
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 12-də Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İrfan Siddiqin
etimadnaməsini qəbul etmişdir.

Səfir İrfan Siddiq fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.
İrfan Siddiq etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

*    *    *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 12-də Sudan Respublikasının

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mohamed Elias Mohamed əl-Haqın etimadnaməsini
qəbul etmişdir.

*    *    *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 12-də Bakının Sabunçu

rayonundakı 252 və 80 nömrəli orta məktəblərin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonrakı vəziyyəti
ilə tanış olmuşdur.

*    *    *
Sentyabrın 12-də Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının açılışı

olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər.
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    Sentyabrın 12-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində elm və təhsil müəs-
sisələrində qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar
müşavirə keçirilmişdir.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov müşavirəni açaraq de-
mişdir: “Elm və təhsilin inkişafı hər bir ölkədə
prioritet sahədir. Çünki yüksəktəhsilli və
geniş dünyagörüşə malik vətənpərvər gənclərin
yetişdirilməsi ölkənin gələcəyini təmin edir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizə
rəhbərliyi dövründə elm və təhsilin inkişafını,
ixtisaslı kadrların hazırlanmasını, vətənpərvər

gəncliyin formalaşdırılmasını daim diqqət
mərkəzində saxlamışdır. Bu gün ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən də bu sahəyə
xüsusi diqqət yetirilir. Həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində hər il ali təhsil müəssisələrinə
qəbul olunan və xaricdə təhsil almağa gön-
dərilən tələbələrin sayı artır, ölkəmizdə müxtəlif
elm sahələri yaradılır, elmin iqtisadiyyata
tətbiqi genişləndirilir. Bütün bunlar isə elm
və təhsil sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin
əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsini,
bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin müəyyən
edilməsini tələb edir”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil
naziri Piri Nağıyev, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin rektoru Saleh Məhərrəmov,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru
Oruc Həsənli elm və təhsil müəssisələrində
həyata keçirilən tədbirlər və qarşıda duran
vəzifələr barədə çıxış etmişlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi
inkişaf naziri Famil Seyidov, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri Asəf Məmmədov və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrolo-
giya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Malik Rzayev müzakirə olunan məsələ ilə

bağlı məlumat vermişlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirədə
çıxış edərək demişdir: “Muxtar respublikada
təhsil sahəsində ardıcıl tədbirlər görülür.
Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilir. Onlar ən müasir informa-
siya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin
olunurlar. Bütün bunlar onun üçündür ki,
təhsil daha səmərəli idarə olunsun, təhsil
bazası daha da möhkəmləndirilsin, məktəbli
və gənclərin ən qabaqcıl təhsilə yiyələnmə-
lərinə əlverişli şərait yaradılsın”.

    Ali Məclisin Sədri aidiyyəti təşkilatlara
konkret tapşırıqlar verərək demişdir: “Yara-
dılanların müqabilində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə
Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəh-
bərləri tədris prosesinin qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş standartlara uyğun qurul-
masını təmin etməlidirlər. Professor-müəllim
heyəti pedaqoji etika normalarına riayət
etməli və müəllim nüfuzunu yüksək tutmalıdır.
Təhsil müəssisələrinə kompüterlər, elektron
lövhələr verilir, yeni fənn kabinələri yaradılır,
bir sözlə, təhsil müəssisələri müasir infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə
təmin olunurlar. Buna baxmayaraq, şagird,
tələbə və müəllimlərin informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarından, elektron löv-
hələrdən və digər texniki vasitələrdən sərbəst
və səmərəli istifadələri tələb olunan səviyyədə
deyil. Bu sahəyə nəzarət gücləndirilməli,
təlim prosesinin qabaqcıl texnologiyalar və
yeni təlim üsullarına uyğun qurulması təmin
olunmalıdır. Bununla yanaşı, müəllimlərin
ixtisas, elmi-pedaqoji səviyyələrini və peşə
biliklərini mütəmadi olaraq artırmaları diq-
qətdə saxlanılmalıdır. Bəzi müəllimlər öz
üzərlərində çalışmırlar. Onlar müasir təlim
metodlarından istifadə edə bilmir, dərslərə

xüsusi hazırlaşmır, məlumat üçün əlavə mən-
bələr axtarmırlar. Belə halların aradan qal-
dırılması üçün müəllimlərlə sistemli iş apa-
rılmalı, onların hazırlıq səviyyəsinin artırılması
nəzarətə götürülməlidir”.
    Qeyd olunmuşdur ki, kitab mütaliəsinə
marağın artırılması məqsədilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında ardıcıl tədbirlər görülür.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında,
Ali Məclisin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində,
Naxçıvan Dövlət Universitetində və Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Nax-
çıvan Bölməsində elektron kitabxanalar, eləcə

də Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzində audio və
elektron kitabxana xidməti yaradılmışdır.
Buna baxmayaraq, alim və tədqiqatçılar,
müəllim, tələbə və şagirdlər yaradılan elektron
və ənənəvi kitabxanalardan lazımi səviyyədə
istifadə etmirlər. Bu, aid təhsil və elm müəs-
sisələrinin rəhbərlərini düşündürməlidir. Mü-
taliə olmadan elmi-tədqiqat işlərinin əhatə
dairəsini genişləndirmək, tədqiqatçı dünya-
görüşünü artırmaq mümkün deyil. Ona görə
də çalışıb, ilk növbədə, təhsil müəssisələrində
mütaliə mədəniyyətini gücləndirməliyik.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Təhsil müəs-
sisələrində şagird və tələbələrdə fəal vətən-
daşlıq mövqeyinin formalaşdırılması, onların
vətənpərvərlik və Azərbaycançılıq ruhunda
tərbiyə edilməsi sahəsində də fəaliyyət artı-
rılmalıdır. Şagird və müəllimlərin fiziki sağ-
lamlığının təmin olunması məqsədilə təhsil
müəssisələrində bədən tərbiyəsi və idman
dərslərinin təşkili ciddi nəzarətə götürülməli,
bu dərslərdə idman geyim formalarına əməl
olunmalıdır. Bugünkü gənclərin xarici dil
bilməsi olduqca vacibdir. Təhsil müəssisə-
lərində xarici dillərin tədrisi səviyyəsinə nə-
zarət gücləndirilməlidir. Bununla yanaşı, is-
tedadlı şagirdlərin və tələbələrin üzə çıxarıl-
ması məqsədilə də zəruri tədbirlər görülməli

və onlar üçün lazımi şəraitin yaradılmasına
diqqət artırılmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri nizam-intizam olmayan
yerdə təhsilin səviyyəsindən danışmağın müm-
kün olmadığını bildirərək demişdir ki, müəllim,
şagird və tələbələrin dərsə davamiyyətinə, ni-
zam-intizama əməl etmələrinə ciddi nəzarət
olunmalı, tələbkarlıq artırılmalıdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi, ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin rəhbərləri
təhsil müəssisələrində təhsil alan və təhsil
verənlərin müəyyən olunmuş geyim forma-
sından düzgün istifadəsini təmin etməli, bu

işlə şəxsən məşğul olmalıdırlar. İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi təhsil müəssisələrinin geyim forma-
larına olan tələbatını müəyyənləşdirməli, qəbul
edilmiş formada şagird, tələbə və müəllimlər
üçün keyfiyyətli parçadan geyim dəstlərinin
hazırlanmasını və münasib qiymətə satışını
təmin etməlidir. Rayon icra hakimiyyətləri
məktəbli geyim formalarının kəndlərdə yara-
dılmış xidmət mərkəzlərində satışına nail ol-
malıdırlar. Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsi məktəbli, tələbə
və müəllim geyim formalarının keyfiyyət gös-
təricilərinin müasir standartlara uyğunlaşdı-
rılmasına nəzarəti artırmalıdır. Valideyn hi-
mayəsindən məhrum olmuş uşaqların da mək-
təbli ləvazimatları ilə təminatı diqqət mərkə-
zində saxlanılmalı, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi, şəhər və rayon icra ha-
kimiyyətləri valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqları pulsuz məktəbli geyimləri və
məktəbli ləvazimatları ilə təmin etməlidirlər.
    Bildirilmişdir ki, ali və orta ixtisas təh sili
müəssisələri müvafiq ixtisaslar üz  rə təd ris və
tədris-metodik ədəbiyyatla     rın hazır lanmasına
diqqəti artırmalıdırlar. Təh sil sahəsində bey-
nəlxalq təcrübənin öy  rə   nil  məsi baxımından
elmi əlaqələrin ya radıl  ması da diqqətdə sax-
lanılmalıdır. Müəllim və tələbə mübadiləsi,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 
müşavirə keçirilmişdir
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  Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Sıravi və Kiçik Rəis Heyəti
Hazırlayan Məktəbinin məzun-
larının 2013-cü ilin ikinci bu-
raxılış qrupunun andiçmə mə-
rasimi keçirilmişdir.

