
D.Medvedev: Qarabağda nizamlanmanı 
Türkiyə ilə də müzakirə etmək lazımdır

 � Rusiya 
Prezidenti Vladimir 
Putin Qarabağda 
vəziyyətin nizama 
salınması üzərində 
bütün incəlikləri nəzərə 
alaraq işləyib. Əgər 
onun səyləri olmasa 
idi, münaqişə hələ də 
davam edəcəkdi.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bu fikirləri Rusiya Təhlükəsizlik 
Şurası sədrinin müavini 
Dmitri Medvedev jurnalistlərə 
müsahibəsində söyləyib. O 
qeyd edib ki, münaqişənin 
qaynar mərhələsi başa çatan-
dan sonra vəziyyət bütövlükdə 
sakitləşdi: “İnsanlar həlak 
olmurlar, inkişaf üçün imkanlar 
var. Yanvarın 11-də üç ölkənin 
liderləri Moskvada görüşdülər 
və vəziyyətin iqtisadi cəhətdən 
sağlamlaşdırılması yollarını 
müəyyən etdilər. Bu da çox 
vacibdir”. D.Medvedevin 
fikrincə, hazırda müəyyən 
parametrləri, o cümlədən 
Rusiya Federasiyasının 
sülhməramlı kontingentini sax-
lamaqla iqtisadi əməkdaşlığı 
inkişaf etdirmək imkanı var. 

D.Medvedev Qarabağda 
vəziyyətin nizama salın-
ması məsələsinin Türkiyə 
ilə müzakirə olunmasının 
vacibliyini də diqqətə çatdı-
raraq vurğulayıb ki, regionda 
reallıq belədir. 

 “Türkiyə bizim qonşumuz 
və çox vacib tərəfdaşımızdır. 
Türkiyə həm də Azərbaycana 
çox yaxın ölkədir. Bu amili 
nəzərə almamaq olmaz. 
Moskva və Ankara arasın-
da səmərəli dialoq qurulub, 
iki ölkənin prezidentləri bu 
mövzu ilə əlaqədar daim 
ünsiyyətdədirlər, ümumi 
vəziyyətə nəzarət etmək 
üçün Türkiyə və Rusiya 

hərbçilərindən ibarət xüsusi 
nəzarət mərkəzi yaradılması 
barədə qərar qəbul edilib. 
Bu da ümumi sabitləşmə 
elementidir. Lakin mən bunu 
uzunmüddətli siyasətin ele-
menti kimi qiymətləndirməz, 
yaxud konspiroloji 
nəzəriyyələrdən birini qur-
mazdım. Sadəcə biz region-
da mövcud reallıqları nəzərə 
almağa borcluyuq. Reallıq 
isə belədir ki, bu gün bu 
məsələni həm də Türkiyədən 
olan tərəfdaşlarımızla 
müzakirə etməliyik”, - deyə 
Rusiya Təhlükəsizlik Şurası 
sədrinin müavini bildirib.

XİN radikal erməni qüvvələrinin Azərbaycanın 
ABŞ-dakı səfirliyinə qarşı təhdid kampaniyası 

başlamasına münasibət bildirib

AZƏRTAC xəbər verir ki, Leyla Abdulla-
yeva deyib: “Təəssüflə qeyd etmək istərdik 
ki, ilk dəfə deyil erməni radikal ünsürlərinin 
azərbaycanlı diplomatlara, eləcə də bu 
ölkələrdəki azərbaycanlı icmaların üzvlərinə 
qarşı yönələn nifrətə əsaslanan cinayət 
əməlləri ilə üzləşirik. Ötən ilin iyul ayında 
xarici ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da dinc 
azərbaycanlı nümayişçilərə, eləcə də dip-
lomatik nümayəndəliklərimizə qarşı radikal 
erməni qüvvələri tərəfindən son dərəcə aq-
ressiv təxribatçı əməllərin həyata keçirildiyini 
xatırlatmaq istərdim.

Biz, əlbəttə, bu kimi əməlləri qətiyyətlə 
pisləyirik və müvafiq ölkələrdə bu kimi 
təxribatların qarşısının alınmasına məsul 

olan qurumların vəzifələrinə tam məsuliyyətlə 
yanaşmalarını gözləyirik.

Məlum olduğu kimi, 1961-ci il Diplomatik 
Əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyasına 
əsasən diplomata qarşı, onun şəxsiyyətinə, 
azadlığına və şərəfinə qarşı hər hansı hücu-
mun qarşısının alınması qəbul edən ölkənin 
məsuliyyətindədir.

