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Müdrik və qətiyyətli Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin məqsədyönlü siyasəti 
nəticəsində və misilsiz sərkərdəlik 
məharəti ilə şanlı Azərbaycan Ordu-
su artıq 8 aydır ki, Qarabağ zəfərinin 
öyünclü Ağdam səhifəsini qəhrəmanlıq 
tariximizə silinməz hərflərlə həkk etmiş-
dir. Keçənilki yazımız bu sözlərlə bitmiş-
di: “Ağdama səfərimizin yekun qənaəti 
isə bu oldu ki, ağdamlılar 27 il əvvəl 
itirdikləri ağ günləri hissə-hissə geri 
qaytarmağa nail olmuşlar. Onlar bununla 
Ağdamlı günlərin astanasına gəlib çıx-
mışlar. Ağdamın yeni ağ günləri o qədər 
də uzaq deyil. Görüşüb söhbət etdiyimiz 
ağdamlıların ortaq mövqeyi isə belədir: 
Onlar bundan sonra da Prezident İlham 
Əliyevin ətrafında daha sıx birləşərək 
rayonun sosial-iqtisadi inkişafı, ölkənin 
tərəqqisi üçün bütün qüvvə və imkanla-
rını səfərbər edəcəklər. Bu mövqe onları 
itirilmiş torpaqlara qaytaracaq yeganə 
doğru siyasətin uğuruna xidmət edir”.

Təcavüzkar Ermənistanın beynəlxalq 
hüquq normalarını, işğal etdiyi 
Azərbaycan ərazilərini qeyd-şərtsiz tərk 
etmək barədə BMT-nin 4 qətnaməsini 
saya salmaması və münaqişəni sülh 
yolu ilə həll etməli olan ATƏT-in Minsk 
qrupunun ermənipərəst həmsədrlərinin 
tərəfkeşliyi digər 6 rayonumuzla yanaşı, 
Ağdamın da 27 il işğal altında qalması 
ilə nəticələndi. Tariximizə qara hərflərlə 
yazılmış “23 iyul Ağdamın işğalı günü” 
ilə bağlı 27 il davam edən ağrı-acılar, 
göynərtili həsrətlər və sonsuz arzu-

ümidlər artıq 8 aydır ki, arxada qalıb.
2020-ci il sentyabrın 27-də düşmənin 

azğın hərbi təxribatına cavab olaraq si-
lahlı qüvvələrimizin Qarabağ cəbhəsinin 
cənub və şərq cinahlarında apardığı 
44 günlük sürətli və genişmiqyaslı 
hücum əməliyyatı nəticəsində Füzuli, 
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonla-
rı və Şuşa şəhərinin, Suqovuşan və 
Hadrut qəsəbələrinin, 300-dək digər 
yaşayış məntəqəsinin və bir sıra önəmli 
yüksəkliklərin təcavüzkar Ermənistanın 
işğalından azad edildi. Açıq döyüş mey-
danında Ermənistanın işğalçı ordusu, 
quldur hərbi birləşmələri darmadağın 
edilərək noyabrın 8-də Şuşa qələbəsi ilə 
diz çökdürüldü. 

27 ildən bəri Azərbaycanın haqlı 
tələblərinə, beynəlxalq hüquq norma-
larına məhəl qoymayan işğalçı ölkənin 
sərsəm hərbi-siyasi rəhbərliyi bu son 
sarsıdıcı zərbədən sonra yerdə qalan 3 
rayonumuzu müqavimətsiz geri qaytar-
mağa məcbur edildi. Qarabağın qeyrət 
qapısı sayılan Ağdam noyabrın 20-də Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin vurğuladı-
ğı kimi, bir güllə atılmadan Azərbaycana 
təslim edildi. Bununla Ağdamın 27 il 
davam etmiş işğal tarixi də xalqımı-
zın hədsiz sevinci, ağdamlıların yurd 
həsrətinin, doğma ocaq nisgilinin sona 
yetməsi ilə bitdi.