     Əvvəlcə Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət himni səsləndirilmişdir.
    Məktəbin rəisi səlahiyyətlərini
icra edən polis polkovnik-leytenantı
Fariz İsmayılov şəxsi heyətin peşə,
mənəvi və fiziki hazırlığının artı-
rılması məqsədilə komandir-müəllim
heyəti tərəfindən həyata keçirilmiş
tədbirlər və bu sahədə əldə olunan
uğurlu nəticələr barədə məlumat
vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bu
gün and içən 32 gənc polis nəfəri
daxili işlər orqanlarında xidmətə
başlayacaqlar.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında daxili işlər orqanlarının fəa-
liyyətinin beynəlxalq standartlara
uyğun qurulması, maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi, şəxsi
heyətin sosial müdafiəsinin daha
da yaxşılaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərdən danışan

Fariz İsmayılov xidməti fəaliyyətin
beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılmasına yönəlmiş tədbirlərin
uğurla davam etdirilməsinin hər bir
polis əməkdaşı tərəfindən minnət-
darlıqla qarşılandığını bildirmiş,
məzunları təbrik etmişdir.
    Məktəbin məzunu Orxan İsma-
yılov çıxışında bu günü ilkin hazırlıq
kursunu başa vurmuş məzunların
həyatında əlamətdar hadisə kimi
dəyərləndirərək demişdir ki, “Azər-
baycan xalqına xidmət edirəm” de-
məklə polis əməkdaşı həm təmsil
etdiyi dövlətin, həm də onun və-

təndaşlarının müdafiəsini təmin edir.
İnsanların hüquqlarını qorumaq şə-
rəfdir, lakin bu, şərəfli olduğu qədər
də məsuliyyətli və çətin bir peşədir.
Çıxışının sonunda Orxan İsmayılov
polis peşəsinə aid nəzəri bilikləri
onlara öyrədən məktəbin zabit və

müəllim heyətinə məzunlar adından
minnətdarlığını bildirmişdir.
    Mərasimdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası daxili işlər na-
zirinin müavini, polis general-mayoru
Səbuhi Novruzov məzunları təbrik
etmiş, onlara gələcək fəaliyyətlərində
müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.
    Sonra andiçmə mərasiminə baş-
lanmış, məzunlar təntənəli şəkildə
polis andı içmişlər. Mərasimin so-
nunda məktəbin müəllimləri və mə-
zunları marş sədaları altında tribuna
önündən keçmişlər.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Polislər Vətənə sədaqət andı içiblər

digər ölkələrdən müəllimlərin dəvət olunması
və ya distant təhsilin təşkili istiqamətində
fəaliyyət gücləndirilməlidir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Yenidən
qurulmuş və ya tikilərək istifadəyə verilmiş
təhsil müəssisələrinin yeməkxanalarında
xidmət üçün hər cür şərait yaradılmışdır.
Buna baxmayaraq, yaradılan şəraitdən düz-
gün istifadə edilmir. Aparılmış yoxlamalar
göstərir ki, təhsil müəssisələrində məktəb-
lilərin sağlamlığı üçün zərərli olan, həmçinin
uyğunluq sertifikatı olmayan ərzaq məhsulları
satılır. Bu məhsulların sanitar tələblərə cavab
verməyən şəraitdə saxlanılması halları da
mövcuddur. Yeməkxanalarda təmizliyə əməl
edilməli, işçilər müvafiq geyim formasında
olmalıdırlar. Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Təhsil, İqtisadi İnkişaf və Səhiyyə na-
zirlikləri təhsil müəssisələrində sağlamlıq,
iaşə və məişət xidmətlərinin təşkilinə və
sanitariya-gigiyena normalarına əməl olun-
masına nəzarət etməlidirlər. Təhsil və İqtisadi
İnkişaf nazirlikləri, Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
təhsil müəssisələrindəki, eləcə də məktə-

bəqədər təhsil müəssisələrindəki yeməkxa-
nalara alınan ərzaq məhsullarının keyfiy-
yətinə və onların yerli məhsullar olmasına
nəzarəti artırmalıdırlar. Bu müəssisələrin
ərzaq təminatı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tə-
rəfindən yoxlanılmış və müvafiq qaydada
uyğunluq sertifikatı almış yerli istehsal qu-
rumları tərəfindən aparılmalıdır. Təhsil
müəssisələrinə kənar yerdən ərzağın və ye-
məyin gətirilməsinə yol verilməməlidir.
Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri məktə-
bəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların
sağlam qida ilə təminatı üçün birbaşa mə-
suliyyət daşıdıqlarını unutmamalıdırlar”.
    Muxtar respublikada bütün sahələrdə iş
həcminin artırılmasının və müasir texnikanın
tətbiqinin ixtisaslı kadrlara olan tələbatı da
artırdığına diqqəti çəkən Ali Məclisin Sədri
demişdir: “Bununla bağlı əmək bazarının
öyrənilməsi və ayrı-ayrı peşələrə olan tələ-
batın düzgün müəyyən edilməsi indi daha
böyük əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi Təhsil Nazirliyi ilə bir-
likdə peşə təhsili üzrə kadr hazırlığını mövcud

tələbatlar nəzərə alınmaqla aparmalı, buna
uyğun olaraq kursların yaradılması təmin
edilməlidir”.
    “Muxtar respublikada elm sahəsində bir
sıra tədqiqat işləri aparılır. Amma nəticə
baxımından səmərəli təkliflərin sayı azdır”, –
deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsi və muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələri bu
sahədə dönüş yaratmalı, aparılan elmi təd-
qiqatların səmərəliliyinə diqqəti artırmalı,
elmin iqtisadiyyata tətbiqi genişləndirilməli,
elmi- tədqiqat institutları ali təhsil müəssi-
sələri ilə əlaqəni möhkəmlətməlidirlər. Gənc
tədqiqatçıların hazırlanması sahəsində təd-
birlər gücləndirilməlidir. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin birinci cil-
dinin qısa müddətdə nəşrə verilməsini təmin
etməlidir.
    Dövlət Gömrük Komitəsinə tapşırılmışdır
ki, muxtar respublikaya gətirilən məktəbli
ləvazimat və geyimlərinin keyfiyyətinə nəzarət
etsin, məktəbli və tələbələrin, eləcə də müəl-

limlərin sağlamlığına mənfi təsir göstərən,
keyfiyyət sertifikatı olmayan məhsulları mux-
tar respublika ərazisinə buraxmasın.
    Müşavirədə digər sahələrlə bağlı tapşırıqlar
da müəyyənləşdirilmiş, qeyd olunmuşdur
ki, muxtar respublikada elm və təhsil müəs-
sisələri yeni binalarla təmin olunmuş, bina-
ların ətrafında yaşıllıq sahələri yaradılmışdır.
Lakin bir çox hallarda binalar və onlarda
olan avadanlıqlar lazımi səviyyədə saxla-
nılmır, yaşıllıq sahələrinə isə kifayət qədər
qulluq göstərilmir. Aid təşkilatlar yerləşdikləri
binaları, burada quraşdırılmış avadanlıqları
və binaların ətrafındakı yaşıllıqların qorun-
masını, binaların ətrafının təmiz saxlanıl-
masını təmin etməlidirlər. Qeyd olunan tap-
şırıqlar icra üçün nəzarətə götürülməli, daxili
nizam-intizam diqqət mərkəzində saxlanıl-
malı, dərsə davamiyyət və təhsilin səviyyəsi
yüksəldilməlidir.
    Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulmuş tap-
şırıqların icrası istiqamətində müşavirə işti-
rakçılarına uğurlar arzulamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Məlum olduğu kimi, sentyabrın
9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
təhsil işçilərinin konfransı keçiril-
mişdir. Şərur Rayon Təhsil Şöbə-
sində konfransın metodik bölmə
iclasları təşkil olunmuşdur. İclas-
larda məktəb direktorları, təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müa-
vinləri, məktəbdənkənar və sinif-
dənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilat-
çılar, fənlər üzrə metodbirləşmə
rəhbərləri, məktəb kitabxanaçıları,
praktik məktəb psixoloqları və
uşaq birliyi rəhbərləri iştirak et-
mişlər. Bölmə iclaslarında 2012-
2013-cü dərs ilinin yekunları və
yeni dərs ilində qarşıda duran və-
zifələr müzakirə olunmuşdur.
    Məktəb rəhbərlərinin bölmə ic-
lasında rayon Təhsil Şöbəsinin mü-
diri Yaqub Tağıyev çıxış etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, ötən dərs
ilində rayonun tam orta məktəblə-