Xarici ölkələrdəki radikal ermənilərin 
bu kimi əməlləri onu nümayiş etdirir ki, bu 
insanlar bölgəmizdə sülh və əmin-amanlığın 
bərqərar olması, xalqların birgə yaşayışın da 
maraqlı deyillər. Onların bu əməlləri yalnız 
xalqlararası ədavət və düşmənçiliyin qızış-
dırılmasına xidmət edir. Bu isə bir daha onu 
göstərir ki, xarici ölkələrdəki bu kimi erməni 
ünsürləri nə Ermənistanın, nə də erməni 
xalqının gələcək rifahını düşünürlər”.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidməti idarəsinin rəisi Leyla 
Abdullayeva KİV-ə müsahibəsində 
radikal erməni qüvvələrinin 
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyini və 
səfir Elin Süleymanovu hədəfə alaraq 
nifrət zəminində və təhdid xarakterli 
ifadələrlə dolu kampaniyaya 
başlaması məsələsinə münasibət 
bildirib.

Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirləri 
müavinlərinin sədrliyi ilə üçtərəfli İşçi qrupun iclası keçirilib

 �  Moskvada Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistan baş 
nazirləri müavinlərinin sədrliyi 
ilə üçtərəfli İşçi qrupun ilk iclası 
keçirilib.

AZƏRTAC Rusiya hökumətinin 
rəsmi saytına istinadla xəbər 
verir ki, Azərbaycan Baş nazirinin 
müavini Şahin Mustafayev, Rusiya 
hökuməti sədrinin müavini Aleksey 
Overçuk və Ermənistan baş na-
zirinin müavini Mger Qriqoryanın 
sədrliyi ilə keçən üçtərəfli İşçi qrupu-
nun iclasında Azərbaycan Preziden-
ti, Ermənistan baş naziri və Rusiya 
Prezidentinin 2021-ci il yanvarın 11-
də imzaladıqları Bəyanatın yerinə 
yetirilməsi məsələləri müzakirə 
olunub.

İclasda 2020-ci il noyabrın 
10-da imzalanmış Bəyanatın 9-cu 
bəndindən, eləcə də 2021-ci il yan-
varın 11-də imzalanmış Bəyanatın 
2-ci, 3-cü və 4-cü bəndlərindən irəli 

gələn vəzifələrin icrası məsələləri 
nəzərdən keçirilib.

Tərəflər dəmir yolu, avtomobil 
və qarışıq daşınmalar, daşımaların 
təhlükəsizliyinin, eləcə də onlara 
sərhəd, gömrük, sanitariya, baytarlıq, 

fitosanitar və digər nəzarətin təmin 
edilməsinə dair ekspert alt qrupları-
nın yaradılması barədə qərar qəbul 
ediblər. Görüş iştirakçıları 2021-ci 
il fevralın 2-dək alt qrupları forma-
laşdırmaq və fevralın 5-dək onların 

ilk iclasının təşkil edilməsi barədə 
razılığa gəliblər.

Üçtərəfli İşçi qrupun növbəti ic-
lasının Moskvada keçirilməsi qərara 
alınıb. İclasın vaxtı həmsədrlərlə 
razılaşdırılacaq.

TƏBİB "WhatsApp”da yayılan səs yazısı 
ilə bağlı aidiyyəti orqanlara müraciət edib

 �  TƏBİB "WhatsApp" vasitəsilə Azərbaycanda uşaqların kütləvi 
şəkildə koronavirusa yoluxması ilə əlaqədar yayılan səs yazısı barədə 
açıqlama yayıb.

TƏBİB-dən verilən açıqlamada bildirilir 
ki, iddialara görə, koronavirusun müalicəsinə 
nəzərdə tutulan xəstəxanalar uşaqlar üçün 
çarpayılarla təchiz olunub. Səs yazısında 
bildirilir ki, koronavirusun yeni ştammı daha 
çox uşaqlar arasında yayılır və ölümə səbəb 
olur: "Bununla əlaqədar bildiririk ki, Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi açıqlama-
sına görə, yeni ştammın xəstəliyin ağırlıq 
dərəcəsinə təsir göstərməsi və bunun uşaqlar 
arasında daha geniş yayılmasına dair hər 
hansı fakt yoxdur. 

Yeni ştammın sadəcə yoluxmanın sürətini 
yüksəltməsi və bununla əlaqədar xəstə sayının 
artması istisna edilmir. Ümumiyyətlə, həmin 
ştamm ölkəmizdə hələ ki, qeydə alınmayıb".

