
 � Novruz milli-mənəvi köklərimizi, adət-ənənələrimizi, 
mədəniyyətimizi, mifik dünyagörüşümüzü əks etdirən 
bayramlarımızın şahıdır. Fevralın 21-də Kiçik çillə Boz ay ilə əvəz 
olunur. Boz ayda “təzadlı təbiət” hökm sürür, havalar dəyişkən 
olur. İnanca görə, bu çillədə təbiətdə və cəmiyyətdə canlanma, 
oyanma baş verir.  Əcdadlarımızın “Ağlar-gülər ay” adı verdiyi  
bu çillə qışdan soyuq günləri, yazdan, payızdan yağışlı günləri, 
yay fəslindən isə isti günləri “almışdır”.  El deyiminə görə, çillənin 
üzü bozardı, deməli, martın üzü yazadır.  Bu xüsusiyyətlərə 
görə, əcdadlarımız bu çilləni  “Boz ay”, “Buz ay”, “Çıxmaz ay”, 
“Cəmrələr ay”, “Bayramlar ayı”,  “Ala çillə” də adlandırmışlar. 
Dörd “Doğru çərşənbə”ni özündə birləşdirən Boz ayın ilk həftəsi 
“Çilləbeçə” adlanır.  Digər üç həftəsi isə “Alaçaplov” və ya  
“Alaçalpo” adı ilə tanınır. Bu dörd çərşənbəyə “İlaxırçərşənbə” 
də deyilir. Bu çərşənbələr bəzi deyimlərdə “doğru çərşənbə”, 
“doğru buğ”, “doğru üskü”, “cəmlələr” də adlanır. Çərşənbələrin 
ardıcıllığı xalqımızın əski mifik dünyagörüşündən qaynaqlanır.  
Bu çərşənbələr insanın 4 ünsürdən yaradılması ilə bağlı dini-mifik 
görüşləri simvollaşdırır. Novruzqabağı qeyd olunan dörd ilaxır 
çərşənbə mərasimlərinin, ayinlərinin zənginliyi ilə seçilir. Bu 
mərasimlərin həyata keçirilməsi Novruzun əsas ünsürü olan  Su 
çərşənbəsi ilə başlayır. 

Su çərşənbəsi ilə bayrama ha-
zırlıqlar başlayır. Deyirlər ki, Tanrı 
ilk olaraq suyu yaradıb. Buna görə 
su ilk çərşənbə kimi qeyd edilir. 
Xalq arasında o, “Əvvəl çərşənbə”, 
“Əzəli çərşənbə”, “Gözəl çərşənbə”, 
“Sular Novruzu”, “Gül çərşənbə”, 
“Selçərşənbə”, “Zəmzəm çərşənbə”, 
“Çillibeçə çərşənbə” kimi də tanınır. 
Su çərşənbəsində suyun müqəddəs 
mahiyyəti ifadə olunur. Su sağlamlıq, 
paklıq, talegöstərmə, övladvermə, 
müqəddəslik, dirilik, ölməzlik, 
xoşbəxtlik gətirən bir inam rəmzi 
kimi çıxış edir. 

Od ünsürünü, adətən, təbiətin, 
eləcə də, insanın yaradılış prosesi-
nin ikinci mərhələsi kimi götürürlər. 

Bu çərşənbə “Üskü/üsgü çərşənbə”, 
“Üskü gecəsi”, “Adlı çərşənbə”, 
“Ocaq çərşənbəsi”, “Atəş çərşənbə”, 
“Xıs çərşənbə”, “Xızır çərşənbə” 
adları ilə də tanınır. Od–işıq, güc, 
qüvvət, nurlu sabahdır. Od insana 
sağlamlıq, paklıq və gözəllik gətirir. 
Od Günəş və ucalıq rəmzidir. Qədim 
zamanlardan bəri od türkün ağlında, 
düşüncəsində müqəddəsliyin, Günəşin 
rəmzi olmuşdur. 

