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“Azərelektrikşəbəkətikinti” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

29 aprel 2022-ci il saat 14.00-da 
“Azərelektrikşəbəkətikinti” ASC səhmdarlarının 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2021-ci ilin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin yekunlarına dair idarə heyətinin 
hesabatı.

2. Cəmiyyətin ləğv olunması.
3. Cəmiyyətin ləğv olunması ilə əlaqədar 

Ləğvetmə komissiyasının (təsviyəçinin) təyin 
edilməsi və ona müvafiq səlahiyyətlərin 
verilməsi.

4. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə aid sənədlərlə 

cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda tanış olmaq 
mümkündür.

COVID–19 pandemiyası ilə əlaqədar 
peyvənd, immunitet sertifikatı və ya COVID–19 
virusuna yoluxmamaq barədə testin nəticələrini 
təqdim etməyən şəxslər iclasda iştirak edə 
bilməzlər.

Yığıncaqda iştirak etmək üçün gələn 
şəxslərin qeydiyyatı saat 12.00-dan 14.00-a 
kimi aparılacaqdır.

Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti 
təsdiq edən sənədlə (vəkil olunmuş 
nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş etibarnamə 
və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı 
vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Rövşən 
Cəfərov küçəsi 17.

İdarə heyəti

E L A N
“Göyçay Broyler” MMC-yə məxsus  

(VÖEN-6000227671) mühasibat və digər uçot 
sənədləri 2022-ci il martın 1-də Göyçay ra-
yon məhkəməsinin yaxınlığında, taksi xidməti 
göstərən ağ rəngli dövlət nömrə nişanı məlum 
olmayan “Vaz 2106” markalı avtomaşında qal-
mışdır. Həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibindən, 
eləcədə bu sənədləri tapan şəxslərdən onları 
“Göyçay Broyler” MMC-nin Göyçay rayonu, 
Mirzəhüseynli kəndində yerləşən inzibati binası-
na təqdim etməyi xahiş edirik. Sənədləri təqdim 
edən şəxs yüksək məbləğdə mükafatlandırıla-
caqdır. 

Səməd Novruzov, əlaqə  telefonu-  
055-210-45-61.

Sərdar Berdiməhəmmədov 
Türkmənistanın yeni prezidenti seçilib

Türkmənistanın hazırkı 
Prezidenti Qurbanqulu 
Berdiməhəmmədovun 
oğlu, 40 yaşlı Sərdar 
Berdıməhəmmədov ölkənin 
yeni prezidenti seçilib. 
Türkmənistan Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının 
(MSK) məlumatına görə, 
Sərdar Berdiməhəmmədov 
seçicilərin 72,97 faizinin 
səsini qazanıb. Məlumatı 
TASS verib. 

Martın 12-də Türkmənistanda ke-
çirilmiş prezident seçkilərində ümumi 
seçicilərin 97,17 faizi iştirak edib. Prezi-
dent kürsüsü uğrunda mübarizə aparmış 
digər 8 namizəd aşağıdakı kimi səs qa-
zanıb: Lebap vilayətinin maliyyə-iqtisadi 
orta peşə məktəbinin direktoru Perhat 
Begencov 2,02, Marı vilayəti başçısı-
nın müavini Ağacan Bəymıradov 7,22, 
Türkmənistanın Səhiyyə və Tibb Sənayesi 
Nazirliyinin “Avaza” sanatoriyasının Baş 
həkimi, Türkmənistan Məclisinin deputatı 
Berdıməmməd Qurbanov 2,22, “Vepaly 
gurluşyk” Tikinti Şirkətinin direktoru Baba-
mırat Meredov 1,08, Türkmənistan Dövlət 

Bədən Tərbiyəsi və İdman İnstitutunun 
elmi işlər üzrə prorektoru Xıdır Nunnayev 
11,09, Türkmənistan Demokratik Parti-
yasının Daşoğuz vilayətinin Saparmurat 
Türkmənbaşı adına rayon Komitəsinin 
sədri Maksat Odeşov 1,15, Axal vilayəti 
Babadayxan Rayonu Sanitar-Epidemioloji 
Xidmətinin rəisi Maksatmırat Ovezgeldiyev 
1,16, Dövlət Energetika İnstitutunun “Bərpa 
olunan Enerji Mənbələri” Elmi-İstehsalat 
Mərkəzinin direktoru Kakageldi Sarıyev 
1,09 faiz. 