Açıqlamada qeyd edilir ki, bu səbəbdən 
yayılan səs yazısı şayiə xarakterlidir və 
cəmiyyətdə ajiotaj yaratmaq məqsədi daşıdığı-
na görə araşdırılması üçün aidiyyəti orqanlara 
təqdim olunub: "Məlumat üçün qeyd edək ki, 
hazırda əhalinin sağlamlığının etibarlı qorunma-
sı və koronavirus infeksiyasının yayılmasının 
qarşısının alınması məqsədilə xəstəxanalarda 
müalicə prosesi sabit şəkildə davam edir.

Bu səbəbdən TƏBİB vətəndaşlardan yalnız 
rəsmi məlumatlara inanmağı xahiş edir, ayrı-
ayrı şəxslərə isə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan 
açıqlamalardan çəkinməyi tövsiyə edir”.

“Xalq qəzeti”

Mərkəzi Elmi Kitabxanada 500 ilə yaxın 
yaşı olan nadir nəşr saxlanılır

 �   AMEA-nın Mərkəzi Elmi 
Kitabxanasında 500 ilə yaxın yaşı olan 
nadir nəşr saxlanılır.
Kitabxana 98 il əvvəl Azərbaycanın görkəmli 

ziyalıları Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev, Tağı Şahbazi, Hənəfi Zeynallı və 
digərlərinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Həmin illərdə 
fondunda 430 nüsxə kitab, 1200 nüsxə qiymətli 
əlyazma və 1 oxu zalı var idi.

 Bu gün isə kitabxanada 1 milyon 330 
mindən çox kitab, 14 oxu zalı, avtomatik 
qeydiyyat avadanlıqları, elektron kataloqlar, 
sistemləşdirmə avadanlıqları və istirahət 
guşələri vardır.

Kitabxananın nadir kitablar fondun-
da tarixi əhəmiyyətli elmi nəşrlər, nadir və 
qiymətli kitablar saxlanılır. Nadir kitab fon-
dunda mühafizə olunan kitablar, əsasən 
ingilis, alman, fransız, ispan, italyan və latın 
dillərindədir.

Həmin nəşrlərdən biri də 1533-cü ildə çap 
olunmuş qədim romalılar, onların yaşayış tərzi, 
mədəniyyəti haqqında olan Flavius Blondus 
adlı alimin kitabıdır.

“Xalq qəzeti”

Ermənilər ölkədə və xaricdə Azərbaycana 
qarşı təxribatlardan əl çəkməyiblər 

Keçən il noyabrın 10-da Rusiya, 
Azərbaycan və Ermənistan arasında 
üçtərəfli bəyanata, faktiki olaraq kapi-
tulyasiya aktına imza atdıqdan sonra 
Paşinyan opponentləri tərəfindən 
qınaq obyektinə çevrilib. Ölkənin 
ictimai-siyasi təşkilatları hökumət 
başçısını təkcə hərbi deyil, bütün 
sosial-iqtisadi uğursuzluqlarda ittiham 
edirlər. Hətta son günlərdə Şuşanın 
Ermənistana heç bir dəxli olmadığını, 
azərbaycanlılara məxsus olduğunu 
səsləndirdikdən sonra o, daha çox 
tənqidlərlə, təhqirlərlə üzləşir. 

Ermənistan parlamentinin 
“Çiçəklənən Ermənistan” fraksiya-
sından olan üzvü Naira Zohrabyan 
özünün “Feysbuk” səhifəsində 
Paşinyanı ölkənin milli mənafelərini 
satmaqda ittiham edərək yazıb ki, 
keçən ilin 14 oktyabrında müharibəni 
dayandırmaq mümkün olub: “Onda 
itkilərimizin sayı, rəsmi məlumatlara 
görə, 800-ü keçmirdi. Oktyabrın 
14-də ikinci mərhələdə Qarabağın 
statusu məsələsini həll etmək imkanı 
da olmuşdu. Nikol Paşinyan da bu 
təklifi Lavrovun “pis planı” adlandıra-
raq rədd etmişdi. İndi Qarabağın 75 
faizini itirmişik, minlərlə qurbanımız, 
itkin düşənimiz, əlilimiz var. Qara-
bağın statusu məsələsi isə, Əliyevin 
dediyi kimi, “gorbagor” oldu”.

