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Tamerlan Əliyevin ölkəmiz üçün  

tibb sahəsində yüksək ixtisaslı elmi kadrların 
hazırlanmasında xidmətləri əvəzsizdir

Görkəmli alimin anadan olmasından 99 il ötür

AZƏRTAC xəbər  verir 
ki, Azərbaycan tibb elmi-
nin müasir istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsində, dünya 
səviyyəsinə çıxmasında, tibbi 
tədqiqatlardan dəyərli nəticələr 
əldə edilməsində Tamerlan Əliyevin 
əvəzsiz xidmətləri olub. O, olduqca 
mənalı bir insan, alim, həkim, peda-
qoq ömrü yaşayıb, bütün həyatını 
Azərbaycan tibb elmi və səhiyyəsinin 
tərəqqisinə həsr edib, çox sayda elmi-
tədqiqat işləri ilə elmimizə misilsiz 
töhfələr verib. 

Professor Tamerlan Əliyevin 
ölkəmiz üçün tibb sahəsində yüksək 
ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasın-
da da əvəzsiz xidmətləri olub. Bu gün 
onun elmi məktəbinin yetirmələrinin 
adları nəinki ölkəmizdə, hətta ölkə 
hüdudlarından kənarda da böyük 
ehtiramla çəkilir.

Əziz Əliyev kimi görkəmli 
şəxsiyyətin ailəsində boya-başa çatan 
gənc Tamerlan hələ uşaqlıq çağların-
dan alicənablıq, həssaslıq və ziyalılıq 
ruhunda tərbiyə alıb. 1929-cu ildə 
Bakıdakı 3 nömrəli ibtidai məktəbdə 
oxumağa başlayıb, sonralar təhsilini 
176 nömrəli orta ümumtəhsil 
məktəbində davam etdirib. 1940-cı 
ildə məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirən 
Tamerlan Əliyev Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun (indiki Azərbaycan 
Tibb Universiteti) müalicə-profilaktika 
fakültəsinə daxil olub. O, təhsildə və 
ictimai işlərdə qazandığı nailiyyətlərə 
görə o zaman nadir hallarda rast 
gəlinən yüksək təltifə – Azərbaycan 
Ali Sovetinin fəxri fərmanına layiq 
görülüb.

Tamerlan Əliyev əmək fəaliyyətinə 
1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb 
İnstitutunun fakültə terapiyası kafed-
rasında (indiki daxili xəstəliklər kafed-
rası) başlayıb və ömrünün sonunadək 
burada çalışıb. Onun çoxcəhətli elmi 
tədqiqatlarının əsasını Azərbaycanın 

kurort amillərinin müalicəvi təsiri, 
endokrin sistem xəstəliklərinin pa-
togenezinin, klinikasının və müalicə 
üsullarının öyrənilməsi, qanın laxta-
lanma, əks laxtalanma və fibrinoliz 
sistemində patoloji şəraitdə baş 
verən dəyişikliklər və onların kor-
reksiya üsulları, miokard infarktının 
müalicəsi və digər problemlər təşkil 
edib. Həkimlik fəaliyyətinə başladığı 
ilk illərdə Naftalan neftinin orqanizmin 
reaktivliyinə təsirinin öyrənilməsinə 
böyük əmək sərf edən Tamerlan 
Əliyev 1954-cü ildə “Heyvan orqaniz-
minin immun reaktivliyinin Naftalan 
neftinin təsiri altında dəyişməsinin 
xarakteristikası” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyasını müdafiə 
edib.

Professor Tamerlan Əliyev apardı-
ğı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə 
əsasən, 1969-cu ildə “Şəkərli diabetin 
müxtəlif formaları olan xəstələrdə pe-
riferik damarların vəziyyəti; metabo-
lizmin və qanın laxtalanmasının bəzi 
göstəriciləri” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edərək tibb 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

1975-ci ildə Tamerlan Əliyevin 
şəxsi təşəbbüsü və səyi nəticəsində 
Fuad Əfəndiyev adına 4 nömrəli 
Bakı Şəhər Klinik Xəstəxanasının 
nəzdində 90 yerlik endokrinologi-
ya şöbəsi yaradılıb. Həmin dövrdə 
Tamerlan Əliyevin təşəbbüsü ilə daxili 
xəstəliklər kafedrasının nəzdində 
Azərbaycanda ilk dəfə intensiv kardi-
oloji yardım şöbəsi yaradılıb, reani-
masiya və intensiv terapiya bloku, 
funksional diaqnostika şöbəsi təşkil 
edilib.

