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Hacı Mirmehdizadə Qubadlı 
rayonunun Dondarlı kəndində ana-
dan olub. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra Maliyyə-İqtisad Texniku-
munda, Bakı Dövlət və İqtisad 
universitetlərində müvafiq olaraq 
hüquqşünas və iqtisadçı ixtisasla-
rına yiyələnib. Əmək fəaliyyətinə 
1988-ci ildə Sənaye Bankının 
filialında kredit mütəxəssisi kimi 
başlayıb. Daha sonra Birləşmiş Uni-
versial Səhmdar Bankı, Zaminbank 
və Depozitlərin Sığortalanması Fon-
dunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 
Hazırda isə Muğanbankın sənaye 
filialının müdiridir. 

Əfqanıstan və  Qarabağ müharibəsi 
veteranı olan müsahibim söhbətinin 
əvvəlində ölkəmizdə bu kateqo-
riyalı şəxslərə göstərilən dövlət 
qayğısı barədə danışdı:–Vətənpərvər 
insanların, xüsusilə də veteranların 
dövlət qayğısı ilə əhatə olunması ulu 
öndərimizin adı ilə bağlıdır. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev veteranları 
həmişə yüksək qiymətləndirib. Hazır-
da bu siyasət Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 
Veteranlara hərtərəfli diqqət və qayğı 
göstərilir. Bunun nəticəsidir ki, vete-
ranların Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə müharibə iştirak-
çıları üçün nəzərdə tutulan güzəşt və 
imtiyazlardan istifadə etmək hüququ 
var. 

Qanunvericiliklə veteranların 
sosial təminatı ilə bağlı önəmli 
məqamlar təsbit olunub, mənzil-
kommunal xidmətlərindən istifadə 
ilə bağlı müavinətlər təyin edilib. 
Veteranlar müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən 
qaydada tibb müəssisələrinin 
göndərişi əsasında sanatoriya-
kurort müalicəsi alırlar, dərman və 
müalicə vasitələri ilə təmin olunurlar. 
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 
veteranların maddi təminatının 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş 
tədbirlər həyata keçirirlər. Bir sözlə, 
dövlət veteranların mənzil şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasından tutmuş 
gündəlik sosial-məişət problemlərinin 
həllinə qədər hər şeyi nəzərə alır. Bu 
səbəbdən də qayğıya ehtiyacı olan 
veteranların dövlətin himayəsində 
olması cəmiyyət tərəfindən təqdir 
edilir.

Onu da vurğulamaq istərdim ki, 
bu gün ölkə rəhbərinin xüsusi diqqəti 
nəticəsində Ordumuzun güclənməsi, 

əsgəri xidmət üçün gözəl şərait 
yaradılması, Azərbaycan əsgərinin 
döyüş ruhunun, vətənpərvərlik hissi-
nin yüksəldilməsi biz Əfqanıstan və 
Qarabağ müharibəsi veteranlarında 
yağı tapdağında olan torpaqları-
mızın tezliklə qəsbkarlardan xilas 
ediləcəyinə inamı artırır.

Hacı Mirmehdizadə söhbət 
zamanı ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevə olan xalq sevgisindən də 
söhbət açdı: Müasir Azərbaycan 
tarixinin bütöv bir epoxası, önəmli 
bir mərhələsi ulu öndərimizin adı 
və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dahi 
şəxsiyyətin 34 illik rəhbərliyi dövrü 
Azərbaycan tarixinin ən yüksək 
inkişaf mərhələsi olub. Müstəqil 
ölkəmizin bugünkü uğurları Heydər 
Əliyev strategiyasının təntənəsidir. 
Azərbaycan bu gün hərtərəfli 
və dinamik inkişaf yolundadır, 
həyatımızın bütün sahələrində 
yüksəliş, tərəqqi var. İqtisadi artım 
tempinə görə respublikamız son illər 
dünyada lider mövqeyə yüksəlib. 
Hazırda ölkəmizdə davam edən 
geniş quruculuq işləri Heydər Əliyev 
zəkasının bəhrəsidir. Azərbaycanın 
tarixinə qurucu və xilaskar kimi 
daxil olmuş ulu öndərimiz xalqı-
mızın taleyində, mənəvi, siyasi və 
ictimai həyatında misilsiz xidmətlər 
göstərib. 

