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A.Bəy nə zə ro vun öz həm fi k ri 
P.Fol yan la yaz dı ğı sse na ri ki fa yət 
qə dər sxe ma tik, bə sit və ba ya ğı 
idi. Neft mə dən lə rin də hökm sü-
rən aman sız is tis mar, dö zül məz 
hə yat şə raiti fəh lə lə rin na ra zı lı-
ğı na sə bəb olur. On la rın mən zil 
şə rait lə ri ni yax şı laş dır maq uğ-
run da çı xış la rı mə dən sa hib lə ri-
nin eti na sız lı ğı ilə qar şı la şır. Fəh lə 
Əh mə din ya şa dı ğı ev qaz ya ta ğı 
üzə rin də ti kil di yi nə gö rə, hər an 
təh lü kə göz lə ni lir. Nə ti cə də onun 
ailə üzv lə ri qaz dan zə hər lə nir, 
part la yış evi ni da ğı dır. Fəh lə lə rin 
tə ti li nə qo şu lan Əh mə di tu tub dar 
ağa cın dan (?) asır lar. Son nə fə sin-
də o, tək qal mış ki çik yaş lı oğ lu nu 
qon şu su Pet ro sa tap şı rır. Nə ha-
yət, fəh lə lər si lah lı üs yan qal dı rır, 
so vet ha ki miy yə ti ni qu rur lar. Ar-
tıq bö yü yüb ağıl lı və sağ lam gənc 
ol muş Ab bas onu ata ki mi se vən 
Pet ro sun qı zı Lü si kə kö nül ve rir 
və “in qi la bı fəh lə hə rə ka tı zə mi-
nin də xalq lar dost lu ğu, Azər bay-
can xal qı ilə er mə ni xal qı ara sın-
da kı ya xın lıq” zə fər ça lır. 

A.Bəy nə zə rov fi lm də ki rol la ra 
Ə.Ələk bə rov (Əh məd), T.Ner-
sis yan (Pet ros), T.Ay vaz yan 
(Qu ka sov), M.Qa ra qaş (mü dir), 
T.Mah mur yan (Ma ro), S.Da da şov 
(Ab bas), V.Ma ku xi nan (So na), 
D.Ki piani (Geor gi), A.Şi ray (rus 
fəh lə si), M.Mi ka yı lov, P.Y.Esi-
kovs ki və baş qa la rı nı də vət et miş-
di. Fil min qu ru luş çu-ope ra to ru 
Mosk va dan xü su si də vət edil-
miş A.Qal pe rin, ikin ci ope ra tor 
və fo toq raf-rəs sam E.Ni ku les ku, 
qrim rəs sa mı G.Pa ri saş vi li, re jis-
sor as sis tent lə ri M.Mər da nov və 
Q.Bra gins ki, re jis sor kö mək çi lə ri 
A.Məm mə dov və V.Troq kin, baş 
in zi bat çı M.Qa ra qaş idi. Əsas epi-
zod lar Ba kı nın Zab rat kən din də, 
neft mə dən lə ri ra yon la rın da len tə 
alın mış dı. 

Fil min qu ru lu şu, akt yor oyu-
nu və bə dii təs vir va si tə lə ri baş lı-
ca məq sə də  - “xalq lar ara sın da kı 
dost lu ğun və in qi la bi hə rə ka tın” 
qa bar dıl ma sı na yö nəl dil di yin dən, 
nöq san lar, xü su si lə qa ba rıq nə zə-
rə çar pır dı. Re jis sor baş lı ca diq qə ti 
in qi la bi pa fo sun la zı mi sə viy yə də 
ol ma sı na, xalq lar ara sın da dost-
lu ğun idil lik təs vi ri nə ver di yi-
nə gö rə, sü jet xətt  i nin zəifl  i yi və 
bə sit li yi da ha aş kar gö rü nür dü.
Lent də ta ri xi lik ba xı mın dan əsas-
lan dı rıl ma mış (fəh lə Əh mə din 
dar ağa cın dan asıl ma sı), sü jet xət-
ti nə xid mət et mə yən (“P ro loq” 
adı al tın da həd dən ar tıq ge niş 
poe tik epiq raf), xa lis emo sional 
xa rak ter li kadr lar (fəh lə lə rin mən-
zil şə rait lə ri ni yax şı laş dır maq haq-
qın da tə ləb lə ri), in qi la bi pa fos la 
həd dən ar tıq yük lən miş epi zod lar 
(in qi lab çı fəh lə lə rin tə ti li), ba ya-
ğı lıq sə viy yə si nə cən en di ril miş 
me lod ra ma tik səh nə lər (Pet ro sun 

