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Terrori ja äärmusluse  
alged Lähis-Idas: 

Assüüria impeerium

Terror ja äärmuslus poliitikas sai paljuski alguse Uus-Assüüria impeeriumist (930– 
610 eKr), kuna terroripoliitika, vägivald ja hirm muutusid varatotalitaarses impee-
riumis tavapärasteks hoobadeks, kuidas valitseda alistatud rahvaid ja riike.35 Peaaegu 
kõik Assüüria kuningate sõjakäigud – olgu tegemist lokaalse mässu mahasurumisega 
või teise riigi või hõimu vastu suunatud sõjategevusega, lõppesid tohutu terrori ja 
repressioonidega vallutatud, allasurutud või mässuliste inimeste, rahvaste või hõimude 
vastu. Massimõrv ja -küüditamine on mõisted, mis paljuski pärinevad Assüüriast. 
Alistatuid küüditati, tapeti ja piinati. Mitu miljonit küüditatut ja mõrvatut ning 
tuhanded assimileeritud rahvad – selline oli Uus-Assüüria impeeriumi vägivallatsemise  
tagajärg ja hind kõigest paari sajandi lõikes. Inimesi tapeti suurel hulgal, veristati, aeti 
teibasse, poodi, muudeti pimedaks, seda tihtipeale üksnes ühe eesmärgiga: külvata 
hirmu ja paanikat.

Siinkohal tuleb kindlasti mainida, et inimeste küüditamine on tegelikult märksa 
vanem nähtus kui Assüüria impeerium. Ümberasustamisest on tõendeid juba III eel-
kristlikust aastatuhandest ja seda kinnitab nii mõnigi kirjalik allikas.36 Samast ajast 
pärinevad esimesed dokumenteeritud andmed inimeste massimõrvamisest. Nii küüdi-
tamine kui ka ulatuslik mõrvamine olid Lähis-Idas siiski pigem haruldased. Esimeste 
küüditajatena on tuntud Akkadi kuningad, kes 24.–23. sajandil eKr rajasid Mesopo-
taamias tugeva tsentraliseeritud suurriigi tüüpi kuningriigi, hallates nii Sumeri, Akkadi, 
Süüria, Põhja-Mesopotaamia kui ka Edela-Iraani alasid.37 Küüditamise kohta on teateid 
ka Uus-Sumeri riigist (2112–2004 eKr) ja Hammurapi ajast (1792–1750 eKr), kuid 
mastaapseks ja regulaarseks nähtuseks muutus see alles Assüürias I aastatuhandel eKr. 
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Assüüria riik tekkis III eelkristlikul aastatuhandel. Võimas Uus-Assüüria impeerium, 
mis kattis 9.–7. sajandil eKr peaaegu tervet Lähis-Ida, ulatus oma kõrgajal Lõuna- 
Egiptusest või Sudaani aladest lõunas kuni Kesk-Türgi ja Kaukaasia aladeni põhjas  
ning Küprosest ja Vahemerest läänes kuni Lääne- ja Edela-Iraanini idas. Tänapäeva 
mõistes hõlmas see Iraaki, Süüriat, Jordaaniat, Liibanoni, Iisraeli ja natukeseks ajaks 
Egiptust tervenisti ning osaliselt Saudi Araabiat, Iraani ja Türgit. Tegemist oli esimese 
kontinentaalse impeeriumiga, mis sai alguse väikesest Põhja-Mesopotaamia linnriigist 
Aššurist Tigrise jõe kaldal. Aššuri linn oli III–II eelkristlikul aastatuhandel vasall- 
sõltuvuses mitmest suuremast riigist.*

21.–20. sajandil eKr, pärast Uus-Sumeri riigi hävimist 2004. aasta paiku eKr, sai 
Aššur iseseisvaks, ent olles Vana-Babüloonia suurriigi mõju all, ei mänginud Aššur 
Mesopotaamia ajaloos kuigi olulist rolli. Hammurapi 18.  sajandil eKr asutatud 
Vana-Babüloonia suurriik langes 1595. aastal eKr, kui selle vallutas sõjakas Hetiidi 
kuningas Muršili I (1620–1590 eKr).38 

Pärast seda hakkasid Babüloonias valitsema hetiitide liitlased kassiidid, kes olid 
tundmatut päritolu ning tulnud Źāgrose mägedest tänapäeva Iraani aladelt. Aššur oli 
tollal poliitiliselt sõltuv hurriitidest, ent kassiitidel õnnestus linnriik oma poliitilisse 
haardesse võtta. Aššuri linnriigi valitsejad tegid mitu katset lõplikult iseseisvuda ning 
vabaneda hurriitide ja kassiitide mõjust. 