Hacı Mirmehdizadə söhbət 
zamanı Əfqanıstanda sovet qoşunla-
rının tərkibində beynəlmiləl borcunu 
yerinə yetirdiyi dövrdə dahi öndərlə 
bağlı rastlaşdığı bir məqamı da xüsu-
si vurğuladı:

– Ümummilli lider sovet 
rəhbərliyindən uzaqlaşdırılan gün 
hərbi hissənin Xankəndidən olan 
erməni zabiti, siyasi məsələlər üzrə 
rəis müavini Valeri Akopyanın 
sevinci, necə deyərlər, yerə-göyə 
sığmırd. Bəli, bundan az sonra 
ermənilərin əl-qolu açıldı, Dağlıq 
Qarabağda münaqişə, açıq sepa-
ratizm başlandı. Respublikanın 
bacarıqsız rəhbərliyi isə muxtar 
vilayətdə sürətlə genişlənən anti-
Azərbaycan hərəkatının qarşısını ala 
bilmədi. Nəticədə ərazilərimizin 20 
faizi itirildi. Dünya miqyaslı dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin böyük 
siyasətdən kənarda qaldığı həmin 
illərdə respublikada baş verən 
qarışıqlıq, hakimiyyət uğrunda 
qruplararası mübarizə də düşmənin 
təcavüzkarlığı qarşısında ölkəmizi 

müdafiəsiz qoydu.
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 

Heydər Əliyev ötən əsrin  80-ci 
illərinin sonu, 90-cı illərinin 
əvvəllərində Azərbaycan 
rəhbərliyində olsaydı, erməni 
millətçilərinin xalqımıza qarşı 
davamlı xəyanət və cinayətlərinin 
tarixini dərindən bildiyinə görə, 
Qarabağ və ətraf rayonlarımızın 
yağı tapdağına düşməsinə im-
kan verməyəcəkdi. Bu sözləri, 

necə deyərlər, elə-belə, sözgəlişi 
demirəm. Çünki erməni millətçiləri 
dahi öndərin müdrik və qətiyyətli 
siyasətçi olduğunu yaxşı bilirdilər. 
Dərindən dərk edirdilər ki, ulu 
öndər Heydər Əliyev dərin zəkası, 
müstəsna liderlik bacarığı ilə 
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci 
dövründə Ermənistanın respubli-
kamıza qarşı ərazi iddialarının açıq 
müstəviyə çıxmasına, erməni sepa-
ratizminin baş qaldırmasına imkan 
verməyib. Təəssüf ki, böyük rəhbər 
Azərbaycandan gedəndən sonra Dağ-
lıq Qarabağda baş verən proseslərə 
seyrçi münasibət bəsləyən bacarıqsız 
və iradəsiz yerli rəhbərlər burada baş 
verən mərkəzdənqaçma meyillərinin 
qarşısını yerindəcə almaq əvəzinə, 
fəaliyyətsizlik göstərmişdilər. Onu 
da vurğulayım ki, xalqımızın böyük 

oğlu Heydər Əliyev SSRİ-nin 
yüksək dövlət rəhbərlərindən biri 
olduğu dövrdə respublikamızın üstün 
maraqlarını qətiyyətlə qorumuşdu.

Yeri gəlmişkən, Hacı 
Mirmehdizadə Əfqanıstan 
döyüşlərində şücaət göstərib, 
müharibənin ağır günlərini yaşayıb, 
iki dəfə ayağından ağır güllə yarası 
alıb. Deyir ki, döyüş tapşırıqlarını 
yüksək səviyyədə yerinə yetirdiyinə 
görə, təltif üçün komandanlığa bir 

neçə dəfə təqdimat göndərilsə də, 
xalqımıza dərin nifrətini gizlətməyən 
hərbi hissənin siyasi məsələlər üzrə 
rəis müavini Valeri Akopyan bunun 
qarşısını alıb…

Azərbaycan müstəqillik qa-
zandıqdan sonra Hacı Mehdiyev 
dogma Qubadlı bölgəsində gedən 
ağır döyüşlərdə iştirak edib, əhalinin 
erməni hücumlarından qorunmasında 
fəallıq göstərib. 