Professor Tamerlan Əliyev 
Azərbaycanda kardioloji xidmət 
sisteminin təşkili sahəsinin inkişafı-
na böyük əmək sərf edib. Novator 
alimin təşəbbüsü ilə keçmiş SSRİ 
miqyasında ilk dəfə 4 nömrəli kli-
nik xəstəxananın nəzdində mio-

kard infarktı və şəkərli diabeti olan 
xəstələrin distansion diaqnostikası, 
təxirəsalınmaz yardımı, həmçinin 
intensiv terapiyası təşkil edilib. Bunun 
da nəticəsində respublikada həmin 
xəstəliklərdən ölüm faizi azalıb.

Tamerlan Əliyevin Azərbaycan tibb 
tarixi salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıl-
mış xidmətlərindən biri də bilavasitə 
onun təşəbbüskarlığı, təşkilatçılığı 
ilə inşa edilərək fəaliyyətə başla-
yan Səhiyyə Nazirliyinin akademik 
C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat 
Kardiologiya İnstitutudur.

Görkəmli alim uzun illər Səhiyyə 
Nazirliyinin baş terapevti, Bakı 
Şəhər Səhiyyə İdarəsinin baş 
endokrinoloqu vəzifələrini yerinə 
yetirib, Səhiyyə Nazirliyinin IV Baş 
İdarəsinin məsləhətçisi, “Azərbaycan 
tibb jurnalı”nın redaksiya heyətinin 
üzvü olub. O, həmçinin Azərbaycan 
Tibb Universiteti nəzdində fəaliyyət 
göstərən terapiya ixtisası üzrə 
İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının 
sədri vəzifəsində çalışıb, bu sahə 
üzrə gənc elmi kadrların yetişməsinə, 
bacarıqlı, savadlı alimlər ordusu 
sıralarının artmasına qayğıkeşliklə 
rəhbərlik edib.

Tamerlan Əliyevin elmi 
məsləhətçiliyi və rəhbərliyi altında beş 
doktorluq və 25 namizədlik dissertasi-
yası yerinə yetirilib. Onun hazırladığı 
kadrlar Azərbaycanın hüdudların-
dan kənarda da uğurla fəaliyyət 
göstərərək, müəllimlərinə başucalığı 

gətiriblər.
Professor 250-dən çox elmi 

əsərin, o cümlədən 12 monoqrafiya-
nın, dərslik və dərs vəsaitinin, meto-
dik tövsiyələrin, səmərələşdirici təklif 
və ixtiraların, həmçinin çox sayda 
elmi-kütləvi məqalənin müəllifi olub.

Tamerlan Əliyevin müəllifi olduğu 
“Klinik-diaqnostik laborator tədqiqat 
üsulları”, “Şəkərli diabet haqqında 
ətraflı məlumat”, “Biokimyəvi tədqiqat 
üsulları”, “Şəkərli diabet”, “Prediabet”, 
“Karbohidrat mübadiləsinin pozul-
maları və ürəyin işemik xəstəliyi”, 
“Şəkərli diabet zamanı qan dövranı 
pozulmaları və onların tənzimi”, 
“Endokrinologiya” və digər bu kimi 
əsərlər indi də öz aktuallığını saxlayır, 
həkimlər və tələbələr tərəfindən geniş 
istifadə olunur.

