
4 mart 2021-ci il, cümə axşamı6
Milli Kitabxana pandemiya dönəmində 

necə oldu ki, oxucularını itirmədi?

Ölkəmizdə ilk günlərdən hazırlanan 
operativ sosial paketlərin ləngidilmədən 
icra edilməsi ictimai-sosial həyatın axa-
rını dəyişdi, ənənəvi yaşayış tərzinə, 
təhsil sisteminə, mədəniyyət ocaqlarına, 
xidmət sahələrinə ciddi təsir göstərdi, 
fərqli fəaliyyət istiqamətləri müəyyən 
etdi və formalaşdırdı. Distant təhsil, 
distant və ya onlayn xidmət anlayışları 
sürətlə məişətimizə, aktiv lüğət fondu-
muza daxil oldu. 

Kəşməkəşli, müşkül sosial du-
rumda özünün çevik fəaliyyəti, yeni 
yanaşma tərzi, müvafiq metodikası ilə 
öğlkəmizdə fərqlənən rəğbət doğuran 
öncül mədəniyyət ocaqlarından biri də 
böyük mütəfəkkir, Azərbaycan ədəbi 
tənqidinin banisi, maarifçi Mirzə Fətəli 
Axundzadənin adını daşıyan Milli Kitab-
xanadır.

Bu kitabxana ilə mənim ilk tanışlığı-
mın 50 ili -- yarım əsri tamam olur. 1971-
ci ildə orta məktəbi bitirib ali təhsil almaq 
üçün Bakıya gəlmişdim. Sənədlərimi 
o dövrün yeganə universitetinə təqdim 
etdikdən sonra payi-piyada gəlib res-
publikanın baş kitabxanasını tapmışdım. 
“Müvəqqəti oxucu bileti”m zəngin elm 
xəzinəsinə daxil olmaq, yetərincə elmi 
mənbə və məxəzlərdən barınmaq üçün 
həyatda aldığım ilk vəsiqə idi. Həssas, 
qayğıkeş, mehriban kitabxana kollek-
tivi ilə görüşməyə, təmaslar qurmağa, 
xidmətlərindən faydalanmağa həmişə 
mənəvi ehtiyac duymuşam. Ali təhsil al-
mağımda, elmi-tədqiqat işlərimin uğurla 
nəticələnməsində, elmi dərəcələrə və 
elmi adlara layiq görülməyimdə Milli Ki-
tabxanamızın rolu çox yüksəkdir və hər 
zaman bu möhtəşəm elm və mədəniyyət 
məbədinə borclu olduğumu hiss edirəm.

Mirzə Fətəli Axundzadə adına 

Milli Kitabxanaya uzun illərdir ki, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor 
Kərim Tahirov rəhbərlik edir. Onun 
təşkilatçılıq bacarığı, kitabxana işinin 
təşkili və yenidən qurulması sahəsində 
xidmətləri diqqətəlayiqdir. Professor 
K.Tahirovun rəhbərlik etdiyi dövrdə 
Milli Kitabxananın siması büs-bütün 
dəyişmişdir. Kitabxananın mükəmməl 
və etibarlı mühafizə olunan saytı yara-
dılmış, hazırlanmış materiallar bu sayt-
da yerləşdirilmiş, internet zalı açılmış, 
zəngin elektron kitabxana yaradılaraq 
oxucuların istifadəsinə verilmiş, elekt-
ron kataloq tərtib olunmuş, kitab fondu 
komplektləşdirilmiş, milli biblioqrafiya 
və s. istiqamətlərdə uğurlu addımlar 
atılmışdır. 

Uzaqgörənliklə həyata keçirilən 
önləyici tədbirlər, informasiya texnolo-
giyalarından səmərəli istifadə pande-
miya dövründə sosial məsafəni virtual 
məsafə ilə əvəzlədi. Milli Kitabxana-
nın oxu zalları oxucu üzünə həsrət 
qalsa da, kitabxana – oxucu əlaqələri 
kəsilmədi, distant kitabxana xidməti, 
əməkdaşların öz işlərinə kreativ yara-
dıcı münasibətləri, çətinliklərə fərasət 
və zirəkliliklə sinə gərmələri pandemiya 
dövründə xüsusi əhəmiyyətli kəsb edir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, xüsusi risk 
qrupuna daxil edilən, yaşı 65-dən 
yuxarı olan oxucular mövcud reallıqlar-
la, məhdudiyyətlərlə barışaraq aylarla 
yaşayış məkanlarını tərk etməsələr 
də, onlayn sistemi vasitəsilə sıx əlaqə 
saxladıqları, tez-tez üz tutduqları zəruri 
ünvanlardan biri də Milli Kitabxana ol-
muşdur. Şəxsi təcrübəmə əsaslanaraq 
vurğulamaq istəyirəm ki, respub-
likamızda pandemiya dönəmində 
M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxana 