Müsahibim söhbətində Prezident 
İlham Əliyevin münaqişənin həlli ilə 
bağlı aparılan danışıqlardakı möv-
qeyini dəstəklədiyini, eyni zamanda, 
işğal altında olan torpaqlarımızın azad 
edilməsi üçün Ali Baş Komandanın 
əmri ilə erməni faşistlərinə qarşı 
silaha sarılmağa, bu müqəddəs yolda 
hər an döyüşməyə hazır olduğunu 
bildirdi.

Hacı Mirmehdizadə söhbətinin 
sonunda fəaliyyət göstərdiyi bank sek-

torunda reallaşdırılan islahatlar barədə 
də danışdı:

– Möhkəm təməllər əsasında 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan bank 
sisteminin formalaşdırılması bu gün 
ölkəmiz üçün əsas prioritetlərdəndir. 
Dövlət başçısının 2016-cı il 6 dekabr 
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə Strateji Yol 
xəritələri”ndə bank sektoru ilə 
bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin 

icrası artıq öz müsbət nəticələrini 
göstərməkdədir. Deyə bilərəm 
ki, yüksək açıq valyuta mövqeyi 
saxlayan bankların devalvasiya 
zamanı öhdəlik və aktivləri arasındakı 
disbalansın qarşısının alınması 
məqsədilə islahatlar çərçivəsində 
görülən preventiv tədbirlər artıq öz 
səmərəsini verib, bankların ölkə 
iqtisadiyyatında rolunu xarakterizə 
edən makroindikativ göstəricilərinin 
müsbət dinamikası saxlanılıb. 

Bununla bərabər, bankların valyuta 
mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, 
likvidlik və kapitallaşma ilə 
bağlı minimum tələblərin yerinə 
yetirilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində 
problemli aktivlərin ümumi kredit 
portfelində xüsusi çəkisi azalıb və 
kredit portfellərinin keyfiyyət əmsalı 
yüksəlib. 

Ötən il fevralın 28-də Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin prob-
lemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərman imzalanıb 
ki, bu da bank sektoru üçün tamamilə 
yeni bir səhifə açmaqla bərabər, qeyri-
işlək kredit portfelinin həcminin də 
əsaslı şəkildə azalması üçün möhkəm 
zəmin yaradıb. Müvafiq fərman 
sağlam kredit ekosisteminə müsbət 
təsir göstərməklə yanaşı, yeni likvid 
vəsaitlərin real sektora yönlənməsinə 

və nəticədə makroiqtisadi mühitin 
xeyli yaxşılaşmasına gətirib çıxarıb. 

Xatırladım ki, həmin fərmanın 
ölkənin bank sektoru üçün əhəmiyyəti 
və problemli kreditlərin həlli 
məsələsində oynadığı rolu nüfuzlu 
beynəlxalq reytinq agentlikləri də 
təsdiq ediblər. Belə ki, “Moody’s” 
beynəlxalq reytinq agentliyi ölkənin 

bank sektoru üçün son illərin ən 
pozitiv proqnozunu açıqlayıb. 
Agentlik Azərbaycan üzrə proqnoz-
larına dəyişiklik edərək, qeyri-işlək 
kreditlərin həcmi üzrə proqnoz 
göstəricisinin tədricən azalacağı-
nı bildirib. Bu isə ölkədə aparılan 

köklü iqtisadi islahatların və icra 
edilməkdə olan layihələrin respub-
likanın maliyyə-bank sektoru üçün 
nə qədər faydalı olduğunu, həmçinin 
qeyri-işlək kredit əmsalının 8 faizədək 
azaldılması istiqamətində nəzərdə 
tutulan göstəricilərə nail olunacağını 
əminliklə söyləməyə əsas verir.

