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Pensiya ödənişlərinə 3 milyard  
manatdan çox vəsait yönəldilib

Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2022-ci ilin 
yanvar – sentyabr aylarında pensiya ödənişlərinə 5,8 
faiz (201 milyon manat) çox olmaqla 3 milyard 670 mil-
yon manat vəsait yönəldilib.

Pensiya islahatlarının davamı olaraq, bu ilin əvvəlindən 
minimum aylıq pensiya daha 20 faiz artırılaraq 240 ma-
nata çatdırılmaqla, həmçinin pensiyaların sığorta hissəsi 
indeksləşdirilərək artırılıb, əlavə dəstək olaraq pensiyaçı-
lara maddi yardımlar da ayrılıb. 1 milyon 200 min pensi-
yaçını əhatə edən bu artımlar üçün illik 440 milyon manat 
əlavə vəsait ayrılıb.

Bu ilin 9 ayında 20 min, elektron pensiya təyinatına 
başlandığı 2019-cu ilin əvvəlindən 68 min pensiya təyinatı 
e-sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Ümummilli lider mədəniyyəti xalqın 
iftixar mənbəyi hesab edirdi

Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə 
qayıdışı ilə Azərbaycan öz inkişafında yeni bir dövrün əsasını 
qoydu. Bütün sahələrin, o cümlədən, milli mədəniyyətimizin də 
dirçəldilməsi üçün ölkədə möhkəm zəmin yarandı. 

Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə 
qayıdandan sonra Azərbaycanda 
mədəniyyətə dövlət qayğısı daha 
da gücləndi. Ən əsası bu idi ki, 
Mədəniyyət Nazirliyində ölkənin 
mədəniyyət siyasəti müəyyənləşdi. 
Hətta mədəniyyət siyasəti şöbəsi də 
açıldı. 

Dahi şəxsiyyətin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışı elə bir dövrdə oldu ki, 
ölkədə mədəniyyətə diqqət tamamilə 
zəifləmiş, mədəniyyət abidələri ba-
xımsız vəziyyətə düşmüş, incəsənət 
xadimlərinin bir qismi ölkəni tərk et-
mişdi. Teatrlarımız, kino nümayişi 
müəssisələrimiz tamamilə fəaliyyətsiz 
hala düşmüşdü. AXC – Müsavat cüt-
lüyü milli mədəniyyətimizin inkişafına 
çox ciddi təhlükə yaratmışdı. Amma 
Heydər Əliyev vəziyyəti tamamilə 
dəyişdi. Azərbaycan musiqisi, teatrı, 
rəssamlığı və digər incəsənət sahələri 
tədricən dirçəlməyə başladı. Biz bütün 
bunların şahidiyik. Musiqi sahəsində 
24 bəstəkara və musiqişünasa  
Prezident təqaüdü verildi. Onların bir 
qismi müxtəlif ordenlərə, digər müka-
fatlara layiq görüldü.

Ümummilli liderimiz Azərbaycan 
xalqının milli mədəniyyətinə, tarixi 
qaynaqlarına həmişə böyük diqqətlə 
yanaşmış, millətin qan yaddaşına hop-
muş tarixi şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin 
yaşadılması üçün öz qayğısını 
əsirgəməmişdir.

Heydər Əliyev musiqi, rəssamlıq, 
balet, teatr, kino sahəsində uğur qa-
zanan istedadların ölkədən kənarda 
tanınması üçün məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirmişdir. Hələ 
SSRİ dövründə Azərbaycan professi-
onal musiqi sənətinin baniləri Üzeyir 
Hacıbəyov və Müslüm Maqomayevin, 

SSRİ Xalq artistləri, professional vo-
kal sənətimizin banisi Bülbülün, Qara 
Qarayevin, Niyazinin, Fikrət Əmirovun, 
Xalq şairi Səməd Vurğunun, Xalq ya-
zıçısı Mirzə İbrahimovun yubileylərinin 
təkcə Bakıda deyil, sovet ittifaqı-
nın digər şəhərlərində də təntənə ilə 
keçirilməsinə nail olmuşdur. Bununla 
yanaşı, dramaturgiyamızın banisi Mirzə 
Fətəli Axundovun, böyük dramaturq 
Cəfər Cabbarlının, SSRİ Xalq artistləri 
Şövkət Məmmədovanın, Mirzağa 
Əliyevin və başqa sənətkarlarımızın, 
eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında xüsusi yer tutan ayrı-ayrı 
sənət məbədlərinin – Akademik Mil-
li Dram Teatrının, Naxçıvan Dövlət 
Dram Teatrının, Azərbaycan Dövlət 
Rus Dram Teatrının, Üzeyir Hacıbəyov 
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Or-
kestrinin yubileyləri respublikamızda 
təntənə ilə qeyd olunmuşdur. 