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Polşa “Abrams” 
tankları alır 

 ABŞ Polşaya M1A2 Abrams tanklarının 
satışına razılıq verib.

Polşa ordunun müasir silahlarla təchizatını daha da 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə yeni tanklar, mühəndis maşınları, 
simulyatorlar və döyüş sursatları alacaq.

Birləşmiş Ştatlar eyni zamanda 13,9 mindən çox M830A1 
kumulyativ mərmi, 6,900 XM1147 proqramlaşdırıla bilən 
mərmi və naməlum sayda KE-W A1 alt kalibrli mərmilərin 
satışını təsdiqləyib.

Polşa Müdafiə Nazirliyinin silahlanma departamentinin 
sözçüsü Kşiştof Platek vurğulayıb ki, Abrams tankları DM63A1 
də daxil olmaqla yeni sursatlarla sertifikatlaşdırılmalıdır. Bu 
sursat Polşanın Leopard 2PL və Leopard 2A5 tanklarının 
arsenalına daxildir.

“Xalq qəzeti”

Xocasən qəsəbəsində  
4000 ağac əkilib

Yaz ağac əkini mövsümündə keçirilən genişmiqyaslı ağacəkmə 
tədbirlərinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları da 
qoşulub. 

Torpaq çərşənbəsi günündə keçirilən 
ağacəkmə zamanı Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
nümayəndələrinin, ekokönüllülərin iştirakı 
ilə Xocasən qəsəbəsi ərazisində Abşeron 
yarımadasının iqliminə uyğun 4000 ədəd 
Eldar şamı və zeytun ağacı əkilib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda türkcələrin dialekt və 
şivələrinin fonetik, leksik və qrammatik 
yaxınlığı, oxşar və fərqli cəhətləri barədə 
kifayət qədər sanballı əsərlər yazılmış-
dır ki, bu monoqrafiyada da onların 
bəziləri təhlil süzgəcindən keçirilmişdir. 
Bütövlükdə, monoqrafiyada türk dillərinin 
(oğuz və qıpçaq qrupu) dialektlər sistemi 
araşdırılır, ortaq dialektoloji vahidlər, 
onların arealları linqvistik baxımdan təhlil 
edilir, bu dil vahidlərinin leksik, seman-
tik qrammatik strukturu, konseptual 
məna tutumu, oxşar və fərqli cəhətləri 
müqayisəli-tarixi tədqiqata cəlb edilir.

Dialektoloji vahidlərdə dilin bir çox 
arxaikləşmiş, hətta ölmüş hesab edilən 
qədim reliktləri qorunub saxlanılır. Həmin 
ünsürlərin türk dilləri ailəsinə daxil olan 
dillərdə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi 
mövzunun aktuallığını təmin edir. Dia-
lektoloji vahidlər mənsub olduğu xalqın 
dilini, tarixini, etnoqrafiyasını, məişətini, 
təsərrüfat həyatını, məskunlaşdıqları 
ərazinin xarakterik cəhətlərinin müəyyən 
edilməsində əsas amil olduğu üçün 
də mövzu aktualdır. Mahirə xanımın 
bu əsərində türk dillərinin ədəbi dillərə 
inteqrasiyasında əsas rol oynayan 
dialektləri müəyyənləşdirilir və bununla 
qədim türk protodilləri rekonstruksiya 
edilir. 