Əski türk dünyagörüşünə görə, 
odu insanlar ilk olaraq ağac koğu-
şunun dibindən əldə etmişlər. Bəlkə 
də bundan qaynaqlanaraq insanlar 
müqəddəs hesab etdikləri ağacları da 
“ocaq” adlandırmışlar. Ocaq ən güclü 
və etibarlı and yeri hesab olunmuş-

dur. Əcdadlarımızın ən qədim andı 
Günəşlə, od-ocaqla bağlı olmuşdur: 
“Günəş haqqı, Od haqqı” – demişlər. 
“Odu su ilə söndürmək olmaz”, “Od 
çərşənbəsində ocağı boş qoymaz-
lar” kimi ifadələr də əcdadlarımızın 
inanclarından doğmuşdur. “Oddan 
pay olmaz” – demiş babalarımız. Od 
çərşənbəsində ocaq kürədən qonşuya 
nəinki borc od-alov, heç kül belə 
verməzlərmiş. Onlar inanmışlar ki, 
həmin axşam kim bunu etsə, il boyu 
bəxti gətirməz, əzaba düçar olar.  

Yel ünsürü ilə bağlanan çərşənbə 
xalq arasında “Yel çərşənbə”, “Külək 
oyadan çərşənbə”, “Küləkli çərşənbə” 
və “Yelli çərşənbə” kimi tanınır. 
“Yel” şifahi xalq ədəbiyyatımızdan 
müasir ədəbiyyatımıza kimi əksər 
nümunələrdə öz əksini tapmışdır. 
Xalq bədii nümunələrində və inanc-
larda müxtəlif mənalarda işlənən 
“yel”,  kainatın  yaradılmasında  
əsas yer tutan dörd ünsürdən biridir. 
Əski inamlarda yel Tanrı kimi qəbul 
edilir, yaxud hər hansı bir missiya-
nı yerinə yetirmək üçün  dünyanın 
Yaradıcısı tərəfindən göndərilən bir 
qüvvə kimi göstərilir. O, köməkedici, 
cəzalandırıcı funksiyaya sahibdir. 
Əski etiqadlardan qaynaqlanan mate-
riallarda  “qara nəhr”də yatmış dörd 
cür külək  – ağ yel, qara yel, xəzri, 
gilavar Yer üzünə çıxır. Hərəsinin də 
öz donu olur. Bu donların rəngləri 
də mifik dünyagörüşündən qaynaq-
lanır.   Ağ yel– ağ libasda, qara yel 
– qara libasda,  xəzri – göy libasda, 
gilavar – qırmızı libasda təsvir edilir. 
Əcdadlarımız inanmışlar ki, Yel baba 
xırmana gəlməmişdən qabaq oradan 
taxıl bitkiləri götürməzlər. Belə inanc 
var ki, sovurulandan sonra ilk buğda 
götürənin oğlu olar. Buna əsaslanaraq 
deyə bilərik ki, əski inanclarda Yel 
baba rabitə yaradan vasitə hesab 
edilirdi. Ən maraqlı rituallardan  

biri isə qızların küləyə “ərə getmə” 
mərasimidir. Taxıl döyümü vax-
tı boğanaq qalxarsa, qızlar deyir: 
“Boğanaq, gəlmə, sənə gedəcəyəm” 
– deyirlər.  Yel çərşənbəsi günü 
digər çərşənbələrdə olduğu kimi, 
tonqallar qalanır, süfrələr bəzənir. 
Evlərdə plov, əsasən də, südlü plov, 
bulğur aşı bişirilir. Süfrəyə dənli 
bitkilərdən hazırlanmış çərəzlərdən, 
quru meyvələrdən və şirniyyatlardan 
ibarət xonçalar qoyulur. Evlərdə 
təmizlik işlərinə başlanır, səməni 
cücərdilir, bəzi evlərdə isə azca boy 
atmış səməninin belinə qırmızı qurşaq 
bağlanır.  Bu ərəfədən başlayaraq, 
bayram üçün yeni geyimlər alınır.  
Yel çərşənbəsində xüsusi ayinlər də 
icra olunur; Yel çərşənbəsində söyüd 
ağacının altından keçərlər ki, niyyətin 
qəbul olsun. Yel çərşənbəsində Yel 
dağına ziyarətə gedərlər. Həmin günü 
çərpələnglər də uçurdurlarmış.

