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Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 19 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son 
sutkada 19 yoluxma faktı qeydə alınıb, 13 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ 

Qərargahdan verilən məlumata görə, 
indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 476 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma-
sı faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 
634 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 

707 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 135 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 min 403, 
bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 792 
min 132 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Ali təhsil haqqında diplomu 
20 yaşında almış Nazim müəllim 
Ermənistan SSR-də əmək fəaliyyətinə 
başlamış, erməni məkrinin mahiyyəti 
ilə üz-üzə gəlmişdir. Oxucu audito-
riyasının nəzər-diqqətinə belə bir 
reallığı çatdırmaq istərdim ki, Nazim 
müəllim XX əsrin 80-ci illərinin sonla-
rında erməni millətçilərinin XX əsrin 
əvvəllərində uydurduqları qondarma 
“Dağlıq Qarabağ” probleminin növbəti 
fazasında erməni faşizminin törətdiyi 
cinayətlərin şahidi olmuş, erməni 
faşistlərinin İrəvan məkanında apar-
dıqları etnik təmizləməni ailə üzvləri 
ilə birgə yaşamışdır. Azərbaycan 
tarixinin bu acı səhifələrinin faciəsini 
yaşamış Nazim müəllim o zaman-
dan etibarən bir çox Azərbaycan 
türkləri kimi, Bakıda məskunlaşmış 
və fəaliyyətini erməniliyin hələ 
orta əsrlərdə uydurduğu “böyük 
Ermənistan” əfsanəsini ifşa etməyə 
yönəlmişdir. Nazim Mustafa “Xalq 
qəzeti”ndə işlədiyi dövrdə onun 
ermənilərin iç üzünü açan yüzlərlə 
məqaləsi dərc edilmişdir.

Erməni məkrini ifşa etməyi, 
Azərbaycan torpaqlarında erməni 
millətçilərinin həyata keçirdikləri soy-
qırımları və deportasiyaları öyrənməyi 
və bu problemlə bağlı Azərbaycan 
tarixşünaslığında mövcud boşluq-

ları doldurmağı qarşısına məqsəd 
qoyan Nazim Mustafa XX əsrin 
əvvəllərində erməni millətçilərinin 
İrəvan məkanında və Zəngəzurda 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
soyqırımı dəlillər və sübutlar əsasında 
göstərə bilmişdir. Problemi ciddi 
şəkildə araşdıran Nazim müəllim 
“1905–1906-cı illərdə İrəvan quber-
niyasında və Zəngəzur qəzasında 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri kütləvi qırğınlar” möv-
zusunda yazdığı dissertasiya işini 
2014-cü ildə AMES Tarix İnstitu-
tunda müdafiə etmişdir. XX əsrin 
əvvəllərində ermənilik tərəfindən 
Azərbaycan tarixinə salınmış “erməni 
məsələsi”ni öyrənən alim-tədqiqatçı 
erməni millətçilərinin ötən əsrdə 
törətdikləri cinayətlərini davamlı 
olaraq izləmiş və həmmüəllifi olduğu 
“Tarixin qara səhifələri. Deportasiya. 
Soyqırımı. Qaçqınlıq.” (professor 
Vaqif Arzumanlı ilə birgə) adlı əsərini 
1998-ci ildə ərsəyə gətirmişdir. 

Nazim müəllim Azərbaycanın 
maddi-mədəni irsini məhv edən 
erməni vandalizmini də illər boyu 
araşdırmış və İrəvan məkanında 
erməni faşistlərinin törətdikləri 
cinayətləri geniş oxucu auditoriyası-
nın diqqətinə çatdıra bilmişdir. Onun 
tərtibçisi olduğu ”Vandalizm: tarixi 
adlara qarşı soyqırımı” adlı əsəri 
2006-cı ildə nəşr olunmuş və elə 
həmin ildə də xarici oxucu auditori-
yasının ixtiyarına verilmişdir. “Vanda-
lism: genocide against the historical 
names” adı ilə tərcümə olunmuş 
bu əsər ingilis dilli auditoriyaya 
tarixi həqiqətləri göstərmiş, “erməni 
məsələsi”nin bəşəriyyət üçün təhlükə 
mənbəyi, terrorun daşıyıcısı olduğu-
nu faktiki materiallar əsasında sübut 
etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 25 may 
2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Qara-
bağın, Naxçıvanın və İrəvan xan-

