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 9 ...“Rudau” telekanalının məlumatına görə, İraqın 
Nümayəndələr Şurası (parlament) Əbdüllətif Rəşidi ölkənin 
yeni prezidenti seçib.

 9 ...Estoniyanın Müdafiə naziri Kaja Kallas tvitterdə yazıb 
ki, onun ölkəsi Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini təsdiqləyib.

 9 ...Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski AŞPA-nın pa-
yız sessiyası zamanı videokon-frans vasitəsilə çıxışında deyib ki, 
müharibə Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyandan 
sonra bitəcək. 

 9 ...NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq ABŞ-ın Müdafiə 
naziri Lloyd Ostinlə görüşü zamanı bildirib ki, alyans Ukrayna-
ya dəstəyini artıracaq. 

 9 ...BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Astanada 
keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri 
üzrə Müşavirənin 6-cı Zirvə Toplantısının iştirakçılarına 
videomüraciət ünvanlayıb.

 9 ...Brüsseldə keçirilən iclasda NATO-ya üzv 14 ölkənin 
və Finlandiyanın müdafiə nazirləri “Avropanın Səma Qalxanı 
Təşəbbüsü”nün inkişafı üçün niyyət məktubu imzalayıblar.

 9 ...Dünən Ermənistanda pandemiya səbəbindən iki ildən 
bəri təxirə salınan əhalinin siyahıyaalınması başlayıb.

 9 ...NATO-nun 14 ölkəsi Avropanın hava hücumundan daha 
mükəmməl müdafiə sisteminin qurulması barədə bəyannamə im-
zalayıb.

 9 ...İraqın paytaxtı Bağdadda hökumət binaları və xari-
ci ölkələrin təmsilçiliklərinin yerləşdiyi “Yaşıl bölgə” adlanan 
ərazi artilleriya atəşinə tutulub.

 9 ...Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Brüsseldə 
NATO qərargahında almaniyalı və fransalı həmkarları Kristin 
Lambrecht və Sebastien Lekornu ilə görüşüb.

 9 ...Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, “türk 
axını” qaz kəmərində təxribat törətməyi planlaşdıran diversant-
lar saxlanılaraq həbs edilib.

“Xalq qəzeti”

Bir sətir – bir xəbər

Sosial şəbəkələrdən seçmələr

Ankarada “Fikrət Əmirov gecəsi”
“Ünlü  Azərbaycan  bəstəkarı Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyi 
münasibətilə Ankarada möhtəşəm konsert keçirilib. Tədbirin sonunda 
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov konsertdə bəstəkarın 
əsərlərini böyük ustalıqla ifa edən sənətçilərə fəxri fərmanlar təqdim edib. Bu 
gözəl, əsrarəngiz musiqi ziyafətinin təşkil olunmasında əməyi keçənlərə təşəkkür 
edirəm”. 

“Facebook”da bu statusu ölkəmizin 
Türkiyədəki böyük elçisi Rəşad Məmmədov 
paylaşıb. Qeyd etmək lazımdır ki, hörmətli 
səfir sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə seçilən 
diplomatlarımızdandır. 

Maraqlı və diqqətəlayiq cəhət həm də 
budur ki, bu status onlarca sosial şəbəkə 
izləyicisinin diqqətini cəlb edib və onu çox 
sayda “layk”la “mükafatlandırıblar”. İzləyicilər 
Fikrət Əmirovun ecazkar musiqisinə sonsuz 
heyranlıqlarını bildiriblər. Məsələn, tədbir 
iştirakçısı Xeyransa Fətəliyeva konsertdən 
inanılmaz zövq aldığını vurğulamağı özünə 

borc bilib. 
Xatırladaq ki, bu il noyabrın 22-də dün-

ya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan 
olmasının 100 illiyi tamam olur. Azərbaycan 
professional bəstəkarlıq məktəbinin ən par-
laq nümayəndələrindən olan Fikrət Əmirov 
“Şur”, “Kürd ovşarı” simfonik muğamları, 
“Nizami” simfoniyası, “Sevil” operası, “Min 
bir gecə” baleti və başqa ölməz əsərlərin 
müəllifidir. Böyük bəstəkar 1984-cü ildə dün-
yasını dəyişib. 

“Xalq qəzeti” 

“Saqqız ağacı” “Qırmızı kitab”ın 
“yaşıl səhifəsi” olacaq

Adı “Qırmızı kitab”a salınaraq qorunan, el 
arasında “saqqız ağacı” adı ilə tanınan yabanı 
püstənin ölkəmizdə ting yolu ilə çoxaldılmasına 
başlanılıb. 

Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
Meşələrin İnkişafı Xidmətindən aldığımız məlumatda bildiri-
lir: “Saqqız ağacı Azərbaycanda yabanı halda yayılan bitki 
növü olub, üçüncü dövrün ən qiymətli relikt ağaclarından 
biridir. Respublikamızın meşə ərazilərində bu ağaclara az 
rast gəlinsə də, onun coğrafi arealı genişdir”.

Qeyd edilir ki, regional tinglik mərkəzlərində çoxaldılmış 
tinglər Azərbaycanın meşə zolaqlarında saqqız ağacının ar-
tırılmasına imkan verəcək. “Qırmızı kitab”ın “yaşıl səhifəsi” 
olacaq bu nadir bitki tingləri ilkin olaraq Qarabağ düzündə 
əkiləcək, ondan Sultanbud tuğay meşəsinin bərpasında ge-
niş istifadə ediləcək. Bu məqsədlə meşə ərazilərində təbii 
bərpanı sürətləndirmək üçün meşə fondu torpaqlarının 
seyrək sahələrində saqqız ağacı tingləri əkiləcək və toxum-
ları səpiləcək.

“Xalq qəzeti”

Rusiya-Ukrayna konflikti: 
cəbhə boyu eskalasiya

Son şənbə günü Krım körpüsündə törədilən partlayışdan sonra 
Rusiya ilə Ukrayna arasında silahlı qarşıdurma özünün ən ağır və 
kəskin fazasına keçib. Bunu qlobal mediada yayımlanan operativ 
xəbər və reportajlar da təsdiq edir. 

Rusiya Silahlı Qüvvələri artıq dörd gündür 
ki, Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri də daxil 
olmaqla, ölkənin böyük və kiçik şəhərlərini, 
yaşayış məntəqələrini raket atəşinə tutur. Yeri 
gəlmişkən, dünən səhər saatlarında Ukray-
nanın Kiyev vilayətinə kamikadze dronları 
hücum edib.

Vilayətin hərbi administrasiyasının başçısı 
Oleksiy Kuleba öz “Twitter” səhifəsində belə 
yazıb: “Kiyev vilayəti! İcmalardan birinə zərbə 
endirilib. İlkin məlumata görə, kamikadze 
dronlarının hücumudur. Xilasedicilər hadisə 
yerində işləyirlər”. 

Eyni zamanda, o, vilayət sakinlərini 
həyəcan siqnalı sona çatanadək sığınacaq-
da qalmağa və hava zərbələrinin endirildiyi 
yerlərin şəkillərini sosial şəbəkədə yaymama-
ğa çağırıb.

Bu arada Nikopol şəhərinin də raket 
atəşinə tutulduğu məlum olub. Raketlərdən 
biri yaşayış evinin üzərinə düşüb. Bu zaman 
evdə olan 6 yaşlı uşaq və anası yaralanıb-
lar. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb, qadının 
vəziyyəti ağırdır.

BBC-nin məlumatına görə, Rusiya Fe-
deral Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Krım 
körpüsündə baş verən partlayışa görə səkkiz 
nəfər həbs edilib. Onların beş nəfəri rus, 
qalan üç nəfəri isə ukraynalı və ermənidir. 

TASS agentliyi xəbər verir ki, bu il okt-
yabrın 12-də Ukraynanın cənub və mərkəzi 
vilayətləri sayılan Vinnitsa, Çerkası, Nikola-
yev, Kirovoqrad, Dnepropetrovsk və Poltava 
rayonlarında “hava həyəcanı” təhlükəsi elan 
edilib. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Mübahisəli referendumlarla 
bağlı BMT qətnaməsi

BMT Baş Assambleyası Ukraynanın işğal 
altındakı Donetsk, Luqansk, həmçinin Xerson 
və Zaporojye vilayətlərində keçirilən qanunsuz 
referendumları pisləyən qətnamə qəbul edib.

BBC müxbiri xəbər verir ki, qətnamədə Rusiyadan 
ərazilərin “ilhaq bəyannaməsi”nə yenidən baxılması tələbi yer 
alır.

Qətnaməni 143 ölkə dəstəkləyib, 5-i əleyhinə çıxıb, 35 
dövlət səsvermədə iştirak etməyib.

Belarus, Şimali Koreya, Nikaraqua, Suriya və Rusiya 
qətnamənin əleyhinə səs verib.

