интеграция принциби 
синтезке умтулуунун логикалык натыйжасы болуп саналат. Кай-
сыл өлкөнүн идеясы жана кубаты бар болсо, ал чоң мейкиндикке 
үстөмдүк кылат. Ал Монро доктринасынын негизинде бириккен 
Түндүк жана Түштүк Американы чоң мейкиндиктин мисалы ка-
тары келтирген. Улутчул Германиянын максаты – Үчүнчү Рейх 
деп атала турган бүткүл дүйнөлүк империяны түзүү болгон. За-
манбап эл аралык мамилелерде Чоң мейкиндиктер теориясы 
либералдык-демократиялык баалуулуктары үстөмдүк кылуучу 
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мамлекет-цивилизацияларды куруу аракетинде байкалат (Аме-
рикалык цивилизация, Бириккен Европа).

«Чоң жетилик» – «улуу державаларды» бириктирген сая-
сий институт. «Жетиликке» АКШ, Жапония, Германия, Франция, 
Улуу Британия, Италия жана Канада кирет. Бул мамлекеттер-
дин жетекчилери стратегиялык маселелерди талкуулоо макса-
тында жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрүп турушат. 
90-жылдардан баштап «чоң жетиликтин» отурумдарына Орусия 
да катыша баштаган. Бирок Орусиянын макроэкономикалык 
көрсөткүчтөрү чоң жетиликтин талаптарына жооп бербейт.

«Бреттон-Вуд Институттары» – бул дүйнөлүк валюталык-
финансылык системанын негизин түзгөн эл аралык валюталык 
Фонд жана Бүткүл дүйнөлүк Банк. Бул эки уюм тең 1944-жылдын 
июль айында Нью-Гэмпшир штатындагы (АКШ) Бреттон-Вудс 
аймагында өткөрүлгөн валюталык-финансылык конференция-
да 44-өлкөнүн өкүлү тарабынан негизделген. Мындай эл аралык 
финансылык институттарды түзүү идеясы биринчи жолу бел-
гилүү англиялык экономист Жон Кейнс тарабынан көтөрүлгөн 
(1883 –1946).

«Чөлдөгү бороон» (17 январь – 28 февраль 1991 ж.) – АКШнын 
Батыш мамлекеттери менен биргеликте Ирак мамлекетине кар-
шы жасаган согуштук операциясы. Ирак мамлекети 1990-жыл-
дын август айында Кувейтти басып алган.

Буфердик мамлекет – Геосаясий күчтөрдүн борборлорунун 
ортосунда жайгашып, аларды бир-биринен ажыратып турган 
бир же бир нече өлкө. 

Мурда Афганистан мамлекети Орусия жана Британия импе-
рияларынын ортосунданы буфердик мамлекеттин милдетин ат-
карган. 

Валлерстайн Иммануэль – Америкалый ойчул, тарыхчы, со-
циолог жана экономист. Дүйнөлүк саясат жана экономика боюн-
ча эмгектердин, ошонун ичинде «Заманбап дүйнөлүк система» 
(1974), «Капиталисттик дүйнөнүн экономикасы» (1979) жана 
башка эмгектердин автору. Дүйнөлүк системалар теориясын иш-
теп чыккан. 
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Вашингтонский консенсус – Бүткүл дүйнөлүк Банк жана 
башка эл аралык финансылык институттар аркылуу батыштык 
эмес мамлекеттер үчүн ишке ашырылуучу экономикалык саясат 
долбоору. Бул долбоордун негизинде экономиканы мамлекет 
тарабынан жөнгө салуунун «эскирип калган» кейнсиандык мо-
делин нео либералдык монетаристтик модель менен алмашты-
руу идеясы жатат. Монетаризм саясатында улуттук базарларды 
улуттар аралык капиталдар үчүн мүмкүн болушунча кенен ачуу 
маселеси каралат. Бул саясаттын ишке ашырылуусу дүйнөлүк 
байлыктын улуттар аралык корпорациялардын жана «алтын 
миллиард» өлкөлөрүнүн кызыкчылыгында бөлүштүрүлүүсүнө 
мүмкүндүк берген. Чыгыш Европанын көптөгөн белгилүү эко-
номисттери Вашингтон консенсус моделинин пайдаланышына 
каршы чыгышкан. Мындай саясат мамлекеттин экономикадан 
жана криминализация дан сүрүлүп чыгуусуна алып келген.

Веймардык перспектива – Германияда 
Бийликке Гитлер келгенге чейинки жагдайдын кайталануу 

коркунучу   
Германиянын Биринчи Дүйнөлүк согуштагы жеңилүүсүнөн 

кийин түзүлгөн Веймар республикасынын калкы өлкөнүн импе-
рия статусунун жана мурдагы улуулугунун жоголушун оор кабыл 
алып, экономиканын начарлашынан жана жумушсуздуктан азап 
тарткан. Натыйжада жалпы парламенттик шайлоолордо Гитлер 
жетектеген немецтик улутчул-социалисттик жумушчу партиясы 
демократиялык жол аркылуу бийликке келген. Президент Гин-
денбург шайлоодо жеңишке жетишкен улутчул партиянын ли-
дерине 1933-жылдын 30-январында өлкөнүн жаңы өкмөтүн тү-
зүүнү сунуштаган. 

Бул окуя андан аркы дүйнөлүк өнүгүү үчүн өтө оор кесепет-
терди алып келген.

Улуу Евразиялык талаа – Хартленд деген түшүнүктү геосая-
сатта көп учурда Улуу Евразиялык талаа менен байланышты-
рышат. Ал эми Улуу Евразиялык талаа Чыгыш менен Батыштын 
ортосундагы килейген табигый коммуникациялык коридордун 
милдетин аткарат. Ушул коридордун чет жактарындагы ар түр-
дүү кагылышуулардын натыйжасында ар түрдүү маданияттар 
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бир-бирине таасир тийгизип, бир-бирин байытып, жаңы этнос-
тор, империялар жана цивилизациялар пайда болуп турган. Улуу 
Евразиялык талаа үчүнчү миңжылдыктын башында деле конти-
ненттин негизги коммуникациялык өзөгү болуп турат. Бул талаа 
аркылуу Батыш менен Чыгыштын ортосунда материалдык, ма-
даний жана маалыматтык алмашуу жүрүп турат. Евразиялык та-
лаанын чегинде цивилизациялар аралык эркин сооданын жана 
маданий диалогтун тарыхый коммуникациялык түйүндөрү жай-
гашкан. Евразиялык талаага ээ болгон өлкө экономикалык тран-
зиттин милдетин жана цивилизациялар аралык диалог түзүү 
милдетин аткарат. 

«Улуу Орусия» – Орусиялык саясий ишмер, экономист жана 
философ П. Струвенин (1870–1944) геосаясий концепциясы. Бул 
концепцияга ылайык империянын ички өнүгүүсү анын тышкы 
кубатына байланыштуу. Кадеттик партиянын оң канатынын 
жана ири ишкерлердин арасында да бул концепцияны жактаган-
дар бар болгон.

Улуу державалар – эл аралык мамилелердин дүйнө лүк сая-
сатка жана экономикага чоң таасир тийгизген субъекттери. 
Наполеон жеңилгенден кийин жеңүүчү мамлекеттердин 1815-
жылы Венада өткөргөн конгрессинде «Улуу державалардын кон-
церти» өткөрүлгөн. Ага Орусия, Улуу Британия, Австрия жана 
Пруссия кирген. Алардын катарына ошондой эле антигитлер-
дик коалициядагы мамлекеттерди да кошууга болот (АКШ, СССР 
жана Улуу Британия). Азыркы мезгилде «улуу державалар» деп 
биринчи кезекте БУУнун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчө-
лөрү болуп эсептелген «атомдук клуб» өлкөлөрүн айтышат. Алар 
АКШ, Орусия, Улуу Британия, Франция жана Кытай. 

Улуу Туран – Түрк тилдүү калктардын бирдиктүү мамлеке-
тин куруу идеясы. Бул идея ХХ-кылымда Түркияда пайда болгон. 
СССР кулагандан кийин түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирүү 
идеясын кайра жандандыруунун башында Европа Бирлигине 
мүчө болууга талапкерлигин билдирген Түркия мамлекети тур-
ган. НАТОнун мүчөсү болуп саналган Түркиянын 630-миң жоокер 
жана офицерден турган чон армиясы жана ошол региондогу эң 
күчтүү согуштук-деңиз флоту бар. Түркия Борбордук Азиянын, 
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Грузиянын жана Азербайжандын жергиликтүү базарларында 
Кытайга ийгиликтүү атаандаштык түзүп жатат. Түркия мамле-
кети Европа Бирлигине мүчө боло элегине карабастан акыркы 
жүз жылдыктын ичинде биринчи жолу Түштүк-Чыгыш Европага 
экономикалык экспансия жүргүзө баштады.

Америкадагы улуу толкундоолор – жапондуктардын Га-
вайдагы Перл-Харбор согуш-деңиз флотуна кол салуусу (1941) 
жана советтик жасалма спутниктин космоско учурулушу Аме-
рика мамлекети башка мамлекеттер үчүн океан тараптан жана 
космостон жеткиликтүү экендигин көргөзүп койгон. Евразия-
дан улуу океандар менен алыстатылып, ажыратылган геосаясий 
«аралдын» жашоочулары мындай окуядан шок болуп калышкан. 
Америкада 2001-жылдын 11-сентябрында, анын кубаттуулугу эң 
жогорку деңгээлде турган кезде, террористтик акт жасалган. Ал 
акт эң улуу катастрофа болуп калган. Натыйжада дүйнөлүк эко-
номикага жүз млрд. долларлык зыян келтирилип, 20-миң фирма 
Манхэттенден – дүйнөлүк валюталык-финансылык борбордон 
кеткен.

Улуу Лимитроф – Түндүк Муз океанынан Тынч океанга чейин 
созулган цивилизациялар аралык геосаясий алкак. Бул түшүнүк-
тү орус окумуштуусу С. Хатунцов сунуштаган. Ал эми В. Цымбурс-
кийдин эмгектеринде андан ары өнүктүрүлгөн.

Кытайдын улуу цивилизациялык геосаясаты – Улуу Кытай 
дубалына жана улуу Жибек жолуна байланышкан геосаясат. 
Улуу Жибек жолу Кытайдын тышкы дүйнөгө карата ачыктыгын, 
ал эми Улуу Кытай дубалы Кытайдын салттарынын жана мен-
талитетинин тышкы таасирлерден корголуп турушун билдир-
ген символдор болуп саналат. Улуу Кытай тартиби ачыктыктын 
жана жабыктыктын аралашуусунун негизинде калыптанган. 

Вестернизация – бул батыш баалуулуктарынын бүт күл дүй-
нөгө жайылуусу. Вестернизация башка цивили зациялардын со-
циомаданий ар түрдүүлүгүн төмөндө түп, мейкиндик сезимин 
(Мекенчилдик) начарлатат.

Бийликтин вестернизациясы –Чыгыш Европада бийликтин 
вестернизациясы 90-жылдарда аяктаган. Өзүнүн улуттук өзүнчө-
лүгүн жана профессионалдуулугун жоготуп койгон башкаруучу 
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элитанын өкүлдөрү өздөрүн өздөрүнүн эли менен эмес, «гүлдөп 
жаткан Батыш» менен байланыштырышат.

«Бийлик жана бизнес – бир» – криминалдашкан-корруп-
цияланган демократиянын бир түрү же модели. Жеке менчик-
ти менчиктештирип алган мамлекеттик бийлик ири бизнести 
көзөмөлдөйт, ал эми электоратка (шайлоочуларга) белгилүү 
бир өлчөмдөгү байлыктарды гана алууга мүмкүнчүлүк бери-
лет. Коммунисттердин «Эл жана партия – бир» деген ураанынан 
айырмаланып, аталган формула постсоветтик мейкиндиктин 
өзгөрүүсүнүн негизинде турат. Бул формула Чыгыш Европа ме-
нен Батыштын ортосундагы «темир парда» милдетин аткарууда. 
Бийликтин негизги менчик ээсине айлануусу мамлекеттин ци-
вилизациялык дүйнөгө аралашуу мүмкүнчүлүгүн жок кылат.

Тышкы жарым ай (же аралдык жарым ай) –
Талассократиялык таасир чөйрөсүнө (Улуу Британия, Түн-

дүк жана Түштүк Америка, Түштүк Африка, Жапония) кирген 
геосаясий мейкиндикти билдирүүчү термин. Азыркы мезгилде 
тышкы жарым ай деп атлантизмдин стратегиялык көзөмөл ас-
тында турган аймакты аташат.

Ички жарым ай (континенталдык жарым ай же Рим ленд) – 
Евразиянын жээктик аймагын билдирген термин. 

Римлендке Германия, Түркия, Индия, Кытай жана башка 
ачык деңизге чыгуу мүмкүнчүлүктөрү бар өлкөлөр кирет.

Согуштук-стратегиялык паритет – СССР менен АКШнын ор-
тосунда ракетага каршы коргонуу жөнүндө 1972-жылкы кели-
шим түзүлгөндөн кийин орнотулган эл аралык коопсуздук сис-
темасы. 

Мамлекеттин согуштук кубаты – мамлекеттин эл аралык 
аренада жана жеке мамлекеттердин ичинде согуштук-саясий 
максаттарга жетүү үчүн пайдаланган материалдык жана руха-
ний мүмкүнчүлүктөрүнүн жыйындысы. Өзүнүн абалы боюнча 
согуштук кубаттуулук чыныгы жана потенциалдык болуп бө-
лүнөт. Потенциалдык согуштук кубаттуулук – бул мамлекеттин 
максималдуу мүмкүнчүлүктөрү. Мындай мүмкүнчүлүктөр коом 
жана согуштук түзүмдөр бардык күчүн топтогон мезгилде че-
чүүчү факторго айланат.
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Война – саясий максаттарга жетүүнүн эң сарамжал сыз жана 
кымбат жолу. 1480-жылдан 1941-жылга чейин болуп өткөн 278 
согуштун 78 же 28% жарандык согуш болгон. 1800-1941-жыл-
дарда үч мамлекет аралык согушка бир жарандык согуш туура 
келген. 1945-жылдан баштап 1985-жылга чейин дүйнөдө 160 
куралдуу конфликт болуп, алардын ичинен 151 куралдуу конф-
ликт үчүнчү дүйнө өлкөлөрүндө болгон. Ошол мезгилдин ичин-
де дүйнө 26-күн гана конфликтсиз жашаган. Каза болгондордун 
жалпы саны 25-тен 35-млн. чейин адамды түзгөн.

ХХ-кылымдын аягына чейин сайма куралдардан баштап яд-
ролук куралга чейин пайдаланылган жана жакын аралыкта жүр-
гүзүлгөн 5 согуш мууну болуп өткөн. Андан кийин согуштардын 
6-чы мууну өткөн. Мындай согуштарда душмандын экономика-
сы кыйратылып, негизинен тынч жашап жаткан калк арасында 
жоготуулар көп болот жана кол салуучу тараптын жоготуулары 
аз болот. Алыс аралыктан жүргүзүлгөн согуштарда жогорку дең-
гээлдеги тактык менен өзгөчөлөнгөн куралдар пайдаланылат, 
радиоэлектрондук согуш жүргүзүлөт, ошондой эле аба ырайына 
да таасир тийгизүү аракеттери жасалат. Келечекте согуштардын 
7-чи мууну маалыматтык куралдын жардамы менен жүргүзүлөт.

Маалыматтык куралдын система түзүүчу бөлүгү маалымат 
болуп саналат, ал эми система кыйратуучу бөлүгү – адамдын 
айланасындагы социалдык чөйрө. Согуштардын 7-чи муунунда 
маалыматка ээ болгон адам жеңишке жетет. Бирок мындай со-
гуштардын ассиметриялык мүнөзү маалыматтык системасы жок 
болгон каршылашка сокку берүүнү мүмкүн эмес кылат. Мындан 
тышкары, кол салуучу тарап өзү да террористтик же хакердик 
чабуулдардын курмандыгына айланышы мүмкүн.

НАТОнун Югославияга каршы согушу (1999) – Экинчи Дүйнө-
лүк согуштан кийин Югославия Социалисттик Республикасынын 
курамындагы Косово аймагында пайда болгон гуманитардык ка-
тастрофаны жок кылуу максатында эгемендүү мамлекетке кар-
шы биринчи жолу согуштук операция жүргүзүлгөн. Косово айма-
гынын калкын негизинен албандыктар түзгөн. Согушту баштоо 
тууралуу чечимди НАТО өзү кабыл алган жана ал БУУнун Кооп-
суздук Кеңешинен макулдук алган эмес. Натыйжада Косоводон 
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югославиянын аскерлери чыгарылып, НАТОнун бейпилдик ор-
нотуучу күчтөрү киргизилген.

Чыгыш – геосаясий жактан алып караганда Батыш деген тер-
миндин антоними. Бул термин өзүнүн мейкиндик мүнөздөмөлө-
рү боюнча Батыштан артта калган Евразия өлкөлөрүн жана ис-
лам дүйнөсүнүн өлкөлөрүн камтыйт. 

Чыгыш Европа – салттуу геосаясатта ортоңку аймак (Харт-
ленд) катары каралат. Бул аймакты көзөмөлдөө дүйнөлүк үстөм-
дүктү камсыз кылат. Кансыз согуш мезгилинде Батыш өлкөлөрү 
Хартлендди (Советтер Союзун) жеңүүгө аракет кылышкан. Чы-
нында, Хартленд өзүнүн ичиндеги жергиликтүү элиталардын 
бийлик үчүн күрөшүүсүнүн натыйжасында өзүнүн ичинен кый-
ратылган. Интеграцияланган Чыгыш Европа Батыш Европаны 
Чыгыштан, мыйзамсыз мигранттардан жана баңгизаттардан то-
суп туруучу калкан болгон. Эми бул тосмо кыйрады.

Чыгыш-Европалык Шериктештик (Жалпы базар) –
Академик Н.Н. Моисеев тарабынан көтөрүлгөн идея. Бул 

идеяга ылайык Европа Бирлигине окшогон Шериктештик түзүү 
керек жана анын өз борбору жана парламенти болушу керек. Чы-
гыш славяндар – орустар, украиналыктар жана белорустар Чы-
гышка алып баруучу жолду биргеликте өздөштүрүшкөн, натый-
жада «эки океан» улуттары пайда болгон. 

Батышта католицизм динин кабыл алган славяндар отурук-
ташкан маргиналдык мейкиндиктер жатат. Бул аймактар сла-
вяндык Чыгыш да эмес, бирок ошол эле учурда Батыштык Ев-
ропа да эмес. Бардык маргиналдар сыяктуу эле Борбордук жана 
Чыгыш Европанын жашоочулары өз тамырларынан баш тартып, 
аларды кабыл алгысы келбеген мейкиндикке умтулушууда. Пра-
вослав славяндарга өздөрүнүн кошуналарына караганда «чыны-
гы европалыктар менен», тактап айтканда англичандар, италия-
лыктар жана башкалар менен диалог куруу оңоюраак. 

Чыгыш маселеси – эң маанилүү геосаясий маселелердин бири 
жана бул маселе өзүнө Кара деңиз кысыктарын көзөмөлдөө үчүн 
күрөштү да камтыйт. Белгилүү орус тарыхчысы С.М. Соловьев 
Чыгыш маселесин Батыш менен Чыгыштын, «европалык» менен 
«азиялык» духтун ортосундагы көп кылымдык өз ара мамилелер 



Али Гасанов548

жана атаандаштык деп караган. Мындай өз ара мамилелер жана 
атаандаштык Евразиядагы интеграция жана дезинтеграция про-
цесстеринин кезектешүүсүндө көрүнүп жатты.

Чыгыш демократиялары – Чыгыштагы эң белгилүү демокра-
тиялык мамлекеттер батыш тажрыйбасын эркин өздөштүрүүнүн 
натыйжасында эмес, АКШнын таасири астында калыптанган 
(Япония жана Түштүк Корея). Жапониянын америкалык генерал 
Макартурдун оккупациялык администрациясынын штабында 
жазылган конституциясы жапондуктар үчүн чыныгы улуттук 
конституция болуп калган. Чыгыш коомдорунда адилеттүүлүк 
деген түшүнүк эркиндик деген түшүнүктөн жогору тургандыгы-
на карабастан ал коомдордо демократиялык процесстер өнүгүп 
жатат.

Бүткүл дүйнөлүк соода уюму (БСУ) – Тарифтер жана соода 
боюнча Башкы Келишим уюмунун ордун басуучу уюм. 1994-жыл-
дын 8-декабрында негизделген. БСУга дүйнөлүк сооданын 96% 
–ын көзөмөлдөгөн 145 өлкө кирет. Глобализмдин жана улуттар 
аралык корпорациялардын тиректеринин бири болгон БСУ эл 
аралык сооданы либерализациялоого багытталган.

Бүткүл дүйнөлүк кутум теориясы – бул теория негизинен ма-
сондорду, большевиктерди жана еврейлерди камтыганы менен, 
иш жүзүндө, дүйнөлүк саясатка таасир тийгизүүчү улуу ложалар-
дын жана дүйнөлүк олигархиялык клубтардын ишмердүүлүгүн-
дө байкалат.

Бүткүл дүйнөлүк Банк (ББ) – Эл аралык Валюталык Фонд 
сыяктуу эле Бреттон-Вуд Институттарынын бири болуп саналат. 
Бул институттар эл аралык валюталык-финансылык мамиле-
лердин негизин түзгөн. ББнын негизги милдети экономикалык 
өнүгүүнү каржылоодо, ал эми негизги максаты өнүгүп жаткан 
өлкөлөрдөгү социалдык-экономикалык прогресске түрткү бе-
рүүдө жатат.

«Чакырык жана Жооп» – А. Тойнбинин бүткүл дүй нөгө бел-
гилүү цивилизациялык теориясы. Цивилизациянын мезгилдин 
чакырыктарына жана айла на-чөйрөдөн чыккан импульстарга 
карата жообу. Бул теорияга ылайык цивилизациянын жашап 
кетүү жөндөмдүүлүгү жашоо чөйрөсүн ырааттуу түрдө өзгөртүү 
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мүмкүнчүлүгү жана адамзаттын иш-аракет теринин бардык түр-
лөрүндө руханий башталыштын өнүгүүсү (чыгармачыл энергия) 
менен аныкталат. Акыркы 500-жылдын ичинде батыш европа-
лык цивилизация Жер шарынын башка аймактарынын маданий 
жана саясий чөйрөсүнө кирүү жагынан артыкчылыкка ээ болуп 
келе жатат. Мындай нерсе европоцентризм геосаясатында ча-
гылдырылууда. Осмон аскерлеринин 1683-жылы Венаны кур-
чоого алуу учурундагы аракеттеринин ийгиликсиздиги Чыгыш-
тын батыш цивилизациясына чечүүчү таасир берүү аракетине 
чекит койгон. Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин гана Советтер 
Союзу жана башка чыгыш мамлекеттери (Кытай, Жапония) ба-
тыш дүйнөсүндө болбосо да дүйнөлүк саясат аренасында маани-
лүү орунга ээ боло башташкан. Эл аралык аренадагы күчтөрдүн 
ортосундагы өз ара байланыштын жаңыча түрү цивилизация-
лар ортосундагы байланыш көйгөйлөрүн ачыкка чыгарган. А. 
Тойнби тарабынан тарыхый өнүгүү маселесине карата берилген 
ушундай түшүндүрмө айрыкча СССР кыйрагандан кийин өзгөчө 
мааниге ээ боло баштаган. Жаңы полицентризм шартында ци-
вилизациялар аралык байланыштар маселеси өзгөчө маанилүү 
жана кызыктуу боло баштаган.

Вьетнам согушу (1963–1973) – АКШнын Түштүк-Чыгыш 
Азияда коммунизмге каршы геосаясий плацдарм түзүү үчүн 
жүргүзгөн ийгиликсиз согушу. Вьетнам согушунда жалпысынан 
9-миллионго жакын америкалык жоокер катышкан. Согуш учу-
рунда миллиондогон вьетнамдыктар менен бирге 60-миң аме-
рикалык жоокер каза болуп, 300-миңден ашык америкалык жоо-
кер жарадар болгон. Бул сандар Американын Биринчи Дүйнөлүк 
согуштагы жоготууларынан көп. Вьетнам согушу Американын 
тарыхындагы эң оор согуштардын бири болгон. 1973-жылдын 
27-январында, Парижде согушту токтотуу жана тынчтыкты ка-
лыбына келтирүү жөнүндө келишим түзүлгөн.

БУУнун Генералдык Ассамблеясы – БУУга мүчө болгон бар-
дык мамлекеттердин өкүлдөрүнөн турган негизги кеңешүү орга-
ны. Алардын ар бири бирден добуш берүүгө укуктуу. Генералдык 
Ассамблеянын сессиялары жыл сайын өткөрүлүп турат. Зарыл 
болгон учурларда атайы же чукул сессиялар өткөрүлөт.
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Геноцид – калктын айрым топторун расалык, диний же улут-
тук белгилери боюнча жок кылуу же куугунтуктоо.

Тарыхтын географиялык өзөгү (же Хартленд) –Маккиндер 
сунуштаган термин. Дүйнөлүк геосаясий мейкиндикте борбор-
дук орунду ээлеген евразиялык континенталдык өзөктү билди-
рет. Маккиндердин теориясына ылайык ортодогу өзөктүк ай-
макка ээ болгон мамлекет дүйнөдө үстөмдүк кылат. Ар түрдүү 
мезгилдерде Хартленд деп Чыгыш Европаны жана Советтер Сою-
зун айтып жүрүшкөн.

Географиялык детерминизм – социал-дарвинизм сыяктуу 
эле салттуу геосаясаттын негиздеринин бири болуп саналат. Бул 
теория, демейде, табигый-географиялык факторлордун эл ара-
лык мамилелердеги ордун көбөйтүп жиберет.

Географиялык фактор – салттуу геосаясаттын негизин түз-
гөн факторлордун бири. Заманбап дүйнөнүн согуштук-саясий 
мейкиндигиндеги географиялык фактордун орду кыйла начар-
лаган. Бул фактор ядролук соккудан же улуттар аралык терро-
ризмден коргой албайт. 

Геомарлар – энергияга каныккан чек аралык коммуникация-
лык талаалар. Алар геостраттардын ортосундагы аралыктарды 
жеңүүгө мүмкүндүк берет; мисалы, чыныгы географиялык мей-
киндиктеги цивилизациялардын маргиналдык аймагы же кур-
гактык-деңиз байланыш зонасы.

Геосаясат – ар түрдүү мамлекеттердин жана мамлекеттер 
аралык бирикмелердин ар тараптан каралуучу коммуникация-
лык мейкиндиктеги таасир чөйрөлөрүн бөлүштүрүү. К. Хаусхо-
ферге ылайык геосаясат бул «мамлекеттин географиялык акыл-
эси». Заманбап геосаясатты геоэкономикага окшоштурушат. 
Цивилизациялык геосаясатты өнүктүрүү аракеттери геогра-
фиялык жана экономикалык детерминизмди жеңүү максатында 
башталган (геофилософия). 

Аймактык геосаясат – аймактык геосаясат мамлекеттерди 
эмес, өзүнө аймактык кагылышууларды камтыган «ички гео-
саясатты» изилдейт. Аймактык геосаясат «Геродот» журналын 
басып чыгаруучу И. Лакостанын жаңы француз геосаясаты деп 
аталган мектебине негизделген. 
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Геосаясий доктрина – мамлекеттин конкреттүү эл аралык 
жагдайдагы тышкы саясатынын кодекси. Доктрина өлкөнүн гео-
саясий кодунун негизинде жана геосаясий мейкиндиктин өзгө-
рүү ыктымалдыгынын негизинде калыптанат. 

Улуу Британиянын геосаясий доктринасы – дүйнөдөгү жал-
гыз ири держава деп эсептелген АКШ менен «өзгөчө мамилелер-
ге» негизделген концепция. Бул доктринанын пайда болушу-
на англо-саксондук дүйнөнүн цивилизациялык салттары жана 
«жалпы европалык үйгө» карата сын пикирлер себеп болгон. 
Улуу Британия Евро аймагына кирүүдөн баш тарткан. 

Кытайдын геосаясий доктринасы – мамлекеттин бардык бө-
лүктөрүн «бир өлкө – эки система» деген принциптин негизинде 
жалпы чектердин алкагында бириктирүү – Кытайдын негизги 
геосаясий доктринасы болуп саналат. 

Континенталдык Кытайга Гонконг жана Макао кошулгандан 
кийин негизги чечилбей турган маселе Тайвань болууда. Күчтө-
нүп келе жаткан Кытай «тандалгандар клубуна» жана «Чоң жети-
ликке» кошулуудан баш тарткан.

Геосаясий кубаттуулук – мамлекеттин же согуштук-саясий 
блоктун (бирикменин) согуштук, демографиялык, материалдык, 
аймактык жана руханий ресурстарынын жыйындысы.

Геосаясий ой – геосаясаттагы реализм жана прагматизм 
салттары. Реализм багыты мамлекетти башкарууда жана эл ара-
лык конфликттерди чечүүдө күч (согуштук, экономикалык) ар-
тыкчылыкка ээ деген идеяларга негизделет. Мындай идеялар 
классикалык эмгектерде чагылдырылат. Идеалисттер болсо эл 
аралык мамилелерде укук артыкчылыкка ээ деген көз карашка 
таянышат. Заманбап геосаясатта реализм жана прагматизм салт-
тары идеализмден жогору турат.

Геосаясий өзөк – Эки же бир нече мамлекеттин геостратегия-
лык максаттарга жетүүгө багытталган биримдиги. Берлин – Рим 
– Токио өзөгү Экинчи Дүйнөлүк согуштун башында ушундай бир-
ликтердин бири болгон.

Геосаясий кубаттуулук – мамлекеттин согуштук-саясий, та-
бигый-географиялык, материалдык, демографиялык жана ру-
ханий ресурстарынын жалпыланган жыйындысы. Геосаясий 
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кубаттуулук, өзүнө биринчи кезекте мамлекеттин согуштук ку-
батын, армиясынын санын, ошондой эле ядролук жана башка 
куралдарын камтыйт. Экинчиден, ал өзүнө мамлекеттин эконо-
микалык кубатын камтыйт. Экономикалык кубаттуулук мам-
лекеттин улуттук дүң продукциясынын көрсөткүчү, адамдын 
өнүгүү индекси, калктын саны, анын сатып алуу жөндөмдүүлүгү 
жана ички керектөө рыногунун сыйдыргычтыгы менен ченелет. 
Мамлекеттин кубаттуулугуна анын аймагынын көлөмү да кирет, 
анткени аймактын чоңдугу анын согуштук коопсуздугун жогору-
латат. Андан тышкары энергетикалык жана башка табигый ре-
сурстар, аймактын эл аралык транспорттук коридорлорду кам-
сыздай ала турган стратегиялык жана транзиттик мүнөзү жана 
мамлекеттин саясий эрки да мамлекеттин кубаттуулугун түзөт. 
Мамлекеттин кубаттуулугун классификациялоодо анын деңиз-
деги күчү да чоң мааниге ээ. Өлкөнүн деңиздеги кубаттуулугу 
өзүнө өлкөнүн табигый-географиялык мүнөздөмөсүн, согуштук 
жана соода кемелеринин санын жана кубаттуулугун, жээктик 
инфраструктурасынын абалын жана башка нерселерди камтыйт. 
Мындан тышкары согуштук технологиялардын азыркы абалы 
өлкөлөрдөн алардын деңиздеги кубаттуулугу менен бирге кур-
гактыктагы жана абадагы кубаттуулугун да өнүктүрүүнү талап 
кылууда. Ракеталардын жана суу астында жүрүүчү кемелердин 
заманбап технологиялары, ошондой эле алардын дүйнөнүн ар 
бир бурчундагы согуштук, саясий жана экономикалык жайга 
жетүү мүмкүнчүлүгү геосаясий багыттарды жана түшүнүктөрдү 
баштан аяк өзгөртүүдө. Мамлекеттин инновациялык жол менен 
өнүгүүгө жөндөмдүүлүгү жана анын маалыматтык ресурстары 
дагы анын геосаясий кубаттулугун түзөт. 