Hacı Mirmehdizadə bildirdi ki, 
hazırda nağdsız iqtisadiyyatın, şəffaf 
vergi, maliyyə və bank sisteminin 
qurulması istiqamətində ciddi 
tədbirlər həyata keçirilir. Fiskal 
islahatlar çərçivəsində təşviqedici 
vergi mexanizmlərinin tətbiq olunması 
isə biznes subyektləri işçilərinin 
əməkhaqlarını və digər ödənişləri 
nağdsız formada reallaşdırmağa şərait 
yaradır. Bu da müştəri hesabları və 
kart sahiblərinin sayının artmasına, 
nəticədə isə rəqəmsallaşmanın və 
onlayn ödənişlərin səviyyəsinə müsbət 
təsir göstərir. Bu istiqamətdə aparılan 
işlərin nəticəsi olaraq elektron bank 
əməliyyatlarının artması sektorda 
resurs sərfinin optimallaşmasına, 
kredit təşkilatlarına müvafiq maliyyə 
vəsaitlərindən maliyyələşdirmə aləti 
kimi istifadə etməyə imkanlar yaradır, 
onların likvidlik göstəricilərinin 
yaxşılaşmasına, həmçinin sahibkarlıq 
subyektlərinin büdcəyə vergi 
ödənişləri həcminin artmasına müsbət 
təsir göstərir.

Bütün bunlar isə müasir bank 
sektorunun formalaşmasına, ödəniş 
və kredit infrastrukturunun yeni bir 

keyfiyyətdə inkişafına səbəb olacağı-
na, debitor və kreditorlar arasındakı 
münasibətlərin xarakterini əsaslı 
şəkildə dəyişəcəyinə əminlik yaradır. 

 V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Veteran döyüşçü torpaqlarımızın 
işğaldan azad edilməsi yolunda  

silaha sarılmağa hazırdır 
1989-cu il fevralın 15-də keçmiş Sovet İttifaqının 

hərbi kontingenti Əfqanıstandan çıxarıldı. 
Doqquz mindən çox azərbaycanlının iştirak etdiyi doqquz 
illik müharibədə 208 Azərbaycan vətəndaşı həyatını itir-
di, 420 nəfər əlil oldu, 7 nəfər isə itkin düşdü. Əfqanıstan 
müharibəsində  çoxsaylı qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən 
 soydaşlarımızdan biri də üç dəfə “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə 
təltif edilmiş Hacı Mirmehdizadə olub.

Yaxın tarixə nəzər salaq.  İraqa qoşunların 
yeridilməsi dünyanın iri mediaholdinqlərinə 
göndərilən informasiyalarla bu ölkə haqqın-
da ictimaiyyətdə mənfi rəy, düşmən obrazı 
yaradılması ilə başlandı. Hərbi əməliyyatların 
başlaması da İraq kütləvi informasiya 
vasitələrində ABŞ-ın hücumlarını dəstəkləyən, 
bu silahlı müdaxiləyə haqq qazandıran infor-
masiya axını ilə müşayiət olundu...

İnformasiya həmləsinin hədəfi cəmiyyəti, 
eləcə də silahlı qüvvələri mənəvi cəhətdən sar-
sıtmaqdır. İctimai şüura, insanların psixologi-
yasına, iradəsinə təsir etməklə həyata keçirilən 
bu müasir mübarizə üsulu müharibə meydanın-
da həyata keçirilən iri raket, artilleriya, aviasi-
ya hücumundan daha təhlükəlidir.  İnformasiya 
blokadasına düşmək müharibədə mühasirədə 
qalmaqdan da betərdir. Yalan da, həqiqət də 
eyni hərflərlə yazılır. Onları bir-birindən ayırd 
etmək, hadisələri dəqiq təhlil etmək , vəziyyəti 
olduğu kimi qiymətləndirmək üçün elə düzgün 
informasiyaya malik olmaq lazımdır. İnfor-
masiya təhlükəsizliyi hər bir ölkə üçün onun 
sərhədlərinin təhlükəsizliyi qədər vacibdir. 

İnformasiya siyasətinin idarə olunması 
müasir dövrdə xüsusilə  elmi-texniki in-
kişafdan, tərəqqidən asılıdır.  İnformasiya 
və telekommunikasiya texnologiyalarının 
sürətlə inkişafı, internetin müasir və daha 
qabaqcıl rabitə vasitəsi olaraq üstünlüyü ələ  
alıb  həyatımıza daxil olması,  yeni mübarizə 
üsulu kimi, informasiya müharibəsinin də 
təsir dairəsini getdikcə genişləndirir.  Yayı-
lan məlumata görə, 1998-ci ildən 2001-ci ilə 
qədər internetə təxminən 700 milyon istifadəçi 
qoşulmuşdusa, indi bu auditoriyaya qoşulanla-
rın sayı  milyardlarla ölçülür.  Bu mənada indi 
informasiya cəbhəsində liderlik edən ABŞ və 
Yaponiya nəticədə müdafiə sahəsində, dünya 
orduları sırasında da  üstünlüyü ələ alıblar. 

