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Ertəsi günü Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 
üzvləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin 
müəllim və tələbələri ilə professor Tofiq 
Bakıxanovun görüşü və ustad dərsi 
keçirilib. Kollecin direktoru, Naxçıva-
nın Əməkdar mədəniyyət işçisi Günay 
Əliyeva deyib ki, görkəmli bəstəkar 
Tofiq Bakıxanov dəfələrlə bu qədim 
diyarda olub. O, bir sıra fəxri adları ilə 
bərabər “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Əməkdar incəsənət xadimi” adını 
da şərəflə daşıyır. Müxtəlif janrlarda 
əsərlər yazan Tofiq Bakıxanovun əsas 
yaradıcılıq meyarı istedad və bacarıq, 
zəhmət və iradə, yorulmaq bilmədən 
çalışmaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, mux-
tar respublikanın Əməkdar incəsənət 
xadimi Yaşar Xəlilov çıxış edərək 
bildirib ki, Tofiq Bakıxanovun yaradı-
cılığı musiqisevərlər tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilir. 

 Tofiq Bakıxanov özü isə Naxçıvanda 
musiqi mədəniyyətinə göstərilən böyük 

qayğıdan danışıb. Qeyd edib ki, yaradı-
cılığının bir hissəsini qədim Naxçıvana 
həsr edib. Hər dəfə bu diyara gələndə 
möhtəşəm yeniliklərlə rastlaşır ki, bu 
da onu yeni əsərlər yaratmağa sövq edir. 

Kollecdə keçirilən ustad dərsində 
bəstəkar bildirib ki, musiqiçi ol-
maq istəyən hər bir insan təcrübə 
vərdişlərini inkişaf etdirməli, fərdi 
xüsusiyyətlərdən yaradıcılıqla istifadə 
etməlidir. Bəstəkar müəllim və 
tələbələrin suallarını cavablandırıb. 

Həmin gün bəstəkar Tofiq Bakıxa-
nov Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və 
İncəsənət Məktəbində şəhərdə fəaliyyət 
göstərən uşaq musiqi incəsənət və bədii 
sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri 
ilə də görüşüb və ustad dərsi keçib. 

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla 
Əlimərdanova Tofiq Bakıxanovun 
həyat və yaradıcılığına nəzər sa-
lıb, onun Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbində böyük xidmətləri olduğu-
nu qeyd edib. 

Tofiq Bakıxanov çıxışında Naxçı-
vanda musiqinin inkişafına göstərilən 
böyük qayğıdan danışıb, Azərbaycan 
musiqisinin qədim və zəngin 
ənənələrindən söhbət açıb. Naxçıvan 
torpağının yetirmələri olan bəstəkarlar 
Ərtoğrul Cavid, Məmməd Nəsirbəyov, 
Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov, 
Rəşid Məmmədov haqqında xatirələrini 
bölüşüb.

Naxçıvan səfərindən sonra 
təəssüratlarını qəzetimizlə bölüşən 
bəstəkar xatırladıb ki, onun muxtar 
respublikaya istənilən səfəri maraqlı və 
uğurlu keçir: 

 – Öncə bütün naxçıvanlıları mux-
tar respublikanın 95 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik edirəm. Naxçıvan 
mənim sevimli şəhərimdir. Bu qədim 
diyarda dəfələrlə olmuşam və bu gün də 
Naxçıvana getməkdə çox məmnunam. 
Naxçıvan hər görüşdə gözümə daha 
gözəl görünür. Buranın havası, suyu, 

təbiəti məni yeni yaradıcılıq uğurlarına 
ruhlandırır. Digər tərəfdən, Naxçıvanda 
yaradılan qayda-qanun məni xüsusilə 
sevindirir.

