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 Â... Ərdoğan: “Türkiyənin qışda enerji problemi olmayacaq”.
 Â…Bayden və Şolts Rusiyaya qarşı sanksiyanı davam 

etdirməyə razılaşıblar.
 Â… Avstriyada keçirilən prezident seçkilərində hazırkı dövlət 

başçısı Aleksander Van der Bellen mütləq səs çoxluğu ilə qalib 
gəlib. 

 Â…Putin: “Krım körpüsündəki partlayışı Ukrayna xüsusi 
xidmət orqanları təşkil edib”.

 Â…Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk vilayətində 7 yaşayış 
məntəqəsini azad edib.

 Â…BƏƏ və Bəhreyn İsraildən hava hücumundan müdafiə 
sistemləri alıb.

 Â…Çinin təyyarə və gəmiləri Tayvan sərhədinə yaxınlaşıb.
 Â…Çexiya strateji obyektlərin mühafizəsini gücləndirib.
 Â...Aİ 15 minə qədər ukraynalı hərbçiyə təlim keçə bilər.
 Â... Fransa mətbuatında Ermənistanın Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü tanıması barədə məqalə dərc olunub.
 Â... Alimlər Saturnda həyatın mümkünlüyünə dair yeni sübut-

lar tapıblar.
 Â... Almaniya Litvada NATO briqadasının qərargahını açıb.
 Â…“Taxıl dəhlizi” vasitəsilə Ukraynanın 7 milyon tona yaxın 

kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edilib.
 Â…Yaponiya hökuməti Şimali Koreyanın təxribatlarını böyük 

diqqətlə izləyir. 
“Xalq qəzeti”

Bir sətir – bir xəbər

Ukrayna paytaxtı raket 
zərbələrinin hədəfindədir 

Krım körpüsündə baş verən 
 partlayışdan sonra Rusiya–Ukrayna 
münaqişəsi son dərəcə gərginləşib. 

Bütün dünya hadisələrin bundan sonra ən 
pis ssenari üzrə davam edə biləcəyindən 
əndişələnir. 

BBC yazır ki, barışmaz rəqiblər arasında silah-
lı toqquşmalar artıq günbəgün deyil, saatbasaat, 
anbaan güclənir. Son bir sutka ərzində Ukraynada 
cəbhənin, demək olar ki, bütün istiqamətlərində 
tərəflər bir-birinə qarşı aramsız artilleriya və hava 
zərbələri endiriblər. 

BBC-nin müxbiri Paul Adams Zaporojye 
şəhərindəki vəziyyət barədə çox sayda operativ 
xəbər, reportaj və şərh hazırlayıb. Onun sözlərinə 
görə, son 9 gündə şəhərin raket atəşinə məruz qal-
ması səbəbindən burada 60-dan çox mülki şəxs 
öldürülüb. 

Müxbir sonra qeyd edir ki, şəhər sakinləri ən 
çox ondan narahatdırlar ki, raket zərbələri qəsdən, 
yaxud təsadüfən Zaporojye Atom Elektrik Stan-
siyasının nüvə reaktorlarına dəyə bilər və bu, 
bölgədə dəhşətli fəlakətə yol aça bilər. 

UNİAN agentliyi isə yazır ki, dünən Zaporojye 
şəhəri Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən güclü 
raket zərbələrinə məruz qalıb. Ukrayna Müdafiə 
Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, Rusiyanın raket 
zərbələri nəticəsində Zaporojye şəhərində azı 17 
dinc sakin həlak olub. 

Bundan başqa, şəhərdə onlarla insanın yaralan-
dığı, onların arasında bir çoxunun səhhətinin kritik 
səviyyədə olduğu qeyd olunur. Şəhərdəki onlarla 
yaşayış və inzibati bina isə tamamilə dağıdılıb. 

Xatırladaq ki, fevralın 24-də Rusiya tərəfindən 
Ukraynaya qarşı Xüsusi Hərbi Əməliyyat başla-
nandan qısa müddət sonra Zaporojye vilayətinin 
bir hissəsi, eləcə də vilayətin eyniadlı inzibati 
mərkəzinin 52 kilometrliyində yerləşən Zaporoj-
ye Atom Elektrik Stansiyası Rusiya hərbçilərinin 
nəzarətinə keçib. 

