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Azərbaycanla Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
(AYİB) arasında davam edən əməkdaşlıq dövründə 
respublikamızın bütün sahələrində, o cümlədən, 

iqtisadiyyatda keyfiyyət dəyişiklikləri baş verib, əsaslı 
infrastruktur layihələri reallaşdırılıb, sahibkarlığa dövlət dəstəyi 
gücləndirilib, investisiya mühiti getdikcə yaxşılaşdırılıb. 

AYİB-in Azərbaycana xüsusi marağı 
heç də təsadüfi deyil. Bu, bir tərəfdən, 
ölkəmizdə iqtisadi islahatların davamlı 
xarakter daşıması, əlverişli investisiya 
mühitinin yaradılması ilə bağlıdırsa, 
digər tərəfdən, maliyyə sektorunda 
yeniləşmənin müsbət nəticələri ilə 
əlaqədardır. Xatırladaq ki, AYİB açıq-
ladığı “2019-2020-ci illər üzrə keçid 
hesabatı”na əsasən, Azərbaycanda 
ölkə rəhbərliyinin iradəsi ilə həyata 
keçirilən islahatların müsbət nəticələri 
vurğulanıb, inkişafı şərtləndirən amillər 
qeyd edilib, gələcək dövr üçün proq-
nozlaşdırılan pozitiv perspektivlər əks 
olunub.

Hesabatda son illər ölkədə kar-
bohidrogen hasilatından əldə edilən 
gəlirlərin iqtisadiyyatın digər sektor-
larına yönəldilməsinin Azərbaycanda 
iqtisadi şaxələndirməni gücləndirdiyi 
və özəl sektorun ümumi inkişafın əsas 
prioritetlərdən birinə çevrildiyi vurğu-
lanıb. Eyni zamanda, həmin sənəddə 
maliyyə sektorunda aparılan islahatlar 
nəticəsində vergi yükünün azaldılması, 
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişa-
fının dəstəklənməsi xüsusi qeyd edilib.

Son zamanlar maliyyə sektorunda 
həyata keçirilən islahatlar nəticəsində 
sözügedən sahədə müşahidə olunan 
sabitlik və müsbət trendlər də hesa-
batda öz əksini tapıb. Belə ki, ölkədə 
kredit verilməsindəki azalmanın 2018-ci 
ildən dayandığı, ümumi makroiqtisadi 
sabitləşmə və iqtisadi artımın yenidən 
başlanması fonunda həmin vaxtdan 
etibarən nominal nisbətdə artmın 
nəzərə çarpdığı diqqətə çatdırılıb. 

Real sektora kreditlərin ayrılması 
da intensivləşib. Bu sahədə prosesin 
sürətləndirilməsi məqsədilə bank sekto-
runun tənzimlənməsi ilə bağlı mövcud 
qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklər 
edilib, biznes kreditlərinin risk dərəcələri 
azaldılıb, məsuliyyətli borclanma 
vərdişlərinin formalaşdırılmasına, 
istehlakçıların izafi borclanmasının 
qarşısının alınması və onların hüquq-
larının qorunmasına, habelə bankların 
öz kapitallarına müvafiq olaraq biznes 
kreditlərinə daha çox yer ayırması-
na şərait yaradılıb. Bununla yanaşı, 

dövlətimizin başçısının qeyd olunan 
məsələ ilə bağlı tapşırığının banklarla 
aktiv kommunikasiya şəklində həyata 
keçirilməsi üçün respublikada fəaliyyət 
göstərən istehlakyönümlü bankların işti-
rakı ilə iclas keçirilib, geniş müzakirələr 
fonunda prosesin tənzimlənməsi, 
konkret fəaliyyət istiqamətləri 
müəyyənləşdirilib, bankların strateji 
planlarını yenidən gözdən keçirməsi 
qərara alınıb, biznes kreditlərinin 
təşviqi məqsədilə banklar tərəfindən 
kredit yarmarkalarının reallaşdırılması 
məqsədəuyğun hesab edilib. 