Геосаясий экспансия – мамлекеттин же мамлекеттерден тур-
ган блоктун (согуштук-саясий, экономикалык, маданий) таасир 
чөйрөсүнүн кеңейүүсү.

Геосаясий векторлор – мамлекеттин же мамлекеттерден тур-
ган блоктордун (биримдиктердин) айлана-чөйрөгө же дүйнөгө 
күч колдонуу аркылуу (согуштук-саясий, экономикалык, мада-
ний) таасир тийгизүү векторлору; 
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Тышкы саясаттын глобалдык, регионалдык жана жергилик-
түү деңгээлдеги геостратегиялык багыттары. Негизги геосаясий 
векторлорду стратегиялык шериктештиктен байкоого болот.

СССРдын геосаясий доктриналары – бүткүл дүй нөлүк рево-
люция доктринасынын ордуна 1930-жылдар да жеке бир өлкөдө 
социализм куруу тууралуу изоляционисттик саясат келген. 

Советтер Союзу Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин ядролук 
куралга ээ болгон ири державага айланган. Бул мамлекеттин 
тышкы саясаттагы доктриналары кар шылашка алдын ала сок-
ку берүү мүмкүнчүлүгүн, социалисттик лагерьди коргоону жана 
Үчүнчү дүйнө өл көлөрүндөгү антиимпериалисттик улуттук-бош-
тондук кыймылдарга ар тараптуу колдоо көргөзүүнү камтыган. 

АКШнын геосаясий доктриналары – Экинчи Дүйнө лүк со-
гуштан кийин бул өлкөнүн тышкы саясатында каршылашты 
(СССРды) токтотуу жөнүндө доктрина үстөмдүк кылып турган. 

Америкалык баалуулуктардын жана капиталдын башка 
континенттерге экспорттолушун камтыган геосаясатка өзгөчө 
көңүл бурулган (мисалы, Маршалл планы). «Темир парданын» 
жанында жайгашкан мамлекеттерге (ГФР, Жапония, Түштүк 
Корея жана Тайвань) ар тараптуу жардам көргөзүлгөн. Мындай 
саясаттын натыйжасында бул мамлекеттер жана Батыш Европа 
АКШнын коргоосуна алынган. Мындай саясат аларга килейген 
согуштук чыгымдардан кутулууга жана өздөрүнүн ресурстарын 
баарынан мурда экономикалык өнүгүүгө багыттоого мүмкүнчү-
лүк берген.

Геосаясий «аралдар» – салыштырмалуу кыска убакыттын 
ичинде ар түрдүү геосаясий мейкиндиктерге (платформаларга) 
кирген аймактар. Геостраталардын түрлөрү; кыйраган саясий 
мейкиндиктин коммуникациялык энергетикасын сактаган жер. 
Мындай аймактар геосаясий мейкиндик өзгөргөн мезгилде де-
мейде этноулуттук жана этноконфессионалдык конфликттер 
менен коштолгон өзгөрүүлөргө дуушар болушат.

Геосаясий түшүнүктөр – адатта кеңири жана ар кандай тү-
шүндүрмө берилүүчү географиялык терминдер: географиялык 
түшүнүктөр – түндүк, батыш, чыгыш жана түштүк, деңиз жана 



Али Гасанов554

континент; геосаясий түшүнүктөр – Түндүк, Батыш, Чыгыш жана 
Түштүк, Деңиз жана Континент.

Геосаясий дуализм – талассократия менен теллулократия-
нын ортосундагы тирешүү (Деңиз менен Континенттин тире-
шүүсү). Мындай тирешүү тарыхтын «кыймылдаткычынын» иш-
тешин камсыз кылат. 

Геосаясий идеализм – эч кандай согушсуз жана улуу держава-
лардын үстөмдүгүсүз, ошондой эле эл аралык укуктун негизинде 
дүйнөлүк тартип орнотуу аракеттери. Дүйнөлүк тартиптин ли-
бералдык программасын америкалык президент жана көрүнүк-
түү мамлекеттик ишмер Вудро Вильсон сунуштаган (1856–1924). 
Биринчи Дүйнөлүк согуштан кийин ушул идеялардын негизин-
де Улуттар Лигасы түзүлгөн. Бирок Версаль дүйнөлүк тартиби 
жана жаңы эл аралык институт көпкө созулган эмес. Мамлекет 
лидерлеринин жана элдердин ортосундагы достук сезимдер күч 
колдонуу саясатынан жогору турат жана үстөмдүк кылат деген 
аңкоо ишенимди Экинчи Дүйнөлүк согуш жокко чыгарган. 

Геосаясий код – мамлекеттин тышкы дүйнө менен жүргүз-
гөн саясий мамилелеринин улуттук кызыкчылыктардын тең 
салмактуулугунун негизинде калыптанган көп вектордук тары-
хый системасы. Бул система мамлекеттин дүйнөлүк, аймактык 
жана жергиликтүү деңгээлдерде белгилүү бир статусун камсыз 
кылат (ири держава, аймактык держава ж.б.). Геосаясий код өзү-
нө мамлекеттик кызыкчылыктарды, ошондой эле тышкы корку-
нучтарды аныктоо, аларды жок кылуу же начарлатуу маселесин 
камтыйт. Улуттук коопсуздук доктриналары геосаясий коддун 
негизинде иштелип чыгат.

Геосаясий прагматизм – тышкы саясаттагы реалисттик ба-
гыт. Мындай багыт мамлекеттин жеке прагматикалык кызык-
чылыктарынан келип чыгат. Реалисттер эл аралык мамилелер 
үчүн жоопкерчиликти улуу державаларга жүктөшөт. Улуу Бри-
таниянын премьер-министри Г. Пальмерстондун (1784 – 1865) 
мамлекеттин туруктуу достору да, туруктуу душмандары да бол-
бойт, анын туруктуу кызыкчылыктары гана болот деген белги-
лүү сөзү прагматизмдин маңызын так чагылдырат. Геосаясий 
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прагматизм БУУнун Коопсуздук Кеңешинин түзүлүшүндө да ча-
гылдырылган. Бул Кеңеште улуу державалардын өкүлдөрү бар.

Геосаясий абал – мамлекеттин жана мамлекеттер аралык би-
рикмелердин дүйнөлүк күч борборлоруна (таасир чөйрөлөрүнө) 
карата абалы. Геосаясий абал Жер шарынын ар тараптан кара-
луучу коммуникациялык мейкиндигиндеги материалдык жана 
материалдык эмес ресурстардын (согуштук-саясий, экономика-
лык, технологиялык жана пассионардык) жыйындысы менен 
аныкталат.

Геософия – геосаясатка маданиятка таянып же маданият ар-
кылуу мамиле кылуу аракети. Геософиянын синоними маданий-
тарыхый геосаясат.

Геостратегиялык аймак – бир согуштук-стратегия лык систе-
мага таандык мамлекеттердин жайгашкан жери.

Геостраттар – ар тараптан кароого боло турган мейкиндик-
теги түрдүү масштабдагы процесстердин мейкиндик жана уба-
кытка байланышкан стратификациясынын натыйжасы. Геостра-
та ар кандай окуяларга толгон геосаясий, геоэкономикалык жана 
башка мейкиндиктердеги энергетикалык талаа жана аймактын 
жеке убакыты менен мүнөздөлөт. Геостратада материализация-
ланган (экономикада же саясатта) же кристаллизацияланган 
(маданиятта) пассионардуулук чагылдырылат.

Геофилософия – цивилизациялардын ортосундагы мами-
лелер жана дүйнөлүк тартиптин өзгөрүүсү жөнүндө илим. Бул 
илим ар тараптан өлчөөгө боло турган коммуникациялык мей-
киндик тууралуу түшүнүккө негизделет. Геофилософия цивили-
зациялык геосаясаттын методологиялык негизи болуп саналат. 
Бул – мамлекеттин философиялык акылы. Геофилософия салт-
туу география тарабынан коюлган чектерди аттап, чексиз ком-
муникациялар дүйнөсүнө өтөт. Ал философия, маданият таануу, 
этнология, экономика жана география кошулган жерде калыпта-
нат.

Геоэкономикалык согуштар – дүйнөлүк экономикадагы ың-
гайлуу аймактык абал (чийки зат жана базар, транспорттук ко-
ридорлор) үчүн аскер күчүн колдонуусуз күрөшүү. Душманды 
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экономикалык блокадага алуу – геоэкономикалык согуштарда 
кеңири пайдаланылуучу ыкмалардын бири болуп саналат.

Геоэкономикалык полюстар – ХХ-кылымдын акырында эко-
номикалык жана технологиялык өнүгүүнүн үч дүйнөлүк полюсу 
калыптанган. Алар Түндүк америкалык, Батыш европалык жана 
Азия-Тынч океан полюстары. 

Абсолюттук экономикалык кубатка ээ болгон Амери ка мак-
роэкономикалык көрсөткүчтөрү боюнча дүй нө дө экинчи орунду 
ээлеп келген Жапониядан озуп кетти. Батыш Европада бириккен 
Германия мамлекети алдыңкы орунда турат. Ал эми Азия-Тынч 
океан аймагында Кытай мамлекети өтө тездик менен өнүгүп 
келе жатат. Көптөгөн эксперттердин пикирине ылайык Кытай, 
келечекте экинчи дүйнөлүк державага айланат. Глобалдык эко-
номика дүйнөдөгү эң ири күч борборлору менен бирге үчүнчү 
миң жылдыкка кадам таштады. Аталган күч борборлоруна дүй-
нөлүк Ички Дүң Продукциясынын жарымынан көбү туура келет. 
Дүйнөлүк Ички Дүң Продукциясындагы лидерлердин үлүштөрү 
төмөн күдөй бөлүштүрүлгөн: АКШ – 21%, Батыш Европа – 20%, 
Кытай – 12 % жана Жапония – 7,5%. Кытайдын дүйнөлүк ички 
дүң продукциясындагы салыштырма салмагы 1980-2000-жыл-
дарда төрт эсе көбөйгөн.

Геоэкономикалык полюстар геосаясий полюстарга дайыма 
эле дал келе бербейт. Согуштук-саясий жактан карай турган бол-
сок, Батыш европа дүйнөлүк полюс эмес. Мисалы, НАТОнун ку-
баттуулугунун 90% АКШ нын эсебинен. Ошол эле учурда Орусия 
мамлекети дүйнөдөгү экинчи ядролук держава деген статусун 
сактап келүүдө.

Геоэкономикалык код – мамлекет менен тышкы дүйнөнүн 
ортосундагы экономикалык мамилелердин көп вектордук сис-
темасы. Мындай система улуттук кызыкчылыктардын тең сал-
мактуулугунун негизинде калыптанат. 

Мамлекеттин геоэкономикалык абалы – экономикалык ку-
баттуулуктун дүйнөлүк жана аймактык борборлоруна, капитал-
дын кыймылынын, өндүрүштүн, товарлардын жана тейлөөнүн 
негизги коммуникациялык багыттарына карата мамлекеттин 
абалы.
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Германиянын геосаясаты – ХХ-кылымда, айрыкча дүйнөлүк 
согуштардын аралыгындагы мезгилде өнүк көн. Экинчи Рейх 
Пруссиянын индустриалдык жана согуштук кубатынын, ошон-
дой эле «темир канцлер» Отто фон Бисмарктын укмуштуу дип-
ломатиясынын натыйжасында пайда болгон. Дүйнөгө үстөмдүк 
кылууга умтулган бул державада Ратцель менен Челлендин гео-
саясий идеялары абдан популярдуу болгон. 

Германия дүйнөнү бөлүштүрүү жагынан улуу державалардан 
артта калганы менен глобалдык географиялык ой жүгүртүүдө 
өзүнө эч кимди жеткирген эмес. Ушул карама-каршылыкты сая-
сат менен интеллектти бир-бирине кошуу аркылуу жеңүү зарыл 
болгон. Мына ушундай жагдайда «жашоо мейкиндиги» үчүн 
күрөшүү жана колониалдык аймактарды бөлүштүрүү идеясын 
камтыган дүйнөлүк саясат кеңири жайыла баштаган. Адмирал 
Альфред фон Тирпиц күчтүү согуш-деңиз флотун түзүү жөнүндө 
айтып, суу астында жүрүүчү кемелерди куруу маселесине басым 
жасаган. Мындай кемелер Биринчи Дүйнөлүк согуш учурунда 
Атлантикада көп пайдаланылган. Германиянын идеологиялык 
мифтери менен мамлекеттин кубаттуулугунун кошулуусу «Ор-
тодогу Европа» деп аталган геосаясий концепциянын калыпта-
нышына түрткү берген. Карл Хаусхофердин «континенталдык 
блок» деп аталган теориясы Үчүнчү Рейхтин расмий доткринасы-
на айланган. «Жашоо мейкиндиги» деген түшүнүктү мамлекет-
тер өздөрүнүн агрессивдүү аракеттерин, аннексияларын жана 
ээн баштыктарын идеологиялык жактан негиздөө максатында 
пайдаланышкан. Башында улуттук биримдикке жана расанын 
тазалыгына жетүүгө багытталган теория акыл-эс менен террор-
дун биригишине алып келген. Улутчулдардын «бүгүн бизге Гер-
мания таандык, ал эми эртең бүткүл дүйнө таандык болот» деген 
урааны сөздүн трагедиялуу кесепеттерге алып келе ала турган 
күчүн дагы бир ирет көргөздү. 

Глобализация – заманбап эл аралык мамилелердеги объек-
тивдүү же табигый процесс, интернационализациянын маалы-
маттык технологиялардын өнүгүүсүнө негизделген жогорку бас-
кычы. Глобализациянын пайда болушу тууралуу ар түрдүү көз 
караштар бар. Тарыхчылар бул процессти капитализмдин өнүгүү 
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этаптарынын бири катары карашат. Ал эми экономисттердин пи-
киринде, финансылык базарлар улуттар аралык мүнөзгө ээ боло 
баштаган мезгил глобализациянын башталышы болуп саналат. 
Саясат таануучулар демократиялык институттардын жайылы-
шына басым жасашат. Маданият таануучулар глобализацияны 
маданияттын батыштык мүнөзгө ээ боло башташы жана АКШ-
нын экспансиясы менен байланыштырышат. Глобализацияны 
маалыматтык-технологиялык жана экологиялык жактан түшүн-
дүргөн теориялар да бар. 

Глобализация экономикалык жана саясий болуп да бөлүнөт.
Глобализация жана мамлекеттик эгемендүүлүк – заманбап 

эл аралык мамилелердеги бир-бирине каршы келүүчү процесс. 
АКШ башында турган батыш өлкөлөрү саясат, эко номика, 

маалымат жана маданият чөйрөсүнүн глоба лизациясын каала-
шат. Глобализация улуттук эгемен дүүлүктүн чектелүүсү менен 
коштолот.

Криминалдык (мафиоздук) глобализм – глобализмдин ма-
фиоздук субмаданияттар менен чырмалашып, анын натыйжа-
сында криминалдык экономиканын бирдиктүү дүйнөлүк мей-
киндигинин калыптанышы. 

Криминалдык глобализмде этникалык топтор өзүнчө улут-
тар аралык корпорациялардын милдетин аткарат. Ушундай топ-
тордун арасынан өзүнүн саны жана уюшкандыгы боюнча кытай 
триадасы өзгөчө белгиленет.

Агартуучу глобализм – Европалык агартуу принциптеринин 
негизинде бирдиктүү дүйнөлүк мейкиндикти калыптандыруу.

«Тобокел глобалдык коому» – мындай коомдо мамлекеттик 
институттар чындык менен кагылышканда алсыз болуп калы-
шат. Адамзаттын технологиялык жетишкендиктери глобалдык 
көйгөлөрдү жана коркунучтарды жаратат (мисалы, Чернобыль 
катастрофасы, 11-сентябрдагы террористтик чабуул ж.б.). 

Глобалдык чакырыктар – глобализациянын бир-бирине кар-
шы келүүчү жактарына байланышкан көйгөйлөрдүн күчөшү же 
жаңы көйгөйлөрдүн пайда болушу. Мындай чакырыктарды же 
татаал маселелерди дүйнөнүн өнүгүүсүндөгү жаңы факторлор 
пайда кылат. Мындай факторлор коомдук жашоонун, цивилиза-
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циялар аралык, эл аралык, экономикалык жана саясий мамиле-
лердин туруктуулугун бузат.

Глобалдык коркунучтар – конкреттүү согуштук-саясий, эко-
номикалык жана башка коркунучтар. Мындай коркунучтарды 
тез арада жок кылуу зарыл. 

Дүйнөлүк коркунучтарга терроризм, диний экстремизм, эт-
никалык кастык, көзөмөлсүз миграция, мыйзамсыз курал сатуу 
жана башка нерселер кирет. 

Терең Түштүк – социалдык-экономикалык мамилелери де-
модернизацияланган жана криминализацияланган геоэконо-
микалык макрорегион же дүйнөлүк периферия. Негизинен тро-
пикалык жана субтропикалык аймактарда (Борбордук Африка, 
Индоокеан догоосу) жайгашкан өлкөлөрдүн көбү ушул макроре-
гионго кирет. 

Терең Түштүккө айрым постсоветтик мамлекеттер да жа-
кындашууда (мисалы, Тажикистан). Мындай өлкөлөрдүн көбү-
нүн экономикасы негизинен чийки зат өндүрүүгө негизделген. 
Мындай мамлекеттердеги коррупцияланган бийлик жана ага 
жакын болгон корпоративдик топтор экономикалык глобализа-
циянын таасири астында андан бетер деградацияга батып, андан 
бетер бузула баштайт. 

Жарыша куралдануу – 50-жылга созулган куралдануу жары-
шы учурунда АКШнын 4-триллион доллары сарпталган. Ушул 
сумманын жарымы бомба ыргытуучу стратегиялык учактарды, 
континенттер аралык ракеталарды жана суу астында жүрүүчү 
атомдук кемелерди курууга сарпталган. «Трайдент» сыяктуу бир 
эле кеменин баасы эки млрд. доллардан ашат. Рональд Рейган-
дын мезгилиндеги администрация ички финансылык базардын 
жардамы аркылуу куралданууну ушунчалык күчөткөндүктөн 
мындай атаандаштыкка советтик экономика чыдай албай кой-
гон. Азыркы мезгилде АКШнын согуштук чыгымдары улуттук 
дүң продукциянын болгону 3,5 – 4 % –ын гана түзөт. Бирок акча 
жагынан алып караганда бул чыгым жылына 350-400-млрд. дол-
ларга барабар. Американын ракетага каршы коргонуу доктрина-
сын ишке ашырууга 300-млрд. доллардан ашык акча бөлүнгөн. 
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Американын согуштук чыгымдары тогуз эң чоң мамлекеттин со-
гуштук чыгымдарына барабар. 

Антипод-мамлекеттер – ХХ-кылымда эки коомдук-саясий 
системанын чек араларында дүйнөлүк-саясий эксперимент жүр-
гүзүлүп, эки антипод-мамлекет түзүлгөн: Чыгыш жана Батыш 
Германия, Түндүк жана Түштүк Корея, Кытай жана Тайвань. Бул 
мамлекеттер капитализмдин жана социализмдин жарнамалык 
«витриналары» катары каралган. Батыш дүйнөсү жашоо дең-
гээли жана жашоо сапаты жагынан өзүнүн «витринасын» жа-
гымдуураак кылуу үчүн көптөгөн материалдык ресурстарын 
сарптаган. Геосаясий тоскоолдук же барьер болуп саналган Бер-
лин дубалынын кыйратылышы – дүйнөлүк социалисттик систе-
манын кыйроосунун башталышы болуп калган.

Мамлекеттик ишмер – Уинстон Черчилль мынтип айткан: 
«Саясатчы өз ишмердүүлүгүн кийинки шайлоолорго арнайт, ал 
эми мамлекеттик ишмер өз ишмердүүлүгүн кийинки муунга ар-
найт.

Мамлекет лидери – демократиялык жол менен шайланган 
президент (премьер-министр). Батыш дүйнөсү 90-жылдарда 
постсоветтик мейкиндиктеги карама-каршылыктарды же ке-
лишпестиктерди күчөтүү максатында жаңы улуттук лидерлерди 
пайдаланып, аларды «демократиянын акыркы тиректери» деп 
атаган.

Мамлекеттик патернализм – эркиндик чектелген коомдордо 
бийлик (башчы) «элдердин атасы» катары каралат. Мындай нер-
сенин классикалык мисалы катары Иосиф Сталинди көргөзүүгө 
болот. 

Мамлекеттик рэкет – коррупцияланган демократия өлкөлө-
рүндөгү бийликтин бир түрү. Жергиликтүү бийлик же финансы-
лык органдар негизинен кичи жана орто бизнести «коргоочу» 
бандаларга айланышат. Мамлекеттик рэкет кадимки рэкеттер-
ге караганда алда канча катаал болот. Мисалы, кадимки рэкет, 
ишкерлерден бир нерсе талап кылуудан мурда аларга киреше 
иштеп табууга мүмкүнчүлүк берет, ал эми мамлекеттик рэкет 
«мыйзамдагы уурудан» айырмаланып бир эле заматта бардык 
нерсени тартып алууга умтулат. 
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Мамлекеттик терроризм – бир мамлекеттин башка элдерге 
же мамлекеттерге күч колдонуу аркылуу «сабак окутуп коюу» 
укугун өзүнө өзү ыйгарып алуусу. 

Мамлекет – адамдардын жалпы иш-аракеттеринин натый-
жасында дайыма кайрадан башталып туруучу бийлик түзүмү. 
Аристотель үлгүлүү мамлекетти байыркы Грециядагы порт 
жанындагы бейтарап шаарга (полиске) окшоштурган. Мындай 
шаарда жеке менчик жана орто тап үстөмдүк кылмак. Ал мын-
тип айткан: «Абдан көп адам ээлик кылган нерсеге азыраак кам 
көрүлөт. Адамдар алардын жеке менчиги болгон нерселерге кө-
бүрөөк кам көрүшөт, ал эми жалпыныкы болгон нерселерге азы-
раак же өзүнө тиешелүү деңгээлде гана кам көрүшөт… Орточо 
адамдардан турган мамлекеттин түзүлүшү да эң мыкты болот… 
Орто катмардагы адамдар азайып же жок болуп, жакыр адамдар-
дын саны көбөйгөн учурда мамлекет оор абалга туш келип, тез 
арада кыйрап калат. Мамлекет жашаш үчүн гана эмес, бактылуу 
жашаш үчүн курулат…». 

Мамлекет-цивилизация – заманбап дүйнөдөгү глобалдык 
көйгөйлөргө жана коркунучтарга каршы туруунун эң натыйжа-
луу түрү же формасы. Эң ири экономикалык жана технологиялык 
өнүгүү полюстары да дал ушундай бирикмелерге биригишкен. 
Алар Бириккен Европа, Америка Кошмо Штаттары жана Кытай. 
Кытай мамлекети классикалык мамлекет-цивилизация болуп 
саналат. Кытайда саясий, социомаданий жана конфессионалдык 
чек аралар негизинен бир-бирине дал келет. Бириккен Европа 
батыш европалык цивилизациянын тарыхый өзөгү менен ассо-
циацияланат. Тарыхый өнүгүүнүн белгилүү бир мезгилинде Со-
веттер Союзу да мамлекет-цивилизация болуп саналган. 

Чек ара – Бир нече тараптан каралуучу коммуникациялык 
мейкиндиктеги жогорку энергетикасы бар аймактар. Геосаясат-
та чек аралардын 2-түрү бар: линия – чек арасы жана тилке – чек 
арасы. Линия-чек арасы деңиз чек араларын билдирет, ал эми 
тилке-чек арасы кургактыктагы чек араларды билдирет. Пла-
нетардык масштабдагы иш-аракеттерди алып барууга умтул-
ган геосаясий блоктор линия-чек араларды өздөрү үчүн мүмкүн 
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болушунча кеңейтип, каршылаштары үчүн мүмкүн болушунча 
азайтууга аракет кылышат. 

Гуманитардык интервенция – адамдардын өмүрүнө корку-
нуч жаралган өзгөчө жагдайларда НАТОнун уставына ылайык 
ишке ашырылуучу экспансиянын бир түрү. Мындай интервен-
ция Косоводо НАТО тарабынан БУУнун Коопсуздук Кеңешинин 
мандатысыз ишке ашырылган.

Давос Бүткүл дүйнөлүк Форуму – экономикалык глобализа-
цияны жактагандардын жыл сайын өткөрүлүүчү бүткүл дүйнө-
лүк жолугушуусу. Глобалисттерди көпчүлүк «Давос адамдары» 
деп атайт. Давос форумдары акыркы жылдарда антиглобалист-
тердин каршылык акциялары менен коштолуп жатат. 

Деколонизация – европалык метрополия-мамлекеттердин 
мурдагы колонияларынын көз карандысыздыкка ээ болуусу. 
Деколонизация кызыган учур АКШнын Улуу Британиянын үс-
төмдүгүнөн, ошондой эле кийинчерээк латын америкалык өл-
көлөрдүн Испаниянын жана Португалиянын үстөмдүгүнөн ку-
тулгандыгына байланышкан. Деколонизация, тактап айтканда 
колониялардын эркиндикке чыгуусу Экинчи Дүйнөлүк согуштан 
кийин андан бетер күчөгөн. Ошол мезгилде Африкадагы жана 
Азиядагы көптөгөн колониялар көз карандысыздыкка ээ болуш-
кан.

Делимитация (Лат: delimitatio – аныктоо же белгилөө) – мам-
лекеттердин ортосундагы чек аралардын жалпы багытын сүйлө-
шүүлөр аркылуу аныктоо. 

Делимитация тууралуу чечимдер демейде мамлекеттик чек 
араны белгилөө же өзгөртүү боюнча атайын келишимдердин же 
тынч сүйлөшүүлөрдүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Делими-
тация учурунда сүйлөшүүчү тараптар чек ара өткөн линияны же 
сызыкты сүрөттөп (демейде картада сүрөттөлөт), анын жыйын-
тыгын келишимдин өзүнө же ага кошумча тиркеме катары өзүн-
чө маалымат кылып киргизишет. Мындай алдын ала даярдалган 
материалдар чек араны белгилөөнүн кийинки этабы же мезгили 
үчүн негиз болуп бере алат. Демаркациянын кийинки этабында 
буга чейин картада каралган чек ара жерге чийилет (демарка-
ция).
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Демаркация (Лат: demarcatio – бөлүү) – белгиленген бир жер-
ге атайын белгилерди орнотуу аркылуу мамлекеттик чек ара-
ларды иш жүзүндө белгилөө. 

Демаркация иштери тең укуктуулуктун негизинде түзүлгөн 
биргелешкен комиссиялар тарабынан делимитация тууралуу до-
кументтердин (келишим, эл аралык келишим, карта, документ-
тин сүрөттөлүүсү) негизинде аткарылат. Мындай мезгилде буга 
чейин каралган чек аранын топографиялык сүрөтү же аэрофо-
тосүрөтү тартылып, анын негизинде чек аралык тилкенин ири 
масштабдагы топографиялык картасы түзүлүп, чек аралык бел-
гилер орнотулат жана алардын координаттары белгиленет.

Джихад (газават) – мусулмандардын өз дини үчүн жана «каа-
пырларга» каршы ыйык согушу. 

Маданияттардын диалогу – баалуулуктарды жана маалымат-
тарды эки тараптуу кабыл алуу жана алмашуу. Мындай процесс 
көп учурларда бирдей же эквиваленттүү мүнөзгө ээ болбогон-
дуктан конфликттердин пайда болушуна алып келет. Цивилиза-
циялар чектешкен жерлерде бир-бирин түшүнбөө, бир-биринен 
шек саноо жана кастык сезимдери пайда болот. Адамзат тары-
хындагы эң чоң конфликттер – дүйнөлүк согуштар Евразия мей-
киндигинде болгон. Советтик коом ачык кагылышуулардын, 
ошондой эле адамдар жана этностор аралык коммуникацияга 
байланышкан терс көрүнүштөрдүн негизинде курулган.

Диаспора (грек тилинде: чачылуу же жайылуу) –элдин өзү 
туулуп-өскөн өлкөдө эмес, чет өлкөлөрдө жашаган бөлүгү.

Монро доктринасы – АКШнын президенти Жеймс Монронун 
(1758-1831) 1823-жылдын 2-декабрында Конгресске жасаган 
кайрылуусунда белгиленген тышкы саясат принциптери. Атал-
ган принциптер Ыйык Бирликтин Латын Америкага куралдуу 
кийгилишүү ниетине байланыштуу иштелип чыккан. Бул докт-
ринада дүйнөдөгү таасир чөйрөлөрүнүн Европа менен АКШнын 
ортосунда бөлүштүрүү принциби чагылдырылган. Монро докт-
ринасына ылайык Латын Америкасындагы негизги орунду АКШ 
ээлеши керек. 

«Превентивдик интервенция» доктринасы – ХХ1-кылымдын 
башындагы америкалык геосаясий доктрина. 
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Бул доктрина «америкалык баалуулуктарды» аскер күчү ар-
кылуу жайылтуу жана дүйнөнүн стратегиялык (энергетикалык) 
ресурстарын көзөмөлгө алуу максатын көздөгөн. Бул доктрина-
да «жамандыктын өзөктөрү» деп эсептелген өлкөлөргө «превен-
тивдик» (алдын алуучу) соккуларды берүү маселеси каралат. 

«Трумэндин доктринасы» – АКШнын кансыз согуш баштоо 
багытындагы алгачкы практикалык кадамы. АКШнын президен-
ти Гарри Трумэн 1947-жылдын 12-мартында Конгресс алдында 
сүйлөгөн сөзүндө «коммунисттик коркунуч» жөнүндө айтып, 
Греция менен Түркияга финансылык жактан жардам берүү жө-
нүндө жарыя кылган.

«Домино теориясы» – Советтер Союзу мезгилинде кеңири 
жайылган. Бул теорияга ылайык бир өлкөнүн капиталисттик 
системадан чыгуусу АКШнын улуттук кызыкчылыктарынын 
зыян тартышына алып келет.

Байыркы Грециянын цивилизациясы –Жер ортолук деңиз 
аймагындагы социомаданий система. Байыркы Греция – геогра-
фиялык аймак гана эмес, Акыл-эстин энергиясы менен жетүүгө 
боло турган абал. Байыркы улуу грек цивилизациясы өзүнө Евро-
па жана Азияга таандык жетишкендиктерди камтыган. Байыркы 
грек коомунун социалдык жана саясий ой жүгүртүүсү төмөнкү үч 
алпка негизделген: космос, полис жана рух.