bütün resurslarını, mütəxəssis ehtiyat-
larının imkanlarını, gücünü, fəaliyyət 
istiqamətini oxucuların sifariş verdiyi 
ədəbiyyatın, mətbu materialın operativ, 
keyfiyyətli elektron versiyalarının hazır-
lanmasına və ünvanlara çatdırılmasına 
sərf etmişdir. 

Güman etmək olar ki, pandemiya 
dövründə Milli Kitabxanada mühafizə 
edilən nadir kitabların, arxiv mate-
riallarının, nadirəyə çevrilmiş qəzet 
və jurnal nüsxələrinin elektronlaşdı-
rılması prosesi sürətlə getmişdir. Bu 
sahədə zəngin elektron versiyalardan 
ibarət xəzinə yaradılmışdır. Xalqımı-
zın milli-mənəvi maraqlarına xidmət 
edən belə yanaşma tərzi misilsiz 
əhəmiyyətə malikdir. Müstəsna dəyər 
kəsb edən arxiv sənədlərinin, mətbu 
əsərlərin elektronlaşdırılması nə 
qədər ağır, əzablı bir proses olsa da, 
ilk növbədə orijinal, unikal materialla-
rın mühafizəsinin uzunömürlülüyünü 
təmin etməklə yanaşı oxucular üçün 
komfort kitabxana xidməti paketidir. 
Oxucu ən başlıcası – qiymətli vaxtına 
qənaət etməklə yanaşı, çalışdığı elm 
sahəsinə uyğun olaraq elektron poçt 
vasitəsilə aldığı materiallardan özünün 
mini arxivini yaradır. Eyni sənədlər, 
ədəbiyyat nümunələri üçün nə vaxtsa 

təkrar kitabxanaya müraciət etməyə 
ehtiyac qalmır. 

Pandemiya dönəmində mən də 
həmkarlarım kimi dəfələrlə müxtəlif 
mətbu nəşrlərin sifarişlərlə əlaqədar 
olaraq Milli Kitabxanaya müraciət 
etmişəm. Kitabxananın informasi-
ya xidməti və beynəlxalq əlaqələr 
üzrə direktor müavini, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Ədibə İsmayılova, 
eləcə də bu sahə ilə birbaşa məşğul 
olan əməkdaşları oxucunun elektron 
poçtuna məlumat göndərərək sifari-
şin nə vaxt hazır olacağını öncədən 
bildirməklə diqqət və həssaslıq nüma-
yiş etdirirlər.

Əminliklə vurğulamaq olar ki, Mirzə 
Fətəli Axundzadə adına Milli Kitab-
xana çətin, kəşməkəşli pandemiya 
dönəmində heç bir aldadıcı parıltı, si-
mulyasiya yaratmadan özünün perma-
nent inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur. Bu mürəkkəb və şərəfli yolda 
ömrünü xalqımızın maariflənməsi işinə 
həsr edən milli kitabxanaçılarımıza 
davamlı uğurlar, xoşbəxtlik və möhkəm 
cansağlığı arzulayıram.

Asif RÜSTƏMLİ,  
filologiya elmləri doktoru, 

professor

Bütün dünyanı COVID-19 virusunun sürətlə və istisnasız 
cənginə alması, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bəşəriyyəti 
qeyri-adi fəlakətlərə sürükləyən, coğrafi, bioloji, mənəvi sərhəd 
tanımayan koronavirus epidemiyasını pandemiya adlandırılması 
ilə bir ildən artıqdır ki, insanlığa qarşı gizli dünya müharibəsi 
davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
yaradılan operativ qərargahın ötən müddətdə gerçəkləşdirdiyi 
qabaqlayıcı tədbirlər, preventiv addımlar xalqımızı bu bəşəri 
bəladan maksimum qoruyur.