 Aprelin 10-dan 13-dək davam edən 
səfərimin ilk görüşü muxtar respublika 
Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla 
oldu. Vasif müəllim tək mənim 
deyil, Azərbaycanın bütün qocaman 
sənətkarlarının yaradıcılığına daim 
hörmət, diqqət və ehtiramla yanaşır. 
Onunla söhbətimizdə öyrəndim ki, bu 
ilin oktyabrında muxtar respublikada 
Hüseyn Cavid yadigarı Ərtoğrul 
Cavidin 100 illiyi təntənəli şəkildə qeyd 
ediləcək. Məmnun oldum.

Bundan başqa, cənab Vasif Talıbov 
mənim xoş ovqatlı mahnılarımdan 
ibarət “Batabat dağlarında” adlı 
məcmuənin Naxçıvanda nəşr olunması 
təşəbbüsü ilə çıxış etdi və muxtar 
respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi 
bu işə başladı. Xatırladım ki, həmin 

kitabın adı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Naxçıvan bölməsinin sədri Asim 
Yadigarın eyni adlı mahnısından 
götürülüb. Hörmətli nazir Natəvan 
xanım Qədimovaya təkcə bu 
məcmuəyə görə deyil, ümumiyyətlə, 
mənim yaradıcılığıma daim diqqətlə 
yanaşdığına görə təşəkkür edərək, 
minnətdarlığımı bildirirəm. Yeri 
gəlmişkən, mənim Bakıda nəşrə 
hazırlanan “Arpaçay” mahnımda da 
Naxçıvan mövzusu qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Bu mahnını akademik 
İsa Həbibbəylinin sözlərinə yazmışam. 

O ki qaldı məni Naxçıvanla bağ-
layan səbəbə, deməliyəm ki, bu, ilk 
növbədə, yüksək səviyyəli insan-
larla, dostlarımla əlaqədardır. Məni 
ilk dəfə bu gözəl diyarla tanış edən, 
yaradıcılığıma Naxçıvan mövzusunu 
gətirməyimdə böyük rolu olan insan 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov 
olub. Digər tərəfdən, istər akademiklər, 
istərsə də şair və yazıçılar, bəstəkarlar 
olsun, hamısı mənə və yaradıcılığıma 
yüksək dəyər verirlər. Onu da deyim ki, 
mən mərkəzi mətbuatda tez-tez yazılar-
la çıxış edirəm. Naxçıvan mənim üçün 
mənəvi dayaq olub. Hər yerdə deyirəm, 
89 yaşım var və əgər Naxçıvanla bağlı 
xatirələrim olmasaydı, bəlkə də, heç 
belə uzun ömür sürə bilməzdim.

Səfər zamanı Naxçıvanda təqdimatı 
keçirilən kitab bu il anadan olmasının 
100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığı-
mız böyük ədib Hüseyn Cavidin nakam 
oğlu, Bakıda doğulub, Naxçıvanda dün-

yasını dəyişmiş bəstəkar Ərtoğrul Cavi-
din əziz xatirəsinə həsr olunub. Üzeyir 
bəy Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akade-
miyası və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa-
qının xəttilə “Mütərcim” nəşriyyatında 
işıq üzü görən məcmuənin redaktor-
ları Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar 
Xəlilov və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Günay Məmmədovadır. 

Kitabda toplanmış musiqi əsərləri 
bilavasitə Naxçıvanda doğulub böyümüş 
şairlərin, onların bu qədim diyara olan 
sevgi, məhəbbət və rəğbətlərini özündə 
əks etdirən sözlərinə yazılıb. Eləcə də, 
həmin şairlərin həyatı və yaradıcılığı 
haqqında da yığcam məlumat verilir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Üçüncü minilliyi ilk addımlarından müşayiət 
edən informasiya inqilabı insan cəmiyyətinin 
inkişafında tamamilə yeni səhifə açmaqdadır. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları getdikcə 
ictimai həyatın bütün sferalarına daxil olur və iqtisadi, 
siyasi, təhlükəsizlik, sosial, mədəniyyət, elm, təhsil və 
s. sahələrə daha fəal təsir göstərir. Bu xüsusiyyətlər 
idarəçilikdən də yan keçməmişdir. 