ЦЕМЗ (Цивилизациялардын евразиялык маргиналдык зона-
сы же аймагы) – чоң жана бир нече тараптан каралуучу мейкин-
диктер теориясынын негизги түшүнүктөрүнүн бири. Маданият-
тар ортосундагы диалогтун байланышуу аймагы, адамзаттын 
руханий өнүгүүсүнүн эң маанилүү кыймылдаткыч күчү жана 
ошол эле учурда өз ара түшүнбөстүктөрдүн жана шек саноолор-
дун аймагы. «Деңиз стихиясына», ачык коомго жана вестерниза-
цияга каршы барьер же тоскоолдук. 

Евразиялык доктрина – «талассократияга» (деңиз кубат-
туулугу) негизделген атлантизм геосаясий концепциясынан 
айырмаланып Евразиялык доктрина «теллулократиянын» (кон-
тиненттин кубаттуулугу) принциптерине негизделет.
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Славянофилдердин Орусиянын чоң тарыхый миссиясы жө-
нүндө идеялары Евразиялык доктринанын калыптанышына ка-
туу таасир тийгизген. 

Евразия. Геосаясий код – Евразия континенти классикалык 
геосаясий концепцияларда борбордук орунду ээлейт. Геосаясат 
чөйрөсүндө Евразия деген түшүнүк жалпысынан Чыгышты, ал 
эми чакан мааниде Орусияны билдирет. Евразияда жашап өткөн 
империялардын негизги геостратегиялык максаты кенен ай-
мактарды жана ири коммуникациялык түйүндөрдү көзөмөлдөө 
болгон. Адамзат тарыхында биринчи жолу Евразияда акыл-эс 
менен капитал бириктирилип, анын натыйжасында Европада ка-
питализм пайда болгон. Дүйнөнүн 3-экономикалык жана техно-
логиялык өнүгүү борборлорунун экөө заманбап Евразия конти-
нентинде жайгашкан. Алар Батыш Европа жана Азия-Тынч океан 
аймагы. Дүйнө калкынын 75% Евразияда жашайт, ошондой эле 
дүйнөлүк Улуттук Дүң Продукциясынын 60% – дан көбү жана 
дүйнөлүк энергоресурстардын 80% Евразиядан чыгат. Евразия-
ны көзөмөлгө алуу маселеси көптөгөн классикалык геосаясий 
теориялар менен концепцияларда эң маанилүү маселелердин 
бири катары мүнөздөлөт. Евразиялык геосаясаттын эң маа нилүү 
фактору энергоресурстардын бир жерден экинчи жерге ташы-
луусун көзөмөлгө алуу болуп саналат. 

Евразиячылдык – С.Аверинцевдин пикиринде, «филосо-
фиялык ой жүгүртүүнүн жана саясаттын кооптуу кырында тур-
ган ойлоо аракети». Ак эмигранттардын (Советтик Союз түзүл-
гөндөн кийинки алгачкы жылдарда эле өлкөдөн чыгып кеткен 
эмигранттар) арасында пайда болгон бул доктрина жаңы орус 
көз карашын калыптандыруунун негизинде октябрь катастро-
фасы жөнүндө жакшылап ой жүгүртүү аракети болгон. «Бүткүл 
христиандык православиеге» негизделген бул «географиялык 
материализмди» айрымдар антиевропалык тоталитардык окуу 
деп эсептесе, башкалар Орусиянын келечеги үчүн жакшы дол-
боор деп эсептешет.

Европалык дүйнөлүк тартип – негизинен Европалык Бирлик 
менен АКШнын, ошондой эле Европалык Бирлик менен Орусия-
нын ортосундагы геостратегиялык шериктештик менен анык-
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талат. Өз ара байланышкан бул геосаясий полюстар ассиметрия-
луулук менен мүнөздөлөт. Орусия дүйнөдөгү экинчи ядролук 
держава бойдон калууда, ал эми Европа Бирлиги АКШнын ядро-
лук коргоосу астында турат.

Европа Бирлиги (ЕБ) – АКШ жана Азия-Тынч океан аймагы 
сыяктуу эле дүйнөнүн 3-экономикалык жана технологиялык 
өнүгүү борборлорунун бири болуп саналат. Бириккен Европанын 
соода, бажы, экономика жана валюта бирлигин түзгөн эл аралык 
аймактык уюм. Европа Бирлиги тышкы саясатты, сот адилетти-
гин, ички саясатты жана европалык коопсуздукту камсыз кыл-
ган интеграциялык бирикме болуп саналат. Европалык экономи-
калык интеграция төрт эркиндикти камсыз кылуу маселесине 
негизделет (товарлардын, тейлөөнүн, капиталдын жана жумуш-
чу күчүнүн эркин кыймылы). Европа мамлекеттери жалпы базар 
аркылуу саясий биригүүгө карай жылышууда.

Европалык интеграция – Бириккен Европага алып баруучу 
жолдогу саясий жана экономикалык интеграциянын жүрүшү. 

Орусия үчүн евразиялык долбоор – Батыш Европадагы, Чы-
гыш Азиядагы жана Түндүк Америкадагы дүйнөлүк экономика-
лык жана технологиялык өнүгүү полюстарынын ортосундагы 
коммуникациялар Орусия аркылуу гана өтө алат. 

Орусияга арналган евразиялык долбоор бир нече та раптан 
каралуучу коммуникациялык мейкиндикти тү зүү идеясына не-
гизделген. Мындай мейкиндикте, өлкө, биринчи кезекте Батыш 
менен Чыгыштын ортосунда маданий диалогту чагылдыруу 
милдетин аткармак. 

Европоцентризм – батыш европалык маданият дүйнө нүн 
өнүгүүсүндө борбордук же эң маанилүү орунга ээ экенин негиз-
дөөчү геосаясий концепция. Батыш евро палык цивилизациянын 
дүйнөдөгү башка цивилизацияларды өзүнө кошуп же сиңирип 
алууга умтулуусу улуу географиялык ачылыштар доорунда баш-
талган. Бирок европалык маданияттын «руханий артыкчылы-
гы» Азия жана Африка элдери тарабынан четке кагылат. Бул өл-
көлөрдө европоцентризмге каршы кыймыл күч алууда. Мындай 
кыймылды жактоочулардын пикиринде, эң көп кан төгүлгөн эки 
дүйнөлүк согушка себепкер болгон Европанын башка элдерди 
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үйрөтүүгө моралдык укугу жок.
«Темир парда» – социалисттик лагерьди обочолонтуу же изо-

ляциялоо максатын көздөгөн тартип. Бул идея У.Черчильге таан-
дык. Ал 1946-жылдын 5-мартын да АКШнын Фултон шаарында 
сүйлөгөн сөзүндө Европадагы коммунисттик экспансия жөнүндө 
эскерткен. 

«Жашоо мейкиндиги» жөнүндө теория – салттуу геосая сат-
тын пайдубалы же фундаменти болуп калган концепция. 

Бул концепцияга ылайык мамлекет өз аймагын кеңейтүүнүн 
эсебинен гүлдөп-өнүгүп, дүйнөлүк үстөмдүккө жетише алат. Бул 
теория Фридрих Ратцель тарабынан анын «Саясий география» 
(1897) деп аталган китебинде иштелип чыккан. Бул окумуш-
туунун пикиринде, мамлекет тирүү организмге окшоп же өсүүсү 
керек же өлүүсү керек. Мамлекеттик чек аранын башка бир мам-
лекеттин эсебинен кеңейтилиши мамлекеттин ички кубатын 
же энергетикасын чагылдырат. Күчтүү мамлекеттер өздөрүнүн 
өсүп-өнүгүүсү үчүн «Лебенсраумга» же «жашоо мейкиндигине» 
ээ болушу керек. Окумуштуу мына ушул нерселердин чындык 
экенин далилдөөгө аракет кылган.

Батыш – Чыгыш деген түшүнүккө карама-каршы келген 
геосаясий түшүнүк (Батыш цивилизациясы, атлантизм, талас-
сократия). Батыш мейкиндигине негизинен демократия жана 
жарандык коом принциптерин карманган жогорку деңгээлде 
өнүккөн өлкөлөр кирет. Батыш деген түшүнүк өзүнө демейде 
жашоо денгээли жогору турган жана коомунун ичинде толерант-
туулук өкүм сүргөн өлкөлөрдү камтыйт. Перс булуңундагы жана 
Балкан аймагындагы согуштар, ошондой эле башка куралдуу ка-
гылышуулар Батыштын күчтүү жана алсыз жактарын көргөздү. 
Техника жагынан Батыштын килейген артыкчылыгы бар бол-
гондуктан аны согуштук ыкмалар менен алсыздандыруу мүмкүн 
эмес. Эгер эл аралык терроризм Батышты стратегиялык корго-
нууга өтүүгө мажбур кылса, цивилизация кыйрай баштайт. 

«Алтын миллиард» – Постиндустриалдык өлкөлөр (АКШ, Ба-
тыш Европа, Канада, Жапония ж.б.). 2000-жылы бул өлкөлөрдө 
Жер шарынын жалпы калкынын 15% жашаган жана дүйнөлүк 
Ички Дүң Продукциясынын 80% ушул өлкөлөрдө чыккан. 
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«Өтө маанилүү кызыкчылыктарды жараткан аймактар» – 
америкалык геосаясаттын эң маанилүү түшү нүктөрүнүн бири. 
Мындай статуска америкалык капи тал үчүн кызыгуу жараткан 
ар бир аймак ээ болушу мүмкүн.

Окшоштук (бирдейлик) теориясы – Классикалык же маа-
лыматтык теориялардан айырмаланып баалуулуктарга байла-
нышкан факторлорго басым жасаган концепция. Окшоштуктун 
же бирдейликтин деңгээли социалдык энергиянын деңгээлине 
байланыштуу.

Идеократия (грек тилинде: idea – идея жана kratos –бийлик; 
идеялардын же идеалдардын бийлиги) – орус евразиячылдары 
(Н. Трубецкой, П. Савицкий) тарабынан пайдаланылган термин. 
Мамлекеттик түзүлүштүн өлкөнү же бир нече элди диний, этни-
калык же идеологиялык мүнөздөгү бирдиктүү жана универсал-
дуу идеянын жардамы менен бириктирүүчү түрлөрүнүн бири. 
Идеократиялык мамлекеттердин бири катары Советтер Союзун 
мисал келтирүүгө болот. Батышта пайда болгон коммунизм тео-
риясы Советтер Союзунда үстөмдүк кылуучу идеологияга айлан-
ган.

Империя – 1. узак убакыт бою туруктуу болуп келген чек ара-
лардын экспансия аркылуу кеңейтилиши. Ар бир империя өз ай-
магын кеңейткен соң көптөгөн ресурстарды өз колунда топтоо 
жана чоң аймактын ичинде салыштырмалуу бекем тынчтыкты 
сактоо аркылуу адегенде өсүп-өнүгөт. Мунун баары империя-
нын калкы тарабынан чоң жыргалчылык катары кабыл алынат. 
Топтолгон ресурстар жана бирдиктүү коммуникациялык тармак 
өзүнчө баалуулугу бар жабык мамлекеттин түзүлүшүнө түрткү 
берет. Орто кылымдардагы жана жаңы мезгилдеги империялар 
өздөрүнүн ички саясаты боюнча бир-биринен көп деле айырма-
ланбайт. Төмөнкү нерселер мындай империялардын мүнөздүү 
белгилери болуп саналат: борборлоштурулган башкаруу, чы-
гымдуу экономика, эмгек жана табигый ресурстардын ыксыз 
пайдаланылуусу, өтө кымбат кылым долбоорлорун ишке ашы-
руу, армияга көп акча сарпталуусу, ар түрдүү элдерге каршы реп-
рессиялардын жүргүзүлүүсү;

2. Масштабы же көлөмү боюнча чоң мамлекет;
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3. Элге таандык болгон жогорку мамлекеттик бийлик (Рес-
публика доорундагы Рим империясы); 

4. Императордун башчылыгы астындагы монархиялык мам-
лекет. Мындай империялар өздөрүнүн түрлөрү боюнча феде-
рация (Германия империясы), унитардык мамлекет (Орус им-
периясы) же мамлекеттердин шериктештиги (Улуу Британия) 
болуп бөлүнүшкөн. 

Маалыматтык согуш – 1. Коммуникациялар теориясына ыла-
йык жарандарга карата күчтүү маалыматтык таасир берүү ка-
ражаты, ошондой эле билимди жана маалыматты көзөмөлдөөгө 
жетишүү максатын көздөгөн согуш; 

2. Бир системанын башка системага материалдык чөйрөдө 
белгилүү бир утушка же жеңишке жетишүү максатында ачык 
же жашыруун маалыматтык таасир тийгизүүсү. Маалыматтык 
согуш – цивилизациялардын согушу. Заманбап маалыматтык 
технологиялар адамдын көз карашын тез убакытта жана азы-
раак чыгым менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мындай нер-
се адамды өлтүрүүгө караганда арзан жана көп убакытты талап 
кылбайт. Бийлик үчүн күрөшүү маалыматтык согуштун бир түрү 
болуп саналат (С.Расторгуев). 

Маалыматтык-технологиялык революция – постиндуст-
риалдык доордун жышааны. 

Мындай мезгилде эл аралык экономикалык мамилелерде 
биринчи орунга интеллектуалдык продукция чыгаруу маселеси 
коюлат. Технологиялык прогресстин натыйжасында маалымат-
тын, капиталдын жана квалификациялуу кадрлардын глобал-
дык кыймылы кыйла тез жүрүп калат. Маалыматтык революция 
статустук институционалдык маданияттын чектелишине жана 
руханий технологиялардын үстөмдүк кылышына алып келген. 
Жеке адамдар байланыш жолдорун, базарларды жана маалымат 
булактарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышкан. Мурда булар-
дын баарын улуттук өкмөттөр жана эл аралык корпорациялар 
көзөмөлдөп турган. Маалыматтын, капиталдын жана квалифи-
кациялуу кадрлардын глобалдык мобилдүүлүгү (дүйнөлүк дең-
гээлде жайылышы жана бир-жерден экинчи жерге тез жана оңой 
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жылышы) мамлекеттик көзөмөлдөөчү функцияларын кыйла 
чектейт. 

«Маалыматтык империализм» – дүйнөлүк коомчулуктун 
Америка Кошмо Штаттарынан көз карандылыгы. 

ЮНЕСКОнун маалыматына ылайык бүткүл дүйнө дөгү маа-
лымат агымынын 65% АКШга туура келет.

Маалыматтык таштанды – маалыматтык революциянын 
кошумча натыйжасы. Маалыматтык таштанды көптөгөн жаңы 
көз карандысыз мамлекеттердин маалыматтык мейкиндигинде 
бийлик үчүн күрөшүүнүн же илимий продукцияны тууроонун 
маанилүү инструменти же каражаты болуп саналат.

Иренология (грек тилинде: ire – дүйнө жана logos – сөз) –ли-
бералдык дүйнөлүк тартип маселелерин изилдөөгө байланыш-
кан геосаясий ой-жүгүртүүнүн илимий идеалисттик багыты. 
Тынчтыкты изилдөө эл аралык институту (Осло), тынчтыкты 
изилдөө боюнча Стокгольм институту, дүйнөлүк тартип Инсти-
туту (АКШ), эл аралык тынчтык институту (Вена) жана башка 
уюмдар ушул маселе менен алектенишет. 

Ислам цивилизациясы – Чыгыш цивилизацияларынын бири. 
Мында коомдук же жамааттык тилектештик жеке адамдын укук-
тары менен кызыкчылыктарынан жогору коюлат. Батышка мү-
нөздүү болгон рационалисттик (жалаң акылга негизделген) көз 
караштын ордуна ислам цивилизациясында коом дүйнөнү неги-
зинен туюу сезимдери аркылуу кабыл алат.

Исламдык фундаментализм (араб тилинде: салафизм) –«Та-
кыба ата-бабаларга кайтуу» же «Меккеге карай жолго кайтуу». 
Европалык реформациянын чыгыштагы аналогу болуп саналат. 
Исламдык фундаментализм саясий идеология катары модерни-
зациядан (вестернизациядан) зыян тарткан социалдык марги-
налдардын же коомдун башка катмарларынын антикапиталист-
тик маанайларына таянат.

Кант Иммануил (1724–1804) – Улуу немец философу, дүйнө-
нүн көптүгү жөнүндө теорияны жараткан адам. Философ жана 
ошол эле учурда географ болгон бул улуу окумуштуу география-
лык жана философиялык түшүнүктөр органикалык биримдикти 
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түзгөн имманенттүү жана трансценденттүү дүйнө тууралуу тү-
шүнүктөрдү баяндаган. 

Дүйнөнүн көптүгү жөнүндө теория геофилософиянын, ци-
вилизациялык геосаясаттын жана чоң жана ар тараптан кароого 
боло турган мейкиндиктер жөнүндө теориянын негизин түзөт.

Кариб кризиси (1962) – ХХ-кылымдагы эң чоң эл аралык 
кризис. Бул кризис дүйнөнү ядролук катастрофага жакындатып 
койгон. Советтик ракеталардын Кубага жайгаштырылуусу ушул 
кризистин пайда болушуна себеп болгон.

Кейнс Джон Мейнард (1883–1946) –Англиялык экономист, 
батыштын алдыңкы мамлекеттеринин саясатына таасир тий-
гизген «кейнсианство» теориясынын негиздөөчүсү. Анын не-
гизги илимий чыгармасы «Жумуштуулуктун, пайыздын жана 
акчанын жалпы теориясы» (1936) деп аталат. Экономикалык ин-
суляция доктринасынын автору. Бул теорияга ылайык дүйнөлүк 
экономикалык мейкиндик бирдиктүү же жалпы базардан эмес 
чарбалык жактан салыштырмалуу өз алдынчалуулукка ээ бол-
гон «аралдар» системасынан турушу керек.

Кытай. Геосаясий код – Улуу Кытайдын тартиби деп аталган 
философияга негизделген Улуу цивилизациялык геосаясатты 
жараткан жалгыз мамлекет. Кытай көптөгөн кылымдардан бери 
мамлекеттин жана цивилизациянын бирдиктүү чек араларын 
сактоого, өзүн белгилүү бир деңгээлде тышкы дүйнөгө ачуу-
га жана ошол эле учурда кытай салттарын жана менталитетин 
тышкы таасирлерден коргоого умтулуп келет.

Кытай Элдик Республикасы 1949-жылдын 1-октябрында жа-
рыяланган. Советтер Союзу бул өлкөгө коммунизм куруу жагы-
нан жакшы жардам көргөзгөн. Эки өлкөнүн ортосундагы достук 
«орус менен кытай – түбөлүк боордоштор» деген формулада ча-
гылдырылган. Бирок Кытайдын жетекчилиги советтик тажрый-
баны тууроодон кийинчерээк баш тарткан. «Маданий револю-
ция» мезгилинде Советтер Союзу менен Кытайдын ортосундагы 
мамилелерде кыйынчылыктар пайда болуп, 1969-жылы Даманс-
кий аралындагы Уссури деген дарыянын жанында куралдуу ка-
гылышуу болгон.
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Азыркы мезгилде Кытай мамлекети дүйнөнүн жети алдың-
кы державаларынан турган «клубка» мүчө болуп кирүүнү каала-
багандыгы менен ири держава болууга чыныгы талапкер болуп 
саналат. Кытай коргонууга сарпталган чыгымдары боюнча АКШ, 
Орусия жана Жапониядан кийинки төртүнчү орунга чыккан. 

Кытай триадалары – дүйнөдөгү эң жогорку деңгээлде ую-
шулган мафия жана дүйнөлүк этникалык бизнес чөйрөсүндө-
гү эң ири топ. Триадалар бүткүл дүйнө боюнча кытай бизнесин 
көзөмөлдөйт жана аны жергиликтүү рэкеттен (анын ичинде 
мамлекеттик рэкеттен да) коргойт. Уюшкандык жана натыйжа-
луулук боюнча триадага италиялык, орусиялык же башка бир да 
мафия тең келе албайт.

Колониалдык экспансия – улуу географиялык ачылыштар-
дын мезгилинен баштап башка өлкөлөрдүн аймактарына ээлик 
кылган 12-империалисттик мамлекет бар болгон. Алардын ара-
сынан 5-мамлекет – Испания, Португалия, Нидерланды, Франция 
жана Улуу Британия бир нече кылымдар бою дүйнөнүн көп бөлү-
гүн көзөмөлдөп келген.

Коммуникациялык өзөк («кыр арка») цивилизациялары – 
Капиталдын гана эмес, маалыматтын да (мисалы, Египет жана 
Кытай цивилизациялары үчүн улуу дарыялар, Батыш Европа 
үчүн Рейн, чыгыш славяндар үчүн «варягдардан гректерге» де-
ген аталыштагы соода жолу) айланышын камсыздаган коммуни-
кациялык коридорлор. 

Коммуникация (латын тилинен: communicare – байланыш-
тыруу, бириктирүү; кимдир бирөө менен байланыш түзүү же бай-
ланышта болуу) –конкреттүү географиялык, тарыхый, социома-
даний, социопсихологиялык, экономикалык, маалыматтык жана 
башка мейкиндиктерде ачык байкалган универсалдуу мааниси 
бар түшүнүк. Материалдык-практикалык жактан алып караган-
да «коммуникация» байланыш жана катташуу жолдорун билди-
рет. «Мезгилдер коммуникациясы» салттарды, социомаданий 
баалуулуктарды жана жазууларды бир муундан экинчи муунга 
өткөрөт. Социомаданий мейкиндикте комплиментардык этни-
калык мамилелер, ал эми экономикалык мейкиндикте соода, 
өнөр жай жана финансы капиталдарынын (эркин экономикалык 
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аймактар ж.б.) айланымын же жүгүртүмүн тездетүүчү коммуни-
кациялык коридорлор – чек аралар аралык коммуникациянын 
түрлөрү болуп саналат. 

Комплементардуулук (француз тилинде: кошумчалоо, толук-
тоо) – бирдиктүү социомаданий мейкиндиктин (цивилизация-
нын) чегинде мааниси бар имманенттик түшүнүк. «Карама-кар-
шылыктар бир-бирин жок кылбайт, алар бир-бирин толуктайт» 
(Нильс Бор). Комплементардуулук принциби системанын кый-
рашына алып баруучу «карама-каршылыктардын күрөшү – өнү-
гүүнүн булагы» деген тезисти жокко чыгарат.

Комплиментардуулук (француз тилинде: комплимент, мак-
тоо) – белгилүү бир маданияттын же цивилизациянын турмуш-
тук тажрыйбасынын чегинен чыккан трансценденталдык түшү-
нүк (түшүнүү акты). Комплиментардуулуктун этникалык жана 
суперэтникалык түрлөрү болот. Лев Гумилев ар бир этникалык 
системага карата оң жана терс комплиментардуулук деген тү-
шүнүктөрдү пайдаланган. Комплементардуулук принциби конк-
реттүү цивилизациянын чегинде гана иштейт. Сыртынан окшош 
көрүнгөн «комплементардуулук» жана «комплиментардуулук» 
деген түшүнүктөрдүн принципиалдуу айырмасы мына ушунда 
жатат. Комплиментардуулук этникалык коллективдердин мү-
чөлөрүнүн бир-бирине карата жагымдуулук сезимдерин же өз 
ара симпатияларын, ошондой эле «өзүбүз» жана «башкалар» деп 
бөлүнүүнү чагылдырат. Оң комплиментардуулук этностордун 
симбиозуна же кошулуусуна, ал эми терс комплиментардуулук – 
химерага алып келиши мүмкүн.

Конвергенция теориясы – коомдун эволюциялык өнү гүүсү 
жана капитализм менен социализмдин бир-бирине жакындап, 
бирдиктүү индустриалдык коом тү зүүсү жөнүндө теория. Эки 
системанын окшоштугу жө нүндө түшүнүктөр америкалык со-
циолог П. Сорокиндин «коомдун гибридизациясы» тууралуу тео-
риясында биринчи жолу баяндалган. Кийинчерээк бул теория У. 
Ростоу жана Дж. Гелбрейт тарабынан модернизацияланган. 

Бул теорияга ылайык капиталисттик жана коммунисттик 
системалар бир-биринин жакшы жактарын өздөштүрүү, ошон-
дой эле атлантизмдин жана континентализмдин мыкты жак-
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тарын өздөрүнө сиңирүү аркылуу баштан-аяк өзгөрүшү керек. 
Батыш дүйнөсү мондиализм теориясын «кансыз согуш» мезги-
линде СССРга жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнө каршы натыйжа-
луу пайдаланган. Капитализм дүйнөсү экономиканы план боюн-
ча жөнгө салуу ыкмасынын айрым элементтерин өздөштүрүп, 
социалдык камсыздоо программаларын кеңейткен. Ушул фак-
торлор жана илимий-техникалык жетишкендиктер өнүккөн ка-
питалисттик мамлекеттердин постиндустриалдык доорго өтүү-
сүнө түрткү берген.

«Тарыхтын аягы» – америкалык саясат таануучу Ф. Фукуя-
манын концепциясы. Аталган концепция батыш үлгүсүндөгү 
либералдык демократиянын эки полюстук дүйнөлүк тартип 
кыйрагандан кийин мамлекеттик башкаруунун эң акыл-эстүү 
түрү катары «толук жана биротоло жеңишке жетүүсү» жөнүндө 
идеяга негизделет. Бул теория кансыз согуш аяктагандан кийин 
неолибералдык романтизмдин толкунунда пайда болуп, бирок 
заманбап мезгилдин сыноосуна туруштук бере алган эмес. Ф. Фу-
куяма өзүнүн «Тарыхтын аягы жана акыркы адам» (1992) деген 
акыркы китебинде бүткүл дүйнөлүк тарыхтагы фундаментал-
дык өзгөрүүлөрдү белгилеген. ХХ-кылым идеологиялык зом-
булук менен коштолгон. Либерализм дүйнөдө ядролук согушту 
баштап жиберүү коркунучун жараткан абсолюттук монархия, 
боьшевизм, фашизм жана жаңы мезгилдин марксизми менен 
кылым бою күрөшүп келген. Кылымдын аягында капитализм 
менен социализмдин конвергенциясынын (жакындоонун, бири-
гүүнүн) ордуна батыштык либералдык демократиянын триумф 
мезгили башталган.

Консервативдик революция – «сол» экономика менен «оң» 
саясаттын, ошондой эле улуттук-консервативдик жана социал-
дык-революциялык элементтердин биригүүсүн билдирген 
«үчүнчү жол» идеологиясы.

Конспирология – тарыхтагы мистикалык нерселер, жашы-
руун келишимдер жана жашыруун коомдор жөнүндө илим.

Континент (Кургактык, Евразия) – теллулократияны бил-
дирген геосаясий термин.
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Континентализм – Орусиядагы, Германиядагы жана анча-
мынча Франциядагы геосаясий агымдар. Континентализм тео-
риясы англо-саксондук өлкөлөрдө жок жана ал атлантизмге кар-
шы келет.

«Континенталдык блок» концепциясы – Немец геосаясатчы-
сы К. Хаусхофердин теориясы. 

Окумуштуунун пикиринде, Улуу Британиянын мурдагыдай 
кубаттуу болбой калышы жаңы европалык тартиптин калыпта-
нышына жана Борбордук Европанын тирегине айланган Герма-
ниянын үстөмдүк кылышына ыңгайлуу шарт түзгөн. Чыгышты 
Хаусхофер германиялык экспансиянын негизги багыты катары 
караган. Хаусхофердин ишениминде, Чыгыштын жашоо мейкин-
дигин Германияга тагдыр өзү белек кылып берген. Мындай гео-
саясат немецтик фашизмдин расмий доктринасы болуп калган.

«Континенталдык блок» – Берлин – Москва – Токио деп атал-
ган геосаясий өзөктү билдирүүчү добоор. Чоң континенталдык 
евроазиялык бирикме жөнүндө идея немец геосаясатчысы К. 
Хаусхоферге таандык. Бул идея Жапониянын премьер-министри 
К. Фумимаронун терең колдоосуна ээ болгон. Токиого Хаусхо-
фердин сунуш каттары менен барган советтик чалгынчы Рихард 
Зорге ушул эки инсанды байланыштыруучу милдетти аткарган. 
Германиянын СССРге жасаган чабуулунан кийин континентал-
дык бирикме идеясына чекит коюлган.

Конфликт – карама-каршы кызыкчылыктардын жана мак-
саттардын кагылышуусу. Классикалык геосаясатта конфликт эл 
аралык мамилелердин борборуна коюлат. Конфликттер согуш-
тук-саясий, экономикалык, социалдык жана башка ар кандай 
мүнөзгө ээ болот. ХХ-кылымдын аягында этноулуттук жана эт-
ноконфессионалдык конфликттер кеңири жайылган. Куралдуу 
ири конфликттер негизинен «өтө маанилүү кызыкчылыктарды» 
жараткан экономикалык аймактарда, айрыкча мунайзатка жана 
газга бай аймактарда болот. 

Конфликтология – коомдун жашоосундагы конфликттердин 
ордун изилдеген илимий багыт.
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Конфронтация – согуштук-саясий, экономикалык жана баш-
ка кызыкчылыктардын кагылышуусу же бир-бирине каршы 
коюулуусу.

Тарыхый өнүгүү концепциясы – тарыхый ой жүгүр түү тео-
риясында тарыхый өнүгүүнүн эки концепциясы калыптанган. 

Жалпы адамзаттык маданияттын калыптанышын негиз-
деген же далилдеген бүткүл дүйнөлүк – тарыхый концепция 
(И.Гердер, К.Ясперс ж.б.) Маданий-тарыхый концепция (Г.Рюк-
керт, Н.Данилевский, К.Леонтьев, О.Шпенглер, А.Тойнби, П. Соро-
кин, Л.Гумилев) мындай жалпы адамзаттык маданиятты четке 
кагат. Бул концепция этносфераны (этночөйрө) жашы чектелген 
маданияттардын (цивилизациялардын) жыйындысы катары 
көргөзөт.

Чек аралык коммуникация концепциясы – чоң жана көп өл-
чөмдүү мейкиндик теориясында баяндалган көп өлчөмдүү ком-
муникациялык мейкиндиктин чек аралык энергетикасы туура-
луу түшүнүк. 

Табигый, саясий, экономикалык, социомаданий жа на маалы-
маттык коммуникациялардын талаалары чыныгы жашоодогу 
географиялык мейкиндикте бир-бирине дал келбейт. Алар бири-
нин үстүнө бири коюлуп отуруп, жаратуучу же кыйратуучу чек 
аралык аймактарды түзөт. 

Корей согушу (1950–1953) – Түндүк жана Түштүк Кореянын 
ортосундагы согуш. Түштүк Кореяга АКШ жана бир топ батыш 
өлкөлөрү, ал эми Түндүк Кореяга (Корей Элдик-Демократиялык 
Республикасы) советтик учкучтар жана кытайлык ыктыярчылар 
жардам беришкен. Үч жылга созулган бул согуш бир да тарапка 
жеңиш алып келген эмес.

Коррупция – физикалык жана юридикалык жактардын орто-
сунда жеке жана корпоративдик максаттарга жетүү максатында 
жүргүзүлүүчү мыйзамсыз мамилелер. Ар бир мамлекеттеги кор-
рупция өзгөчө болот. 