Bütün bunlar barədə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev martın  11-də 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankının (AYİB) yeni prezidenti 
xanım Odil Reno-Bassonu və bankın 
rəhbərliyinin digər nümayəndələrini 
videoformatda qəbul edərkən yuxarıda 
bəhs olunan məsələlərə toxunaraq, 
son 30 ildə tərəflər arasında güclü 
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu 
xüsusi vurğulayıb. Dövlətimizin baş-
çısı, eyni zamanda, AYİB-in ölkəmizin 
transformasiyasında, iqtisadiyyatımı-
zın şaxələndirilməsində Azərbaycanı 
dəstəklədiyini, bu maliyyə qurumu 
tərəfindən respublikamızın 3 milyard 
avrodan çox məbləğdə layihələrini 
maliyyələşdirdiyini diqqətə çatdırıb. 
Ölkə rəhbəri hazırda sözügedən port-
felin yarısının özəl sektora yönəldilən 
vəsait olduğunu qeyd edib. 

Ölkə rəhbəri bankın vəsaiti hesa-
bına Azərbaycanın dövlət şirkətlərinin 
həyata keçirdikləri infrastruktur 
layihələrinin bütünlüklə tamamlandığını, 
AYİB-in ölkəmizin enerji layihələrinə, 
xüsusilə Cənub Qaz Dəhlizinə, onun 
sonuncu hissəsi olan TAP-a böyük 
dəstək göstərdiyini, ötən ilin son 
günündə isə TAP və Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışının reallaşdırıldığını 
xatırladaraq, bunun Avrasiyanın enerji 
təminatında mühüm rol oynadığını qeyd 
edib. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
deyib: “Hazırda bizim əsas məqsədimiz 
iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsini 
davam etdirməkdir. Düşünürəm ki, 
xüsusilə bu il və ötən il, pandemiyaya 

baxmayaraq, nəticələr çox ümidverici-
dir. Ümumi daxili məhsulda müəyyən 
azalmaya baxmayaraq, bizdə qeyri-
enerji sənayesi istehsalında artım var. 
Bu iki ayda bizdə artım 12 faizdən çox 
olub. Beləliklə, bu, bizim sənayemizin 
şaxələndirilməsinin yaxşı göstəricisidir. 
Biz neft satışlarından topladığımız 
vəsaiti özəl sektoru, sənaye poten-
sialımızı dəstəkləməyə yönəltməyə 
nail olduq və qeyri-enerji sənayesində 
12 faiz artım həqiqətən də əlamətdar 
hadisədir”.

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, son 
illərdə iqtisadiyyatın qeyri-neft sekto-
runun üstün sürətlə inkişafının təmin 
edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Real 
sektorunu sürətli inkişafı istiqamətində 
hökumət düşünülmüş plan əsasında 
layihələr gerçəkləşdirir. Bu tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, hətta pandemi-
yanın hökm sürdüyü indiki dönəmdə 
belə qeyri-neft sahələrində yetərli 
pozitiv nəticələr əldə etməyə imkan 
verir. Dünya iqtisadiyyatında ciddi 
geriləmələrin nəzərə çarpdığı və bu 
səbəbdən Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın da müəyyən çətinliklər yaşadığı 
hazırkı vaxtda iqtisadiyyatımızın real 
sektorunun qeyri-neft sənayesində 11 
faizdən çox artımın qeydə alınması 
xüsusi bir uğurdur. Bu, ilk növbədə, 
Azərbaycan Prezidentinin vurğula-
dığı kimi, hökumətin iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi istiqamətində apardığı 
düzgün siyasətin məntiqi nəticəsidir. 

Bu gün Azərbaycanda ən ümdə 
vəzifələrdən biri iqtisadiyyatın real 
sektorunun daha üstün inkişafını 
təmin eməkdən ibarətdir. Bunun üçün 
ölkəmizin güclü potensialı mövcud-
dur. Eyni zamanda, son 5 il ərzində 
iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafı 
istiqamətində bir çox mühüm proq-
ramlar icra edilir. Hazırda ümumi 
iqtisadiyyatımızın 2/3 hissəsi məhz real 
sektorun payına düşür. 

İndi başlıca vəzifə, işğaldan azad et-
diyimiz ərazilərin bərpası, bu ərazilərdə 
əsaslı iqtisadi mühütün yaradılması və 
bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyya-
tının real sektorunun üstün inkişafını 
reallaşdırmaq məqsədilə xarici və yerli 
investisiyaların daha böyük həcmdə 
cəlb olunmasını gerçəkləşdirməkdən 
ibarətdir. Bu məqsədlə mövcud biznes 
mühitinin digər ölkələrlə müqayisədə 
daha da inkişaf etdirilməsi diqqət 
mərkəzində saxlanılır. 