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 
mü na si bə ti), in qi la bi va ris li yi əks 
et dir mə yə yö nəl dil miş de tal lar 
(gənc fəh lə Ab ba sın par ti ya ya 
da xil ol maq üçün qo ca man fəh lə 
yol daş la rın dan zə ma nət al ma sı) 
həd dən ar tıq çox luq təş kil edir di. 
Re jis sor “i ki xal qın in qi lab alov-
la rın da bər ki miş dost lu ğu nu gə-
lə cək nə sil lə rə (ta ma şa çı la ra) 
çat dır maq” üçün çey nən miş, 
tə sir siz ifa də va si tə lə rin dən 
is ti fa də et miş di. 

- Nə cib ide ya nın bö yük-
lü yü nə bax ma ya raq, fi l min 
qu ru dek la ra tiv li yi bə dii təs-
vi r gü cü nü azal dır dı. Kəs kin 
mü na qi şə lər, çar pı şan qüv-
və lər, zid diy yət təş kil edən 
xa rak ter lər ek ran da 
ob raz lı həl li ni ta pa 
bi lər di. Fil min emo-
sional qüv və si yal nız 
əmək şə raiti nin yax-
şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı dır. Sin fi  mü-
ba ri zə lər, in qi la bi 
fi  kir lər, bey nəl-
mi ləl çi lik ide ya-
la rı fi lm də dek-
la ra si ya şək lin də 
qal mış, öz bə dii tə rən nü mü nü 
la yi qin cə ta pa bil mə miş dir”. 

Hətt  a fi l mi so vet ideolo gi ya sı 
ba xı mın dan təh lil et miş ki no şü-
nas N.Sa dı qo vun bu söz lə ri ilə 
ra zı laş ma maq müm kün de yil. 
Be lə lik lə, mə lum si ya si-ideolo-
ji za man və mə kan çər çi və sin də 
bu fi lm “A zər bay can ki ne ma toq-
ra fi  ya sı nın mü vəff  ə qiy yət li səs-
siz fi lm lə rin dən” sa yıl sa da, nə 
möv zu su na, nə qu ru lu şu na, nə 
də akt yor oyu nu na gö rə diq qə ti 
çə kir. Əl bətt  ə, tək cə gö zəl akt yo-
ru muz Ə.Ələk bə ro vun ek ran-
da kı ilk işi ni qeyd et mək müm-
kün dür. Müəy yən epi zod lar da 
is te dad lı akt yo run sə mi mi ifa 
tər zi, özü nə xas ifa də üsul la rı ta-
ma şa çı nı möv zu ya inan dır ma ğa 
qa dir dir. Am ma bü tün bun lar la 
ya na şı, onu da nə zə rə al maq la-
zım dır ki, par ti ya nın nöq te yi-nə-
zə rin cə, “Vul kan üzə rin də ev” 
fi l mi “i deolo ji cə hət dən ki fa yət 
qə dər sağ lam”, yə ni bol şe vizm 
ide ya la rı nın tən tə nə si nə həsr 
olun muş təb li ğat əsə ri idi. 