Ağdamlılar öz rayonlarını Qarabağ 
münaqişəsinin ilk günlərindən qeyrətlə 
qorumuşdular. Rayonun yaşayış 
məntəqələrinin müdafiəsində 6 min 
yerli sakin şəhid olmuşdu. Ermənistan 
silahlı qüvvələri 1993-cü il iyulun 23-də 
Qarabağ münaqişəsinin ilk günlərindən 
düşmənin qarşısında canlı sipərə 
çevrilmiş Ağdam rayonunun böyük 
hissəsini Azərbaycanda yaranmış siyasi 
böhrandan istifadə etməklə və hava-
darlarının hərtərəfli köməyi ilə işğal 
etmişdi. O günlərdə xalqın tələbi ilə 
ölkə rəhbərliyinə yenicə qayıtmış, başı 
hərbi-siyasi böhranı sovuşdurmağa 
qarışmış ümummilli lider Heydər Əliyevin 
gerçəkləşdirdiyi təcili və təxirəsalınmaz 
tədbirlərlə Ağdamın üçdə bir hissəsi 
qorunub saxlanıldı, təmas xətti 

möhkəmləndirildi. 
Sonrakı günlərdə və aylarda ulu 

öndərin müstəsna diqqət və qayğısı 
ilə respublikanın əksər bölgələrinə 
səpələnmiş Ağdam köçkünləri yerbəyer 
edildi, düşmənin qarşısında etibarlı 
sədd yaradıldı, rayonun yerdə qalan 
hissəsində dağıdılmış kommunikasiyalar 
bərpa edildi, həyat ahəngi bərpa olun-
du. Rayon mərkəzinə çevrilmiş Quzanlı 
qəsəbəsində və 44 kənddə sonrakı 
illərdə, yarısı məcburi köçkünlər olmaqla, 
100 mindən artıq əhali məskunlaşdırıldı. 
Hər yerdə zəruri quruculuq işləri aparıldı, 
sosial-iqtisadi həyat yüksəldildi.

Lakin ağdamlılar bir an da olsun 
ərazilərimizin işğaldan azad ediləcəyinə 
ümidlərini itirmədilər. Onların bu ina-

mı isə hədsiz yurd sevgisindən, milli 
qeyrətdən, ölkə rəhbərliyinin müdrik, 
təmkinli və qətiyyətli siyasətinə dərin 
inamdan qaynaqlanırdı.

Ağdamın 150 mindən artıq əhalisi, 
böyük varidatı, güclü sosial-iqtisadi 
potensialı və çoxəsrlik yüksək mədəni 
irsi olan bu rayonun başıpozuqluq 
nəticəsində düşmənin əlinə keçməsi 
Azərbaycan üçün ciddi itki oldu. Gözəl 
Qarabağın ürəyi sayılan Ağdamın 
qədim tarixi abidələri minillik keşməkeşli 
illərdən keçərək bu günə qədər gəlib çat-
mışdır. “Ağdam” sözü qədim türk dilində 
“kiçik qala” deməkdir. Uzaq keçmişdə 
bu ərazidə yaşamış türkdilli qəbilələr 
özlərini müdafiə etmək üçün əsasən ki-
çik qalalar tikirdilər. Zaman keçdikcə bu 
adın mənası dəyişib. XVIII əsrin birinci 
yarısında Qarabağ xanlığının əsasını 
qoyan Pənahəli xan bu şəhərdə özü 
üçün ağ daşdan imarət tikdirib. Həmin 
tikili uzaqdan diqqəti cəlb edən bəyaz 
görkəmi ilə gəlib-gedənlərə bələdçilik 
edib. Bu mənada, “ağdam” işıqlı, ağ ev 
deməkdir.