Bir türkoloq gözü ilə əsərə diqqət 
yetirdikcə aşağıdakı yeniliklərlə rastlaşı-
rıq: türk dillərinin dünya dilləri sırasında 
yerinin dəqiqləşdirilməsi; türk xalqla-
rının tarixi və inkişaf mərhələlərinin 
təsnifatına yeni elmi baxış; türk dillərinin 
dialekt bölünməsi və dialekt sözlərinin 
müxtəlif ədəbi dillərə inteqrasiyası; türk 
dillərinin fonetik, leksik və morfoloji 
xüsusiyyətlərini oğuz və qıpçaq qrupu 
dilləri üzrə şərhi; türk dillərinin dialekt 
bölünməsinin, türk xalqlarının tarixi və 
inkişaf mərhələlərinin təsnifatına yeni 
elmi baxış. Mahirə Hüseynova mo-
noqrafiyada ümumtürk dilləri dialekt 
və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyasını 
müəyyənləşdirməklə qohum dillərin 
dialektlərinin istiqaməti və bölümlərini 
müəyyənləşdirmiş və türkcələrin 
dialektlərinin ədəbi dilə inteqrasiyasında 
dominant dili rolunu dəqiqləşdirmişdir.

600 səhifəyə yaxın bu monoqrafiya 
7 fəsildən ibarətdir. Monoqrafiyanın 
“Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk 
dilləri dialekt və şivələrinin müqayisəli 
aspektdə tədqiqi məsələləri” adlı I 
fəslində göstərilir ki, Azərbaycanda 
dialektologiyanın tədqiqinə keçən 
əsrin 20–30-cu illərində başlanılmışdır. 
Əvvəlcə dialektoloji materialın toplanma-
sına start verilmiş, sonra isə dialekt və 
şivələrdən yığılmış materiallar fonetik, 
leksik, qrammatik, struktur-semantik, 
sintaktik yöndən müqayisəli tarixi metod 
müstəvilərində araşdırmaya cəlb edil-
mişdir. 

İstər Azərbaycan, istərsə də ümum-

türk dilləri dialekt və şivələrinin qarşı-
lıqlı inteqrasiyası tarix boyu müxtəlif 
mərhələlərdən keçmiş, hazırda həm 
Azərbaycanda, həm də türkdilli xalqlarda 
dialektoloji tədqiqatların istiqamətləri 
genişlənməkdədir və bu sahədə 
Azərbaycanda görülən işlər vüsət almaq-

dadır. Bunlardan biri də Mahirə xanımın 
yeni monoqrafiyasıdır. 

I fəsildə Məmmədağa Şirəliyevin, 
Ağamusa Axundovun, Tofiq Hacıyevin, 
Fərhad Zeynalovun, Həsən Mirzəyevin, 
Elbrus Əzizovun, Bayram Əhmədovun, 
İsmayıl Kazımovun, Məhərrəm 
Məmmədlinin, Hüseyn Əsgərovun, 
Əzizxan Tanrıverdinin, Buludxan 
Xəlilovun və Kamil Bəşirovun xidmətləri 
üzə çıxarılır və onların bu sahədə 
yaradıcılıq fəaliyyətinin əsas cəhətləri 
təhlil olunur. Əsərdə yeri gəldikcə 
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinə 
məxsus sözlərin qohum türk dillərinin 
leksik vahidləri ilə müqayisəli-tipoloji 
xüsusiyyətləri, oxşar və fərqli cəhətləri 
də tədqiq olunur.

Monoqrafiyanın “Ümumtürk dilləri 
dialekt və şivələrinin qarşılıqlı in-
teqrasiyası” adlı II fəslində Mahirə 
Hüseynova belə hesab edir ki, dilin 
dialekt bölünməsi (üzvlənməsi), onun 
təkamülündə meydana çıxan innova-
siya (dilin ilkin formalarının dəyişməsi) 
hallarının müəyyənləşdirilməsi, eləcə 
də konkret bir dilin başqa yaxın qohum 
dillərlə ortaq və ayrılan xüsusiyyətlərini 
geniş və hərtərəfli tarixi-dialektoloji 
tədqiqat nəticəsində mümkündür. Kitab-
da dialekt inteqrasiyasına yönələn elmi 
münasibətin istiqamətləri və cəhətləri 