İnformasiya müharibəsi, adından da 
göründüyü kimi, əsasən,  hərbi xarakter 
daşıyır. Silah səslərinin eşidilmədiyi bu 

gurultusuz, səssiz müharibədə döyüş mey-
danında informasiyadan silah kimi istifadə 
olunur. Bu silah sosial, iqtisadi və hərbi sahədə 
istifadə edilsə də döyüşlər aparıldığı informa-
siya müharibəsində, əsasən, hədəfdə ictimai 
fikir, beyinlər, insan şüuru, psixologiyasıdır. 
Silahlı mübarizədə olduğu kimi, informasiya 
müharibəsində də üsullar və texnologiyalar 
yüksək sürətlə dəyişir. Vaxtilə  50 milyonluq 
auditoriyanı təsir dairəsinə almaq üçün radioya 
38 il, televiziyaya isə 15 ildən çox vaxt lazım 
olurdusa,  rəqəmsal texnologiyaların, inter-
netin sayəsində  bu auditoriya 3 il ərzində və 
bəzən də daha tez toplana bilir.  İndi sosial 
şəbəkələrdə “qlobal hörümçək torunda” 2 mil-
yarddan çox, belə demək mümkünsə, “internet 
əsiri”  var... 

Müasir dövrdə informasiya mübarizəsinin 
nəzəriyyəsi belə yaranıb. Bu sahənin tanınmış 
mütəxəssisləri informasiya müharibəsində 7 
mübarizə üsulu olduğunu müəyyənləşdiriblər:  

Birincisi,  komanda-idarəetmə üsulu-
dur. Bu vifrtual həmlə komandanlıqla icraçı 
qüvvələr arasında əlaqəni itirmək məqsədini 
daşıyır.  

İkincisi,  kəşfiyyat müharibəsidir ki,  
mühüm hərbi informasiyaların toplanması və 
öz informasiya bazasını qorumaqla müşayiət 
olunur.  

Üçüncüsü, elektron müharibədir. 
Onun hədəfi isə rabitə kommunikasiyaları, 
radioəlaqə, radiolokasiya stansiyaları, kompü-
ter şəbəkələridir. 

Dördüncüsü, psixoloji müharibədir. Bura-
da  dezinformasiya, təbliğat və əhalinin infor-
masiyalarla idarə olunması nəzərdə tutulur.  

Beşincisi daha müasir üsul olan haker 
müharibəsidir. 

Altıncısı,  iqtisadi müharibədir.  Bu 
mübarizə üsulu iqtisadi blokadanı təmin edən 
informasiya həmləsi ilə müşayiət olunur. Kom-
mersiya kanalları bağlanır, bank hesabları ləğv 
olunur. 

Müasir üsulların sırasında yeddincisi 
kibermüharibədir. Kibermüharibənin gedişi 
informasiyanın özünə təsir etmək, onun yönü-
nü dəyişmək, düşmənin infrastrukturuna zərbə 
endirməklə müşayiət olunur. Bu zaman troyan 
proqramlarından, viruslardan istifadə olunur, 
informasiya dəyişdirilir və məhv edilir. 