Qarabağın düzənlik hissəsi  ilə dağlıq 
ərazisi arasında keçid, baş qapı sayılan, 
erməni məkrləri qarşısında möhkəm 
qala kimi dayanan Ağdam münaqişənin 
gedişində 5 il misilsiz hünər göstərmişdi. 
Ermənistan silahlı qüvvələri 1094 
kvadratkilometr ərazisi, 165 mindən 
çox əhalisi olan Ağdam rayonunun 1 
şəhərini və 123 kəndinin 79-nu vəhşiliklə 
işğal etmiş, bu zaman xeyli dinc insan 
həlak olmuş və girov götürülmüşdür. 
Erməni vandalları işğaldan sonra Ağdam 
şəhərini və ətraf kəndləri qarət edib, 
yandırıb xarabazara döndərmişlər. Bölgə 
əhalisi bütünlüklə məcburi köçkünə çev-
rilmiş, sonradan onun bir hissəsi rayo-
nun işğal olunmamış ərazisinə qayıtmaq 
imkanı qazanmışdır.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağ-
dam rayonunu işğal ertməsi və xaraba-
zara çevirməsi ilə bağlı rəsmi statistika 
təsdiq olunmuş, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatından tutmuş digər önəmli 
beynəlxalq qurumlara ünvanlanmış, dün-
ya ictimaiyyətinin geniş dairələrində ya-

yılmış bəyanat və müraciətlərdə Ağdam 
faciəsinin qanlı və dağıdıcı nəticələri 
əksini tapmışdır.

Bu mötəbər sənədlərdə göstərilir ki, 
işğal nəticəsində Ağdam ərazisindəki 
memarlıq abidələri bütünlüklə talan 
edilmiş, yandırılmış və məhv edil-
mişdir. Bütün dünyada yeganə olan 
“Çörək muzeyi” ilə yanaşı, Ağdam 
şəhərinin mərkəzində yerləşən qədim 
memarlıq abidəsi sayılan məscid və 
onun minarələri də erməni vandalları 
tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılmışdır. 
İşğaldan əvvəl Ağdamda 1898 müxtəlif 
obyekt, 17 sənaye, 31 tikinti, 753 ticarət, 
397 ictimai iaşə, 220 məişət müəssisəsi, 
480 sosial bina, 24 min 446 yaşayış 
evi, 54 məktəbəqədər, 116 ümumtəhsil 
müəssisəsi, bir neçə ali məktəb filialı, 
13 mədəniyyət evi, 109 klub, muzeylər 
fəaliyyət göstərmişdir. İşğalçılar 
nəzarətlərində olan ərazidə bütün əmlak 
və varidata sahiblənmiş, yer üstündə 
nə varsa hamısını dağıtmış və qarət 
etmişlər.

Nəhayət, 28 ildən sonra Ağdamın 
işğal günü tarixini böyük qələbəmizdən 
doğan sevinc və qurur duyğuları ilə qar-
şılayırıq. Möhtəşəm Qarabağ zəfərinin 
öyünclü səhifəsi olan Ağdamın işğaldan 
azad edilməsi qəhrəman Azərbaycan 
Ordusunun strateji bölgələrdə 
Ermənistanın işğalçı hərbi qüvvələrini 
biabırcasına məğlub etməsi ilə müm-
kün oldu. Ağdamın azad edilməsi 

düşmənin döyüşləri davam etdirməyə 
qadir olmamasının təsdiqi oldu. Bu, 
düşmən üzərində ikiqat– həm döyüşlə, 
həm də döyüşsüz qalib gəlməyin parlaq 
göstəricisi kimi tarixə yazıldı.

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Vaqif Həsənovla ötən bir ildən 
sonrakı söhbətimiz də məhz bu ikiqat  
qələbə–Qarabağ zəfərinin öyünclü 
Ağdam səhifəsi barədə oldu.

– Ağlını itirmiş düşmənin törətdiyi 
qanlı faciələr, haqsızlıqlar, vandallıq-
lar ilahi bir hökmlə, haqqın basılmaz-
yenilməz məntiqi ilə, Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin sonsuz 
yurd sevgisi və möhkəm iradəsi, si-
lahlı qüvələrimizin qüdrəti və hünəri 
ilə, nəhayət, qayıdıb bu başabəla 
qonşunun öz başına töküldü. Ar-
tıq 8 aydır ki, Qarabağ məğlubiyyəti 
Ermənistanı başdan-başa matəmgaha 
çevirib, hətta dünya erməniləri ağır yas 
içindədir.  Azərbaycan xalqı isə 30 illik 
mərhumiyyətlərin müqabilində son-
suz qələbə təntənəsi yaşamaqdadır. 