lığının tarixinə dair silsilə əsərlərin 
müəlliflərindən bir kimi, Nazim Mus-
tafa Elm sahəsində Dövlət Mükafatı 
laureatı adına layiq görülmüşdür. 
Onun həmmüəllifi olduğu “İrəvan 
xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin 
Şimali Azərbaycan torpaqlarına 
köçürülməsi” monoqrafiyası AMEA-
nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnsti-
tutu tərəfindən müxtəlif dillərdə nəşr 
edilmişdir.

Erməni vandalizminin cinayətlərini 
davamlı şəkildə öyrənən tarixçi-
alim 2016-cı ildə “İrəvan xanlığı: 
Erməni vandallarının yox etdiyi 
İrəvan məscidləri” və “İrəvan xanlığı: 
Erməni vandallarının yox etdiyi Xan 
sarayı” adlı əsərlərini nəşr etdirmiş, 
erməni millətçilərinin Azərbaycanın 
maddi-mədəni irsini məqsədyönlü 
şəkildə məhv etdiklərini faktoloji 
baza əsasında göstərmiş və belə 
bir həqiqəti diqqətə çatdırmışdır ki, 
şəcərələri uzaq Balkanlara gedib çı-
xan, əsrlərlə “vətən” axtarışında olan 
pərakəndə halda yaşayan ermənilər, 
Azərbaycanın tarixi torpağı olan 
İrəvan məkanını erməniləşdirmək 
üçün XX əsr boyu apardıqları etnik 
təmizləmə ilə kifayətlənməmiş, bu 
ərazidə ulu əcdadlarımızın yaratdıq-
ları maddi-mədən irsi də dağıtmış, 
“mxitarçılar” məktəbinin alqoritmləri 
üzərində öz saxta tarixlərini uydura-
raq dünya ictimaiyyətini aldatmışlar. 
Erməniliyin uydurduğu saxta tarixi 
Nazim müəllim həmmüəllifi olduğu 
və 2018-ci ildə nəşr etdirdiyi “Erməni 
saxtakarlığı: Yalan üzərində qurulan 
tarix” adlı əsərində incələmişdir.

Nazim Mustafanın tədqiqatlarında 
qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan 
xüsusi yer tutur. Azərbaycan tarixşü-
naslığında İrəvan şəhərinin tarixinin 
monoqrafik şəkildə öyrənilməsi Nazim 
Mustafanın adı ilə bağlıdır. Onun 
İrəvan şəhərinin tarixindən bəhs edən 
əsəri ilk dəfə türk dilində 2015-ci ildə 
Ankarada “İrevan şehri. Türk-islam 

varlığı nasıl yok edildi” adı ilə, daha 
sonra isə Azərbaycanda isə 2020-
ci ildə “İrəvan şəhəri” adı ilə nəşr 
edilmişdir.

Onun filologiya üzrə elmlər 
doktoru İbrahim Bayramovla birgə 
ərsəyə gətirdikləri “Həqiqətin ono-
mastikası” ensiklopedik məlumat 
kitabı həm tarixi faktlar əsasında, 
həm də toponimlərin dili ilə bugün-
kü Ermənistanın tarixi Azərbaycan 

torpağı olduğunu sübut edir. 
Bu kitabın ingilis, rus və fransız 
dillərinə tərcümə edilərək nəşr 
edilməsi indiki Ermənistan ərazisinin 
azərbaycanlıların tarixi vətənləri ol-
duğunu və ermənilərin həmin ərazidə 
son dövrlərdə məskunlaşdıqlarını 
dünya elm aləminin və ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdıracaqdır. 

