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Həkim, həmçinin deyib ki, bütün əvvəlki 
ştammlar kimi “XE” variantı Azərbaycanda da 
aşkarlanacaq. Çünki, dünyada epidemioloji 
vəziyyət son dərəcə qeyri-sabitdir. Vəziyyət 
Ukraynadakı müharibə ilə daha da ağırlaşır, in-
sanların kütləvi miqrasiyası var ki, bu da virusun 
daha böyük mutasiyasına səbəb olur. Müvafiq 
olaraq, o daha sürətli yayılmağa başlayır, yeni 
ştammlar, altnövlər ortaya çıxır.

“Xoşbəxtlikdən, Azərbaycan vətəndaşlarının 
bir çoxunda koronavirusa qarşı immunitet forma-
laşıb. Bəziləri artıq “Omicron”a yoluxub sağalıb-
lar. Onlarda bu ştamma və mövcud altnövlərə 
həssas olan anticisimlər inkişaf edib. Lakin onla-
rın yeni altnövlərə nə dərəcədə həssas olacağını 
proqnozlaşdırmaq çətindir. Ümid edirəm ki, onlar 
da orqanizmi infeksiyadan qoruyacaq. Ancaq bir 
daha deyirəm, biz dünyada vəziyyətə nəzarət 
etməli və istənilən ssenariyə hazır olmalıyıq. 
Azərbaycanda yeni ocaqların olub-olmayacağı-
nı, xəstəliyin necə davam edəcəyini söyləmək 
çətindir. Ümumiyyətlə, yeni mutasiyaların 
başvermə ehtimalı xəstələrin sayından asılıdır. 
Xəstə nə qədər çox olarsa, yeni ştammların 
yaranma ehtimalı da bir o qədər çox olar. Nəyisə 
proqnozlaşdırmaq çətindir. Ancaq daha aqressiv 
ştammlar görünməsə, o zaman ölkəmizdə total 
lokdaun və karantin rejiminin sərtləşdirilməsi 
olmayacaq”.

Qeyd edək ki, hazırda dünyanın bir sıra 
ölkələrində koronavirus infeksiyasının ötürülmə 
sürəti yüksək olaraq qalır. “Omicron” ştammı isə 
yoluxuculuq göstəricilərinə görə üstünlük təşkil 
edir. Son günlər Böyük Britaniya ərazisində 
aşkarlanan “XE” adlandırılan yeni ştammın isə 
“Omicron”dan daha yoluxucu olduğu deyilir.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) 
baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus, 
ekspertlərin tövsiyəsi ilə COVID–19-la bağlı 
səhiyyədə beynəlxalq fövqəladə vəziyyət rejimini 
növbəti üç ay müddətinə uzadıb. Qeyd edək ki, 
18 ekspert və 12 müşahidəçidən ibarət  ÜST-nın 
Fövqəladə Hallar Komitəsi bir qayda olaraq üç 
aydan bir toplanır. Bundan əvvəlki iclas 2022-ci 
ilin yanvarında keçirilib. Komitənin ilk iclası 2020-
ci il yanvarın 22–23 tarixlərində keçirilib. 2020-ci 
il yanvarın 30-da təkrar görüşərək, ekspertlər 
dünyada yeni növ koronavirusun yayılması-
nın səhiyyə sahəsində beynəlxalq əhəmiyyətli 
fövqəladə vəziyyət elan edilməsini tövsiyə 
ediblər. O vaxtdan bəri fövqəladə vəziyyət rejimi 
hər üç aydan bir uzadılır.

 Təşkilat, həmçinin bildirib ki, COVID–19 
virusu inkişaf etməkdə davam edir və onun 
yeni mutasiyaları nəzərdən qaçırılmamalıdır. 
Xəstəliklə bağlı yoluxma və ölüm hallarının 

göstəricilərinin aşağı olması koronavi-
rusun bu mərhələdə “gücdən düşməsi” 
demək deyil. ÜST təsdiq edib ki, keçən 
həftə pandemiyanın başlanğıcından bəri 
COVID–19-la bağlı ölüm hallarında ən 
aşağı göstərici qeydə alınıb. Buna bax-
mayaraq, bəzi ölkələrdə xəstəliyin ciddi 
sıçrayışları hələ də müşahidə olunur.