rinin XI sinfini 840 nəfər şagird
bitirmiş, onlardan 3 nəfəri qızıl, 2
nəfəri isə gümüş medala layiq gö-
rülmüşdür. 612 nəfər tam orta mək-
təb məzunu ali məktəblərə sənəd
vermişdir ki, bu da rayon üzrə ümu-
mi məzunların 73 faizi deməkdir.
311 abituriyent ali məktəblərə qəbul
olunmuşdur. Məzunlardan qəbul
imtahanlarında 50 nəfəri 500-dən,
onlardan 10 nəfəri 600-dən, 6 nəfəri
isə 650-dən yuxarı bal toplamışdır. 
    Natiq qarşıda duran vəzifələrdən
də danışmışdır. Bildirmişdir ki, ra -
yon ümumtəhsil məktəbləri 2013-
2014-cü illərin payız-qış mövsü-
münə də ciddi hazırlaşır. 
    Tədbirdə yeni dərs ilində təlim
prosesinin səmərə və keyfiyyətinin
daha da artırılacağına, yüksək uğurları
ilə fərqlənən məktəblərin sayının ar-
tacağına əminlik ifadə olunmuşdur.

- Cəfər ƏLİYEV

Təhsil Şöbəsində bölmə iclasları keçirilib

    Yolumuz xalq qəhrəmanının adı-
nı daşıyan Babək qəsəbəsinədir.
Burada 4 ünvanda tikinti-quruculuq
işləri aparılır, qəsəbədaxili yollar
əsaslı təmir edilir, su və kanalizasiya
layihəsi həyata keçirilir. Tikinti ob-
yektlərindən biri rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının binasıdır. Zirzəmi
ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət
olan xəstəxana binasında son ta-
mamlama işləri görülür. 30 çarpa-
yılıq səhiyyə ocağında müxtəlif şö-
bələr fəaliyyət göstərəcək, əhaliyə
yüksək səviyyədə tibbi xidmət üçün
hərtərəfli şərait yaradılacaq, xəstə-
xananın maddi-texniki bazası güc-
ləndiriləcək, bura müasir tibbi ava-
danlıqlarla təmin ediləcək. Rayon
sakinlərinə böyük dövlət qayğısının
ifadəsi olan bu yeni bina yerləşdiyi
əraziyə, eləcə də qəsəbəyə yeni ya-
raşıq verir. 
    Xəstəxana binasının yaxınlığında
Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin binası yenidən qurulur.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu
rayonda 5 dünya, 43 ölkə, 85 yerli
əhəmiyyətli arxeoloji və memarlıq
abidəsi, ziyarətgahlar var. Qədim
tarixdən soraq verən bu abidələr
haqqında muzey vasitəsilə hərtərəfli
məlumat almaq mümkündür. Mu-
zeydə rayon ərazisindən tapılmış

çoxlu eksponat mühafizə olunur.
Yeni bina istifadəyə verildikdən
sonra muzey öz fəaliyyətini daha
da gücləndirmək imkanı qazanacaq. 
    Muzeyin yaxınlığındakı abidə
1941-1945-ci illər müharibəsində
həlak olmuş rayon sakinlərinə hör-
mət və ehtiramın ifadəsi kimi diqqəti
çəkir. Hər üç quruculuq obyektinin

yerləşdiyi ərazidə abadlıq işləri apa-
rılır, gülkarlıqlar salınır. 
    Rayon mərkəzindən Nehrəm kən-
dinə gedən yolun solunda isə yeni
uşaq bağçası tikilir. Ötən müddət
ərzində tikinti işlərinin böyük hissəsi
başa çatdırılıb. 
    Rayonun Çeşməbasar kəndində
bir neçə il əvvəl istifadəyə verilmiş
kənd tam orta məktəbinin binasında
cari təmir və istilik sisteminin qu-
rulması işləri aparılır. Məktəbin
yerləşdiyi ərazidə kənd mərkəzi və

həkim ambulatoriyası inşa olunur.
Hər ikisi iki mərtəbədən ibarət olan
obyektlərdə tikintiyə mart ayından
başlanılıb. Hörgü işləri başa çatdı-
rılıb, qapı-pəncərələr salınıb, çardaq
hissə qurulub. Müasir arxitektura
üslubunda inşa olunan  obyektlərin
yerləşdiyi ərazi abadlaşdırılır. İş ic-
raçısı Adil Baxşəliyevin sözlərinə

görə, hər iki obyektdə yerli inşaat
materiallarından istifadəyə üstünlük
verilib. Burada çalışan inşaatçılara
hərtərəfli şərait yaradılıb. Təhlükəsiz
iş şəraiti təmin olunan obyektlərdə
keyfiyyət amili önə çəkilib. Yara-
dılan şərait hər üç obyektin nəzərdə
tutulan vaxtda təhvil veriləcəyi qə-
naəti yaradır. 
    Rayonun ən böyük yaşayış mən-
təqəsi olan Cəhri kəndində 2007-ci
ildə kompleks quruculuq tədbirləri
həyata keçirilib. Burada Uşaq Mu-

siqi Məktəbi və tam orta məktəb
üçün binalar, kənd mərkəzi inşa
olunub, kəndarası yol tamamilə as-

faltlanıb. Bu tədbirlər cari ildə də
davam etdirilir. Əhaliyə göstərilən
səhiyyə xidmətinin səviyyəsini yük-
səltmək məqsədilə 2004-cü ildə is-
tifadəyə verilən ikimərtəbəli xəs-
təxana binası təmir olunur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Şə-
hərsalma və Arxitektura Komitəsinin
Babək Rayon İdarəsinin inşaatçıları
onlara həvalə edilən işi keyfiyyətlə
və vaxtında başa çatdırmaq üçün
əzmkarlıqla çalışırlar. 
    Cəhri kəndində güclü maarif-

çilik ənənələri mövcuddur. Bu ya-
şayış məntəqəsindəki hər iki mək-
təb böyük uğurlara imza atır. Cari
ildə kənddəki 1 nömrəli tam orta
məktəb binasının yenidən qurul-
ması cəhrililər tərəfindən rəğbətlə
qarşılanıb. Mövcud məktəb bina-
sına 3 korpus əlavə edilib, yeni
idman zalı tikilib. Tədris ocağı
fərdi qazanxanadan istifadə edəcək.
Binada müasir, işıqlı sinif otaqları,
laboratoriyalar, fənn kabinələri,
kitabxana müəllim və şagirdlərin
ixtiyarına veriləcək. 
    Kənddə daha bir quruculuq təd-
biri yaşayış məntəqəsinin yuxarı
hissəsində aparılır. Burada xidmət
mərkəzi inşa olunur. Mərkəzdə ma-
ğazalar, müxtəlif xidmət sahələri
fəaliyyət göstərəcək. 
    Rayonda aparılan quruculuq iş-
lərindən biri də ölkə Prezidentinin
müvafiq sərəncamı ilə Hacıvar-Si-
rab-Vayxır yolunun yenidən qurul-
masıdır ki, bu tədbir də uğurla və
keyfiyyətlə həyata keçirilir.

Göründüyü kimi, 2013-cü il də bu bölgə üçün böyük quruculuq
tədbirləri ilə yadda qalacaq. Rayon sakinləri dərindən dərk

edirlər ki, görülən bu işlər bölgədə yaşayan insanlara böyük qayğıdır.
Belə tədbirlər onların qurub-yaratmaq əzmini daha da yüksəldir.