C.Cab bar lı elə o vaxt lar fi l mə 
la yiq ol du ğu qiy mə ti ver mə-
yə özün də cə sa rət tap mış dı. O, 
“Ha ra ge dir “A zər ki no”” mə qa-
lə sin də ya zır dı: “Ha ra dan sa də-
vət olun muş re jis sor və akt yor lar 
bir ne çə yüz min ma nat pu lu ha-
va yı ye rə xərc lə yə rək çı xıb ge-
dir lər və “Azər ki no” həm məh-
sul suz, həm iş çi siz qa lır. Bu fa ciə 
Ümumitt  i faq İn cə sə nət Olim-
piada sın da bü tün kəs kin li yi ilə 
üzə çıx dı, bu ra da “Azər ki no” nun 
rüs vay çı lı ğı o də rə cə yə çat dı ki, 
onun il ər zin də bir müs tə qil fi lm 
də mey da na çı xa ra bil mə di yi 
mə lum ol du və o, “Er mə ni ki no”-
nun qüv və lə ri ilə çə kil miş sırf ti-
ca rət (əs la ya ra dı cı lıq de yil) sa zi şi 
əsa sın da xərc lə rin bir his sə si nin 
“Azər ki no” tə rə fi n dən ödə nil-
mə sin dən baş qa “Azər ki no” ilə 
heç bir əla qə si ol ma yan “Vul kan 
üzə rin də ev” fi l mi ilə çı xış et di”. 

Film ek ra na bu ra xı lan dan 
və si ya si-ideolo ji rəh bər lik 
tə rə fi n dən “u ğur lu sə nət əsə-
ri” ki mi qə bul edi lən dən son-
ra A.Bəy nə zə rov stu di ya dan 
get mir, özü nün de di yi ki mi, 
Ba kı nın “ma raq lı və iş gü zar 
ki no iş çi lə ri kol lek ti vi” onu 
ye ni fi lm lər ya rat ma ğa hə-
vəs lən di rir di. O, hə lə 1929-cu 
il də C.Cab bar lı ilə bir lik də 
“Se vil” fi l mi üzə rin də baş la-
dıq la rı işi da vam et di rir. La-
kin əs lin də, A.Bəy nə zə ro vun 
“A zər bay can ki no su na dost 
kö mə yi” onun öz həm fi  kir lə ri 
ilə bir gə res pub li ka da ki ne-

ma toq ra fi  ya si ya sə ti nə tə sir 
im kan la rı nı əl də sax la maq, 
mil li ek ran us ta la rı nın for-
ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 
da şı yır dı. 

O, özü nün də vət et di yi ki-
no mü tə xəs sis lə ri və for ma-
laş dır dı ğı çə ki liş qrup la rı ilə 
par ti ya rəh bər li yin də ki ha-
va dar la rı nın şo vi nist mil li-si-
ya si xətt  i ni hə ya ta ke çi rir di. 
Tə sa dü fi  de yil di ki, A.Bəy-
nə zə rov 1926-1929-cu il lər də 
“Az döv ki no” nun çək di yi ək-
sər ki no əsər lə ri nin “dost ya-
na məs lə hət çi si” idi. “Vul kan 

üzə rin də ev” fi l mi ni 
çə kən müd dət də o, 
“gənc dra ma turq” 
Cə fər Cab bar lı ilə 

ya xın laş mış, ona “ya-
ra dı cı lıq məs lə hət lə ri” 
ver mə yə baş la mış dı. 

Nə ti cə də C.Cab bar lı ar-
tıq ya zıb ba şa çat dır dı ğı 

“Se vil” sse na ri si üzə-
rin də ye ni dən, həm 

də A.Bəy nə zə rov la 
bir lik də iş lə mə-

yə baş la mış, 
ilk va riant-

da nə zər-
də tut du-

ğu bir sı ra 
bə dii hə qi qət-

lər dən im ti na et-
mə li ol muş du. 
1928-ci il də res pub-

li ka da baş lan mış mil li 
kadr la ra qar şı “tə miz-
lə mə si ya sə ti” müs tə-

qil dü şün cə nin son işar tı la rı nı 
ta ma mi lə sön dür dü. Bu si ya-
sət özü nü ki ne ma toq ra fi  ya sa-
hə sin də də ay dın gös tə rir di. 
A.M.Şə rif za də yə “Ha cı Qa ra” 
fi l mi ni is tə di yi ki mi len tə al-
ma ğa şə rait ya ra dıl ma dı, fi lm 
ki fa yət qə dər eti na sız qar şı-
lan dı və o za man Azər bay can 
səh nə si nin və ek ra nı nın ön cü-
lü olan sə nət kar uzun müd-
dət ki no dan uzaq düş mək 
məc bu riy yə tin də qal dı. Ki ne-
ma toq ra fi  ya da si ya si-ideolo ji 
rəh bər li yin gös tə riş lə ri nə əməl 
et mək lə ya na şı, mil li tə fək kü-
rü qo ru yub-sax la ma ğa, yer li 
kadr la rı ek ran sə nə ti nə cəlb 
et mə yə can atan Ş.Mah mud-
bə yov və zi fə sin dən uzaq laş dı-
rıl dı. 