Çağdaş dünyanın qarşı-
laşdığı qlobal “informasiya 
partlayışı” və “ictimaiyyətlə 
əlaqələr” (İƏ) adlandırılan 
ictimai diplomatiyanın sürətli in-
kişafı beynəlxalq münasibətlər 
sahəsində də ciddi müzakirələr 
doğurmuşdur. Bununla infor-
masiya inqilabı fenomeninin 
qlobal aspektləri və nəticələri 
– ümumdünya informasiya 
cəmiyyətinin (ÜİC) yaranma-
sı və İƏ texnologiyalarının 
beynəlxalq əlaqələrə kütləvi 
surətdə tətbiqi məsələsi də 
aktuallaşmışdır.

ABŞ mütəxəssislərinin 
geniş yayılmış proqnozlarına 
görə, 2020-ci ildə bu ölkədə 
postindustrial cəmiyyətdən 
informasiya cəmiyyətinə 
keçid baş verməlidir. Bu isə 
öz növbəsində kosmoloji 
cəmiyyətə keçid üçün hazırlıq 
mərhələsidir. Bu o deməkdir 
ki, XXI əsrdə beynəlxalq 
münasibətlərdə, diplomati-
yada ön plana hərbi-siyasi 
məsələlər, silahlı münaqişələr 
deyil, xarici ticarət, maliyyə, 
ekologiya və informasiya 
mübadiləsi problemləri çı-
xacaq. Əbəs deyil ki, bir çox 
nəzəriyyəçi XXI əsri təkcə 
“informasiya əsri” deyil, həm 
də “kompüter əsri”, “rəqəmli 
əsr” və ya “yeni media əsri” də 
adlandırır.

Beləliklə, XXI əsrdə 
ölkələrin informasiya resursları 
toplusu həm onların təcavüz 
obyektinə, həm də informa-
siya müharibələrində güclü 
silahına çevrilə bilər. Böyük 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarından (İKT) 
düşmən üzərində hərbi-siyasi 
üstünlüyün təmin olunmasında, 
beynəlxalq arenada rəqiblərin 
tərksilah edilməsində istifadə 
təhlükəsi yaranır. Yeni İKT-lərin 
istifadəsi ilə hərbi potensialın 
artırılması qlobal və regional 
güc balansının dəyişməsinə, 
yeni qarşıdurma nöqtələrinin 
yaranmasına gətirib çıxarır. 

Bilindiyi kimi, idarəçilik iki 
sistemin olmasını tələb edir: 
idarə olunan və idarə edən. 
İdarəetmə prosesinin predmeti 
informasiya olduğu üçün iki 
idarəetmə funksiyasını ayırmaq 
olar: xarici funksiya idarə 
olunan obyektlərə münasibətdə 
xaricdən daxil olan informasi-
yaya əsaslanır, daxili funksiya 
isə idarə olunan sistemin 
özündən gələn informasiyaya 
söykənir. Buna əsaslanaraq 
hər bir idarə olunan sistemi 
informasiya sistemi adlan-
dırmaq olar. Xarici siyasətlə 
bağlı qərarların qəbul edilməsi 
prosesini nəzərdən keçirərkən 
informasiya sistemi nəzəriyyəsi 
və onun əsas anlayışları 
üzərində dayanmağın nə qədər 
vacib olduğu bir daha aydın 
görünür.

İnformasiya inqilabı 
nəticəsində dövlətin beynəlxalq 
rolunun dəyişməsinin iki qrup 
səbəbini qeyd etmək olar. İlk 
növbədə, idarəçiliyin ənənəvi 
mexanizmlərinin tətbiqi (vergi-
qoyma, lisenziyalaşdırma və s.) 
get-gedə çətinləşir. İkincisi isə, 
informasiya inqilabı nəticəsində 
yeni qeyri-hökumət aktorlarının 
milli, transmilli və millətlərüstü 

(nasional, transnasional və 
supranasional) səviyyələrdə 
təsirinin artması ilə əlaqədar 
hakimiyyət səlahiyyətlərinin 
bölgüsü dəyişir. Hökumətlər 
baş verən bu dəyişikliklərə 
adaptasiya olmaq imkanı verən 
mexanizm axtarmalı olur.