14. sajandi II  poolel eKr toimusid aga Lähis-Ida poliitilisel maastikul drastilised 
muudatused. Aššuri linna valitseja Aššuruballit I (1365–1330 eKr) võttis endale tiitli 
šarru(m) („kuningas“), kroonides ennast Assüüria esimeseks kuningaks. Kuna ta oli 
üpris edukas nii riigijuhi kui ka sõjamehena, väga osav diplomaat, piisavalt auahne, 
salakaval ning nutikas, siis õnnestus tal vormida linnriigist kuningriik, mille võimuga 
pidid arvestama kõik Lähis-Ida riigid, nii impeeriumid kui ka linnriigid. Muu hulgas 
hakkas Aššuruballit  I suhtlema Egiptuse vaaraoga nagu võrdne võrdsega ning nime-
tas vaaraod vennaks. See tähendas, et sellest hetkest pretendeeris Assüüria39 valitseja 
lausa suurkuninga staatusele, soovides olla võrdväärne teiste suurkuningatega  –  
Egiptuse, Babüloonia ja Hetiidi valitsejatega. Tasapisi sai Assüüria kuningast peaaegu 
terve Põhja-Mesopotaamia regiooni valitseja.40

Nii tõusis Assüüria suurriikide hulka, mis rikkus Lähis-Idas juba sajandeid eksistee-
rinud tasakaalu. Suure vallutaja kuningas Salmanassar I (1274–1245 eKr) valitsusajast 
alates võib rääkida juba Kesk-Assüüria impeeriumist. Salmanassar I purustas lõplikult  
 

* Aššur oli Akkadi impeeriumi (2334–2154 eKr) koosseisus, seejärel Uus-Sumeri 
kuningriigi (2112–2004 eKr) koosseisus, Šamši-Adad  I (1815–1781 eKr) valduses,  
alates 1750. aastatest eKr Hammurapi võimu all jne.
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kunagise tugeva Mitanni impeeriumi, mille võimsusele oli 14.  sajandil eKr tugeva 
hoobi andnud Hetiidi suurkuningas Šuppiluliuma I.

Sellest ajast – Kesk-Assüüria ajastu II poolest ehk ajavahemikust 1300–1000 eKr – 
pärinevad esimesed kindlad andmed deporteerimisest, massimõrvadest ja terrorist Assüü-
rias. Kuningas Salmanassar I-t võib pidada esimeseks küüditajaks assüürlaste seas. Enne 
tema valitsemisaega puuduvad küüditamistest teated, kuigi võib oletada, et see võis toi-
muda ka varem. Salmanassar  I sõdis peaaegu kõikide naabritega, isegi võimsa Hetiidi 
impeeriumi ning nõrgeneva Kesk-Babüloonia impeeriumiga. Kesk-Assüüria suurriigi üks 
rajajaid, kuningas Salmanassar  I, mainib oma suurte tegude ja vallutuste seas ka võitu 
liitlastest hetiitide ja aramealaste üle: „Mina veristasin hetiitide ja aramealaste armeed ning 
nende liitlasi nagu lambaid.“ Samas raidkirjas loeb Salmanassar I küüniliselt üles, kuidas 
ta hävitas ainuüksi Süürias 180 linna ning küüditas ja torkas pimedaks 14 400 inimest, 
kes olid lahingus ellu jäänud.41 Pimestatud 14 400 meest olid arvatavasti Salmanassari 
käsul orjadena Assüüriasse deporteeritud. Nende edasine saatus on teadmata.42

Järgmine kuningas, Salmanassar  I poeg Tukultī-Ninurta  I43 (1244–1208 eKr) oli 
tuntud veelgi vägevama vallutajana. Vägivaldne despoot Tukultī-Ninurta  I tugevdas 
juba niigi võimsat Assüüriat, laiendades impeeriumi piire teiste riikide arvel. Oma 
hiilge ajal suutis Tukultī-Ninurta I hallata peaaegu tervet Mesopotaamiat, neelates alla 
nii Põhja- kui ka Lõuna-Mesopotaamia alad. Babüloonias valitsenud kassiitide kunin-
gas Kaštiliaš sai sõjas lüüa ning sattus vangi.44 Kassiitide suurriigi pealinn Babülon allu-
tati ja laastati, jumal Marduki kuju toimetasid assüürlased Babülonist minema.