Alimin uzun illərin təcrübəsi 
sayəsində əldə etdiyi praktik 
vərdişlər və nəzəri biliklər əsasında 
qələmə aldığı “Endokrinologiya” 
dərsliyi bu sahə üzrə Azərbaycan 
dilində yazılmış ilk irihəcmli, 
genişəhatəli əsərdir. Alim, həmçinin 
tərcüməçilik işi ilə də məşğul olub. 
Onun “Klinik-diaqnostik laborator 
tədqiqat üsulları” monoqrafiyası 
SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri 
Sərgisinə təqdim edilib və sərginin 
qızıl medalını alıb. Bu monoqrafiya 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
mükafatına layiq görülüb.

Tamerlan Əliyev Türkiyə, ABŞ, 
Fransa, İngiltərə, Almaniya, Kana-
da, İsveçrə, Finlandiya və başqa 
ölkələrdə keçirilmiş elmi toplantılar-
da özünün maraqlı məruzələri ilə 
Azərbaycanı layiqincə təmsil edib.

Görkəmli alim səhiyyə, təhsil və 
elm sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə 
görə dövlət tərəfindən bir sıra fəxri 
ad, orden və medallara layiq görülüb.

Son dərəcə sadə, təvazökar, ob-
yektiv, incə və həssas qəlbli, yüksək 
mədəni səviyyəyə malik bir insan 
olan Tamerlan Əliyevin gəncləri elmə 
həvəsləndirən mütərəqqi ideyaları 
diqqətlə öyrəniləcək və həyatda daim 
öz tətbiqini tapacaq.

1997-ci il aprelin 7-də əbədiyyətə 
qovuşmuş unudulmaz alimin əziz 
xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayır və 
yad edilir. 

Bu gün Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, 
professor Tamerlan Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü 
tamam olur. T.Əliyev 1921-ci il oktyabrın 3-də Naxçıvanın 
Şahtaxtı kəndində, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin 
ailəsində dünyaya göz açıb.

BMT-nin Azərbaycandakı rezident 
əlaqələndiricisinə Ermənistanın hərbi 

təxribatları barədə məlumat verilib

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Baş 
Nazirin müavini Əli Əhmədov Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı törətdiyi və bu gün də 
davam edən növbəti hərbi təxribatla bağ-
lı vəziyyət barədə məlumat verib. Qeyd 
edib ki, sentyabrın 27-də Ermənistan 
qoşunlarının təmas xətti boyu yaşayış 
məntəqələrimizi, hərbi birləşmələrimizin 
mövqelərini ağır artilleriya qurğuların-
dan atəşə tutması nəticəsində mülki 
şəxslərimiz və hərbi qulluqçularımız həlak 
olublar. Azərbaycan buna cavab olaraq 
özünümüdafiə hüququ çərçivəsində və 
mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə 
qarşı müvafiq əks-hücum əməliyyatları 
həyata keçirir. Bundan əvvəl də iyul-av-
qust aylarında Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycana qarşı hərbi təxribatların 
törədildiyini və nəticədə hərbçilərimizin və 
mülki şəxslərimizin həlak olduğunu deyən 
Əli Əhmədov bu təxribatları Ermənistanın 
ölkəmizə qarşı təcavüzkar siyasətinin 
davamı kimi qiymətləndirib. Qeyd edib 
ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə bağ-
lı hadisələrin gələcək inkişafına görə 
məsuliyyət Ermənistanın siyasi və hərbi 
rəhbərliyinin üzərinə düşür, Azərbaycan 
Ordusu öz torpaqlarında vuruşur və 
Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqların-
da olmamalıdır.

Baş Nazirin müavini vurğulayıb ki, 
Ermənistan Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərinə başqa ölkələrdən xarici 
vətəndaşların qanunsuz məskunlaşmasını 
həyata keçirir ki, bu da Cenevrə Konvensi-
yasına görə beynəlxalq hüququn ciddi po-
zulması və müharibə cinayətidir. Ermənilərin 
Azərbaycan əhalisinin cəmi bir faizini təşkil 
edən, Azərbaycan ərazisində yaşayan 
etnik azlıq olduğunu bildirən Əli Əhmədov 
dünyanın heç bir yerində belə bir azlığın 
özünə müstəqillik tələb etməsi hallarına rast 
gəlinmədiyini deyib.