Prezident İlham Əliyev AYİB-in 
nümayəndələrini videoformatda qəbul 
edərkən, hazırda Azərbaycanın qarşı-
sında işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
bərpasının əsas vəzifə olduğunu da 
xatırladıb. Ölkə rəhbəri Ermənistanın 
30 il ərzində torpaqlarımızda bar-
barlıq hərəkətləri törətdiyini, kənd və 

şəhərlərimizi, infrastrukturu yerlə-
yeksan etdiyini, bunun əcnəbi diplomat-
ların və media nümayəndələrinin viran 
qoyulan yaşayış sahələrinə səfərləri 
zamanı şahidi olduqlarını vurğulayıb. 
Dövlətimizin başçısı daha sonra bütün 
bu vandal əməllərə görə bir milyondan 
çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli 
həyat şəraiti təmin etmək məqsədilə 
10 min kvadratkilometrdən böyük bir 
ərazinin yenidən qurulması zərurəti 
yarandığını bildirib: “Beləliklə, bu, bizim 
əsas vəzifəmizdir və biz artıq buna baş-
lamışıq. Münaqişənin və müharibənin 
faktiki sonu olan bəyanatın imzalan-
masından yalnız dörd ay keçməsinə 
baxmayaraq, biz artıq işlərə başlamışıq. 
Biz indi beynəlxalq hava limanı tiki-
rik, avtomagistrallar tikirik, dəmir yolu 
xətlərini inşa edirik, artıq başlamışıq. Bu 
ilin sonuna kimi bütün Qarabağ ərazisi 
üçün, demək olar ki, enerji təchizatını 
100 faiz tamamlamağı planlaşdırırıq və 
bizim bir çox başqa planlarımız da var”.

Azərbaycan Prezidenti qəbul zama-
nı Qarabağın bərpa-quruculuq işlərinin 
görülməsində AYİB ilə əməkdaşlığa 
güvənildiyini, düşməndən təmizlənən 
torpaqların “yaşıl enerji” zonası 
elan edildiyini xatırladaraq, həmin 
ərazilərdə əsasən bərpa olunan enerji 
mənbələrinə üstünlük veriləcəyinin 
planlaşdırıldığını da diqqətə çatdı-
rıb: “Bizim böyük beynəlxalq enerji 
şirkətləri ilə yaxşı iş təcrübəmiz var. Yeri 
gəlmişkən, Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı bu investisiya layihələrinin 
maliyyələşdirməsində iştirak edir. 
Ümid edirik, eyni təcrübə azad edilmiş 
ərazilərdə də tətbiq olunacaqdır. Çünki 
bərpa olunan enerji mənbələri baxımın-
dan orada böyük potensial var”. 

Qəbulda sözügedən maliyyə 
qurumunun prezidenti xanım Odil 
Reno-Basso bildirib ki, ötən il ərzində 
bank diqqətini özəl sektor üzərində 
cəmləşdirməklə, kiçik və orta sahibkar-
lığın dəstəklənməsi, sosial əhəmiyyətli, 
eyni zamanda, ətraf mühitə təsirlə 
bağlı yerli valyuta ifadəsində layihələrin 
icrasına mühüm önəm verib. Bu ba-
xımdan AYİB-in Azərbaycan Mərkəzi 
Bankı ilə bağladığı SVOP (valyuta 
mübadiləsi) sazişi, başqa sözlə, yerli 
valyutada layihələrin maliyyələşdirilməsi 
sahəsində əməkdaşlıq uğurlu 
göstəricilərlə nəticələnib. Bu da, ilk 
növbədə, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafına müsbət təsir göstərib. 

AYİB-in yeni prezidenti çıxışında, 
həmçinin Azərbaycan hökuməti ilə 
külək və Günəş enerjisi sahələrində 
əməkdaşlıq edildiyini, bununla bağlı 
hazırlanan qanunvericilik bazasının 
mühüm önəm daşıdığını vurğulayıb.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə son 30 
ildə çox güclü tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşuq. Bank 
ölkənin transformasiyasında, iqtisadiyyatımızın 
şaxələndirilməsində bizi dəstəkləyib. Bizim 3 milyard 
avrodan çox məbləğdə layihələrimizin maliyyələşdirilməsi 
faktı bunu açıq-aşkar nümayiş etdirir. Hazırda bu 
portfelin yarısının özəl sektora yönəlmiş vəsait olması da 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da əməkdaşlığımızın yaxşı 
göstəricisidir.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Aparılan islahatlar iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinə xidmət edir