Xalqımıza başucalığı 
gətirən soydaşımız

İndi haqqında söz açacağımız alim soyda-
şımız da kitablara sığmayacaq qədər ad-
sanı, şan-şöhrəti məhz ölkəmizdən kənarda 
qazanmışdır. Daha doğrusu, o, müstəsna 
xidmətləri ilə xalqımıza da böyük nüfuz və 
başucalığı qazandırmışdır. 

Rusiyanın Ryazan vilayətindəki Semaşko 
adına klinik xəstəxananın binasına təntənəli 
şəraitdə əslən azərbaycanlı olan görkəmli 
həkim, otorinolarinqoloq alim, cərrah və pe-
daqoq, professor Abas Mehdi oğlu Talışinski-
nin xatirə lövhəsinin açılışı olmuşdur. 

Abas Talışinski burun-boğaz-qulaq 
xəstəliklərinin müalicəsində böyük uğurlara 
imza atmışdır. O, Sovet İttifaqında ilk dəfə 
olaraq LOR xəstəliklərinin ambulator-cərrahi 
müalicəsində ümumi keyləşdirmə üsulun-
dan istifadə etmişdir. A.Talışinski burun-bo-
ğaz-qulaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün bir 
sıra yeni cərrahi alətlər və həmçinin LOR 
əməliyyatlarının bütün spektrini əhatə edən 
xəstəlik tarixi sxemini işləyib hazırlamışdır 
ki, bunlar da yetişməkdə olan həkimlər üçün 
qiymətli tədris vəsaitinə çevilmişdir.

Professor A.Talışinski Ryazan vilayətində 
ilk dəfə olaraq LOR profilli klinika yaratmış-
dır ki, burada da həmin xəstəliklərin bütün 
istiqamətləri, o cümlədən onkologiya üzrə 
müalicə aparılır. Universitet bazası rolunu 
oynayan Semaşko adına xəstəxananın LOR 
xəstəlikləri kafedrası həmin istiqamətdə 
elmi müalicə və tədris üsullarının 
müəyyənləşdirilməsində mühüm işlər görür. 

Abas Talışinski həmkarları, tələbələri və 
pasiyentləri arasında çox böyük hörmətə və 

nüfuza malik olmuş, bütün Rusiyada və onun 
hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən 
mütəxəssislər yetişdirmişdir.

Professor A.Talışinskinin elmi-pedaqoji və 
praktik fəaliyyəti Rusiya Federasiyası dövləti 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o bir sıra 
mükafatlarla, o cümlədən “Vətən qarşısında 
xidmətlərinə görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Xatirə lövhəsinin açılış mərasimində 
Ryazan vilayəti hökuməti sədrinin müavini 
Roman Petriyayev, regionun səhiyyə naziri 
Andrey Prilutski, vilayət bələdiyyəsi səhiyyə 
qurumunun rəhbəri Yuliya Rokotyanskaya, 
Ryazan şəhər merinin müavini Nadejda Ştev-
nina, Ryazan Dövlət Universitetinin rektoru 
Roman Kalinin, LOR xəstəlikləri kafedrasının 
və klinikanın əməkdaşları iştirak etmişlər.

Roman Petriyayev mərasimdə çıxış 
edərək demişdir:

–Parlaq ömür sahibi, müharibə veteranı 
və sözün həqiqi mənasımda, böyük insan və 
qayğıkeş həkim olan professor Abas Talışins-
ki Ryazan torpağı və təbabət elminin inkişafı 
üçün mümkün olan hər şeyi etmişdir. O, 81 
il ömür sürmüş və son nəfəsinədək işindən 
ayrılmamışdır. Sevinirik ki, onun əməlləri və 
davamçıları təbabətimizi xeyli irəli aparmışlar.

Roman Kalinin, Andrey Prilutski və baş-
qaları çıxışlarında professor Abas Talışins-
kinin alim, pedaqoq, həkim və bir insan kimi 
xidmətlərindən danışmış və onun haqqında 
xatirələrini dilə gətirmişlər.

Mərasim iştirakçıları xatirə lövhəsinin 
önünə gül-çiçək dəstələri düzmüşlər.