Novruz bayramının ən təntənəli  
mərasimləri axırıncı çərşənbədə 
keçirilir. Bu çərşənbə yazın gəlməsinə 
daha az vaxtın qaldığına işarədir. 
“Torpaq” çərşənbəsi hesab olunan 
sonuncu çərşənbə bayrama daha 
yaxın olduğu üçün insanlar tərəfindən 
xüsusi olaraq qeyd edilir. Bu çərşənbə 
xalq arasında “Yer çərşənbəsi”,  
“İlaxır çərşənbə”, “Çərşənbə-suri” 
adları ilə də tanınır. 

Torpaq ünsürü insan yaradılışının 
əsasını təşkil edir. Torpaq həm türk 
mifologiyasından, həm də milli-
mənəvi dəyərlərimizdən qaynaqla-
naraq müqəddəs hesab olunur. Hələ 
qədim dövrlərdən bəri insanın ən 
böyük andı torpağa ünvanlanmış-
dır: “Torpaq haqqı”, “Torpağı sanı 
yaşayasan”. Torpaqla bağlı yaranan 
el sözləri də maraq doğurur.  “Tor-
paqdan pay olmaz”, “Torpaq deyir: 
“Səndən hərəkət, məndən bərəkət”, 
“Torpaqla oynayan ac qalmaz” və s. 

 Türk mifologiyasına görə, yatmış 
torpaq oyanaraq insanları aclıqdan 
qurtarır.  Bir el rəvayətinə görə, Xızır 
qardaşı, torpaq sahibi Zındanı don-
muş halda, qar altından tapır, öz isti 
nəfəsi ilə qızdırır.  Zinda qar altından 
çıxaraq itmiş öküzünü tapır, Xızır isə 
qızıl kotanla boyunduruğu qarda-
şına verir. Onlar çərşənbələşir, Yer 
çərşənbəsi bayramı tədbiri ilə torpağı 
oyatmağa çalışırlar.

Torpaq çərşənbəsində əkinçilər 
əkin – biçinə başlamalı olur. Yer 
şumlanır, toxum səpilir. İnanca görə, 
əcdadlarımız həmin çərşənbədə 
tarlaya çıxar, torpağı şumlayar, bunu 

edə bilməyənlər isə, heç olmasa, 
torpağı 2-3 dəfə belləyərdilər. Burada 
məqsəd torpağı yuxudan oyatmaq və 
artıq əkinçilik vaxtının yetişdiyini 
xəbər verməkdir. Qədimdən gələn 
digər bir adətə görə,  Axır çərşənbə 
günü qadınlar, qızlar çilələrini tökmək 
üçün çay üzərinə yollanır və sudan 
tullanarmışlar. Həmin gün axşam vax-
tı tonqallar qalanır, hamı od ətrafına 
yığışaraq, onun istisinə qızınmağa 
çalışırlar.

Axır çərşənbənin də özünəməxsus 
inancları, xüsusiyyətləri vardır.  Tor-
paq çərşənbəsində insanlar öz qohum-
larını yad edir, onlara qonaq getməyə 
başlayır, dünyalarını dəyişmiş 
insanların qəbirlərini ziyarətə gedirlər. 
Əcdadlarımız çərşənbə və bayram 
günlərində ruhların qayıdıb gəlməsinə 
inanmışlar. 

Evin bərəkətli olması üçün 
əcdadlarımızın həyata keçirdiyi 
rituallardan biri Axır çərşənbədə un 
çuvallarının ağzını açıq qoymaqdır. 