Мисалы, Кытайда коррупция негизинен төмөнкү жана орто 
деңгээлдерде көп кездешет, ал эми бийликтин жогорку деңгээл-
деринде дээрлик жокко эсе.
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Коэн Сол – америкалык географ, «Бөлүнгөн дүйнө дөгү геог-
рафия жана саясат» (1963) деп аталган белгилүү эмгектин авто-
ру. Коэн геостратегиялык чөлкөмдөрдүн жана аларга тийиштүү 
геосаясий аймактардын моделин сунуштаган. Советтер Союзун 
Римлендде (Евразиянын жээктик аймагында) «токтотуу саяса-
тын» окумуштуу ат качып кеткенден кийин аткананын эшигин 
бекитүү менен салыштырган. Коэн эки полюстук дүйнөлүк тар-
тип кыйрап, окшош экономикалык, саясий жана маданий белги-
лери бар геосаясий аймактардын маанилүүлүгү өсүшү мүмкүн 
экенин негиздеген окумуштуулардын бири болгон.

Криминалдык «ренессанс» – демократиялык институттарды 
криминалдык бизнести кеңейтүү жана жеке эркиндикти сактоо 
максатында пайдалануу. Коррупцияланган жакыр мамлекет-
те кылмыш жасаган ар бир адам (мисалы, жалпы элге таандык 
нерсени өзгөчө чоң көлөмдө «менчиктештирип» алган адам) де-
мократиялык процедураларды пайдаланып (мыкты адвокаттын 
жардамы аркылуу же мыйзам чыгаруу органдарына шайлануу 
аркылуу) жазадан кулутуп, эркиндикте жүрө бериши мүмкүн. 

Маданий-генетикалык код – тиги же бул цивилизацияга (су-
перэтноско) таандык болуунун туруктуу белгилери. 

Маданий-тарыхый типтер жөнүндө теория – орус социологу 
жана панславизмдин идеологу Н. Данилевскийдин «Орусия жана 
Европа» (1871) деген китебинде баяндалган теориясы. 

Ал төмөнкү маданий-тарыхый типтерди бөлүп көрсөткөн: 
египеттик, кытайлык, ассиро-вавилондук-финикиялык, еврей, 
грек, рим ж.б. Герман-романдык жана славяндык типтеги циви-
лизацияларга көп көңүл бурган. Петр I – нин мезгилинен баштап, 
Данилевский, Орусиянын тышкы саясатынын төмөнкү өзгөчө-
лүгүн белгилеген: саясаттын борборунда Орусиянын кызыкчы-
лыктары турганда Орус мамлекети эл аралык аренада көп нерсе-
лерге жетишет, ал эми «жалпы европалык кызыкчылыктарды» 
коргой баштаганда анын ийгиликтери өзүнө каршы багытталып 
калат. Окумуштуунун пикиринде, «европалаштыруунун» бардык 
түрлөрү «орус коомунун жогорку билимдүү катмарларындагы 
элдик рухтун алсыздыгы деп атоого боло турган оорунун белги-
лери» болуп саналат. 
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Лениндин саясаты – большевиктер орус революциясынын 
жеңишин жалпы дүйнөлүк пролетардык революциянын башта-
лышы деп карашкан. Ленин, Троцкий жана Зиновьев дүйнөлүк 
пролетардык революция жана «Бүткүл дүйнөлүк советтер рес-
публикасын» (март 1919 ж.) түзүү долбоорлорунун жактоочу-
лары болушкан. Бирок ушул процессти тездетүү маселесинде 
алардын арасында пикир келишпестиктер болгон. Башында ре-
волюцияны Европага жайылтуу иштерин тездетүү керектигин 
айтып чыккан Троцкий, революцияны батыш багытына жайыл-
туу иштери 1919-жылы оңунан чыкпай клагандан кийин аны 
Кызыл Армиянын жардамы менен «ойгонуп жаткан Чыгыш» ба-
гытына жайылтуу жөнүндө жашыруун Меморандум даярдаган. 
Коммунисттик Интернационалды жетектеген Зиновьев улуттук 
революцияларды уюштура ала турган жергиликтүү компартия-
ларга басым жасаган. Большевиктер Германиядагы 1923-жылда-
гы өтө оор экономикалык кризиске революциялык жагдай деп 
баа беришкен. Зиновьев жадагалса «Правда» гезитине немецтик 
революция сөзсүз жеңишке жетери жана Советтик Орусия менен 
Советтик Германиянын Биримдиги түзүлөрү жөнүндө макал жа-
зып жиберген.

Лениндин бүткүл дүйнөлүк революция жөнүндө геосаясий 
долбоорунун негизинде орус мамлекеттүүлүгү өзгөртүлүп, та-
рыхый мураскорлук үзүлгөн. 1922-жылдын декабрь айында 
өткөн Советтердин 1-чи Бүткүл союздук съездинде тарыхый 
тамырлары жок мамлекет, тактап айтканда СССР негизделген. 
Советтик Федерация Дүйнөлүк Советтик Социалисттик Респуб-
ликанын үлгүсү болуусу керек болгон. Мындай геосаясий максат 
1924-жылкы Конституцияда да чагылдырылган.

1927-жылы троцкисттик-зиновьевтик «сол» оппозиция тү-
зүлүп, ал өзүнүн алдына революцияны дүй нөгө жайылтуу мак-
сатын койгон. Андан кийинчерээк түзүлгөн «оң» оппозиция 
(Бухарин, Рыков, Томский) дүйнөлүк революцияны Советтер 
Союзунун экономикалык кубаттуулугу жогорулагандан кийин 
гана дүйнөгө жайылтуу мүмкүн деген пикирди карманган.

«Либералдык» империя – башка мамлекеттердин тышкы 
жана ички саясатын аныктаган саясий башкаруунун түрү же 
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формасы. Чыныгы согуштук-саясий, экономикалык жана техно-
логиялык артыкчылыгы бар АКШ эл аралык мамилелер глоба-
лизацияланып жаткан мезгилде дүйнөлүк империяга айланган 
(PaxAmericana). Империялык ой жүгүртүү өзүнө мамлекет мый-
замдан жогору турат деген принциптен тышкары Жер шарынын 
бардык аймактарында (өтө маанилүү кызыкчылыктарды жарат-
кан аймактар) «чексиз» адилеттүүлүккө жетүү үчүн күч колдо-
нуу укугун да камтыйт. Америкалык империя капиталдын жана 
мигранттардын (адамдык капитал) импортеру болуп саналат, ал 
эми Британдык империя капиталдын, маданияттын жана адам-
дардын эң ири экспортеру болгон.

Либералдык интернационализм – пролетардык интернацио-
нализмге карама-каршы келген геосаясий стратегия. Мындай 
жаңы геосаясат АКШнын президенти Вудро Вильсон тарабынан 
сунушталган либералдык дүйнөлүк тартип программасында 
баяндалган. Бул стратегиянын теориялык негиздери белгилүү 
америкалык географ И. Боумендин «Жаңы дүйнө» (1921) деп 
аталган китебинде баяндалган. И. Боумен 1917-1950-жылдар-
да тышкы мамилелер боюнча Кеңешти жетектеген. Орусияда 
пролетардык революция жеңишке жетишкенден кийин амери-
калык изоляционизм концепциясынан баш тартууга жана эл 
аралык иштерге жигердүүрөөк катышып, либералдык интерна-
ционализм принциптерин жайылтууга туура келди. Дүйнөлүк 
окуялардын андан аркы өнүгүүсү тандалган стратегиянын маа-
нилүүлүгүн далилдеген. Бул стратегия айрыкча 1933-1945-жыл-
дарда президент Ф. Рузвельттин учурунда абдан өнүккөн. 

Авиациянын өнүгүүсү Американын аймагынын коопсузду-
гун алсыздаткан. Германиялык геосаясаттын агрессивдүүлүгү 
Америкадан европалык жана дүйнөлүк иштерге мурдагыдан да 
көбүрөөк катышууну талап кылган.

Лист Фридрих (1789–1846) – Немец экономисти, геоэконо-
миканы негиздөөчүлөрдүн бири. Лист Фридрих тарабынан су-
нушталган Бажы биримдиги жөнүндө идея 1833-1834-жылдарда 
Германияда ишке ашырылган.

Ф. Лист өзүнүн «Саясий экономиканын улуттук системасы» 
(1841) деген китебинде өндүргүч күчтөрү жөнүндө теорияны 



Али Гасанов580

иштеп чыккан. Анын пикиринде, өндүргүч күчтөрдүн негизги 
бөлүгүн «акыл-эс капиталы» түзөт. «Акыл-эс капиталы» – улут-
тун байлыгынын негизги булагы деп эсептеген ал. Лист Фридрих 
мамлекеттин экономикалык жашоого жигердүү кийгилишүүсүн 
талап кылган «тарбиялоочу протекционизм» деп аталган идея-
ны өнүктүргөн. 

Маккиндер Хэлфорд Джон (1861-1947) – Британиялык геог-
раф, тарыхчы жана эл аралык мамилелердин теоретиги. Маккин-
дер 1903-1908-жылдарда Лондон экономикалык илимдер мек-
тебинде директорлук кызматта иштеген. 1919–1922-жылдарда 
парламенттин мүчөсү болгон. 1922–1945-жылдарда «Империал 
шипинг компани» компаниясынын төр агасы болуп иштеген. 
1919–1920-жылдарда Маккиндер ошондой эле Орусиянын түш-
түк бөлүгү боюнча Британиянын жогорку комиссары болуп да 
иштеген. Маккиндер дүйнөлүк көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бурган. 
Анын 1904-жылдын 25-январында Падышанын географиялык 
коомунда жасаган «Тарыхтын географиялык негизи» деп атал-
ган баяндамасы илимий чөйрөдө катуу резонанс жараткан. Бул 
лекцияда фундаменталдык геосаясаттын негиздери түшүндү-
рүлгөн. Дал ушул лекцияда «Хартленд», «өзөктүк аймак», «тыш-
кы жарым ай өлкөлөрү», «ички океандык аймактар» жана башка 
категориялар биринчи жолу пайдаланылган.

Мамардашвили Мераб Константинович (1930–1990) – Белги-
лүү философ. Өзүнүн жеке бир теориясын жаратпаса да христиан 
дүйнөсүндө Батыш менен Чыгыштын ортосундагы цивилиза-
циялык диалогту чагылдырган. 

Ал «белгисиз мекендин жарандыгы» деп аталган жо горку ру-
ханий энергетиканын жалгыз материгин ачкан.

Манхэттен долбоору – Американын атомдук бомба жасоо 
долбоору. Бул долбоорго Экинчи Дүйнөлүк согуш алдында Ев-
ропадан чыгып кеткен көптөгөн чет өлкөлүк физик-теоретик-
тер катышкан. 1942-жылдан 1945-жылга чейин ушул Долбоорду 
ишке ашырууга болжол менен 2-млрд. доллар сарпталган. Атом-
дук бомбанын биринчи сыноосу 1945-жылы 16-июльда өткөрүл-
гөн. 1945-жылы август айында Жапонияга психологиялык таа-
сир тийгизүү максатында Хиросима жана Нагасаки шаарларына 
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АКШ атомдук бомаларды таштаган. Кансыз согуш жылдарында 
Манхэттен долбоору Советтер Союзу менен тирешүүдө пайдала-
нылган.

Маргинальные субмаданияттар же маданий-маргиналдык 
кландар (коомдор) – цивилизациялар аралык диалогтун өзүн-
чө бир «жандыруу шамы». Булар конфессионалдык (баптисттер, 
мормондор, староверлер ж.б.) жана этночарбалык (этникалык 
бизнес) субмаданияттар болуп бөлүнөт. Геоэтникалык субма-
данияттарга поморлор, тоолуктар, сибиряктар, конкистадорлор 
жана казактар кирет. Социомаданий (диаспора), социалдык (соо-
дагерлер – орто кылымдын маргиналдары), ошондой эле үй-бү-
лөлүк же уруу кландары да кеңири жайылган. Азыркы мезгилде 
АКШда «жүз пайыз америкалык» деген жалпы улуттук идеядан 
маргиналдык субмаданияттардын «мозаикалуулугу» (ар түр-
дүүлүгү) деген идеяга өтүштү.

Маргиналдык (латын тилинен: marginalis – чет жакта же 
кырда жайгашкан) – «борбордук» деген түшүнүктүн карама-кар-
шы мааниси; кырда, чет жакта же чек арага жакын жайгашкан 
деген маанини билдирет. «Маргиналдык» деген термин пери-
фериялык же артта калган деген маанини гана билдирбейт. Бул 
термин оң жана терс мааниде пайдаланылышы мүмкүн.

Масончулук, франкомасончулук (француз тилинен: эркин 
уста) – адамдарды бир туугандык, сүйүү, теңдик жана өз ара жар-
дамдашуу деген түшүнүктөрдүн негизинде бириктирүү жөнүндө 
жарыя кылган диний-этикалык кыймыл. 

Бул этикалык теорияда диний мистицизмдин элементтери 
бар. Бул теория XVIII-кылымдын башында Англияда пайда бо-
луп, андан кийин Францияда, Германияда, Испанияда, Орусия-
да, АКШда жана башка башка христиандык өлкөлөрдө жайыл-
ган. Башында масончулук буржуазиялык мүнөзгө ээ болгон. Бул 
кыймылга өздөрүн феодалдык мамлекеттүүлүккө жана расмий 
чиркөөгө каршы койгон көптөгөн европалык агартуучулар ка-
тышкан. Масондор адамдардын жашыруун дүйнөлүк коомун же 
жамаатын түзүүгө умтулушкан. Кийинчерээк мистицизм жана 
Батыш Европадагы орто кылымдык рыцарлык ордендердин 
салттары күчөй баштаганда масончулук аристократиялык мү-



Али Гасанов582

нөзгө ээ болуп калган. ХХ-кылымдын аягында дүйнөдө болжол 
менен 8-млн. масон бар болгон. Алардын көбү англосаксондук 
өлкөлөрдө. Орусияда масончулук XVIII-кылымда интеллиген-
циянын ошол кездеги чындыкка каршы оппозициялык кыймы-
лы катары пайда болгон. 

Мафия – Сицилияда пайда болуп, ири жер ээлөөчү лөрдүн 
жана сүткорлордун кызыкчылыктары үчүн иш-аракет кылган 
жашыруун коом. Азыркы мезгилде дүйнөдө негизинен этни-
калык криминалдык-корпоративдик топтордун (кландардын, 
үй-бүлөлөрдүн) кызыкчылыктарын коргогон мафиялар кеңири 
жайылган. Кытай мафиясы (триада) өзүнүн уюшкандыгынын 
деңгээли боюнча өзгөчө орунду ээлейт. 

Метацивилизация – бир нече цивилизациялардын жалпы 
белгилердин негизинде концептуалдык бири гүүсү (мисалы, Ба-
тыш жана Чыгыш). 

Эл аралык мамилелер – мамлекеттердин жана дүй нөлүк сая-
саттын башка катышуучуларынын ортосундагы согуштук-сая-
сий, саясий, экономикалык жана башка мамилелердин дүйнөлүк 
тартипти калыптандыруучу системасы. Эл аралык мамилелерде 
негизги орунду мамлекеттер аралык мамилелер ээлейт. Мамле-
кеттер аралык мамилелерде (саясатта) «элдердин достугу», «эл 
аралык милдет» жана «бир туугандык жардам» деген түшүнүк-
төр жок, алардын ордуна мамлекеттик кызыкчылыктар деген 
түшүнүктөр гана бар. 

Эл аралык мамилелер эл аралык жана улуттук коопсуздукту 
камсыздоонун маанилүү чөйрөсү болуп саналат.

Эл аралык экономикалык мамилелер – Эл аралык экономи-
калык мамилелердин заманбап системасы дүйнөлүк ресурстар-
ды Батыштын кызыкчылыгы үчүн бөлүштүрүүгө милдеттүү 
болгон үч эл аралык институттан турат. Булар улуттар аралык 
корпорация лар (УК), улуттар аралык финансылык институттар 
(Эл аралык Валюталык Фонд), Бүткүл дүйнөлүк Банк) жана Бүт-
күл дүйнөлүк Соода Уюму (БСУ). Дүйнөлүк финансылык жана 
соода институттарынын заманбап системасы негизинен батыш 
өлкөлөрү тарабынан түзүлгөн. Ошондуктан бул уюмдар өз иш-
мердүүлүгүн аткарууда биринчи кезекте ошол мамлекеттердин 
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кызыкчылыктарын эске алышат. Ошондуктан дүйнөлүк чарба 
системасына кошулуу үчүн башка мамлекеттер калыптанып кал-
ган системаны пайдаланууга мажбур.

Эл аралык Валюталык Фонд (ЭВФ) жана Бүткүл дүйнөлүк 
Банк (ББ) – 1944-жылы июльда Нью-Гэмпшир штатынын (АКШ) 
Бреттон-Вудс аймагында өткөрүлгөн валюталык-финансылык 
конференцияда 44-мамлекеттин өкүлдөрү тарабынан негиздел-
ген финансылык институттар. Мындай эл аралык финансылык 
уюмдарды түзүү идеясы биринчи жолу белгилүү англиялык эко-
номист Жон Кейнс (1883–1946) тарабынан сунушталган. «Брет-
тон-Вуд институттары» деген аталыш менен белгилүү болгон 
ЭВФ жана ББ Вашингтондо жайгашкан. ЭВФнын негизги макса-
ты ушул уюмга мүчө болгон өлкөлөрдүн кредит жана акча чөйрө-
сүндө жүргүзгөн саясаттарына жана валюталык курсту аныктоо 
саясатына көзөмөл жүргүзүү болуп саналат. ББнын негизги мил-
дети экономикалык өнүгүүнү каржылоо, ал эми негизги макса-
ты өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү социалдык-экономикалык 
прогресске түрткү же жардам берүү болуп саналат.

Эл аралык терроризм – коомго эл аралык масштабда корку-
нуч жараткан иш-аракеттер. Эл аралык терроризм адамдардын 
маанисиз өлүмүнө алып келип, мамлекеттердин ортосундагы 
саясий, экономикалык, маданий жана башка коммуникациялар-
ды бузат. 

Терроризм дүйнөлүк саясаттын субъектине айланып, эл 
аралык мамилелерге таасир тийгизе баштаган. 2001-жылдын 
11-сентябрында жасалган террористтик акция эл аралык мами-
лелердин жана эл аралык коопсуздуктун заманбап системасына 
олуттуу сокку берди. Жарандар кокустан же атайын тандалып 
зордук-зомбулуктун курмандыктары болуп калышат (бир нерсе-
нин өкүлдөрү же белгилери катары). Ал эми террористтик акт 
өзүнчө бир кайрылуу же белги катары каралат. Дүйнөлүк терро-
ризмдин жалпы «бюджети» 7-миллиард доллардан 30-млрд. дол-
ларга чейинки сумманы түзөт деп эсептелинет. 

Өнүгүү жери концепциясы – П. Савицкийдин теориясы. 
Өнүгүү жери (же Мекен) – улуттун этномаданий жалпы-

лык катары калыптанып, айлана-чөйрөгө ылайыкташкан жери. 
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«Орус тарыхы боюнча кыска геосаясий жазууларда» Савицкий 
Орусия менен Евразиянын геоэтникалык биримдиги жөнүндө 
идеяны баяндаган.

Дүйнө-системдик геосаясий мектеп же багыт – бул багыт И. 
Валлерстайндын жана Ф. Броельдин эмгектеринен башталган. 
Бул багыт күч колдонууну кадимки нерсе катары караган салт-
туу геосаясаттын чектелгендигине же бир тараптуулугуна ка-
рата жооп катары башталып, геоэкономикалык теорияга басым 
жасаган. Дүйнө-системдик же дүйнө-система теориясынын жак-
тоочулары бирдиктүү же жалпы дүйнө-экономиканы эл аралык 
мамилелердин мамлекеттердин саясий жүрүм-турумун аныкта-
ган өзгөчө субъекти катары карашат. 

Дүйнө-экономика – Ф.Бродельдин теориясы боюнча эконо-
микалык биримдик менен мүнөздөлгөн кандайдыр бир бүтүн 
аймактык түзүм (мисалы, Жер ортолук деңиз бассейни). 

Дүйнөлүк гегемония – Эл аралык мамилелерде, ошондой эле 
согуштук-саясий жана экономикалык чөйрөдө бир мамлекеттин 
геосаясий жактан үстөмдүк кылуусу. П. Тейлор жаңы тарыхта үч 
геоэкономикалык циклди бөлүп көргөзгөн: Голландиянын геге-
мониясы (XVII-кылымдын ортосу), Британиянын гегемониясы 
(ХIХ-кылымдын ортосу) жана АКШнын гегемониясы (ХХ-кылым-
дын ортосу). 

Гегемониянын негизинде гегемонияга жетишкен улуу дер-
жаванын экономикалык артыкчылыкка жетишүүсү жатат.

Дүйнөлүк пролетардык революция – большевиктер Маркс 
менен Энгельстин теориясына таянып 1917-жылдагы Октябрь 
төңкөрүшүн бүткүл дүйнөлүк революциянын башталышы ка-
тары катарашкан. Бирок алардын ортосунда бул маселе боюнча 
биримдик болгон эмес. Ленин жана андан кийин Троцкий менен 
Зиновьев революцияны башка өлкөлөргө да жайылтууну каа-
лашкан. Советтик Социалисттик Республикалардын Бүткүл дүй-
нөлүк Союзу жөнүндө жадагалса 1924-жылкы советтик Консти-
туцияда да айтылган.

Дүйнөлүк карыз кризиси – өнүгүп келе жаткан өлкө лөрдүн 
тышкы карызынын жалпы суммасы ХХI-кылымдын башында 
2-трлн. доллардан ашып кеткен. ЭВФ эң жакыр өлкөлөрдүн ка-
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рыздарынын 90% кечүү жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок бул 
сан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн жалпы карызынын 2%-ын 
гана түзгөн. 

Спекулянттык базардагы капиталдардын виртуалдык агым-
дары көп учурда улуттук валюталардын курстарынын төмөндө-
шүнө жана улуттук байлыктын баркынын кетишине алып келет. 
Улуттук экономикалардын эшиктери чет элдик капиталдар үчүн 
тез аранын ичинде эле ачылып, аларды коргоо чаралары да кө-
рүлгөн эмес. Мындай көрүнүш 90-жылдарда азиялык финансы-
лык кризистин пайда болушуна алып келген.

Дүйнөлүк Арал – Маккиндер тарабынан пайдаланыл ган тер-
мин. Бул термин Евразия материгин билдирет.

Дүйнөлүк тартип – геосаясий күчтөрдүн ортосундагы калып-
танып калган балансты же тең салмактуулукту чагылдырган 
дүйнөлүк геосаясий түзүлүш же эл аралык мамилелердин гео-
саясий түзүлүшү. Мындай түзүлүш өнүгүүнүн 3-классикалык мо-
делине, тактап айтканда, эки полюстук, көп полюстук жана бир 
полюстук модельдерине негизделген. Ири державалардын эки 
полюстуулугун Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийинки дүйнөлүк 
тартип аныктаган. Айрым радикалдуу концепциялар Америка-
нын жана улуттар аралык корпорациялардын коомдук модели 
гана үстөмдүк кылат деп белгилейт. Ошол эле учурда ХХI-кы-
лымды Кытайдын кылымы деп да айтышат. 

Дүйнөлүк регионализм – глобализациянын этаптарынын 
бири же анын карама-каршы тенденциясы. Төмөнкүдөй түрлөрү 
бар: согуштук-саясий, экономикалык жана маданий.

Дүйнөлүк алтын – 1944-жылы Бреттон-Вуд системасы ка-
был алынгандан кийин алтын жалпы эквивалент катары ЭВФ 
(негизги полиция) менен бирге эл аралык валюталык-финансы-
лык базарда дүйнөлүк тартипти камсыздаган. 1971-жылы АКШ 
валютанын алтынга байланышын жокко чыгарган. Ошондон 
кийин алтын кадимки товарга айланган. Товар айланымынын 
көлөмү алтындын массасынан жогорулагандыгы классикалык 
стандарттан баш тартуунун себептеринин бири катары айтылат. 
Азыркы мезгилде үч полюстук валюталык система калыптанган. 
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Өлкөлөрдүн көбү өздөрүнүн финансылык резервтерин доллар, 
евро же иен валютасы түрүндө сакташат. Бүткүл тарых боюнча 
болжол менен 135 миң тонна алтын өндүрүп алынган. Алардын 
56-миң тоннасы дүйнөлүк банк системасында, ал эми 63-миң 
тоннасы ювелирдик жасалгалар түрүндө сакталат. Азыркы мез-
гилдеги алтындын көлөмү анын валюта катары камсыздалышы 
үчүн жетиштүү. Бирок АКШнын улуттук валютасы (доллар) 4% 
– гана алтын менен камсыздалган. Батыштын согуштук-саясий, 
экономикалык жана илимий-технологиялык кубаттуулугу дүй-
нөлүк валюталык-финансылык системанын туруктуулугунун 
негизги шарты болуп саналат. Ошондуктан АКШдагы Батыштын 
соодалык-финансылык кубаттуулугунун белгилеринин бири бо-
луп саналган Бүткүл Дүйнөлүк Соода борборуна террористтер 
кол салгандан кийин көптөгөн өлкөлөр улуттук валюталардын 
долларга байлангандыгы тууралуу тынчсызданып, мурдагы 
стандартка, тактап айтканда алтын стандарт болуп турган мез-
гилге кайрылууну каалагандардын саны көбөйгөн. 

Дүйнөлүк экономикалык тартип – улуттар аралык капитал 
жана ага баш ийген институттар үстөмдүк кылган дүйнөлүк тар-
тип. ХХ-кылымда Батышта мондиализм деп аталган геосаясий 
идеология калыптанган. Бул идеологияда бардык мамлекет-
тердин жана элдердин бирдиктүү планетардык түзүмгө, тактап 
айтканда, Дүйнөлүк Өкмөткө биригүүсү каралган. Бул идеология 
дүйнөлүк үстөмдүккө умтулган Америка Кошмо Штаттарында 
көп жайылган. Мондиалисттик уюмдардын арасында «Эл аралык 
Мамилелер боюнча Кеңеш», «Бильдерберг клубу» жана «Үч та-
раптуу комиссия» өзгөчөлөнөт. Эл аралык экономикалык мами-
лелерде улуттар аралык корпорациялар менен бирге дүйнөлүк 
валюталык-финансылык системанын Бреттон-Вуд институтта-
ры жана Бүткүл дүйнөлүк Соода Уюму да чоң мааниге ээ.

Дүйнөлүк диаспоралар – саны боюнча алдыңкы орунда кы-
тай (200 млн.), орус (25 млн.), украин жана ирландиялыктардын 
диаспоралары турат. Эң чоң диаспоралар өздөрүнүн жогорку 
деңгээлдеги ишмердүүлүгү менен мүнөздөлөт. Европадагы сүт-
корлук жана банк системасынын орношунда еврей жамааттары-
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нын орду абдан чоң болгон. Глобализация шартында еврей жана 
кытай диаспоралары эл аралык экономикалык мамилелердеги 
ири оюнчуларга айланышууда.

Дүйнөлүк согуштар – Тарыхта Биринчи (1914–1918) жана 
Экинчи (1939–1945) дүйнөлүк согуштар болгон. 

Бир топ окумуштуулар 1618-1648-жылдардагы 30-жылга со-
зулган согушту, ошондой эле 1756– 1763-жылдардагы Наполеон 
жетектеген жети жылдык согушту масштабы боюнча дүйнөлүк 
согуш деп эсептешет. Дүйнөлүк социалисттик системанын кый-
роосу менен аяктаган 1946–1989-жылдардагы «кансыз» согушту 
үчүнчү дүйнөлүк согуш деп эсептегендер да бар. Айрым саясат 
таануучулар Палестинадагы, Афганистандагы, Кувейттеги, Бал-
кан аймагындагы, түндүк-чыгыш Африкадагы жана Кавказдагы 
көптөгөн конфликттерге байланышкан Төртүнчү дүйнөлүк со-
гуш башталат деп божомолдошууда. Кээ бири акыркы жылдар-
дагы конфликттерди «кансыз согушту» эске албаганда Үчүнчү 
дүйнөлүк согуш деп аташууда. 

Дүйнөлүк шаарлар – «глобалдык» экономиканын өкүлү бо-
луп, мамлекет ичиндеги перифериядан айырмаланып турган эл 
аралык метрополия-борборлор (Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, 
Стамбул, Москва ж.б.). Бул шаарларда капиталдар жана эң заман-
бап маалыматтык жана коммуникациялык технологиялардын 
негизиндеги сырбилгилер (ноу хау) топтолгон. 

Дүйнөлүк системалар теориясы – Америкалык окумуштуу 
И. Валлерстайн дүйнө-системдик теориянын негизинде социал-
дык тарыхты өзүнчө түшүндүргөн. Ал тарыхый системалардын 
үч түрүн бөлүп көргөзгөн. Биринчиси бул мини-система. Ал ал-
гачык коомго мүнөздүү болгон система жана уруунун аналогу же 
үлгүсү болуп саналат. Мини-системадан кийин дүйнөлүк систе-
малардын эки башка түрүнүн мезгили келет. Экинчиси – дүйнө-
империя. Дүйнө-империяларда демейде өнүккөн согуштук-бю-
рократиялык тап үстөмдүк кылат, ал эми экономикасында айыл 
чарба жана өндүрүштүн кайрадан бөлүштүрүү жолу үстөмдүк 
кылат. Үчүнчүсү – дүйнө-экономика. Бул системада өндүрүштүн 
капиталисттик жолу үстөмдүк кылат. И. Валлерстайн дүйнөлүк 
капиталисттик гегемониянын 3-мерчимин же кайталанмасын 
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аныктаган. Алардын ар бири өзүнө үч фазаны камтыган – дүйнө-
лүк согуш, улуу державалардын биринин гегемониясы жана бул 
гегемониянын кыйрашы.

Көп тараптуу коммуникациялык мейкиндик – Чоң жана Көп 
тараптуу Мейкиндиктер деп аталган теориянын негизги түшү-
нүктөрүнүн бири. Ар түрдүү көлөмдөгү процесстердин табиятта 
жана коомдо стратификациялануусунун (бир-бири менен тийи-
шүүсүнүн же чектешүүсүнүн) натыйжасы. Ар түрдүү көлөмдөгү 
процесстердин бир-бири менен динамикалык түрдө тийишүүсү 
көп тараптуу коммуникациялык мейкиндикте көптөгөн зона-
лардын же аймактардын пайда болушуна алып келет. 

Саясаттагы көп полюстуулук – «күчтөрдүн ортосундагы ба-
ланс же тең салмактуулук» деген системанын варианты. 

Бул система өздөрүнүн кудурети боюнча бир-бири менен 
салыштырууга боло турган бир нече күчтөрдүн же көптөгөн 
күч борборлорунун өз ара аракеттешүүсү менен мүнөздөлөт. 
1960-жылдардын башынан баштап көп полюстуу дүйнөнүн түзү-
лүшү үчүн шарттар пайда боло баштаган. Ошол мезгилден баш-
тап АКШ, СССР, Кытай, Жапония жана Батыш Европа дүйнөдөгү 
негизги күч борборлоруна айлана баштаган.

Кондратьевдин – Валлерстайндын модели – геосаясатты дүй-
нөлүк экономика менен байланыштырууга мүмкүндүк берүүчү 
модель. Бул модельге ылайык гегемония мезгили 3-баскычтан 
турат. Биринчи баскыч («көтөрүлүүчү») улуу державалардын ор-
тосундагы лидерлик үчүн күрөш менен мүнөздөлөт. 