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

A.Bəy nə zə ro vun öz həm fi k ri 

  AK(b)P-nin qar şı ya qoy du ğu və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə si ki ne ma toq raf dan ye ni möv-
zu lar ax tar ma ğı, «ek ran da par ti ya nın eti ma dı nı doğ rult maq üçün» mü ba ri zə apar ma-
ğı tə ləb edir di. Tər tib edil miş pla na gö rə, son ra kı iki il ər zin də «8 bə dii şə kil və 12 si-
ya si-maarif fil mi» bu rax maq nə zər də tu tu lur du. Hə min möv zu la rın ara sın da so sializm 
qu ru cu lu ğun da gənc lə rin ro lu na həsr olun muş «Bi rin ci kom so mol bu ru ğu» və Fun ti-
ko vun ci na yə ti lə əla qə dar möv zu dan bəhs edən «Qız və ata» ad lı sse na ri lər ar tıq ba şa 
çat maq üz rə idi. La kin Ş.Mah mud bə yo vun ki ne ma toq ra fi ya dan kə nar laş dı rıl ma sın dan 
is ti fa də edən qüv və lər ki no si ya sə ti ni öz is tə dik lə ri ki mi yö nəlt mə yi ba car dı lar.
Par ti ya nın «i deolo ji cə hət dən ki fa yət qə dər sağ lam film lər çək mək» tap şı rı ğı nı hə ya ta 
ke çir mək üçün o vaxt AK(b)P Ba kı Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi olan L.Mir zə yan özü nə xas 
üsul la ra əl at dı. Hə min il Ba kı ya gəl miş er mə ni re jis so ru Amo Bəy nə zə ro va ye ni fil-
min möv zu su və qu ru lu şu hə va lə edil di. «Bol şe vik bey nəl mi ləl çi li yi ni və xalq lar ara sın da 
sar sıl maz dost lu ğu», üs tə lik, «bey nəl mi ləl fəh lə sin fi nin çar hö ku mə ti nə qar şı in qi la bi 
mü ba ri zə si ni əks et di rən» bu ek ran əsə ri Azər bay can ki no ta ri xin də ilk müş tə rək ek ran 
işi idi və «Az döv ki no» və «Er mən ki no» nun şə rik li len ti ki mi nə zər də tu tul muş du. 1907-
1908-ci il lər də Ba kı nın Zab rat kən din də mə dən fəh lə lə ri nin hə ya tın da baş ve rən ha di-
sə lə ri əks et di rən lent «Vul kan üzə rin də ev» («Zab rat da ev») ad lan dı rıl mış dı. 

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 

ilə bir gə res pub li ka da ki ne-

ma toq ra fi  ya si ya sə ti nə tə sir 
im kan la rı nı əl də sax la maq, 
mil li ek ran us ta la rı nın for-
ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 

O, özü nün də vət et di yi ki-

Ekran və ideoloji 
mübarizə

  Ta rix öz giz lin lə ri, üs tü nü əsr lə rin to zu bas-
mış na mə lum sə hi fə lə ri ilə ma raq lı dır...

Bə zən elə fakt lar la qar şı la şır san ki, olub-ke-
çən lər lə bağ lı dü şün cə lə ri nin axa rı göz lə nil mə-
dən də yi şir...

Bə zən də üzə çı xa rı lan hə qi qət lər yad da şın-
da də rin iz qo yur, o hə qi qə tin ar xa sın ca get-
mək fi k ri nə be lə dü şür sən...

Ru si ya İm pe ri ya sı nın son hökm da rı Ni ko-
lay Ro ma nov və ailə si nin ta le yi ba rə də xey li 
mə qa lə lər, ki tab lar ya zı lıb, te le vi zi ya ve ri liş lə-
ri ha zır la nıb, bə dii və sə nəd li fi lm lər len tə alı-
nıb. Am ma hə lə də bu ta rix çə nin son nöq tə si 
qo yul ma yıb: az qa la hər il ye ni ver si ya lar irə li 
sü rü lür, müx tə lif fər ziy yə lər döv riy yə yə bu ra-
xı lır, fakt lar şərh edi lir. O fakt lar dan iki si Azər-
bay can la bağ lı ol du ğu na gö rə, xü su si lə diq qə ti 
çə kir.