Qulam İshaqzai Ermənistan–Azərbaycan 
təmas xəttində silahlı qarşıdurmanın baş 
verməsi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. 
O, cəbhə xəttinə yaxın yerləşən rayonların 
mülki əhalisi arasında sorğu keçirilməklə 
BMT-nin müvafiq humanitar yardım 
göstərməyə hazır olduğunu bildirib. Qeyd 
edib ki, bu yardımın psixoloji dəstək, xüsusi 
çadırların qurulması, ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi və digər formalarda reallaşdı-
rılması mümkündür.

Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov təklifə 
görə qarşı tərəfə minnətdarlığını bildirib, 
hazırkı mərhələdə Azərbaycanın yardıma 
ehtiyac duymadığını vurğulayıb.

Azərbaycan Respublikası Baş 
Nazirinin müavini, Beynəlxalq 
Humanitar Yardım üzrə 
Respublika Komissiyasının sədri 
Əli Əhmədov oktyabrın 2-də 
   BMT-nin Azərbaycandakı rezident 
əlaqələndiricisi Qulam İshaqzai ilə 
görüşüb.

 “Əl-Cəzirə” Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Tərtərdə mülki obyektləri 

atəşə tutması ilə bağlı reportaj yayımlayıb
 � “Əl-Cəzirə” 

telekanalı Azərbaycanın 
Tərtər rayonundan 
növbəti reportajı 
yayımlayıb. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, kanalın cəbhə bölgəsinə 
ezam olunmuş müxbiri 
rayon sakinlərindən birinin 
həyətində çəkiliş aparıb. 

Reportajda deyilir ki, ev 
ermənilərin ağır artilleriya 
hücumu nəticəsində dağılıb. 
Evin sakinləri isə müvəqqəti 
olaraq yaxınlıqdakı məktəb 
binasına sığınıblar. 

Reportajda rayonda 

məskunlaşmış məcburi 
köçkünlərdən müsahibələr 
də yer alıb. Bildirilir ki, onla-

rın doğma torpaqları 30 ildir 
Ermənistanın işğalı altında-
dır. 

Qeyd edilir ki, Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin ağır 
artilleriyadan hücumları 
nəticəsində Tərtərdə xeyli 
ailənin evlərinə ziyan dəyib. 
Buna baxmayaraq, onlar öz 
yaşayış yerlərini tərk etmirlər. 

Reportajda Azərbaycanın 
mülki əhalisinin, mülki 
obyektlərinin hədəfə alın-
dığı, məktəblərin, evlərin, 
hətta xəstəxanaların zərər 
gördüyü, onlarca ölən və 
yaralananların olduğu qeyd 
edilir. Sakinlər isə deyirlər ki, 
ermənilərin hücumları onları 
qorxutmur. Ümumiyyətlə, 
azərbaycanlıların əhval-
ruhiyyəsinin yüksək olduğu, 
yüzlərlə gəncin orduya yazıl-
dığı diqqətə çatdırılır.

İtaliyanın “Politicamentecorretto” 
nəşri “Azərbaycan erməni təbliğatçılarının 
yalanlarını ifşa edir” sərlövhəli məqalə 
dərc edib. Nəşrdə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin sentyabrın 29-da Rusiya-
nın “Rusiya-1” telekanalının “60 dəqiqə” 
verilişinə müsahibəsində Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təxribatından sonra 
başlamış və davam etməkdə olan hərbi 
toqquşmalarla bağlı fikirlərinə yer 
ayrılıb. Bildirilib ki, sentyabrın 29-na 
qədər Ermənilərin təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycan 2 uşaq da daxil olmaqla, 
10-dan çox mülki vətəndaşını itirib. Nəşr 
qeyd edib ki,   Türkiyənin Azərbaycanla 
qardaşlıq, müttəfiqlik münasibətləri 
var və o Bakıya sadəcə, mənəvi dəstək  
göstərir. 