Mart hadisələri:
Heydər Əliyev müdrikliyi qalib gəldi 

2020-ci ilin payızında faşist Ermənistanı üzərində qazandığımız şanlı 
Qələbə müstəqillik tariximizdəki qara günlərin – şəhər və rayonlarımızın 
düşmən əsarətinə keçməsinin ildönümlərinin qeyd olunmasının üstündən xətt 
çəkdi. Yəni artıq Şuşanın, Ağdamın, Kəlbəcərin işğalının deyil, işğaldan azad 
edilməsinin ildönümlərini qeyd edəcəyik. Ancaq elə tarixi faktlar var ki, nəinki 
onların ildönümünü daim qeyd edəcəyik, hətta unudulmaması üçün onların 
haqqında təkcə ildönümlərində deyil, ilboyu danışmalı olacağıq. 

20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, Mart 
qətliamı, 1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart 
hadisələri də həmin unuda bilməyəcəyimiz 
faktlardandır. Hətta 1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci 
ilin mart hadisələri də bizim üçün çox ağrılıdır. 
Çünki 20 Yanvarı, Mart və Xocalı soyqırımlarını 
bilavasitə düşmənlərimiz törətmişdisə, dövlət 
çevrilişi cəhdlərini məhz həmin düşmənin əlində 
alətə çevrilmiş öz soydaşlarımız törətmiş, necə 
deyərlər, öz qılıncımız özümüzü kəsmişdi. An-
caq 20 Yanvar, Mart və Xocalı soyqırımlarının 
törədildiyi dövrlərdən fərqli olaraq, 1994-95-ci 
illərdə Azərbaycan xalqının lideri, dövlətimizin 
rəhbəri var idi. Elə ona görə də düşmənlərimiz 
daha çox qan tökməyə çalışsalar da, Heydər 
Əliyev müdrikliyi onların əl-qolunu bağladı.

Beləliklə, öz gücünü yazın ilk ayında 
göstərən şaxtalı, çovğunlu havaya baxmaya-
raq, xalqımız Novruz çərşənbələrini qeyd edir. 
Bu çərşənbələri ötən payız Vətən uğrunda 
şəhid olmuş ərənlərimizin itkisinə görə o qədər 
də təm-təraqla qeyd etmirik. Amma builki 
çərşənbələr milli tariximizin son iki yüz ildəki 
ən sevincli çərşənbələri kimi tarixə düşmək 
şansı qazanıb. Bəli, biz möhtəşəm Qələbəmizin 
ab-havasını nəinki ictimaiyyət olaraq, hətta ailə 
səviyyəsində, fərd olaraq da yaşayır və yaşadı-
rıq. Ancaq bugünkü qüdrətli dövlətimizin təməl 
daşlarını sındırmaq, dövlətimizi çökdürmək, 
xalqımızı yenə də kimdənsə asılı vəziyyətə sal-
maq istəyən qüvvələrin bəd niyyətlərini də heç 
zaman, bayram günlərində də unutmamalıyıq 
və unutmuruq. Əks-təqdirdə, bədxahlarımız öz 
əməllərini təkrarlamağa çalışarlar. 

Söhbət ondan gedir ki, 1995-ci ilin mart 
hadisələrinin xalqımıza və dövlətimizə vurdu-
ğu yaraların ağrısı azalmır. Həmin hadisələri 
törədənlərin cinayətkar əməlləri heç zaman 
unudulmur. Çünki hakimiyyət hərisi olan bir 
qrup xəyanətkar insan öz ətrafına topladığı 
qeyri-qanuni silahlı birləşmələr vasitəsilə dövlət 
çevrilişi etməyə cəhd göstərmişdi. Ölkədə 
yaradılmış ciddi nizam-intizama tabe olmaq 
istəməyən dağıdıcı qüvvələr Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə getdikcə artan nüfuzunu 
gözü götürməyən xarici himayədarlarının təhriki 
ilə bu işə girişmişdilər.