Ulu öndərin ədəbiyyata, incəsənətə 
hədsiz sevgisi ölkəmizdə bu sahələrin 
inkişafına böyük təkan vermişdi. Hələ 
sovetlər dövründə məhz bu böyük 
dövlət xadiminin səyi ilə nə qədər ya-
zıçı, şair, bəstəkar, rəssam SSRİ-nin 
ən yüksək fəxri adlarına – SSRİ Xalq 
artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı ad-
larına layiq görülmüşlər. Qara Qara-
yev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Rəsul Rza, 
Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, 
Süleyman Rüstəm və başqaları Sosia-
list Əməyi Qəhrəmanı fəxri adı ilə təltif 
olunmuşlar.

Çox sevinirəm ki, ulu öndərlə bağ-
lı xatirələr qəlbimdə yaşayır. Mənim 
yaradıcılığım onun ölkəmizə rəhbərlik 
etdiyi illərdən başlayıb. Təxminən, 
1969-1970 ci illərdən. Biz – mən və 
bacım, SSRİ xalq artisti Fidan Qası-
mova səhnəyə gələndə hələ çox gənc 

idik. Nə yaxşı ki, Heydər Əliyev bizim 
yaradıcılığımızı və uğurlarımızı za-
manında izlədi və qiymətləndirdi. Ulu 
öndər mədəniyyət sahəsində çalışan 
sənətkarlara, istər bəstəkar, istər mu-
siqiçi, istərsə də yazıçı olsun, hamı-
sına böyük dəyər verərdi. Hər kəsin 
yaradıcılığını diqqətlə izləyirdi. Bizim 
mədəniyyətimizi, musiqi tariximizi 
çox dərindən bilirdi. Onunla söhbət 
etmək, çıxışlarını dinləmək hər bir 
azərbaycanlı üçün böyük bir məktəb 
idi. Ələlxsus da biz bacılar üçün. Biz 
çox qürur hissi keçiririk ki, ulu öndərlə 
ünsiyyətdə olmuşuq, onu yaxından gö-
rüb, ailəsini tanımışıq.

Bizə hər zaman “qızlar” deyə 
müraciət edərdi. Rəsmi xarici səfərlərə 
gedərkən o mütləq ziyalılardan ibarət 
kiçik bir nümayəndə heyətini də özü 
ilə aparardı. Onların içərisində biz 
də olardıq. Elə bir konsert proqramı-
mız yox idi ki, özü şəxsən gəlib bizi 
izləyib, alqışlamasın. Xarici səfərlərdə 
olarkən bizimlə yaxından maraqlanır-
dı. Soruşurdu ki, oteldən razısınızmı? 
Hələ Moskvada çalışdığı illərdə, çox 
nadir hallarda konsertlərimizə özü 
gələ bilməsə də, mütləq ailə üzvlərini 
göndərərdi. Bu, ilk növbədə, bizə bö-
yük hörmət və dəstək idi. 

Heydər Əliyev Azərbaycan 
incəsənəti ilə, musiqisi ilə qürur du-
yurdu. Bəzən xüsusi görüşlərində, 
şam yeməklərində bizimlə çox gözəl, 
səmimi, maraqlı söhbətlər aparardı. 
Azərbaycan bəstəkarlarının, xüsusən 
Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangi-
rov, Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyevin 
əsərlərini çox sevərdi və hətta bizimlə 
birgə oxuyardı.. Yadımdan heç çıxmaz, 
1996-cı ildə Fidan xanım və mən onun-
la birlikdə şam yeməyində görüşmüş-
dük. Üçümüz birlikdə Niyazinin “Arzu” 
romansını ifa etmişdik. İfadan sonra bir 
az kədərlənib, kövrəlmişdi. Daha sonra 
öz həyatı, ömür-gün yoldaşı Zərifə xa-
nım haqqında bizə ürək dolusu danış-

dı. Ürəyini bizə açdı. Dedi ki, o qədər 
məşğulam, sevdiyim ailəmi, yaxınları-
mı heç görməyə vaxt tapmıram. Onu 
da anlamaq olardı, çünki böyük bir 
ölkəni idarə etmək heç də asan deyildi. 