Qüdrət PİRİYEV, “Xalq qəzeti”

Rusiyanın Ryazan şəhərindəki Semaşko adına xəstəxananın binasında 
görkəmli soydaşımız, cərrah-həkim, professor Abas Talışinskinin xatirə 
lövhəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir. 

Həyatını elmə, təhsilə, mədəniyyətə həsr edən insanların ad-san qazanması 
həmişə olub və indi də var. Savadlı, qabiliyyətli, təşəbbüskar və zəhmətsevər 
hər kəs bu zirvəni fəth edə bilir. Ancaq bu proses Vətəndə müəyyən mənada 
rahat başa gəlsə də, qürbətdə o qədər də asan olmur.

AZAL pandemiyaya görə ləğv olunan 
reyslərin aviabiletlərinin yenidən 
təxsis edilməsi barədə məlumat verib

Çoxsaylı sorğuları nəzərə alaraq, Azərbaycanın 
milli aviadaşıyıcısı COVID-19 pandemiyası səbəbindən 
ləğv olunan reyslərin aviabiletlərinin yenidən təxsis 
edilməsi şərtləri barədə məlumat verir. 

“Azərbaycan Hava 
Yolları” və “Buta Airways” 
aviaşirkətlərinin ləğv olunan 
reyslərinin biletlərini alan 
sərnişinlərə həmin biletləri avi-
adaşıyıcıların hazırda yerinə 
yetirilən xüsusi reyslərinə 
yenidən təxsis etməyə icazə 
verilir.

Belə ki, AZAL-ın 
sərnişinlərinə, uçuş tarixini 
dəyişməklə, lakin əvvəlki 
hərəkət marşrutunu sax-
lamaqla, bileti ödənişsiz 
yenidən rəsmiləşdirmək təklif 
olunur. Tariflər arasındakı 
fərqi ödəyərək, sərnişinlər 
aviaşirkətin bütün hazırkı 
istiqamətləri üzrə uçuş marşru-
tunu dəyişə bilərlər.

COVID-19 pandemiyası 
səbəbindən “Buta Airways” 
aviaşirkətinin ləğv edilən 
reyslərinin biletlərini alan 
sərnişinlər, tariflər arasında-
kı fərqi ödəyərək, həmçinin 
həmin biletləri AZAL-ın xüsusi 
reyslərinə yenidən rəsmiləşdirə 
bilərlər. 

“Buta Airways” 
aviaşirkətinin ləğv edilən 
reyslərinin biletlərini alan 
sərnişinlər həmin biletləri əlavə 
ödəniş etmədən, aşağıbüdcəli 

aviaşirkətin hazırkı xüsusi 
reyslərinə (istənilən istiqamət) 
yenidən təxsis edə bilərlər.

AZAL və “Buta Air-
ways” sərnişinləri biletlərin 
dəyişdirilməsi üçün müvafiq 
olaraq callcenter@azal.az və 
callcenter@butaairways.az 
ünvanları vasitəsilə, həmçinin 
müvafiq olaraq https://help.
azal.az/hc/az/requests/new 
və https://help.butaairways.
az/hc/az/requests/new 
linkləri ilə geri əlaqə forma-
sı vasitəsilə aviaşirkətlərin 
çağrı mərkəzlərinə və ya 

aviabiletlərin alındığı yer üzrə 
müraciət edə bilərlər.

Hər iki aviaşirkətin 
sərnişinləri yalnız bir dəfə avi-
abileti ödənişsiz yenidən təxsis 

edə bilər.
Aviabiletin dəyərinin qay-

tarılmasına alternativ olaraq, 
vauçer formasında sənəd təklif 
olunur. Həmin vauçeri ilkin avi-
abiletin əldə edildiyi tarixdən 
iki il ərzində istifadə etmək 
mümkündür. 

“Azərbaycan Hava Yolları” 
QSC-nin mətbuat xidməti bil-
dirir ki, vauçer AZAL və “Buta 
Airways” aviaşirkətlərinin bü-
tün istiqamətləri üzrə biletlərin 
alınması üçün etibarlıdır.