O qədər də uzaq dövrün hadisələri olmadı-
ğına görə hamı bilir ki, mart hadisələri 1994-cü 
ilin oktyabrında bəzi xarici anti-Azərbaycan 
dairələrin diktəsi ilə dövlət çevrilişinə edilən 
cəhdin növbəti ssenarisi idi. 1994-cü il sentyab-
rın 20-də imzalanan “Əsrin müqaviləsi”ndən 
sonra Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri daha 
da genişlənməyə, mövqeləri möhkəmlənməyə 
başlamışdı. Müstəqillik yolunda ilk addımla-
rını atan respublikamızın beynəlxalq aləmə 
inteqrasiyası antimilli dairələri təşvişə salmaya 
bilməzdi. Ona görə də ölkədə ictimai-siyasi 
sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələr xarici ha-
vadarlarının diktəsi ilə hərəkətə keçmişdilər. 
Çünki “Əsrin müqaviləsi”nin əleyhinə olan 
və respublikamıza təzyiq göstərmək istəyən 
anti-Azərbaycan qüvvələrin hərəkətləri ölkə 
daxilində xalqa, dövlətə, dövlətçiliyə düşmən 
mövqelərlə üst-üstə düşmüşdü.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 
İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Prezident 
Kitabxanasının materiallarında oxuyuruq ki, 
Mart hadisələrini törətməyə təhrik edilmiş 
qaragüruhçu qüvvələr bu xəyanətkar əməllərinə 
1995-ci il martın 13-də Qazaxda başlamışdılar. 
Orada silahlı insident baş vermiş, bununla da 
mart hadisələrinin əsası qoyulmuşdu. 

Bildirilir ki, həmin il martın 14-də daxili işlər 
naziri XTPD-nin buraxılması və 3 gün ərzində 
silahların təhvil verilməsi barədə əmr imzala-
mışdı. Həmin əmrə görə, silahı könüllü təhvil 
verənlər bağışlanacaq və DİN sistemində müva-
fiq işlə təmin ediləcəkdilər. Bundan 2 gün sonra, 
yəni silahlı qarşıdurma ərəfəsində Prezident 
Heydər Əliyev XTPD-çilərə bağışlanmaq imkanı 
yaradan xüsusi fərman da imzalamışdı. 

Ancaq çox təəssüf ki, qarşı tərəf həmin sivil 
addımları lazımınca qiymətləndirə bilməmişdi. 

Sonradan bəzi ekspertlər yazırdılar ki, Rövşən 
Cavadov dövlətin çağırışlarına müsbət cavab 
vermək istəsə belə, gözə görünməyən qüvvələr 
onun geri çəkilməsinə imkan verməzdilər. 

Bu zaman bir məqamı xüsusilə vur-
ğulamaq vacibdir ki, doxsanıncı illərdə 
öz himayədarlarının dəstəyinə güvənən 
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını ard-
arda işğal edirdi. Məhz ona görə də ölkədə 
Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi yaradılmışdı. 
Həmin dəstənin düşmənə sarsıdıcı zərbələr 
vurduğu da hamıya məlumdur. Çox təəssüf 
ki, bədxahlarımız həmin dəstənin gücündən 
qorxaraq, XTPD-ni İrəvanın yox, Bakının üstünə 
göndərməyi bacarmışdılar. 

Ulu öndər Heydər Əliyev həmin günlərdə 
-- martın 15-də XTPD - nin üzvlərinə televiziya 
ilə müraciət edərkən də onların torpaqlarımı-
zın işğaldan azad olunmasında göstərdikləri 
şücaəti xüsusilə qeyd etmişdi. Lakin Xüsu-
si Təyinatlı Polis Dəstəsinə rəhbərlik edən 
Rövşən Cavadov bundan nəticə çıxarmamış, 
əksinə, hakimiyyəti qeyri - konstitusion yolla ələ 
keçirmək üçün zorakılığa əl atmışdı. 

Çox təəssüf ki, bu çirkin oyuna XTPD 
təmsilçiləri ilə yanaşı, Rövşən Cavadovun 
qardaşı, Xətai rayonunun o vaxtkı prokuroru 
Mahir Cavadov da qoşulmuşdu. Onlar birlikdə 
qeyri-qanuni silahlı dəstələri ilə dövlət baş-
çısı qarşısında müəyyən şərtlər qoyurdular. 
Bu, bir daha onu göstərirdi ki, Azərbaycanın 
müstəqilliyi, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası nə 
Cavadov qardaşları, nə onların göstərişlərini 
yerinə yetirənlər, nə də radikal müxalifət üçün 
önəmli deyilmiş. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 1995-
ci il martın 15-də televiziya və radio ilə xalqa 
müraciətində Surət Hüseynovun, Rövşən və 
Mahir Cavadov qardaşlarının, onlarla həmrəy 
olan radikal müxalifət nümayəndələrinin dövlət 
çevrilişi cəhdini pisləyərək, qeyri-qanuni si-
lahlı qruplaşmalara qanunsuz əməllərindən əl 
çəkmələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıq etmiş, 
onları əfv edəcəyini bildirmişdi. Hətta Cavadov 
qardaşlarının atası Bəxtiyar Cavadovla da da-
nışmışdı, ona oğlanlarını vətəndaş müharibəsi, 
silahlı qarşıdurma yaratmaqdan çəkindirməyi 
tövsiyə etmişdi.