Baş direktor Cenevrədə keçirilən 
brifinqdə deyib: “Koronavirusun inkişa-
fındakı son tendensiyaları mühakimə 
etmək bizim üçün çətindir, çünki bir çox 
dövlətlər testləşdirmə proqramlarını 
dayandırıblar. Hazırda biz BA.2, BA.4 
və BA.5 da daxil olmaqla, “Omicron”un 
bir sıra variantlarını diqqətlə izləyirik. 
Bundan başqa, bizim tərəfimizdən BA.1 

və BA.2 variantlarından ibarət olan daha bir 
rekombinant aşkar edilib. BA.4 və BA.5 vari-
antları bəzi Avropa ölkələrində və Cənubi Afrika 
Respublikasında qeydə alınıb”.

ÜST-nın fövqəladə hallar üzrə direktoru 
Maykl Rayan xəbərdarlıq edib ki, virus inkişaf 
etməyə davam etdikcə, dünya onu gözdən 
qaçırmağa imkan verə bilməz: “Bu mərhələdə 
yoluxma hallarının daha az sayının daha aşağı 
təhlükə demək olduğunu güman etmək qeyri-cid-
di olardı. Biz, sözsüz ki, ölüm hallarının azal-
masına şadıq, lakin bu virus artıq dəfələrlə bizi 
təəccübləndirib və qəfildən hücum edib”.

Təşkilatın aparıcı elmi işçisi Sumiya Sva-
minatan isə xəbərdarlıq edib ki, koronavirusun 
yeni variantları və rekombinantları meyda-
na çıxmaqda davam edəcək, buna görə də 
dünya COVID–19-la təkmilləşdirilmiş mübarizə 
alətlərinə investisiya qoymağı dayandırmama-
lıdır. “Biz bu virusun nə vaxtsa indiki immun 
baryerini aşmağı bacardığı qədər dəyişəcəyinə 
hazır olmalıyıq”, – deyə o bildirib.

Tedros Qebreyesus deyib: “Virus hələ də 
həyati təhlükə daşıyır, xüsusilə də insanların 
toplaşdığı yerlərdə maska taxmağa davam 
edin. Havanı təmiz saxlayın–pəncərələri və 
qapıları açın. Etibarlı havalandırma sistemlərinə 
investisiya qoyun. Ayıq-sayıqlığı itirmək yox, 
əvvəlkindən daha səylə işləməyin əsl vaxtıdır”.

Bu həftə dünyada COVID–19-la cari 
vəziyyəti qiymətləndirən Fövqəladə beynəlxalq 
tibbi-sanitariya qaydaları Komitəsi pandemiya-
nın qlobal ictimai səhiyyə sahəsində fövqəladə 
vəziyyət olaraq qalması ilə yekdilliklə razılaşıb.

Ölkəmizdə infeksiyaya yoluxma sayında 
azalma ümid yaratsa da, hələ pandemiyanın 
başa çatmasından danışmaq tezdir. Onu da 
qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 
2022-ci il tarixli qərarına əsasən 2022-ci il 
aprelin 15-dən etibarən Azərbaycana giriş 
üçün COVID–19-a dair PCR testinin neqativ 
nəticəsini təsdiq edən sənədi təqdim etmək 
tələbi ləğv edilir. Həmçinin ölkədaxili uçuşlar 
zamanı sərnişinlərdən COVID–19-a dair PCR 
testin neqativ nəticəsini təsdiq edən  
sənəd tələb olunmur. Aprelin 15-dən etibarən  
Bakı–Naxçıvan–Bakı müntəzəm avtobus marş-
rutunun İran İslam Respublikasının ərazisindən 
keçməklə avtobus marşrutu ilə hərəkət edən 
sərnişinlərdən də COVID–19-a dair PCR testin 
neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd tələb 
olunmayacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya–Ukrayna müharibəsinin ikinci 
mərhələsi: zərbələr və itkilər artır 

Zelenski axşam xalqa 
müraciətində bildirmişdi ki, Rusiyanın 
Silahlı Qüvvələri uzun müddətdən 
bəri hazırlaşdıqları Donbas uğrunda 
yeni döyüşə başlayıblar: "Rusiya qo-
şunlarının əhəmiyyətli bir hissəsi hü-
cum üçün orada cəmlənib. Oraya nə 
qədər qoşun yeridilsə də, biz özümü-
zü müdafiə edəcəyik. Döyüşəcəyik. 
Biz heç bir ukraynalını darda qoy-
mayacağıq”. Onun sözlərinə görə, 
döyüşlərin ikinci mərhələsində Rusiya 
qoşunları Ukraynanın şərqində və 
cənubunda əvvəlkindən daha planlı 
şəkildə hücum etməyə çalışır.