Heydər Əliyevin yaşadığı şərəfli 
həyat hər birimizə bir örnəkdir. 
Hamı deyirdi ki, onun sizə xüsusi 
münasibəti, hörməti var. Bəli, tez- tez 
belə deyirdilər. Çünki biz onunla hansı 
xarici səfərdə olurduqsa, ilk növbədə, 
fikirləşirdik ki, hansı ölkəni təmsil 
edirik. Prezidentimizin nə dərəcədə 
yüksək şəxsiyyət olduğunu bilirdik və 
bu nöqteyi nəzərdən mədəniyyətimizin 
səviyyəsini yüksək tuturduq.

Ulu öndərin sayəsində 
mədəniyyətimizin çiçəklənməsi, 
zənginləşməsi və yeniləşməsi prosesi 
get-gedə daha böyük vüsət alırdı. Bu 
yüksəlişi gözəl diyarımızda yaşayan 
bütün vətənsevər insanlar duyur, gö-
rür, alqışlayır və dəstəkləyirdilər.

Heydər Əliyev maddi və mənəvi 
dəyərlərimizin əsl xilaskarı idi. O, 
mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti he-
sab edirdi. Elə ona görə də Heydər 
Əliyev mənəvi dəyərlərin qorunma-
sı, təbliği və yeni estetik düşüncəyə 
məxsus əsərlərin yaradılması üçün 
nəinki mümkün olanları, hətta mümkün 
olmayanları da edirdi. 

Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrimiz 
getdikcə genişləndi. Azərbaycan 
filmləri beynəlxalq festivallarda 
göstərildi, rəssamlarımızın əsərləri 
dünyanın məşhur sərgi salonlarında 
nümayiş etdirildi.

Artıq mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərində daxili bir inam yaranır və 
ölkəmizdə mədəniyyət sahəsində apa-
rılan davamlı islahat onları daha ciddi 
yaradıcılıq axtarışlarına sövq edirdi.

Azərbaycan mədəniyyəti bu böyük 
şəxsiyyətin sayəsində dünya şöhrəti 
qazanmış, xalqımızı ləyaqətlə təmsil 
etmişdir. Ulu öndərin mədəniyyət 
sahəsindəki tarixi xidmətləri xalqımız 
tərəfindən heç zaman unudulmur. Biz 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
milli mədəniyyətimizin qazandığı 
nailiyyətlərə görə həmişə ulu öndərə 
minnətdarıq.

Ulu öndərin mədəniyyət 
sahəsindəki islahatları bu böyük dövlət 
xadiminin siyasi kursunu uğurla da-
vam etdirən Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən inamla həyata keçirilir. 
Möhtərəm Prezidentimiz xalqın milli 
xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanma-
sında ədəbiyyatın, mədəniyyətin böyük 
rolunu xüsusi vurğulayaraq demişdir: 
“Azərbaycan xalqının, bizim hamımı-
zın xüsusiyyətlərini qoruyub saxla-
maq üçün, əlbəttə ki, ədəbiyyatımız, 
mədəniyyətimizin böyük rolu ol-
muşdur. Xalqın iftixar mənbəyi 
olan mədəniyyətin çiçəklənməsi, 
yeniləşməsi prosesi get-gedə daha bö-
yük vüsət alır”.

Ümumiyyətlə, mədəniyyət 
sahəsində Heydər Əliyev ideyaları 
bu gün də uğurla həyata keçirilir. Bu 
işdə Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti, UNESCO-nun və ICESCO-
nun xoşməramlı səfiri Mehriban 
xanım Əliyevanın mədəniyyətimizin in-
kişafına göstərdiyi diqqət xüsusi qeyd 
edilməlidir. Bu istiqamətdə Heydər 
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi 
tədbirlər xüsusiə təqdirəlayiqdir.