Nəticədə, müxtəlif dövlətlər 
fərqli adaptasiya yolu seçə 
bilər. Məsələn, bu sahədə 
ABŞ-ın yanaşması ondan 
ibarətdir ki, informasiya 
inqilabı qaçılmazdır və onun 
imkanlarından maksimum 
faydalanmaq lazımdır. ABŞ-
ın müasir dünya düzənindəki 
yerinin və rolunun gərgin 
proseslər fonunda zəifləmək 
əvəzinə, daha da güclənməsi 
bu yanaşmanın hələ ki özünü 
doğrultduğunu göstərir. Qərbi 
Avropada isə mövcud mədəni 
və ictimai dəyərləri saxlamaqla, 
informasiya inqilabının iqtisadi 
mənfəətindən faydalanmaq 
meyli daha güclüdür. Ancaq 
bu gün qarşısıalınmaz müha-
cir axını ilə üzləşən Avropa 
qarşısına qoyduğu məqsədlərə 
çatmaqda iqtisadi mənfəət və 
ya dəyərlərin qorunub sax-
lanması arasında bəzən çətin 
seçim etməli olur. 

Yaxın Şərqdə isə hakim 
elita nümayəndələri informa-
siya inqilabı məhsullarından 
bəhrələnsə də, onun əhaliyə 
mümkün təsiri ilə daha çox 
narahatdır. Yaxın keçmişdə 
hamımızın şahidi olduğumuz 
“Ərəb baharı” hadisələrinin 
bu baxımdan nəzərdən 
keçiriləsi nümunə ola bilər. 
Məhz belə bir şəraitdə yeni tip 
dövlət modelləri yarana bilər. 
Bu dövlətlər qeyri-hökumət 
aktorları ilə birgə fəaliyyət 
göstərmək və öz addımlarını 
koordinasiya etməklə əlavə 
güc toplaya bilər.

Məlum olduğu kimi, 
dövlətin effektiv fəaliyyət 

göstərməsi, ilk növbədə, onun 
hakimiyyət səlahiyyətlərindən 
səmərəli istifadəsindən asılıdır. 
Hakimiyyət anlayışına müxtəlif 
baxışlar mövcuddur. Daha 
geniş yayılmış yanaşmaya 
görə, hakimiyyət müxtəlif 
aktorlara təsir, nəzarət və 
ya məcburetmə tədbirlərini 
həyata keçirmək üçün lazım 
ola biləcək resurs və imkanlara 
malikdir. Adətən, bunlar neft, 
silah, sənaye potensialı və ya 
canlı qüvvə kimi maddi ehtiyat 
və imkanlardır. Ancaq bu 
imkanlar maliyyə vəsaitləri və 
informasiya da ola bilər. Geniş 
mənada bu baxış hakimiyyəti 
hərbi, sənaye və demoqrafik 
faktorlardan ibarət kompleks 
imkanlar kimi nəzərdən keçirir.

İnformasiya əsrində 
milli dövlətlər getdikcə öz 
müstəqilliklərini daha çox itirir, 
çünki, informasiya həm ölkə 
daxilində, həm də xaricdə 
yaşayanlar üçün daha əlçatan 
olur. Mövcudluğunu saxlayan 
böyük dövlətlər isə daha çox 
hər cür informasiyaya çıxış im-
kanı olduğu üçün hakimiyyətə 
yiyələnən qeyri-hökumət 
aktorları ilə rəqabət aparmağa 
məcbur olur. Belə şəraitdə kiçik 
şəbəkələr genişləndiyi halda, 
iyerarxik strukturlar informasiya 
bolluğunun qurbanı olur. 