Ev sahibinin heç kimlə danışma-
dan əllərini una batıraraq divarlara 
sürtmək, bayıra çıxıb ağacların 
kötüyünü balta ilə yüngülcə vuraraq 
“oyan, payını götür” demək bu ayinin 
tərkib hissəsidir. Əcdadlarımız inan-
mışlar ki, bu cür edilərsə, yeni ildə qış 
yuxusundan oyanmış ağacların bəhəri 
gen-bol olacaqdır. Heç bar verməyən 
ağacları isə  “kəsəcəyəm” deyə balta 
ilə hədələyir və bu zaman kənarda 
durmuş bir adam “kəsmə, bu ağac bar 
verəcək, zaminəm” deyir.

Axır çərşənbə öz falları ilə də 
əlamətdardır. İlaxır çərşənbədə 
subay qızlar bir çox fallara baxar, 
qismətlərinin necə, həyat yoldaşla-
rının kim olacağını, neçə yaşında 
ərə gedəcəklərini öyrənirlər. Bu 

fallar su, şam, üzük, iynə və başqa 
əşyalarla icra olunur. Axır çərşənbə 
süfrəsindəki yeyilən balığın sümü-
yü ilə ilk övladın qız və ya oğlan 
olmasını, üzük ilə subayların evlənmə 
vaxtını təyin etmək fal inancların-
dandır. İlaxır çərşənbədə bir yerə 
yumurta, kömür, cövhər basdırar və 

niyyət edərlərmiş. Yumurta kömür ilə 
yazılarsa, niyyət yaxşı gələr. Sonra 
onları ərik ağacının altında basdırmaq 
lazımdır.

İlaxır çərşənbədə küsülülər barış-
malı, hamı təzə paltar geyinməli, xoş 
sözlər danışmalıdır. Bu çərşənbədə 
niyyət tutub qulaq falına çıxır, 
eşitdikləri sözlə niyyətlərini yozurlar.

Torpaq çərşənbəsində süfrələr 
daha da təmtəraqla  bəzədilir. Bəzi 
bölgələrdə aşla bərabər, dolma, 
balıq bişirilməsi vacib hesab olunur. 
Süfrəyə səməni, şamlar, şirniyyatlar, 
qoz-fındıq, bir çox çərəzlər, qovurğa  
qoyulur. Çərşənbə, bayram xonça-
sına qoyulan şirniyyatların da rəmzi 
mənaları var. Süfrəyə qoyulan qoğalı 

Günəşin, istiliyin, şəkərburanı hilalın 
– Ayın, paxlavanı isə ulduzun yerdəki  
rəmzi kimi götürmək olar. Şirniyyat-
ların süfrəyə qoyulması ilin bərəkətli, 
ruzili və şən keçməsini mənalandırır. 

Süfrəyə yeddi cür nemətin 
qoyulması müqəddəs sayılan yeddi 
rəqəmin uğur gətirəcəyinə işarədir. 
Azərbaycanın bir sıra bölgələrində 
İlaxır çərşənbənin “Yeddilərin 
bayramı” adlandırılması bununla 
əlaqəlidir. Süfrəyə qoyulan bu yeddi 
nemətin İslamdan öncə “ş”, İslamın 
qəbulundan sonra “S” hərfi ilə başla-
ması maraq doğurur. Lap qədimlərdə 
son çərşənbədə süfrəyə qoyulan 
şərbət, şabalıd, şor, şəkər, şam, şirni, 
şərab, İslamdan sonra su, süd, səməni, 
səbzə, sumaq, sarıkök, sünbül kimi 
nemətlərlə əvəzlənmişdi. 

Süfrədəki qırmızı qurşaqlı səməni 
isə öz yaşıl görkəmi ilə daha çox 
diqqət cəlb edir.  Qurşağın qırmızı 
rəngdə olması şadlığı simvolizə edir. 
Göyərdilmiş səməni yaradılışı və qa-
dın başlanğıcını ifadə edir. Belindəki 
qırmızı qurşaqla səməni gəlini də xa-
tırladır. Səməni ilə bağlı xalq arasında 
ovsun da vardır. İnsanlar səməni ov-
sunu ilə pis taleyi dəyişdirmək istəyər, 
buna sidqi-ürəkdən inanarmışlar.