“Xalq qəzeti”

İşğalçı ölkədə siyasi böhran gündən-günə dərinləşir
Azərbaycan Ordusunun şanlı 

qələbəsinin fonunda Paşinyanın siyasi 
fəaliyyətinə və vədlərinə olan inam 
kəskin sarsılıb. Onsuz da müxalif 
partiyaların siyasi rəhbərləri və fəalları 
onun istefasını tələb edir, “Vətənin xilası 
hərəkatın”da birləşərək, növbədənkənar 
seçkilərin keçirilməsi və baş nazirin 
istefasına nail olmaq üçün mübarizə 
aparırlar. On yeddi siyasi partiya bu 
hərəkatda birləşib. 

 Baş nazirin bütün bu proseslərin 
fonunda öz tərəfdarlarının qarşısın-
da-- İrəvanın şəhər meydanında çıxış 
etməsi və bir sıra vacib məsələlər 
barədə mövqeyini bildirməsi yerli və 
beynəlxalq media, eləcə də siyasi 
analitiklər tərəfindən diqqətlə izlənilir. 
Xalq qarşısında çıxış edən baş nazi-
rin ordunun baş qərargah rəsi Onik 
Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi 
haqqında sərəncamı ilə bağlı mövqeyini 
əsaslandıraraq, ölkənin yüksək rütbəli 
zabitini satqınlıqda ittiham edib. 

Baş nazir Ermənistanda silahlı 
qüvvələrin “xalqa və hökumət başçısına 
tabe” olması funksiyasını xatırladıb. 
Vurğulayıb ki, O.Qasparyan məhz Serj 
Sarkisyanın əmrini yerinə yetirməklə, 
1 mart hadisələrində qanlı olaylara 
səbəb olub və onun vəzifəsindən azad 
edilməsinin vacibliyini əsaslandırıb. O, 
tərəfdarları qarşısında emosional çıxı-
şında hakimiyyətin xalqa məxsus oldu-
ğunu xatırlatmaqla, baş nazir postuna 
xalq tərəfindən legitim seçkilər əsasında 
seçildiyini açıqlayıb. Növbədənkənar 
seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə bağ-
lı bildirib ki, yalnız xalqın seçimi ilə 
hakimiyyət dəyişikliyi baş verməlidir 
və bu seçkidə qalib tərəf seçkidə səs 
toplayan deyil, məhz xalq olmalıdır. 

Ermənistanın silahlı qüvvələrinin 
baş qərargah rəisinin baş nazirin və 
onun hökumətinin istefasını tələb 
edən bəyanatını kəskin tənqid edən 
N.Paşinyan bunu “hərbi çevrilişə cəhd” 
kimi qiymətləndirib. 

Maraqlıdır ki, baş nazirin 
O.Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi 
ilə bağlı sərəncamı ölkə prezidenti 
Armen Sarkisyan tərəfindən qəbul 
edilməməsi və imzalanmaması da 

vəziyyəti gərginləşdirir. Bundan başqa, 
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası 
yaydığı bəyanatında ordunu “siyasi 
proseslərə cəlb etmək” cəhdlərini 
pisləyib. Şuranın prezident Armen Sar-
kisyanı baş nazirin baş qərargah rəisi 
Onik Qasparyanın istefası haqqında 
sərəncamını imzalamağa çağırması da 
vəziyyəti dəyişməyib. 

Baş nazirin son fəaliyyətində digər 
diqqətçəkən məqam müxalifət par-
tiyaların rəhbərləri ilə görüş təklifini 
qəbul etməsidir. Görünən odur ki, baş 
nazir artıq istər-istəməz siyasi güclərlə 
müzakirələr aparmağa, onların rəyini 
öyrənməyə məcburdur. O, dərk edir 
ki, 44 günlük müharibə nəticəsində 
ordusu darmadağın edilmiş ölkədəki 
siyasi böhrandan çıxış yolu bütün siyasi 
qüvvələrlə fikir mübadiləsindən və ortaq 
məxrəcdən keçir. Belə olmasaydı, o, 

siyasi qüvvələri küçə aksiyalarına son 
qoymağa və danışıqlara başlamağa 
çağırmazdı. 

1 mart hadisələrinin ildönümündə 
tərəfdarları ilə görüşmüş Nikol Paşinyan 
toqquşmaya yol verilməməsi üçün hər 
şey etməyə hazır olduğunu xatırladıb. 
Çünki istənilən qanlı toqquşma onun 
hakimiyyətinin sonunu daha da yaxın-
laşdıran əsas amil ola bilər.