İnformasiya texnologi-
yalarının inkişafı beynəlxalq 
münasibətlərdə yaranan 
münaqişələrin həllində heç də 
az istifadə olunmayan metodlar 
içərisində müharibələrdən də 
yan keçməmişdir. Bəşər sivi-
lizasiyasının inkişafı tarixində 
müvafiq olaraq müharibələri 
3 böyük mərhələyə, dalğaya 
bölmək olar: aqrar, sənaye və 
informasiya. Tədqiqatçılara 
görə, üçüncü dalğa sivilizasiya 
üçün müharibələr informasiya 
savaşları forması almalıdır. İn-
formasiya müharibəsi dedikdə 
çox zaman mükəmməl rabitə 
sisteminə, kosmosa çıxış imka-
nına və real vaxt ərzində qərar 
qəbulu prosesinə əsaslanan 
müharibə başa düşülür. 

Əksər mütəxəssislərin 
“Səhrada fırtına” əməliyyatının 
ilk informasiya müharibəsi ol-
ması haqqında mülahizələrinə 
baxmayaraq, NATO-nun 
yüksək vəzifəli məmurları 
Kosovo əməliyyatlarından 
sonra belə, ABŞ-ın informa-
siya əməliyyatları imkanların-
dan kifayət qədər səmərəli 
istifadə etmədiyi fikrindədirlər. 
Yuqoslaviya əleyhinə hava 
hücumuna rəhbərliyi həyata 
keçirən admiral Ellis “infor-
masiyalı əməliyyatların (İƏ 
texnologiyasının) düzgün 
tətbiq ediləcəyi təqdirdə hücum 

kampaniyasının iki dəfə qısa 
ola biləcəyini qeyd edirdi. Lakin 
bununla yanaşı, o, informasiya 
əməliyyatlarını bu münaqişənin 
ən böyük uğursuzluğu sayırdı. 
O zaman hər iki tərəf (həm 
NATO, həm də Yuqoslaviya) 
mövcud informasiya imkanla-
rından lazımi qədər yararlana 
bilməmişdi. 

İnformasiya 
əməliyyatlarının daha komp-
leks şəkildə istifadəsi Çin Xalq 
Respublikası və  Tayvan arasın-
da 1999-cu ilin yay–payızında 
münaqişənin kəskinləşməsi 
ilə əlaqədar özünü kəskin 
büruzə vermişdi. Hər iki dövlət 
uzun müddətdir ki, bu sahədə 
tədqiqatlar aparırlar. Çində bu 
proses 1985-ci ildən – “İnfor-

masiya müharibəsi” kitabı nəşr 
olunduqdan sonra başlan-
mışdır. 1997-ci ildə praktiki 
olaraq informasiya müharibəsi 
aparılması üzrə bir sıra təlim 
proqramları həyata keçirilmiş-
dir. Tayvanın da bu sahədə 
təcrübəsi az deyil. Təsadüfi 
deyil ki, bir çox kompüter vi-
rusları məhz burada hazırlanır. 
1999-cu ilin avqustunda Tayva-
nın müdafiə naziri informasiya 
müharibəsi bölüyü və informa-
siya müharibəsi strategiyası 
üzrə komitə yaradılmasını elan 
etmişdir. 

İnformasiya müharibəsinin 
əsas faktorlarından biri 
düşmən sisteminin quruluşu-
nu və parametrlərini bilmək 
vacibliyidir. Düşmənin mo-
tivasiyasını, strukturunu və 
məqsədlərini daha ətraflı bilən 
tərəf münaqişəyə daha yaxşı 
hazırlanmış olur. Düşmən 
mədəniyyətinin və cəmiyyətdə 
informasiya sistemlərinin 
istifadəsinin başa düşülməsi də 
önəmli məsələdir.