Dünən isə Ukraynanın dövlət baş-
çısı onlara vəd olunan silahları vaxtın-
da almadıqlarından gileylənib: “Bizə 
yardımın gecikməsi düşmənlərimizin 
daha çox ukraynalını öldürməsinə 
səbəb olur. Onlar bizimlə mübarizəyə 
bütün döyüş qabiliyyətliləri yığıb atıb-
lar. Biz bütün dünyanın gözü qarşı-
sında gücünə görə ikinci, ya üçüncü 
sayılan orduya qarşı real olaraq 
vuruşuruq”.

Zelenski bildirib ki, əgər Ukrayna 
Rusiyanın istifadə etdiyi silahların 
analoqu olan sursatlar əldə edə 
bilsəydi, artıq müharibəni başa 
çatdırmış olardı: “O halda biz sülhü 
qaytara və ərazilərimizi işğalçılardan 
azad edə bilərdik. Çünki Ukrayna 
hərbçilərinin taktika və müdriklikdə 
üstünlükləri tam aydındır. Hazırda 
aldığımız köməyi müharibənin ilk 
həftəsində əldə etsəydik, Ukraynaya 
və Avropanın azadlığına faydası daha 
çox olardı”.

Rusiya–Ukrayna müharibəsinin 
yeni mərhələsinə ABŞ Müdafiə Na-
zirliyi də münasibət bildirib. Penta-
qonun rəsmi nümayənsədi Con Kirbi 
deyib ki, Rusiya müharibənin birinci 
mərhələsində buraxdığı səhvləri 
düzəltməyə çalışır. Moskva Don-
basın bütün ərazisini ələ keçirmək 
niyyətindədir.

Pentaqon rəsmisi yeni əməliyyatın 
başlanması ilə bağlı deyib: “Biz 
bu hücumların Rusiyanın həyata 
keçirməyi planlaşdırdığı daha böyük 
hücumun müjdəçisi olduğunu düşü-

nürük. Rusiya son 24 saatda Donbas 
bölgəsinə daha 2 taktiki batalyon 
göndərib və bununla da bölgədəki 
batalyonlarının sayını 78-ə çatdırıb”.

Son iki gün ərzində baş verənlərlə 
bağlı məlumatında Ukrayna Silahlı 
Qüvvələrinin Baş Qərargahından 
bildirilib ki, ölkənin Silahlı Qüvvələri 
şərq cəbhəsində Rusiyanın hücum-
larının qarşısını ala bilib və bəzi 
istiqamətlərdə uğurlu əks-hücum 
əməliyyatları keçirib. Məlumata 
görə, son günlərdə Xarkovdakı 
Ukrayna hərbi bölmələri və vacib 
infrastruktur obyektləri Rusiyanın 
hücumlarına məruz qalıb. Belarus 
ərazisindən havaya qalxan Rusiya 
aviasiyası Ukraynadakı hədəflərə 
zərbə endirməkdə davam edib. 
Amma cənub istiqamətində Rusiya 
qoşunlarının İzyum şəhərinə hücumu 
uğursuzluqla nəticələnib. Rus ordusu 
burada ağır itkilər verib.

Məlumatda qeyd olunur ki, 
 Ukraynanın müdafiə qüvvələri 
 Donetsk vilayətinin Marinka şəhərini 
əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 
geri qaytarıb.

Rusiya tərəfinin yaydığı 
məlumatda isə bildirilir ki, Donbasın 
Kremennaya şəhəri nəzarət altına 
alınıb. Buradakı Ukrayna hərbçiləri 
isə mövqelərini və hərbi texnikalarını 
ataraq şəhəri tərk ediblər.

Məlumata görə, Rusiyanın 
Müdafiə Nazirliyi Mariupoldakı 
“Azovstal” kombinatında yerləşmiş 
Ukrayna hərbçilərinə yenidən 
döyüşləri dayandırmağı və silahı 
yerə qoymağı təklif edib. Rusiya 
Milli Müdafiə İdarəsi Mərkəzinin rəisi 
Mixail Mizintsev deyib: “Rusiya Fe-
derasiyasının rəhbərliyi silahını yerə 
qoyan hər kəsə həyat təminatı, tam 
təhlükəsizlik və tibbi yardım vəd edir”.