Ötən il noyabrın 10-da və bu il 
yanvarın 11-də Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan rəhbərləri arasında imza-
lanmış üçtərəfli bəyanat və razılaşmada 
nəzərdə tutulan maddələrin yerinə 
yetirilməsi üçün fəaliyyətə başlanılması 
da siyasi qüvvələr tərəfindən işğalçı 
ölkədə etirazla qarşılanır. Ermənistanın 
indiyədək yürütdüyü işğalçılıq siyasətini 
lənətləyən və övladlarını Qarabağa 
göndərməkdən imtina edən əsgər 

valideynləri də etiraz edən təbəqə ara-
sında xüsusi yer tutur. 

Qırx dörd günlük müharibədə 
boş yerə övladlarını itirmiş, hətta 
oğullarının öldü-qaldısından xəbər 
ala bilməyən valideynlər kimə və 
hara müraciət edəcəklərini bilmirlər. 
Baş nazirdən tutmuş müxtəlif hərbi 
rütbəli məmurların qəbulunda olmuş 
valideynlər dövlətin siyasətini, höküməti 
tənqid atəşinə tuturlar. Etiraf edirlər 
ki, gərgin döyüşlərdə zabitlərin yanlış 
addımları , silah çatışmazlığı, özbaşı-
nalıq ucbatından onların övladları həlak 
olub və ya itkin düşüb. Odur ki, bunu 
görən əsgər anaları dövlətin hər vəchlə 
Ermənistandan Qarabağa qeyri-qanuni 
olaraq, öz əsgərini göndərmək cəhdini 
ciddi etiraz və təlaşla qarşılayır. Artıq 
iş o vəziyyətə çatıb ki, valideynlər yerli 
mediaya müsahibələrində bildirirlər ki, 
uşaqlarını mülki paltarda gizli olaraq 
Qarabağa aparmağa cəhd edirlər. 
Onlar etiraf edirlər ki, uşaqlarının özgə 
torpaqda xidmətlərinə və Azərbaycan 
tərəfindən əsir götürülmə ehtimalından 
narahatdırlar. 

Bundan başqa, 44 günlük 
müharibədə “qələbə çalacağıq” devizi 
ilə Ermənistan hökümətinin təbliğatının 
əsiri olan sadə vətəndaşların birdən-
birə həqiqətlə--ağır məğlubiyyətlə 
üzləşmələri siyasi böhranı daha da 
dərinləşdirdi. Ermənistan rəhbərliyinin 
yarıtmaz siyasətindən bezən sadə 
vətəndaşlar içərisində ölkələrinin işğal 
faktını etiraf etməklə kifayətlənməyib, 
həmin faktı dilə gətirənlər də var. 
Siyasi böhranın inkişafı fonunda erməni 
cəmiyyətindən 30 il sonra gec də olsa, 
həqiqətlərin etirafları səsləndirilir: “Qa-
rabağ Azərbaycana məxsusdur. Şuşa 
Azərbaycanındır. Bizimkilər oranı işğal 
ediblər və s.” 

Siyasi proseslərin inkişafı və təhlili 
onu deməyə əsas verir ki, hərbi və 
informasiya meydanında məğlub olmuş 
və kapitulyasiyaya imza atmış işğalçı 
Ermənistanda siyasi böhranın bundan 
sonra necə davam etməsini söyləmək 
çətindir.

“Xalq qəzeti”

Son dövrlər Ermənistanda müxtəlif siyasi güclərin, xüsusilə 
də müxalif düşərgənin baş nazir Nikol Paşinyana olan 
etirazlarının artması ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin daha da 
gərginləşməsinə səbəb olur. Demək olar ki, İrəvan küçələrində 
hər gün etirazçıların yürüş və aksiyalarının keçirilməsi ənənəyə 
çevrilib. Paşinyan hökumətini kəskin tənqid və baş nazirin 
istefasını tələb edən siyasi qüvvələrin sayı getdikcə artmaqdadır. 

Azərbaycanda koronavirusdan 161 nəfər 
sağalıb, 319 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

 � Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 161 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 319 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti 
yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən 
analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 235 min 333 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 229 min 143 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3230 nəfər 

vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2960 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 618 min 808 

test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7928-dir. 
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