- Muxtar MƏMMƏDOV

P aytaxt Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Babək
rayonu ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1978-ci

ildə təşkil olunub. Ötən dövr ərzində bölgə böyük inkişaf yolu
keçib. Burada yeni infrastruktur yaradılıb, emal və istehsal
müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Rayon təşkilatları üçün inzibati
binalar inşa edilib. Bu gün başdan-ayağa yaşıllığa bürünən
rayon mərkəzi Babək qəsəbəsi və kənd yaşayış məntəqələri həyata
keçirilən quruculuq tədbirləri hesabına müasir görkəm alıb. Son
17 ildə ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin Naxçıvan
Muxtar Respublikasında uğurlu davamını Babək rayonunun
timsalında da görmək mümkündür. Hər il rayon mərkəzində və
kənd yaşayış məntəqələrində məktəb, səhiyyə, mədəniyyət müəs-
sisələri üçün binalar, hüquq-mühafizə orqanları, rabitə və digər
sahələr üçün yeni obyektlər inşa olunur. Həmin obyektlərdə
müasir iş şəraiti yaradılır. Bu cəhətdən 2013-cü il də istisna
deyil. Hazırda rayon mərkəzində və bir neçə kənddə müxtəliftəyinatlı
obyektlərin inşası aparılır.  

Bab k rayonunun quruculuq 
x rit sind yeni ünvanlar

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
Cəhri kəndində yenidən qurulan

1 nömrəli tam orta məktəbin binası

Cəhri kəndində inşa olunan xidmət mərkəzi
Çeşməbasar kəndində tikilən 

həkim ambulatoriyası
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  – Asim müəllim, Yazıçılar Bir-
liyinin sonuncu konfransından
bu günə qədər bədii tərcümə ilə
bağlı hansı işlər görülüb?

    –Yazıçılar Birliyinin konfran-
sında Ali Məclisin Sədri demişdir:
“Ciddi problemlərdən biri də bədii
tərcümə ilə bağlıdır. Bu olmadan
bədii əsərləri tərcümə edib yaymaq
mümkün deyil. Muxtar respubli-
kamızda elmi və publisistik əsər-
lərin, tarixi mövzuda yazılmış ki-
tabların tərcüməsi sahəsində
müəyyən təcrübə vardır. Lakin
istər klassik, istərsə də müasir
bədii əsərlərin tərcüməsi sahə-
sində boşluq qalmaqdadır. Muxtar
respublikada xarici dillərdən bir-
başa tərcümə ilə məşğul olan ya-
zıçı və şairlərin olmasını əsas gö-
türərək Yazıçılar Birliyi nəzdində
bədii tərcümə mərkəzi yaratmaq
mümkündür”. 
    Konfransdan sonra Yazıçılar
Birliyinin nəzdində bədii tərcümə
mərkəzi yaradıldı, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, şair, tərcüməçi
Şirməmməd Qüdrətoğlu bədii tər-
cümə mərkəzinə rəhbər təyin edil-
di. Bədii tərcümə ilə məşğul olan
şair və yazıçılara tövsiyə olundu
ki, xarici dillərdən bir sıra maraqlı
əsərləri dilimizə tərcümə etsinlər.
Bu sahədə müəyyən təcrübə vardır.
Belə ki, şair və yazıçılarımızdan
Həmid Arzulunun, Şirməmməd
Qüdrətoğlunun alman və ingilis

dillərindən etdiyi tərcümələr kitab
şəklində oxuculara təqdim olunub.
Şair və yazıçılarımızın ayrı-ayrı
dövrlərdə bir sıra dillərdən tərcümə
etdiyi əsərlər mətbuatda çap edilib.
Şairlərdən Vaqif Məmmədovun,
Elxan Yurdoğlunun türk poeziya-
sından çevirdiyi poetik nümunə-
lərin ayrıca kitab şəklində oxucu-
lara təqdim olunmasını da bədii
tərcümə işinə aid etmək olar. Son
illərdə AMEA-nın müxbir üzvü
Əbülfəz Quliyevin dünya ədəbiy-
yatının korifeylərindən sayılan Cə-
laləddin Ruminin “Məsnəvi”sini
ilk dəfə olaraq dilimizə çevirməsi
müsbət ədəbi hadisə kimi dəyər-
ləndirilməlidir.

  – Orijinaldan tərcümə həmişə
yüksək dəyərləndirilir. Çünki
əsər orijinaldan tərcümə olu-
nanda onun keyfiyyəti də yüksək
olur. Son vaxtlar bu sahədə
hansı işlər görülüb?

    – Muxtar respublikamızda ya-
şayıb-yaradan şair və yazıçılarımız
bir sıra əsərləri orijinaldan tərcümə
ediblər. Biz “Dünyaya pəncərə”
adlı yeni bir almanax hazırlamışıq.
İlin sonuna kimi bu kitab oxuculara
təqdim olunacaq. Həmid Arzulunun
alman ədəbiyyatından bir sıra tər-
cümələri var. Bu tərcümələr ayrıca
kitab şəklində nəşr olunub. O, Ste-
fan Sveyqin “Bir qadının həya-
tından iyirmi dörd saat” povestini,
Bertold Brextin “Təbaşir xaç” və

Efraim Lessinqin “Əsgər səadəti”
dramını tərcümə edib. Bu əsərlər
alman ədəbiyyatının gözəl sənət
nümunələri kimi təqdir olunur.
İnanıram ki, oxucularımız adlarını
çəkdiyimiz bu əsərləri sevə-sevə
oxuyacaqlar. Şirməmməd Qüdrə-
toğlu ingilis dilindən çoxlu şeirlər,
poemalar, hekayələr tərcümə edib.
Buna misal olaraq, Cefri Coserin
“Monastr keşişinin hekayəsi”, Corc
Qordon Bayronun “Dəniz qulduru”
kimi irihəcmli əsərlərinin bədii
şəkildə tərcüməsini göstərə bilərik.
Həmçinin o, Vilyam Şekspir, To-
mas Mor, Lanqston Hyuz, Robert
Berns, Çarlz Makkey, Tomas Hud
kimi məşhur ingilis şairlərinin şe-
irlərini də ana dilimizə tərcümə
edib. Şirməmməd Qüdrətoğlu məş-
hur ingilis yazıçısı Ernest Hemin-
queyin bir neçə hekayəsini də tər-
cümə edib. Ernest Heminqueyin
“Qoca və dəniz”, “Əcəl zəngi”,
“Əlvida, silah” romanları Azər-
baycan oxucularına yaxşı tanışdır.
Mən inanıram ki, Şirməmməd
Qüdrət oğlunun tərcüməsində bu
məşhur yazıçının hekayələri də
rəğbətlə qarşılanacaq.
    Həmyerlimiz Şamil Zamanın
fransız dilindən etdiyi tərcümələr
ayrıca kitab şəklində oxuculara təq-
dim olunub. Müəllifin Pyer-Jan dö
Beranje, Viktor Hüqo, Andre Şenye,
Şarl Zasayi, Delfin Jirardan və sair
şairlərdən etdiyi tərcümələr bədii
dəyərinə görə seçilir. Yeri gəlmişkən
bir məsələni də vurğulamaq istəyi-
rəm ki, Şamil Zaman şairlərimizdən
Elmira Qasımovanın və Vaqif Məm-
mədovun şeirlərini fransız dilinə

tərcümə edərək ayrıca kitab şəklində
çap etdirib. O, 756 səhifədən ibarət
“XI-XX əsr Azərbaycan poeziyası
antologiyası” kitabını nəşr etdirib.
Həmin kitabda həmyerlilərimizin
yaradıcılığından da nümunələr var-
dır. Şamil Zaman Naxçıvan torpa-
ğının yetirməsi olan 53 şairin şeir-
lərindən ibarət toplu da hazırlayıb.
Akademik İsa Həbibbəyli bu kitaba
“Naxçıvanın poeziya çələngi” adlı
ön söz də yazıb. Yəqin ki, bu kitab
da yaxın vaxtlarda nəşr olunacaq,
Fransız oxucuları qədim diyarımızın
şairlərinin şeirləri ilə tanış olmaq
imkanı qazanacaqlar. 
    Oxucular yeni almanaxın çapın-
dan sonra Kəmalə Ağayevanın, Hü-
seyn Razinin, İsa Həbibbəylinin,
Vaqif Məmmədovun, Elxan Yurd -
oğlunun, Ələddin Abbasovun, Hü-
seyn Əsgərovun, Bağır Qədimin,
Fransa, İngiltərə, Rusiya, Ukrayna,
Misir, Türkiyə, İran şair və yazıçı-
larının yüzə yaxın şeri, ondan artıq
hekayəsi ilə tanış ola biləcəklər. 

  – Naxçıvanda yaşayıb-yaradan
şair və yazıçıların əsərləri son
illərdə bir sıra xarici ölkələrdə
çap olunub. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?