Ancaq çoxsaylı müraciətlərə, çağırışlara 
məhəl qoymayan Cavadov qardaşları öz çirkin 
niyyətlərindən əl çəkmək istəmirdilər. Martın 16-
dan 17-nə keçən gecə paytaxtın 8-ci Kilometr 
yaşayış sahəsində “OMON qərargahı” kimi 
tanınan yerdə silahlı qarşıdurma baş verdi. Nə 
qədər ağır olsa da, qeyd edək ki, bu qarşıdur-
mada insan tələfatı da oldu. Hərbçilər, mülki 
şəxslər və polis əməkdaşları silahlı qarşıdur-
manın qurbanı oldular. Bu hadisə nəticəsində 
yüzdən çox insan yaralandı.

Ən başlıcası o idi ki, “Heydər -- xalq” birliyi 
bu çirkin niyyətin qarşısını qətiyyətlə aldı və 
Azərbaycanın müstəqilliyini gözü götürməyən 
qüvvələrin arzularını ürəklərində qoydu. Dövlət 
başçımızın xalqa müraciətində deyilirdi: “İna-
nıram ki, xalqın müdrikliyi, inamı, müstəqilliyə 
bağlılığı bu gün də bizi bu vəziyyətdən çı-
xaracaqdır. Gəlin hər şeyi bir kənara qoyaq, 
dövlətçiliyimizi, müstəqilliyimizi müdafiə etmək 
yolunda əl-ələ verərək irəli gedək.” 

Çağırışa gəlmədilər, müstəqilliyimizi 
müdafiə etmək üçün bizimlə əl-ələ verib getmək 
istəmədilər. Biz isə müstəqilliyimizi qoruduq, 
dövlətimizi qüdrətləndirdik, işğalçı dövlətin 
qaniçən ordusunu diz çökdürdük, xalqımızın 
əsrlər boyu arzuladığı qələbə sözünü milli 
tariximizə yaza bildik. Zaman Azərbaycanın 
xeyrinə işlədi və bu proses daim belə olacaq. 
Milli dövlətçiliyimizin bədxahları isə bundan 
sonra da həmişə xar və zəlil olacaqlar. Çünki 
artıq dövlətimiz də, ordumuz da, xalqımız da 
həmişəkindən daha güclü, daha qətiyyətlidir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Mən 8-ci Kilometr qəsəbəsində yerləşən Xüsusi Təyinatlı Polis 
Dəstəsinin üzvlərinə bir daha müraciət edirəm. Onlara təklif edirəm: 
bütün niyyətlərdən əl çəkin, silahı yerə qoyun, ev-eşiyinizə gedin, sizin bü-
tün təhlükəsizliyiniz təmin olunacaqdır. Əks-təqdirdə, dövlətin qanunları 
tətbiq ediləcəkdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1995-ci il martın 15-də  
televiziya ilə XTPD üzvlərinə ünvanladığı müraciətdən

Ermənistanda hərbi-siyasi böhran davam edir 
Elə bu günlərdə hökumət və 

müxalifətin reytinqini müəyyənləşdirmək 
məqsədilə keçirilmiş rəy sorğusu-
nun nəticələri də dediklərimizi təsdiq 
edir. Sorğu zamanı respondentlərə 
belə bir sual ünvanlanıb: “Parlament 
seçkilərində kimə səs verəcəksiniz?” 
Sorğunun nəticələrinə əsasən, Paşin-
yanın rəhbərlik etdiyi “Mənim addımım” 
fraksiyası 33 faiz səs qazanıb və birinci 
yerə çıxıb. Hazırda İrəvanda aksiya 
keçirən müxalifət liderləri və onların 
partiyaları isə cəmi 1-2 faiz dəstək ala 
biliblər.

