
İşğal edilmiş torpaqlarımızın 
azad olunacağı gün yaxınlaşır

 � Yasamal rayonundakı 308 saylı tam orta 
məktəbdə Aprel döyüşlərinin ildönümünə həsr olunmuş 
anım tədbiri keçirilmişdir. Mərasimin bu məktəbdə 
təşkili təsadüfi deyil. Çünki həmin döyüşlərdə şəhid 
olanların dördü Yasamal rayon sakini olmuşdu. 
Onlardan biri – Mahir Quliyev isə 308 saylı tam orta 
məktəbin məzunu idi. Digər şəhid Murad Mirzəyev isə 
Milli Qəhrəman adına layiq görülüb.

Dövlət himni 
səsləndirildikdən sonra 
şəhidlərimizin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Əziz Əzizov iki il əvvəl 
ordumuzun düşmənə vurdu-
ğu ağır zərbədən, 23 il işğal 
altında olan torpaqlarımızın 
min hektarlarla ərazisinin dörd 

gün ərzində azad edilməsindən, 
strateji əhəmiyyətli bir 
sıra yüksəkliklərin Silahlı 
Qüvvələrimizin nəzarətinə 
keçməsindən söhbət açdı. Dedi 
ki, aprel ayı artıq müstəqillik 
tariximizə yazılıb, özü də 
Qələbə ayı kimi: “İki il əvvəl, 
məhz həmin ayın əvvəlində 
Azərbaycan Ordusu Ermənistan 

silahlı qüvvələrini darmadağın 
etdi. Sağ qalmış işğalçı ordu-
nun hərbçiləri silah-sursatlarını 
da atıb canlarını güclə qur-
tardılar. Bu döyüşlər zamanı 
Azərbaycanın şanlı ordusu 
ermənilərə böyük dərs verdi. 
Eyni zamanda, ordumuzun 
2016-cı il aprelin 2-dən 5-dək 
davam edən uğurlu əks-hücum 
əməliyyatları ölkəmizə yüksək 
hərbi və siyasi üstünlüklər 
qazandırdı. Azərbaycan xalqı 
ermənilərə və bütün dünya-
ya necə hərbi qüvvəyə malik 
olduğunu, ordumuzun fiziki 
və mənəvi gücünü, ən çətin 
döyüşlərə də hazır olduğunu 
nümayiş etdirdi”.

Aprel döyüşlərinin 

Ermənistanın ideoloji əsaslarını 
dağıtdığını və işğalçı ölkənin 
rəhbərliyinin özlərini tam 
şəkildə ifşa etdiyini vurğulayan 
Ə.Əzizov düşmənin həm döyüş 
meydanında acı məğlubiyyətə 
uğradığını, həm də siyasi 
meydanda heç bir dəstək 
almadığını diqqətə çatdırdı. 
İşğalçı dövlət, eyni zamanda, 
beynəlxalq ictimaiyyət bir 
daha şahid oldu ki, Azərbaycan 
əzəli torpaqlarını qısa müddət 
ərzində geri qaytarmağa qadir-
dir: “Azərbaycan Ordusunun 
kifayət qədər gücü, qüdrəti var. 
Azərbaycan xalqının orduya, 
Ali Baş Komandana böyük 
inamı, dəstəyi var. Qürurverici 
haldır ki, Aprel döyüşlərindən 

sonra hazırda Füzuli, Cəbrayıl, 
Ağdərə rayonlarının işğal-
dan azad edilmiş hissəsində 
Azərbaycan bayrağı dalğalanır, 
o torpaqlara bu gün Azərbaycan 
Ordusu nəzarət edir. Hazırda, 
az qala, bütün dünyanın tanı-
dığı Cocuq Mərcanlıda məhz 
Aprel döyüşlərindən sonra 
həyat öz axarına düşdü və 
Böyük qayıdışın əsası qoyuldu. 
Allah yüksək şərəf və ləyaqətlə 
Vətənimiz uğrunda şəhid olan 
qəhrəman oğullarımıza rəhmət 
eləsin!”