    – Şair və yazıçılarımızın, filoloq
alimlərimizin son illərdə xarici ölkə -
lərdə ondan artıq kitabı çap olunub.
Akademik İsa Həbibbəylinin,
AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz
Quliyevin, filologiya elmləri dok-
toru, professor Yavuz Axundlunun,
Əməkdar elm xadimi Hüseyn Hə-
şimlinin, Elmira Qasımovanın, Kə-
malə Ağayevanın, Həmid Arzulu-
nun, Vaqif Məmmədovun, Xanəli

Kərimlinin, Şirməmməd Qüdrətoğ-
lunun əsərləri ayrıca kitab şəklində
Rusiyada, Misirdə, Türkiyədə, İran-
da çap olunub. Bundan əlavə, bir
sıra şairlərimizin şeirləri də müxtəlif
dillərə tərcümə olunaraq qəzet və
jurnallarda dərc edilib. İstərdik ki,
Naxçıvan ədəbi mühitinin nüma-
yəndələri olan şair və yazıçılarımızın
əsərləri bundan sonra xarici ölkə-
lərdə daha çox çap olunsun. 

  – Gənclər arasında tərcümə
işi ilə məşğul olan şair və yazı-
çılarımız varmı?

    – Son illərdə ədəbiyyata onlarla
gənc gəlib. Onların içərisində yaxşı
əsərlər yazan müəlliflər də az deyil.
Amma tərcümə ilə məşğul olan
yaradıcı gənclərimiz, mən deyərdim
ki, yox dərəcəsindədir. Gənc şair-
lərdən Elxan Yurdoğlunun türk şa-
irlərinin əsərlərindən dilimizə çe-
virdiyi şeirləri var. Ancaq mən is-
tərdim ki, bədii yaradıcılıqla məşğul
olan gənc şairlər tərcümə sənətini
də unutmasınlar. Bugünkü gəncliyin
qarşısında böyük imkanlar var.
Gənclərimizin çoxu ingilis dilini
yaxşı bilirlər. Ona görə də bədii
yaradıcılıqla məşğul olan gənclə-
rimiz bu sahəyə ciddi fikir verməli,
özlərində tərcüməçilik vərdişi
yaratmalıdırlar. 
    Gələcəkdə bədii tərcümə mərkəzi
orijinaldan tərcümə işini günün tə-
ləbləri səviyyəsində quracaq, şair
və yazıçılarımız bu işə daha ciddi
yanaşacaq, oxucular dünya ədəbiy-
yatının gözəl nümunələrini doğma
ana dilimizdə oxuya biləcəklər. 
    – Müsahibə üçün sağ olun. 

- Səyyar MƏMMƏDOV

Bədii tərcümə mərkəzinin hazırladığı
almanax bu il işıq üzü görəcək

Ötən il oktyabr ayının 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin konfransı keçirilmişdir. Həmin kon-

fransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov çıxışında Yazıçılar Birliyi qarşısında bir sıra problemin
həll olunması məsələsini qoymuşdur. Həmin problemlərdən biri
də bədii tərcümə ilə bağlı idi. Bəs bu istiqamətdə hansı işlər
görülüb? Suallarımızı Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar
Birliyinin sədri Asim Yadigar cavablandırır.

    Beynəlxalq kommunikasiyaların
hazırkı inkişaf səviyyəsi imkan verir
ki, dünya ölkələri dünyada təhlü-
kəsiz həyat şəraitinin təmin olun-
ması, transmilli cinayətkarlığın qar-
şısının alınması üçün ənənəvi ey-
niləşdirmə üsulları ilə müqayisədə
daha səmərəli olan biometrik eyni-
ləşdirmə texnologiyalarını tətbiq
etsinlər. Çünki bu cür biometrik
eyniləşdirmə sistemlərinin effektiv
fəaliyyətinin təmini biometrik ey-
niləşdirmə sistemlərinin məlumat
mübadiləsi şəbəkəsinin yaradılma-
sına, hər bir ölkənin müvafiq bey-
nəlxalq informasiya resursları ilə
məlumat mübadiləsinin təşkilinə
imkan yaradar. Elə bu səbəbdəndir
ki, XXI əsrdə biometrik pasport
sisteminə keçid dünya ölkə lərində
diqqət mərkəzində saxlanılan əsas
məsələlərdən biridir. 
    Biometrik pasport Beynəlxalq
Mülki Aviasiya Təşkilatının (BMAT)
müəyyən etdiyi yüksək texnologiya
və təhlükəsizlik elementlərinin iş-
lədilməsi ilə biometrik məlumatlarla
təchiz edilmiş pasportdur. Dünyada
bu tip pasportlar elektron və yaxud
rəqəmsal pasport da adlandırılır.
Xüsusi qurğular vasitəsi ilə oxuna
bilən bu pasportlarda ənənəvi pas-
portlarda əksini tapan məlumatlarla
yanaşı, bir sıra biometrik xarakte-
ristikalar da (pasport sahibinin üz
təsviri, barmaq izi, gözün torlu və
qüzehli qişaları, sifət şəkli, əlin
həndəsəsi, ovucun şəkli, bədənin
qoxusu, qulaqların forması, termo -
qramlar, DNT, səs, əl imzası, do-
daqların hərəkəti, klaviatura xətti,
yeriş və sair) yerləşdirilir. Bu amil
isə pasportların cinayətkar və ter-

rorçu qruplar tərəfindən saxtalaşdı-
rılmasını qeyri-mümkün edir. Qeyd
edək ki, terrorizmin, qanunsuz miq-
rasiya proseslərinin, pasport saxta-
karlığının qarşısının alınması, trans-
milli cinayətkarlığa qarşı mübarizə
aparılması məqsədilə 1999-cu ildə
dünyanın 180 ölkəsi tərəfindən im-
zalanmış razılaşma ilə Çikaqo Kon-
vensiyasına uyğun olaraq, biometrik
pasportlara keçid prosesinə start
verilmişdir.   
    2001-ci ilin 11 sentyabrında
ABŞ-da kamikadzelərin təyyarələri
ümumdünya ticarət mərkəzinin bi-
nasına çırpmasından sonra biometrik
pasportların tətbiqi ideyası daha
sürətlə yayılmağa başlamışdır.
2002-ci ildə dünyanın 188 ölkəsinin
hökuməti bununla bağlı Yeni Orlean
sazişini imzalamışlar. Biometrik
pasport sisteminə keçidə ilk olaraq
dünyanın texnoloji inkişaf baxı-
mından daha çox inkişaf etmiş ABŞ
və Avropa İtti faqı ölkələrindən baş-
lanmışdır. Biometrik pasportlara
keçidə Belçikada 2004-cü ilin ok -
tyabrından, Almaniyada 2005-ci il-
dən, Avstriya, Fransa, Yunanıstan,
İtaliya, Böyük Britaniya və Yapo-
niyada 2006-cı ildən, Bolqarıstanda
2009-cu ildən, Çində 2011-ci ildən
start verilmişdir.  Biometrik pasportu
əldə etmək üçün Avstriyada uşaqlar
26, böyüklər isə 69,90 avro, Belçi-

kada uşaqlar 41, böyüklər 71 avro,
Bolqarıstanda uşaqlar 20, böyüklər
isə 40 avro, Fransada 89 avro, Al-
maniyada uşaqlar 37,50, böyüklər
59 avro, Yunanıstanda 84,40 avro,
İtaliyada 42,50 avro, Böyük Brita-
niyada isə uşaqlar 49, böyüklər
77,50 avro ödəyirlər. Biometrik
pasportlar MDB ölkələrindən Lit-
vada 2006-cı ildən, Estoniya və
Latviyada 2007-ci ildən verilir. 