Paşinyanla erməni ordusunun baş 
qərargah rəisi Onik Qasparyan arasın-
da çəkişmə də hakimiyyət orqanları 
arasında ziddiyyətin nə qədər dərin 
olduğunu göstərir. Prezident Sarkisyan 
nə qədər manevr etsə də, son nəticədə 
Qasparyanın istefası ilə hesablaşmalı 
olub. Bundan sonra isə baş nazir Nikol 
Paşinyanın aparatı Artak Davtyanın 
baş qərargah rəisi təyin edilməsi üçün 
yenidən ölkə prezidentinə vəsatət 
göndərib. 

Sarkisyan isə baş nazirin bu təklifini 
də öz etirazı ilə birgə geri qaytarıb. Bu-
nunla bağlı Prezident aparatının rəsmi 
nümayəndəsi bildirib: “Baş nazirin apa-
ratı əsaslandırma ilə yenidən prezidentə 
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi 
vəzifəsinə təyin olunması üçün vəsatət 
göndərib”. Ermənistan qanunvericiliyinə 
görə, prezident sənədləri yenidən 
imzalamasa, qərar avtomatik olaraq 
qüvvəyə minir.

Ancaq əvvəllər də baş qərargah 
rəisi vəzifəsini tutmuş Artak Davtyanın 
namizədliyi Ermənistanda birmənalı 
qarşılanmır. Bir müddət əvvəl onun adı 
korrupsiya qalmaqallarında hallanmış, 
hərbi məqsədlər üçün ayrılmış pulların 
Davtyan tərəfindən mənimsənildiyi 
barədə KİV-də məlumatlar getmişdi. 

Ermənistanda keçmiş hərbçilərin 
bir qrupunun baş nazirin əleyhinə 

getdiyi də məlumdur. Müdafiə nazi-
rinin sabiq müavini Artak Zakaryan 
bildirib ki, Nikol heç nə ilə maraqlan-
mır, bütün problemləri ört-basdır edir: 
“Hərbçilər Nikolun başını əzmədilər. 
Buna baxmayaraq, baş qərargahda 
keçirilmiş iclasda iştirak edən hər bir 
hərbçidən soruşsanız, deyəcək ki, 
hələ də hökumətin istefasını tələb edir. 
Amma nəticə başqa cürdür. Doğrudur, 
Ermənistan ordusu problemləri görür və 
hiss edir. Ölkədə proseslər belə davam 
edərsə, növbəti müharibə, demək olar 
ki, qaçılmaz olacaq. Paşinyana baş na-
zir kimi dözsək, 99 faiz əmin ola bilərik 
ki, növbəti müharibə uzaqda deyil, çox 
yaxında hərbi əməliyyatlar Ermənistan 
ərazisində olacaq. Yenidən bir müharibə 
olarsa, əmin olun ki, Süniki itirəcəyik”.

Zakaryan hesab edir ki, Ermənistan 
müharibəni Paşinyanın şüursuz və 
cahil siyasəti üzündən uduzub və bu 
müharibədə minlərlə erməni gənci 
öldürülüb.

“Sputnik Armeniya” saytının dünənki 
sayında “Paşinyan Ermənistan ordusu-
nu dağıtmaqda davam edir” sərlövhəli 
yazı verilib. Yazıda bildirilir ki, ölkə 
konstitusiyasının 14-cü maddəsində 
deyilir: “Ermənistan Respublikasının 
silahlı qüvvələri ölkənin müdafiəsini, 
təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü və 
sərhədlərinin toxunulmazlığını qoruyur”. 
Daha sonra yazılır: “Bu gün bu maddə 
ölkənin Azərbaycan-Türkiyə maraqla-

rına xidmət edən siyasi rəhbərliyinin 
günahı üzündən sual altındadır”.

Müəllifin fikrincə, Paşinyan 
hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən silahlı 
qüvvələrə qarşı səlib yürüşünə başla-
yıb. Nikola xidmət edən KİV-lər orduda 
korrupsiyanın baş alıb getməsindən 
yazıb. Bunun ardınca general Manvelin, 
Seyran Ohanyanın və Yuri Xaçaturovun 
zirzəmisindən çıxan “tuşonka və squ-
şonkaların” nümayişinə başlanılıb. 