O, bəyan edib ki, bir gün əvvəl 
ukraynalı hərbçilər və dinc sakinlər 
Rusiyanın təqdim etdiyi humanitar 
dəhliz vasitəsilə mühasirəyə alınmış 
“Azovstal” kombinatından çıxmayıb-
lar. Onun sözlərinə görə, insanların 
kombinatı tərk etməməsinin səbəbi 
Ukrayna hökumətinin Mariupoldakı 

hərbi birləşmələri təxliyyə etmək üçün 
imkan olmadığını bildirməsidir. Mizint-
sev təsdiq edir ki, ukraynalı hərbçilər 
silahı yerə qoymağa hazırdır, amma 
bunu yalnız Kiyevdən veriləcək əmr 
əsasında edə bilərlər. Dinc sakinlərin 
təxliyyəsinə isə ona görə icazə 
verilmir ki, onlardan “canlı sipər” kimi 
istifadə olunur. 

ABŞ Prezidenti Co Bayden isə 
son aylarda ölkəsində yaranmış inf-
lyasiyaya görə Rusiyanı günahlandı-
rıb. Onun fikrincə, Ukrayna ətrafında 
baş verənlər dünya iqtisadiyyatını 
sarsıtmaqda davam edir. Bayden bu 
barədə Nyu-Hempşir ştatının Port-
smut şəhərində çıxışı zamanı bəyan 
edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Prezident bildirib ki, amerikalı 
ailələr yüksək inflyasiya şəraitində 
qiymət artımı ilə mübarizə aparırlar. 
Bunun səbəbi isə COVID-19 pan-
demiyası və Rusiyanın Ukraynada 
və Donbasda apardığı “analoqsuz 
xüsusi əməliyyat”dır: “Bu, zarafat 
deyil. Putinin xüsusi əməliyyatı 
bütün dünyada qazın və ərzağın 
qiymətlərinin artmasına gətirib 
çıxarıb. İnflyasiyanın 70 faizi qiymət 
artımının nəticəsidir”.

Bayden qiymətlərin aşağı salın-
ması üçün bütün imkanlardan istifadə 
etdiyini deyib. Prezident Administrasi-
yası mart ayında benzinin qiymətinin 
qalxması ilə mübarizə aparmaq üçün 
qarşıdakı altı ay ərzində ölkənin stra-
teji neft ehtiyatlarından gündə bir mil-
yon barel neft ayrılması barədə qərar 
qəbul edib. Onun sözlərinə görə, 
bu plan strateji ehtiyatın 180 milyon 
barelinin itirilməsi deməkdir. Odur ki, 
onsuz da tükənməkdə olan ehtiyatlar, 
təxminən, 388 milyon barelə qədər 
azalır. Bu isə 1984-cü ildən bəri ən 
aşağı səviyyədir. 

ABŞ-ın Əmək Nazirliyinin aprelin 
19-da dərc etdiyi hesabata görə, mart 
ayında ölkədə istehlak qiymətləri 
keçən illə müqayisədə 8,5 faiz artıb. 
Bu, 1982-ci ilin yanvarından bəri ən 
sürətli artımdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Aprelin 18-dən bəri Ukraynanın Donbas ərazisində Rusiyanın 
həyata keçirdiyi xüsusi hərbi əməliyyatın ikinci mərhələsi 
başlayıb. Həmin gün axşam saatlarından etibarən Donbas 
uğrunda yeni döyüşlərin başlandığını Ukrayna Prezidenti 
Volodimir Zelenski də təsdiq etmişdi.

Kolumbiya, Avropa və Amerikadan olan həkimlər yeni “Omicron XE” 
ştammının yayılma risklərini onlayn konfransda müzakirə ediblər. İnfeksionist 
Polina Əliyeva da koronavirus pandemiyası ilə bağlı keçirilən həmin konf-
ransda iştirak və çıxış edib. P.Əliyeva bildirib ki, mutasiyalar davam edir və 
indi “Omicron XE”-nin yeni rekombinantı (BA.1 BA.2) meydana çıxıb. Hazırda 
Çində çox sayda xəstə var. Bu, çox narahatlıq yaradır, ölkə hakimiyyəti bir çox 
şəhərlərdə total lokdaun elan edib. Və orada, bu gün artıq bildiyimiz kimi, viru-
sun daha aqressiv gedişi müşahidə olunur. Avropada pandemiyanın alovlan-
ması nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Bu, həm də karantin məhdudiyyətlərinin 
aradan qaldırılmasının da nəticəsi ola bilər.