Julm Tukultī-Ninurta I jätkas oma isa küüditamise ja terrori poliitikat. Raidkirjast 
saab lugeda:

Oma valitsemise alguses [ja] oma esimesel valitsemisaastal deporteerisin ma 
28 800 hetiidi sõjameest sealpoolse Eufrati jõe kaldalt [Süüriast] ning tõin 
nad oma kuningriiki. Ma vallutasin Paphu ja Uqumanu maad kuni Šarnida 
ja Mehru maadeni. Igal aastal saan ma regulaarselt tribuuti nendest maadest 
ja nende mägede toodet. Ma lömastasin oma jalge [ees] olevad kuningad, 
nende juhid, ja sundisin nad teoorjusse. Oma võitmatus jõus ületasin ma 
korduvalt võimsaid mägesid [ja] ääretult raskesti läbitavaid kaugusi, radu, 
mida ükski teine kuningas ei teagi.45

Põhja-Süüria aladele tehtud ohvrirohke sõjaretke tagajärjel olevat Tukultī-Ninurta I 
deporteerinud koguni 28  800 hetiidi sõjameest. Eriti väärib tähelepanu, et see arv 
on täpselt kaks korda suurem kui tema isal! Küllap tahtis „päikeseline“ kuningas, 
kes muu hulgas nimetas ennast maailma kuningaks, kõikide inimeste päikeseks,  
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kuningate kuningaks, näidata, et ta on kaks korda võimsam kui tema isa  
Salmanassar I. Tukultī-Ninurta I ja Salmanassar I deporteerisid teisigi alistatud rahvaid, 
näiteks Babülooniast.

Tukultī-Ninurta I sugulastele, eelkõige tema pojale, ja õukondlastele ei meeldinud 
tema ülikarm valitsemisviis ning vandenõulased kroonprints Aššur-nādin-apliga ehk 
Aššur-nāsir-apliga eesotsas otsustasid ta kõrvaldada. „Kuningate kuningas“ kuulutati 
hullumeelseks, kõrvaldati troonilt, vangistati ja mõrvati 1208. või 1207. aastal eKr.46  
Juba võimu lõpuaastatel hakkas tema õnn pöörduma ning ta kaotas võimu Babüloonia 
üle. Pärast tema surma käis Assüüria kiiresti alla. 

II eelkristliku aastatuhande lõpus elas Assüüria üle veel ühe, väga lühikese tõusu, 
mis oli seotud Tiglatpileser I-ga (1115–1077 eKr).47 Tiglatpileser I valitsusaja lõpuks,  
1077. aastaks eKr, saavutas Assüüria taas absoluutse hegemooni staatuse Lähis-Idas.  
Selleks ajaks olid Egiptuse ja Babüloonia suurriigid sügavas languses ning Hetiidi 
impeeriumi enam ei eksisteerinudki.48 Küüditamine, terror ja massimõrvad vohasid. 
Ühes raidkirjas uhkustab Tiglatpileser I oma „vägitegudega“: 

(i 62–88) Minu troonile astumise aastal*: 20  000 muški koos nende viie 
kuningaga, kes 50 aastat valdasid Alzu (i 65) ja Purulumzu maid – tribuudi ja 
kümnise kandjad Aššuri jumalale, mu isandale – [muškid], keda ükski kunin-
gas mitte kunagi pole tagasi löönud lahingus, olles kindlad oma tugevuses, 
tulid nad alla [ja] (i 70) vallutasid Katmuhu maa. Jumala Aššuri, mu isanda 
toega ma panin oma sõjavankrid ja armee valmis ja ootamata minu järelväge, 
ma läbisin risti Kašiiari mäe konarliku maastiku. Ma võitlesin nende 20 000 
relvastatud mehega (i 75) ja viie kuningaga Katmuhu maal. Ma tõin neile 
kaotuse. Ma kuhjasin nende sõdalaste laibad lahinguväljale ja lasin nende 
verel voolata (i  80) mägede orgudesse ja tasandikesse. Ma lõikasin otsast 
nende pead [ja] kuhjasin nagu viljahunnikud nende linnade ümber. Ma tõin 
välja nende saagi, vara, omandit arvutult. Ma võtsin kinni (i 85) 6000 sõdu-
rit, kes pääsesid minu relvade käest [ja] alistusid mulle, ja arvasin nad oma 
maa alamate hulka.49