Ancaq bu günlərdə general-mayor 
Qripori Xaçaturov bildirib ki, baş nazir 
hakimiyyətdə olduğu üç il ərzində 
dörd baş qərargah rəisini dəyişib. Bu 
isə hökumət başçısının öz vəzifəsinə 
uyğun olmadığını göstərir. Xaçaturovun 
fikrincə, Paşinyanın bu keyfiyyətləri 44 
günlük müharibədə təcrübəli gene-
ralların hərbi əməliyyatlardan uzaq-
laşdırılmasına gətirib çıxarıb. Biabırçı 
kapitulyasiya bəyanatını imzalayandan 
sonra isə Paşinyan bütün günahları 
ordunun üzərinə atmağa çalışıb. Onik 
Qasparyan və 40 generalın Paşinya-
nın istefasını tələb etməsi isə onun 
tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd kimi 
qiymətləndirilib. 

Ölkənin daxili həyatını bərbad 
vəziyyətə gətirən ziddiyyətlər ölkə 
ictimaiyyətini də narazı salır. Artıq 
ölkədən yeni köç dalğasının başlan-
dığı bildirlir. Ermənistan mətbuatının 
yazdığına görə, bu il fevral ayının 
1-dən etibarən Rusiya ilə hava yolunun 
açılması Ermənistanda qısa müddətdə 
demoqrafik fəlakətlə nəticələnib. 

Bir ay ərzində 80 min vətəndaş 
ölkəni birdəfəlik tərk edib. Bu barədə 
Ermənistan miqrasiya xidmətinin 
rəhbəri Armen Kazaryan jurnalistlərə 
müsahibəsində deyib. 

Kazaryan yaranmış vəziyyəti son 
bir ildə sərhədlərin bağlı olması ilə 
əlaqələndirərək qeyd edib ki, sosial 
vəziyyətin pisləşməsi birdən-birə bu 
qədər insanı vətəndən getməyə məcbur 
edib: “Ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyət 
yaxın bir neçə ayda da bu axının davam 
etməsinə səbəb olacaq. Gözlənilən 
axın 200 min civarındadır”.

Lakin erməni ekspertlərinin fikirincə, 
sadalanan rəqəmlər rəsmi mövqeni 
əks etdirir. Müharibədən sonra ölkəni 
tərk edənlərin sayı artıq 200 mini keçib. 
Buna səbəb isə təkcə sosial-iqtisadi 
vəziyyət deyil. Artıq Ermənistanda hər 
kəs yeni müharibənin xofu ilə yaşayır. 
Çünki ölkəni tərk edənlər arasında 
kişilər çoxluq təşkil edir ki, onların da 
60-70 faizi səfərbərlik yaşında olanlar-
dır. 

Qafqaz İnstitutunun direktoru, ta-
nınmış ekspert Aleksandr İsgəndəryan 
“Qraparak”a verdiyi müsahibədə 
bildirib ki, hökumət miqrasiya ilə bağlı 
gerçək vəziyyəti gizlətməyə çalışır: 
“Vətəndaşlar təkcə Rusiyaya deyil, 
İran, Gürcüstan, Suriya, hətta İran yolu 
ilə Türkiyəyə də qeyri-qanuni miqrasi-
ya edirlər. Müharibədən sonra təkcə 
Abxaziyaya köç edənlərin sayı 20 
mindən çoxdur. Fevral ayında miqrasiya 
edənlərin sayı isə rəsmi göstəricilərdən 
iki dəfə artıqdır”. 

Xatırladaq ki, Ermənistan hökuməti 
səfərbərlik yaşında olanların ölkəni 
tərk etməsi ilə bağlı qanunları çoxdan 
sərtləşdirib. İndi Ermənistanda ölkəni 
icazəsiz tərk etmək fərarilik sayılır və 
Cinayət Məcəlləsinə görə, 7 ildən 11 ilə 
qədər həbslə cəzalandırılır.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistanda hərbi-siyasi böhran davam edir. 44 gün-
lük müharibədə Azərbaycana biabırçı şəkildə məğlub olmuş 
Ermənistan hələ də özünə gələ bilmir. Ölkə çaxnaşmaqda, 
müxalifətlə iqtidar, hərbçilərlə hökumət arasında ziddiyyətlər 
dərinləşməkdədir. Eyni zamanda, hakimiyyətin daxilində də 
ziddiyyətlər özünün kulminasiya nöqtəsinə çatıb. Baş nazir Nikol 
Paşinyanla Prezident Armen Sarkisyan hələ də barrikadaların 
əks tərəflərində qərarlaşıblar. Bu isə ölkəni məhvə aparır, bütün 
hakimiyyəti, o cümlədən, baş naziri və prezidenti nüfuzdan salır. 
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