Məqalədə Azərbaycan Prezidentinin 
münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar 
barədə fikirlərinə xüsusi diqqət yetiri-
lib. Bildirilib ki, Azərbaycan hər zaman 
danışıqlarda konstruktivlik göstərib. 
Ermənistan tərəfi isə baş nazir Ni-
kol Paşinyanın timsalında “Qarabağ 
Ermənistandır və nöqtə”– deyərək, qəsdən 
danışıqlar prosesini pozub, “Dağlıq Qara-

bağ respublikası” adlı qeyri-qanuni oyun-
caq rejimi prosesə qoşmağa çalışmaqla 
danışıqların formatını dəyişdirməyə cəhd 
göstərib.

İtaliya mediası Ermənistanın bu 
müharibəyə əvvəldən hazırlaşdığını qeyd 
edir və qəzet Prezident İlham Əliyevdən 
sitat gətirir: “ Bunu onların iyuldakı 
hücumları, avqustda Azərbaycan ərazisinə 
təxribatçı qruplar göndərməsi, Livandan 
ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş 
torpaqlarına köçürülməsi də sübut edir. 
Bu insanların məskunlaşdırıldığı ərazilər 

arasında Azərbaycan mədəniyyətinin 
incisi sayılan Şuşa şəhəri də var.”

“Milliyyət” qəzetinin müxbiri  Güneri 
Cıvaoğlu “ Ermənistan qaşınır” sərlövhəli 
məqaləsində  Türkiyənin baş verən 
proseslərdəki mövqeyini ifadə edib. O, bir 
daha  Türkiyənin “sözün əsl mənasında 
Azərbaycanın arxasında olduğunu” 
bildirib.

Müəllif Ermənistanın  PKK yaraqlıla-
rını Qarabağa topladığına diqqət çəkərək 
yazır: “Qarabağ illər əvvəl terror yuvası 
olmuş Bekaa vadisinə dönməkdədir. 
Ermənistanın Azərbaycana qəfil hücumu, 
mülki insanları hədəfə alması səbəbsiz 
deyil. Amma Azərbaycan da illər əvvəlki 
Azərbaycan deyil. O, yüksək texnoloji 
silahlara, yaxşı təlim keçmiş orduya 
sahibdir.

Ermənilərin hücumundan dərhal 
sonra işğal altındakı 6 kəndin azad 
olunması, Azərbaycan bayrağının strateji 

yüksəkliyin zirvəsinə asılması onun gücü-
nü, özünə inamını göstərir.” 

Yazıda müəllif bir vaxtlar Ermənistanın 
təşəbbüsü ilə işğalçı ölkənin sabiq prezi-
denti Robert Köçəryanla olan müsahibəsini 
xatırlayır və  özünün ona PKK, ASALA ilə 
bağlı verdiyi sualların cavablarına diqqət 
çəkir: “PKK-nı dəstəklədiyimizin heç bir 
sübutu yoxdur. Bundan sonra da olmaya-

caq. Yaxşı, bəs ASALA? – deyə yenə sual 
verdim. Cavab verdi ki, terror aktlarının 
nəticə verəcəyinə inanmıram. Amma... 
Terrora səbəb olan amillər də aradan qaldı-
rılmalıdır”.

Müəllif daha sonra Ermənistanın 
son bir ildə işğal edilmiş Azərbaycan 
torpaqlarında 11 hərbi baza qurduğunu 
əlavə edir.

Bu günlərdə ermənipərəst mövqeyi ilə 
seçilən rusiyalı aparıcı Vladimir  Solovyov  
özünün Yotube  kanalı ilə efirə canlı 
verilən “Solovyov layv” (Соловьев Live) 
verilişində Ermənistanı böyük, erməniləri 
qorxmaz təqdim etmək istəyərkən pərt 
vəziyyətə düşüb. Jurnalist Qarabağda 
hərbi vəziyyətin gərginləşməsi barədə 
danışarkən “erməni gənclərin” hərbi ko-
missarlıqların önündə toplaşaraq, böyük 
“ruh yüksəkliyi ilə cəbhəyə yollandıq-
larına”, tamaşaya toplaşanların onları 
alqışlarla yola salmalarına dair süjet 
təqdim edib. Ancaq bir az sonra bu kadr-
ların Azərbaycanda, Yasamal rayonunda  
çəkildiyi məlum olub. Bu yanlışlığı görən 
Solovyov özünü saxlaya bilməyərək, 
əsəbiləşib və tabeliyində işləyənlərə səsini 

qaldırıb: “Sizin başınız işləyir, ya yox? 
Bu, səhvdən də betər şeydir!” 