Aprel şəhidi Cabbarxan Ha-
cıağayevin atası İlham Hacıağa-
yev, şəhid Mahir Quliyevin atası 
Qadir Quliyev, Qarabağ qazisi, 
baş leytenant Kamil Musəvi və 
Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, 
Veteranları və Şəhid ailələri İc-
timai Birliyinin Yasamal rayon 
şöbəsinin sədri Bəhram Şeyda-
yev Aprel döyüşlərinin yaddaşı-
mıza Qələbə döyüşü kimi həkk 
olunduğunu bildirdilər. Həmin 
günün həm sevincli, həm də 
kədərli olduğunu bildirən Qa-
rabağ qazisi “şəhid verdiyimizə 
görə kədərlənirik, ancaq 
düşmənə, onun himayədarlarına 
öz gücümüzü göstərdiyimizə, 
Qələbə qazandığımıza görə 
sevinirik”– dedi.

Sonra şagirdlərin ifasında 
Aprel döyüşlərinə həsr olunmuş 
ədəbi-bədii kompozisiya nüma-
yiş etdirildi.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”
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 � İşğalçı Ermənistan rəhbərliyinin təxribatı nəticəsində 

başlanan və qəsbkarın məğlubiyyəti ilə başa çatan məlum Aprel 
döyüşlərinin ikinci ildönümü münasibətilə qələmə aldığımız bu 
sətirlərin əvvəlindəcə qeyd edək ki, həmin uğurların təməlində 
ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəşəm siyasi kursu, xüsusən, 
ordu quruculuğundakı konkret fəaliyyəti dayanır. Ümummilli 
lider 1993-cü ildə ölkədə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
yerli özünümüdafiə və könüllü batalyonlar adı altında fəaliyyət 
göstərən silahlı birləşmələri ləğv edərək, vahid komandanlıq 
sistemində təşkil olunan nizami ordu yaratdı.

Ali Baş Komandanın ön xəttə 
səfər edərək hərbçilərimizlə səngərdə 
görüşməsi və onları döyüşə ruhlan-
dırması öz real bəhrəsini verdi. Çox 
keçmədi ki, 1994-cü ilin əvvəllərində 
Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi 
istiqamətində düşmənə qarşı uğurlu 
hərbi əməliyyat həyata keçirildi. 
Həmin il mayın 12-də elan olunan 
atəşkəsdən sonra Azərbaycanda 
nizami, müasir səviyyyəli ordunun 
qurulması prosesinə böyük inamla 
start verildi. Ölkədə nizami ordu qu-
ruculuğu formalaşdırılmağa başlandı.

Heç kəsin yadından çıxmayıb. 
İki il əvvəl Ermənistan ordusunun 
Azərbaycanın dinc sakinlərinə qarşı 
törətdiyi təxribatlar Milli Ordumuz 
tərəfindən qətiyyətlə cavablandı-
rılmışdı. Ermənilər 2016-cı il aprel 
ayının 1-dən etibarən müxtəlif ölçülü 
minaatanlardan, həmçinin iriçaplı 
pulemyotlardan atəş açmaqla, cəbhə 
xəttinin müxtəlif istiqamətlərindən 
yaşayış məntəqələrimizi, infrastruktur 
obyektlərimizi hədəf seçmiş, dinc 
əhaliyə ciddi ziyan vurmuşdular. 
Bu zaman təxribat nəticəsində dinc 
sakinlər həlak olmuş və yaralılar 
qeydə alınmışdı. 

Düşmənə qarşı uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirmiş Azərbaycan 
Ordusu işğalçılara sarsıdıcı zərbələr 
endirməklə, minlərlə hektar 
ərazilərimizi nəzarət altına almış 
və adını şanlı hərb tariximizə qızıl 
hərflərlə yazdırmağa müvəffəq olmuş-
du.