doğru-düzgün şəkildə müəyyənləşdirilir. 
Monoqrafiyanın “Türkcələrin dia-

lekt bölünməsi” adlı III fəsli geniş və 
əhatəlidir. Professor Mahirə Hüseyno-
va bu fəsildə türk, Azərbaycan, qırğız, 
qumuq, dolqan, yakut, kaşqar, krım-
tatar, özbək, karnim, sor, tosular, tuva, 
kazan-tatar, başqırd, altay, zakas, çuvaş, 
türkmən, qaqauz, axıska, qazax, qara-
qalpaq, noqay, qaraçay-balkar, uyğur 

və zalar dillərinin dialektlərini təsnif edir. 
Bütün bunlar da göstərir ki, araşdırmaçı 
ümumtürk dilləri dialekt və şivələri, eyni 
zamanda, bunların qarşılıqlı inteqrasiya-
sı ilə bağlı bütün problemləri öyrənməyi 
qarşısına məqsəd qoymuş və olduqca 
böyük məsuliyyət tələb edən tədqiqat 
işinin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir. 

Professor Mahirə Hüseynova mo-
noqrafiyanın “Fonetik xüsusiyyətlər” 
adlı IV fəslində ümumtürk dillərinin 
dialekt və şivələrində saitlərin fonema-
tik xüsusiyyətlərini, sait səs keçidlərini, 
diftonqlaşmanı, ahəng qanununu, 
protezanı, saitlərin düşümünü, samit səs 
keçidlərini, “n-z” samit münasibətlərini, 
“n” samitinin ədəbi dillərdə, dialektlərdə 
səslənmə variantlarını, assimliyasiya, 
dissimliyasiya və metateza hadisələrinin 
oxşar və fərqli cəhətlərini izləyir və 
mükəmməl elmi nəticələr əldə edir. 
Alimin təhlil prinsipi, sadəcə olaraq, çox-
larına nəsib olmayan etibarlılıqdır. 

Bütün bunlar da onu deməyə əsas 
verir ki, Mahirə xanım bir türkoloq kimi 
ümumtürk dillərinin dialekt faktlarına 
çox böyük hörmət və ehtiramla yanaşan 
dəyərli mütəxəssislərimizdən biridir. O, 
tədqiqata cəlb etdiyi hər bir nümunəni 
dərindən araşdırır, hər bir fonetik 
hadisənin spesifik xüsusiyyətlərinə 
ehtiyatla yanaşır. Dilçi alim sözçülüyə, 

mövzudan kənara çıxmaq hallarına yol 
vermir və irəli sürdüyü müddəalarla oxu-
cuları inandırır. 

Monoqrafiyanın “Morfoloji 
xüsusiyyətlər” adlı V fəsli də xüsusi 
maraq doğurur. Tədqiqatçı bu fəslin 
ayrı-ayrı bölmələrində hal, mənsubiyyət, 
kəmiyyət kateqoriyalarının, əvəzliklərin, 
feli sifət şəkilçilərinin, feli bağlama və 
məsdər şəkilçilərinin, inkarlıq kateqoriya-

sının morfoloji göstəricilərinin, zərflərin 
ümumtürk dillərinə qarşılıqlı inteqrasi-
yasından danışır. Morfoloji səviyyədə 
alimin düşüncələri müəyyən suallara da 
bütün aydınlığı ilə cavab vermək gücünə 
malikdir.

Kitabın VI fəsli “Leksik xüsusiyyətlər” 
adlanır və bu fəsil 9 bölməni əhatə edir. 
Müəllif ayrı-ayrı bölmələrdə Azərbaycan 
dialekt və şivələrində mövcud olan 
müxtəlif peşələrlə bağlı leksik vahidləri, 
tayfa, nəsil adlarını bildirən sözləri, 
qohumluq münasibəti bildirən sözləri, 
təsərrüfat terminlərini toy mərasimi 
leksikasını, yemək və içki adlarını, 
xalq danışıq coğrafi terminlərini, atçı-
lıq təsərrüfatına aid sözləri, onomastik 
vahidləri ümumtürk dillərinin dialekt və 
şivə materialları ilə müqayisə etmiş, 
tutuşdurmuş, türkologiya, həmçinin 
tarixi dialektologiya ilə bağlı orijinal elmi 
nəticələr əldə etmişdir. 