Bu qələbə tarix boyu xalqımıza öyünc 
yaşadacaq, sevinc gətirəcək. Xalqı-
mıza, eləcə də, bizə bu təntənəni, bu 
xoşbəxtliyi Prezident, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli 
rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan 
əsgəri və zabiti bəxş etdi. Bu misilsiz 
zəfərin nəticəsidir ki, cənab Preziden-
tin Ağdamın işğaldan azad edilməsi 
münasibətilə xalqa müraciətində dediyi 
kimi, rayonun işğal altında olan əraziləri 
bir güllə atılmadan geri qaytarıldı.

Bu tarixi bir rəşadət, möcüzəli bir 
nailiyyətdir. Bu münasibətlə noyabrın 
20-də 27 il düşmən nəzarətində qal-
mış – qarət edilib, yandırılıb başdan-
başa xarabazara döndərilmiş, lakin bu 
müdhiş mənzərəsi ilə də bizim üçün 
yaralı vətənimizin bir parçası kimi 
misilsiz dərəcədə doğma, əziz olan 
Ağdam şəhərinin mərkəzində Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə bayraqasma 
mərasimi keçirildi. Bu il mayın 28-də isə 
həmin yerdə Ağdam şəhərinin bərpa 
layihəsinin təntənəli təqdimatı oldu.  

Bütün xalqımız kimi, ağdamlılar da 
qazanılmış böyük qələbəyə, düşməndən 
intiqam alındığına və rayonun yaşayış 
məntəqələrinin, ilk növbədə, Ağdam 
şəhərinin bərpa edilməsi istiqamətində 
həyata keçirdiyi əsaslı tədbirlərə 
görə Prezident İlham Əliyevə sonsuz 
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Dövlətimizin 
köməyi ilə döyüş əməliyyatları zama-

nı dağıldılmış evlər və obyektlər də 
sürətlə bərpa edilir. Rayon əməkçiləri isə 
bütün sahələrdə ikiqat səylə çalışaraq 
ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artmasına 
öz töhfələrini verirlər.

Rayon rəhbərinin dediklərinə əlavə 
olaraq bildirək ki, düşmən Qarabağın 
digər bölgələri ilə müqayisədə Ağdama 
xüsusi amansızlıqla divan tutub. Bu, 
onunla bağlıdır ki, Ağdam şəhəri həmişə 
erməni hiyləsinin və xəyanətinin daha 
çox cavablandırıldığı bir mərkəz olub. 
Bundan əlavə, Ağdam quldur, yağmaçı 
erməni mərkəzləri olan Əsgəran, Ağdərə 
və Xankəndiyə daha yaxındır.

Ağdam Ermənistan rəhbərliyi 
səviyyəsində beşqat talan, istismar və 
dağıntıya məruz qalıb:

– işğaldan sonrakı dövrdə 
Ermənistan rəhbərliyinə keçmiş Koçar-
yan–Sarkisyan hərbi-siyasi mafiyası 
Ağdamı qarət etdirib öz sərvətlərini 
artırmışlar;

– bundan sonra qarət və talanı digər 
yüksək çinli hərbçilər davam etdirmişlər;

– sonrakı illərdə şəhərin başdan-
başa sökülən ev, çoxmərtəbəli bina 
və inzibati obyektlərinin tikinti və kom-
munikasiya materialları– mişar daşı, 
taxta, dəmir və s. davamlı olaraq hətta 
xaricdən gələn işbazlara satılıb, yanacaq 
və zəruri mallara dəyişdirilib;

– dördüncü mərhələdə iri dəmir-
beton konstruksiyalar sökülərək səngər 
və istehkamlar qurmağa sərf olunub;

– nəhayət, “Arsax” üçün göz yaşı 
tökən və qanı axıdılan sıravi ermənilər 
şəhərə və digər kəndlərə buraxılıb, 
söküntülər, qalaqlanmış həyət və 
məhəllələr “qalib ermənilərə” mülk kimi 
paylanıb. Onların isə bu hədiyyədən 
gələcəkdə faydalanmaq üçün yalnız onu 
dəmir qırıntıları ilə hasarlamağa gücləri 
çatıb.