Hadisələrin təfərrüatına varma-
dan qeyd edək ki, həmin təxribatlar 
nəticəsində cəbhəyanı zonaya yaxın 
mülki əhalinin yığcam yaşadığı 
bir sıra məntəqələr, məcburi köç-
kün qəsəbələri də düşmən atəşinə 
məruz qalmışdı. Artilleriya atəşləri 
nəticəsində 2 sakin həlak olmuş, 10 
nəfər yaralanmış, müxtəlif yaşayış 
məntəqələrində 10-dan çox ev dağı-
dılmış, əhalinin şəxsi təsərrüfatına 
və əmlakına xeyli ziyan dəymişdi. 
İşğal altında olan Dağlıq Qara-

bağda və digər ərazilərdə yerləşən 
Ermənistan hərbi birləşmələrinin 
fəallığını genişləndirməyə imkan 
verməmək, onun fəaliyyətinin qarşı-
sını almaq və mülki əhalini müdafiə 
etmək məqsədilə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən 
dərhal cavab tədbirlərinin görülməsi 
üçün qərar verilmişdi. 

Cəbhənin ən gərgin -- Ağdərə-
Tərtər-Ağdam və Xocavənd-Füzuli 
istiqamətlərində yerləşən hərbi 
birliklər qısa müddətdə Ermənistan 
silahlı bölmələrinə qarşı layiqli cavab 
tədbirləri həyata keçirmiş və qısa 
müddətdə erməni birləşmələrinin 
uzun illərdən bəri mühəndis-istehkam 
baxımından möhkəmləndirdiyi 
birinci müdafiə xətti yarılmış, strateji 
əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik 
və yaşayış məntəqələri tam azad 
olunmuşdu.

 Azərbaycan ictimaiyyəti 
bu qənaətdədir ki, Ermənistan 
- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həllinə mane 
olan rəsmi İrəvana beynəlxalq təzyiq 

gücləndikcə, onlar bu cür təxribatlara 
əl atırlar. Bildirilir ki, 2014-cü ilin 
noyabr ayında da buna oxşar hadisə 
baş vermişdi. O vaxt da Azərbaycan 
Ordusu onlara tutarlı cavab vermişdi. 

Ancaq düşmənin aprel təxribatı daha 
da genişmiqyaslı idi. Azərbaycan 
Ordusu öz doğma torpaqlarını 
müdafiə edərək uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirmiş və düşmənə 
sarsıdıcı zərbələr endirmişdi. Aprel 
döyüşləri nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl 

və Ağdərə rayonlarının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində bu gün 
Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Bu 
döyüşlər xalqın və dövlətin heç vaxt 

işğalla barışmayacağını göstərmişdir 
və öz ərazi bütövlüyümüzü nəyin 
bahasına olursa-olsun bərpa edəcəyik.

Mütəxəssislərin fikrincə, 
Azərbaycan Ordusunun Goranboy 
rayonuna və Naftalan şəhərinə 
təhlükə yarada biləcək Talış kəndi 
ətrafındakı yüksəklikləri, eləcə də 
Seysulan məntəqəsini azad etməsi, 
Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən 
“Lələtəpə” yüksəkliyinə nəzarəti ələ 
keçirməsi böyük strateji qələbə kimi 
qiymətləndirilir. Çünki, “Lələtəpə” 
yüksəkliyinin düşməndən alınmasın-
dan sonra ordumuz yaxın əraziləri, 
Arazboyu cənub bölgəsini nəzarət 
altına götürmüş oldu.

Bu strateji mövqeyin geri 
qaytarılmasını şərh edən hərbçilərin 
fikrincə, ordumuz əlverişsiz 
mövqelərdən əks-hücum əməliyyatı 
apararaq, strateji mövqelərə sahib 
olmuşdu. Nəticədə, təmas xətti 
dəyişdirilmiş, Azərbaycan Ordusu 
tam üstünlüyü özündə saxlamaq 
imkanı qazanmışdır. Dövlət başçı-
mızın fikrincə, Aprel döyüşləri hərbi 
dərsliklərə salınmalıdır. Çünki həm 
peşəkarlıq, həm də vətənpərvərlik 
ruhu baxımından aprel döyüşləri bir 

daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı 
qəhrəman xalqdır.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinə 
vasitəçilik etməli olan dövlətlər 
və beynəlxalq ictimaiyyətin 
nümayəndələri Aprel döyüşlərindən 
sonra gördülər ki, Azərbaycan 
yaranmış vəziyyətlə barışmaya-
caq və xalq-iqtidar birliyi bu gün 
respublikada yüksək səviyyədə təmin 
olunur, möhkəmlənir. Bir daha sübut 
edildi ki, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
Azərbaycan üçün, həmişə olduğu 
kimi, birinci yerdə dayanan prioritet 
məsələdir.