Monoqrafiyanın VII fəslində (“Bədii 
əsərlərin, tarixi sənədlərin dilində 
dialektizmlər və onların ümumtürk 
dillərinə qarşılıqlı inteqrasiyası”) leksik 
səviyyədə inteqrasiya bir qədər praktik 
səciyyə daşıyır. Belə ki, Mahirə xa-
nım bədii əsərlərdən, tarixi sənədlərin 
dilindən topladığı dialekt materiallarını 
sistemləşdirir və belə bir elmi tezis 
irəli sürür ki, bugünkü türk xalqlarının 
dialektlərinin və eyni zamanda, onların 
tarixi-etnik, genetik köklərinin dərindən 
öyrənilməsində saysız-hesabsız leksik 
vahidlər mühüm rola malikdir. Ümumtürk 
dillərinin leksik bazasına söykənməklə 
qohum dillərin dialektlərində müşahidə 
olunan inteqrasiya hallarını üzə çıxar-
maq mümkündür. Mahirə xanım mo-
noqrafiyada olduqca maraqlı nəticələr 
də əldə etmiş və onları aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmışdır. 

1. Azərbaycanda aparılmış tədqiqat 

işlərində dialekt və şivə materialları qo-
hum dillərin dialekt materialları ilə tutuş-
durulmuş, müqayisə edilmiş, mövqeləri 
müəyyənləşdirilmiş, türkcələrin ədəbi 
dillərində və ya dialektlərində fonetik, 
morfoloji, leksik, qrammatik imkanların 
aşkarlanmasına baxmayaraq bütün 
bunlar, demək olar ki, sistemli xarakter 
daşımır, pərakəndə bir vəziyyətdədir. 
Bu tədqiqat işləri, mənbələr olmasay-

dı, tərəfimizdən aparılan araşdırma 
da solğun və bəsit görünərdi. Başqa 
sözlə desək, türkcələrin ədəbi dilləri və 
ya dialektlərinin qarşılıqlı inteqrasiya 
məsələlərinin dərindən aydınlaşdırılma-
sında bu mənbələr olduqca dəyərli elmi 
faktlar verir.

 2. Ümumtürk dilləri və ya dialekt 
və şivələrinin inkişafını şərtləndirən, 
eyni zamanda, sürətləndirən və müa-
sir durumuna ciddi təsir göstərən ən 
önəmli problemlərdən biri inteqrasiya 
məsələlərinin dərindən tədqiq olunma-
sıdır ki, bununla da qədim türklərin söz 
yaradıcılığının ən mühüm cəhətlərini 
meydana çıxarmaq mümkündür.

 3. Ümumtürk dilləri dialekt və 
şivələrinin ayrı-ayrılıqda təsnifi 
prinsiplərinin verilməsi və ya 
müəyyənləşdirilməsi qohum dillərin 
müqayisə predmeti üçün əlverişli 
imkanlar yaradır. Müasir türk dillərinin 
dialektlərinin təsnifi ümumi xarakter 
daşıyır və bunların əksəriyyətində 
coğrafi prinsipə üstünlük verilir. Türk, 
qaqauz, qazax, qırğız, qaraqalpaq, Altay, 
tatar, uyğur dialektlərində olduğu kimi, 
Azərbaycan dilçiliyində də dialektoloji 
tədqiqatların ilkin dövrlərində coğrafi 
prinsip əsas götürülmüşdür.

 4. Bugünkü türk xalqlarının ədəbi 
dillərini və ya dialektlərini və eyni zaman-
da, onların tarixi-etnik-genetik köklərinin 
dərindən öyrənilməsində saysız-he-
sabsız leksik vahidlər də mühüm rola 
malikdir və ümumtürk dillərinin leksik 
bazasına söykənməklə qohum dillərin 
dialekt və şivələrində müşahidə olunan 
inteqrasiya hallarını üzə çıxarmaq müm-
kündür. 