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 
səviyyəsində həyata keçirilmiş bu planlı, 
mütəşşəkkil, davamlı talançılıq və van-
dallıq aksiyalarından əlavə, işğal edilmiş 
bütün Qarabağ torpaqları kimi, Ağda-
mın yuxarı əraziləri, bağlar, otlaqlar, su 
mənbələri, elektrik avadanlığı, Şahbulaq 
daş karxanası istismara məruz qalıb.

Təmas xəttindən Ağdam şəhərinədək 
olan ən münbit torpaqlar, min hektarlarla 
üzümlüklər, bağlar məhv edilərək, bir 
neçə sıra səngər və istehkamlarla tanın-
maz hala salınıb. Bu ərazidən keçən,  
üzümlük dirəkləri ilə işarələnmiş 10–15 
metr enində bədnam “Ohanyan səddi” 
tank və ağır texnika əleyhinə minalarla 
örtülüb. Bu səddin arxasında Bərdə–Ağ-
dam yolunun hər iki tərəfi hündür isteh-
kama çevrilib. Şose və dəmiryol xəttinin 
kənarları boyunca istehkamların qarşısı 
da başdan-başa minalanıb. Düşmən 
rayon ərazisini tərk etdiyi günlərdə isə 
hər yeri minalayıb.

Bu günlərdə rayon ərazisində 
minatəmizləmə və kommunikasiyaların 
bərpası ilə bağlı sürətli, davamlı iş aparı-
lır. Ölkənin quruculuq və xidmət qurum-
larının ən çevik qrupları bu ərazilərdə 
fədakarlıqla çalışırlar.

Ağdamın yetirdiyi görkəmli ziyalı, 
ustad tarzən, Bakı Musiqi Akademiya-
sının professoru, Xalq artisti, Dövlət 
mükafatı laureatı Ramiz Quliyev isə 
Ağdamın azaqdlığa qovuşmasından 
və ilk növbədə, bərpa edilməsi ilə 
bağlı gerçəkləşdirilən layihələrdən 
doğan sevinc və minnətdarlığını belə 

ifadə etdi:

–30 il düşmən tapdağında inləmiş, 
xarabalığa çevrilmiş cənnət Qarabağın 
mənfur yağıdan xilas edilməsi hər bir soy-
daşımızın ən böyük arzusunun, ən başlıca 
istəyinin gerçəkləşməsi anlamında ümum-
milli bir xoşbəxtlikdir. Xalqımız öz tarixinin 
ən möhtəşəm zəfərini təkcə qəsdimizə 
durmuş ermənilər üzərində deyil, həm də 
düşməni bu haqsızlığa təhrik etmiş, onun 
ədalətsizliklərinə və vəhşiliklərinə uzun 
müddət göz yummuş güclü havadarları 
ilə dirənişdə də qazanmışdır. Azərbaycan 
lideri İlham Əliyevin 17 illik mübarizəsi, 
daxili və xarici siyasətdə yaratdığı yetərli 
təminatlar nəticəsində əldə edilmiş bu 
xoşbəxtlik ötən hər gün xalqımıza yeni 
töhfələrini bəxş edir, hər birimizə davamlı 
xoş əhval gətirir.

Qarabağa Böyük Qayıdış yolunda 
atılan hər uğurlu addım yüz minlərlə soy-
daşımızın doğma ocağına dönəcəyi günü 
durmadan yaxınlaşdırır. Bütün bunları 
görmək və duymaqdan əlavə, həm də bu 
prosesi yaxından izləmək imkanı mənim 
üçün ikiqat xoşbəxtlik oldu. Bu baxım-
dan, mayın əvvəllərində Şuşada keçirilən 
“Xarıbülbül” festivalında və mayın 28-də 
Respublika Günündə Ağdam şəhərinin 
baş planının rayonun özündə təşkil edilən 
təqdimatında iştirak etməyimi taleyimin ən 
yüksək şansı hesab edirəm.

