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Dövlət başçısının əminliyinin 
əsas səbəblərindən biri də kənd 
təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul 
olan fermer və sahibkarların 
nümayiş etdirdiyi prinsipiallıq 
və qətiyyətdir. Həmin qətiyyət 
Qax rayonunun fermerlərinin 
fəaliyyətində də açıq şəkildə 
görünür. 

Rayon icra hakimiyyətindən 
aldığımız məlumatlarda bildirilir ki, 
2019-cü ilin ötən dövrü ərzində bit-
kiçilik və heyvandarlıq məhsulları 
istehsalının dinamik artımının 
təmin olunması məqsədilə qar-
şıya qoyulmuş vəzifələrin icrası 
istiqamətində işlər davam etdiri-
lib. Belə ki, ötən müddətdə 4684 
hektar sahədə yazlıq bitkilərin, 
o cümlədən, 999 hektar sahədə 
yonca, 392 hektar sahədə tərəvəz, 
290 hektar sahədə vələmir, 191 
hektar sahədə bostan, 321 hek-
tar sahədə kartof, 1720 hektar 
sahədə dənlik qarğıdalı əkini 
aparılıb. 

Rayonun ayrı-ayrı ərazilərində 
165,6 hektar sahədə yeni fındıq 
bağları salınıb. Qax üçün ənənəvi 
istehsal sahələri olan tütünçülüyün 
və baramaçılığın daha da inkişaf 
etdirilməsinə xüsüsi diqqət verilib 
və bu sahədə zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsi davam etdirilib. 
Cari təsərrüfat ilində tütünçülüklə 
məşğul olan sahibkarlar tərəfindən 
455,6 hektar sahədə ətirli “Virci-
niya”, 19 hektar sahədə “Berley” 
və 17 hektar sahədə digər tütün 
növləri olmaqla, cəmi 491,6 
hektar sahədə tütün əkini aparılıb. 
İndiyədək 980 ton yaşıl tütün yar-
pağı tədarük olunaraq Qax tütün 
istehsalı və emalı məntəqəsinə 
təhvil verilib. Tütün dərimi indi də 
davam edir. 

Dövlət başçısının qarşıya 
qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən 
biri də baramaçılığın inkişaf 

etdirilməsidir. Bu il rayonda ötən 
ildəkindən 4,5 ton çox olmaqla 
29,8 ton yüksək keyfiyyətli barama 
istehsal olunub. Cari ildən etibarən 
rayonda damazlıq barama isteh-
salına başlanılıb ki, nəticə etibarilə 
2,5 ton elit məhsul təhvil verilib. 
Kümdarlara damazlıq barama 
istehsalına görə 50,5 min manat, 
sənaye növlü barama isrehsalına 
görə 107,4 min manat vəsaitin 
ödənilməsi, həmçinin istehsal 
növlü baramanın hər kiloqramına 
görə 5 manat olmaqla 134,3 min 
manat subsidiyanın verilməsi 
təmin olunub. 

Dövlət başçımızın yanın-
da keçirilən müşavirədə kənd 
təsərrüfatı naziri İnam Kərimov 
xatırladıb ki, görülmüş sistemli 
tədbirlər öz müsbət nəticəsini 
verməkdədir: “Bütün sahələrdə, 
həmçinin bitkiçilik və heyvan-
darlıqda artım müşahidə edilir. 
Bu il bizim qarşımızda duran 
əsas vəzifələrdən biri daim 
fermerlərin yanında olmaq, onların 
üzləşdikləri problemlərin həllində 
yaxından iştirak etməkdir. Bizim 

əsas qayğımız və vəzifəmiz əkin 
balansımızı təşkil edən taxılçı-
lıqla bağlı olub. Bu il 1 milyon 12 
min hektarda taxıl əkini həyata 
keçirilib”.