5. Klassik və müasir Azərbaycan 
söz sənətkarlarının əsərlərində 
dialektizmlər bu və ya digər məqsədlər 
üçün işlədilir ki, ədiblər real şəraiti təsvir 

edərkən, üslubi əlvanlıq yaradarkən, 
təkrara yol verməmək üçün belə nitq 
vahidlərinə müraciət etməli olmuşdur. 
Bədii əsərlərdə və poetik örnəklərin, 
tarixi sənədlərin dilində əksini tapan 
dialektizmlərin qohum dillərin faktla-
rı ilə tutuşdurma, müqayisə yolu ilə 
öyrənilməsi də aktuallıq kəsb edən 
məsələlərdəndir. 

 6. Tarix boyu qohum türk xalqları 
daha çox öz sözlərinə, özlərinin lüğət 
tərkibinə arxalanmış, tarixin müxtəlif 
dövrlərində baş verən uzunmüddətli 
ayrılmalar onların fonetik sisteminə də 
təsirsiz ötüşməmiş, dialekt və şivələrində 
əsaslı fərqlərin meydana çıxmasına 
səbəb olmuşdur. Bizim tədqiqat işimizdə 
ümumtürk dilləri dialekt və şivələrində 
mövcud olan fonetik hadisə və qanun-
lar hərtərəfli şəkildə çözülür, fonetik 
hadisələrin tarixi-genetik inkişaf prosesi 
dərindən izlənilir. 

7. Ümumtürk dilləri və ya 
dialektlərinin morfem sistemi də 
rəngarəngdir və özlərinə məxsus 
mövqelərə malikdir. Bir morfoloji 
göstərici ədəbi dildə işləndiyi halda, 
digərində dialektal səciyyə kəsb edir ki, 
bütün bunları qohum dillərin materialları 
əsasında müqayisəli şəkildə təhlil etmək 
inteqrasiya məsələlərinin aşkarlanma-
sında açar rolunu oynayır. 

Beləliklə, professor Mahirə Hü-
seynovanın “Ümumtürk dilləri dialekt 
və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyası” 
monoqrafiyası türkcələrin möhkəm dil 
əlaqələrinin yeni müstəvidə öyrənilməsi 
baxımından türkologiyamızın nailiyyəti 
hesab edilə bilər.

Nadir MƏMMƏDLİ,  
AMEA Dilçilik İnstitutunun  

baş direktoru, professor

Yeni kitablar

Ümumtürk dilləri dialekt və 
şivələrinin öyrənilməsinə dəyərli töhfə

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra türkoloji düşüncəni 
məşğul edən bir çox problemlər meydana çıxmışdır və bunlardan biri 
də ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiyası 
məsələsidir. Geniş və çoxcəhətli problemləri özündə ehtiva edən 
bu məsələ tanınmış dilçi alim, filologiya elmləri doktoru, professor 
Mahirə Hüseynovanı da dərindən düşündürmüş və o, 2020-ci ildə nəşr 
etdirdiyi “Ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqra-
siyası” adlı monoqrafiyasında planlaşdırılmış tədqiqat istiqamətlərinə 
görə ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edən dəyərli bir mənbə yarada 
 bilmişdir. 

Novruz bayramı ərəfəsində hərbi 
qulluqçularla görüşlər keçirilib

Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan Ordusuna mənəvi dəstək 
məqsədilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrdə hərbi 
qulluqçularla görüşlər keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Həzi 
Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət 
Mərkəzinin və “Nar” mobil operatorunun 
təşkilatçılığı ilə keçirilən bayram tədbirində 
çıxış edənlər Vətənin keşiyində duran 
əsgərlərimizi torpaq çərşənbəsi və qarşı-
dan gələn Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edib, onlara gələcək xidmətlərində 

uğurlar arzulayıblar.
Sonra hərbi qulluqçulara hədiyyələr 

və bayram sovqatı təqdim edilib, hərbi 
hissənin ərazisində müxtəlif növ ağaclar 
əkilib.

Tədbir tonqallar ətrafında Həzi Asla-
nov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət 
Mərkəzinin yaradıcı kollektivinin konsert 
proqramı ilə davam edib.