Məş hur ta rix araş dı rı cı sı Ed vard Rad zins ki 
ki ta bın da ça rın və ailə si nin gül lə lən mə si fak tı 
ilə bağ lı ye ni də lil-sü but lar gə ti rib. Onun ver-
si ya sı na gö rə, bol şe vik lər tə ləs kən lik, ya xud 
səh lən kar lıq üzün dən plan laş dır dıq la rı nı is tə-
dik lə ri ki mi ye ri nə ye ti rə bil mə yib lər. Nə ti cə-
də ça rın qı zı Anas ta si ya na mə lum şə kil də yo xa 
çı xıb, oğ lu Alek sey isə qa sı ğın dan ya ra la nıb, 
xe yir xah adam lar tə rə fi n dən xi las edi lib və giz-
lə di lib. Bir ver si ya ya gö rə, Alek sey Ro ma nov 
baş qa ad al tın da Pe ter bur qa apa rı lıb, son ra or-
du ya ça ğı rı lıb, am ma sir rin üs tü açıl dı ğın dan, 
özü nü də li li yə vu rub və bir müd dət psi xiat ri ya 
xəs tə xa na sın da müali cə olu nan dan son ra və fat 
edib. Di gər ver si ya ya gö rə isə Alek sey Ro ma-
no vu giz lin cə Ba kı ya gön də rib lər, o, bu ra da 
baş qa ad-so yad la ya şa yıb, 30-cu il lər də Sə na ye 
İns ti tu tu nu bi ti rib və is teh sa lat da ça lı şıb. Am-
ma bu ver si ya nı təs diq edə cək sə nəd lər hə lə əl-
də olun ma yıb.

Hətt  a bu ya xın lar da mət buat da keç miş SSRİ-
nin məş hur şəxs lə rin dən bi ri, uzun müd dət 
Na zir lər So ve ti nin səd ri Alek sey Ko sı gi nin 
məhz hə min Alek sey Ro ma nov ol du ğu id diası 
da ya yıl mış dı. Ver si ya tə rəf dar la rı nın fi k rin cə, 
bu, im pe ri ya nın va ris li yi mən ti qi nə əsas la nır-
dı...

Anas ta si ya nın ta le yi nə gə lin cə isə da yə si nin 
onu Ru mı ni ya ya qa çır dı ğı ba rə də fər ziy yə lər 
çox dan möv cud dur. 1997-ci il də ABŞ-da len tə 
alın mış “Anas ta si ya” bə di fi l mi nin sü je ti də hə-
min ver si ya üzə rin də qu ru lub. 

Azər bay ca nın Cüm hu riy yət döv rü nün tə lə-
bə lə rin dən bi ri, 1916-1918-ci il lər də Ki yev Po-
li tex nik İns ti tu tun da, son ra isə Ber lin də təh sil 
al mış, 20-ci il lər də Ba kı da iş lə yən dən son ra 
tə qib lər üzün dən İra na, ora dan da Tür ki yə yə 
qaç mış gən cə li İs ma yıl Sar ya lın “Ba kı ru zi ga rı” 
sə nəd li ro ma nın da da bu ver si ya ilə bağ lı bir 
epi zod var. O, 1918-ci ilin ya yın da tə ti li ni ba-
şa vu rub Ki ye və qa yıt maq üçün Gür cüs ta nın 
Po ti şə hə rin də gə mi göz lə yən də pan sion da tək 
gə zib-do la şan gənc bir qız la ta nış olur. Uzun 
tə kid lər dən son ra qız özü nü ona be lə təq dim 
edir: “Per ter bur qun təx min elə yə bil mə yə cə yi-
niz ali bir ailə si nə mən su bam. Mən ki şi lər lə an-
caq ailəm araş dır ma apa rıb ica zə ve rən dən son-
ra gö rü şə bi lər dim. Hər şe yim, hər hə rə kə tim 
müəy yən qay da lar la tən zim lə nir di... Mən dən 
adı mı və kim ol du ğu mu so ruş ma yın. Mə ni bu-
ra gə ti rən da yəm Ru mı ni ya ya qa çı rır. Ora dan 
ha ra ge də cə yi miz mə lum de yil. Doğ ma Ru si-
ya mı, doğ ma Pe ter bur qu mu tərk elə yi rəm...” 