M.QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

“Bağçada güllər” erməni 
girovluğundan xilas edildi

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsinin “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi – Şuşa” bölməsi üzrə 
növbəti təqdimat Şuşa qrupuna aid “Bağçada güllər” xalçasına həsr 
olunub.

Ötən əsrin əvvəlinə aid olan belə 
kompozisiyalı xalçaların naxışları Rusi-
yanın Pavlovski Posad şəhərində isteh-
sal olunan güllü yaylıqlardan götürülmüş 
və ilk dəfə “Güllü yaylıq” adlandırılmışdır. 
Bu xalçalar sonradan “Bağçada güllər” 
adı ilə məşhurlaşmışdır. Uzun illər iş-
ğalçı əlində qalan, indi isə Vətən adlı 
hüzura qovuşan sənət nümunəsi qəribə 
tale yaşayıb və macəralı olub. Nazirliyin 
əməkdaşı Nərgiz Abdullayeva xalçanın 
bizə məxsusluğunu sübut edən çox ciddi 
elementlərin olduğunu deyir. 

Bu xalça uzun illər erməni işğalçıları-
nın əlində olmuş və Vətənə qaytarılmış ilk 
toxuma sənəti nümunəsidir. Məlum olub 
ki, xalça 2017-ci ilin fevral ayında ABŞ-ın 
Los-Anceles şəhərində keçirilən hərracda 
“Antik Ermənistan – Qarabağ xalçası” adı 
ilə təqdim olunubmuş.

Ermənilərin işğal etdikləri Qarabağdan 
oğurlayıb okeanın o tayında satdığı xal-
çanın üzərində azərbaycanca təqdimat 
verildiyini görən ABŞ vətəndaşı, əslən 
azərbaycanlı olan Elşad Tahirov onu şəxsi 
vəsaiti hesabına alır və ilk sahibinin axtarı-
şına başlayır. Xalçanın sahibi tapılmayan-
da isə soydaşımız onu Azərbaycan Milli 
Xalça Muzeyinə hədiyyə edir.

Üzərinə Azərbaycan dilində kiril 
əlifbası ilə “1 yanvar 1971-ci il. Sərvərə 
anadan əbədi yadigar ad günü hədiyyəsi” 
sözləri yazılsa da , ermənilər bu xalçanı 
hər yerdə özlərininki kimi təqdim ediblər.

Hazırda dünya muzeylərində saxla-
nılan Azərbaycan mənşəli eksponatların 
tədqiqi və mənsubiyyətinin sübutu üçün 
materialların toplanması, atribusiyanın 
aparılması prosesi davam edir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yəqin göy üzünə baxarkən hamınızı bir sual düşündürür: görəsən, göydə 
neçə ulduz var? Göyün sonu varmı? Əgər varsa, harada qurtarır? Bu 
suallar alimləri lap qədim dövrlərdən düşündürüb. Maraqlı burasıdır ki, 

hələ bu suala cavab tapan olmayıb.  

Kosmos bir çox sirləri özündə birləşdirir 
və biz onun haqqında çox az bilirik. 
Məsələn, ötən günlərdə astronomlar bizim 
qalaktikamızın yaxınlığında digər böyük 
qalaktika aşkar ediblər. O sanki haradansa 
peyda olub. Aşkar edilmiş yeni qalaktika 
"Krater 2" adlandırılıb. Onun aşkarlanma-
sı tamamilə gözlənilməz olsa da, bütün 
bu vaxt ərzində bizim qalaktikanın yaxı-
nında yerləşirmiş. İnsanlar sadəcə onu 
görmürdülər.

Bu yaxınlarda izahı mümkün olmayan 
otuz doqquz qalaktika kəşf edilib. Belə 

ki, beynəlxalq astronomlar qrupu ALMA  
(Atacama Large Millimetr Antenna Array) 
teleskoplar kompleksinin köməyi ilə möv-
cudluğu Kainatın təkamül nəzəriyyələri ilə 
izah edilə bilməyən 39 qədim qalaktikanı 
kəşf ediblər. Bu solğun qalaktikalar Hubble 
teleskopu vasitəsi ilə görünməyib. Lakin 
daha yüksək dəqiqliyə malik olan ALMA 
vasitəsi ilə görmək olub. Alimlər bildiriblər 
ki, mövcud qalaktikalar eliptik qalaktikala-
rın əcdadlarıdır. 