    Düşmənə qalib gəlmək üçün, ilk 
növbədə, onu yaxşı  tanımaq lazımdır. İtkilər 
haqqında məlumatların yayılması belə infor-
masiya müharibəsinin tərkib hissəsidir... Biz 
birinci Qarabağ savaşında nəinki informasiya 
müharibəsinin aparılma qaydalarını bilmədik, 
ümumiyyətlə, belə bir cəbhənin varlığını belə 
unutduq. Birinci Qarabağ savaşında bizim 
informasiya müharibəsində silahsız qaldığımı-
zı, bu cəbhəni, demək olar ki, boş qoyduğu-
muzu göstərən məqamlar kifayət qədərdir. Bu 
sahədə böyük təcrübəyə malik olan, Rusiya-
dan bəhrələnən ermənilər dezinformasiya, çox 
vaxt da onların xeyrinə işləyən informasiya-
ların cəbhəmizi yarıb yayılması ilə qorxu, xof  
yaradaraq, əslində, qəhrəmancasına döyüşən 
qüvvələrimizi savaş meydanında köməksiz 
qoydu... Bir gün xəbər gəlirdi ki, Şuşa işğal 
olunub, iki gün sonra məlum olurdu ki, şəhər 
hələ də döyüşçülərimizin nəzarətindədir. 
Xəbər alırdıq ki, Laçın işğal olunub. Çingiz 
Mustafayev isə həmin məqamlarda Laçının 
mərkəzində kadrda dayanıb şəhərə bir mərmi, 
bir güllə belə düşmədiyini deyir, sonra da 
dağılıb pərən-pərən düşən qüvvələri bir 
yerə toplamağa çalışırdı... Biz informasiya 
cəbhəsində Çingiz təkləndiyi kimi təkləndik. 
Biz Qarabağ savaşında, hər şeydən əvvəl, 
informasiya müharibəsində uduzduq. Böyük 
məğlubiyyətlərimizə yol açan da bu oldu...  

Ara-sıra dünyanın müxtəlif informasiya 
vasitələrində  Ermənistanla Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı, 
az qala, tövsiyə xarakterli proqnozlar verilir, 
ehtimallar ortaya atılır.  Bu da Azərbaycanın 
üzləşdiyi işğalla bağlı dürüst məlumat 
verməkdən tam uzaq olaraq, həmin mətbu or-
qanların işğalçı qüvvələrin tərəfində olmaqla 
yanaşı, bu münaqişənin uzanmasında ma-
raqlı olduğundan xəbər verir.  Azərbaycanla 
Ermənistanın hərbi potensialını tərəziyə 

qoyan bəzi hərbi analitiklər münaqişənin 
həlli yollarının hansısa qondarma erməni 
icmasının  maraqları ilə kəsişdiyini xüsusi 
vurğulayaraq, bununla da ictimai fikrə təsir 
etməyə, məsələnin həllində Dağlıq Qarabağda 
Ermənistan tərəfindən yaradılan qondarma, 
terrorçu rejimin “nüfuzunu” qabartmağa 
çalışırlar...  İdeoloji cəbhədə bu qəbildən olan 
informasiyalarla manevrlər mütəmadi olaraq 
müşahidə edilir.

Bu gün dünya ordularının say tərkibi və 
silahlanması barədə, əslində, tam məxfi olan 
məlumatlarla belə manipulyasiya edilir... Bu 
da informasiya müharibəsinin mühüm qolla-
rındandır.

Dünyanın istənilən regionu üçün necə 
düşmən obrazı yaratmaq olar?  İstənilən 
ölkəni bir anda necə düşmənə çevirmək olar?  
Bu sualların indi bir cavabı var.  İnformasiya 
müharibəsi elan etməklə... Hazırda hələ ki, 
başlıca düşmən Suriyanın Prezidenti Bəşər 
Əsəddir. Ondan əvvəlki düşmən Liviya 
rəhbəri Qəddafi idi. Ondan da əvvəl Səddam 
Hüseyn... Seçilən təhlükə haqqında yayılan 
məlumatlar sonra yalan çıxdı, ya çıxmadı, fərq 
etməz.  İraq tar-mar ediləndən sonra Səddamın 
kimyəvi silahı olduğu təsdiqlənməyə də 
bilər, Qərbin dəstəklədiyi  Liviya müxalifəti 
sonradan bəlli ola bilər ki, əslində, quldur 
dəstəsidir.  Bu, o qədər də vacib deyil. Əsas 
odur ki, müharibə başlasın və istənilən nəticə 
əldə olunsun. 