Tiglatpileser I raidkirjadest leiame hulganisti julmusi, sh küüditamist, tapmist,  
piinamist. Järgnes veel ligi 37 vägivaldset valitsemisaastat, mille käigus Tiglatpileser I  
alistas peaaegu terve Lähis-Ida ning surmas, piinas ja küüditas tuhandeid inimesi.  
1115. või 1114. aastal eKr toimunud lahingus hävitas ta brutaalselt 14 000 muškide sõja-

* Ilmselt 1116. või 1115. aastal eKr, mil Tiglatpileser I sai kuningaks.
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meest ning küüditas ellujäänud 6000 ilmselt Assüüriasse, kus nad suure tõe näosusega 
orjadeks müüdi. Kuningas Tiglatpileser I surmaga Kesk-Assüüria impeeriumi tõusuaeg 
lõppes ning riik sattus mitmeks sajandiks allakäiguvööndisse.

Assüüria suurriigi uus tõus algas I eelkristliku aastatuhande alguses, umbkaudu  
9. sajandil eKr. Tekkis vägev kontinentaalne Uus-Assüüria impeerium, mida võib 
pidada esimeseks sellelaadseks maailma ajaloos. See oli territoriaalselt suur ja väga palju- 
rahvuseline impeerium ligi paarikümnemiljonilise elanikkonnaga, kus assüürlased olid 
selgelt vähemuses. Assüüria „keisri“ alamateks olid assüürlased, babüloonlased, kaldea-
lased, aramealased, araablased, kassiidid, elamlased, pärslased, meedlased, sküüdid, urar-
tulased, hetiidid, juudid, samaarialased, foiniiklased, süürlased, muškid, egiptlased ning 
sajad muud rahvused ja etnilised rühmad. Sõjavägi oli samuti multietniline, samas või-
mas, mobiilne ja tollase maailma parim. Uus-Assüüria impeerium muutus 9. sajandi 
keskpaigaks eKr Lähis-Idas vaieldamatult kõige tugevamaks jõuks ja see jäi nõnda roh-
kem kui kaheks sajandiks.

Aššurnasirpal  II (883–859 eKr) ja tema poja Salmanassar  III (859–824 eKr) ajal 
üles ehitatud impeerium püsis 7. sajandi lõpuni, mil selle kukutas sisemine ebastabiil-
sus ning sküütide, meedlaste ja babüloonlaste ühine sõjategevus. Kuningas Aššurna-
sirpal  II50, keda peetakse Uus-Assüüria impeeriumi üheks rajajaks, valitses oma riiki 
paljuski äärmuslikul moel – ta tegi seda nii vallutuste kui ka küüditamis- ja terrori- 
poliitika toel, tuginedes samal ajal ka propagandale, kus üks olulisi mehhanisme oli 
hirmu tekitamine ja levitamine, mida ta vallutatud alade valitsemiseks kasutas. Olemas-
olevatel andmetel asustas ta ümber vähemalt 12 900 inimest. Viie juhtumi puhul pole 
küüditatute arvu üldse mainitudki.51 

Aššurnasirpal  II poeg, suur vallutaja Salmanassar  III52, jätkas oma isa vallutus- 
poliitikat, küüditades samuti mitut rahvast. Küüditatuid võis olla 167  500, kolme 
juhtumi puhul pole seda ära toodud.53 Tapetute hulk ulatub kümnetesse või koguni 
sadadesse tuhandetesse. Näitena võib tuua raidkirja Shalmaneser III A.0.102.2, kus on 
kirjeldatud paljude inimeste jõhkrat tapmist ja vangistamist. Salmanassar  III teatab, 
et surmas mõõgaga tema vastu üles tõusnud Süüria linnriikides 700 sõjameest: „Mina 
raiusin maha / langetasin 700 nende sõjameest mõõgaga.“54 Samas raidkirjas hoopleb 
verejanuline kuningas tapatalgutega Taias, Nulias, Hazazus ja Butāmus. Salmanassar III 
raidkirjas seisab: 

Liikudes eemale merest, vallutasin ma Taia, Hazazu, Nulia ja Butāmu linnad, 
mis kuuluvad patinealastele. Mina tapsin 2800 [nende] sõjameest [ning ma] 
viisin ära 14 600 vangi.55
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Salmanassar III raidkirjades ja annaalides ongi enamasti juttu tapmisest, küüdi-
tamisest, veresaunadest, tribuudi saamisest, linnade hävitamisest ning põletamisest. 
Liikudes Tīl-Barsipi piirkonnast üle Eufrati, anastas Salmanassar III hulga väiksemaid 
kuningriike, hõime ja linnu – muu hulgas Paripa, Sūrūnu, Tīl-Bašerē jt56:

Ma tapsin palju nende [inimesi] [ja] võtsin nende saagi. Ma tegin maatasa, 
hävitasin [ja] põletasin ära 200 linna nende ümbruskonnas.57

Samalaadseid kirjeldusi esineb Salmanassar  III raidkirjades veelgi. Näiteks pärast 
sõdu Damaskusega, Qarqari ja teiste Süüria linnadega kõneleb kuningas vähemalt 
14 000 sõjamehe tapmisest.58

Salmanassar III vallutusretked ei piirdunud ainult Süüria ja Põhja-Mesopotaamia 
aladega. On andmeid, et ta tegi sõjaretke või koguni mitu ka Anatoolia aladele Ida- 
Türgis, kus asub tänapäeva Kurdistan. Seal elasid tollal hetiidid, kelle võimu all olid mitu 
väiksemat kuningriiki, kunagise võimsa Hetiidi suurriigi (1650–1180 eKr) jäänused. 
Salmanassar III raidkirjast loeme, et ta „juuris välja 22 000 inimest Hatti maalt ja viis 
nad Aššuri linna“.59 Niisiis, Süüriast ja Lõuna-Anatooliast (tänapäeva Lõuna-Türgi 
alad) küüditas ta 22 000 inimest.

Tiglatpileser III

Endine kindral, julm Tiglatpileser III (745–727 eKr) oli üks halastamatumaid valitse-
jaid maailma ajaloos, julm küüditaja ja halastamatu massimõrvar. Tegu oli omamoodi 
Assüüria Hitleriga. Ta oli suur sõdalane ja vallutaja, aga ka sõjaväe ja riikliku süsteemi 
reformaator, samuti küüditamispoliitika eestvedaja. Just tema valitsemisajal kujunesid 
küüditamine ja massimõrvamine assüürlaste ametlikuks riiklikuks poliitikaks. Küüdita-
tute ja tapetute täpset hulka ei teata, aga see oli väga suur. Ainuüksi Urartu kuningriigile 
kuulunud aladelt, mille Tiglatpileser III vallutas, küüditas ta vähemalt 72 950 inimest. 
See on kirjas ühes tema annaalidest.60

Sõdades, sõjalistes konfliktides, mässude mahasurumisel hukkunud sõjameeste ja 
muul viisil tapetud Urartu kuninga alamate arvu raidkirjades ei leidu. Samas on tapmi-
sest alatasa juttu. Raidkirjad on osaliselt fragmentaarsed, osa teksti on hävinud, seega 
pole teada küüditatud ja tapetud urartulaste lõplikku arvu. Urartu kuningas Sarduri 
olevat Tiglatpileser III sõnul oma elu päästmiseks kiiruga pagenud: 

Selleks, et päästa oma elu, põgenes Sarduri öösel, enne päikesetõusu lasi ta 
kiiresti jalga.61
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Kuningas Tiglatpileser III. Briti Muuseum 62
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On mõistetav, miks ta nii tegi. Tema vastane oli halastamatu mõrvar, kes küüditas, 
piinas, riputas inimesi võllapuudele ja ajas neid tuhandete kaupa teibasse. Üks rida 
enne kuningas Sarduri meeleheitliku põgenemise kirjeldust räägib Tiglatpileser  III  
vähemalt 72  950 urartulase küüditamisest.63 Sama raidkirja ridades 6’–7’ kirjeldab  
Tiglatpileser III veresauna, mille ta urartulastele korraldas:

… Ašš[uri], mu isanda jõuga ja võimsusega nendega ma võitlesin, [ja võitsin 
neid  ...] nende [sõjamehi] ma tapsin [ja] täitsin mägede kuristikud [nende 
laipadega]. [Minu] sõjavankrid ...64

Kahjuks on tekst fragmentaarne ja sündmused sõjavankrite ümber jäävad ebaselgeks.
Teises raidkirjas on ülestähendus veel 83 000 inimese küüditamisest.65 Ühes Kalhu 

linna kroonikas (Ann. 6) kirjeldab armutu assüürlane oma tegusid nii: 

1. [...] Hista, Harabisina, Barbazi, Tasa linnad, Ulurusi jõge mööda üles,  
vallutasin ma ja võtsin 8650 inimest.
2. [... hobust], 300 muula, 600 eeslit, 1350 veist, 19 000 lammast võtsin ma 
saagiks. Ma hävitasin, laastasin ja põletasin tulega.
3. [...] neid [...] ja liitsin Assüüriaga. Ma ehitasin need linnad uuesti üles.  
Ma paigutasin sinna inimesi alistatud [võõrastest] maadest. 
4. [...] Aššuri, mu isanda, relvad seadsin ma üles sinna.
5. [...] Luqadanša, Quda, Elugia, Dania, Danziun, Ulay, Luqia, Abrania, [ja] 
Eusa. 
6. [...] ma võitsin. Ma tõin saagina kaasa 900 inimest, 150 veist, 1000 lammast, 
hobuseid, muulasid [ja] eesleid. 
7. [... nende linnu] ma hävitasin ja laastasin ja põletasin maha. Muqania  
inimesed nägid tolmupilve minu [vägede] marsist ja Uru linn ...66

Ja kuigi ka see tekst on fragmentaarne, on siiski näha, et terroripoliitika Assüürias 
muutus nüüd veel regulaarsemaks. Sellest räägivad kõik raidkirjad, annaalid ja krooni-
kad. Seesuguseid näiteid võiks tuua sadu: Tiglatpileser III raidkirju on säilinud piisavalt 
palju. Sarrabanu linna alistamine on ainult üks näidetest. Siin mainis Tiglatpileser III 
55 000 inimese vangistamist.67 Dur-Balihaya linna vallutamisel vangistas Tiglatpileser 
40 500 inimest ning viis nad tribuudina kaasa koos nende varaga, teisisõnu küüditas. 
Märkimisväärne on ka see, et kõik Tiglatpileser III järglased kuni Assüüria langemiseni 
610. aastal eKr paistsid silma erilise vägivallaga – nad tapsid ja küüditasid sadu tuhan-
deid ning võib-olla koguni miljoneid inimesi.
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Sargon II

Sargon II (722–705 eKr) jätkas oma eelkäijate terrori- ja küüditamispoliitikat täies 
mahus, alustades oma valitsemisaega veresaunade, repressioonide, küüditamiste ja massi- 
mõrvadega. Pärast Iisraeli kuningriigi vallutamist 721. aastal eKr tappis Sargon II suure 
hulga inimesi ning küüditas 27 280 juuti Mesopotaamiasse ja Meediasse (Lääne-Iraan). 
Sellega ta ei piirdunud – ta küüditas eri hõime-rahvaid korduvalt. Vallutatud Papa ja 
Lallukna linna elanikud viidi tema korraldusel Damaskusesse. Alistatud Harharist, mil-
lest Sargon II tegi oma riigi provintsi, käskis ta deporteerida terve Harhari elanikkonna. 
Nende asemele lasi ta tuua juute ja muude rahvaste esindajaid. Allaheidetud Gurgumi 
elanikkonnaga käitus ta veelgi tooremalt. Elanikud represseeriti, enamasti tapeti või 
küüditati, nii et Gurgum jäi inimtühjaks.