Qarabağın baş qapısı sayılan Ağdam 
mənim işıqlı aləmə göz açıb böyük 
dünyaya pərvazlandığım bir şəhərdir. 
Onun da acı aqibətinə daim hədsiz 
yanıb-yaxılmışam. Amma biz həmişə 
ulu öndər Heydər Əliyevin “Qarabağsız 
Azərbaycan, Şuşasız Qarabağ yoxdur!” 
hökmünə, Prezident İlham Əliyevin “Biz 
Ağdama da, Şuşaya da, Laçına da... 
işğal altında olan bütün torpaqlarımıza 
qayıdacağıq!” vədinə inanaraq toxtaqlıq 
tapmış, dözüm qazanmışıq. Cənnət Qa-
rabağa dönəcəyimizə ötən illərdə zərrə 
qədər də şübhəmiz olmamışdı.

44 günlük Vətən müharibəsində 
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Su-
qovuşan, Hadrut, Şuşa rəzil düşməndən 
azad edildi. Məğlub edilmiş Ermənistan 
ordusu Ağdam, Laçın və Kəlbəcəri dö-
yüşsüz tərk etməyə məcbur oldu. Artıq 
son 3 onillikdə gözlədiyimiz gün nəinki 
gəlib, hətta Qarabağda çıraqlarımızın 
yandırılması isə ilə bağlı arzularımızın 
xeyli hissəsi sürətlə, qarşısıalınmaz 
şəkildə gerçəkləşir. 

Qarabağ tarix boyu olduğu kimi, 
yenə də bizimdir və dövlət başçısı 
İlham Əliyevin təntənə ilə bəyan etdiyi 
kimi, əbədi bizim olacaq. Qarbağda 
qələbəmizin səhərisi günündən baş-
lamış bərpa prosesinin ilk irimiqyaslı 
layihəsinə, 2 aydır ki, ayrıca bir şəhərin 
– Ağdamın bərpasının baş planının 
icrasına start verilib. Prezident İlham 
Əliyevin iştirakı ilə rayonun özündə, 
erməni vandallarının tarmar etdiyi 
şəhərdə bu möhtəşəm layihənin layiqli 
təqdimatı keçirildi. Qarabağı, Ağdamı 
düşməndən xilas etmiş dövlət başçısı 
yerli ictimaiyyətin və tanınmış ziyalıla-
rın iştirakı ilə təqdim edilən baş planda 
nəzərdə tutulan əsas tədbirlərin təməlini 
qoydu. 

Bərdə–Ağdam magistralının çəkilişi 
sürətlə davam edir. Ağdamın ilk si-
vil məktəbinin, yaşayış evinin, Zəfər 
muzeyinin özülü qoyulub. Qarabağ 
xanlarından yadigar qalmış “İmarət” 
kompleksinin bərpasına və İşğal müzeyi 
yaradılmasına qərar verilib. Bu isə bütün 
dünyaya demək idi ki, Qarabağın, onun 
döyünən ürəyi olan Ağdamın həqiqi 
sahibləri bu yerə də həmişəlik qayıdıblar!

Şöhrətli sənətkarımız haqlıdır: bütün 
qarabağlılar kimi, ağdamlılar da ən 
igid övladlarının qanları bahasına geri 
qaytardıqları, işğaldan azad etdikləri tor-
paqlara əbədi qayıdırlar. Qayıdırlar ki, in-
sanlıq simasını itirmiş düşmənin vandal-
casına xaraba qoyduğu yurd yerlərində 
daha gözəl və abad məskənlər ucaltsın-
lar və orada əbədi məskun olsunlar.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ağdamın azad edilməsindən 8 ay keçir

Qarabağ zəfərinin 
öyünclü Ağdam səhifəsi

Ötən ilin bu günündə– Ağdamın işğalının növbəti ildönümündə 
yuxarıdakı rubrikanın yerində böyük qəlb ağrısı ilə yazmışdıq: 
“Ağdamın işğalından 27 il keçir”. Lakin yazının başlığında 
sarsılmaz bir inam və qətiyyət əksini tapmışdı: “Ağdamlılar 
doğma torpağa qayıtmağın yolunu milli birliyimizdə, iqtisadi 
tərəqqimizdə və hərbi qüdrətimizin artmasında görürlər”. Aradan 
cəmi bir il ötür və Ağdam 8 aydır ki, əvvəlki 27 ildə həsrətlə, 
ümidlə gözlədiyimiz azadlığına qovuşub.