Xuraman QASIMOVA,  
Xalq artisti, professor

Böyük Britaniya Azərbaycanı 
etibarlı tərəfdaş kimi tanıyır

Azərbaycanın hər bir qlobal təşəbbüsü beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığın 
inkişafına, regionda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, 
dünyada əks qütblər arasında birliyin, həmrəyliyin yaradılmasına müsbət 

təsir göstərir. Bu, eyni zamanda, respublikamızın sabitləşdirici amil kimi 
mövqeyini möhkəmləndirir, nüfuzunu gücləndirir. Belə xoşməramlı siyasət qalib 
Azərbaycanın sözünün daha kəsərli olmasını, dost ölkələrin sayının günbəgün 
artmasını və beynəlxalq hüququn onun yanında olmasını şərtləndirir, ölkəmizi 
regionda sülhün, təhlükəsizliyin, açıq, konstruktiv əməkdaşlığın, sözün əsl 
mənasında, qarantı kimi çıxış edən dövlət kimi tanıdır. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə eti-
barlı tərəfdaşlığı ayr-ayrı dövlətlərlə iqti-
sadi münasibətlərin dinamik inkişafında 
da özünü qabarıq biruzə verir. Məsələn, 
Böyük Britaniya ölkəmizə ən çox in-
vestisiya yatıran ölkə kimi diqqət çəkir. 
Bu dövlətə məxsus şirkətlər tərəfindən 
Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna geniş 
həcmdə sərmayələr yatırılır. Həmçinin, 
işğaldan azad olunan ərazilərimizdə 
yeni layihələrin icrasında Böyük Brita-
niya şirkətləri tərəfindən xüsusi maraq 
göstərilir. 

Prezident İlham Əliyev Böyük Brita-
niyanın Azərbaycanda yeni təyin olun-
muş səfirinin etimadnaməsini qəbul 
edərkən iki ölkə arasında əməkdaşlıq 
münasibətlərinə toxunaraq Böyük Bri-
taniyanı Azərbaycana ən çox sərmayə 
qoymuş ölkə və strateji tərəfdaş kimi 
dəyərləndirib. Ölkə rəhbəri bura ənənəvi 
sahələr daxil olduğunu, indi isə yenilənən 
enerji növlərinə də investisiya qoyulaca-
ğını diqqətə çatdırıb. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın uğur-
lu xarici siyasətinin nəticəsidir ki, bu 
gün aparıcı mövqeyə malik olan Av-
ropa dövlətlərinin bir çoxu beynəlxalq 
münasibətlər sistemində respublikamızın 
tərəfdaşı kimi çıxış edir. Bu ölkələr sıra-
sında nəinki Avropanın, eləcə də dünya-
nın siyasi və iqtisadi həyatında, habelə 
beynəlxalq münasibətlər sistemində xü-
susi diqqət çəkən Böyük Britaniya mü-
hüm yer tutur.

Uzun müddətdir ki, Azərbaycan Bö-
yük Britaniya tərəfindən Qafqaz və Xəzər 
regionunda etibarlı tərəfdaş kimi tanınıb. 
Digər tərəfdən, Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsi ilə bağlı bu ölkənin ötən 
illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə ver-
diyi dəstək respublikamızda yüksək 
qiymətləndirilib. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasında Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycanın işğal edilən ərazilərinin 
boşaldılmasını tələb edən qətnamələrin 
qəbulunda da Böyük Britaniyanın 
güclü təsiri olub. Bu ölkə, həmçinin 
Azərbaycanın Avropa məkanına və struk-
turlarına inteqrasiyasına öz dəstəyini ve-
rib.

İki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsinə “Əsrin müqaviləsi” 
əsaslı təsir göstərib. Belə ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev 1994-cü ilin fevralında 
Böyük Britaniyaya ilk dəfə rəsmi səfər 
etdikdən bir neçə ay sonra bağlanan adı 
çəkilən müqaviləyə bu ölkənin BP şirkəti 
də qoşulub. Beləliklə, 1994-cü ildən 
başlayaraq Azərbaycan və Böyük Brita-
niya tərəfindən enerji sahəsində uğurlu 
əməkdaşlıq modeli yaradılıb.

Ümummilli lider tərəfindən uğur-
la inkişaf etdirilən tərəflər arasındakı 
əlaqələr son 19 ildə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə yüksək səviyyədə 
davam etdirilib. Dövlətimizin başçısının 
bu ölkə ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsinə xüsusi diqqət göstərməsi 
mövcud münasibətlərin yeni mərhələyə 
qədəm qoymasına zəmin yaradıb.

Ötən dövr ərzində hər iki ölkənin ener-
ji, neft-qaz, ticarət, investisiya, sənaye, 
kənd təsərrüfatı, rabitə və yüksək tex-
nologiyalar, təhsil, mədəniyyət və tu-
rizm, ekologiya sahələrində əməkdaşlıq 
getdikcə möhkəmlənib, mühüm nəticələr 
əldə edilib.