    Ölkəmizdə isə biometrik pas-
portların verilməsinə bu ildən baş-
lanmışdır. Müqayisə üçün qeyd edək
ki, Azərbaycanla yanaşı, Kanada,
İsrail, Ukrayna, Qazaxıstan kimi
ölkə lərdə də biometrik pasportlara
keçidə bu ildən start verilmişdir.
     Bu sahədə son illər Azərbaycan
Respublikasında bir sıra normativ
sənədlər qəbul edilmiş, sistemli təd-
birlər görülmüş, yeni nəsil pasportların
hazırlanması, istehsalı və vətəndaşlara
təqdim edilməsi, biometrik texnolo-
giyaların istifadə olunması, bu sahədə
təcrübənin öyrənilməsi ilə bağlı bir
sıra ölkələrin aidiyyəti qurumları ilə
müzakirələr və təcrübə mübadiləsi
aparılmışdır. Yeni nəsil – biometrik
pasportlarının hazırlanması və isteh-
salının təmin edilməsi ilə bağlı İs-
veçrənin “Trüb AG” şirkəti ilə mü-
vafiq müqavilə imzalanmışdır.
    Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2007-ci il 13 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azər-
baycan Respublikasının biometrik
eyniləşdirmə sisteminin yaradılması
üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın, həmçinin dövlət baş-
çısının “Ölkədən getmək, ölkəyə
gəlmək və pasportlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunda dəyişikliklər edilməsi barədə”
2012-ci il 17 iyul tarixli Fərmanının
tələblərinin vaxtında təmin edilməsi

məqsədilə bir sıra təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Şəxsiy yəti təsdiq edən sənədlərin
verilməsini tənzimləyən normativ-
hüquqi baza təkmilləşdirilmiş,
ümumvətəndaş, xidməti və diplo-
matik pasportların təsviri, spesifi-
kasiyası və nümunələri Azərbay -
can Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 17 iyul tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir. Şəxsiyyəti təs-

diq edən yeni nəsil – biometrik sə-
nədlərin tətbiqi məqsədilə aidiyyəti
dövlət orqanlarının mütəxəssislə-
rindən ibarət işçi qrupu yaradılmış,
bu sahədə beynəlxalq səviyyədə ta-
nınmış şirkətlərin təcrübəsi və əldə
olunan nailiyyətlər öyrənilmiş, pas-
portların təsviri və spesifikasiyası
hazırlanmışdır. Qeyd edək ki,
ölkəmizdə ilk biometrik pasport
sen tyabr ayının 2-də Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevə təq-
dim olunmuşdur. Yeni pasportların
köhnələrdən fərqi ondan ibarətdir
ki, dünya təcrübəsində olduğu kimi,
bizdə də biometrik pasportda elek-
tron daşıyıcı (çip) yerləşdirilir. Elek-
tron daşıyıcıya Azərbaycan Res-
publikasının adı, dövlət gerbi,
ölkənin kodu, pasportun tipi, nöm-
rəsi, sahibinin soyadı, adı, atasının
adı, vətəndaşlığı, doğulduğu yer və
tarix, cinsi, fərdi identifikasiya nöm-

rəsi, qan qrupu, pasportu verən or-
qanın adı, verilmə tarixi, etibarlılıq
müddəti, pasport sahibinin üz təsviri
və barmaq izi daxil edilir. Biometrik
pasportlar ümumvətəndaş paspor-
tunu əvəzləyir. Ümumvətəndaş pas-
portu olan Azərbaycan vətəndaşları
pasportun müddəti başa çatanadək
xaricə səfərlərdə ondan istifadə edə
bilərlər. 
    Ümumvətəndaş pasportlarının

hazırlanması və verilməsi məqsədilə
9 regional mərkəz yaradılmışdır ki,
bu mərkəzlərdən biri də Naxçıvan
şəhərində yerləşir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Daxili İşlər Nazirli-
yinin Pasport-Qeydiyyat və Miq-
rasiya Şöbəsində biometrik pas-
portların verilməsi üçün lazımi şərait
yaradılmış, müasir avadanlıqlar qu-
raşdırılmışdır. Biometrik pasportların
işlənməsi və çapı qısa zamanda hə-
yata keçirilir. Mövcud texniki şərait
gün ərzində 150-180 nəfərə bio-
metrik pasportların hazırlanıb ve-
rilməsi imkanı yaradır.
    Məlumat üçün deyək ki, muxtar
respublikada ilk biometrik pasport
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbova təqdim edilmişdir. Bununla
da, muxtar respublikada yeni nəsil –
biometrik pasportların verilməsinə
başlanılmışdır. 

Biometrik pasport – tarix,
beynəlxalq təcrübə və biz

Bu sistemə keçid təhlükəsizlik və sabitlik üçün vacibdir

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının geniş yayıldığı
müasir dövr qlobal informasiya mühitinin yaranmasına, mövcud

sərhəd və maneələrin kifayət qədər aradan qalxmasına, əmtəələrin
sərbəst beynəlxalq dövriyyəsinə, insanların azad yerdəyişməsinə gətirib
çıxarmışdır. Bu qloballaşma müasir dünyamızı beynəlxalq terrorizmin,
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın, habelə silah və narkotiklərin qa-
nunsuz dövriyyəsinin, qeyri-qanuni miqrasiyanın doğurduğu yeni təh-
didlərlə üzləşdirir və hər bir dövlət qarşısında təhlükəli təzahürlərin
qarşısının alınması üçün zəruri olan milli təhlükəsizlik sisteminin tək-
milləşdirilməsi vəzifələrini qoyur.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport-
Qeydiyyat və Miqrasiya Şöbəsindən verilən məlumata görə, vətəndaşlar
şəxsiyyət vəsiqəsini və hərbi bileti (kişilər) təqdim etməklə və 40 manat
məbləğində rüsum ödəməklə biometrik pasportları əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının “Bir pasport-bir
şəxs” konsepsiyası və xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmaqla ölkə
qanunvericiliyinə 2012-ci ildə edilmiş son dəyişikliklərə əsasən, 2013-cü
il iyunun 1-dən etibarən 1 yaşınadək uşaqlar üçün 1 illik müddətə,
1 yaşından 3 yaşınadək uşaqlar üçün 3 illik müddətə, 3 yaşından 18
yaşınadək uşaqlar üçün 5 illik müddətə, 18 yaşına çatmış şəxslər üçün
isə 10 illik müddətə pasport almaq mümkündür. 

- Elnur KƏLBİZADƏ
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Turist-Diyarşünaslıq Mərkəzinin kollektivi 

mərkəzin direktoru
ASLAN SEYİDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin Ta-
rix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İns-
titutunun Yeni və ən yeni tarix  şö-
bəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Musa Quliyevin
“Naxçıvan xanlığının Qafqazda hər-
bi-siyasi mövqeyi və əlaqələri” adlı
yeni kitabı da bu mənada uzun il-
lərdən bəri hansısa imperialist qüv-
vələrin maraqlarına uyğun olaraq
təhrif olunmuş fikirləri ortadan qal-
dırır, tarixi həqiqəti oxuculara çatdırır. 
    Öz ərazisi, qoşunu, dövlət rəmz -
ləri – bayrağı və gerbi olan, bitkin
idarəçilik mexanizminə malik Nax-
çıvan xanlığının tarixinin ən maraqlı
məqamlarına aydınlıq gətirən ki-
tabda faktlar əsasında sübut olunur
ki, Azərbaycan ərazisinin xanlıqlara
bölündüyü, xarici müdaxilələrin
kəskin hal aldığı dövrdə Naxçıvan
xanlığının bütün tarixi və taleyi
Azərbaycanla bağlı olmuşdur. Özün-
də Atabəylər dövlətinin tarixi va-
risliyi prinsiplərini əks etdirən Nax-
çıvan xanlığını idarə edən qəhrəman
Kəngərlilər nəsli bu tor paqların
əzəli sakinləri kimi misil siz qəhrə-
manlıqlar göstərmişlər. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Naxçıvan
və İrəvan xanlıqları haqqında dediyi
müdrik fikirlərlə başlayan kitabda
rəsmi sənədlərə üstünlük verilmiş,
arxiv materialları, xarici ölkələrin
arxivlərində və muzeylərində sax-
lanılan zəngin maddi sübutlar əsa-
sında Naxçıvan xanlığının tarixinə
işıq tutulmuşdur. 
    “Naxçıvan xanlığının siyasi və-
ziyyəti və əlaqələri” adlanan birinci
fəsildə XVIII-XIX əsrlərdə Qaf-
qazda baş verən proseslər ümumi
kontekstdə izah edilmiş,  bu strateji
regionda qonşu imperiyaların ma-
raqları, aparılan müharibələr və
Azərbaycan xanlıqlarının müstə-
qilliklərini qorumaq uğrunda mü-
cadiləsi öz əksini tapmışdır. 
    Kitabın birinci fəslinin ikinci
bölümündə Naxçıvan xanlığının
siyasi-inzibati vahidləri və idarəçilik
sistemindən bəhs edən müəllif
özündən əvvəlki tədqiqatçıların fi-
kirlərinə və bu istiqamətdəki təd-
qiqatlarına münasibətini ifadə etmiş,
xanlıq dövründə Naxçıvanın tarixi
coğrafiyası ilə bağlı bəzi məsələ-
lərin müfəssəl izahını vermiş, Nax-
çıvan xanlığının və Kəngərli nəs-
linin bayraqlarından və bayraqlar
üzərindəki simvolların mənasından
bəhs etmişdir. Tədqiqatçının Kən-
gərlilərin Naxçıvan ərazisində məs-
kunlaşmış müxtəlif qolları ilə bağlı
fikirləri lakonik olsa da, bu istiqa-
mətdə yeni elmi müzakirələrin açıl-
masına imkan verir. Müəllif Kən-
gərlilərin Yurdçu, Cəmşidli, Xal-
xallı, Qaraxanbəyli, Ağabəyli, Cı-
ğataylı, Qaraçalı, Bilici, Qarado-
laqlar və digər qollarının adını
çəkir. Fikrimizcə, daha çox mon-