Bu günlərdə Nazim Musta-
fanın Prezident Kitabxanasının 
əməkdaşları tərəfindən hazırlanan 
“Biblioqrafiya”sı (“Elm və təhsil”, 290 
səh.) nəfis tərtibatda çap edilmişdir. 
“Biblioqrafiya”ya alimin ömür yolu-
nun xronikası, elmi əsərlərinin və 
ictimai-siyasi mövzularda yazdığı 
məqalələrin, ssenarisi olduğu filmlərin 
biblioqrafik göstəriciləri daxil edilmiş-
dir. Kitaba daxil edilən 1200-dən artıq 
biblioqrafik təsvir alimin zəngin həyat 
yolu keçdiyini əyani şəkildə göstərir.

Nazim Mustafanın tamamlamaq 
üzrə olduğu “İrəvan şəhərinin tarixi 
(1509-2020)” doktorluq dissertasiyası 
həm Azərbaycan tarixşünaslığında 
mövcud boşluğu dolduracaq, həm də 
İrəvan şəhərini özününküləşdirmək 
istəyən erməni saxtakarlarını növbəti 
dəfə ifşa edəcək. 

Həyatının böyük hissəsini tarixi 
həqiqətlərin üzə çıxmasına, erməni 
məkrinin, erməni saxtakarlığının 
ifşasına sərf etmiş, yüzlərlə elmi 
və publisistik məqalələrin müəllifi 
olan, Azərbaycan tarixinin aktual 
problemlərini tədqiq edən Nazim 
müəllim milli tarixşünaslığımıza 
əvəzsiz töhfəsini vermiş, İrəvan 
məkanının öyrənilməmiş səhifələrini 
araşdırmış, mövcud boşluqları doldu-
ra bilmişdir. Bu çətin və şərəfli yolda – 
tarixi həqiqətlər axtarışında olan, ziya 
işığını gətirən tarixçi-alimə yaradıcılıq 
uğurları arzulayıram. 

Həcər VERDIYEVA,  
tarix üzrə elmlər doktoru

Üzeyir bəy dühasının 
ənənələrini yaşadan varislər

Tarix boyu hər bir xalqın 
özünəməxsus mədəniyyəti, fikiri, 
düşüncəsi, adət və ənənəsi olub. Bütün 
bunlar dünya elminin, mədəniyyətinin, 
eləcə də mənəviyyatın inkişafına daim 
öz töhfələrini verib.

Azərbaycan pedaqogikasının inkişafın-
da M.F.Axundzadə, S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, 
C.Məmmədquluzadə, S.S.Axundov, 
Ü.Hacıbəyli və başqaları böyük rol oynamış-
dırlar. Bu mütərəqqi milli ziyalılar arasında 
professional musiqimizin təməlini qoymuş, 
dahi bəstəkar, pedaqoq, ictimai xadim, pub-
lisist Ü.Hacıbəylinin xidməti danılmazdır. XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın musiqi təhsili 
məsələləri xüsusi diqqət tələb edirdi. Dahi 
bəstəkar Ü.Hacıbəyli məqsədyönlü təhsil sis-
temini Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin 
qarşılıqlı əlaqəsi əsasında qurmaqla 
ölkəmizin musiqi mədəniyyətində köklü dö-
nüş yaratmağa nail olmuşdur. Odur ki, Üzeyir 
bəy dühası bir çox bəstəkarların, muğam-
şünasların, musiqişünasların, ümumiyyətlə, 
elm adamlarının ərsəyə gəlməsinə zəmin 
yaratmışdır. Onun neçə-neçə davamçıları bu 
gün də həmin ənənələri yaşadır və davam 
etdirirlər. 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
inkişafında digər müəssisələrin, təhsil və 
elm ocaqlarının müstəsna xidmətləri olduğu 
kimi, insanları doğma, isti bir ocaq kimi öz 
ətrafında cəmləyən Üzeyir Hacıbəyli adına 
Bakı Musiqi Akademiyasının və BMA-nın 
Orta ixtisas musiqi Məktəb-studiyasının da 
böyük rolu vardır. Bu gün birəsirlik tarixi 
olan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasın-
da – hazırki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasında L.Pressman, Ü.Hacıbəyli, 
B.Karaqiçeva, K.Səfərəliyeva, Q.Qarayev, 
S.Rüstəmov, S.Hacıbəyov, Ə.Abbasov, 
C.Hacıyev, S.Ələsgərov, B.Məmmədova, 
E.Abbasova, A.Məlikov və diğər musiqi 
xadimləri çalışmışlar. Əsrlər keçsə, nəsillər 
dəyişsə də, yeni gələn nəsil sənət aləmindəki 
böyüklərin ənənələrinə sadiq qalaraq onları 
yaşadıb, davam və zəmanəyə uyğun inkişaf 
etdirirlər ki, bu da professional musiqiçilərin 
yaranmasında özünü büruzə verir. 