TASS-ın müxbiri belə bir sensasiyalı açıqla-
ma verib ki, Zaporojye vilayətində Rusiyaya qarşı 
Ukrayna tərəfindən beş mindən çox polşalı yaraqlı 
döyüşür. Müxbir bu məlumatı Rusiyanın “Biz bir 
yerdəyik!” ictimai hərəkatının sədri Vladimir Ro-
qova istinadən yazıb. 

TASS həmçinin açıqlayıb ki, son günlər Uk-
rayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 
sərhəd əraziləri, xüsusilə də yaşayış məntəqələri 
vaxtaşırı atəşə tutulur. 

Agentliyin yazdığına görə, son 10 gündə 
Bryansk, Kursk və Belqorod vilayətlərinin 32 ya-
şayış məntəqəsi yüz dəfədən çox artilleriya atəşinə 
məruz qalıb. Bu zaman 1 nəfər öldürülüb, bundan 
başqa, biri uşaq olmaqla beş nəfər yaralanıb. Rusi-
yanın yuxarıda adları çəkilən şəhərlərində 11 yaşa-
yış və 2 inzibati binaya ağır ziyan dəyib.

Dünən Rusiya Prezidenti Təhlükəsizlik Şu-
rasının iclasında Krım körpüsünün Ukrayna 
təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən partladıldığını 
və bunun ağır terror əməliyyatı olduğunu bildirib. 

Rusiya dövlətinin başçısı vurğulayıb ki, terror 
aktının törədilməsində Qərb dövlətlərinin xüsusi 
xidmət orqanları Ukraynaya yardım edib. V.  Putin 
ən qısa müddət ərzində Krım körpüsünün tam 
şəkildə bərpa ediləcəyini bildirib. 

Sonda təəssüf hissi ilə bildirmək istərdik ki, 
hazırda Rusiya ilə Ukrayna arasında silahlı toqquş-
malar kritik həddə çatıb. Hər iki tərəfdən əsəblərin 
tarıma çəkildiyi göz qabağındadır. Sivil dünya bu-
nun fərqində olmalıdır. Yoxsa çox gec ola bilər! 

P.S. Dünən yazı çapa hazırlanarkən məlum 
oldu ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri paytaxt 
Kiyevə hava zərbələri endirib. Səkkiz sakinin 
öldüyü, 26 nəfərin yaralandığı bildirilir. Son 
aylar ərzində ikinci dəfədir ki, Rusiya birbaşa 
Kiyevi hədəfə alır. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Sosial şəbəkələrdən nümunələr

AXC dönəminin xəritələri  
BMT kitabxanasında

“Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kitabxana və Arxiv Departamentinin 
əməkdaşları 2017–2022-ci illər ərzində 14 milyon səhifədən çox arxivləri, 
qeydləri, rəsmi sənədləri rəqəmsallaşdırmışdır. Bu da bütün arxiv sənədlərinə 
pulsuz və online şəkildə “Total Digital Access to the League of Nations 
Archives” saytında (https://archives.ungeneva.org) baxmaq imkanı yaradır. 
Azərbaycanla bağlı bölmədə 1919–1920-ci illərə aid ingilis və fransız dilində 
sənədlər, xəritələr, Azərbaycan–Ermənistan sazişi və s. var”.

Dünən “Facebook”da (“FB”) rastımıza 
çıxan bu maraqlı qeydlər xalqımızın zəngin 
tarixi və mədəniyyəti barədə sosial şəbəkə 
izləyicilərinə böyük həvəslə məlumat verən 
gənc, vətənpərvər ziyalı Ləman Alagöz Hü-
seynovaya məxsusdur. 