Qaxlılar məmnundurlar ki, 
taxıl biçini haqqında deyilənlərdə 
onların da payı vardır. Belə ki, bu 
il rayonda payızlıq taxil sahələrinin 
4991 hektarında gəmiricilərə, ayrı-
ayrı ərazilərdə əkin və qeyri-əkin 
sahələrində ambroziyaya qarşı 193 
hektarda kimyəvi mübarizə aparılıb, 
230 hektar ərazidə çəyirtkəkimilərə, 
758 hektar qarğıdalı sahəsində 

gövdə kəpənəyinə qarşı kimyəvi 
mübarizə aparılıb. Nəticədə, 
2019-cü ilin məhsulu üçün əkilmiş 
13 min 815 hektar payızlıq taxıl, o 
cümlədən 10 min 934 hektar buğda, 
2881 hektar arpa sahələrində biçin 
uğurla başa çatdırılıb, 33 min 622 
ton buğda, 7521 ton arpa məhsulu 
olmaqla cəmi 41 min 143 ton pa-
yızlıq dən istehsal olunub. Payızlıq 
dənin orta məhsuldarlığı 29,8 sent-
ner təşkil edib.

Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, 
yazlıq və payızlıq əkin sahələrinə 
görə 2830 nəfər məhsul istehsal-
çısına 1 milyon 207 min manat 
yardım verilməsi təmin olunub. 

Rayonda heyvandarlıq 
məhsulları istehsalının inten-
siv inkişaf etdirilməsinə zəmin 
yaradan cins maldarlığın inkişafı 
istiqamətində aparılan tədbirlər 
davam etdirilib. Belə ki, cari ilin 6 
ayı ərzində ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə ət istehsalı 2,9 ton 

artaraq 1327,5 tona, süd istehsalı 
36,1 tondan 7265,6 tona, yumurta 
26 min ədəddən 4 milyon 198 min 
ədədə çatdırılıb. Ötən müddət 
ərzində 5 özəl inkubatorda 400 
mindən artıq cücə çıxarılaraq 
əhaliyə satılıb.

Mövcud mal-qaranın sağ-
lamlığının qorunması, əhalinin 
keyfiyyətli heyvandarlıq məhsulları 

ilə təmin olunması üçün epizooti-
ya tədbirlərinin planauyğun icrası 
təmin olunub. Hazırda profilaktik 
və müalicə tədbirlərinin aparılması 
davam etdirilir.

Rayonda olarkən öyrəndik ki, 
ixracyönümlü kənd təsərrüfatı 
məhsullarından olan tütün-
çülüyün inkişafı daim diqqət 
mərkəzindədir. Bu sahənin 
gəlirli olduğunu görən Şotavar 
kənd sakini Telman Şahmalıyev 
cari təsərrüfat ilində 25 hek-
tar sahədə ətirli “Virciniya”, 15 
hektar sahədə digər tütün əkini 
aparıb. O, indiyədək 30 ton 
yaşıl tütün yarpağını Qax tütün 
istehsalı və emalı məntəqəsinə 
təhvil verib. Tütün dərimi davam 
etdirilir. Telman Şahmalıyev deyir 
ki, kənd təsərrüfatında gəlirli 
sahələrdən biri tütünçülükdür. 
Lakin onun mütərəqqi üsullarla 
becərilməsi və qurudulması üçün 
yaxşı şərait olmalıdır. Yığılmış 
tütünün ipə düzülməsi işində 
həmkəndlilərimin qüvvəsindən 
istifadə edirəm.

Rayonun Əmircan kəndində 
yaşayan Sahib Ramazanov ba-
ramaçılıq sahəsi ilə məşğul olur. 
Təcrübəli kümdar deyir:

– Dövlətimizin apardığı siyasət, 
kənd təsərrüfatına və eləcə də 
fermerlərə göstərdiyi diqət və 
qayğıdan çox razıyıq. Bu sahə 

ilə məşğul olanlar xeyli gəlir əldə 
edirlər. Mən 2019-ci ildə 510 kiloq-
ram yaş barama təhvil vermişəm. 
Fakt ondan ibarətdir ki, zəhmət 
çəkən insanın əməyini dövlət 
də qiymətləndirir, Allah da. Biz 
bundan məmnunuq. İnanıram ki, 
gələn təsərrüfat ilində daha böyük 
uğurlara imza atacağıq. Çünki 
bizə göstərilən dövlət dəstəyi 
ildən-ilə artır. 