Əksər analitiklər belə hesab edirlər ki, 
Suriya qaynar münaqişə ocağına çevrilənə 
qədər Qərbdə Bəşər Əsədin nüfuzdan 
salınması üçün böyük bir hərəkət proqramı 
hazırlanıb. Belə olmasaydı, elə bir neçə il 
əvvəl Qərb mətbuatında Suriya Prezidenti 
və onun ailəsi nümunəvi cütlük kimi təbliğ 
olunmazdı. 2008-ci ildə Bəşər  Əsədin arvadı 
Əsma əksər moda jurnallarında “dünyanın 
əsrarəngiz birinci ledisi” adlandırılır, 
“Taym” jurnalı isə prezident ailəsinin 
necə sadə və adi həyat tərzi ilə yaşadığını 
yazırdı. Üç il sonra birdən-birə Bəşər Əsəd 
Qərbin gözündə zalım hökmdara, Suriya 
isə qanlı diktatura ölkəsinə  çevrildi. Bu, 
informasiya müharibəsinin nəticəsində 
mümkün olmuşdu.  Nəticə budur ki, dünyanın 
müxtəlif bölgələrində,  məsələn, ABŞ-ın 
ətrafına toplaşan Avropa nəhənglərinin 
ərəb ölkələrinə qarşı etdiklərinin əsasında 
informasiya təcavüzü durur. Bu gün siyahıya 
iki addımlığımızda olan Ukrayna da əlavə 
olunub. Burada informasiya hazırlıqları hərbi 
əməliyyatların kəskinləşməsi səviyyəsinə 
qədər inkişaf  və davam etdirilir.  Əldə olunan 
nəticə də göz qabağındadır.  Son nəticə 
olaraq yazdıqlarımızda dünyada, ətrafımızda 
gedən və ölkəmizə də təsir edən informasiya 
müharibəsinin gedişini ortaya qoymağa 
çalışdıq. Nəticə bizim üçün də acınacaqlı 
olmasın deyə, – bu cəbhədə ayıq-sayıqlığı 
itirməməliyik. 

Rahib QƏRİB,  
hərbi jurnalist,  

ehtiyatda olan mayor

Çindən təxliyə edilib 
Ankarada karantində 

saxlanılan vətəndaşlarımız 
Azərbaycana yola salınıblar

Uxan şəhərindən təxliyə 
edildikləri üçün Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə və 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğana təşəkkürlərini bildirən 
vətəndaşlarımız həyata keçirilən 
prosesi iki ölkənin və xalqın 
qardaşlığının bariz nümunəsi kimi 
dəyərləndiriblər. 

Təxliyə olunan vətəndaşlarımız 
adından təşəkkürlərini ifadə edən 
Tural Cəfərov və Leyla Quliye-
va təxliyə prosesi və karantin 
dövründə Azərbaycan və Türkiyə 
dövlətlərinin diqqət və qayğısını 
hiss etdiklərini bildiriblər. 

Qeyd edək ki, Çindən 
təxliyə edilən və aralarında altı 
Azərbaycan vətəndaşının da 
olduğu şəxslər könüllü şəkildə 
Ankarada 14 gün müddətində 
karantində saxlanılıblar. Karantin 
müddəti ərzində bir neçə dəfə 
analiz verən həmin şəxslərdə ko-
ronavirus aşkarlanmayıb. Xüsusi 
nəzarətdə saxlanılan şəxslərin 
hamısı fevralın 14-də normal 
həyata qayıdıblar. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

İnformasiya 
güclü silahdır
Müasir dünyanın münaqişə və çəkişmələrinin sırasında əsas oyunçula-

rın başlıca mübarizə üsulu informasiya müharibəsidir. İnformasiya 
müharibəsi üçün nə cəbhə xətti var, nə minalanmış sahə, nə də ki, 

əks tərəfin həmləsini müəyyən edən radiolokasiya qurğuları. O, heç bir sərhəd 
tanımır, onun üçün keçilməz sədd yoxdur. Müasir silahlı münaqişələrin təcrübəsi 
göstərir ki, bəzən gücündən də asılı olmayaraq, bütöv bir dövlət inkişaf etmiş 
informasiya texnologiyalarının qarşısında aciz qalaraq çökür.

Çinin Uxan şəhərindən Türkiyəyə təxliyə edilib 
Ankarada karantində saxlanılan, biri azyaşlı olmaqla 
altı vətəndaşımız təyyarə ilə Azərbaycana yola salı-
nıblar. Təxliyə olunan vətəndaşlarımız saxlanıldıqları 
xəstəxananı tərk edəndən sonra Ankarada ümum-
milli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda olub, 
ulu öndərin abidəsi önünə güllər düzüb, xatirəsini 
yad ediblər. Onlar ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyinin 
əməkdaşları tərəfindən Ankarada fəaliyyət göstərən 
“Buta-Bakı” Azərbaycan Tanıtma Evindən Vətənə yola 
salınıblar.
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