“FB”-də qısa araşdırma aparıb öyrəndik 
ki, Ləman xanım görkəmli dövlət xadimi, 
həkim, publisist, yazıçı-dramaturq Nəriman 
Nərimanovun Xatirə Muzeyinin əməkdaşıdır. 
Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini 
əla qiymətlərlə bitirib. Elə bu nüfuzlu elm 
məbədinin magistraturasında təhsil alıb. Ha-
zırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın dissertanturasında təhsilini qiyabi surətdə 
davam etdirir. Ailəlidir. Övladları var. 

Yeri gəlmişkən, Ləman Alagöz Hüsey-
novanın bir neçə gün əvvəl paylaşdığı baş-
qa bir status isə çalışdığı muzeyi ziyarət 
edən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, 
Dünya Alpaqut Federasiyasının prezidenti 
Jalə Əhmədova ilə bağlı idi. Ləman xanım 
bir müddət əvvəl muzeyin qonağı olan Jalə 
Əhmədovaya muzeyin fəaliyyəti ilə yaxından 
maraqlandığı və bu zaman hər kəsə göstərdiyi 
isti və səmimi münasibətə görə təşəkkür edib. 
Xanımlar birlikdə şəkil çəkdiriblər. 
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“Babək” Zəfərlə səhnəyə qayıtdı 

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Xalq 
artisti, bəstəkar Aqşin Əlizadənin “Babək” baletinin yeni 
quruluşda premyerası keçirilib.

Baletin premyerası böyük anşlaqla 
keçdi. Bir anlığa zalı bəstəkar Aqşın 
Əlizadənin qəhrəmanlıq ruhu aşıla-
yan musiqisi bürüdü. Tamaşaçıların 
alqışları altında səhnəyə gələn balet 
artistlərinin çıxışları başlandı. 

“Babək” qəhrəmanlıq dastanıdır 
və bu günümüzlə səsləşən bir əsərdir. 
Ona görə də baletin yeni premyerası 
tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə 
qarşılandı.

Antrakt zamanı tamaşanın quru-
luşçu baletmeysteri, Xalq artisti Ka-

milla Hüseynova il görüşdük. O bildir-
di ki, Aqşin Əlizadənin “Babək” baleti 
36 il bundan əvvəl ilk dəfə səhnəyə 
qoyulub. Çağdaş inkişaf və yeni ten-
densiyalar xoreoqrafiya sənətinə də 
təsirsiz ötüşməyib. “Babək”in mu-
siqi və librettosu birinci tamaşadan 
götürülsə də, xoreoqrafiyası tamamilə 
yenidir. Babək tarixi şəxsiyyətdir və bu 
səbəbdən əsərin əsas leytmotivi sax-
lanılıb. İndiki dövrdə belə tamaşanın 
səhnəyə qoyulmasını aktual hesab et-
dik. Baletə yeni qadın obrazı əlavə et-

mişik, döyüş səhnələri çoxlu akrobatik 
hərəkətlərlə daha dinamik olub. 

– Kamilla xanım, yeni  quruluşda 
Babək rolunu ifa edən aktyorları 
hansı meyarlar əsasında seçmisi-
niz? 

– Bu obrazı ifa eləmək olduqca 
çətindir aktyordan xüsusi xarizmatiklik 
tələb edir. Həmin rolu Əməkdar artist 
Anar Mikayılov canlandırır. O, “Niza-
mi”, “Nəsimi”, “Babək” kimi baletlərdə 
rollar alıb və təcrübəlidir. Digər aktyor-
lar da təcrübələrinə görə seçilib. Bir 
ildən çox idi ki, məşqlərimiz davam 
edirdi. Biz Babəkin adına layiq bir əsər 
ortaya qoymağı hədəfləmişik və mənə 
belə gəlir ki, məqsədimizə nail ola bil-
mişik.

Yeni əsrin 22-ci ilində “Babək” ba-
letinin səhnə təcəssümü qəhrəmanlıq 
mövzusunun heç də köhnəlmədiyini 
göstərir... 

Əsərin yeni quruluşda premyerası 
uğurla keçdi. Tamaşanın yaradıcıla-
rı tamaşaçı alqışları altında yenidən 
səhnəyə qayıtdılar. Bu alqışlar bir 
daha göstərdi ki, balet yeni quruluşda 
tamaşaçıların qəlbinə yol tapa bilmiş-
dir.