İstər Məktəb-studiyasının, istərsə 
də BMA-nın professor-müəllim heyyəti, 
tələbələri, məzunları musiqi mədəniyyətimizi 
dünya miqyasında daim yüksək səviyyədə 
təbliğ edirlər. Yarandığı vaxtdan bu günədək 
ənənəvi hal alan Ü.Hacıbəyli adına BMA və 
BMA-nın Orta ixtisas musiqi Məktəb-studiyası 
festivalların, konfransların, müxtəlif layihə 
və müsabiqələrin, kitab təqdimatlarının, 

neçə-neçə yubiley tədbirlərinin, tama-
şaların, konsertlərin və digər layihələrin 
keçirilməsinin uğurla davam etdirilməsində 
SSRİ və Azərbaycan Respublikasının xalq 
artisti, professor Fərhad Bədəlbəylinin və 
akademiyanın məsul şəxslərinin əməyi və 
rolu danılmazdır. Eyni zamanda, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, 
sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor 
Tərlan Seyidovun və Məktəb-studiyasının 
əməkdaşlarının müstəsna xidmətləri 
var. Odur ki bütün bunlar, Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixində silinməz izlər buraxan, 
milli musiqimizdə özünəməxsus yol açan, 
vətən sevgisini daima üstün tutan vətəninə 
sonsuz məhəbbətinin göstəricisidir.   

Qeyd edim ki, Respublikamızın musi-
qi-ictimai həyatında önəmli rolu olan Orta 
ixtisas musiqi Məktəb-studiyası yubiley ilində 
növbəti möhtəşəm konsert proqramı ilə 
çıxış etmişdir. Bakı Musiqi Akademiyasının 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş bu konsert 
doğma müəssisəmizin Böyük zalında baş 
tutmuşdur. Məktəb-studiyasının professor-
müəllim heyətinin və tələbələrin iştirakı ilə 
işıqlandırılan yubiley konsertində təqdim 
olunan maraqlı musiqi nömrələri dinləyicilər 
tərəfindən yüksək rəğbətlə, alqışlarla və 
sevgi ilə qarşılanmışdır. Bu kimi tədbirlərin 
keçirilməsi insanı daha mükəmməl düşündü-
rür, emosional hisslərə qapadır, işıqlı amal-
lara səsləyir. Qeyd edim ki, BMA-nın Orta 
ixtisas musiqi Məktəb-studiyası Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, 
sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor 
Tərlan Seyidovun müəllif layihəsi üzrə yara-
dılmışdır. Bu sənət ocağının müəllimləri uzun, 
şərəfli tarixi yol keçib. Onlar öz sələflərinin 
yolunu bu gün də yeni yaradıcılıq axtarışları 
apararaq inkişaf etdirirlər. 