Göründüyü kimi, Novruz bayra-
mı xalqın adət-ənənələrində yaşamış, 
nəsildən-nəslə miras kimi gəlib çat-
mışdır. Bu adət-ənənələri qorumaq və 
yaşatmaq hər birimizin üzərinə düşən 
öhdəlikdir. Arzu edirik ki, xalqımızla 
bərabər Novruzun da ömrü əbədi 
olsun.   

Səhər ORUCOVA, 
 BDU-nun Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatı kafedrasının 

müdiri, filologiya elmləri doktoru, 
professor

Dörd ünsür – Novruz çərşənbələri

Serj Sarkisyanın xunta rejiminə qarşı 
etiraz aksiyaları getdikcə güclənir
 � Yerevanın Azadlıq meydanında başlayan  “Ermənistan 

dövləti naminə” cəbhəsinin mitinqi Serj Sarkisyanın baş nazir 
olacağına qarşı yönəlib.  

Xatırladaq ki, martın 2-də işğalçı 
ölkənin parlamenti Ermənistanın formal 
olaraq yeni prezidentini seçib. Böyük 
Britaniyadakı sabiq səfir və iş adamı 
Armen Sarkisyanın qarşıdakı 5 il ərzində 
Serj Sarkisyanı bu postda əvəzləməsi 
nəzərdə tutulub. Aprelin 9-a Armen Sar-
kisyanın andiçmə mərasiminin keçirilməsi 
qərarlaşdırılıb.   

Ermənistanın “Jamanak am.” saytı 
bildirir ki, Armen Sarkisyan prezident 
seçilən kimi, Serj Sarkisyanla görüşüb 
və ictimaiyyət qarşısında çıxış edərək 
bildirib ki, hazırkı siyasi kursa sadiq 
qalacaq, eyni zamanda,  Dağlıq Qarabağ 
məsələsində Ermənistanın indiki mövqe-
yini müdafiə edəcək. 

“Jamanak.am” saytının ekspertinin 
fikrincə, bu, o anlama gəlir ki, erməni 
əhalisinin iqtisadi-sosial durumunda 
yaxşıya doğru heç bir müsbət dəyişiklik 
baş verməyəcək. Əhali yenə də ac-yalavac 
həyat tərzi keçirəcək. İqtidar-müxalifət  
tərəfləri bir-birini təhdid edəcək. 
Bu çəkişmələrdən yorulan əhali isə 
problemlərinin həllini istəyəcək.

“Lragir.am”  saytının məlumatına 
görə, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri  
S.Ohanyan jurnalistlərə müsahibəsində 
bildirib ki, ordudakı özbaşınalıq, 
rüşvətxorluq və digər məqamlarla bağlı 
bütün faktları məhkəmə qarşısına çıxar-
sa da, sabiq prezident Serj Sarkisyanın 
diqtəsilə ədalət bərpa edilməyib. Keçmiş 
müdafiə naziri, həmçinin Ermənistan 
ordusunda hərbi texnika, sursat və 
yanacaq çatışmazlığının mövcudluğu-
nu və bunun kökündə isə korrupsiya 
və rüşvətxorluğun dayandığını diqqətə 
çatdırıb. S.Ohanyan sonda Ermənistan 
əhalisinin bundan sonra da ölkədə yaxşıya 
doğru heç nə gözləmədiyini, insanların 
bitib-tükənməyən problemlərdən  artıq 
yorulduğunu diqqətə çatdırıb.  

Ermənistanda prezident seçkiləri 
bax, belə bir gərgin şəraitdə keçirilib. 