Rayonun Turaclı kənd 
sakini Həsən Tarverdiyev uzun 
illərdir fındıqçılıq ilə məşğul 
olur. Gəlirli olduğuna görə, son 
illər fındıq sahələrinə daha çox 
aqrotexniki qulluq göstərir. Ona 
görə də bağlarda bol məhsul var. 
Deyir ki, topladığımız məhsulun 

daxili bazarlarda satılmasında heç 
bir problemlə üzləşmirik. Yaxın 
gələcəkdə dövlətimizin apardığı 
siyasət nəticəsində xarici bazar-
larda da öz yerimizi tutacağımıza 
inanırıq.

Daha bir fermer – Əlibəyli 
kəndinin sakini Nikala Aslama-
zaşvili uzun illərdir taxılçılıqla 
məşğul olur: “Müxtəlif sahələrdə 
icarə əsasında 250 hektara yaxın 
sahədə taxıl əkirəm. Hər hektar-
dan orta hesabla 25-30 sentner 
məhsul götürürük. Dövlətimiz 
tərəfindən aqrar sahəyə göstərilən 
diqqət və qayğı biz fermerləri 
daha da ruhlandırır. Görülən işlər, 
aparılan siyasət və göstərilən 
diqqət sayəsində kənd təsərrüfatı 
günü- gündən inkişaf edir. Biz də 
məmnunuq ki, həmin inkişafa öz 
töhfəmizi verə bilirik”. 

İlqar HƏSƏNOV, 
 “Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

– Dərya xanım, istərdik ki, əvvəlcə oxu-
cularımız sizi daha yaxından tanısın.

– 1979-cu ildə Türkiyədə İğdırda dün-
yaya göz açmışam. Dədə-babam Qarabağda 
yaşayırmış. O dövrdə ermənilər azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı soyqırımı törədəndə məcbur 
olub didərgin düşmüşlər. Çox məşəqqətdən 
sonra İğdıra pənah gətirmişlər. Orada 
yaşayarkən Vətən həsrəti o qədər güclü 
olub ki, öz el-oba adını–Alxanlını burada 
məskunlaşdıqları yerə qoymuşlar. Sonra-
kı dövrdə bələdiyyələr tərəfindən kəndin 
adı dəyişdirilərək Gözəldərə adlandırılıb. 
Təəssüf ki, babalarım İğdırda da ermənilərin 
soyqırımına məruz qalmışlar.

Müzəffər babam soyqırımında öz ailəsini 
itirmiş, uşaq ikən qaçhaqaçda bacısından ayrı 
düşmüşdü. Ömür boyu bacısını axtardı babam. 
Nəhayət, uzun sürən axtarışlardan sonra yaşlı 
vaxtında bacısına qovuşdu. Onların bu qəmli 
taleyi o qədər təsiredicidir ki, hekayələrimin 
birini buna həsr etmişəm. Onlar soyqırımı 
günlərində uşaq ikən Ağrıda bir-birindən ayrı 
düşmüşdülər. Sonra öyrəndik ki, bacısını qa-
yanın dibində bir nəfər tapıb, öz qızı kimi bö-
yüdüb. Ahıl yaşlarında bacı-qardaş görüşdülər. 
Zaman-zaman ermənilərin xalqımıza etdilər. 
Zülm və soyqırımlar unudulmamalı, onlardan 
ibrət dərsi alınmalıdır. 

– Bu gün rəhbəri olduğunuz “Anka” 
Azərbaycan rəqs və sənət klubunun səsi-

sorağı müxtəlif beynəlxalq festivallardan, 
tədbirlərdən gəlir. “Anka” hansı zərurətdən 
yaranıb?

– Yeddi yaşından rəqslə məşğulam. 
Rəqs mənim Vətənimə olan sevgimin bir 
ifadəsidir. 2016-cı ildə bu rəqs klubunu qur-
muşam. Əvvəlcə dərnəyim var idi, sonra mən 
onu kluba çevirdim. Çünki klub olduğu za-
man beynəlxalq platformalarda Azərbaycanı 
daha yaxşı və yüksək səviyyədə tanıtmaq 
imkanı çoxdur. Bir fərd olaraq Vətənim üçün 
nəsə etmək istədim. Buna görə də düşündüm 
ki, mən onsuz da rəqsi sevirəm, oynayıram, 
bəs niyə bunu öyrətməyim, mədəniyyətimizi 
yaşatmayım? Uşaqlıqdan Məmməd Persiani 
təxəllüslü müəllimimiz bizə milli rəqsləri 
öyrədirdi. Onun sayəsində milli rəqslərimizi 
daha da çox sevdim, Azərbaycana olan 
tükənməz sevgim yarandı. 