Artıq bütün dünyaya sübut 
etmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli 
Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu 
xalqımız bu torpaqda yaşayıb, 
yaradıb, qurub, tikib. Biz Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin tarixini yaxşı 
bilirik. İndi XIX əsrdə ermənilərin 
oraya necə köçürülməsi barədə çox 
gözəl elmi əsərlər, kitablar yazılır. 
Artıq beynəlxalq aləm də indiki 
Ermənistanın tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında yarandığını bilir. İrəvan, 
Zəngəzur, Göyçə mahalları bizim tari-

xi torpağımızdır. Biz ədalətsizlik, bö-
yük dövlətlərin siyasəti nəticəsində bu 
torpaqlardan məhrum olduq. Əlbəttə, 
biz bu tarixi bilməliyik. Bilməliyik 
ki, qondarma Dağlıq Qarabağ 
qurumunun heç bir gələcəyi yoxdur 
və Azərbaycan öz torpağında ikinci 
qondarma erməni dövlətinin yaradıl-
masına heç vaxt imkan verməyəcək.

Aprel döyüşləri zamanı ermənilər 
təkcə işğal etdikləri ərazilərin xeyli 
hissəsindən qaçmaq məcburiyyətində 
qalmadılar. Onlar həm də Azərbaycan 
Ordusunun sarsıdıcı zərbə endirməsi 
nəticəsində 200-ə yaxın hərbçini 
itirdilər, çoxsaylı texnikadan 

məhrum oldular. Bundan başqa, 
aprel döyüşləri hərbi-strateji nöqteyi-
nəzərdən böyük üstünlüklər verməklə 
yanaşı, həm də Azərbaycanın çox 
mühüm psixoloji qələbənin qazanma-
sında da önəmli rol oynadı.

Ordumuz düşmənə sarsıdı-
cı zərbələr endirməklə, dünyaya 
nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan işğal 
altında olan torpaqları azad etmək 
potensialına malik ölkədir. Aprel 
döyüşləri həm də ermənilərin ideoloji 
əsaslarını da heçə endirdi. Həmin 
döyüşlər, demək olar ki, ermənilərin 
ideoloji əsaslarını dağıtdı. Ötən iki 
il ərzində Ermənistan cəmiyyəti sar-
sıntı, təşviş içindədir. Artıq vəziyyətə 
daha praqmatik baxımdan yanaşan 
qüvvələr açıq-aydın bildirirlər ki, əgər 
Azərbaycan ilə münasibətlər yoluna 
qoyulmasa, Ermənistanın gələcəyi 
yoxdur.

Yaranmış vəziyyətə normal 
təfəkkürlə yanaşan politoloq və 
siyasətçilər deyirlər ki, Ermənistanın 
bir ölkə kimi bundan sonra da 
yaşaması üçün yeganə yol qonşu-
larla münasibətləri tənzimləməkdir. 
Bunun üçün isə işğalçı qüvvələrin 

Azərbaycan torpaqlarından qeyd-
şərtsiz və dərhal çıxarılması lazımdır. 
Son illər ərzində ölkəmizdə ordu 
quruculuğuna yetirilən diqqət, apa-
rılan siyasət, maddi-texniki bazanın 
möhkəmləndirilməsi, ordumuzun 
döyüş potensialının gücləndirilməsi, 
belə yüksək nəticələrə gətirib çıxarır.