Müharibələr içərisində bizə 
ən yaxını “Körfəz müharibəsi” 
olmuşdur. Mikroprossesor 
texnikalarından kifayət qədər 
istifadə olunmasına baxmaya-
raq, bu savaş da tam infor-
masiya müharibəsi deyildi. 
O zaman da informasiya 
texnologiyalarından yalnız adi 
silahların “gücləndiricisi” kimi 
istifadə olunmuşdu. 

İnformasiya müharibəsi 
yalnız hərbi əməliyyatları əhatə 
etmir, o daha geniş anlayışdır. 
İnformasiya müharibəsi elə 
bir elektron münaqişədir ki, 
burada informasiya strateji 
aktiv sayılır, o həm ələ keçirilə 
bilər, həm də məhv edilə bilər. 
Bu zaman kompüterlər və 
digər kommunikasiya, informa-
siya sistemləri ilkin zərbənin 
hədəfi olacaq, eyni zamanda, 
yeni müharibədə silah kimi 
çıxış edəcək. İnformasiya 

müharibəsi düşmənin yalnız 
hərbi idarəetmə sistemlərinin 
və nəzarət mexanizmlərinin iflic 
edilməsi deyil, həm də onun 
siyasi və maliyyə sistemlərinin 
dondurulmasına yönələn 
əməliyyatlar toplusudur. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, 
informasiya müharibəsinin 
adi müharibələrdən 4 fərqli 
cəhətini qeyd etmək olar: 

– informasiya müharibəsi 
aparılması hərbi əməliyyatlarla 
müqayisədə kifayət qədər ucuz 
başa gəlir; 

– ictimai və şəxsi ma-
raqlar, hərbi əməliyyatlar və 
cinayətkar əməllər arasında 
ənənəvi fərqlər aradan qalxır, 
qəbul olunmuş dövlətlərarası 
sərhədlər aradan götürülür;

– inkişaf etmiş sənaye 
ölkələri informasiya hücumları 
qarşısında daha çox aciz qalır;

– informasiya sahəsində 
“hərbi əməliyyatlar” bir neçə 
cəbhədə aparılır. 

İnformasiya müharibəsinin 
xarakteri informasiya 
məkanının xüsusiyyətləri ilə 
sıx əlaqəlidir. O real məkandan 
onunla fərqlənir ki, infor-
masiya hüdudu sonsuzdur, 
sərhədsizdir. Ukraynalı profes-
sor Georgi Poçepsov informa-
siya məkanının 3 cəhətini qeyd 
edir: 

– informasiya məkanında, 
adi müharibədə olduğu kimi 
böyük fiziki qüvvə ilə qalib 
gəlmək olmaz; 

– informasiya məkanının 
real məkana uyğun olaraq 
qarşısını almaq olmaz; 

– informasiya məkanında 
hər an yeni, əlavə gücün mey-
dana gəlməsi mümkündür. 

Müasir diplomatiya üçün 
beynəlxalq münasibətlərdə yal-
nız dövlət orqanları, ölkə baş-
çıları, professional diplomatlar 
deyil, xalq kütlələrinin də vacib 
rol oynaması xarakterikdir. 
Bu həm peşəkar fəaliyyətin, 
həm də xalq diplomatiyasının 
əsas elementi kimi qarşıya 
çıxır. Bu dinc vasitələrin əsas 
özünəməxsus cəhəti onla-
rın konstruktivliyi, tərəflərin 
hüquq və maraqlarına hörməti, 
siyasətin ümumbəşəri mənəvi 
normalar ilə birləşdirilməsini 
əsas tutmasıdır. Bütün bunlar 
Azərbaycan dövlətinin də xarici 
siyasətində informasiyanın, 
ictimaiyyətlə əlaqələrin, ictimai 
diplomatiyanın rolunu xeyli 
artırmışdır.