Birləşmiş Ermənistan Partiya-
sının rəhbəri Vahn Badasyan isə 
daha qabağa gedərək deyib ki, Nikol 
Paşinyanı fiziki məhv etmək lazım-
dır. Onun fikrincə, Paşinyan təkcə 
məğlubiyyət simvolu deyil, həm də 
milli düşməndir: “Onu fərqli yollarla, 
o cümlədən, fiziki cəhətcə məhv 
etməklə aradan götürmək lazımdır. 
Mən bu bəyanatın məsuliyyətini dərk 
edirəm. Qoy MTX məni həbs etsin. 
Onu fiziki olaraq aradan qaldırmaq 
lazımdır. Bu gündən başlayaraq mən 
buna hazırlaşacağam”.

O, təkcə Paşinyanın deyil, Qara-
bağ separatçılarının lideri Araik Arut-

yunyanın da aradan götürülməsini 
vacib hesab edir.

Ölkə iqtisadçıları isə Paşinyanı 
iqtisadiyyatı tənəzzülə uğratmaqda, 
dövlət borcunu artırmaqda ittiham 
edirlər. İqtisadçı Suren Parsyan deyib 
ki, Robert Koçaryanın prezidentliyi 
dövründə Ermənistanın dövlət borcu 
700 milyon dollar artıb. Serj Sar-
kisyanın vaxtında borc kəlləçarxa 
qalxaraq, 5 milyard dollar təşkil edib. 
Nikol Paşinyanın baş nazir olduğu iki 
ildə isə dövlət borcu 1,2 milyard dollar 
çoxalıb.

Onun sözlərinə görə, əslində, 
dövlət borcunu dəqiq hesabla-
maq üçün hərbi xərclər də ortada 
olmalıdır. Amma İkinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı silahlanmaya 
ayrılan kreditlərin həcmi barədə rəsmi 
məlumat gizlədilir. Bu rəqəm açıqla-
narsa, o zaman Paşinyanın dövründə 
Ermənistanın xarici borcunun daha 
böyük olduğu ortaya çıxacaq.

Ermənistan mətbuatının verdi-
yi məlumata görə, ölkənin dövlət 
borcunun belə çox artmasına yalnız 
koronavirus pandemiyası yox, həm 
də İkinci Qarabağ müharibəsi səbəb 
olub. Hazırda dövlət borcu 7,968 
milyard dollar təşkil edir. Bu məbləğin 
7,508 milyard dolları hökumətin bor-
cudur. Maliyyə naziri Atom Cancuqaz-
yan deyib ki, dövlət borcunun 2021-ci 
ildə də artacağı gözlənilir.

Azərbaycan Ordusunun 
Ermənistanı ağır məğlubiyyətə 
uğratmasını xaricdəki, xüsusən 
ABŞ-dakı erməni diasporu da 
qəbul etmək istəmir, hər vəchlə 
Azərbaycanın və Türkiyənin ün-
vanına hədyanlar səsləndirir. 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə 
ölkəmizin ABŞ-dakı səfiri Elin Süley-
manov dəfələrlə erməni diasporuna 
tutarlı cavablar verib, bu ölkədə 
təşkil olunmuş ayrı-ayrı tədbirlərdə 
Azərbaycanın haqlı mövqeyini 
müdafiə, Ermənistanın işğalçılıq 

siyasətini tənqid edib. Keçən ilin 
oktyabr ayında ABŞ paytaxtında 
böyük nüfuza malik Amerika Mil-
li Təhlükəsizlik Yəhudi İnstitutu 
tərəfindən Qarabağ münaqişəsinə 
dair vebinar keçirilərkən də Elin 
Süleymanov ölkəmizin işğala son 
qoymaq niyyətini bəyan edib. O, 
döyüşlərin Azərbaycan ərazisində 
baş verdiyini və Azərbaycanın BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 
dörd qətnaməni yerinə yetirərək, 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal 
olunmuş ərazilərdən çıxarılmasına 
çalışdığını diqqətə çatdırıb.

Səfir bildirib ki, 2020-ci ilin iyul 
ayında Ermənistanın Tovuz rayonu 
istiqamətində hücumu Azərbaycanın 
enerji layihələrinə zərbə vurmaq 
məqsədi güdüb. Sentyabrın 27-də 
Ermənistan yenidən Azərbaycana hü-
cum edərək növbəti təxribat törədib, 
insanlar həlak olub. Ermənistan 
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri 
Gəncəni və elektrik stansiyanın 
yerləşdiyi Mingəçevir şəhərini, Bərdə 
rayonunu artilleriya atəşinə tutaraq 
dinc əhalini hədəfə alıb. Region-
da sülhün bərqərar olması üçün 
Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan 
ərazilərindən çıxmalıdır.