Aprel döyüşləri, həmşinin 
Azərbaycan Ordusunun uğurlu 
əməliyyatı nəticəsində erməni işğalın-
dan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun 
Cocuq Mərcanlı kəndində 23 il əvvəlki 
təhlükəsiz yaşayışa imkan yaratdı. 
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpasına 
başlanılması Ermənistanda çox ciddi 

müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. 
Ermənilər Cocuq Mərcanlıda baş-
lanmış bərpa işlərini geniş müzakirə 
edərək prezident Serj Sarkisyanı aprel 
döyüşləri barədə xalqa yalan məlumat 
verməkdə ittiham edirlər. Ermənistan 
mətbuatı və sosial şəbəkə istifadəçiləri 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
növbəti hədəflərinin Zəngilan, Qubad-
lı, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xankəndi 
olacağını yazır, Azərbaycan əsgərinin 
tezliklə bu ərazilərə qayıdacağını 
vurğulayırlar.

Bir sözlə, Aprel döyüşləri 
göstərdi ki, Azərbaycan Ordu-
su istənilən vaxt işğal olunmuş 
ərazilərimizi azad etmək gücündədir. 
Bu reallığı Ermənistan hakimiyyəti 
də bilir. Aprel döyüşləri həm də onu 
göstərdi ki, Azərbaycan işğal faktı, 
mövcud status-kvo ilə barışmaq, 
Ermənistanın təxribatlarına dözmək 
niyyətində deyil və düşmənə layiqli 
cavab vermək əzmində və iqtidarın-
dadır. Azərbaycan xalqı da əmindir ki, 
qələbə günü uzaqda deyil. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Horadiz əməliyyatı ... Aprel döyüşləri və Cocuq Mərcanlıya qayıdış 
Şanlı hərb 
tariximizin 

bu möhtəşəm 
səhifələri 

düşmənimizə 
gözdağıdır

“AzerGold” və ADA Universiteti 
əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb 

 � “AzerGold” QSC və ADA Universiteti tələbələrin karyera hazırlığına dəstək 
olmaq, kadrların peşəkar inkişafı, tələbəyönümlü və digər tədqiqat layihələrinə töhfə 
vermək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb.

QSC-dən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ADA 
Universitetində baş tutan görüşdə universitetin 
rektoru Hafiz Paşayev və “AzerGold” QSC-nin 
idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov əməkdaşlıq 
ətrafında geniş fikir mübadiləsi apararaq birgə 
fəaliyyətin hər iki tərəf üçün uğurlu olacağına 
əminliklərini bildiriblər.

Qeyd edək ki, əməkdaşlıq 
memorandumu ADA Uni-
versitetinin Fondu və “Kar-
yera İdarəetmə Mərkəzi” ilə 
əməkdaşlıq, universitetin 
ixtisasartırma proqramları 
vasitəsilə “AzerGold” QSC-
nin əməkdaşları üçün peşəkar 
inkişaf proqramlarının təşkil 
olunması, birgə tədqiqat 
layihələrinin keçirilməsi 
tədbirlərini əhatə edəcək.

“AzerGold” QSC əlvan 
metal sənayesinin davamlı 
və dayanıqlı inkişafını təmin 
etmək üçün kadr potensi-

alının möhkəmləndirilməsinə böyük önəm 
verir. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlər 
çərçivəsində cəmiyyət artıq Azərbaycan Dövlət 
Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan 
Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan 
Texniki Universiteti ilə müxtəlif sahələrdə 
geniş əməkdaşlıq edir. 

AZAL Lənkərandan 
Moskvaya birbaşa reys açır

İyunun 8-dən etibarən "Azərbaycan Hava 
Yolları"nın Moskva-Lənkəran-Moskva marş-
rutu üzrə birbaşa reysləri açılacaq.

Reyslər “Airbus A320” təyyarələri ilə hər 
həftənin cümə günləri yerinə yetiriləcək. 

“Vnukovo” Beynəlxalq Aeroportundan 
(VKO) uçuş yerli vaxtla saat 10:00-da, Lənkəran 
Beynəlxalq Aeroportuna eniş yerli vaxtla saat 
14:10-da. Lənkərandan uçuş yerli vaxtla saat 
15:40-da, Moskvaya eniş yerli vaxtla saat 17:50-
də olacaq.