Seçkilərin necə nəticələnəcəyi isə hələ 
əvvəldən bəlli idi. Bu, dövlət başçısı 
S.Sarkisyanın bəyanatlarından da açıq-ay-
dın nəzərə çarpırdı. Belə ki, S.Sarkisyan 
öz uğursuz fəaliyyətini pərdələməyə 
çalışaraq, ölkənin bütün problemlərini 
Azərbaycanla bağlayır, əsassız bəyanatlar 
verirdi.  Guya Ermənistan “demokra-
tiya adası”dır və onu hər tərəfdən “pis 
ölkələr”, o cümlədən də  Azərbaycan 
əhatə edir. Qonşular bu dövlətin inki-
şafını əngəlləyir, blokadada saxlayır, 
iqtisadi tərəqqisinə maneə törədirlər... 
S.Sarkisyan bütün bunların qarşılığın-
da Azərbaycana hədə-qorxular gəlirdi. 
Əslində isə  məsələ aydın idi: S.Sarkisyan 
siyasi mövqeyinin sürətlə zəifləməsini, 
xalqının etimadını itirdiyini anladığından 
çıxış yolunu bu gün də  Ermənistanda 
daxili auditoriyanı aldatmaqda, öz işğalçı 
siyasətini pərdələməkdə, bütün günahları 
Azərbaycanın üzərinə atmaqda görür. 
Bəli, onun tez-tez Dağlıq Qarabağa 
qanunsuz səfərlər etməsi, orada erməni 
ordusunun guya misli-bərabəri olmayan 
gücü barədə, necə deyərlər, odlu-alov-
lu danışması da məhz  bir neçə gün 
bundan əvvəl saxtakarlıqla keçirilməsi 
gerçəkləşən prezident seçkilərində məhz 
Ermənistanın Böyük Britaniyadakı sabiq 
səfiri və iş adamı Armen Sərkisyanın pre-
zident seçilməsinə və özünün isə baş nazir 
olacağına hesablanmışdı.

Əslində isə erməni xalqı 
S.Sarkisyanın fitnəkarlığını yaxşı başa dü-
şür, anlayır ki, Ermənistanın demokratiya-
dan, söz azadlığından, insan haqlarından, 
ordu quruculuğundan, sosial- iqtisadi inki-
şafından belə heç bir söhbət gedə bilməz. 
Nə qədər ki, Ermənistanda S.Sarkisyanın, 
bundan sonra isə Armen Sarkisyanın 
kriminal xunta rejimi hökm sürəcək, 
regionda münaqişə davam edəcək, 
millətlər və dinlərarası münasibətlər də  
gərginləşəcək. 

Bəli, bu gün dərin sosial-iqtisadi 

böhran yaşayan Ermənistanda prezident 
seçkiləri ictimai-siyasi vəziyyətin böhran 
həddinə çatdığı, işğalçı ölkədə siyasi 
qüvvələrin bir-birini xəyanətdə ittiham 
etdiyi, hətta silahla hədələdiyi bir şəraitdə 
reallaşıb. Əlbəttə, belə vəziyyətdə ölkədə 
demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. 

Ermənistan üçün ən təhlükəli məqam 
isə əhalinin ölkədən, necə deyərlər, 
baş götürüb qaçması olacaq. Yenə də 
Ermənistandan kütləvi köç davam edəcək, 
işğalçı ölkənin blokada rejimi daha da 
sərtləşəcək, köhnə iş yerləri bağlanacaq, 
yenilərinin açılması isə xəyal olaraq 
qalacaq. Bütün bunlarla yanaşı, insanların 
dolanışığı daha da ağırlaşacaq və orduya 
çağırış problemi özünün pik nöqtəsinə 
çatacaq.  

“Lragir.am” saytı bildirir ki, artıq bu il 
yanvarın 1-dən Ermənistanda bütün zəruri 
ərzaq məhsullarının, eləcə də benzin və  
maye qazın qiymətləri  qalxıb. Bahalaşma 
ilə bağlı Yerevanda etiraz aksiyaları  keçi-
rilib. Prezident səviyyəsində Təhlükəsizlik 
Şurasının xüsusi iclası olub. Bütün bunlar 
isə yeni prezident  Armen Sarkisyanın 
vəziyyəti müsbətə dəyişmək gücündə 
olmayacağından xəbər verir.  