Virusla mübarizədə əvvəlkindən 
daha səylə işləməyin vaxtıdır“Burdan min atlı keçdi”

“İrəvan–Bakı–Moskva” üçbucağında erməni millətçiləri ilə tarixi mübarizənin səhnə təcəssümü

Xalqımızın qüdrətli oğlu 
Heydər Əliyevin Azərbaycana 
birinci dəfə rəhbərlik etdiyi və 
Moskvada sovet dövlətinin 
ali rəhbərlərindən biri olduğu 
illərdə Qərbi Azərbaycanda 
yaşayan soydaşlarımızın 
Ermənistan rəhbərliyinin 
xalqımıza qarşı yeritdiyi 
davamlı, çirkin şovinizm və 
milli basqı siyasətinə qarşı 
mübarizəsinə hərtərəfli dəstək 
verməsinin səhnə təcəssümü 
olan bu pyes ölkənin müxtəlif 
səhnələrində tamaşaçılara 
təqdim edilmiş, ilk tamaşadan 
böyük populyarlıq qazan-
mışdır. Paytaxtın Rus Dram 
Teatrının səhnəsində rəsmi 
qurumların nümayəndələrinin, 
görkəmli elm və mədəniyyət 
xadimlərinin iştirakı ilə 
göstərilən növbəti tamaşa da 
xüsusi maraqla qarşılandı, 
dəfələrlə gur alqışlar altında 
nümayiş etdirildi.

Tamaşada bütün hadisələr 
səhnədə asılmış, hər 
guşəsindən qədim yer adla-
rımızın boy göstərdiyi Qərbi 
Azərbaycanda bolşeviklərin 
XX əsrdə yaratdığı oyuncaq 
Ermənistanın xəritəsi önündə 
baş verir. Bu da səbəbsiz de-
yil: pyesin konfliktinin əsasında 
Ermənistan rəhbərliyinin 
həmin xəritənin əks etdirdiyi 
Azərbaycan milli varlığının 
axırına çıxmaq siyasətinə 

qarşı soydaşlarımızın dirənişini 
və ümummilli lilder Heydər 
Əliyevin bütün mümkün üsul-
larla bu mübarizəni himayə 
etməsi dayanır. 

Pyesin müəllifi Hidayət Oru-
cov ötən əsrin 60–70-ci illərində 
İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrına rəhbərlik etdiyi 
illərdə şahidi və iştirakçısı oldu-
ğu hadisələrin ümumiləşdirilmiş 
mənzərəsinin timsalında 
Qərbi Azərbaycanda, qədim 
Azərbaycan şəhəri İrəvanda 
milli varlığımızın son qalasına 
çevrilmiş bu kollektivin erməni 
millətçiliyi üzərində mənəvi 
qələbəsini – yurd sevgisini, 
istedad və mübarizə əzmini 
tarixi çarpışma epizodlarının 
bədiiləşmiş xronikası olaraq 
məharətlə böyük səhnəyə 
çıxarmışdır. “İrəvan–Bakı– 
Moskva üçbucağı”nı əhatə 
edən bu açıq-gizli mübarizənin 
ikipərdəli yığcam bir tamaşada 
canlandırılmasına yaradıcı 
kollektiv mükəmməl aktyor 
oyununun və çevik səhnə 
tərtibatlarının ahəngdar uzlaş-
dırılması ilə yüksək səviyyədə 
nail olmuşdur. 

Quruluşçu rejissor, Xalq 
artisti Firudin Məhərrəmovun, 
rəssam Vahid Mirzəliyevin, 
müsiqi tərtibatçısı Çingiz 
Xəlilovun və rejissor assis-
tenti İmaməli İmaməliyevin 
birgə-yaradıcı işi pyesin 

mətnində ifadə olunmuş tarixi 
həqiqətin çağdaş tamaşaçıya 
inandırıcı surətdə çatdırılma-
sını təmin etmişdir. Artıq teatr 
bilicilərinin birmənalı olaraq 
bildirdikləri kimi, Azərbaycan 
lideri Heydər Əliyevin parlaq 
obrazını teatrın direktoru, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
İxtiyar Piriyev böyük sevgi 
və yüksək professionallıq-
la yaratmışdır. Ulu öndərin 
bənzərsiz, xarizmatik obrazı-
nın zahiri və daxili incəliklərini 
yerli-yerində ifadə etmək üçün 
aktyorun mürəkkəb yaradıcı-
lıq axtarışları olduqca uğurlu 
alınmışdır. Müvafiq səhnə 
örnəyi olmadan istedadlı 
sənətkarın belə mükəmməl 
obraz yaratması onun Heydər 
Əliyev şəxsiyyətinə dərin 
sevgisindən, ulu öndərin həyat 
və mübarizə yoluna hərtərəfli 
bələdliyindən, üstəlik, yetərli 
teatr görüşlərindən qaynaq-
lanır. 