“Anka” sözünün mənası Anadolu və 
Qafqaz sözlərinin qısaltmasıdır, Anka folk-
lorumuzda həm də Simurq quşu deməkdir. 
Bu gün Türkiyədə Azərbaycan rəqslərinə 
maraq və sevgi böyükdür. Uşaqlar bizim 
klubda rəqsin incəliklərini öyrənirlər. Yaxın 
gələcəkdə marağı nəzərə alaraq böyüklər 
üçün də qrup təşkil etməyi düşünürük. 
Əsas odur ki, milli rəqslərimizi tanıdaq və 
sevdirək. Gənclər bizim rəqs ifalarımızı 
görəndə onun zərifliyinə heyran olur, milli 
geyimlərimizdə rəqs edən üzvləri şahzadəyə 
bənzədirlər. 

Klubumuza gələnləri ilk olaraq Türkiyə 
və Azərbaycan bayraqları cəlb edir. Bu da 
səbəbsiz deyil. Əsas məqsədimiz iki qardaş 
xalq və dövlət arasında qardaşlıq və dostlu-
ğu ən yüksək zirvələrə qaldırmaq və milli 

mədəni irsimizi qürurla təmsil etməkdir.

– Bakıya tez-tez gəlirsiniz, budəfəki 
səfəriniz nə ilə bağlıdır?

– Bakı, Azərbaycan mənim ürəyimdir. 
Həmişə, hər yerdə deyirəm, qəlbimdə iki 
Vətənim var: Azərbaycan və Türkiyə. 
Bakıya gələndə ruhən dincəlirəm, sevgi ilə 
dolur qəlbim. Hər dəfə gələndə ilk olaraq, 
Şəhidlər xiyabanını, Fəxri xiyabanı və Türk 
şəhidliyini ziyarət edirəm. Bu dəfə də elə 
etdim. Sənət dostlarımla ulu öndər Heydər 
Əliyevin məzarını, eləcə də digər tanın-
mış sənətkarlarımızın məzarlarını ziyarət 
etdim. Xiyabanı gəzə-gəzə fikirləşdim ki, 
Azərbaycan xalqı, həqiqətən, böyük xalq-
dır ki, bu qədər ünlü şəxsiyyətləri, azman 
sənətkarları yetişdirib. Vətənimizin bütöv-
lüyü uğrunda şəhid olmuş övladlarımızın 
məzarlarını ziyarət edəndə dədələrimin 
keşməkeşli həyatı, onların illər boyu 
Qarabağ həsrətini, yurd sevgisini xatırlayı-
ram. Gözlərim dolur. Keçdiyimiz tarix bizi 
daha güclü olmağa, Azərbaycanımızın səsi 
olaraq Türkiyədə və dünyada daha çox işlər 
görməyə ruhlandırır.

– Azərbaycan rəqslərini saymaqla 
bitməz, bəs Dərya xanım hansını daha çox 
sevir?

– Doğrudur, milli rəqslərimiz çoxdur, 
hərəsinin öz yeri var. Ancaq “Vağzalı”, 
“Mirzəyi” rəqsi mənim daha çox ruhu-
mu oxşayır, bu havaları daha ürəklə rəqs 
edirəm. Repertuarımda, həmçinin “Sarı 
gəlin” rəqsi də yer alır. Mütəmadi olaraq, 
demək olar, bütün tədbirlərdə bu rəqsimizi 
ifa edirəm. Tanınmış bəstəkarımız Ələkbər 
Tağıyevin “Azərbaycan qızıyam” mahnısı-
nı dinləməkdən doymuram. Bu yaxınlarda 
istəyirik ki, bu mahnı əsasında rəqs qurub 
klip çəkdirək. Bu rəqsə Azərbaycandan olan 
dəyərli, istedadlı xoeoqraf dostum Şəhriyar 
Cəfərov quruluş verir. İnanıram ki, bundan 
sonra iştirak etdiyimiz festivallarda böyük 

maraqla qarşılanacaq. 