Жаңы технологиялык жетишкендиктерди топтогон мам-
лекет көп убакытка созулган экономикалык артыкчылыкка ээ 
болот. Экинчи баскычта дүйнөлүк экономика жалпысынан тө-
мөндөй баштайт. Мындай көрүнүш экпспансия үчүн мүмкүнчү-
лүктөрдү чектеп койот. Бирок көтөрүлүп келе жаткан держава 
өзүнүн технологиялык, өндүрүштүк жана соода артыкчылыкта-
рын пайдаланып, өз кызыкчылыктарын коргой алат жана дүйнө-
дө үстөмдүк кылууга жетилип калат. Ага дүйнөлүк финансылык 
борбор да жакындап, натыйжада «чыныгы гегемония» пайда 
болот. Тышкы базарда атаандаштарды артта калтырган геге-
мон-мамлекет (дүйнөдө үстөмдүк кылуучу мамлекет) дүйнөлүк 
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экономиканын тунуктугун жана эркин сооданы жактайт. Акыр-
кы баскыч («гегемониянын төмөндөшү») өндүрүштүн натыйжа-
луулугунун төмөндөшү жана күчтөнүп жаткан атаандаштар ме-
нен тирешүүдө катуу протекционисттик чаралардын көрүлүшү 
менен байланыштуу.

Модернизация – салттуу коомдон заманбап коомго өтүү. 
Мындай процесс коомдун социалдык, экономикалык, саясий 
жана маданий системаларынын сапаттуу түрдө жаңылануусунан 
турат. Модернизация теориясында заманбап коом деген түшү-
нүк батыш цивилизациясын гана билдирет. Модернизациянын 
негизинде Европалык Агартуу системасы тарабынан сунуштал-
ган төмөнкү үч нерсе турат: рационализм, индивидуализм жана 
материализм идеялары.

Мондиализм (француз тилинен: «monde» – дүйнө) –бардык 
мамлекеттерди жана элдерди бирдиктүү бир планетардык тү-
зүмгө бириктирип, «Дүйнөлүк Өкмөт» түзүү идеясын камтыган 
геосаясий идеология. 

Бул идеологияга ылайык расалык, диний, этникалык, улут-
тук жана маданий чек аралар жок кылынып, улуттар аралык 
уюмдар аркылуу дүйнөлүк чарба системасы түзүлүшү керек. 
Бул концепция бүткүл дүйнөлүк революция жөнүндө идеяларда, 
«Америкалык кылымда», ошондой эле капитализм менен комму-
низмдин конвергенциясында (кошулуусунда, жакындоосунда) 
чагылдырылган.

Дениз – америкалык адмирал жана тарыхчы Альфред Мэхен 
пайдаланган геосаясий термин. Бул термин талассократияны 
билдирген.

Деңиз – Континент – салттуу геосаясат тарабынан изил-
денүүчү негизги нерселердин бири. Дүйнөнү бир-бири менен 
тирешип туруучу деңиз жана континенталдык мамлекеттерге 
ажыратуу идеясын чагылдырат. «Деңиз каракчылары» тарабы-
нан негизделген деңиз цивилизациясына Ф. Ратцель батыш же 
атлантикалык дүйнөнү кошкон. Шамдагай жана экономикалык 
жактан натыйжалуу деңиз коммуникациялары, ошондой эле на-
тыйжалуу согуш жана соода флоттору бар деңиз державалары 
Дүйнөлүк океандын жээктеги аймактарын жаңы жерлерди коло-
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низациялоо үчүн плацдарм катары пайдаланышкан. Деңиз дер-
жавалары кемелердин эркин жүрүүсүн, кысыктардын жана де-
ңиздердин эркин болуусун, ошондой эле сооданын эркиндигин 
камсыздаган ар түрдүү преференциялардын, порттордун жана 
деңиз жээгиндеги аймактардын «ачык» болуусун талап кылат. 
«Деңиз логикасы» «ачык коомдун» фундаменталдык принципте-
ринин бири болуп калган. 

Континенталдык цивилизация көбүрөөк консерва тивдүүлүк 
менен айырмаланат. Континент «жабык коомдун» жабык жа-
шоосу менен жашайт. «Деңиз стихиясы» Хартлендди, тактап айт-
канда Континенттин ортосундагы (жүрөгүндөгү) жерди өз көзө-
мөлүнө алууга умтулат.

Моремар – Чоң жана көп тараптуу мейкиндиктер жөнүндө 
теорияга байланышкан геосаясий жана геоэко номикалык тү-
шүнүк. Жээктеги аймак же кургак тык-деңиз (океан) деп атал-
ган байланыш (маргиналдык) чөлкөмү. Жерди колонизациялоо 
үчүн, ошондой эле геосаясий жана геоэокономикалык форпост-
торду түзүү үчүн пайдаланылып келген тарыхый плацдарм. 
Деңиздердин жана океандардын жээгиндеги аймактар мамле-
кеттердин геосаясий жана геоэкономикалык күч-кубатка ээ бо-
лушунда чоң мааниге ээ болуп келген. Эгер өлкө «деңизге жүзү 
менен карап» өнүксө, анын кубаттуулугу дүйнөгө карата ачык 
болуунун эсебинен өсөт. Эгер өлкө обочолонуу жолуна түшсө, ал 
өзүнүн коммуникациялык функцияларын жоготуунун эсебинен 
кыйрап калышы мүмкүн. Деңиздердин жана океандардын жээк-
териндеги аймактар – негизги геосаясий плацдарм.

Жер шарынын эң чоң экономикалык жана демографиялык 
полюстары, ошондой эле согуштук кубаттуулугунун эң ири бор-
борлору дал ушундай аймактарда топтолгон. 

«Москва – Үчүнчү Рим» – геосаясий мазмуну бар панправос-
лавдык мессиандык идея. Константинополь шаарын 1453-жылы 
түрктөр басып алып, Византия империясы кулагандан кийин 
өзүнүн эгемендүүлүгүн жоготпогон бир гана православдык мам-
лекет калган. Ал – орус мамлекети болгон. Москва өзүн Византия 
империясынын мураскору жана бир диндеги элдерди колдоочу 
«Үчүнчү Рим» деп жарыялаган. Псков кечили Филофей мынтип 
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жазган: «Эки Рим кулады, үчүнчүсү турат, ал эми төртүнчүсү бол-
бойт». Анын пикиринде, Байыркы Рим «чыныгы христиандык-
тан» четтеп кеткендиги үчүн кулаган. Андан кийин Византия 
империясы да 1439-жылы римдик-католикалык чиркөө менен 
Флорентия униясын (биримдигин) түзүү аркылуу христиан-
дыкка чыккынчылык кылган. Ошонун натыйжасында Византия 
империясы да түрктөрдүн кысымы астында кулаган. Ошентип 
Флорентия униясын тааныгысы келбеген Москва дүйнөлүк хрис-
тиандык борборго айланган. Кийинчерээк Балкан аймагындагы 
православ элдери Осмон империясынын бийлигинен бошоно 
баштаганда «Үчүнчү Рим» идеясы Орусиянын тышкы саясатын-
да кеңири пайдаланыла баштаган. «Константинопольду талап 
кылабыз» деген ураан Биринчи Дүйнөлүк согуш мезгилинде па-
дышалык Орусия тарабынан, ал эми Экинчи Дүйнөлүк согушка 
чейин жана андан кийин большевиктер тарабынан пайдаланыл-
ган. 

Мэхен Альфред Тайер (1840–1914) – америкалык согуш-де-
ңиз теоретиги, тарыхчы жана адмирал. Согуш-деңиз академия-
сын бүтүрүп, 1861-1865-жылдардагы жарандык согушка түндүк 
тарапта катышкан. Ал Ньюпорттогу согуш-деңиз коллежинин 
президенти жана 1898-жылдагы испания-америка согушу мез-
гилинде стратегия боюнча Деңиз комитетинин мүчөсү, ошондой 
эле 1899-жылдагы Гаага эл аралык конференциясынын каты-
шуучусу болгон. Мэхен америкалык президенттердин тышкы 
саясатына чоң таасир тийгизген. Ал 1890-жылы «Деңиз күчүнүн 
тарыхка тийгизген таасири» (1660-1783) деп аталган эмгегин 
жарыялаган. Өзүнүн бул эмгегинде ал «деңизге ээлик же көзө-
мөл кылуу –дүйнө тарыхында дайыма улуу фактор же маанилүү 
нерсе болуп келген» – деп айткан. 

Анын бул китеби кыска убакыттын ичинде эле чоң ийгилик-
ке жеткен. Ал АКШда жана Улуу Британияда 32 жолу басылып 
чыгып, дээрлик бардык европалык тилдерге которулган. Бул ки-
тепти көпчүлүк «британдык улуулуктун евангелиеси» же «деңиз 
тарыхынын философиясы» деп да атап жүрүшкөн. Германиянын 
кайзери Вильгельм II жана Жапониянын согуштук эли тасы ад-
мирал Мэхендин жактоочулары болушкан. Анын негизги геосая-
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сий идеялары мамлекеттин деңиз деги кубаттуулугу жөнүндө 
теорияда кеңири баяндалган.

Наполеон I Бонапарт (1769-1821) – белгилүү аскер башчысы, 
1804-1814-жылдардагы, ошондой эле 1815-жыл дын март жана 
июнь айларындагы француз императору. 

Наполеондун армиясы феодалдык-абсолютисттик Европаны 
кыйраткан. Наполеон европалык мейкиндикти куралдын күчү 
менен гана эмес, аябаган чоң аскердик күчтү пайдалануу такти-
касынын жана мыкты стратегиянын жардамы менен багынткан. 
Европанын геосаясий мейкиндиги «Наполеон кодексинин» таа-
сири астында чоң өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Аталган кодекс 
мыйзам алдында баары бирдей деп жарыялаган жана крепост-
нойлук көз карандылыкты жокко чыгарган.

Чек аралардын чыңалуусу (чек аралык энергетика) –мамле-
кеттердин же цивилизациялардын көп тараптуу чек аралары-
нын жаратуучу же кыйратуучу энергетикасы (геосаясий, геоэ-
кономикалык, улуттук, конфессионалдык ж.б.). Цивилизациялар 
чектешкен жерлерде жашоонун салыштырмалуу жакшы сапа-
тын камсыздай ала турган энергомаалыматтык жана соодалык 
тажрыйба алмашуу иш-аракеттери аткарылбаган кезде чек ара-
лар кыймыл-аракетке келе баштайт. Мындай учурда этноулут-
тук жана этноконфессионалдык конфликттер пайда болушу ык-
тымал.

НАТО (Түндүк атлантикалык Келишим Уюму) – 1949-жылы, 
4-апрельде АКШнын жана 12-мамлекеттин демилгеси менен тү-
зүлгөн аскердик-саясий биримдик же блок. Бул блокко АКШ, Ка-
нада, Батыш Европа мамлекеттеринин көбү жана Түркия кирет. 
1999-жылы НАТОго Польша, Чехия жана Венгрия, ал эми 2004-
жылы Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения 
жана Эстония да кошулган. 

НАТО Кеңешинин сессиясы бул уюмдун жогорку органы бо-
луп саналат. Альянстын штаб-квартирасы Брюссельде жайгаш-
кан. 

Улуттук большевизм – «консервативдик революциянын» же 
«үчүнчү жолдун» антикапитализмди жана ашынган улутчулдук-
ту билдирген идеялык-саясий агымы. Мындай кыймыл Герма-
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ниядагы дүйнөлүк согуштардын аралыгындагы мезгилде көп 
жайылган. Экинчи Дүйнөлүк согуштан кийин «жаңы оңчулдар» 
деп аталган кыймылдын ичинде, айрыкча Францияда жана Бель-
гияда кайрадан жанданган. Жан Тириар (1922–1992) «Европадан 
Владивостокко чейинки» чоң экономикалык автаркиялык дол-
боор түзүүнү сунуштаган. Бул долбоорго ылайык евразия элде-
рин бириктирген «Европалык империя» АКШнын мондиализм 
теориясына каршы турушу керек. Жазуучу А. Дугин постсоветтик 
Орусия үчүн «жаңы оңчулдар» деп аталган идеологияны иштеп 
чыккан. Ал немецтик «консервативдик революционерлерге», ай-
рыкча К. Шмитке артыкчылык берген. Орусиялык улутчул-боль-
шевиктер ошондой эле континенталдык блок идеясы менен бир-
ге неоевразиячылдык идеясын да пайдаланышат. 1993-жылы 
жазуучулар Э. Лимонов жана А. Дугин улутчул-большевисттик 
партия түзүү жөнүндө декларацияга кол коюшкан. Партиянын 
саясий максаты мурдагы СССР аймагында күчтүү демократия-
лык мамлекет куруу болуп саналган. Мындай мамлекет эл ара-
лык аренада өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын чечкиндүү түр-
дө коргошу керек болгон. Кийинчерээк бул кыймылдын ичинде 
ар түрдүү агымдар түзүлүп, ал бир нече бөлүктөргө бөлүнгөн. 

Улуттук коопсуздук – геосаясаттын борбордук көйгөйлөрү-
нүн бири. Көптөгөн мамлекеттердин тышкы жана ички саясат-
тын согуштук-саясий жана экономикалык багыттарын камтыган 
улуттук коопсуздук доктриналары бар. Мындай доктриналарда 
мамлекеттердин көп тараптуу коммуникациялык мейкиндикте-
рин тышкы жана ички коркунучтардан коргоо маселеси каралат. 

Заманбап дүйнөдө мамлекеттин улуттук коопсуздугунун 
негизги приоритеттери өзгөрүп жатат. Согуштарда жана кагы-
лышууларда материалдык баалуулуктар менен бирге адамдын 
улуттук намысы жана анын тиги же бул цивилизацияга таандык 
болгон сезими да зыян тартып жатат. 

Компетенттүү эмес эгемендүүлүк – бийликтин тышкы, ички 
жана коргоо саясатын ишке ашыруудагы компетентсиздиги ме-
нен шартталган чектелген эгемендүүлүктүн бир түрү. 

Мындай компетентсиздик жеке кызыкчылыктардын мам-
лекеттик кызыкчылыктардын үстүнөн үстөмдүк кылуусу менен 
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компенсацияланат. Мындай көрүнүш постсоветтик мейкиндик-
те түзүлгөн жаңы көз карандысыз мамлекеттердин көбүнө мү-
нөздүү.

«Ойго келгис нерсе» – Улуу Британиянын СССРга каршы 
1945-жылдын май айындагы жашыруун планы. Өтө шашылыш 
операция иштеп чыгуу тууралуу тапшырма премьер-министр 
У. Черчиль тарабынан берилген. Өзүнүн «Экинчи дүйнөлүк со-
гуш» деп аталган мемуарларында ал мындай кадамды Советтик 
Орусиянын эркин дүйнөгө катуу коркунуч жараткандыгы менен 
түшүндүргөн. «Таптакыр жашыруун» деп аталган документтин 
толук варианты 1945-жылы 22-майда даяр болгон. Бул опера-
циянын негизги жалпы саясий максаты – орустарга Америка 
Кошмо Штаттарынын жана Улуу Британиянын эркин таңуулоо 
болгон. Мындай максатка жетүү үчүн жадагалса Орусиянын ай-
магын оккупациялоо да зарыл болуусу мүмкүн болгон. Улуу Бри-
таниянын согуштук-стратегиялык милдети Советтер Союзунун 
Түштүк-Чыгыш Европага, Карадеңиз кысыктарына жана мунай-
зат чыккан жерлерге бай болгон Персид булуңундагы аймактар-
га таасир тийгизүүсүнө тоскоолдук кылуу болгон (Жакынкы Чы-
гыш, Иран жана Ирак).

Неоевразиячылдык – «эски» евразиячылдардын идеялары. 
Бул идея этногенез тууралуу пассионардык теорияны жарат-
кан орус географы жана тарыхчы Лев Гумилевтун эмгектерин-
де өнүктүрүлгөн. Бул теория Советтер Союзу кулагандан кийин 
орус геосаясатынын неоевразиячыл багытынын калыптануусу-
на чоң таасир тийгизген. 

Необатышчылдык – орус геосаясатынын 90-жылдардын ба-
шындагы багыты. Бул багыт Чыгыш Европада кыйратуучу мил-
детти аткарып, бийликке «мыйзамдагы элитанын» келүүсүнө 
жана криминалдык-коррупцияланган демократиянын түзүлү-
шүнө түрткү берген. 

Неолибералдык глобализация – адамзаттын экономикалык, 
саясий жана маданий жашоосунун эл аралык мүнөзгө ээ болуусу. 
Неолибералдык глобализация көптөгөн цивилизациялык им-
перативдерге кош көнүл мамиле кылуу менен коштолот. Нео-
либералдык глобализация – батыштык фундаменталисттердин 
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базардын кубаттуулугу жана дүйнөлүк адилеттүүлүк деген тео-
риялары. Неолиберализмге ишенүү улуттук коопсуздуктарга 
коркунуч жараткан кооптуу иллюзия экендиги билинди. Нео-
либералдык глобализация постсоветтик мамлекеттердин улут-
тук байлыктарынын «ыгы жок чачылышына» жана алардын чет 
жактарга ташылышына шарт түзгөн. 

Неомондиализм – адамзаттын базар жана демократия прин-
циптерине таянып планетардык деңгээлде жашоосу тууралуу 
долбоор. Дүйнөнү кайрадан түзүү идеясын камтыган бул геоэ-
кономикалык долбоор өзүнүн мазмуну боюнча атлантизм менен 
мондиализмдин ортосундагы вариант болуп калган.

Ницше Фридрих (1844–1900) – геофилософияны негизде-
ген немец философу. Ницше философиянын улуттук белгилерин 
аныктоого аракет жасаган. Анын пикиринде, эгер коомдук нор-
малар жана эрежелер адамдын жеке жан дүйнөсүнөн келип чык-
паса, коомго коркунуч пайда болушу ыктымал. Ницше Батыш та-
раптан жайылган майдачылдыктын дүйнө үчүн кооптуу экенин 
белгилеген. 

«Жаңы оңчулдар» – ХХ-кылымдын 60-70-жылдарындагы 
Европадагы геосаясий агым. Бул агым согушка чейинки мез-
гилдеги германиялык геосаясатчы-континенталисттердин кон-
цепцияларына идеялык жактан байланыштуу. Алар келечекти 
атлантизмге да, европалык «Федералдык империянын» мондиа-
лизмине да каршы тура ала турган «Чоң мейкиндиктер» менен 
байланыштырышкан. 

Франция президенти жана «континенталист» Шарль де Голь 
өлкөнүн НАТОдон чыгуусуна жетишип, Германия жана СССР ме-
нен байланыштарын бекемдеген. Ал келечекте «Атлантикадан 
Уралга чейинки Европаны» түзүүнү пландаштырган. 

Бельгиялык Жан Тириар өзүн Хаусхофердин жолун жол-
доочусу жана «улутчул-большевик» деп атаган. Ал «Владивос-
токтон Дублинге чейинки Евросоветтик империя» долбоорун 
сунуштаган. Батыш жана Евразия үстөмдүк кылган эки полюс-
тук геосаясий дүйнөдө ал советтик социализмге артыкчылык 
берген. «Жаңы оңчулдардын» жана «улутчул-большевиктердин» 
тарапташы болгон австриялык окумуштуу жана генерал Йордис 
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фон Лохаузендин пикиринде, континенталдык Европа, талассок-
ратиянын таасиринен жана көзөмөлүнөн чыгышы керек болгон. 
Ал Германиянын биригүүсүн, ошонун ичинде тарыхый Пруссия 
аймактары менен да биригүүсүн колдогон. Генералдын пики-
ринде, эгер Германия биригип, жаңы борбор шаары катары Ке-
нигсбергти тандаса, анда ал талассократияга каршы Орусия ме-
нен шерик болмок. 

«Жаңы курс» – АКШдагы 1929-1933-жылдардагы экономи-
калык кризистин кесепеттерин жеңүү максатында жүзөгө ашы-
рылган реформалар. Президент Ф. Рузвельттин ишмердүүлү-
гүнө байланышкан «Жаңы курс» эркин базардын классикалык 
моделинен мамлекеттик-монополисттик капитализмге өтүүнү 
билдирген. «Жаңы курс» массалык жумушсуздукту жоюп, эконо-
миканын жанданышына мүмкүндүк берген. Оппоненттер «жаңы 
курсту» «коммунизмдин рецепттерине» таянат деп сындашкан. 
Америкалык президент Рузвельт капиталисттик системаны 
анын фундаментин бузбастан реформалай алган. Кийинчерээк 
Дэн Сяопин да «капитализмдин рецепттеринин» негизинде ком-
мунисттик системаны реформалаган. 

 «Жаңы социал-демократтар» – жарандык коомдун өнүгүүсү-
нүн мамлекеттик коллективизм менен неолибералдык индиви-
дуализмдин ортосундагы «үчүнчү жолун» колдошот. Бул жолдо 
эң негизги социалдык элемент коом эмес, жеке адам жана адам-
дардын ортосундагы мамилелер (коммуникациялар) болуп ка-
лат. Жеке менчиктин түрлөрүнө карата мамиле өзгөрөт. Физика-
лык жана финансылык капитал менен бирге интеллектуалдык 
байлыктын да орду өсөт. Интеллектуалдык байлык билим, идея-
лар жана чыгармачыл эмгек менен өлчөнөт.

«Жаңы социализм» – жарандык коомдун өнүгүү сүнүн «үчүн-
чү жолу» деп аталган теория. ХХ-кылымда батыштык социал-де-
мократия социалисттик коомдук түзүлүшкө өтүү деген ураандан 
баш тарткан. Социалдык муктаждыктарга жана башка ырайым-
дуулук муктаждыктарга сарпталуучу чоң чыгымдар мамлекет-
тик бюджеттерге оордук келтире баштаган. Калктын карыга-
нына жана мигранттардын агымына байланыштуу социалдык 
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камсыздоо, пенсия жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү чы-
гымдар абдан көбөйгөн. Ошол себептен эмгекке карата жаңы көз 
караш калыптана баштаган. «Ким иштебесе – тиштебейт» деген 
осуят «Ким иштебесе – жөлөк пул албайт» деген осуятка алмаш-
тырылган.

Номос (грек тилинен: мыйзам, тартип) – К. Шмитт тарабы-
нан пайдаланылган термин. Мейкиндикти (географиялык, сая-
сий, экономикалык же маданий) уюштуруунун принциби.

Жердин Номосу – К. Шмиттин геосаясий концепциясы. Дүй-
нөлүк тартипти уюштуруу менен мамлекеттин социалдык-укук-
тук түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрүнүн ортосундагы байланыштын 
мыйзам ченемдүүлүгүн чагылдырган теория. Биринчи «номос» 
планетардык ой жүгүртүү деген түшүнүк жок болгон кезде жана 
ар бир аз сандуу эл өзүн дүйнөнүн борбору деп эсептеген кезде-
ги Улуу географиялык ачылыштарга чейин эле бар болгон. Улуу 
географиялык ачылыштардан кийин планетаны өздөрүнүн ор-
тосунда бөлүштүрүп алган европалыктар экинчи «номостун» 
негиздөөчүлөрү болуп калышкан. Биринчи Дүйнөлүк согуштан 
кийин Жер шарын Чыгышка жана Батышка бөлгөн үчүнчү «но-
мос» түзүлгөн. Континенталдык дүйнө менен деңиз дүйнөсүнүн 
ортосунда «кансыз» жана «кандуу» согуш башталган. 

Эгер Континент менен Деңиздин ортосундагы тең салмак-
туулук бузулса, улуу цивилизациялык катастрофа башталат. 
Эгер цивилизация өз тамырларынан үзүлсө, мындай мүмкүндүк 
андан бетер көбөйөт.

Общее вропейское экономическое пространство – Европа 
Бирлиги менен Орусиянын ортосундагы геостратегиялык ше-
риктештикке негизделген жаңы экономикалык тартип концеп-
циясы. Мындай эки полюстук өнүгүү моделинин максаты эконо-
микалык мамилелердин акырындык менен жакындашуусу жана 
либерализациялануусу болуп саналат.

Жалпы базар – бир нече мамлекеттердин бирдиктүү эконо-
микалык мейкиндиги. Мындай мейкиндикте бир уюмга же бир-
ликке кирген өлкөлөрдүн эркин жана чексиз кыймылы камсыз-
далат. 
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Оккультизм (латын тилинде: occultus – жашыруун) –ар кан-
дай көрүнүштөрдүн ортосундагы жалпы жана жашыруун байла-
ныштар жөнүндө теория.

Олигархия (грек тилинен: oligarchia – азчылыктын бийлиги)
– финансылык, соода жана өнөр жай капиталы бар азчылык-

тардын саясий-экономикалык үстөмдүгү.
Варшава Келишими Уюму (ВКУ) – 1955-жылы 14-майда 8 

европалык социалисттик мамлекеттин өкүл дөрү тарабынан тү-
зүлгөн согуштук-саясий уюм. Согуштук биримдиктин түзүлүүсү 
Европанын геосаясий жактан бөлүнүүсүн жана НАТО менен ти-
решүүсүн күчөткөн. 1991-жылы 1-июльда Прагада Варшава Ке-
лишими Уюмунун ишмердүүлүгүнүн токтогондугу тууралуу про-
токолго кол коюлган.

Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) – тынчтыкты жана коопсуз-
дукту колдоо, ошондой эле эл аралык кызмат ташууну өнүктү-
рүү максатында түзүлгөн эң чоң эл аралык мамлекеттер аралык 
уюм. Бул уюмдун ишмердүүлүгүнүн негиздери антигитлердик 
коалицияга кирген алдыңкы мамлекеттер тарабынан иштелип 
чыгарылган. Дүйнөнүн согуштан кийинки түзүлүшүн аныктаган 
Ялта конференциясынан кийин 1945-жылы 26-июнда Сан-Фран-
цискодо өткөн конференцияда 50-мамлекеттин өкүлдөрү БУУ-
нун уставына кол коюшкан. 

Бул уюмга дүйнөнүн 204-мамлекетинин арасынан 190-мам-
лекет кирет. БУУнун негизги органдары төмөнкүлөр: БУУнун 
Генералдык Ассамблеясы, БУУ Коопсуздук Кеңеши жана БУУ 
катчылыгы. БУУнун негизги максаты эл аралык коопсуздук сис-
темасын түзүүдө турат. Акча каражаттарынын беш бөлүгүн эл 
аралык финансылык институттардын көпчүлүгүнүн акциялары-
на ээ болгон Америка Кошмо Штаттары камсыз кылат.

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму (ЕККУ) 
– 1995-жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык Ке-
ңешин өзгөртүүнүн негизинде түзүлгөн. 1975-жылы 1-августта 
Хельсинкиде 33 европа мамлекетинин, ошондой эле АКШ менен 
Канаданын өкүлдөрү Кеңештин Жыйынтыктоочу актына кол 
коюшкан. Бул актта мамлекеттердин континенттеги жүрүм-ту-
рум принциптери белгиленген.
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«Өзөктүк аймак» – Жер ортолук деңиздин Колумбка чейинки 
бассейни, азыркы Орусия.

Ачык деңиз – эл аралык укукта мамлекеттин аймактык суу-
ларынын тышында жайгашкан деңиз мейкиндиги. Бардык мам-
лекеттер пайдалана ала турган мейкиндик.

«Ачык коом» – авторитардык «жабык» коомдон айыр мала-
нып либералдык-демократиялык коом. Бул түшү нүк философ 
Карл Поппер тарабынан сунушталган.

«Ачык эшик» доктринасы – АКШнын Алыскы Чыгыштагы 
геоэкономикалык стратегиясы. Бул доктрина Кытайдагы аме-
рикалык бизнестин кызыкчылыктарын коргоого багытталган. 
1899-жылы АКШ европалык державаларга Кытайдагы таасир 
чөйрөлөрүн таануу жана ал жерлерде экономикалык префе-
ренцияларды орнотуу жөнүндө айтып кайрылган. Доктрина 
1921-1922-жылдарда Вашингтон конференциясында улуу дер-
жавалар тарабынан расмий түрдө таанылган. Кийинчерээк 
«ачык эшик» саясатын АКШ дүйнөнүн башка аймактарында да 
пайдаланган.

Риббентроп-Молотов Пакты – Советтик Союз менен Гер-
маниянын ортосунда бир-бирине кол салбоо жана Европадагы 
таасир чөйрөлөрүн бөлүштүрүү тууралуу 1939-жылдын 23-ав-
густунда жана 28-сентябрында түзүлгөн келишим жана ага 
кошумча жашыруун тиркемелер. Бул пакт согуш алдындагы 
«мажбур тыныгуу» деп түшүндүрүлгөн. 1939-1941-жылдардагы 
дипломатиялык документтердин азыркы мезгилде жарыяла-
нуусу аталган пакт Советтер Союзу менен Германиянын бирге-
лешкен геостратегиясы экенин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
Дүйнөдө үстөмдүк кылууга умтулган фашисттик Германиянын 
геостратегиясы англис окумуштуусу Маккиндердин Евразия 
же Хартленд идеясына негизделген. Немец окумуштуусу Хаус-
хофер ушул идеянын негизинде АКШ менен Улуу Британияга 
каршылык көргөзө ала турган идея иштеп чыккан. Ал идея Гер-
мания-Орусия-Жапония геосаясий өзөгүн түзүү зарылдыгына 
негизделген. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Үч мамлекеттен 
түзүлгөн Бирлик (Германия, Италия, Жапония) менен Советтер 
Союзунун ортосунда келишим долбоору түзүлгөн. Бул документ-
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те Евразия менен Африканын ортосунда таасир чөйрөлөрүн бө-
лүштүрүү жөнүндө бөлүк каралган. №1 жашыруун протоколунда 
4-мамлекеттин түштүккө карата геостратегиясынын меридио-
налдык багыты келтирилген. Советтер Союзунун негизги аймак-
тык кызыкчылыктары Индия океаны тарапка белгиленген. № 
2-жашыруун протоколунун долбоорунда Түркиянын Карадеңиз 
кысыктары боюнча өзүнө алган милдеттенмелеринен бошотуу 
жана Германия, СССР жана Италия менен кызматташууга тартуу 
каралган. Бул мамлекеттер кысыктар боюнча биргелешкен кон-
венция долбоорун иштеп чыгышы керек болгон. Бул конвенция-
да Советтер Союзуна анын согуш-деңиз күчтөрүнүн кысыктар 
аркылуу өтүү боюнча чексиз укук берилиши керек болгон. СССР 
менен Финляндиянын ортосундагы согуш советтик армиянын 
алсыздыгын көргөзүп, Германияны Евразиялык Хартлендди 
жеке өзүнчө башкарууга шыктандырган. 

1940-жылы 18-декабрда Гитлер СССРге стратегиялык кол 
салуу планын бекиткен. Ал пландын аталышы «Барбаросса» бол-
гон.

Паназиатизм – Жапониянын «Улуу Чыгыш-Азиянын бирге-
лешип гүлдөп-өсүү чөйрөсүн» түзүү идеясы. Бул идея Жапония-
нын мамлекеттик расмий доктринасынын негизине коюлган. 
Экинчи Дүйнөлүк согушта ушул доктринанын негизинде Кытай-
дын бир бөлүгү, Түштүк-Чыгыш Азия менен Түштүк деңиздер-
дин ортосундагы аймактар жана өлкөлөр оккупацияланган.