Şovinist erməni 
rəhbərliyinin xalqımıza 
düşmən xislətinin açılmasın-
da Anton Koçinyan obrazını 
yaradan Zəki Fətullayevin, 
Robert Xaçatryan rolunu 
canlandıran Sərvər Əliyevin, 
erməni mədəniyyət nazirini ifa 
edən Xatirə Süleymanovanın 
məharətləri də qabarıq duyulur 
və təsirlidir. Moskvadakı 
ermənipərəst dairələri təmsil 
edən obrazlar da tamaşanın 
ümumi yüksək səviyyəsinə uy-
ğun canlandırılır. Erməni idbar 
millətçiliyinin anti-Azərbaycan 
xarakteri tamaşa boyu incəliklə 
açılaraq həyat həqiqətindən 
tipik bədii gerçəyə çevrilir. 

Bütün bunları əvvəldən-
axıradək diqqətlə və həyəcanla 
izləyən tamaşaçıların qənaəti 
onların aldıqları yetərli bədii 

təəssüratın ifadəsi olaraq 
dəfələrlə gur və sonda sürəkli 
alqışlar doğurdu. 

Sənətşünaslıq üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent 
Nərminə Ağayeva bu coşğu-
lu təəssüratı belə ifadə etdi:

– İlk tamaşası Azərbaycan 
Dövlət Akademik Milli Dram 
Teatrının (2 dekabr 2014-cü il) 
və Azərbaycan Dövlət  Musiqili 
Teatrının səhnələrində  
(8 dekabr 2014-cü il) baş tutan 
tamaşa XX əsrin  sonlarında 
Qafqazda münaqişələrin 
alovlanması məqsədilə 
gizli siyasət yürüdənlərin 
əməllərinə qarşı ulu öndər 
Heydər Əliyevin kəskin və 
barışmaz mövqeyini, həmçinin 
qərbi azərbaycanlıların 
erməni şovinistləri ilə gərgin 
mübarizəsini əks etdirir. 
Tamaşadakı hadisələr 1968-ci 
ildən bu günümüzə qədərki bir 
dövrü əhatə edir. Pyesdə əzəli 
türk torpaqları olmuş Qərbi 
Azərbaycanda soydaşlarımızın 
yaşadığı ictimai-siyasi şərait, 
ədəbi-mədəni mühit, İrəvan 
Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrının fəaliyyəti, bütövlükdə, 
azərbaycanlıların on illər boyu 
məkrli erməni siyasətinə qarşı 
apardıqları mübarizə qələmə 
alınıb.

Hidayətin bütün yaradıcı-
lığı boyu ana xətt təşkil edən 
bu mövzu İrəvan Teatrının 
kollektivi üçün daha doğma və 
önəmlidir. Teatrı poeziyadan 
sonra özünün ikinci həyatı 
adlandıran Hidayətin bütün 
pyeslərində müəllifin fəal həyat 
mövqeyi sezilir. Fikir və ifadə 
aydınlığı Hidayət dramatur-
giyasının mühüm cəhətidir. 
Sadəlik, səlislik və səmimilik 
onun ustadlıq üslubudur . Janr 
və sənətkarlıq baxımından da 

Hidayət Orucovun dəst-xətti 
aydın seçilir. Bu özünü, ilk 
növbədə, süjet sadəliyində, 
kompozisiya ahəngdarlığında, 
hadisələrin vətəndaşlıq yanğısı 
ilə təsvirində göstərir.