Dahi şəxsiyyətin adını daşıyan BMA-nın 
fəaliyyətində böyük musiqiçi nəslinin bir alim, 
pedaqoq kimi püxtələşməsinə, yetişməsinə 
böyük diqqət ayrılmışdır. Bu fakt – həm 
Üzeyir bəyin ocağındakı fəaliyyət, həm də 
Akademiyanın daxilində fəaliyyət göstərən 
Məktəb-studiyasında çalışan və təhsil alan 
hər bir kəs üçün olduqca önəmli və vacibdir. 
Odur ki, ölkəmizin mədəni həyatında fəal 
iştirak edən, özünün rəngarəng, əhəmiyyətli 
tədbirləri ilə musiqi həyatında daim canlanma 
yaradan, neçə-neçə nəsillərin fərdi istedad 
və bacarığını üzə çıxaran BMA və Məktəb-
studiyasının müstəsna rolu danılmazdır. 

Nərgiz QULAMOVA,  
 Bakı Musiqi Akademiyasının dissertantı

Mingəçevir: Səyyar görüşlərə 
sakin marağı yüksəkdir

Energetiklər qəsəbəsindəki 4 
nömrəli tam orta məktəbdə təşkil 
olunan səyyar görüş də bu baxımdan 
diqqəti cəlb edirdi. Bəri başdan qeyd 
edək ki, görüşə, əsasən məktəbə 
yaxın olan Cəmil Əliyev küçəsindəki 
yaşayış binalarının sakinləri 
dəvət edilmişdilər. Amma görüş 
başlanarkən məlum oldu ki, buraya 
şəhərin müxtəlif ərazilərində yaşayan 
sakinlər də gəliblər. Məqsəd onları 
narahat edən məsələlərə aydınlıq 
gətirməkdir. 

Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş-
çısı məktəbin akt zalına toplaşan 
sakinləri salamladıqdan sonra ölkədə 
və Mingəçevirdə həyata keçirilən 
tədbirlərdən bəhs etdi. Natiq Prezi-
dent İlham Əliyevin apardığı daxili və 
xarici siyasəti nəticəsində Vətənimizin 
gündən-günə inkişaf etdiyini diqqətə 
çatdırdı. Xüsusilə Azərbaycanın 
işğal altında olan ərazilərinin azad 
edilməsindən sonra burada böyük qu-
ruculuq işlərinin aparıldığını, doğma 
Qarabağımıza yeni nəfəs gəldiyini 
vurğuladı. 

Qeyd edildi ki, artıq bu ərazilərdə 
böyük layihələrin həyata keçirilməsi 
uğurla davam edir. Azərbaycanın 
evsahibliyi ilə Qarabağda möhtəşəm 
Beynəlxalq tədbirlər həyata keçirilir. 
İcra hakimiyyətinin başçısı şəhərdə 
aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən, 
yeni layihələrin icrasından danışdı. 
Eləcə də, sakinlərin məmnunluq 
hisslərini artırmaq üçün cənab Prezi-
dentin tapşırıqlarının layiqincə yerinə 
yetirildiyini nəzərə çatdırdı. Bildirdi 

ki, bütün bunlar şəhər sakinlərinin 
yaxından köməyi, diqqət və qayğı-
sı, təklif və mülahizələri sayəsində 
mümkün olur: “Şəhər İcra Hakimiyyəti 
olaraq işlərimizi belə səyyar görüşlər 
zamanı irəli sürülən fikirlər, məsləhət 
və tövsiyyələr əsasında qururuq”.

Görüşdə sakinlərdən Musa 
Rzayev, Həsən Əliyev, Elçin Əliyev, 
Elvin Abdurahimov, Roza İsmayılova, 
Sani Əhmədov, Rəfael Əhmədov, 
Coşqun Mütəllimov, Əbülfət Babayev, 

Xəyyam Əliyev, Röyal Əliyev, Elşən 
Əsədov, İbrahim Əhmədov, Səyyaf 
Quliyev, Niyazi Muxtarov və başqaları 
çıxış edərək, onları narahat edən 
məsələlərə toxundular, bir sıra vacib 
problemlərin yerindəcə həll olunma-
sını istədilər. Diqqət əsasən yaşayış 
binalarında su-kanalizasiya sisteminin 
bərbad olmasına, işıqlandırmanın 
zəifliyinə, işsizliyə, sosial müavinat 
və mənzil təminatına, istilik sisteminin 
tələbata cavab verməməsinə, yaşıllıq-
ların qorunmasına və suvarılmasına, 
yollara asfalt örtüyünün çəkilməsinə 
yönəldildi.