Ölkələrimiz arasında neft-qaz 
sahəsində əməkdaşlıq daha genişdir. 
Böyük Britaniyanın BP şirkətinin neft-
qaz sektorunda 7 layihədə, eləcə də 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Cənub Qaz Dəhlizi 
kimi layihələrdə fəal iştirakı bunun bariz 
ifadəsidir.

 
Azərbaycan–Böyük Britaniya iqtisadi 

əməkdaşlığı ilə bağlı Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) professoru Vəkil Hüsey-
nov açıqlamasında dedi: 

– Azərbaycanla 
Böyük Britaniya ara-
sında səmərəli siya-
si-iqtisadi əməkdaşlıq 
mövcuddur. İki ölkənin 
ticarət dövriyyəsi ha-
zırda 1 milyard funt-
sterlinqdən çox bir 
göstəricini əhatə 
edir. Bu, əlaqələri 
genişləndirmək və dərinləşdirmək üçün bir fürsətdir. 
Böyük Britaniya şirkətləri tərəfindən respublikamızla 
bərpaolunan enerjiyə keçid, yeni texnologiyaya in-
vestisiya, səhiyyə və təhsil sahələrində tərəfdaşlıq 
həyata keçirilir, qarşıdakı illərdə birgə fəaliyyət üçün 
daha güclü zəmin yaradılır. 

Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya ilk vaxtlardan 
sərmayələri və enerji sektorunun inkişafına dəstəyi 
ilə ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyində mühüm rol oy-
nayan tərəfdaşımızdır. Bu dövlət 32 milyard dollar-
dan çox sərmayə yatırımı ilə Azərbaycanda ən bö-
yük xarici investordur. İki ölkə arasında ötən il ticarət 
dövriyyəsi 47 faiz artaraq 668 milyon dollara yaxın 
olub. BP vasitəsilə ölkəmizin neft-qaz sektoruna 
indiyə qədər 29 milyard dollara yaxın sərmayə yatı-
rımı gerçəkləşdirilib, Cənub Qaz Dəhlizi kimi enerji 
təhlükəsizliyi layihəsi uğurlu enerji əməkdaşlığının 
göstəricisi kimi dəyərləndirilib.

Enerji keçidi, biznes mühitinin daha da yax-
şılaşdırılması və investisiyaların artırılması, mina 
təhlükəsi ilə mübarizə, rəqəmsal iqtisadiyyat,  
infrastruktur, səhiyyə, təhsil, kənd təsərrüfatı 
sahələrində əməkdaşlığa dair əlaqələr 
istiqamətlərində də müsbət nəticələr əldə edilib. 

Hazırda neft-qaz sektorunda hasilat xərclərinin 
azaldılması, karbohidrogenlərin məhsuldarlığının 
artırılması, yeni texnologiyaların inkişaf etdirilməsi, 
eləcə də bərpaolunan enerji, enerji səmərəliliyi 
enerji əməkdaşlığının gələcək istiqamətləri kimi 
müəyyənləşdirilir. Sumqayıt kimya və Pirallahı 
sənaye parkları, dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinin 
reallaşdırılması isə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar 
müəyyənləşdirir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu 
barədə deyib: “Enerji sahəsində əməkdaşlıq bi-
zim tərəfdaşlığımızın mühüm hissəsidir. Biz böyük 
layihə olan Cənub Qaz Dəhlizini tamamlamağa çox 
şadıq. Bilirsiniz ki, BP bizim strateji tərəfdaşımızdır. 
Bu şirkət Azərbaycanda həyata keçirilən əsas 
layihələrdə lap əvvəldən investor qismində iştirak 
edib. “Əsrin müqaviləsi”nin vaxtının uzadılmasından 
sonra bizim əməkdaşlığımız bir çox onilliklər ərzində 
davam edəcək. Azərbaycanda qaz hasilatı ilə bağlı 
yeni hadisələri və keçən ilin dekabrında tamamlan-
mış infrastrukturu nəzərə alaraq bizim qarşımızda 
indi yeni imkanlar var. BP tərəfindən istismar olunan 
yataqlarda yeni mənbələrin kəşf ediləcəyinə ümid 
edirik. Bunun üçün bizim yaxşı perspektivlərimiz 
var. Bu, bizim ikitərəfli əlaqələrimizin, həmçinin digər 
ölkələrlə olan əməkdaşlığımızın mühüm hissəsidir”.

