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ЕР ҚАРУЫ – БЕС ҚАРУ
БҰҰ бұрынғы Бас хатшысы Кофи Аннан
зінің мәлімдемесінде
бұл қарулардың адам
шығындарын Хиросима
мен Нагасакиді қиратқан
атом бомбаларының
шығындарымен салыстыруымен қатар: «Жеңіл
қаруларды таратудың алдын алу тек қауіпсіздік
мәселесі емес, бұл мәселе
адам құқығы мен дамумен
байланысты»,-деді. Ол бұл
арзан қарулардың таратылуын қарулы қақтығыстардың
күшеюінің себебі және адамзат үшін үлкен қатер деп санайды. Аннан жеңіл қару туралы з есебінің алғыс зінде:
«Аталмыш қарулар соңғы
кездегі қақтығыстардағы
зорлы-зомбылықтарға
себеп болды»,-деді. Осы
мәселенің қазіргі ғасырда
орын алып отырған адами
апаттардағы жеңіл қарудың
р лін анықтайтындығын
айтты. Қырғи-қабақ
соғыстан кейінгі мерзімде
ішкі және ұлтаралық даудамайлар к бейді. Қаружарақ мәселелері ж ніндегі
сарапшылардың бірі Андрю Латам жеңіл қарулар
туралы: «Қаруды «жеңіл»
деп стандарттық қару
жүйелерінің қатарынан
т мен сатыда орналасып,
арнайы әскери мақсаттар
үшін қолданылатын әскери
құрал ретінде шығарылуына
қатысты атайды» деген
анықтама берді.
Жеңіл қару-жараққа
берілген мұндай анықтама
бойынша оларға бір жақтан
пистолет пен жеңіл техника сынды қарулар, екінші
жақтан топтар қолданатын
зеңбірек сынды қарулар
кіреді. Жеңіл қару-жарақ
технологиялық тұрғыдан
күрделі болғанымен, оларды пайдалану те оңай.
Тіпті 10 жасар баланың зі
оларды пайдалана алады.
Жеңіл қарудың түрі мен
оңай қолданылуы әртүрлі
елдердегі үкіметтік және
бүлікшілер тобы, сепаратистер мен қылмыскер
ұйымдар сынды үкіметтік
емес күштердің оларды пайдалануына себеп болды.
Мұндай қарулар үкіметтік
емес күштерді қызықтырады.
йткені аталмыш күштер
бүлдіргі әрекеттері үшін
Руанда, Нигерия, Ангола, Мозамбика және Сомали сынды дүниежүзінің
әртүрлі елдерінде кішкентай
және үлкен қақтығыстарда
осы қаруды қолданады.
Олардың қолданыс табуы
қарапайым халықтың лімі
мен олардың жарақат алуыларына соқтырады.
ртүрлі мәселелер бүгінгі
әлемдегі жеңіл қарудың

қолданысы мен оның
саудасының кеңеюіне себеп
болды. Біріншіден, басқа
қарулармен салыстырғанда
жеңіл қаруға жұмсалатын
қаржы те т мен. Мәселен,
бір қырғи ұшақтың бағасы 25
миллион доллардан асады,
ал миналардың бағасы 10
долларға да жетпейді. Басқа
жақтан жеңіл қаруды тасымалдау да оңай. Үлкен әрі
дамыған қаруға қарағанда
жеңіл қаруды сақтап, ж ндеу
үшін де арнайы мекен қажет
емес. Сонымен қатар к п
қаржы да керек емес. Мұндай
қаруды пайдалануды үйрену
үшін де к п уақыт кетпейді.
Ең соңында жеңіл қаруды
жасыру да қиын емес. Осындай ерекшеліктеріне байланысты бұл қарулар лаңкестік
әрекеттер үшін қолайлы
қару саналады.
Аталған ерекшеліктер
жеңіл қаруды әр жер-

Бірақ сол ер
қаруын қазіргі таңда
қалай және кімдер
қолданып жүр? Әлемдік
қару-жарақ саудасы туралы бағдарламаны жалғастырып,
бүгін қару саудасының қоғамдық
әсеріне тоқталатын боламын. Бүгінде
кішкентай қарулардың саудасы әлемдік қару
саудасының маңызды бөлігін құрайды.
Осы салада да Америка, Ұлыбритания
мен Францияның қару компаниялары бірінші сапта орналасты. Әлемдік
саясат институтының зерттеулері
бойынша, 20-шы ғасырдың соңғы
онжылдықтарында төрт миллион адам
кішкентай қарулардың құрбаны
болды. Олардың 80 пайызын
әйелдер мен балалар құрайды.
Сөйтіп, кішкентай және жеңіл
қаруларды өндіру және тарату бүгінгі әлемнің
дағдарыстарының