Панисламизм – бардык мусулмандардын халифтин жетекчи-
лиги астында биригүүсү каралган диний-саясий идеология. 

Панрегионализм – «Чоң мейкиндиктер» концепциясынын 
негизинде түзүлгөн геосаясий модель. Карл Хаусхофер меридио-
налдык панрегиондорду, тактап айтканда жалпы социалдык-
саясий панидеялар аркылуу бириккен глобалдык экономикалык 
блокторду бөлүп көргөзгөн. Булар борбору АКШда боло турган 
Пан-Америка, борбору Жапонияда боло турган Пан-Азия, борбо-
ру Германияда боло турган Евро-Африка жана таасир чөйрөсү 
Иранда, Афганистанда жана Индостанда боло турган Пан-Орусия.

Панславизм и панславянчылдык – славян элдерин федера-
ция же конфедерация түзүү аркылуу бириктирүү идеясын жана 
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жалпы славяндардын маданий жалпылыгын камтыган улуттук-
саясий идеология.

Этногенез пассионардык теориясы – Лев Гумилевтун эт-
ногенез жөнүндө теориясы. Бул теорияга ылайык этникалык 
системанын ашыкча энергиясынан чыккан чыңалуу жигердүү 
жана чыгармачыл ишмердүүлүккө алып келет. Пассионардуулук 
жарк этип пайда болуп, 1200–1500 –жылдын ичинде этностун 
жашоосунда терең издерди калтырып, анан акырындык менен 
өчөт. Архитектурадагы, адабияттагы жана идеялардагы мындай 
издерди кристаллдаштырылган пассионардуулук деп аташат.

Пассионардуу түрткүлөр (мутагендик булактар) – этника-
лык пассионардуулуктун Балкан, Кавказ жана Борбор Азиядагы 
этноулуттук жана этноконфессионалдык конфликттерге байла-
нышкан мутагендик булактар бөлүп көргөзүлөт. 

Окумуштуулар пассионардык түрткүлөрдүн мутагендик бу-
лагын активдүү сейсмо-тектоникалык зоналардын геология-
лык өзгөчөлүктөрү менен байланыштырышат. Жер шарынын 
геодинамикасынын гравитациялык-конвенциондук моделине 
ылайык Чыгыш Африканын астындагы мантиянын көтөрүлүп 
жаткан агымынын ажыраган бөлүктөрү Евразия менен Гондва-
ны (Африка, Кичи Азия, Индия) жакындашынын кыймылдаткыч 
күчү болгон.

Перманенттик революция теориясы – Лев Троцкийдин ты-
нымсыз революция жөнүндө геосаясий теориясы (1905). Бул 
теорияга ылайык орус пролетариаты революциянын буржуазия-
лык бөлүгүн ишке ашырып, анын социалисттик бөлүгүндө дүй-
нөлүк пролетариат аркылуу гана толук жеңишке жетише алат. 
1919-жылы советтик бийликтин пролетардык революцияны 
Европага экспорттого байланышкан ийгиликсиздигинен кийин 
Троцкий бул теориянын негизги геосаясий вектору катары Чы-
гышка карай кыймылды сунуштаган.

СССРдагы кайра куруу (1985-1989) – советтик тоталитардык 
системаны реформалоого багытталган саясий курс. 

Кайра куруу саясаты айкындуулукка, өлкө ичиндеги саясий 
плюрализмге жана дүйнөдө «кансыз согуштун» аякташына алып 
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келген. Кайра куруу ошондой эле Советтер Союзунун кыйрашы-
нын негизги себептеринин бири болуп калган.

Улуу Петр I (1672–1725) – «Европа плюс Орусия» деген гео-
саясий долбоорду ишке ашырган орус императору. Ал Батыш 
Европа тарабынан улуу держава катары таанылган кубаттуу аб-
солютисттик мамлекеттин негиздөөчүсү болуп калган. Ал орус 
өнөр жайын, соодасын жана маданиятын өнүктүрүүдө батыш 
европалык өлкөлөрдүн тажрыйбасын пайдаланган. Ошондой 
эле меркантилизм саясатын жүргүзгөн. Петр I ошол мезгилдеги 
«үчүнчү дүйнө» өлкөлөрүнүн лидерлеринин арасынан вестерни-
зация (батыш коомуна окшоштуруу) саясатынын зарылдыгын 
түшүнгөн жана Батыштын артыкчылыгын ырастаган алгачкы 
лидерлердин бири болгон. 

Анын мындай саясатынын натыйжасында Орусия улуу ев-
разиялык державага айланган. Кийинчерээк өнүгүүнүн мындай 
жолуна Жапония, Кытай, Түркия жана башка өлкөлөр да түшкөн.

«Маршаллдын Планы» – Европаны Экинчи Дүй нө лүк согуш-
тан кийин калыбына келтирүү жана өнүк түрүү программасы. 
1947-жылы 5-июньда Гарвард университетиндеги сөзүндө АКШ-
нын мамлекеттик катчысы Ж. Маршалл ушул программа жөнүн-
дө жарыя кылган. Экономикалык жардам көргөзүү максатында 
түзүлгөн ушул америкалык программага катышкан өлкөлөр өз 
өлкөлөрүндө эркин ишкердиктин өнүгүүсүнө түрткү берүүгө 
милдеттенишкен.

Чек аралык мамлекет – цивилизациялык жана башка чек 
аралык аймактарда жайгашкан мамлекеттер. Цивилизациялар-
дын чек араларында курулган мамлекеттердин мисалы катары 
АКШны, Канаданы, Жаңы Зеландияны жана Австралияны көр-
гөзүүгө болот. Этникалык жана конфессионалдык чек аралар-
да Швейцария, Бельгия, Люксембург, Украина жана Казакстан 
мамлекеттери курулган. Улуу державалардын тирешүүсү болуп 
турган мезгилде геосаясий чек араларда төмөнкү мамлекеттер 
курулган: Түндүк жана Түштүк Вьетнам, Түндүк жана Түштүк Ко-
рея, Батыш жана Чыгыш Германия. 

Күч көргөзүү саясаты – бир мамлекеттин (же мамлекеттер 
биримдигинин) башка бир мамлекетке (же мамлекеттерге) ка-
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рата согуштук, согуштук-техникалык, экономикалык же демог-
рафиялык артыкчылыктын негизинде жүргүзгөн саясаты.

Токтотуу саясаты – 1. Бир мамлекеттин же бир нече мамле-
кеттердин башка бир мамлекетке (же мамлекеттерге) карата 
агрессиясын же ар түрдүү экспансияларын токтотууга же алдын 
алууга багытталган иш-чаралар комплекси. 

Агрессор-мамлекетке же экспансионист-мамлекетке анын 
терс иш-аракеттеринин кесепеттерин ачык көргөзүү мындай 
саясаттын негизги бөлүгү болуп саналат. 2. Башталган агрессия-
нын же экспансиянын ыктымал кесепеттерин мүмкүн болушун-
ча азайтуу максатында ошол агрессиянын масштабдарын кичи-
рейтүүгө багытталган иш-чаралар комплекси.

Саясий география – дүйнөнүн саясий картасынын калыпта-
нышын, ошондой эле саясий күчтөрдүн жайгашуусун жана ай-
мактык кошулууларын изилдеген коомдук-географиялык илим. 
Мамлекеттик бийликтин ар түрдүү органдарына шайлоонун на-
тыйжаларын изилдеген электоралдык география саясий геогра-
фиянын бир багыты болуп саналат. 

Цивилизациялардын полицентризми – А.Тойнби өзүнүн «Та-
рыхты аңдоо» деп аталган эмгегинде 37-цивилизацияны, ошонун 
ичинде 38-гүлдөп өскөн цивилизацияны, 5-өнүгүп келе жаткан 
цивилизацияны жана 4-туруп калган цивилизацияны көргөзгөн. 

Тойнбинин пикиринде, цивилизациялардын ар түрдүүлүгү 
обочолонууну жана жабыктыкты жеңүүгө түрткү берет. Ошен-
тип табият жеке элдердин же өлкө лөрдүн дүйнөгө үстөмдүк 
кылуу аракеттерин токтотот. Артыкчылыкка жана үстөмдүккө 
умтулган дүйнөлүк империялардын көпчүлүгү негизинен ички 
жагдайлардын айынан чачынды болуп кеткендиги белгилүү.

Коммуникативдүүлүк полюстары – көп тараптуу мейкиндик-
тин чек араларындагы энергияга толгон ири аймактар; мисалы, 
тарыхый шаарлар менен ландшафттар материализацияланган 
жана кристаллизацияланган пассионардуулуктун полюстары 
болуп саналат.

Криминалдык экономиканын полюстары – эгемендүү мам-
лекеттер көзөмөлдөбөгөн аймактар. Мисалы, Азиядагы «Алтын 
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үч бурчтук», Медельиндик наркокортель тарабынан көзөмөл-
дөнгөн колумбиялык аймактар, Анголанын түштүгү ж.б.

Чек аралык коммуникативдүүлүк полюстары – коммуника-
циянын жараткыч же кыйраткыч күчүнө ээ болгон аймактар. 
Мындай аймактарда энергетиканын ашыкча чыңалуусу байка-
лат. 

Ачык шаарлар көп тараптуу коммуникациялык мей киндик-
тердеги ири тарыхый полюстар болуп саналат.

Постиндустриалдык коом – индустриалдык коомдун ордуна 
келүүчү коомдук-саясий түзүлүш. 

Мындай коомдо интеллектуалдык капитал өнөр жай капи-
талынан үстөмдүк кылат, ал эми жашоо сапатына байланышкан 
баалуулуктар материалдык деңгээлден үстөмдүк кылат.

Постмодерн – постмодернизм доору (антиутопия). Мындай 
доордо маргиналдык абалдар көңүл борборуна коюлган (мей-
киндиктер, адамдар, катмарлар, маданияттар, экономикалык 
чөйрөлөр). 

 Постмодерн доорунда элдердин ортосундагы цивилизация-
лар аралык диалог жана өз ара аракеттешүү тереңдеп, ар түрдүү 
салттар бир-бирине жакындайт. Өткөн мезгилди келечек менен 
алмаштырган авангардизмден айырмаланып постмодернизм 
өткөн мезгилге келечектин атрибуттарын жабыштырат. Пост-
модернизм доорунда дүйнөнүн аягы бар экендигин билдирген 
сезимди имманенттик ой жүгүртүү күчөтөт. Анын борборунда 
адамдын ички жана тышкы дүйнөсүнүн, цивилизациялардын, 
океандардын, континенттердин, атмосферанын жана биосфера-
нын ортосунда маргиналдык (чек аралык) абалдар турат.

Укуктук мамлекет – мамлекеттин өзү кабыл алган конститу-
циялык-укуктук нормаларга баш ийүүсү.

Улуттардын өз тагдырын өз алдынча чечүүгө жана аймактык 
бүтүндүккө болгон укугу – эл аралык укуктун бир-бирине каршы 
келген принциптери. Элдердин өз тагдырын өз алдынча чечүү 
укуктары эгемендүү мамлекеттин чек араларынын бүтүндүгү 
жөнүндө укук менен карама-каршылыкта турат. Мындай нерсе 
эки стандарттуу саясатты жаратат. 
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Мейкиндик парадигмасы – геосаясаттын концептуалдык 
негизи. Салттуу геосаясат жана геэкономика чындыкты геогра-
фиялык же экономикалык мейкиндиктердин алкагында түшүн-
дүрөт. Цивилизациялык геосаясатта көп тараптуу коммуника-
циялык мейкиндик деген түшүнүк кабыл алынган.

Мейкиндик-убакыт стратификациясы – Чоң жана көп ченем-
дүү мейкиндиктер жөнүндө теориянын түшүнүгү. Заманбап гео-
саясий мейкиндик өзгөргөндө «ачылуучу» көптөгөн геосаясий 
«страттар».

Мейкиндик прогрессия жөнүндө теория – шаар-мамлекет-
тердин жана мамлекет-аймактардын мамлекет-континенттерге 
акырындык менен трансформациялануусу же өзгөрүүсү жөнүн-
дө Ж. Тириардын идеясы. 

Мейкиндик – геосаясаттын негизги түшүнүгү. Мейкиндик 
деген түшүнүк геосаясаттын сапаттык категорияларын эске 
алат. Көп тараптуу же көп ченемдүү коммуникациялык мейкин-
диктин ар кандай түрлөрү бар: геосаясий, геоэкономикалык, со-
циомаданий, руханий, конфессионалдык, маалыматтык, геогра-
фиялык ж.б. Мейкиндик ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, ал 
оор, бөлүктөргө бөлүнгөн, ыдыраган, бүлгүнгө бет алган, топ-
толгон жана узун болушу мүмкүн. Мейкиндикти ой менен гана 
багындырууга болот, ал эми материалдык же физикалык жактан 
карай турган болсок, тынчтык же согуш жолу менен багындыруу 
мүмкүн.

Протекторат (латын тилинен: protectio – коргоо, кам көрүү) 
– алсыз мамлекеттердин күчтүүрөөк аймактык же дүйнөлүк дер-
жавалардан көз карандылыгынын бир түрү.

РКК (ракетага каршы коргонуу) – ракетага каршы корго-
нуунун АКШда жана Советтер Союзунда иштелип чыгарылган 
системалары.1972-жылы СССР менен АКШнын ортосунда РКК 
системаларын чектөө жөнүндө келишим түзүлгөн. Кийинчерээк 
АКШ Ж. Буш кичүүнүн демилгеси боюнча бул келишимден чык-
кан.

Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр – индустриалдык жактан өнүк-
көн өлкөлөрдөн артта калган мамлекеттер. Жаңы индустриал-
дык өлкөлөр, мунайзат экспорттоочу өлкөлөр жана башкалар.
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Дүйнөлүк океанды аймактарга бөлүү – ири геосаясий маселе. 
Океандардын конвенциалдык (шарттуу) чек араларынан таби-
гый чек араларына өтүү глобалдык геоэкономикалык жана геоэ-
кологиялык маселелерди чечүүнүн зарыл шарты болуп саналат. 
Азыркы мезгилдеги конвенционалдык чек аралар төмөнкү не-
гизги маселени ачык бойдон калтырууда: Тынч океанда канча 
океандар бар?

Ратцель Фридрих (1844–1904) – немец географы, этнографы 
жана социологу. Аны геосаясаттын атасы деп аташат. Ал сунуш-
таган илимий жоболор анын төмөнкү эмгектеринде баяндалган: 
«Мамлекеттердин мейкиндик катары өсүүсүнүн мыйзамдары» 
(1896), «Саясий география» (1897) жана «Деңизди элдердин ку-
баттуулугунун булагы катары кароо» (1900). Ратцель «жашоо 
мейкиндиги» деп аталган теориянын негиздөөчүсү болуп сана-
лат.

Чыныгы же реалдуу эгемендүүлүк – мамлекеттин өзүнүн 
ички, тышкы жана коргонуу саясатын өз алдынча аныктап, ке-
лишимдерди өз алдынча түзүүгө же бузууга, ошондой эле башка 
стратегиялык кадамдарды өз алдынча жасоого жөндөмдүүлүгү.

Аймактык эки полюстуулук – эки мамлекеттин жана алар-
дын шериктеринин белгилүү бир аймакта таасирдүүлүккө ээ бо-
луу үчүн күрөшү.

Регионализация – мамлекеттер аралык экономикалык жана 
башка бирикмелердин социомаданий (моралдык-этикалык, ди-
ний ж.б.) факторлордун негизинде калыптануусу жана өнүгүүсү.

Регионалистика – өндүргүч күчтөрдү аймактык уюштуру-
луусунун геосаясий жана геоэкономикалык факторлордун таа-
сири астында өзгөрүүсүн (трансформацияланышын) изилдеген 
илим. 

Аймактык державалар – эл аралык саясаттын демейде кошу-
на мамлекеттерге таасир тийгизген жана субрегионалдык дең-
гээлде геосаясий стратегияга ээ болгон субъекттери.

Аймактык бирикмелер – дүйнөдө 100-дөн ашуун аймактык 
бирикме бар. Алардын арасында эң күчтүүлөрү ЕБ, НАФТА жана 
АСЕАН. Ар бир континентте ар түрдүү блоктор жана эркин соо-
да аймактары калыптанат. Мисалы, Анд тобу, Борборамерика-
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лык жалпы базар, Аргентина, Бразилия, Уругвай жана Парагвай 
бирикмеси. Аймактык бирикмелердин ортосунда базарлар үчүн 
соода согуштары жүрүп турат.

Диний фундаментализм – салттуу диний баалуулуктарга 
кайрылуу. Христиандык цивилизацияда протестанттык (еван-
гелиелик) жана православдык фундаментализмдер белгиленет. 
Ислам фундаментализми чыныгы диндин жолуна кайрылуу деп 
түшүндүрүлөт. Европалык Реформациянын чыгыштагы аналогу 
болуп саналат жана өзүнүн маңызы боюнча батышка каршы сая-
сий идеология болуп саналат.

Реформация – XVI-кылымдагы Европадагы ыйман же адеп-
ахлак үчүн диний-саясий кыймыл. Реформация батыш европа-
лык цивилизациянын курулушунда чоң мааниге ээ болгон.

Реформация адамдын жеке ынсабына же ыйманына өзгөчө 
көңүл бурат.

Римленд – Атлантика менен Евразиянын ортосундагы гео-
саясий мейкиндик (жээктик аймак) жөнүндө теория.

«Рим клубу» – ХХ-кылымдын 70-жылдарында глобалдык 
өнүгүүнүн келечегин изилдөө менен жигердүү алек болгон эл 
аралык бейөкмөт уюму. 1968-жылы Римде негизделген бул уюм-
га көптөгөн окумуштуулар, коомдук жана саясий ишмерлер, же-
текчилер, ири бизнесмендер жана финансисттер кирген. «Рим 
клубу» уюмунун баяндамаларында эгер коомдун өнүгүүсүнүн 
заманбап тенденциясы ушул бойдон сакталса, келечекте сөзсүз 
«глобалдык катастрофа» болору тууралуу концепция негиздел-
ген. Бул клуб «Түндүк-Түштүк» деп аталган геосаясий концеп-
цияны иштеп чыккан. Ушул концепцияга ылайык өндүрүш жа-
гынан өнүккөн Түндүктүн жана Кытайды ошондой эле өнүгүп 
келе жаткан өлкөлөрдү камтыган Түштүктүн ортосундагы конф-
ликт глобалдык кризистердин жана карама-каршылыктардын 
негизги себеби болуп саналат. «Рим клубунун» катышуучулары 
ар түрдүү социалдык-экономикалык системаларга таандык бол-
гон мамлекеттерди конвергенцияга (карама-каршылыктарды 
жок кылып, бир-бирине жакын болууга) чакырган.

Орус-америкалык мамилелер («салмак категориялары») – 
Советтер Союзу кулагандан кийин АКШ менен Орусиянын ор-
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тосундагы мамилелерде дүйнөлүк саясатта болбогон «жетекчи-
лердин жеке достугу» деген категория үстөмдүк кыла баштаган. 
Бул өлкөлөрдүн ортосундагы стратегиялык шериктештикти 
Орусиянын «дүйнөдөгү экинчи ядролук держава» деген статусу 
гана камсыз кылып турган. Ал эми калган «салмак категорияла-
рында» Орусиянын көрсөткүчтөрү АКШнын көрсөткүчтөрүнө 
салыштырмалуу абдан төмөн. ХXI-кылымдын башында Орусия 
калк саны боюнча АКШдан эки эсе (281-млн. адам) артта турган, 
ал эми бир жылдык федералдык бюджеттин көлөмү боюнча (70-
млрд. доллар) – 26-эсе артта турган. Орусия өзүнүн коргонуусу-
на АКШдан 42-эсе аз акча сарптайт (9 млрд. дол.), ал эми билим 
берүүгө (2,6 млрд. дол.) – 217 – эсе аз акча сарптайт. Орусия жан 
башына бир жылдык киреше боюнча АКШдан 30-эсе артта турат.

Орусиядагы геосаясий ой жүгүртүү – Орусияга «Москва – 
үчүнчү Рим», панславизм жана «Бүткүл дүйнөлүк революция» 
деп аталган концепцияларда чагылдырылган орус мессиандыгы 
деген идея мүнөздүү. 

Орусиядагы геосаясий ой жүгүртүүнүн калыптануусуна не-
мец, француз жана анлис геосаясий агымдары чоң таасир тий-
гизген. Орус геосаясатында батышчылдык, славянофилдик жана 
айрыкча орус эмигранттарынын арасында пайда болгон евра-
зиячылдык идеялары маанилүү орунду ээлейт. Азыркы мезгил-
де дүйнөлүк мурасты, батышчылдыкты, улутчул-большевизмди, 
неоевразиячылдыкты жана орус улутчулдугун пайдаланып, гео-
саясаттын жаңы теориялык негизин куруу аракеттери көрүлүп 
жатат. 

Орусия. Геосаясий код – эң узун аймагы бар улуу держава. 
Орусияда ядролук куралдын бар болгондугу ага улуу держа-

ва деген статусту камсыз кылган. Ошондуктан Батыш дүйнөсү 
бул мамлекет менен эсептешүүгө аргасыз. Орусия бул Батыш 
Европадагы, Түндүк Америкадагы жана Азия-Тынч океан айма-
гындагы дүйнөлүк экономикалык жана технологиялык өнүгүү 
полюстарынын ортосундагы абалды ээлеген евразиялык мамле-
кет. Дүйнөдөгү эң көп энергоресурстарды ээлөөчүлөрдүн бири. 
Өзүнүн геосаясий кубаттуулугунун параметрлери боюнча эл ара-
лык мамилелердеги көптөгөн процесстерге таасир тийгизе алат. 
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Азыркы мезгилде Орусиянын геосаясий мейкиндигинде улуттар 
аралык (неолибералдык), улуттук-мамлекеттик жана империя-
лык өнүгүү модельдеринин ортосунда күрөш жүрүүдө. 

Орусия. Цивилизациялык код – Орусиянын тагдырындагы 
«географиялык факторлор» катары бир жагынан анын мейкин-
дигинин көлөмү каралса, экинчи жагынан анын руханий максат-
тарынын «кеңдиги» каралат. 

Орусиянын географиясы орус маданиятынын өзүнчө бир 
көрсөткүчү катары каралат. 

Көп ченемдүү коммуникациялык мейкиндиктин кеңдиги 
Орусиянын социалдык-экономикалык өнү гүү сүнүн жана Евра-
зиядагы саясий туруктуулуктун стратегиялык ресурсу болуп 
саналат. Батыштын, Түштүк түн жана Чыгыштын чакырыктары-
на Орусия «чек ара лык абалдардын» жогорку энергетикаларын 
пайдала нууга көңүл бөлүү жөндөмдүүлүгү менен жооп бере алат.

Чек аралык коммуникативдүүлүк – табият жана адам жарат-
кан көп ченемдүү коммуникациялык мейкиндиктин (цивилиза-
циялар жана улуу дарыялар, деңиздин айланасындагы жерлер, 
жарым талаалар, Сахель, оазистер) энергияга толгон чек аралык 
жерлеринин (кургактык-океан деп аталган жээктик аймактар, 
жарылган жерлердин сейсмикалык активдүү зоналары, Завар-
ницкий-Беньёф зонасы, атмосфердик фронттор жана башка та-
бигый жерлер) чыңалуусу. 

Чек аралар геосаясий, геоэкономикалык жана цивилизация-
лар аралык болуп бөлүнөт. Евразиялык цивилизациялардын чек 
аралары жана Дүйнөлүк океандын жээктеги аймагы Жер шары-
нын эң ири объекттери болуп саналат.

Чек аранын мамлекеттин өнүгүүсүнүн стратегиялык ресурсу 
катары каралышы – чек араны географиялык мааниде гана эмес, 
көп ченемдүү коммуникациялык мейкиндиктин жогорку энер-
гияга ээ болгон аймактары деп да түшүнүү керек. Мында негизги 
ченем катары аймактын көлөмү, ошондой эле адамдын акыл-эс 
жана физикалык көрсөткүчтөрү эмес, геосаясий, геоэкономика-
лык, социомаданий, социопсихологиялык жана башка мейкин-
диктердин ортосундагы чек аралык мамиленин энергетикасы 
каралат. Мындай ресурс ар бир өлкөдө бар. Бирок мындай ресурс-
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ту пассионарийлердин саясий эрки ошол өлкөгө жана социалдык 
убакытка мүнөздүү болгон компоненттердин ортосундагы гар-
мониялык байланышты ача алган кезде гана пайдаланууга мүм-
күн болот. Мындай нерсе саясат өнөрү деп аталат. Мындай өнөр 
илгерки гректер мезгилинде эле ачылган. Адамдарды башкаруу 
өнөрүндөгү саясий акылмандуулук деген түшүнүк акыл-эстин 
жогорку денгээлде чыңалуусунун натыйжасы. 

Чек аралык субмаданияттар же маданий-маргиналдык клан-
дар (коомдор, жамааттар) – цивилизациялар аралык диалогтун, 
тактап айтканда жерлердин колонизациялануусунун, элдердин 
мейкиндиктерге жайгаштырылуусунун, табигый чөйрөнүн чар-
балык жактан өздөштүрүлүүсүнүн жана өзгөрүүсүнүн «жанды-
руучу шамы» катары каралат.

Жигердүү ишмердүүлүктүн мындай энергетикалык ресур-
су көп учурда коомдук өнүгүүнүн «локомотиви» катары кызмат 
кылат. Жоготулган ички жана тышкы дүйнөгө болгон кусалык, 
мекенден бөлүнүүнүн жана дүйнө күнөөлөрүнүн азабын тартуу 
жана башка ушул сыяктуу социалдык-психологиялык фактор-
лор жараткыч эмгектин зарыл экендигине ишендирет. Катуу ку-
салыктын пайда болушуна этникалык талаанын башка ритмин 
камтыган социомаданий чөйрөнүн адамга карата таасири себеп 
болот.

Базар фундаментализми – адеп-ахлакка байланыш кан чек-
төөлөрсүз бизнес-ишмердүүлүк. Мындай көрү нүш постсоветтик 
өлкөлөрдө кеңири жайылган жана ал улуттук коопсуздукка чы-
ныгы коркунуч жаратат. 

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) – тарыхчы, эконо-
мист, географ жана философ, евразиячылдык кыймылынын не-
гиздөөчүлөрүнүн жана идеологторунун бири. 1997-жылы Моск-
вада анын «Евразия континенти» деп аталган китеби биринчи 
жолу жарыяланган. Бул китепте окумуштуунун негизги ойлору 
чагылдырылган.

Түндүк – бай Батыш дүйнөсүн, «алтын миллиард» өлкөлөрүн 
билдирген геосаясий түшүнүк. Географиялык жактан алып ка-
раганда бай өлкөлөрдүн көбү Түндүк жарым шарында жайгаш-
кан. Бирок геосаясий жактан караганда Түндүккө Түштүк жарым 
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шарында жайгашкан айрым мамлекеттерди да (Австралия жана 
Жаңы Зеландия) кошушат. Салттуу географиядан айырмаланып, 
дүйнөлүк геоэкономикалык мейкиндикте бардык бай өлкөлөр 
Түндүк деп аталат.

Түндүк-Түштүк – өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкө-
лөрдүн чек араларындагы чыңалууну изилдеген геосаясий кон-
цепция. Түндүктүн чоң эмес демографиялык потенциалын эске 
алганда, анын Түштүк менен тирешүүсү «Дүйнөлүк Арал», «Дүй-
нөлүк Океан» же Борбор жана Периферияда чагылдырылат.

«Сейсмикалык» геосаясий аймактар – калыптанып калган 
геосаясий мейкиндик кулаганда түзүлөт.

Мындай учурда эски саясий, экономикалык жана этникалык 
чек аралар ачылат. Мындай көрүнүштү СССР кулагандан кийин-
ки мезгилден байкоого болот. 

«Түндүк алкак» – академик Н. Моисеевдин Орусия үчүн иш-
теп чыккан геосаясий долбоору. Геосаясий жактан алып караган-
да түндүк алкак үч дүйнөлүк экономикалык жана технологиялык 
өнүгүү полюстары тарабынан түзүлгөн евразиялык үч бурчтук-
та өзгөчө орунду ээлейт. Орусия өзүнүн кыска жана арзан байла-
ныш жолдору бар болгондугу үчүн бул үч бурчтукту бүтүн бир 
нерсеге бириктирет. 

Сепаратизм – кандайдыр бир аймакты бөлүүгө багытталган 
иш-аракеттерди жасоо. 

Ири державалар – башка өлкөлөрдөн күч-кубаты жагынан 
жогору турган дүйнөлүк державалар. Байыркы дүйнөдө Рим 
жана Кытай империялары ири державалар болушкан. Алардын 
кубаттуулугу жана таасирдүүлүгү негизинен субрегионалдык 
деңгээлде чектелген. Ири державалардын функциялары дүйнө-
лүк тартиптин эки полюстук системасына мүнөздүү. ХХ-кылым-
дын ири державалары болгон АКШ жана СССР бир-бири менен 
тирешкен эки системанын согуштук гана эмес, идеологиялык 
жана экономикалык лидерлери да болгон. Советтер Союзу кула-
гандан кийин АКШ улуу держава гана болуп калган. 

Эркин экономикалык аймак – бажы, соода жана өндүрүш жа-
гынан жеңилдиктер берилген аймактар. 

Финансылык капиталдын мааниси көбөйгөн сайын эл ара-
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лык экономикалык мамилелерде банктык аймактар жана офф-
шордук борборлор өнүгө баштаган. Аларда негизги орунду 
мурдагыдай өндүрүш эмес, коммерциялык, финансылык, башка-
руучулук жана камсыздоо ишмердүүлүгү ээлей баштаган. Или-
мий-техникалык прогресс доорунда эркин экономикалык аймак-
тардын кийинки мууну пайда болгон. Алар илимди жана жогорку 
технологиялардын өндүрүлүшүн бириктирген илимий-техника-
лык аймактар же технополистер (технопарктар, технологиялык 
айылдар, инновациялык борборлор). Алгачкы технополис Сан-
Францисконун жанында түзүлгөн (Силикон өрөөнү). 

Эркин экономикалык аймактарда демейде либералдык эко-
номиканын бардык негизги функционалдык типтери бар.

Силикон өрөөнү – жогорку технологиялардын дүй нө лүк по-
люсу, дүйнөдөгү биринчи жана эң ири технополис. ХХ-кылым-
дын 50-жылдарында АКШнын Калифорния штатында Сан-Фран-
циско шаарынын жанында түзүлгөн. Бул жерде университеттик 
илимдин (Стэнфорд университети) жана электрондук, авиакос-
мостук продукцияларды чыгарган фирмалардын биргелешкен 
ишмердүүлүгү уюштурулган. Силикон өрөөнүндө АКШнын улут-
тук дүң продукциясынын негизги бөлүгү калыптанат. Бул нерсе-
ни жогорку деңгээлде өнүккөн өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен 
салыштырууга болот. Силикон өрөөнү бул мамлекет ичиндеги 
мамлекет болуп саналат жана ал дүйнөнүн эң өнүккөн 12 өлкө-
сүнүн катарына кире алат. Силикон өрөөнү – акыл жана капитал, 
бизнесмендер жана программисттер чогулган дүйнө. Ал жерде 
келечектин компьютердик технологиялары жаратылат. Сили-
кон өрөөнү төмөнкү принцип менен жашайт: «Кудай сыяктуу жа-
ратуу, падыша сыяктуу башкаруу жана кул сыяктуу иштөө». 