İcra Hakimiyyətinin başçısı 
sakinləri diqqətlə dinləyərək qaldırı-
lan hər məsələyə xüsusi münasibət 
bildirdi və görüşdə iştirak edən idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə 
məsələlərin vaxtında həlli ilə bağlı 
müvafiq tapşırıqlar verdi. Sakinləri 
əmin etdi ki, onların problemləri 
nəzarətə götürülərək yerindəcə həllini 
tapacaq.

Ilqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Hər bir xalqın, millətin tarixdə yaşaması, onun tarixi yaddaşının qorunub saxlanılması 
üçün elm fədailəri öz həyatlarının müəyyən bir hissəsini bəşəri dəyərlərin nəsildən-nəslə 
ötürülməsinə həsr edirlər. Tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması işində tarixçi-alimlərin 
müstəsna xidmətləri danılmazdır. Azərbaycanın bir sıra tarixçiləri də tarixi həqiqətlərin üzə 
çıxarılmasnda öz töhfələrini vermiş, əmək sərf etmiş, qələmləri ilə dəyərli əsərlər yazmış, təkcə 
Azərbaycan tarixşünaslığını deyil, eyni zamanda, Qafqazşünaslıq elmini də zənginləşdirmişlər. 
Belə alimlər sırasında Qərbi Azərbaycanın Ağbaba-Şörəyel mahalının Güllübulaq kəndində 
doğulmuş, bütün varlığı ilə Azərbaycanımıza bağlı olan Nazim Yusif oğlu Mustafayevdir. 

Ömrünü tarixi həqiqətlərin  
üzə çıxmasına həsr edən ziyalı
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Şəhər Icra Hakimiyyətinin 
başçısı Ilham Ismayılovun 
Azərbaycan IES yaşayış 
massivində keçirilən səyyar 
görüşləri sakinlər tərəfindən 
maraqla qarşılanır. Canlı 
diskusiyalar şəklində davam 
edən görüşlərdə fəallıq 
və sakin təşəbbüskarlığı 
göstərilir. Sakinlər şəhər 
rəhbəri ilə birbaşa ünsiyyət 
yaratmaqla öz problemlərini 
dilə gətirir, onun həll 
edilməsinə səy göstərirlər. 
Məhz belə görüş hər iki tərəfin 
marağı ilə davam edir.

Xocavənddə xeyli silah-sursat və tank əleyhinə 
idarə olunan raket sistemi aşkar edilib 

 Xocavənd Rayon 
Polis Şöbəsinin 
əməkdaşları tərəfindən 
işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə tərk edilmiş 
hərbi mövqelərdən silah-
sursatın və partlayıcı 
vasitələrin toplanması 
istiqamətində intensiv 
tədbirlər davam etdirilir.

DİN-in Mətbuat xidmətinin 
Bərdə regional qrupun-
dan verilən məlumata 
görə, Xocavənd RPŞ-nin 
əməkdaşlarının rayon 
ərazisində keçirdiyi tədbirlər 

zamanı xeyli silah-sursat 
aşkar edilib.

Tapılan 5 avtomat, 3 
qumbarataatan, 2 pulemyot, 
1 tank əleyhinə idarə olunan 
raket sistemi, 1 tapança, 12 

əl qumbarası və alışdırıcıları, 
2358 müxtəlif çaplı patronlar 
və digər döyüş sursatları 
götürülərək aidiyyəti üzrə 
təhvil verilib.
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