Ölkə rəhbəri çıxışlarının birində bu ölkə ilə 
əməkdaşlığın sürətlə inkişaf etdiyini, 600 Britaniya 
şirkətinin Azərbaycanda qeydiyyatdan keçdiyini, bu-
nun isə iqtisadi tərəfdaşlığımızın şaxələndirilməsinin 
yaxşı göstəricisi olduğunu xatırladıb. Dövlətimizin 
başçısı, eyni zamanda, işğaldan azad edilən 
ərazilərdə yenidənqurma üçün böyük potensialın 
mövcudluğunu, bu amil nəzərə alınaraq artıq Bri-
taniya şirkətləri ilə təmaslara başlanıldığını diqqətə 
çatdırıb.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Mixail Qusman: İnformasiya cəbhəsində savaş davam edir 

Vətən müharibəsindəki Zəfər yürüşünün hər gü-
nünü öyünclə qeyd etdiyimiz günlərdə Mixail Qus-
man yenidən həmyerlilərinin qonağı oldu. Bakıda 
olduğu günlərdə Mixail Solomonoviç çalışdığı media 
qurumunun sıx əməkdaşlıq etdiyi AZƏRTAC-ı da 
ziyarət etdi, “İnformasiya agentliklərinin fəaliyyətində 
müasir tendensiyalar və çağırışlar” mövzusunda us-
tad dərsi keçdi.

Rusiya Federasiyasının Əməkdar mədəniyyət 
işçisi və Əməkdar jurnalisti Mixail Qusman 
həmkarları ilə keçirdiyi görüşdə ikinci ildönümü-
nü təntənə ilə qeyd etdiyimiz şanlı Vətən savaşı 
barədə də iftixarla söz açdı: 

–Azərbaycan 2020-ci ilin payızında hibrid 
müharibənin bütün istiqamətlərində – siyasi, diplo-
matik müstəvidə və informasiya cəbhəsində qələbə 
qazandı. Mən Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər 
oğlu Əliyevin təkcə müharibənin düzgün strategi-
yasını müəyyənləşdirən Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı, siyasi-diplomatik strategiyanı həyata 
keçirən dövlət başçısı kimi deyil, həm də informa-
siya müharibəsində Ali Baş Komandan kimi mühüm 
rolunu qeyd etmək istəyirəm. O, 44 gün ərzində 

ən müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinə, səhv 
etmirəmsə, 35 müsahibə verib. 

Həmin günlərdə Azərbaycan Prezidenti bütün 
dünya ilə danışırdı və bu, onun şüurlu seçimi idi. O, 
haqq sözünün, dəqiq informasiyanın çatdırılmasının 
vacibliyini başa düşürdü, çünki onun müsahibəsi o 
xəbəri çatdıran ən nüfuzlu profilin informasiya isma-
rıcları idi ki, ondan başqa heç kim bu xəbəri forma-
laşdıra və dürüst ifadə edərək, belə dəqiq çatdıra 
bilməzdi.

Mixail Qusman daha sonra qeyd edib ki, 
müharibənin hərb hissəsi başa çatıb və xoşbəxtlikdən 
Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşıb:

– Lakin informasiya müharibəsi və ümumiyyətlə, 
informasiya müharibələri heç vaxt bitmir. Onlar 
səngiyir, qapalı formata keçir, digər forma alır. La-
kin mahiyyətcə, həmişə gedir. Bu mənada, əgər 
hərbçilər müharibədən sonra kazarmalara qayıda 
bilirlərsə, informasiya müharibəsinin iştirakçıları “dö-
yüş meydanı”nı heç vaxt tərk etmirlər. Bu mənada, 
xüsusi elitanı xəbər hazırlayıb yayan jurnalistlər 
təşkil edir. Onlar medianın daim öndə olan “xüsusi 
təyinatlılarıdırlar”. Onların vəzifəsi təkcə rəqibin hü-
cumlarını dəf etmək deyil, həm də özlərinin hücuma 
keçməsidir.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan həqiqətlətinin 
dünyaya çatdırılmasında xaricdə 
yaşayan jurnalist həmyerlimiz, 

Rusiyanın TASS informasiya agentliyi 
baş direktorunun birinci müavini Mixail 
Qusmanın yurdsevərlik fəaliyyəti, ardıcıl 
səyləri ölkəmizdə böyük məmnunluqla 
qarşılanır. Məşhur qələm sahibi vaxtaşırı 
doğulub böyüdüyü Bakıda olur, ölkənin 
müxtəlif yerlərində keçirilən yerli və 
beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak edir.
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