Симметриялык мамилелер – эл аралык мамилелердин бир 
түрү. Мындай мамилелерде бир өлкөдөгү окуялар башка өлкө-
нүн ички саясатында чагылдырылат. АКШда бийликке Респуб-
ликалык партиянын келиши Орусиядагы еврей бизнесине ка-
рата чабуул жасалышына алып келген. Анткени Республикалык 
партияда еврей лоббисинин таасирдүүлүгү чектелген. Мындай 
нерсе Демократиялык партия учурунда мүмкүн болмок эмес, 
анткени бул партияда еврейлер негизги орунду ээлейт. 
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Мамлекеттин системдик кризиси – Н.Моисеевдин аныктама-
сы боюнча коомдогу саясий, экономикалык жана социалдык кри-
зистин жыйындысы. 

Саясий элитанын державанын кызыкчылыктарын өздөрү-
нүн жеке жана корпоративдик кызыкчылыктарынан жогору 
койгон мамлекеттик ишмерлердин деңгээлине көтөрүлө алба-
гандыгы. Негизинен люмпендик психологияны карманган улут-
тун өз кадырын жоготуусу.

«Батыштын өлүмү» – батыштык же христиандык цивилиз-
циянын өлүү же кыйроо сценарийи. Батыш өлкөлөрүнө жана 
АКШга иммигранттардын агылышынын катастрофалык кесе-
петтери божомолдонууда. 

БУУнун божомолуна ылайык 2050-жылга чейин Жер шары-
нын калкынын 10%-ын гана европалыктар түзүп калат.

БУУнун Коопсуздук Кеңеши – БУУнун туруктуу иштөөчү ор-
гандарынын бири. БУУнун уставына ылайык Коопсуздук Кеңе-
шине эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча 
негизги жоопкерчилик жүктөлөт. Бул орган дүйнөлүк тынчтык-
ка коркунуч жаратуучу ар бир нерсени аныктап, тынчтыкты 
жана коопсуздукту сактоо чараларын көрөт. Бул органга 15-өлкө 
мүчө болуп кирген. Алардын арасында 5-туруктуу мүчөлөрү бар 
(АКШ, Улуу Британия, Кытай, Франция, Орусия). БУУнун генерал-
дык Ассамблеясы бул органга дагы 10-убактылуу мүчөнү 2-жыл-
дык мөөнөткө шайлайт. Коопсуздук Кеңешинин процедуралык 
эмес маселелер боюнча чечимдери анын туруктуу мүчөлөрүнүн 
макулдугунун негизинде кабыл алынат жана алар БУУга мүчө 
болгон бардык мамлекеттер үчүн милдеттүү.

Европа Кеңеши (ЕК) – 1949-жылы 10-батыш европалык өлкө 
тарабынан негизделген өкмөттөр аралык уюм. Анын негизги 
максаттарынын арасында төмөнкүлөр бар: адам укуктарын жана 
плюралисттик демократияны коргоо жана бекемдөө; улуттук аз-
чылыктарга, ксенофобияга, айлана-чөйрөнү коргоого жана баш-
ка нерселерге байланышкан көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө; 
европалык маданияттын өзгөчөлүгүн бекемдөө. Европа Бирли-
гинин жана бардык континенттин көпчү лүк өлкөлөрү Европа 
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Кеңешине мүчө. Уюмдун бюджети ар бир мүчөнүн салымынын 
эсебинен калыптанат.

Эл аралык мамилелер боюнча кеңеш (CFR) –АКШнын саясий 
элитасынын калыптануусуна таасир тийгизген эң таасирдүү аме-
рикалык бейөкмөт уюм. Улуттук чек аралардын жоюлушун жана 
глобалдык саясий жана экономикалык процесстерди башкара 
ала турган Дүйнөлүк Өкмөттүн түзүлүшүн колдойт. Бул уюм Рок-
феллерлердин үй-бүлөсүнөн чыккан банкирлер тобу тарабынан 
түзүлгөн. Кеңешти 1917-50-жылдарда И. Боумен жетектеген. Бул 
киши америкалык либералдык интернационализм геосаясатын 
теориялык жактан негиздеген. 

1973-жылы аталган Кеңеш тарабынан «Үч тараптуу комис-
сия» түзүлгөн. Бул комиссия Батыштын стратегиялык пландаш-
тыруу боюнча штабы болуп калган. Кеңеш 1922-жылдан баштап 
«ForeignAffairs» деп аталган журналды чыгара баштаган. Бул 
журнал эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү эң кадырлуу жур-
налга айланган. 

Советтик геосаясат – советтик геосаясат лениндик жана 
сталиндик болуп бөлүнөт. Лениндик геосаясий долбоордун не-
гизине дүйнөлүк пролетардык революция идеясы коюлган. Ста-
линдик геосаясат Советтер Союзун геосаясий жактан кубаттуу 
кылуу жана социалисттик лагерьдин жалпы аймагын кеңейтүү 
зарылдыгына негизделген. Ушул эки ар түрдүү жол мамлекет 
жетекчилеринин расмий эмес наамдарында чагылдырылган. 
Ленинди «дүйнөлүк пролетариаттын башчысы» деп аташса, Ста-
линди «элдердин атасы» деп аташкан. Советтик мамлекеттин 
ушул жетекчилерден кийинки жетекчилеринин геосаясий ой жү-
гүртүүсү болбогондуктан алар мамлекеттин күчүн бийлик үчүн 
күрөшүүдө пайдаланышкан.

Советтик цивилизация – Коммунисттик партиянын жетекчи-
лиги астында жана өтө көп адамдардын курмандыктары менен 
түзүлгөн советтик коом. Советтик коомдо жашаган адамдар ан-
ча-мынча социалдык кепилдиктерге ээ болушканы менен (бекер 
медицина, турак-жай, билим ж.б.) экономикалык кадыр-баркка 
ээ болушкан эмес жана өз алдынча ой жүгүртө да алышкан эмес. 
Мурдагы Советтер Союзунда салттуу коом бузулуп, бирок жа-
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рандык коом да курулган эмес. Жок кылынган жамааттардын, 
социалдык топтордун, ошондой эле алсызданган үй-бүлөнүн 
ордун «партия», «профсоюз» жана «комсомол» сыяктуу коомдук 
бирикмелер ээлеген. СССРдын мураскери болуп калган Орус им-
периясы АКШдан айырмаланып Алыскы Чыгышта экономика-
лык жана технологиялык форпост кура алган жок. Натыйжада ал 
Азиядагы геосаясий таасирдүүлүгүн жоготуп, өлкө аймагынын 
бүтүндүгүнө коркунуч жараткан.

Америка Кошмо Штаттары. Геосаясий код – Советтер Союзу 
кулагандан кийин АКШ дүйнөдөгү жалгыз ири держава болуп 
калган жана бир аз убакыттан кийин ал дүйнөгө үстөмдүк кыла 
баштаган. Америкалык согуштук-саясий жана экономикалык 
империя дүйнөнү өзүнүн ыктыяры боюнча глобализациялап, 
эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийгилишип, калып-
танып калган дүйнөлүк тартипти жарган. 

АКШнын экономикасы дүйнөдөгү эң чоң экономика болуп 
саналат. Америка дүйнөнүн бардык байлыктарынын 35% – ын 
ээлейт, дүйнөлүк базарларга таасир тийгизип, ишкерлик жи-
гердүүлүктүн жарымын көзөмөлдөйт. АКШ маалыматтык тех-
нология, жарнама, маркетинг жана фондулук биржа чөйрөсүндө 
баарын өзүнүн артында калтырат. Бирок акыркы 50-жылдын 
ичинде АКШнын дүйнөлүк ИДПдагы (ВВП) үлүшү 6%-га төмөн-
дөп, 21%-ды түзгөн жана болжол менен Европа Бирлигинин үлү-
шүнө (20%) барабар. АКШ товарларды жана тейлөө кызматта-
рын экспорттоо (14%) жагынан ЕБдан (36%) артта турат. 

«Европа Кошмо Штаттары» – АКШнын экономикасындай эко-
номикага ээ боло турган «Жалпы европалык үй» куруу жөнүндө 
идея. Бул идея батыш европада пайда болгон жана ал атлантика-
лык өнүгүү моделине негизделген. Ал эми атлантикалык модель 
жарандык коомдун мамлекеттин камкордугунан чыгуусу керек 
экенин талап кылган америкалык революцияга барып такалат. 
Экинчи Дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин У. Черчилль 1946-
жылы 19-сентябрьда Цюрихте сүйлөп жатып, коомду европалык 
интеграцияга чакырган. «Атлантикалык» федерализм идеясы 
кийинчерээк батыш европалык стратегияга айланган. Бул стра-
тегия АКШдан айырмаланып мамлекеттердин биригүүсүнө эмес, 
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жарандык коомдорду жалпы абалга келтирүүгө жана Европанын 
экономикалык, бажы жана валюталык бирлигин бара-бара Евро-
па аймактарына айландырууга артыкчылык берет.

Дүйнөнүн түзүлүшү тууралуу заманбап диний доктриналар 
– глобалдык көз караш түзүү боюнча теориялар (мисалы, ба-
хаизм). Кытайда массалык, мистикалык жана айбаттуу Фалунь 
(Будданын Мыйзамдары) илими күч алууда. 

Социал-дарвинизм – Дарвинизм теориясынын социалдык 
илимдерде жана геосаясий теорияларда пайдаланылуусу. Бул 
теория географиялык детерминизм теориясы сыяктуу эле салт-
туу геосаясаттын негиздеринин бири болуп саналат. Социалдык 
жана биологиялык организмдердин ортосунда аналогия жүргү-
зөт. Табигый тандалуу жана жашоо үчүн күрөшүү теориясын сая-
сий системаларга да карата колдонот.

Социалдык стратификация – П.Сорокиндин аныктамасы 
боюнча калкты иерархиялык ранг боюнча таптарга жиктөө. 

Бул теориянын маңызы укуктардын жана привилегиялар-
дын, жоопкерчиликтердин жана милдеттердин, ошондой эле 
бийликтин жана таасирдин тиги же бул коомчулуктун мүчөлөрү-
нүн арасында тең эмес бөлүштүрүүдө жатат. Социалдык страти-
фикация төмөнкү үч чөйрөдө байкалат: экономикалык, саясий, 
профессионалдык.

Социалдык өнүгүү – А.Тойнбинин аныктамасы боюнча 4-тен-
денциясы бар: архаизм, футуризм, четтөө жана өзгөрүү. Архаизм 
бул өткөн мезгилге кайрылуу аракети (мисалы, коммунисттер-
сталинчилер); футуризм – жарык келечекке ишенүү (неокомму-
нисттер, социалисттер); четтөө – чындыктан кетүү же качуу де-
генди билдирет; өзгөрүү – куткарылууну руханий дүйнө аркылу 
табуу.

Социомаданий чек ара – цивилизациялык геосаясатта көп 
ченемдүү коммуникациялык мейкиндиктин конфликттик түзү-
мү аркылуу өнүгүүнүн стратегиялык ресурсу. Табигый ресурс-
тардан айырмаланып, социомаданий чек ара ыйык эрк аркылуу 
гана ишке ашырылуусу мүмкүн.

Спайкмен Николас (1893-1943) – 1930-1940-жылдардагы 
америкалык геосаясаттын көрүнүктүү теоретиги. Спайкмен Ни-
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колас – адмирал Мэхендин теориясын улантуучу. Ал Йель уни-
верситетиндеги эл аралык мамилелер Институтун жетектеген. 
Геосаясатты улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгында натый-
жалуу эл аралык саясатты иштеп чыгууга мүмкүндүк берүүчү 
аналитикалык ыкма катары караган. Анын 1944-жылы жарыя-
ланган 

«Дүйнөнүн географиясы» деп аталган китебинде «Хартлен-
Римленд» геосаясий теориясынын негизги жоболору баяндал-
ган. Бул окумуштуу «америкалык Хаусхофер» деген атка конгон.

Ортонку океан – Н.Спайкмендин термини. Бул тер мин Атлан-
тикалык океанды Европа жана Түндүк Америка үчүн бирдиктүү 
геосаясий мейкиндик деп көргөзөт.

«Ортонку Европа» (Mitteleuropa) – Германиянын өз аймагын 
кошуналарынын эсебинен кеңейтүүгө, ошондой эле Жер орто-
лук деңизге жана Жакынкы Чыгышка чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болууга умтулуусун чагылдырган борбордук-европалык геосая-
сий концепция. 

Стратегиялык борбор (дүйнөлүк шаар) – дүйнөлүк деңгээлде 
локализацияланган геосаясий полюс. 

Дүйнөлүк геосаясий мейкиндикте – Вашингтон, ал эми ке-
лечекте балким Пекин. Дүйнөлүк геоэкономикалык мейкиндик-
теги дүйнөлүк финансылык борборлор – Нью-Йорк, Франкфурт, 
Токио, Шанхай. СССР кулагандан кийин Чыгыш Европада дүйнө-
лүк шаар болуп Москва эсептелет.

Стратегиялык товар – Энергетикалык жана азык-түлүк чий-
ки заты, жабдуулар, технологиялар, ноу-хау жана башка товар-
лар. Мындай товарлардын экспорттолуусу көзөмөлгө алынып, 
чектелет же улуттук коопсуздукка зыян тийгизбөө максатында 
алардын экспорттолушуна тыйуу салынат.

Стратегиялык шериктештик – мамлекеттердин жана элдер-
дин кызыкчылыктарынын жана узак мөө нөт түү максаттарынын 
жалпылыгы же жакындыгы. Бир-бирине ыктыярдуу көз каран-
дылыкты, бир-бирин терең билүүнү жана сыйлоону, ошондой 
эле тең укуктуулук менен өз ара жардамдашууну талап кылат. 
Мамлекеттердин ортосундагы маанилүү саясий жана экономи-
калык кызматташтык жөнүндө эл аралык келишимдер.
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Стратегия – мамлекеттин узак мөөнөттүү максаттарга же-
түүгө багытталган чоң масштабдуу чечимдерин камтыган систе-
ма. Эл аралык мамилелерде дагы бир түшүнүк кеңири пайдала-
нылат. Бул – стратегиялык шериктештик.

Цивилизациялардын кагылышуусу – америкалык саясат таа-
нуучу Сэмюэл Хантингтондун эки полюстук дүйнө кыйрагандан 
кийин христиандык жана мусулмандык цивилизациялардын ка-
гылышуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө концепциясы. 

Этномаданий регионализмге байланышкан жана этностор 
аралык маргиналдык конфликттердин пайда болуу тенденция-
сы салттуу адеп-ахлактагы, тарыхтагы жана маданияттагы те-
рең айырмачылыктарга байланыштуу. Хантингтондун пикирин-
де, Батыштын үстөмдүгү аяктап жатат. Батыш маданияты жана 
баалуулуктары бүткүл дүйнө үчүн универсалдуу боло албайт. 
Аны универсалдуу кылууга аракеттенүү өтө оор кесепеттерге 
алып келиши ыктымал.

Түштүк менен Түндүктүн кагылышуусу – бай Түндүк менен 
(«алтын миллиард») кедей Түштүктүн («миллиард жумушсуз-
дар») тирешүүсү. 

Маалыматтык революция жана СССРдын кулашы Түштүктү 
жарыла турган килейген идишке айландырган. Ушул эки окуя-
дан кийин миллиондогон адамдар бай өлкөлөргө көчө баштаган. 
Бай Батышка каршы куралдуу террорду колдогондордун пайда 
болушуна түрткү берген жагдайлар калыптанган. Мындай тер-
рор диний фундаментализмге жана мафиоздук капиталга негиз-
делген. Советтер Союзунун кулашы Батыш менен Чыгыштын 
ортосундагы балансты бузуп, христиандык цивилизациянын со-
гуштук-саясий кубаттуулугун күчөткөн.

Балтия өлкөлөрү. Геосаясий код – Балтия аймагынын көз ка-
рандысыз өлкөлөрү – Литва, Латвия жана Эстония Батыш Европа 
менен ийгиликтүү жуурулушууда. Мурда советтик республика-
лар болгон бул үч өлкөнүн баары тең 2004-жылы майда Европа 
Бирлигине мүчө болуп киришкен. Негизинен католиктер ме-
нен протестанттар жашаган бул өлкөлөр кайрадан батыштык-
христиандык конфессионалдык мейкиндикке кайрылышкан. 
НАТОнун жана Европа Бирлигинин Балтиялык-Адриатикалык 
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геосаясий форпосту жакынкы келечекте Батыш жана Чыгыш Ев-
ропанын ортосундагы жаңы «темир пардага» айланышы ыкты-
мал.

Социалдык өнүгүүнүн стратегиялык ресурсу – көп ченемдүү 
коммуникациялык мейкиндиктин чек аралык жараткыч энерге-
тикасы.

Алдын ала сокку берүү стратегиясы – ядролук конфликтте 
күтүлбөгөндүктү пайдалануу, душманга биринчи болуп сокку 
берүү. Кансыз согуш мезгилинде АКШнын жана СССРдын негиз-
ги согуштук доктринасы болгон. Азыркы мезгилде бул стратегия 
АКШда кайрадан жанданып, «жамандыктын» геосаясий өзөгү 
деп эсептелинген өлкөлөргө карата пайдаланылат.

Субсидиардуулук принциби – коомдук мамилелерде адам 
укуктарынын жана кызыкчылыктарынын бардык коомдордун 
же жамааттардын укуктарынан же кызыкчылыктарынан жогору 
туруусу. 

Эгемендүүлүк – мамлекеттин ички жана тышкы иштеринде-
ги көз карандысыздык.

Эгемендүү мамлекет (мамлекет-улут) – эл аралык мамиле-
лердин жана дүйнөлүк саясаттын негизги субъекти же каты-
шуучусу. 

Мамлекет коомду саясий жактан уюштуруунун негизи болуп 
саналат. Башкаруу түрү боюнча мамлекет монархия жана рес-
публика болуп бөлүнөт, ал эми түзүлүшү боюнча – федеративдик 
жана унитардык мамлекеттер болуп бөлүнөт.

Демократиянын султандык модели – айрым бир жаңы көз ка-
рандысыз мамлекеттердин жана постсоветтик мейкиндиктеги 
орус автономияларынын өзгөргөндүгүнүн натыйжасы. Мындай 
өнүгүү моделинде бийликке президенттер (заманбап мааниде) 
же султандар жана хандар (орто кылымдык мааниде) демокра-
тиялык жол менен келип, казнанын жакырдыгына карабастан 
элге мамлекеттик жеңилдиктерди берип же жергиликтүү кор-
поративдик топторго алардын бийликтегилерге берилгендиги 
жана шайлоо учурунда материалдык жардам бергендиги үчүн 
мыйзамсыз түрдө баюуга уруксат беришет.
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Суперэтнос – Л.Н.Гумилевтун аныктамасы боюнча кандай-
дыр бир ички руханий туугандыгы, психологиялык окшоштугу 
жана бир-бирин жактыруу (комплиментардуулук) аркылуу бай-
ланышкан (консолидацияланган) элдер. Суперэтностун курагы 
1200-1500-жыл деп бааланат.

Жашыруун коомдор – саясий, ишкердик (экономикалык), ди-
ний-мистикалык, интеллектуалдык жана башка уюмдар. Миса-
лы, масон ложалары, студенттик бир туугандык ж.б. Интеллект-
ке (акылга) жана капиталга негизделген батыш-христиандык 
цивилизацияда олигархтардын жана интеллектуалдардын дүй-
нөлүк клубдары (масондук ложалар жана ордендер) кеңири жа-
йылган. Алардын ишмердүүлүгүнүн негизинде дүйнөлүк жашы-
руун келишим же бирлик теориясы жатат. Бул теорияга ылайык 
дүйнөнү Капитал жана Интеллект башкарат. Саясатчылар жал-
данма жумушчулар болуп саналат жана аларга саясий бийлик-
тин чокусуна убактылуу жетүү үчүн жарнама керек. Капиталдын 
жана Интеллектин өкүлдөрү мындай жарнамага муктаж эмес.

Тактика – мамлекеттер дүйнөлүк саясат жүргүзүү же дүйнө-
дө өзгөчө орунга ээ болуу үчүн ар түрдүү стратегияларды жана 
тактикаларды пайдаланышат. Геосаясий адабиятта тактика де-
ген түшүнүк мамлекеттин стратегиялык милдеттерин (доктри-
наларын) камсыздоого багытталган саясий технологияларды 
билдирет.

Талибан – 1994-жылы пайда болгон экстремисттик диний-
саясий кыймыл. 1996-жылдан 2001-жылга чейин Афганистанда 
бийликте турган. Бул кыймылдын жетекчилиги Афганистанда-
гы афган качкындарынын лагерьлеринен чыккан адамдардан 
жана медреселердин мурдагы студенттеринен турган. Бул кый-
мыл АКШнын Чалгындоо Башкармалыгы жана Пакистандын со-
гуштук чалгындоо башкармалыгы тарабынан колдоого алынган.

Талассократия (грек тилинен: talassa –деңиз kratos – бийлик) 
– согуш-деңиз жана соода флоттору бар мамлекеттердин деңиз-
дик кубаттуулугу.

Бажы биримдиги – катышуучу же мүчө мамлекеттер үчүн 
бирдей салык тартиптери жана тарифтери каралган келишим.
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Тейлор П. Ж. – Британиялык географ,геосаясаттагы геоэко-
номикалык багытты негиздөөчүлөрдүн бири. 1982-жылдан баш-
тап чыга баштаган «Саясий география» деп аталган эл аралык 
журналды негиздөөчүлөрдүн бири жана алгачкы редактору. 

Тейлор П. Ж. эл аралык мамилелер системасында абсолют-
тук лидерлер болуп саналган мамлекеттердин геосаясий гегемо-
ниясын же үстөмдүгүн изилдеген.Тэйлор «геосаясий код» деген 
түшүнүктү кеңири пайдаланган. Геосаясий код деген түшүнүк 
өзүнө мамлекеттин улуттук кызыкчылыктарын, таасир чөйрө-
сүн, кошуна өлкөлөр менен болгон мамилелерин жана тышкы 
дүйнө менен болгон байланыштарынын бардык географиялык 
спектрин камтыйт. Окумуштуу илимге дүйнөлүк тартиптин өз-
гөрүүсүндөгү геосаясий динамика деген түшүнүктү киргизип, 
саясаттын глобалдык, улуттук-мамлекеттик жана жердик дең-
гээлдерин органикалык түрдө байланыштырып, Валлерстайн-
дын «дүйнөлүк-системдик» теориясын тереңдеткен.

Телекоммуникациялар – маалыматтарды жайылтуунун же 
билдирүүнүн санариптик жолдоруна, ошондой эле байланы-
шуунун булалуу-оптикалык жана космостук каналдарына негиз-
делген байланыш каражаттары. Телекоммуникация мамлекет-
тин эң маанилүү стратегиялык ресурстарынын бири.

Теллурократия (грек тилинен: tellus –жер kratos – бийлик) – 
ачык деңиздерден алыс жайгашкан мамлекеттердин континен-
талдык кубаттуулугу.

Көмүскө социалдык мамилелер – адамдын пара алуу же бий-
ликтегилерге берилип кызмат кылуу аркылуу социалдык стату-
сунун жогорулашы жана мамлекеттин эсебинен байышы. 

Көмүскө социалдык мамилелер Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн 
улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратуучу жана православдык 
цивилизациянын кыйрашына алып келе турган негизги нерсе 
болуп саналат.

Көмүскө экономикалык мамилелер – салыктарды төлөөдөн 
качуунун жана криминалдык экономика жүргүзүүнүн экономи-
калык «модели».

«Алтын миллиард» теориясы – «тандалган элдер» жөнүн-
дө заманбап европоцентристтик теория. Бул теорияга ылайык 
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«тандалган элдерге» Жер шарында привилегиялуу (башкалар-
га караганда артыкча укугу бар) жашоого кепилдик берилген, 
ошондой эле постиндустриалдык өлкөлөрдүн миллиарддаган 
калкына улуттар аралык капиталдын кызыкчылыктары үчүн 
кызмат кылган калган адамзат каршы турат.

Деңиз кубаттуулугу жөнүндө теория – бул теория деңиз дер-
жаваларынын континенталдык державалардан артыкчылыгы 
тууралуу идеяны сунуштаган америкалык адмирал жана тарых-
чы Алфьред Мэхендин эмгектеринде баяндалган. Деңиз кубат-
туулугу – өлкөлөрдүн жана элдердин тарыхый тагдырларын 
аныктоочу фактор. Улуу Британиянын ХIХ-кылымдын аягында 
дүйнөгө үстөмдүк кылуусу дал ушул факторго байланыштуу. Де-
ңиз кубаттуулугунун негизги шарттары өлкөнүн географиялык 
абалына, анын табигый ресурстарына жана климаттарына, анын 
жээк аймактарынын узундугуна, калкынын санына, улуттук 
мүнөзүнө жана мамлекеттик түзүлүшүнө байланыштуу. Ушул 
факторлордун баары кошулганда деңиз кубаттуулугунун төмөн-
күдөй формуласы түзүлөт: аскердик флот + соода флоту + согуш-
деңиз базалары.

Деңизге ээ болуу жеңишке алып келерин ачык көргөзүү 
үчүн адмирал Рим империясын мисал катары келтирген. Автор 
өзүнүн китебинде Америка Кошмо Штаттарына өзгөчө көңүл 
бөлгөн: АКШнын ички аймактары өнүккөн коммуникациялык 
тармактар аркылуу бир-бири менен бекем байланышкан, ал эми 
Тынч океан «эң начар чек ара» катары өлкөнү ыктымал душман-
дардан алыстаткан. Мэхен АКШ эң кубаттуу деңиз державасына 
айланышы зарыл деген ойду негиздеген.

Теософия – универсалдык дин тууралуу доктрина. XIX-кы-
лымдын аягында жана XX-кылымдын башында батыш өлкөлө-
рүндө, Индияда жана Орусияда бул теорияны кармангандардын 
саны абдан көбөйгөн. «Теософиялык коомдун» негиздөөчүсү 
Елена Блаватская адамды өзүнө кубаттуулугу боюнча өтө чоң 
космостук энергияны чогулта ала турган «макрокосмостун мик-
рокосмосу» деп атаган. Теософия теориясы адамзатка руханий 
энергиянын түгөнбөс булактарынын негизинде дүйнөнүн уни-
версалдуу түзүлүшүн сунуштайт.
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«Поссибилизм» теориясы – француз окумуштуусу Видаль де 
ла Блаштын геосаясий теориясы. Бул теорияга ылайык адам та-
бияттын (географиялык абалдын) «уктап жаткан энергиясын» 
мамлекетти оптималдуу түрдө өнүктүрүү үчүн пайдаланышы 
керек. Кадимки өлкөлөрдөн айырмаланып өзүнүн табигый жана 
социомаданий кодун натыйжалуу түрдө пайдаланган мамлекет 
тууралуу түшүнүктөрдөн турат. 

Поссибилизм геосаясий идеялардын өнүгүүсүндө чоң мил-
детти аткарып, салттуу геосаясаттын географиялык детерми-
низм теориясын жеңүүгө түрткү берген.

Постиндустриалдык коом теориясы – индустриалдык коом 
жөнүндө концепциянын жана экономикалык өнүгүүнүн баскыч-
тарынын андан аркы өнүгүүсү. Бул теорияга ылайык экономи-
када тейлөө кызматы артыкчылыкка ээ болуп, университеттер 
жана изилдөө борборлору жаңы коомдун маанилүү институту 
болуп калды. Бийлик капиталисттик олигархиядан жана кор-
порациялардан чечимдерди кабыл алуунун жаңы технология-
ларына ээ болгон технократиялык элитага өтүүдө. Постиндуст-
риалдык коомдо жеке менчик табияты өндүрүш каражаттарына 
айланат. Салттуу жеке менчик өз маанилүүлүгүн жоготуп, анын 
ордун жеке адамдын акыл эмгегине негизделген интеллектуал-
дык жеке менчик ээлейт.

Социалдык стратификация жөнүндө теория –америкалык 
окумуштуу Питирим Сорокиндин теориясы. 

Ага ылайык чексиз экономикалык прогресстин көптөгөн та-
рыхый «мыйзам ченемдүүлүктөрү» натыйжасыз болуп калган. 
Дүйнөдөгү саясий, экономикалык жана башка процесстер, ми-
салы, монархиядан республикага, диктатурадан демократияга 
өтүү же булардын тескери процесстери дайыма бир багытта жүр-
бөйт, башкача айтканда абсолюттук тенденция эмес.

«Хартленд» теориясы – англиялык окумуштуу Х. Маккин-
дердин теориясы. Бул теориянын негизги маңызы дүйнөлүк 
тарыхты континенталдык жана океандык державалардын орто-
сундагы конфронтация катары кароодо турат. Маккиндер мам-
лекеттин дүйнөдөгү жакшы же ыңгайлуу абалын анын ыңгайлуу 
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географиялык мейкиндиги менен гана эмес, анын өзүнүн геосая-
сий жана согуштук-стратегиялык мүнөздөмөлөрү боюнча плане-
тада борбордук абалды ээлегендиги менен да түшүндүргөн. 

Ал өзүнүн геосаясий билимине таянып, планетанын эң ың-
гайлуу жана жакшы борбору – Евразия экенин, ал эми Евразия-
нын борбору – «жердин жүрөгү» – Хартленд экенин айткан. Мак-
киндер планетардык мейкиндикти борборлош айланалардын 
системасы түрүндө көргөзүп, «Дүйнөлүк аралдын» чек арала-
рында жайгашкан Хартлендке Азияны, Африканы жана Европа-
ны кошкон. Бул системанын борборуна ал «тарыхтын география-
лык өзөгүн» же «борбордук ареалды» жайгаштырган.

«Хартленд – Римленд» теориясы – америкалык геосаясатчы 
теоретик Н. Спайкмендин теориясы. Спайкмен Евразиялык кон-
тиненттин батыш тарабынан чыгышка карай созулган «четтеги 
ички жарым ай» тилкесин Евразиялык «Римленд» деп атаган 
(англис тилинен: rim – чет, кыр, жээк; land – жер). Улуу Британия-
дан баштап Жапония жана Охота деңизи менен аяктап, түндүк 
жана түштүк континенттеринин арасынан өткөн мейкиндикти 
ал дүйнөнүн улуу деңиз жолдорун көзөмөлдөөгө мүмкүндүк бер-
ген геостратегиялык аймак катары караган. Спайкмендин пики-
ринде, дүйнөлүк гегемонияга алып баруучу жол Маккиндер айт-
кандай «Хартлендде» эмес, «Римлендде» жатат. Маккиндердин 
теориясын жана формуласын ал өзүнүн «Римлендке ээлик кыл-
ган өлкө Евразияга ээлик кылат, ал эми Евразияга ээлик кылган 
өлкө дүйнөнүн тагдырын өз колуна алат» деген теориясы менен 
алмаштырган.

Территориялык кубаттуулук тууралуу концепция –В.Семе-
нов Тянь-Шанскийдин «Орусиянын кубаттуу аймакка ээлик кы-
луусу жөнүндө» (1915) деп аталган эмгекте баяндалган теория-
сы. Ал АКШ менен Орусияга мүнөздүү болгон «деңизден деңизге 
чейин» деп аталган континенталдык геосаясий системанын ар-
тыкчылыктарын белгилеген.