– Bir az poeziyanızdan danışaq.

– İlk dəfə yazdığım şeir məktəb 
dövründə olub. Müəllim Atatürkə 

aid şeir yazmağımızı tapşırdı.  Dedi 
ki, kitablardan istifadə etməyək. 
Evə fikirli halda gəldim. Atatürkü 
çox sevdiyim halda, onunla bağlı 
fikirlərimi yazmaq həyəcanverici 
idi. Anam bunu görüb “qızım, sən 
Atatürkü sevirsən. İstəsən, yaza 
bilərsən. Gözlərini yum, düşün və 
ürəyindən keçənləri yaz”– deyib 
məni xeyli ürəkləndirdi. Yaz-
dığım həmin şeir məktəbdə ən 
çox bəyənilən oldu və birinci yerə layiq 
görüldü. Uşaq yaşlarımdan müəllimim və 
valideynlərim məndə özümə inam aşıladılar. 
Uğur qazanmaq üçün bu, çox önəmlidir. 

2016-cı ildə “Susdum” adlı şeirlər 
kitabım işıq üzü görüb. Kitabda olan 
şeirlərim həm Türkiyə, həm də Azərbaycan 
türkcəsində oxuculara təqdim edilib. 
Könlümə ilham verən duyğularımı poeziya-
nın dili ilə qələmə alıram. Şeirlərim arasında 
Vətən həsrəti, yurd sevgisinin ifadəsi var. 

– Ədəbi yaradıcılığınızda həm də 
 soyqırımı mövzusu üstünlük təşkil edir.

– Hekayələrimdə təsvir etdiyim hadisələr 
bədii təfəkkürün məhsulu deyil, dədəmdən, 
yaşlı insanlardan eşitdiyim, yaşanmış gerçək 

hadisələrdir. Uşaq ikən babamdan həmişə bu 
barədə danışmağı xahiş edərdim. O da hər 
dəfə yeni hadisələr danışardı. Yəni “qaçha-
qaç” dedikləri dövrə aid bu acı hekayələr 
heç vaxt bitmədi. Uşaq ikən elə bilirdim 
ki, babamın danışdıqları hekayədir, sonra 
ağlım kəsəndə bunların həqiqət olduğunu 
öyrəndim. “Susdum” adlı şeir kitabım işıq 
üzü görəndən sonra yazar dostlarımdan biri 
Oktay Hacımusalı təklif etdi ki, mən “qaç-
haqaç” silsiləli hadisələri hekayə şəklində 
qələmə alım. Söhbət düşəndə babamın 
danışdıqları hadisələrin mənim ruhumu necə 
dərindən sızlatdığını hiss edirdim. “Güllük 
niyə küllük oldu?” adlı ilk hekayəm maraqla 
qarşılandı. Hekayədə İğdırın Güllük kəndinin 
amansızca yandırılmasından bəhs edilir. 
Odur ki, gələcəkdə bu istiqamətdə yazdığım 
hekayələri də yayımlamaq arzusundayam. 

Qoy tarixi keçmişimiz olan qan yad-
daşımız unudulmasın, gələcək nəsil 
həmin hadisələrdən xəbərdar olsun. 

– Türkiyədə yaşasanız da, hər za-
man Azərbaycanı müxtəlif festivallar-
da qürurla təmsil edirsiniz. İstərdim 
ki, “Anka” Azərbaycan rəqs və sənət 
klubunun fəaliyyətindən danışasınız.

– Yaradıldığı ildən bu yana, “Anka” 
Türkiyədə və xaricdə təşkil edilmiş bir 
sıra festivallarda uğurla təmsil olunub. 
Bu il də bir sıra festivallarda olmuşuq. 
“Anka” üçün əhəmiyyətli hadisələrdən 
biri Türkiyənin Bursa şəhərində 
keçirilən Beynəlxalq Folklor Festi-
valları Təşkilatının illik toplantısında 
quruma üzv seçilməyimiz oldu. Çox 
fəxr edirəm ki, təşkilatda Azərbaycanı 
“Anka” təmsil edir.Türkiyədə 
Azərbaycanla bağlı keçirilən xüsusi 
bayram tədbirlərində–28 May Respub-
lika Günü, Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü, eləcə də Novruz 
bayramı münasibətilə olan tədbirlərdə 
həvəslə iştirak edirik.