İnformasiya müharibəsinin 
getdikcə aktuallaşdığı 
bir dövrdə Azərbaycanın 
“Azərspeys” telekommunikasi-
ya peyklərinin orbitə buraxılışı 
bu cəhətdən çox önəmlidir. 
Bəli, Azərbaycanın kosmik 
erası başlanmışdır. Təsadüfi 
deyil ki, ölkəmizdə informasiya 
və kommunikasiya texnologiya-
ları sektoru prioritet sahələrdən 
biridir və bu sferanın inkişafı 
informasiya müharibəsində də 
mütləq üstünlük qazandıra-
caqdır. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin fəxrlə bəyan 
etdiyi kimi, “Azərbaycan artıq 
kosmik ölkələr sırasına daxil 
olmuşdur”. 

Rəşad AĞAZADƏ, 
siyasi elmlər üzrə 

fəlsəfə doktoru

Azərbaycan ictimaiyyəti ölkəmizə 
qara yaxanları yaxşı tanıyır 

Bir sıra xarici QHT-lər, bəzi beynəlxalq 
təşkilatlar ölkələrə və məsələlərə ikili stan-
dartlarla yanaşaraq çox zaman qeyri-obyek-
tiv, həqiqətdən uzaq addımlar atır, bununla 
da özlərinə sərf etməyən ölkələr, eləcə 
də onların milli liderləri haqqında adekvat 
olmayan rəylər formalaşdırmağa çalışırlar. 
Bəzən bizim xaricdə yaşayan soydaşları-
mız və daxildəki opponentlərimiz də onların 
toruna düşür, doğma vətənlərinə şər-böhtan 
yağdırmağa başlayırlar. 

Bu qüvvələr Azərbaycanın uğurlarına 
ləkə yaxmaq, onu nüfuzdan salmaq üçün 
zaman-zaman, xüsusilə böyük tədbirlər 
ərəfəsində çirkin kampaniyalar təşkil edirlər. 
Onların sifarişlərini yerinə yetirən “Trenspa-
rency İnternational”, “Amnesty İnternational”, 
OCCRP və digər bu kimi qurumlar ölkəmiz, 
dövlət başçısı və onun ailə üzvləri haqqında 
yalan, böhtan, dezinformasiya xarakterli 
məlumatlar yayır, Azərbaycanı beynəlxalq 
qınaq obyektinə çevirməyə, ölkə daxilində 
“5-ci kolon” vasitəsilə ictimai narazılıq forma-
laşdırmağa cəhd göstərirlər. 

Azərbaycanın müstəqil siyasət yürüdən 
güclü dövlətə çevrilməsindən, habelə 

qarşıdan gələn dövrdə Azərbaycan bir sıra 
mühüm tədbirlərə evsahibliyi edəcəyindən, 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlana-
cağından, Azərbaycanla Aİ arasında strateji 
tərəfdaşlıq sazişinin imzalanacağından, 
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edəcəyindən ciddi narahat olan həmin 
qüvvələrin artıq ölkəmizə, onun rəhbərliyinə 
qarşı növbəti qarayaxma kampaniyası 
həyata keçirəcəyi ehtimal olunur. Avropa 
Şurasında bu yaxınlarda qəbul olunmuş 
qətnamə də bu fikrimizi bir daha sübut edir. 

Ancaq bu cəhdlər tamamilə əbəsdir. 
Azərbaycan ictimaiyyəti, ekspertlər xarici 
antiazərbaycan və daxildəki “5-ci kolon”un 
bu cəhdlərinin arxasında hansı maraqla-
rın durduğunu yaxşı bilir. Buna görə də bu 
cür kampaniyalarla Azərbaycana təzyiq 
göstərmək, onu öz yolundan döndərmək 
mümkün olmayıb və olmayacaqdır. 
Azərbaycan ictimaiyyəti bu qüvvələrin bütün 
iddialarına layiqli cavab verəcəkdir. 