Riigis toimusid pidevalt mässud ja ülestõusud. Üks suurimaid ülestõusukoldeid 
ja kibedamaid peavalusid Assüüria suurkuningatele oli Babüloonia. Ka Sargon II ajal 
mässas Babüloonia korduvalt ning kaldealased ja assüürlased üritasid kordamööda piir-
konna üle kontrolli saavutada. Paljud teisedki maad ja provintsid soovisid impeeriumist 
lahku lüüa. Sargon II tegi kõik, et seda ära hoida, külvates hirmu ja kasutades terrorit. 
„Mõõga ja tulega“ allutas ta maid või rahustas mässavaid linnu ja provintse. Ta suu-
tis kõik mässukolded maha suruda, kuid see nõudis tuhandeid ohvreid ega mõjunud 
hästi riigi stabiilsusele ja majandusele. Sargon II – kui uskuda säilinud allikaid – olevat 
küüditanud ligikaudu 300 000 inimest. Arv pole lõplik, sest veel on teada vähemalt  
24 küüditamisjuhtumit, mil küüditatute arvu pole mainitud.68

Sennaherib 

Üks maailma ajaloo jõhkramaid ja tooremaid valitsejaid oli Uus-Assüüria kuningas 
Sennaherib (704–681 eKr)69, kes tappis ja küüditas sadu tuhandeid babüloonlasi, ara-
mealasi, kaldealasi, juute, elamlasi ning muid rahvaid ja etnilisi rühmi. Oma sõjaretke 
Babülooniasse kujutab ta, uhkeldades enda korraldatud terrori üle:

(read 9–10) Minu isanda Aššuri jõuga ma piirasin sisse Kaldu maa [Babüloo-
nia] 89 võimsat linna [ja] kindlust ja 620 väikest maakohta [küla] nende ümb-
ruses, vallutasin ja rüüstasin Urbi, Aramu ja Kaldu inimesi Urukis, Nippuris, 
Kišis, Hursagkalammas, Kuthas [ja] Sipparis ühes koos linnakodanikega, kes 
ennast tabada ei lasknud, viisin ma minema ja arvestasin saagi hulka.70
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Sennaherib õigustas seda julmust ja massimõrva Assüüria peajumala Aššuri tahtega. 
Edasine tegevus nägi välja järgmiselt: 

(read 12–16) Minu tagasitulekul vallutasin ma ühtviisi Tu’muna, Rihihu, 
Jadaqqu, Hamrānu, Hagarān, Nabatu [ja] Li’tau, [minule] mitte truu- 
alamlikke aramea [hõime]. 208 000 inimest, suuri [ja] väikeseid, mehi [ja] 
naisi, 7200 hobust [ja] muula, 11 073 eeslit, 5230 kaamelit, 80 100 härga 
[ja] 800 600 lammast viisin ma küllusliku saagina Aššuri maale. Minu sõja-
käigu jooksul sain ma Nabū-bēl-sumātelt, Hararatu linna valitsejalt nii kulda, 
hõbedat, suuri mooruspuuvilju, eesleid, kaameleid, härgi ja lambaid kui ka 
tema rikkalikke andameid. Hirimmu linna elanikke, kangekaelseid [põik-
päiseid] vastaseid, surusin [lõin] maha relvadega, mitte ühtegi järele jättes. 
Nende laibad riputasin ma postidele ning ümbritsesin nendega linna.72

Teadaolevalt võib just Sennaheribit73 pidada Assüüria ja Babüloonia kuningate 
seas suurimaks küüditajaks. On pakutud, et Sennaherib küüditas 500 000 inimest.74  
See arv võib olla isegi suurem ning ulatuda koguni ühe miljonini. Samuti ei tohi unus-
tada, et Sennaheribi käsul mõrvati sadu tuhandeid babüloonlasi, juute, kaldealasi,  
aramealasi jne. 

Assüüria impeerium kestis peaaegu 7. eelkristliku sajandi lõpuni, kui selle hävitasid 
sisemine ebastabiilsus, mässud, majanduslikud raskused ja võõrvallutajad. Assüürlased 
läksid ajalukku oma julmuse ja äärmusliku terroripoliitikaga.

Kuigi me ei näe Assüürias ja Babüloonias populistlikke poliitikuid, kasutasid ka seal-
sed valitsejad toona samme, mis pidid meeldima rahvale, sh sõduritele, kellele Assüüria 
kuningavõim paljuski tugines. Küll oli Assüüria ideoloogias ja poliitikas oma kindel 
koht äärmuslusel, mis väljendus kas või I eelkristlikul aastatuhandel regulaarseks muu-
tunud riiklikus terroripoliitikas. 