Səfir, eyni zamanda, təəssüf 
hissi ilə qeyd edib ki, hərbi təxribatlar 
və hücumlarla yanaşı, Ermənistan 
tərəfindən geniş dezinformasiya 
kampaniyası aparılmaqdadır. Bu 
dezinformasiya əsası olmadan yalan 
məlumatlar yaymaqdan ibarətdir. 
Təəccübedici hal odur ki, özlərini 
peşəkar politoloq və jurnalist hesab 
edən şəxslər heç bir faktoloji yoxlama 
aparmadan belə yalan məlumatları 
xəbər kimi beynəlxalq ictimaiyyətə 
təqdim edirlər. Əslində, Ermənistanın 

məqsədi Azərbaycan torpaqlarının 
işğalını, mülki əhaliyə hücumları və 
bölgəyə terror qruplarını cəlb etdiyini 
gizlətməkdir.

Erməni siyasətçi və xarici 
ölkələrdəki fəallarının iç üzünü aç-
dığına görə Elin Süleymanova qarşı 
hədə-qorxu kampaniyasına başla-
nılıb. Erməni diaspor fəallarının bu 
hərəkətləri barədə mətbuatda geniş 
informasiyalar yayılıb.

Təbii ki, ermənilərin bu cür 
təhdidləri yeni məsələ deyil. Onların 
hələ XIX əsrdən bəri yaratdıqları 
terror təşkilatları tərəfindən türk və 
Azərbaycan ictimai-siyasi xadimləri 
qətlə yetirilib. 

Birinci Dünya müharibəsindən 
sonrakı illərdə xarici ölkələrdə türk 
diplomatları ermənilərin amansız 
terrorunun qurbanı olublar. Za-
man-zaman İstanbulda, Romada, 
Berlində, Tiflisdə, Buxarada və digər 
şəhərlərdə tanınmış türk ictimai-
siyasi xadimlərinə qarşı qanlı ter-
ror aktları həyata keçirilib. Erməni 
terrorçuları 1920-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli 
siyasi xadimlərindən Nəsib bəy 
Yusifbəyli, Fətəli Xan Xoyski, Xəlil 
bəy Xasməmmədov, Həsən bəy Ağa-
yev və digərlərini vəhşicəsinə qətlə 
yetiriblər.

Ermənilər bütün dünya boyu 
terrorçu xislətlərini hələ də davam 
etdirməkdədirlər. Qeyd edək ki, 
keçən il xarici ölkələrdə yaşayan 
azərbaycanlılar erməni təxribatlarına 
qarşı etiraz aksiyaları keçirərkən bu 
millətin nümayəndələrinin hücumları-
na məruz qalmışdılar.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan 44 günlük müharibədən məğlub çıxdı. Təxminən, 
30 ilə qədər işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarını geri, 
öz həqiqi sahibinə qaytarmağa məcbur oldu. Amma həmişə 
arxasında böyük güclərin dəstəyini görmüş, xüsusən “xristian 
təəssübkeşliyi”nə güvənərək, Azərbaycanın rayonlarını yerlə-
yeksan etmiş bu terrorçu ölkə məğlubiyyətlə barışmaq istəmir. 
İstər Ermənistanın daxilindəki siyasi qüvvələr, istərsə də xarici 
ölkələrdəki erməni diaspor təşkilatları məğlubiyyətdə yarıtmaz 
ordunu və dövlətin işğalçılıq siyasətini deyil, baş nazir Nikol 
Paşinyanı günahlandırmaqda davam edirlər.      

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda 
inventarlaşdırma işləri davam etdirilir

 �  “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr 
tarixli fərmanına uyğun olaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən infrastruktur 
obyektlərinin, torpaq sahələrinin və digər daşınmaz əmlak 
obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması həyata keçirilir və 
məlumatlar elektron informasiya sisteminə inteqrasiya edilir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, artıq 3945-ü 
daşınmaz əmlak və 504-ü infrastruk-
tur obyekti olmaqla, 4449 əmlakın çöl 
inventarlaşdırma işləri tamamlanıb.

Bununla yanaşı, 54.07 km 
avtomobil yolunun, 17.2 km elekt-
rik təchizatı xəttinin, 1.86 km su 
təchizatı xəttinin, 16.12 km suvar-

ma şəbəkəsinin, 39.13 hektar kənd 
təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin 
inventarlaşdırılması da başa çatdırı-
lıb.

Ümumilikdə, 8 rayon üzrə 75 
yaşayış məntəqəsində işlər yekunlaş-
dırılıb, digər yaşayış məntəqələri üzrə 
fəalyyət davam etdirilir.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”
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