Ermənistan prezidenti Armen Sarkis-
yan “Əl Cəzirə” telekanalının efirində 
müxtəlif ölkələrdən olan ermənilərin 
Dağlıq Qarabağda döyüşdüklərini etiraf 
edib. O, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
döyüşmək üçün gələn könüllüləri etnik 
ermənilər adlandırıb və bildirib: “Onlar  

müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olma-
larına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda 
vuruşmalarında pis bir şey yoxdur. Biz 
müxtəlif ölkələrdən olan ermənilərin 
hərbi əməliyyatlarda iştirakını qəbul edi-
rik”. İşğalçı ölkə başçısı bununla da xarici 
ölkələrdən, xüsusilə də Suriya, Livan və 
digər ölkələrdən olan terror qruplaşmala-
rının və muzdluların  könüllülər adı altın-
da işğal edilmiş  Azərbaycan torpaqlarına 
yerləşdirilməsini etiraf edib.

Əfsanə ƏLƏSGƏRLİ,  
 “Xalq qəzeti”

Dağlıq Qarabağ məsələsi 
dünya mediasının gündəmində

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində davam edən hərbi 
əməliyyatlar və bununla bağlı ortaya çıxan  ictimai-siyasi 
proseslər dünya mediasının diqqətindədir. Xarici jurnalistlər, 
analitiklər Azərbaycanın əks-hücum əməliyyatları fonunda baş 
verənləri müxtəlif aspektlərdə təhlil edirlər. Türkiyə, Rusiya, eləcə 
də  Avropanın nüfuzlu  KİV-i  baş verən döyüşləri gündəmdə sax-
layırlar.

Almaniya Bundestaqının deputatları Ermənistanın 
növbəti təxribatı ilə bağlı bəyanat yayıblar

 AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bəyanatda deyilir: “1990-cı 
illərdə Dağlıq Qarabağ uğrunda 
hərbi əməliyyatlarda 20 mindən 
çox insan həlak olub və bir mil-
yon insan qaçqın, köçkün dü-
şüb. Bu müharibənin gedişində 

Ermənistan silahlı qüvvələri 
Azərbaycanın tərkib hissəsi 
olan Dağlıq Qarabağla yanaşı, 
ətraf 7 rayonu da işğal edib. 
Azərbaycan ərazilərinin işğalı 
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası-
nın 4 qətnaməsində (822, 853, 
874 və 884 saylı) pislənilib. 

Vurğulanır ki, beynəlxalq 
ictimaiyyət hələ də Dağ-

lıq Qarabağı Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi hesab 
edir. Almaniya və Avropa 
İttifaqı (Aİ) Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin sülh yolu ilə 
həllinin tərəfdarıdır. Onlar, 
həmçinin “Dağlıq Qarabağ 
respublikası”nı və bu rejimin 
keçirdiyi qondarma “seçkiləri” 
tanımır.

Almaniya 
Bundestaqının hakim 
Xristian-Demokrat/
Xristian-Sosialist İttifaqı 
(CDU/CSU) fraksiyasının 
deputatları – Xarici 
siyasət komitəsinin 
üzvü, fraksiyanın 
Şərq Tərəfdaşlığı üzrə 
məruzəçisi Nikolas Löbel 
və Almaniya–Cənubi 
Qafqaz parlament 
qrupunun üzvü Eberhard 
Qinqer Ermənistanın 
növbəti təxribatı ilə bağlı 
bəyanat yayıblar.
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