ЛЕМДІК
АРУ-ЖАРА
САУДАСЫ
ден әр жолмен сатып
алуға мүмкіндік береді.
Жеңіл қару-жарақтың
әлемдік саудасының
кеңеюіне мұндай қаруды
шығарушылар мен таратушылар санының к беюі де
з үлесін қосты. Мәліметтер
бойынша, қазіргі кезде
шамамен 300 компания
дүниежүзінің 50-ден астам
елінде белсенді түрді жеңіл
қару жасап шығарады. Америка мен Франция сынды жеңіл қаруды ежелден
шығаратын елдер осы кезде де ндіріс белсенділігін
жалғастыруда. Оларға шамамен басқа 45 мемлекет
қосылды. Олардың 22-сі дамушы елдер. Үшінші әлемнің
жеңіл қару ндірушілерінің
к бісі бастапқы кезде оларды әскери
күштерінің қажеттіліктерін
қамтамасыз етіп, шетелдік
қару ндірушілерге деген
тәуелділікті т мендету үшін
шығарса, бүгінгі күні аталмыш қаруды экспорттаушы елдерге айналды. Жеңіл

қару-жарақтың таралуының
кеңеюіне қырғи-қабақ
соғыстың аяқталуы да себеп болды. Қырғи-қабақ
соғыс аяқталған соң
қарусыздандыру үдерісі
жеткілікті бақылауға алынбай, жеңіл қарудың әлемдік
нарыққа ағылуына жол

ашылды. Қырғи-қабақ
соғыстың аяқталуы, әсіресе
Еуропаға к п қиындық тудырды.
Мәселен, Шығыс
Германияның ыдырауы 295 мың тоннадан
астам артық қарудың таралуына соқтырды.

Бақылаудың осалдығы және
экономикалық мақсаттар
бұл қарудың к бінің
ұрланып, кейін Югославия және басқа елдердегі
қақтығыстар кезінде сатылуына себеп болды. 1990шы жылы Эфиопияда 200
мыңнан астам әскериді

қарусыздандырғаннан кейін
к птеген жеңіл қару Сомалиге жеткізіліп, бұл елдегі
соғыстың басталуы
мен жалғасуында
маңызды р л
атқарды. рине,
жеңіл әскери
қарудың кеңінен
т а р а л у ы
соғысқа
итермелеуі
мүмкін.
Қаруларды
оңай қолға
т ү с і р у
соғыстардың
ұзаққа созылып, шығындар
мен зардаптардың
к беюіне себеп
болады. Мұндай
соғыстардың
қаржылай және адами
шығындары к п болады.
Тіпті ұзаққа созылған сол
соғыстар аяқталған соң да
қоғамның қарулы болуы
бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қатерге тірейді. Жалпы
алғанда жеңіл қарудың
қоғамда таралуы қатыгездік
мәдениеттің таралуына
маңызды үлес қосуы мүмкін.
Мұндай мәдениет адамның
қауіпсіздігіне қайшы келеді.
Егер мұндай мәдениет таралса, адамның жоғары
беделі мен адамгершілігі
жойылып, олардың орнын қатыгездік пен
рақымсыздық және басқа
да негесіздіктер басады.
Мәдениеттің әскериленуі
мәселелерді шешетін
қатыгездіктен жат стратегияларды оқшауландырып,
қоғамда жабайылықты
таратып, адамзаттың
қауіпсіздігін қорғайтын
ұйымдарды әлсіретеді.
Американың ақпарат
құралдарындағы мұғалімнің
оқушының қолынан қаза болуы, мектептегі атыс сынды
хабарлар біраздан бері бұл
елдің қоғамы үшін қалыпты
хабарларға айналды. Америкада 200 миллионнан
артық жеке қару бар. Жыл
сайын сол елде жүздеген
адам осы қарулардың
құрбаны болады. Мұндай
жағдайға қарамастан,
қару сатудан түсетін пайда қару-жарақ шығаратын
компаниялардың
Американың Конгресінде
мықты дауысқа ие болып,
қарудың шығарылуы мен
тасымалдануына шектеу қоятын заңдардың
бекітілуіне рұқсат етпей
отыр.
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