Tamaşa bilavasitə ulu 
öndərə həsr olunmasa da, 
Heydər Əliyev obrazı baş 
verən hadisələrin gedişinə 
əhəmiyyətli istiqamət verir. 
Əsərin baş qəhrəmanı Heydər 
Əliyev obrazını Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, İrəvan teat-
rının direktoru, teatr və kinoda, 
bədii seriallarda oynadığıı 
neçə-neçə yaddaqalan obrazla-
rı ilə tamaşaçı sevgisi qazan-
mış İftixar Piriyev məharətlə 
yaradır. Onun ifasında Heydər 
Əliyev obrazı möhtəşəmliyi və 
bitkinliyi ilə qəlblərə yol açır. 
Aktyor ulu öndərin yerişini, 
duruşunu, maneralarını, əl 
hərəkətlərini, səsinin tembrini, 
nitqindəki pauzaları, mimikası-
nı, jestlərin, sözlərin, ifadələrin 
deyilişindəki xırdalıqları çox 
incə və dəqiq ştrixlərlə təqdim 
edir. 

Ulu öndərin Koçinyanla 
telefon danışıqları, sonradan 
sərhəddə Qazax və Dilican-
da görüşü, sonrakı illərdə 
Qarabağ uğrunda Koçinyanın 
gizli danışıqları, Suslovla 
olan dialoq səhnəsində onu 
müdrikcəsinə ifşa etməsi, 
Liqaçovla görüş səhnəsində 
rəqibin təhdidinə qarşı 
cəsarətli çıxışı və ən nəhayət, 
finalda ərazi bütövlüyümüzün 
qorunması naminə xalqımıza 
verdiyi tövsiyələr müəllifin 
yüksək vətəndaşlıq amalından 
xəbər verir. 

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrı ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 99-cu ildönümü ərəfəsində görkəmli yazıçı-
dramaturq, istimai-siyasi xadim Hidayət Orucovun 
ulu öndərin yurdsevər mübariz obrazını yaratdığı 
“Burdan min atlı keçdi” pyesini növbəti dəfə Səməd 
Vurğun adına Rus Dram Teatrının səhnəsində paytaxt 
ictimaiyyətinin təmsilçilərinə təqdim etdi. 

Avstriya Rusiya neftinin idxalını və 
emalını dayandırıb.

Avstriyanın OMV neft-qaz şirkəti bildirib 
ki, Avstriyanın Şvexat və Almaniyanın Burq-

hauzen şəhərlərindəki zavodlarda Rusiya 
neftini digər mənbələrlə əvəz edib.

Statistikaya əsasən, Avstriyanın neft 
idxalında Rusiyanın payı 8 faizə yaxın təşkil 
edir. İlk üçlükdə isə Qazaxıstan, Liviya və 
İraq yer alır. Bu ölkələr Avstriyaya ümumi neft 
idxalının 80 faizini təmin edir.

“Xalq qəzeti”

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti xüsusi təyinatlı 
texnikaların hərəkətinə süni maneə törədən faktların aşkar 

edilib aradan qaldırılması üçün reydləri davam etdirir
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət 

Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğınsöndürən, 
habelə digər qəza-xilasetmə texnikalarının 
hərəkətinə süni maneələr törədən faktla-
rın aşkar edilib aradan qaldırılması üçün 
reydləri davam etdirir.

Belə ki, 21 aprel 2022-ci il tarixində Xidmət 
əməkdaşlarının paytaxtın Nizami rayonu 
ərazisində keçirdikləri reydlər zamanı binaların 
bilavasitə yaxınlığında müxtəlif ölçülü dirəklərin 
basdırılması, daş, beton parçaları və başqa 
vasitələrlə yolların hərəkət hissələrinin tutulması, 
o cümlədən şlaqbaumların quraşdırılması aşkar 
edilib. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər 
nəticəsində həmin maneələr demontaj olunub, 
vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb.

Reyd zamanı DYNX-nin məsul əməkdaşları 
vətəndaşlara fərdi və ictimai təhlükəsizliyə 
xüsusi həssaslıqla yanaşaraq baş verə biləcək 
istənilən fövqəladə hadisə zamanı qəza-
xilasetmə bölmələrinin operativ və effektli 

fəaliyyətinə maneə yarada biləcək addımlar-
dan çəkinməyi tövsiyə edib və xatırladıb ki, 
Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan 
qanunvericiliyə əsasən, bina və qurğulara, 
yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən 
su mənbələrinə sərbəst yanaşmaq üçün gedən 
yolların, keçidlərin və girişlərin tutulması qəti 
yolverilməz olmaqla hüquqi məsuliyyət yaradır.

“Xalq qəzeti”

Avstriya Rusiyadan neft 
idxalını dayandırıb
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