qollar və tatarlarla bağlı olan Cı-
ğataylı tayfasının bu ərazilərdə
daha əvvəl mövcud olmuş Kən-
gərlilərlə əlaqələndirilməsi elmi
müzakirə tələb edən fikirlərdəndir.  
    Birinci fəsildə ən çox maraq do-
ğuran bölmələrdən biri Naxçıvan
xanlığında ordu quruculuğu ilə bağ-
lıdır. Kəngərli süvarilərinin bütün
orta əsrlər dövründə Şərq ölkələ-
rində məşhur olduğunu yazan müəl-
lif rus diplomatı V.N.Qriqoryevin
Naxçıvan xanlığının daimi qoşun-
larının olmaması ilə bağlı yazdığı
fikirlərin həqiqətə uyğun olmadığını
faktiki mənbələr əsasında sübut
edir. Tədqiqatçı göstərir ki, Naxçı-
van xanlığında nəinki hazırlıqlı dai-
mi qoşun mövcud olmuş, hətta
Naxçıvan xanlığında atlı dəstənin
– Kəngərli süvarilərinin vahid forma
və xüsusi geyimləri də olmuşdur.
Bu barədə kitabda yazılır: “Naxçı-
van xanlığında atlı dəstənin – Kən-
gərli süvarilərinin vahid forma və
xüsusi geyimləri olmuşdur. Hətta
atlarının başlarına bağladıqları ka-
porlar – qırmızı parçalar  onları
digər döyüşçülərdən fərqləndirirdi”.
Burada diqqətçəkən bir məqam da
İslamın qatı müdafiəçiləri rolunda
çıxış edən, Səfəvilərdən sonra ha-
kimiyyət başına gələn Əfşar və Qa-
carların hakimiyyətini qəbul etmək
istəməyən Kəngərli soyundan olan
Naxçıvan xanlarının qızılbaşlıqla
(Qırmızı geyim və bəzəklərdən is-
tifadə daha çox qızılbaşlara xasdır)
əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsinə
imkan verən faktların olmasıdır.
Bu mənada müəllifin də qeyd etdiyi
kimi, uzun müddət Səfəvi dövlətinin
xidmətində olmuş “Naxçıvan sə-
variləri” adı ilə məşhur olan Kən-
gərlilərin Səfəvi-Qızılbaş fəlsəfə-
sinin daşıyıcıları kimi öyrənilməsi
də gələcəkdə tədqiqatçıların qarşı-
sında duran məsələlərdəndir. 
    Naxçıvan xanlığının diplomatiya
tarixindən, qonşu dövlətlər və xan-
lıqlarla siyasi əlaqələrindən də bəhs
edən müəllif sübut edir ki, xanlıq
müstəqil dövlətçiliyin qorunması
üçün daim mübarizə aparmış və
bu qurulan siyasi əlaqələr ümum -
azərbaycan miqyasında birləşdirici
xarakter kəsb etmişdir. Naxçıvan
xanlarının, xüsusilə I Kalbalı xanın
məharətli diplomatiyasının təsvi-
rindən çıxan nəticə budur: Vətənin
azadlığı və milli mənafe uğrunda
aparılan diplomatik mübarizədə
daimi dostlar və daimi düşmənlər
deyil, daimi mənafelər olur. Təd-
qiqatçı Musa Quliyev Naxçıvan
xanlarının mövcud geosiyasi real-
lıqları dəyərləndirərək Rusiya ilə
müttəfiqlik əlaqələri yaratmasını
da bu kontekstdən izah edir. Müəllif
isbatlayır ki, Naxçıvan xanlarının
Rusiya imperatoru qarşısındakı bu
böyük nüfuzu məhz sonrakı dövr-

lərdə daha böyük bəlaların qarşısının
alınmasında xüsusi rol oynamışdır. 
    Kitabın ikinci fəslində Naxçıvan
xanlığının Qafqaz regionunda hərbi
mövqeyindən bəhs edən müəllif
Kəngərli xanları və onların nəsil
şəcərəsinə dair qiymətli məlumatlar
verir. Rus şərqşünası K.N.Smirnov -
un Kəngərli arxivindən tərcümə et-
diyi 25 sənəddən Kəngərlilərin qə-
dim türk tayfası olduğuna dair fakt-
ları təqdim edir. 
    Ulu öndər Heydər Əliyevin
“Naxçıvan xanlığını siz dərindən
öyrənəndə mütləq İrəvan xanlığına
gedib çıxacaqsınız” fikrinin işığında
elmi axtarışlar aparan Musa Quliyev
Naxçıvan xanlarının, xüsusilə
I Kalbalı xanın İrəvan xanlığının
qorunması və idarə edilməsindəki
xidmətlərinə dair yeni-yeni maraqlı
məlumatlar verir. 
    Bu fəsildə Naxçıvan xanlığının
Kartli-Kaxetiya çarlığı və qonşu
dövlətlərlə münasibətlərinə də xü-
susi yer ayrılmışdır. Naxçıvanla
Gürcüstanın XVIII əsrin ikinci ya-
rısında tarixi şəraitdən asılı olaraq,
əlaqələrinin qurulmasında Qarabağ
xanlığının rolu olduğu qeyd edil-
mişdir. “Çar Rusiyasının işğalçılıq
siyasəti və Naxçıvan xanlığı” böl-
məsində isə Azərbaycan xanlıqları
içərisində müstəqilliyini sonuncu
olaraq itirən İrəvan və Naxçıvan
xanlıqlarının sonrakı dövrdəki fəa-
liyyətlərinə daha çox diqqət yeti-
rilmişdir. Bu hissədə müəllif dövrün
mənbələrində adı tez-tez çəkilən
Naxçıvan ərazisindəki Abbasabad
qalasının lokalizasiyasını da aparmış
və qalanın plan quruluşu haqqında
məlumat vermişdir. Düşünürük ki,
bu məqam da oxucuların diqqətini
xüsusi cəlb edəcəkdir. 
    Ümumilikdə, müxtəlif dillərdə
yazılmış 144 elmi ədəbiyyat, 45
arxiv sənədi əsasında ərsəyə gəti-
rilən kitabda müəllif yenilikçi bir
yol tutmuş və irəli sürdüyü yeni fi-
kirləri faktlarla əsaslandırmağa ça-
lışmışdır. Kitabın əlavələr hissəsində
Naxçıvan xanlarının  və Naxçıvan
Kəngərlilərinin Vəkil (Sultan) qo-
lunu əks etdirən şəcərə cədvəlləri,
Naxçıvan xanlığının xəritəsi, 1809-
1817-ci illərdə Qafqazda aparılan
hərbi əməliyyatları əks etdirən xəritə
və müxtəlif sənədlərin orijinallarının
fotosurətləri təqdim olunmuşdur. 

  Çoxillik tədqiqatların nəticəsi
olan kitabın elmi redaktoru və ön
sözünün müəllifi AMEA-nın həqiqi
üzvü İsmayıl Hacıyev, elmi məs-
ləhətçisi AMEA-nın həqiqi üzvü
İsa Həbibbəyli, rəyçiləri tarix elm-
ləri doktoru, professor Tofiq Mus-
tafazadə, tarix elmləri doktoru,
professor Camal Mustafayev və
tarix üzrə fəlsəfə doktoru İbrahim
Kazımbəylidir. 