Бийлик кылуу технологиясы – көп ченемдүү комму никация-
лык мейкиндикке ээ болуунун бир түрү. Аймак ты басып алуу, ко-
шуп алуу жана ээ болуу болуп бөлүнөт.
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Технополис – жогорку технологияларды жаратуунун жана 
өндүрүүнүн эркин аймагы. Мындай аймакта интеллект жана ка-
питал чогултулган. 

Арнольд Тойнби (1889-1975) – англиялык тарыхчы жана со-
циолог, тарых философиясынын «устундарынын» бири, тары-
хый өнүгүү теориясынын автору. Ал өзүнүн 12-томдон турган 
«Тарыхты аңдоо» деп аталган эмгегинде (1934-1961) адамзат-
тын тарыхы бир же жалпы экенин четке каккан. Арнольд Тойнби 
маданияттардын ортосундагы мейкиндик жана убакыт байла-
ныштарынын социалдык жана психологиялык натыйжаларын 
карап чыгып, «Чакырык-Жооп» деп аталган цивилизациялык 
теорияны сунуштаган. Тарыхты аңдоону ал адамзаттын өзүн өзү 
аңдоосу деп эсептеген.

Тоталитаризм (латын тилинен: totalis – бүтүн, жалпы) – зор-
дук-зомбулук менен мүнөздөлгөн саясий бийлик системасы. 
Мындай системада коом бийликтеги элитага (жетекчиге же фю-
рерге) толук бойдон баш ийет. Авторитардык мамлекеттин бир 
түрү. Мында коомдук жашоонун бардык чөйрөлөрү бийлик тара-
бынан көзөмөлдөнөт. 

Чек аралар аралык кызматташуу – мамлекеттердин чек ара-
лык аймактарынын бир-бири менен экономикалык жуурулу-
шуусунун же интеграциясынын бир түрү. Европада кеңири жа-
йылган.

Улуттар аралык корпорациялар (УК) – дүйнөлүк чарбанын 
негизин же өзөгүн түзгөн эл аралык ишкердик бирикмелер. 

УКлардын көпчүлүгү Америкадан, Европадан жана Жапония-
дан чыккан. Ири УКлардын көбү өздөрүнүн ишмердүүлүгүн эчак 
эле улуттук бизнестин чегинен тышкары жайылтышкан. УКлар 
өздөрүнүн экономикалык кубаттуулугу боюнча көптөгөн мам-
лекеттерден жогору турат. Мисалы, жапониялык «Митсубиши» 
корпорациясы өзүнүн чыгарган продукциясынын көлөмү боюн-
ча болгону 21-мамлекеттен гана артта турат. 

Трансформация (транзит) мезгили –заманбап эл аралык ма-
милелердин мүнөздөмөсү. Эки полюстук дүйнөлүк тартиптен 
бир-бирине каршы келген глобализациялык процесстер менен 
коштолгон жаңы системага өтүү (өзгөрүү, айлануу).
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Эл аралык экономикалык мамилелердин трансформациясы 
(өзгөрүүсү) (ЭЭМТ) – мурда мындай процесстин негизин соода 
жана өндүрүш түзгөн. Азыркы мезгилде валюталык-финансы-
лык мамилелер алдыда келе жатат. Капиталдын өндүрүштөн 
агып чыгуусу жана банктардын эл аралык экономикалык бирик-
мелердин борборуна айлануусу байкалууда. 

Үчүнчү дүйнө (Түштүк) – негизинен геосаясий Түштүккө 
таандык болгон начар өнүккөн мамлекеттер. 1955-жылдагы 
Бандунг конференциясында Түндүккө альтернатива катары өнү-
гүп келе жаткан өлкөлөрдүн кыймылы пайда болгон. Ошентип 
Түштүк – дүйнөлүк тартиптин жаңы элементи же бөлүгү катары 
карала баштаган. Эки полюстуулуктун ордуна үч полюстуулук 
сунушталган: Батыш – Чыгыш – Түштүк.

Үч тараптуу Комиссия – Батыштын стратегиялык пландаш-
тыруу боюнча пландарын ишке ашыруучу эл аралык мондиа-
листтик уюм. 

1973-жылы Американын эл аралык мамилелер боюнча Ке-
ңеши тарабынан түзүлгөн. Уюмдун негизги максаты – дүйнөлүк 
экономиканын үч алпы болуп эсептелген өлкөлөрдүн (АКШнын, 
Европа өлкөлөрүнүн жана Жапониянын) олигархтарын бирикти-
рип, АКШнын жетекчилиги алдындагы «жаңы дүйнөлүк тартип-
ти» орнотуу. Бул уюм өз максатына жетүүнүн бир нече вариант-
тарын З. Бжезинскийдин жетекчилиги астында иштеп чыккан. 
Алардын бири конвергенция идеясы. 

«Тэтчеризм» жана «рейганизм» – инфраструктура (жол кат-
ташы, байланыш жана энергосистема), билим берүү, илим, тыш-
кы соода жана саясаттан тышкары бардык чөйрөлөрдүн менчик-
тештирилүүсү жана бардык чөйрөлөрдүн мамлекет тарабынан 
жөнгө салынуусунун жокко чыгарылуусу. 

Украина. Геосаясий код – Түштүк-Чыгыш Европадагы мамле-
кет. Украина көз карандысыздыкка ээ болгондон кийинки жыл-
дарда ядролук держава статусун жоготкон. 

Украина орто өнүккөн өлкөдөн дүйнөлүк саясаттын жана 
экономиканын маргиналына айланган.

Туруктуу өнүгүү концепциясы – коомду жана экономиканы 
гуманизациялоо, Жер шарынын табигый ресурстарын адамзат-
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тын кызыкчылыктары үчүн натыйжалуу пайдалануу, жарандык 
укуктарды коргоо, ошондой эле кирешелерди жана капиталдар-
ды тең бөлүштүрүүнүн негизинде калкты социалдык жактан 
коргоо принциптерине негизделген социалдык-экономикалык 
өнүгүүнүн үчүнчү жолу. 

Фашизм (италия тилинен: facsismo – бир тутам, бирикме) – 
тоталитардык типтеги социалдык-саясий кыймыл, идеология 
жана мамлекеттик режим. Мындай системада демократиялык 
баалуулуктарга жана институттарга «башчынын же жетекчи-
нин» кадыр-баркына жана массалык саясий партиясына негиз-
делген катуу режим каршы коюлат. Фашизмге айрым улуттук же 
социалдык топторго каршы массалык террор мүнөздүү.

Формациялык теория – коомдук өнүгүү фазасынын төмөнкү 
баскычтан жогорку баскычка өтүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгү 
жөнүндө теория.

Фундаментализм (латын тилинен: fundament – негиз же пай-
дубал) – турмуштун «чыныгы» негиздери тууралуу теория. Фун-
даментализм радикализмди, диний, улуттук же башка мүнөздөгү 
ашынган догматизмди билдирет. Баштапкы идеяларды, прин-
циптерди, баалуулуктарды, теорияларды жана доктриналарды 
карманууну жана аларды таза бойдон сактоону талап кылган 
коомдук, идеологиялык жана диний кыймылдар. Фундамента-
лизм диний, саясий жана базар фундаментализми болуп бөлү-
нөт. Диний фундаментализм батыш христиан диний чөйрөсүндө 
пайда болгону менен азыркы мезгилде ислам динине мүнөздүү. 
Саясий жана базар фундаментализми Чыгыш Европага мүнөздүү.

Хайдеггер Мартин (1889–1976) – Улуу немец философу. 
1927-жылы өзүнүн «Турмуш жана мезгил» деп аталган белгилүү 
китебин жарыялаган. Өзүнүн бул китебинде философ дүйнөгө 
коомду жана табиятты өзгөртүүчүлөр толуп кеткенде «эмне кы-
луу керек? – деген түбөлүк суроого жооп берүүгө аракет кылган. 
Философтун пикиринде, «кантип ойлоно баштоо керек?» – деген 
суроого жооп тапмайынча эч нерсе кылбоо керек.

Хантингтон Сэмюэл (1927–2008) – америкалык саясат таа-
нуучу, Гарвард университетинин профессору, стратегиялык 
изилдөөлөр институтунун директору. 
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1993-жылы «Цивилизациялардын кагылышуусу» деп атал-
ган чуу көтөргөн макала менен чыгып, 1996-жылы анын «Ци-
вилизациялардын кагылышуусу жана дүйнөлүк тартипти 
кайрадан түзүү» деп аталган көлөмдүү китеби жарыяланган. 
Окумуштуунун пикиринде, эгер ХХ-кылым идеологиялардын 
ортосундагы тирешүүнүн кылымы болсо, ХХI-кылым цивилиза-
циялардын жана диндердин ортосундагы тирешүүнүн кылымы 
болот. Хантингтон Батышты өзүнүн универсалдуулугу тууралуу 
иллюзиядан баш тартууга чакырган. Анын пикиринде, дүйнө 
үчүн негизги коркунучту ислам жана кытай цивилизациялары 
жаратат. Ошондуктан Батыш өлкөлөрү Орусиянын славяндык-
православдык дүйнөдөгү үстөмдүгүн колдоосу керек. Анын пи-
киринде, эгер дагы бир дүйнөлүк согуш башталса, ал согуш ци-
вилизациялардын ортосунда болот.

Хартленд (англис тилинде: Heart – жүрөк, land – жер) – «Жер-
дин борбору» деген маанини билдирген геосаясий түшүнүк. Анг-
лиялык окумуштуу Х. Маккиндер тарабынан сунушталган. 

Бул түшүнүк боюнча «Жердин борборун» ээлеген өлкө дүй-
нөгө үстөмдүк кыла алат.

Хаусхофер Карл (1869-1946) – ири немец геосаясатчысы, ге-
нерал жана дипломат. Мюнхен шаарында бавариялык аристок-
раттардын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Аскердик билим алган, Түш-
түк-Чыгыш Азияда ар түрдүү дипломатиялык тапшырмаларды 
аткарган жана Жапонияда согуштук атташе болуп иштеген. 
Хаусхофер төмөнкү эмгектерди жазып, жарыялаган: 1924-жылы 
«Тынч океандын геосаясаты», 1927-жылы «Чек аралардын геог-
рафиялык жана саясий мааниси», 1931-жылы «Панидеялардын 
геосаясаты», 1941-жылы «Континенталдык блок». Хаусхофер 
Германия-Орусия-Жапония деп аталган бирикмени жактоочу 
болгондуктан немец армиясынын Чыгышта жеңилүүгө дуушар 
болорун алдын ала айткан. Ал өзүнүн ушундай көз караштары 
үчүн репрессияларга кабылып, Дахау концентрациялык лаге-
рине камалган. 1945-жылы согуштан кийин Хаусхоферди Нюрн-
берг трибуналы соттогон, ал эми 1946-жылы генерал өз өмүрүн 
кыйган.

 «Кансыз согуш» – ири державалардын 1946-1991-жылдарда-
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гы согуштук-саясий жана экономикалык тирешүүсү. 
Цивилизациялык геосаясат – формациялык теориядан айыр-

маланып маданий-генетикалык коддорго жана архетиптерге ба-
сым жасайт. 

Эгер дүйнөлүк цивилизациялардын менталитеттери жана 
адеп-ахлак баалуулуктары бекем сакталса, алар сырттан келүүчү 
ар бир чакырыкка же көйгөйгө туруштук бере аларын тарых 
ачык көргөзүп жатат. Геофилософия цивилизациялык геосаясат-
тын методологиялык фундаменти же негизи болуп саналат.

Цивилизациялык жаракалар – цивилизациялардын ортосун-
дагы тирешүү линиялары жана конфликттер. 

Мисалы, Батыш жана Ислам дүйнөсү. Тар мааниде караган-
да цивилизациялык жаракалар – диндердин, идеологиялардын 
жана маданияттардын ортосунда конфликттер пайда болушу 
мүмкүн болгон аймактар. Мисалы, Индия менен Пакистандын, 
Израиль менен Палестинанын, Югославия менен Батыштын ор-
тосундагы конфликттер.

Цивилизациялык стратегиялар – цивилизациялардын орто-
сундагы өз ара байланышуу жагынан топтолгон тажрыйбалар 
өнүгүүнүн ар түрдүү стратегияларын пайда кылган. Мисалы, 
кытай цивилизациясы өзүнүн тарыхый узундугу жана жол улоо-
чулугу менен таң калтырат. Кытай мурда тышкы дүйнөгө бирде 
ачылып бирде жабылып келген. Мурдагы Кытайдын ушундай 
саясаты заманбап Кытайга бөтөн салттарды өздөштүрүүнүн жа-
ман жактарын түшүнүүгө түрткү берди. Коомдук өнүгүүнүн ба-
тыштык идеяларын импорттоодон жолу болбогон ислам дүйнөсү 
да дал ушундай тыянакка келди. Индия, малай жана башка ци-
вилизациялардын өзүнчө өнүгүү жолдору бар. Батышта саясий 
өзгөрүүлөрдүн натыйжасында экономикалык өзгөрүүлөр пайда 
болушу керек деген ой-пикир жайылган. Дал ушул себептен улам 
демократия коммунизмдин үстүнөн жеңишке жетишкен. 

Цивилизациялык (суперэтникалык) чек аралар –география-
лык детерминизм теориясына таянып табигый экотондорду пас-
сионардуулуктун жогорку энергетикасына ээ болгон этникалык 
маргиналдарды жараткан суперэтникалык чек аралардын био-
логиялык өзгөчөлүктөрүнө окшоштурууга болот. 
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Адамдын эки нерседен турган табияты – этникалык чек ара-
ларда эки парадигманын негизинде («кан менен жердин» жана 
«диндин» негизинде) энергетиканын эки полюсун жаратат. Су-
перэтникалык чек аралардагы элдерди алардын дини боюнча 
«бөлүү» аракеттери «кан жана топурак» энергетикасынын кү-
чөшүнө алып келет, ал эми элдердин ортосундагы тоскоолдук-
тардын алып салынышы жана этностор аралык маданий жана 
экономикалык байланыштардын түзүлүшү оң энергетиканын 
пайда болушуна түрткү берет.

Цивилизациялык кризис – коомдун (бийликтин, согуштук 
доктринанын, экономиканын, диндин жана адеп-ахлактын) сис-
темдик кризиси. 

Мындай кризис заманбап мезгилде чыгыш-христиан циви-
лизациясына мүнөздүү.

Цивилизациялык теория – көп ченемдүү коммуникациялык 
мейкиндиктин көптөгөн абалдарына негизделип, географиялык 
жана экономикалык детерминизм теориясынын чектелгенди-
гин жеңип чыккан геосаясат. 

Цивилизациялык теория маалыматтык жана геосаясий тео-
риялардан айырмаланып цивилизацияларга таандык болгон 
маданий коддордун жана архетиптердин туруктуулугуна басым 
жасайт.

Цивилизациялык (социомаданий, маданий-генетикалык) 
код – тиги же бул цивилизацияга (суперэтноско) таандык бол-
гондукту билдирген туруктуу маданий-генетикалык белгилер. 
Цивилизацияларды жана башка аймактык коомчулуктарды 
(коомдорду) Чоң көп ченемдүү мейкиндиктин чакырыктарынан 
же көйгөйлөрүнөн коргогон жана алардын бүтүндүгүн камсыз-
даган, тарыхый калыптанган коммуникациялар (байланыштар) 
системасы.

Цивилизация (латын тилинен: sivilis – жарандык, мамлекет-
тик) – бул түшүнүккө абсолюттук (толук) дефиниция же аныкта-
ма берүү мүмкүн эмес. Цивилизация коомдук өнүгүүнүн, ошон-
дой эле материалдык жана руханий маданияттын деңгээлин 
жана мезгилин аныктайт. 

Цивилизациялар адамзаттын руханий прогрессин башка-
рып, кан (славяндык, романо-германдык) жана рух боюнча (пра-
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вославдык христиандык жана батыш-христиандык) айырмала-
нат. Заманбап цивилизация – техниканын жетишкендиктеринин 
жана ага байланышкан комфорттун жыйындысы. Заманбап ци-
вилизациялардын арасынан батыш европалык (христиандык), 
мусулмандык, индиялык индуисттик, кытайлык буддисттик-
конфуциандык, латын америкалык католикалык, мезоафрика-
лык (Кара Африка) жана башкалар өзгөчөлөнөт. 

Дүйнөлүк державалардын лидерлик циклдери (кайталан-
масы же мерчими) – батыштык социолог И. Валлерстайн геге-
мониянын же дүйнөгө үстөмдүк кылуунун 3-мерчимин бөлүп 
көргөзгөн. Ар бир мерчим төмөнкү үч мезгилден же фазадан 
өткөн: дүйнөлүк согуш, улуу державанын дүйнөлүк үстөмдүгү, 
улуу державанын кулашы. Нидерланды мамлекетинин дүйнөгө 
үстөмдүк кылуу мерчими 1618-жылдан баштап 1972-жылдар-
га чейин созулган, Британиянын үстөмдүгү 1792-жылдан баш-
тап 1896-жылга чейин созулган жана Американын үстөмдүгү 
1914-жылдан башталган. 

Кондратьевдин дүйнөлүк конъюнктуралар мерчимдери – 
дүйнөлүк экономикалык жана технологиялык өнүгүүнүн мый-
зам ченемдүүлүктөрүн баяндайт. 

Мерчимдер же циклдер негизинен дүйнөлүк чарбанын кө-
төрүлүүсүн жана төмөндөшүн чагылдырат. Ар бир мерчимдин 
узактыгы 40-60-жылды түзөт.

Дүйнөлүк саясаттын мерчимдери же циклдери – Дүйнөлүк 
саясаттын узун мерчимдери же «лидерликтин мерчимдери». 
Мындай ойду америкалык саясат таануучулар Ж. Модельски 
жана В. Томпсон сунуштаган. Мындай мерчимдердин алмашуусу 
дүйнөнүн геосаясий түзүлүшүн маал-маалы менен өзгөртүп ту-
рат, жаңы улуу державалардын алдыга чыгуусуна жана алар-
дын таасир чөйрөлөрүнүн пайда болушуна түрткү берет. Дүй-
нөлүк саясаттын ар бир узун мерчими же цикли болжол менен 
100-жылга созулат. 

Челлен Рудольф (1864 –1922) – Швед саясий ишмери, мам-
лекет таануучу жана географ. 1914-жылы өзүнүн «Улуу держава-
лар» деп аталган эмгегин жарыялаган. Саясаттагы географиялык 
фактордун өзгөчө милдетин же ордун баяндоо үчүн «геосаясат» 
деген терминди сунуштаган.
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Кара жыртык – заманбап атлантисттердин геосаясий көз ка-
рашында Хартленд деп аталган евразиялык мейкиндик (Чыгыш 
Европа жана Орусия). 

Кара деңиз кысыктары – Кара деңиз кысыктарын көзөмөл-
дөө – геосаясатта, айрыкча Чыгыш саясатында эң маанилүү фак-
торлордун бири болуп саналат. 

1915-жылы Биринчи Дүйнөлүк согуш башталгандан ки-
йин англо-франко-орус жашыруун келишими түзүлгөн. Бул ке-
лишимге ылайык Стамбул жана Кара деңиз кысыктары Орус 
империясынын курамына кириши керек болгон. Бирок андан 
кийинки окуялар бул пландын ишке ашуусуна тоскоолдук кыл-
ган. 1936-жылы Монтрё шаарында (Швейцария) Кара деңиз кы-
сыктарынын абалын талкуулоого арналган конференция өткөн. 
Конференцияга СССР, Түркия, Франция, Болгария, Румыния, 
Югославия, Греция, Австралия жана Жапония катышкан. Бул 
конференцияда 1922-1923-жылдардагы Лозан конференция-
сында кабыл алынган чечимдер кайрадан каралып, Түркияга 
Кысыктагы аймактарды ремилитаризациялоо укугу берилген. 
Бардык өлкөлөрдүн соода кемелеринин тынч убакытта да, согуш 
убактысында да, Кысыктар аркылуу эркин өтүү укугу сакталган. 

Кара деңиз. Геосаясий код – Кара деңиз Евразиянын геосая-
сий борборунда жайгашкан. Бул жерден евразия лык цивилиза-
циялардын геосаясий жана социомаданий чек аралары өтөт. Ба-
тыш-Чыгыш жана Түндүк-Түштүк өзөктөрүндөгү геосаясий эки 
полюстуулук бул регионго мүнөздүү өзгөчөлүк болуп саналат. 
Кара жана Азов деңиздери эл аралык экономикалык байланыш-
тар үчүн өтө чоң мааниге ээ. Жакшы транспорттук мүмкүнчүлүк-
төрү бар бул аймактагы жагдайга геосаясаттагы энергетикалык 
фактордун күчөшү таасир тийгизет.

Шмитт Карл (1888-1985) – Немец юристи, саясатчысы жана 
философу. Ал өзүнүн «Жер жана деңиз», «Жердин номосу» деп 
аталган эмгектеринде геосаясий факторлорду, алардын цивили-
зацияга жана саясий тарыхка тийгизген таасирин изилдеген.

Экономикалык коопсуздук – мамлекеттин улуттук коопсуз-
дугунун ажырагыс бөлүгү; 

Экономикалык коопсуздуктун мааниси дүйнөлүк чарбалар-
дын интеграциясы, тактап айтканда бир-бирине жуурулушу кү-
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чөгөн мезгилде көбөйөт.
Экономикалык глобализация – жалпы дүйнөлүк экономи-

калык жана маалыматтык мейкиндиктин калыптануусу жана 
өнүгүүсү. Мындай процесс капиталдын айлануусунун тездешин 
жана жаңы идеялардын жайылтылуусун камсыздайт.

Экспансия – күч борборлорунун башка алыскы аймактарга 
өздөрүнүн согуштук-саясий, экономикалык, маданий жана ди-
ний таасирин жайылтуусу. Европалык мамлекеттердин импе-
риалисттик экспансиясы. Заманбап экспансия түрлөрүнүн бири 
«гуманитардык интервенция» (НАТОнун Косоводогу операция-
сы) деп аталып калган. 

Экстремизм – саясатта жана кандайдыр бир идеологияда 
экстремисттик көз караштарды кармануу жана экстремисттик 
иш-аракеттерди жасоо.

Элита – коомдун привилегиялуу катмарларынан турган со-
циалдык топ. Мындай топ өз колунда тиги же бул ресурстарды 
топтоп, башкаруу, ошондой эле маданиятты жана илимди өнүк-
түрүү милдеттерин аткарат. 

Натыйжалуу аймак – мамлекеттин адамдардын жакшы жана 
жыргал жашоосуна ылайыктуу шарттары бар аймагы. Жылдык 
орточо температурасы эки градустан төмөн жана деңиз дең-
гээлинен 2000 метр жогору турган климаттык аймактар жа-
шоого жараксыз деп эсептелинет. Натыйжалуу же жакшы аймак 
көрсөткүчтөрү боюнча дүйнөдө Бразилия, АКШ, Австралия жана 
Кытай мамлекеттери алдыда турат. Жалпы аймагынын үчтөн 
бири гана (5, 5 млн. кв. км.) натыйжалуу аймак болуу талаптары-
на жооп берген Орусия мамлекети бешинчи орунда. Европадагы 
эң узун мамлекет болуп эсептелген Украинанын жалпы аймагы-
нын көбү натыйжалуу же жакшы аймак болуу талаптарына жооп 
берет.

Эзотерикалык (жашыруун) глобализм – элиталардын эл ара-
лык мүнөзгө ээ болушу (интернационализациялануусу), негизи-
нен «алтын миллиард» өлкөлөрүнүн «тандалгандарынан» дүй-
нөлүк клубдардын түзүлүүсү. 

Батыш ушундай жол аркылуу посткоммунисттик элиталар-
ды өзүнө тарткан жана ал элиталар өз өлкөлөрүн саткандыгы 
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үчүн өздөрүнүн менчиктештирилген жеке менчиктеринин кооп-
суздугуна кепилдик алышкан. 

Бул элиталар өз функцияларын аткарган соң Батыш алардан 
баш тартып, аларды демократиялык жарандык коомдун идеал-
дарына коркунуч жараткандардын катарына кошкон.

Геосаясаттагы экономикалык детерминизм – эл аралык бай-
ланыштарды мамлекеттин экономикалык кубаттуулугуна бай-
ланыштуу негиздөө.

«Мыйзамдагы элита» – Чыгыш Европадагы трансформация 
же өзгөрүү мезгилинде коомдук-саясий жашоонун үстүнө кал-
кып чыккан маргиналдык катмар. Адеп-ахлактык чектөөлөрдү 
билбеген жана мыйзамсыз иштерди жасап көнгөн адамдардын 
бийликке баруусу.

Этникалык глобализм – ири диаспоралардын жана этника-
лык ишкерликтин жалпы мейкиндиктин калыптануусуна таасир 
тийгизүүсү. Бул жагынан еврей жана кытай диаспоралары өзгө-
чөлөнөт. Еврей диаспоралары негизинен «ачык коомдун» неоли-
бералдык баалуулуктарын алып жүрүшөт. «Эңсеген жерди» Аме-
рика менен байланыштырган еврейлерден айырмаланып, кытай 
диаспоралары Улуу кытай салтын алып жүрүүчүлөр болуп сана-
лат.

Этникалык лоббилер – өздөрү жашаган өлкөнүн өнүгүүсүнө 
жана анын эл аралык саясатына таасир тийгизген коомдук топ-
тор. Мындай лоббилер АКШга мүнөздүү. Мисалы АКШда ирлан-
диялык, еврей, кара америкалыктардын жана латын америка-
лыктардын лоббилери өзгөчөлөнөт. Грек, армян, араб, ирандык 
жана кытай лоббилеринин да АКШда белгилүү деңгээлде таа-
сирдүүлүгү бар. Еврей жамааты АКШдагы эң чоң лоббист болуп 
саналат. Ал дүйнөлүк масштабдагы медиагиганттарды ээлейт 
(NBC жана CBS телеканалдары, New York Times жана Washington 
Post гезиттери). Еврей жамаатынын өкүлдөрү АКШнын мамле-
кеттик бийлигинин жогорку органдарында жана Демократия-
лык партияларында көп.

Этникалык интеграция теориясы – этникалык интеграцияга 
умтулуу идеясы өзүн панславизм, пантюркизм, панарабизм жана 
панисламизм теорияларынын түзүлүүсүнөн билдирген. 
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Лев Гумилевтун пикиринде, ар түрдүү географиялык жаг-
дайларда Евразия элдери үчүн биригүү бөлүнүүгө караганда пай-
далуураак болуп келген. Бөлүнүү же обочолонуу элдерди күчтөн 
тайытып, каршылык көргөзүү жөндөмүн начарлаткан. Дүйнөнүн 
салттуу түрдө Батышка жана Чыгышка бөлүнүүсү – идеология-
лык жактан католикалык чиркөө аркылуу бириктирилген ро-
ман-герман дүйнөсүнө негизделген европоцентризмдин натый-
жасы.

Этноцентризм – тиги же бул цивилизациянын дүйнөлүк 
өнүгүүсүндөгү борбордук абалын негиздеген концепция (миса-
лы, кытайцентризм жана европоцентризм). Этноцентризм жана 
улутчулдук цивилизациялар жана суперэтностор аралык байла-
ныштарды начарлатып, батыштык эмес коомдордун вестерниза-
циясына алып келет. 

Түштүк – бай Түндүккө карама-каршы турган жакыр Түштүк 
өлкөлөрүн билдирген геосаясий түшүнүк. Географиялык жак-
тан алып караганда кедей өлкөлөр (бирок баары эмес) негизи-
нен Түштүк жарым шарында жайгашкан. Салттуу географиядан 
айырмаланып, дүйнөлүк геоэкономикалык мейкиндикте бардык 
жакыр өлкөлөр Түштүк деп аталат.

Ядролук паритет – СССР менен АКШнын ядролук жана башка 
куралдарынын болжолдуу теңдиги. Мындай теңдик 1970-жыл-
дын башында калыптанган.

Ядролук токтотуу доктринасы – бул доктринага ылайык 
ядролук курал – ыктымал агрессорду токтотуунун жана корку-
туунун, ошондой эле дүйнөлүк согуштун алдын алуунун жана 
эл аралык туруктуулукту сактоонун чечүүчү фактору болуп са-
налат. Бул доктрина ядролук курал пайда болгондугуна байла-
ныштуу АКШда иштелип чыгып, эки согуштук-саясий блоктун, 
тактап айтканда, НАТО менен Варшава Келишими Уюмунун ор-
тосундагы мамилелерди ондогон жылдар бою аныктап келген.

Ялта (Крым) конференциясы (1945-жыл, 4–11 февраль) – 
СССР, АКШ жана Улуу Британия өкмөт башчыларынын Экинчи 
Дүйнөлүк согуш мезгилиндеги экинчи жолугушуусу. 

Бул конференцияда шериктештердин Германияга кара-
та жалпы максаттары жарыяланып, Польша жана Югославияга 
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байланышкан маселелер, СССРдын Жапонияга каршы согушка 
катышуусу, ошондой эле СССРга Куриль аралдарын өткөрүп бе-
рүү шарттары талкууланган. Ялта конференциясында Советтер 
Союзу кыйраганга чейин сакталган жаңы дүйнөлүк тартиптин 
негиздери салынган. 

Ялта тынчтыгы – шериктештердин коалициясы Германия-
нын, Италиянын жана Жапониянын үстүнөн жеңишке жетиш-
кенден кийин калыптанган дүйнөлүк тартип. 

Жапония. Геосаясий (геоэкономикалык) код – Дүйнөдөгү 
экономикалык өнүгүү деңгээли боюнча экинчи держава. Жапо-
ниянын дүйнөлүк өндүрүштөгү үлүшү 10%-ды түзөт. Азия-Тынч 
океан аймагындагы өлкөлөрдүн арасынан жогорку технология-
лардын дооруна кирген алгачкы өлкө. Азиядагы жалгыз эконо-
микалык ири держава болуп саналган Жапония аймакта лидер 
болууга умтулбайт. Чектелген энергетикалык жана башка таби-
гый ресурстарга ээ болгон Жапония ХХ-кылымдын экинчи жа-
рымында дүйнөгө эмгекти сүйүүнүн жана жогорку ылдамдыкта 
өнүгүүнүн үлгүсүн көргөзгөн. Жапония АКШнын протекциясы 
алдында турат жана аймакта үстөмдүк кылууга умтулбайт.

Жапония. Цивилизациялык код – «Чыгып келе жаткан күн» 
өлкөсү өзүнүн улуттук салттарына таянып, жыргалчылыкка же-
тишкен. Жапондуктар динчил эмес, алардын көпчүлүгү өздөрүн 
бир эле учурда синтоист, буддист жана христиан деп эсептешет. 

Жапондук үчүн жөндүү нерсе адилеттүү нерсе болуп саналат. 
Туруктуулукту жактоочулук жана туруктуулукка умтулгандык, 
ошондой эле тең салмактуулук абалына, социалдык теңдикке 
умтулгандык жана аша чабууну же чектен чыгууну жактырбоо 
– жапондуктардын негизги бегилери болуп саналат. Жапония-
да өтө бай жана өтө кедей адамдар аз. Менежменттин негизин-
де жапондуктардын коллективизми жатат. Фирмада иштеген 
адамдардын ортосундагы мамилелер бир үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
ортосундагы мамилелердей курулат. Жапония – моноэтникалык 
жана прагматикалык өлкө деп айтууга болот.
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