Müəl li fi n şə ha də ti nə gö rə, hə min qız məhz 
ölüm dən qur tul muş Anas ta si ya Ro ma no va 
idi...

Əl bətt  ə, ta rix sə nəd lə rə əsas la nan, tək zi bo-
lun maz fakt la rı se vir...

Am ma bir hə qi qət də da nıl maz dır: giz lin lə ri, 
sir lə ri ol ma yan ta rix o qə dər də ma raq lı de yil...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Tarixin 
gizlinləri

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 
mü na si bə ti), in qi la bi va ris li yi əks 
et dir mə yə yö nəl dil miş de tal lar 
(gənc fəh lə Ab ba sın par ti ya ya 
da xil ol maq üçün qo ca man fəh lə 
yol daş la rın dan zə ma nət al ma sı) 
həd dən ar tıq çox luq təş kil edir di. 
Re jis sor “i ki xal qın in qi lab alov-
la rın da bər ki miş dost lu ğu nu gə-
lə cək nə sil lə rə (ta ma şa çı la ra) 
çat dır maq” üçün çey nən miş, 
tə sir siz ifa də va si tə lə rin dən 

- Nə cib ide ya nın bö yük-
lü yü nə bax ma ya raq, fi l min 
qu ru dek la ra tiv li yi bə dii təs-
vi r gü cü nü azal dır dı. Kəs kin 
mü na qi şə lər, çar pı şan qüv-
və lər, zid diy yət təş kil edən 
xa rak ter lər ek ran da 
ob raz lı həl li ni ta pa 
bi lər di. Fil min emo-
sional qüv və si yal nız 
əmək şə raiti nin yax-
şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı dır. Sin fi  mü-

la ra si ya şək lin də 
qal mış, öz bə dii tə rən nü mü nü 
la yi qin cə ta pa bil mə miş dir”. 

Hətt  a fi l mi so vet ideolo gi ya sı 
ba xı mın dan təh lil et miş ki no şü-
nas N.Sa dı qo vun bu söz lə ri ilə C.Cab bar lı elə o vaxt lar fi l mə 

O, özü nün də vət et di yi ki-
no mü tə xəs sis lə ri və for ma-
laş dır dı ğı çə ki liş qrup la rı ilə 
par ti ya rəh bər li yin də ki ha-
va dar la rı nın şo vi nist mil li-si-
ya si xətt  i ni hə ya ta ke çi rir di. 
Tə sa dü fi  de yil di ki, A.Bəy-
nə zə rov 1926-1929-cu il lər də 
“Az döv ki no” nun çək di yi ək-
sər ki no əsər lə ri nin “dost ya-
na məs lə hət çi si” idi. “Vul kan 

üzə rin də ev” fi l mi ni 
çə kən müd dət də o, 
“gənc dra ma turq” 
Cə fər Cab bar lı ilə 

ya xın laş mış, ona “ya-
ra dı cı lıq məs lə hət lə ri” 
ver mə yə baş la mış dı. 

Nə ti cə də C.Cab bar lı ar-
tıq ya zıb ba şa çat dır dı ğı 

“Se vil” sse na ri si üzə-
rin də ye ni dən, həm 

də A.Bəy nə zə rov la 
bir lik də iş lə mə-

yə baş la mış, 
ilk va riant-

ğu bir sı ra 
bə dii hə qi qət-

lər dən im ti na et-
mə li ol muş du. 

1928-ci il də res pub-
li ka da baş lan mış mil li 

kadr la ra qar şı “tə miz-

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 

ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 
da şı yır dı. 

O, özü nün də vət et di yi ki-
mübarizəmübarizə

User
Машинописный текст
Aydın yol.- 2016.- 15 iyul.- S. 11.