- E.KƏLBİZADƏ 

Tarixi həqiqətləri olduğu kimi 
əks etdirən kitab

  “Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək
lazımdır. Tarixi təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki qara ləkələri, qara
səhifələri unutmaq da olmaz”. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin bu fikirləri bu gün tarixi tədqiqatlar aparan, gələcəyimizi qurmaq
üçün keçmişimizə səyahət edən hər bir tarixçi, hər bir tədqiqatçı üçün isti-
qamətverici rol oynamalıdır. Çünki tarix təkcə nə zamansa yaşananların
xronolji ardıcıllıqla sıralanması deyil. Tarix həm də dərsdir. Elə bir dərs ki,
o, sənin kim olduğunu, niyə olduğunu sənə anladır. Bu dərs isə o zaman
faydalı olur ki, keçmişdə baş verənlər əfsanələr, uydurmalar və təxəyyül
məhsulları əsasında deyil, reallıqlar, real tarixi faktlar və sənədlər əsasında yazılır, təhlil edilir. Tarix
bir elm olaraq iddia etməkdən daha çox sübut etməkdir. İddia etdiklərinin arxasında dəlil dayanmırsa,
o fikri nə qədər pafosla ifadə edirsən et, o, zamanın sınağından çıxmayacaq. 
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TURAL SƏFƏROV

    Bu gün ölkəmizdə uğurla həyata
keçirilən gənclər siyasətinin ən mü-
hüm istiqamətlərindən biri də məhz
gənc nəslin Vətənə, milli adət-ənə-
nələrimizə, mədəniyyətimizə sədaqət,
hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə
edilməsidir. “Azərbaycan gəncliyi
2011-2015-ci illərdə Dövlət Pro -
qramı”nda  gənclərin vətəndaşlıq və
vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı təd-
birlər və təkliflərin öz əksini tapması
ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsinin artırılması sahəsində hə-
yata keçirilən tədbirlərin uğurla da-
vam etdirilməsindən xəbər verir. 
    Vətənpərvərlik tərbiyəsi gənc
nəslin mənsub olduğu milli dəyərlərə,
tarixi ənənələrə bağlılığında özünü
göstərir. Vətənin tarixi keçmişini
dərindən  bilmək, milli-mənəvi də-
yərlərinə sahib olmaq, adət-ənənə-
lərini  öyrənmək, maddi və mənəvi
sərvətlərini qorumaq vətənpərvər
insanı səciyyələndirən ən mühüm
keyfiyyətlərdəndir. Bu keyfiyyətləri
gənc lərə aşılamaq üçünsə gənc nəslin
tarixi yerlərə gəzintisini təşkil etmək,
onlara qəhrəmanlıq tariximizi aşı-
lamaq, onların iştirakı ilə milli qəh-
rəmanlarımıza və tarixi günlərə həsr
olunmuş tədbirlər və görüşlər ke-
çirmək böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Son illər şəhid adlarının əbədiləşdi-
rilməsi, şəhid ailələrinin, Milli qəh-
rəmanların, müharibə əlillərinin və
veteranların sosial təminatının yax-
şılaşdırılması, hüquqlarının təmini
məqsədilə dövlət tərəfindən bir sıra
tədbirlər həyata keçirilir. Bu, gənc
nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasında xüsusi rol oynayır. Hər
bir Milli Qəhrəmanın, torpaq uğrunda
şəhid olmuş həmvətənimizin xalqı-
mızın tarixinə yazdığı qəhrəmanlıq
salnaməsi gənclərin əbədi vətənpər-
vərlik məktəbidir. 
    Ölkəmizin hər bir regionunda ol-
duğu kimi, muxtar respublikamızda
da gənclərin vətənpərvərlik tərbi-
yəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Təhsil
ocaqlarında həm hərbi dərslərin təd-
risinə, gənclərin fiziki hazırlığına,
idmana ciddi fikir verilir, həm də
gənclərdə vətənpərvərlik hissini yük-
səltmək, onları Vətənin hər daşını,

hər qarış torpağını tanımaq və sev-
mək ruhunda tərbiyə etmək məqsə-
dilə müxtəlif tədbirlər keçirilir. 
    Vətənpərvərliyin inkişafında ide-
ya-siyasi tərbiyənin rolu böyükdür.
Zaman-zaman nankor ermənilərin
bizə qarşı ərazi iddialarını, xalqımıza
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı
siyasətini gənc nəslə çatdırmaq ide-
ya-siyasi tərbiyənin vəzifəsidir. Bu-
nunla gənc nəslin tarixi yaddaşı
möhkəmləndirilməli, keçmişimiz
unudulmamalıdır. 
    Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları və Şəhid Ailələri Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Təşkilatı
da gənc nəsildə milli mənlik şüu-
runun və vətənpərvərlik hisslərinin
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Naxçı-
van Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Naxçıvan Qarnizonu və digər ai-
diyyəti təşkilatlarla birgə tədbirlər
təşkil edir, Milli qəhrəmanlarımızı
gənclər arasında geniş təbliğ edir.
Orta ümumtəhsil məktəblərində
vətənpərvərlik tərbiyəsinə aid, tor-
pağa, Vətənə məhəbbət hisslərini
aşılayan, əyaniliyi ehtiva edən təd-
birlər reallaşdırılır. 
    Qürur hissi ilə deyə bilərik ki,
bu gün ölkəmizdə öz Vətənini sevən,
hər zaman onun tərəqqisinə çalışan
və azadlığı uğrunda canını qurban
verməyə hazır olan gənclər ordusu
yetişmişdir. Onlar  Vətən qarşısında
öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə
başa düşür və ərazi bütövlüyümüzün
qorunmasında, ölkəmizin inkişafında
fəal iştirak edirlər. Vətənpərvərlik,
Vətənə məhəbbət, Vətənə xidmət,
Vətən yolunda canını qurban ver-
məyə hazır olmaq bu gün Azərbay-
can gəncliyinin ruhuna hakim kəsilən
ideyadır. Bu isə onu təsdiqləyir ki,
bütün sahələrdə uğurlar qazanan
Azərbaycanın vətənpərvər gəncliyi
düşmən tapdağı altında olan torpaq-
larımızı hər zaman azad etməyə
hazırdır və azad edəcəkdir.  

Mirməcid SEYİDOV
Azərbaycan Vətən Müharibəsi

Veteranları və Şəhid Ailələri 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təşkilatının sədri

Naxçıvanda vətənpərvər gənclər
ordusu yetişir

Vətənpərvərlik hissi insanın ömür boyu tərbiyələndirdiyi
ülvi bir hissdir. Bu ülvi hiss insanın doğma Vətəninə hədsiz

məhəbbət bəsləməsində, öz ölkəsinin inkişaf və nailiyyətlərinə
ürəkdən sevinməsində, hər qarış torpağını göz bəbəyi kimi qoru-
masında ifadə olunur. Vətənpərvərlik hissi doğma torpağa və onun
insanlarına bağlılıqdan başlayaraq, insanın bütün qüvvə və qabi-
liyyətini Vətənin, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizəyə həsr etməsinə
qədər inkişaf edib yüksəlir. 

Yeni nəşrlər

    Sual: Ər-arvadın birgə mülkiy-
yətinə hansı əmlak və gəlir növləri
aiddir?
    Cavab: Nikah müddətində ər-ar-
vadın əldə etdikləri əmlak onların
ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. Ər-
arvadın ümumi birgə mülkiyyətinə
aşağıdakılar aiddir: 
    – onların hər birinin əmək, sa-
hibkarlıq və intellektual fəaliyyəti
nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər,
aldıqları pensiya və müavinətlər,
eləcə də xüsusi təyinatı olmayan
digər pul ödəmələri (şikəstlik, sağ-
lamlığın bu və ya digər formada
pozulması nəticəsində əmək qa-
biliyyətinin itirilməsinə görə ödə-
nilən məbləğ, maddi yardımın
məbləği); 
    – ər-arvadın ümumi gəlirləri he-

sabına əldə edilən daşınan və da-
şınmaz əşyalar, qiymətli kağızlar,
kredit idarələrinə və sair kommersiya
təşkilatlarına qoyulmuş paylar, əma-
nətlər, kapitaldan olan paylar və
əmlakın ər-arvaddan kimin adına
əldə olunmasından, yaxud əmanətin
kimin adına və ya kim tərəfindən
qoyulmasından asılı olmayaraq, ni-
kah dövründə ər-arvadın qazandığı
hər hansı sair əmlak daxildir.
    Nikah dövründə ev təsərrüfatı
ilə, uşaqlara qulluq etməklə məşğul
olduğundan və ya digər üzrlü sə-
bəblərə görə müstəqil qazancı ol-
mayan arvad (ər) da ümumi əmlak
üzərində hüquqa malikdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin

Təşkilat-nəzarət şöbəsi

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir