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti” 

Kosmosun bəlli olmayan  
o qədər sirləri var ki…

“Qarabağ” UEFA Konfrans Liqasının   
“pley-off” mərhələsinə vəsiqəni təmin etdi

Dünən UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin “G” qrupunun 
dördüncü turu çərçivəsində Ağdamın “Qarabağ” klubu Tofiq Bəhramov 
adına Respublika Stadionunda Yunanıstanın “Olimpiakos” komandasını 
qəbul edib. 

Stadionda əsl futbol bayramı 
ab-havası yaşanırdı. Tribunaların 
azarkeşlərlə dolub-daşması, ölkəmizin 
idman ictimaiyyətinin və futbolsevərlərin 
Azərbaycan futbolunun flaqmanına olan 
maraq və məhəbətini nümayiş etdirirdi. 
Azarkeşlər “Qarabağ”ı tərənnüm edən 
şüarlar səsləndirir, öz doğma klublarını 
durmadan qələbəyə ruhlandırırdılar. 

Görüş matçın baş hakimi Kreyq 
Pausonun fitindən sonra “Olimpiakos” 
klubu  oyunçularının topa toxunuşu 
ilə başlandı. Qurban Qurbanovun 
yetirmələri sərin payız axşamında 
“Qarabağ” azarkeşlərinə növbəti dəfə 
əsl futbol həyəcanı bəxş etdilər. Belə 
ki, “G” qrupunda 6 xalla ikinci pillədə 
qərarlaşan “Qarabağ”  matçın ilk 
hissəsində rəqibi meydanın özünə aid 
hissəsinə sıxışdırmağı bacardı. Birinci 
hissə Ağdam təmsilçisinin üstünlüyü 
şəraitində keçsə də, rəqib qapısına yol 
tapmaq mümkün olmadı.  

İkinci hissədə meydanın 
mərkəzindən Ağdam təmsilçisi oyu-
na başladı. Görüş gərgin mübarizə 

şəraitində keçdi. İkinci hissədə hər iki 
komandanın qapısı önündə bir neçə 
təhlükəli qol vəziyyəti yaranmasına 
baxmayaraq, görüşdə hesab açılmadı. 
Oyuna əlavə edilmiş son 5 dəqiqədə 
“Qarabağ” komandası rəqibə çətin anlar 
yaşatsa da, yenə də “Olimpiakos”un 
müdafiəsini yarmaq mümkün olmadı. 
Görüş 0:0 hesabı ilə başa çatdı.

Qrupun digər oyununda lider 
“Frayburq”un “Nant”ı 4 cavabsız qolla 
məğlub etməsi Ağdam təmsilçisinin 
“pley-off” mərhələsinə adlamaq şansını 
daha da artırdı.

Qeyd edək ki, bu heç-heçə ilə 
qrupda xallarının sayını 7-yə çatdıran 
“Qarabağ” UEFA Konfrans Liqasının  
“pley-off” mərhələsinə vəsiqəni təmin 
etdi.

“Qarabağ” klubunun baş məşqçisi 
Qurban Qurbanov oyundan sonra 
media təmsilçiləri üçün açıqlamasında 
dedi:

–Çox əziyyət çəkdik, çünki gərginlik 
var idi. Azarkeşlərimiz isə bizdən 
qalibiyyət gözləyirdilər. Belə halda 

səhvlər də çox olur. “Olimpiakos” bu 
gün daha fəal idi. Daha hazırlıqlı oyun-
çuları meydana buraxmışdılar. Mobil 
komanda təsiri bağışladı. Görüşə onlar 
da yaxşı hazırlaşmışdılar. İlk hissədə 
zədələnən Kadi Borges dedi ki, dözüb 
oynayaram. Amma alınmadı. Onun 
yerinə meydana çıxan Filip Ozobiç də 
özünü yaxşı tərəfdən göstərdi.

Baş məşqçi 5-ci turda “Nant”la 
Fransada keçirəcəkləri oyun və “pley-
off”a çıxmaq şansları haqda da fikirlərini 
bölüşdü:

–Rəqiblər öz işlərinə ciddi yanaşır. 
Sonluq yaxınlaşdıqca, gərginlik artır. 
“Nant”ın hələ də pley-off şansı varsa, 
deməli, bizimlə oyuna ciddi hazırlaşa-
caq. Önəmli qarşılaşma olacaq. Soyuq-
qanlı hazırlaşmalıyıq. Xeyli vaxtımız 
var. Bu gün futbolçularım həddindən 

artıq yorğun idilər. 
Xatırladaq ki, “Nant” – “Qarabağ” 

oyunu oktyabrın 27-də  Fransada 
keçiriləcək.

Elçin ABBASOV, 
Foto: Elşən AĞALAR,  
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