Aviabiletləri şirkətin www.azal.az saytında 
bronlaşdırmaq, AZAL-ın kassalarında və rəsmi 
agentliklərində əldə etmək mümkündür.

Aviabiletləri əldə etmək və daha ətraflı 
məlumat almaq üçün aşağıdakı telefon nömrələri 
ilə əlaqə saxlamaq olar: (+99412) 598-88-80 
(Azərbaycandan zənglər üçün qısa nömrə: *8880) 
E-mail: callcenter@azal.az 

Qeyd edək ki, yay cədvəli çərçivəsində 
Moskvaya Azərbaycanın digər bölgələrindən 

də – Gəncə (aprelin 13-dən) və Qəbələ (iyunun 
4-dən) AZAL-ın reysləri yerinə yetiriləcək. 
Bu istiqamətlər üzrə reyslər Rusiyanın tu-
rizm şirkətləri ilə birgə tərəfdaşlıq proqramı 
çərçivəsində həyata keçirilir. 

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki, ilk milli loukoster “Buta Air-
ways” Gəncədən Moskvaya birbaşa reyslər həyata 
keçirir.

“Xalq qəzeti”

Almaniya İctimai Televiziyası: 
Ermənistan öz gələcəyini itirib

Almaniyanın ZDF İctimai Televiziya-
sında müasir Ermənistanın ağır reallıqla-
rı barədə reportaj göstərilib. 

Reportajda insanların Ermənistanı 
soyqırımı ilə, Dağlıq Qarabağda baş verən 
müharibə ilə əlaqələndirmələrindən danı-
şılır: “Lakin gündəlik həyat üstün mövqe 
tutur: korrupsiyalaşmış siyasətçilər, tam 
səfalət. Gənclər ölkədən kütləvi şəkildə 
qaçır”.  

Bu yaxınlarda aparılan tədqiqatlara 
görə, ermənistanlı gənclərin üçdə ikisi ən 
azı müvəqqəti də olsa ölkəni tərk etməyi 
fikirləşir. Onlar ölkədə olan siyasi, sosial 

və iqtisadi vəziyyətdən məyusdurlar. 
ZDF qeyd edir ki, rəsmi statistikaya 
əsasən, ölkə əhalisinin 30 faizi yoxsulluq 
vəziyyətindədir. Real rəqəmlər, ehtimal ki, 
xeyli yüksəkdir. 

 Reportajın müəllifi bildirir ki, 
“Transparency International”ın korrupsiya 
indeksində Ermənistan Efiopiya, Make-
doniya və Vyetnamla bir cərgədə – 107-ci 
sıradadır. İqtisadiyyat bir neçə oliqarxın 
əlindədir: hakim elitanın qohumu və dostu 
olmayanın çətin ki, biznesdə şansı ola 
bilər. Bununla yanaşı, ölkədə məhkəmə 
sistemi asılıdır – bu, investorlar üçün 

məhvedicidir. Hər seçkidən sonra saxtalaş-
dırma ittihamları səslənir. Seçici siyahıla-
rına hətta ölülərin adları da kütləvi şəkildə 
daxil edilir.  

 “Ölkədən nə qədər insanın getməsini 
yalnız təxmini qiymətləndirmək olar: 
hökumət bu rəqəmin ildə 30-40 min adam 
olmasını əsas götürür. Əsas kütlə Rusiya-
ya gedir. SSRİ-nin dağılmasından sonra 
Ermənistan yaşı 16-dan 30-dək olan mil-
yondan çox sakinini (əhalinin üçdəbiri!), 
bununla da öz gələcəyini itirib”, – deyə 
ZDF qeyd edir.

Reportajda deyilir: “Ola bilər, kütləvi 
nəticə hökumətin xeyrinədir – axı yaxşı 
təhsil almış gənclərin timsalında, ölkədə 
olan potensial inqilabçılar da yox olur”.

Almaniyanın İctimai Televiziya-
sı, həmçinin Ermənistanın geostrateji 
vəziyyətini Türkiyə və Azərbaycanla 

sərhədlərinin bağlı olması səbəbindən, 
“qorxunc yuxu” adlandırır.  

AZƏRTAC