Baletin quruluşçu rəssamı, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Tehran 
Babayev, dirijoru Antal Dorati adına 
beynəlxalq müsabiqənin laureatı Or-
xan Haşımovdur.

Əsas rolları Cəmilə Kərimova 
(Alnisə), Makar Ferştandt (Əmir), 
eləcə də truppanın aparıcı solistləri 
Ayan Eyvazova (Pərişad) və Seymur 
Qədiyev (Cavidan) ifa edirlər.

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU,  
Rizvan FİKRƏTOĞLU,  
Elşən AĞALAR (foto),  
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İranda etiraz aksiyaları səngimir
Sentyabrın ortalarında 22 yaşlı gənc 

qadın Məhsa Əmininin Tehranda 
ölkənin əxlaq polisi tərəfindən 

saxlanıldıqdan sonra müəmmalı şəkildə 
ölümü ölkənin müxtəlif vilayətlərində geniş 
etirazlara səbəb olub. İran rəsmiləri hicab 
taxmadığına görə saxlanılmış Əmininin 
ölümünü əvvəlcə "bədbəxt hadisə" 
adlandırıblar. 

Oktyabrın 7-də isə İranın “ISNA” agentliyi 
bildirib ki, tibbi ekspertizanın yaydığı məlumata 
görə, Məhsanın ölümünə səbəb başından və 
həyati vacib orqanlarından aldığı zərbələr ol-
mayıb. O, 8 yaşında beyin əməliyyatı keçirib 
və ölümünə səbəb ürək çatışmazlığı olub.

İranın məhkəmə hakimiyyətindən verilən 
məlumatda qeyd edilir ki, son zamanlar 
ölkənin 1080 şəhərindən 100-də kütləvi etiraz 
aksiyaları keçirilib. Bu aksiyalarda 100-dən 
1500-ə qədər insan iştirak edib. Aksiyalara 
qoşulan bir çox qadın hicab qanununa etiraz 
edib, baş örtüklərini açıb və saçlarını kəsib. 
Ümumilikdə aksiyalara qatılanların sayı 87 
min nəfər olub. Məlumatda xüsusilə vurğu-
lanır ki, iğtişaş törətməyə çalışarkən həbs 
edilənlər xaricdən hər gün 60 dollar aldıqlarını 
etiraf ediblər. 

İranın xüsusi xidmət orqanlarının ha-
zırladığı hesabatda isə deyilir ki, iğtişaşlar 
nəticəsində 100 bank və 57 ticarət mərkəzi 

dağıdılıb. Bu hallar əsasən Tehran, Xuzistan, 
Fars və Şiraz vilayətlərində baş verib. Xari-
ci qüvvələrin ölkədə sabitliyi pozmaq üçün 
maliyyə ayırdığı bildirilir. Vəsaitlər əsasən 
təxribatçılara çatıb və iğtişaşlar da onlar 
tərəfindən törədilib. Şübhəli bilinən 1000 
nəfərdən artıq insan həbs edilib. 

Bununla yanaşı, sosial şəbəkələrdə ya-
yılan məlumatlara görə, polislər etirazçılara 
qarşı su şırnaqlarından istifadə edib, bəzi 
yerlərdə insanlara atəş açılıb. 57 etirazçının 
öldürüldüyü bildirilir. Etirazlar başlayandan 
hökumətin interneti məhdudlaşdırdığı da qeyd 
edilir. 

Etiraz aksiyaları davam edir. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Rumıniyada Fəxri doktor seçildi
Azərbaycan Dillər Universitetinin 

rektoru, akademik Kamal 
Abdulla Rumıniyanın Piteşti 

 Universitetinin Fəxri doktoru seçilib. 
 Universitetin rektoru Dumitru Kirleşan 
bu münasibətlə azərbaycanlı həmkarını 
ölkəsinə dəvət edib. 