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Heç bir qüvvə dövlətimizi yolundan 
döndərmək iqtidarında deyil 

Lakin həmin bədnam ünsürlərin bütün 
səyləri əbəsdir. Çünki ölkə əhalisinin böyük 
əksəriyyəti, o cümlədən ziyalılar, vətəndaş 
cəmiyyətinin fəalları Prezident İlham 
Əliyevin xalqımızın parlaq gələcəyinə xidmət 
edən müdrik siyasətini birmənalı olaraq 
dəstəkləyirlər. Qocaman neftçi-alim, texni-
ka üzrə fəlsəfə doktoru Baba Əhmədli bu 
barədə söz açdı: 

– Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə son 
16 ildə ölkəmizin uğurları göz qabağındadır. 
Reallıq budur ki, Azərbaycan xalqı dövlət 
başçısına dərin inam və rəğbət bəsləyir. 

Azərbaycanın uğurları işğalçı 
Ermənistanı, erməni lobbisini, xaricdəki 
antiazərbaycan qüvvələri ciddi narahat edir. 
Həmin qüvvələr xalqımızın imicinə ləkə 
yaxmaq, dövlətimizi nüfuzdan salmaq üçün 
çirkin kampaniyalar təşkil edirlər.

Son zamanlar bəzi antimilli ünsürlər 
müxtəlif platformalarda çıxış edərək 

Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 
barəsində danışıqlar aparılan saziş layihəsi 
ilə bağlı əsassız fikirlər irəli sürürlər. Lakin bu 
şantaj və qarayaxmalar tamamilə əbəsdir. 
Heç bir qüvvə müstəqil Azərbaycan dövlətini 
öz yolundan döndərmək gücündə deyil. 

Əminəm ki, düşmənlərimizin arzusu yenə 
də ürəklərində qalacaq! Belə ki, Azərbaycan 
dövləti kifayət qədər güclüdür. Heç bir 
qüvvə ölkəmizdə xalq-iqtidar birliyini sarsıda 
bilməz. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı 
bu gün siyasi cəhətdən çox yetkindir. O, 
xalqımıza, dövlətçiliyimizə atılan böhtanla-
rın haradan və hansı məqsədlə atıldığının 
fərqindədir. Xalqımız heç vaxt düşmənin bəd 
niyyət və felinə uymaz! 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Tofiq BAKIXANOV: Əcəmi yurdundan 
xoş təəssüratlarla qayıtdımNaxçıvan Dövlət Universitetinin incəsənət fakültəsində 

görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli 

professor Tofiq Bakıxanovun “Naxçıvan təranələri” adlı kitabının 
təqdimatı keçirilib. Fakültənin dekanı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Günay Məmmədova bəstəkarın yaradıcılığının çoxşaxəli 
və məhsuldar olduğunu, eyni zamanda, universitetdə ustad dərsləri 
keçdiyini də qeyd edib. Universitetin rektoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü Saleh Məhərrəmov Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 
görkəmli nümayəndəsinin zəngin yaradıcılığından, sənətinə 
göstərilən yüksək dövlət qayğısından danışıb. 

İnformasiya inqilabı və 
yeni kosmoloji cəmiyyətə keçid

XXI əsr təkcə “informasiya əsri”, “yeni media əsri” deyil, 
həm də “informasiya müharibəsi əsri” adlandırılır

Azərbaycanın son illərdə qazandığı 
sosial-iqtisadi uğurların, ölkədə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən islahatların istər xari-
ci antiazərbaycan qüvvələrdə, istərsə də 
daxildəki “5-ci kolon”da qıcıq yaratması təzə 
məsələ deyil və Azərbaycan zaman-zaman bu 
problemlə qarşılaşmalı olur.

Son illər müstəqil Azərbaycanın iqtisadi gücü 
durmadan artır, əhalinin maddi rifahı daim yaxşıla-
şır, ölkəmiz beynəlxalq arenada söz sahibinə çev-
rilir. Lakin istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə 
Azərbaycanın parlaq uğurlarından narahat olan 
bir sıra qüvvələr var. Onlar son vaxtlar xüsusilə 
fəallaşıblar. 