“Lragir.am” “İrs” müxalifət par-
tiyasının sədri Armen Martirosyana 
istinadən xəbər verir ki, Yerevanın 
Azadlıq meydanında “Ermənistan dövləti 
naminə”  itaətsizlik aksiyaları ölkəni 
böhran vəziyyətinə salan hakim reji-
min dəyişdirilməsinə yönələcək və bu 
mübarizə qalibiyyətlə başa çatana kimi 
davam edəcək. 

Sonda  “Jamanak.am” saytının bir 
məlumatına da diqqət yetirək. Prezident 
seçkilərindən sonra Avropadakı erməni 
lobbisi ilə Ermənistan hakimiyyəti 
arasında da gərginlik artmağa başla-
yıb. Lobbi aprelin 9-da prezidentlikdən 
baş nazirliyə “sıçrayış” eləməklə 
hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa hazır-
laşan Serj Sarkisyanın Ermənistanı tam 
olaraq nəzarət altına almasından narahat-
lığını ifadə edib.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

ATƏT Parlament Assambleyasının 
sədri Xarici İşlər Nazirliyində olub

 � Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT 
Parlament Assambleyasının sədri Georgi Tseretelinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, görüşdə ATƏT 
Parlament Assambleyası ilə Azərbaycan 
arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 
edilib, konstruktiv dialoq və anlaşma ruhun-
da əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi 
vurğulanıb. 

Georgi Tsereteli martın 13-də ATƏT 

Parlament Assambleyasının İpək Yoluna 
Dəstək Qrupunun ilk beynəlxalq sessiya-
sının Bakıda keçirilməsinin əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsinə əsaslı töhfə verəcəyinə 
əminliyini bildirib. O, Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin ATƏT Parlament 
Assambleyasının işində fəal iştirakını 
və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün 

təşəbbüslərlə çıxış etməsini təqdir edib. 
Söhbət zamanı ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə aparılan danı-
şıqlar prosesi haqqında fikir mübadiləsi 
aparılıb. Elmar Məmmədyarov vurğu-
layıb ki, güc tətbiq edərək dövlətlərin 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
dəyişdirilməsi cəhdləri qəbuledilməzdir. 
Nazir Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının müvafiq qətnamələri, Helsinki Ye-
kun Aktı əsasında Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyü və suve-
renliyi çərçivəsində həll edilməli olduğunu 
vurğulayıb. 

Görüşdə Azərbaycanda qarşıdan 
gələn prezident seçkilərinə də toxunulub. 
Elmar Məmmədyarov seçkilərin azad, 
ədalətli, şəffaf və demokratik şəkildə 
keçiriləcəyini və Azərbaycan xalqının 
iradəsini əks etdirəcəyini vurğulayıb. O, 
seçkilərin keçirilməsi üçün hazırlıq işlərinin 
peşəkar şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən aparıldığını diqqətə çatdırıb. 

Georgi Tsereteli ATƏT-in Parlament As-
sambleyasının qərəzsiz və neytral mövqedən 
çıxış edərək seçkiləri müşahidə edəcəyini 
qeyd edib. 

Görüşdə Azərbaycan və ATƏT PA 
arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri, 
ATƏT-in gündəliyində duran məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

AZƏRTAC

Təlimlərdə iştirak edən qoşunlar əməliyyat 
təyinatı rayonları istiqamətində hərəkət edir

 � Genişmiqyaslı təlimlərin planına əsasən, həyəcan siqnalı ilə 
qaldırılan qoşunlar, komanda idarəetmə məntəqələri, döyüş və ehtiyat 
hərbi hissələri əməliyyat təyinatı rayonları istiqamətində hərəkət edir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, qoşunların idarə 
edilməsi tələblərə uyğun olaraq gizli və ope-
rativ şəkildə həyata keçirilir. Şəxsi heyətin 
və hərbi texnikanın bütün hərəkəti komen-

dant xidməti tərəfindən tənzimlənir.
Təlimin hazırkı mərhələsinin şərtlərinə 

uyğun olaraq qoşunlar nəzərdə tutulan 
tədbirləri icra edir.

13 mart 2018-ci il, çərşənbə axşamı8