Rumıniyadan göndərilən məktubda Ka-
mal Abdullanın bu fəxri ada “iki ölkə arasında 
təhsil və elm münasibətlərinin inkişafında-
kı xidmətlərinə, eyni zamanda, rumın dili-
nin ADU-da yüksək səviyyədə tədrisinə, bu 
ölkənin mədəniyyətinin təbliğindəki müstəsna 
roluna görə” layiq görüldüyü qeyd olunub. 

Rektor oktyabrın 19–27-də Buxarest, 
Pteşti və İaşi şəhərlərində olacaq, müxtəlif 
tədbirlərdə iştirak edəcək. Xalq yazıçısı Ka-
mal Abdulla onun “Bir, iki, bizimki” əsəri 
əsasında Pteşti Universitetinin tələbələrinin 
hazırladıqları tamaşanın premyerasında da 
iştirak edəcək. 

Soydaşımız səfərin sonunda İaşi 
Universitetində “Azərbaycan multikultura-
lizmi” mövzusunda mühazirə oxuyacaq, 
Azərbaycan Multikulturalizm Mərkəzinin açılış 
mərasimində iştirak edəcək. 

İaşi Universitetinin rektoru ilə ADU-nun 
rektoru arasında anlaşma memorandumu im-
zalanacaq. 
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universal jurnalist” mövzusunda təlimlərə başlanılıb

Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı 
Agentliyi və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
telejurnalistlər üçün “Audiovizual media mühitində universal 
jurnalist” mövzusunda təlimlərə başlanılıb.

Agentlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, təlimin açılış mərasimində çıxış 
edən ADA Universitetinin prorektoru 
Fariz İsmayılzadə Medianın İnkişafı 
Agentliyi ilə əməkdaşlıq təcrübəsinin 
uğurunu məmnunluqla qeyd edib. 
Vurğulayıb ki, bu təlimlər media 
sahəsində yeni trendin başlanğıcına, 
keyfiyyətli kontent yaradılmasına, 
jurnalistlərin peşəkar inkişafına töhfə 
verəcək.

Sonra Azərbaycan Respublika-
sının Medianın İnkişafı Agentliyinin 
icraçı direktoru Əhməd İsmayı-
lov televiziya mühitində çalışan 
jurnalistlərin yaradıcı-innovativ 
potensialını stimullaşdırmaq, xarici 
təcrübəyə əsaslanan nəzəri biliklərini 
artırmaq və yerli mediada tətbiqini 
reallaşdırmaq, bu istiqamətdə 
təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək 
üçün xarici mütəxəssislərin cəlb 
edilməsi ilə təlimlərin keçirilməsinin 

əhəmiyyətindən bəhs edib.
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat 

Fondunun prezidenti Umud Mirzəyev 
televiziya sahəsində jurnalistlərin 
ixtisaslaşmasının və belə təlimlərin 
keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

ADA Universitetinin İnkişaf və 
Diplomatiya İnstitutunun direk-
tor müavini Aygün Hacıyeva belə 
təlimlərin media nümayəndələrinin 
biliklərinin artırılmasında və media-
nın ictimaiyyətə dolğun informasiya 
çatdırmasında əhəmiyyətini bildirib, 
ADA Universitetinin İxtisasartır-
ma Proqramlarının rəhbəri Nərgiz 
İsmayılova isə medianın inkişa-
fının cəmiyyətimizə müsbət təsir 

göstərməsindən və bu istiqamətdə 
jurnalistlərin təcrübələrinin artırılması-
nın əhəmiyyətindən danışıb.

Təlimlərdə “Əl-Cəzirə” Media 
Şəbəkəsinin telejurnalisti Mohamed 
Elatyeb “mobil jurnalistika”, “video 
jurnalistika”, “televiziya jurnalistikası” 
və s. mövzularda çıxış edəcək.

Oktyabrın 13-nə qədər da-
vam edəcək təlimlərin məqsədi 
televiziyada xəbər istehsalının 
təkmilləşdirilməsi, rəqəmsallaşmanın 
stimullaşdırılması, audiovizual 
istiqamətdə xarici bilik və təcrübələrin 
tətbiqinin genişləndirilməsi və daha 
keyfiyyətli məzmunun yaradılmasına 
nail olmaqdır.
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