Mədəniyyətimizi, rəqslərimizi 
tanıtmaqda bizim də töhfəmizin 
olmasını görmək xoşdur. Milli-
mədəni dəyərlərimiz olan rəqslərimizi 

sənətkarlarımız bu günə kimi böyük sevgi ilə 
yaşatmışlar. Məsələn, Azərbaycan rəqsinin 
fədakar təbliğatçılarından olan Əminə 
Dilbazinin rəqsləri bu gün də gələcək nəsil 
üçün örnəkdir. Bu günlərdə Prezident İlham 
Əliyevin Əminə Dilbazinin anadan olmasının 
100 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı imzaladığı 
sərəncam milli rəqs sənətimizə verilən yüksək 
qiymətdir.

– Gələcək planlarınız nədir?

– “Anka” Azərbaycan rəqs və sənət 
klubunun fəaliyyətini daha da gücləndirmək, 
növbəti illərdə də sənət festivallarında milli 
rəqslərimizi təqdim etmək, sənətsevərləri 
sevindirmək arzusundayıq. Hazırda yeni 
hekayələr üzərində işləyirəm. Gələcəkdə 
onların işıq üzü görməsini planlaşdırı-
ram. Ümidvaram ki, “Qaçhaqaç” silsiləli 
hekayələri oxucular bəyənəcək. İlk hekayəm 
işıq üzü gördükdən sonra bir çox insanların 
təəssüratlarını oxudum və eşitdim. Sosial 
şəbəkə üzərindən bir sıra oxucular onların da 
kəndlərində yaxınlarının erməni soyqırımına 
məruz qaldığını və bu hadisələri də qələmə 
almağımı xahiş edirlər. Qismət olarsa, 
hekayələrin səsli versiyasını da hazırlayaca-
ğıq. İnanıram ki, fərqli formatda olacaq bu 
kitab həm Türkiyə, həm də Azərbaycanda 
maraqla qarşılanacaq.

Söhbətləşdi: 
Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

Bu il iyulun 31-də Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin yanında keçirilən sosial-
iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirənin materialları aqrar 

sektorda çalışanların üzərinə də mühüm vəzifələr qoyub. 
Dövlət başçısı həmin müşavirədə qeyd etmişdir ki, kənd 
təsərrüfatı bu ilin altı ayında 13 faiz artmışdır, xüsusilə, 
bitkiçilik hesabına. Bitkiçilik 25 faiz artmışdır: “Bu, onu 
göstərir ki, qoyulan investisiyalar, aparılan islahatlar, 
verilən subsidiyalar, kənd təsərrüfatına elmi yanaşma öz 
nəticəsini verməkdədir. Əminəm ki, gələcək illərdə kənd 
təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə inkişaf edəcək və beləliklə, 
həm məşğulluğun, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı 
 ixracının artırılmasına xidmət göstərəcək”.

Qax: Aqrar sektorun 
uğurları durmadan artır

Milli rəqslərimizi 
ifa etməyi sevirəm

Onun rəqsə marağı və sevgisi uşaqlıqdan yaranıb. Türkiyədə 
doğulub boya-başa çatsa da, kiçik yaşlarından ata və baba-
larının doğma yurdu Azərbaycana olan sevgisi ilə böyüyüb. 

Bu gün də həmin sevgi ilə yaratmış olduğu “Anka” Azərbaycan 
rəqs və sənət qrupunun timsalında rəqslərimizi, milli-mədəni 
irsimizi təkcə Türkiyədə deyil, həm də beynəlxalq festival və 
tədbirlərdə uğurla təmsil edir. Qonağımız Türkiyədə yaşayan 
Azərbaycan əsilli  tanınmış  xoreoqraf, yazar Dərya Akdəmirdir.

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст

Hicran
Машинописный текст
 Xalq qəzeti .- 2019.- 8 sentyabr.- S.4.

Hicran
Машинописный текст
7




