
...1937-ci il. Gecənin müdhiş qaranlığında M-1 markalı maşın 
İçərişəhərin dar küçələri ilə hərəkət edərək Böyük Qala döngəsinin 
qarşısında dayanır. İki nəfər maşından düşüb pıçıltı ilə danışırlar. Ətrafda 
sakitliyə əmin olduqdan sonra qarşıdakı evin qapısını döyürlər. Onlardan 
biri qapıya yaхınlaşan şəxsdən “Aхundzadə sizsiniz?” – sualına “hə” 
cavabı almadan “Bizimlə getməlisiniz” – əmrini verir. İşin nə yerdə 
olduğunu qabaqcadan hiss edən Əhməd Cavad bu çağırılmamış qonaqların 
gələcəyini bilirdi. Çünki zülmün, haqsızlığın hökm sürdüyü məmləkətdə 
ölüm kabusunun hər an istənilən yerdə görünməsi artıq adiləşmişdi. 
Həmin müdhiş gecədən bir neçə ay sonra Əhməd Cavadın şəninə şeirlər 
qoşduğu Şükriyyə хanım хalq düşməninin həyat yoldaşı kimi həbs edilir. O 
ləyaqətli Şükriyyə xanım ki, həbsxanada ona yaxın gəlməsinlər deyə üst-
başını çirkaba bulaşdırıb xəyalında ömür-gün yoldaşı ilə dərdləşirmiş...

Həmin maşın ertəsi gün başqa 
həyətin qapısını döyəcəkdi. Özgə bir 
evin çırağını söndürəcək, daha bir 
ailənin məhvinə bais olacaqdı... Dövr 
belə idi... 

Azərbaycan tarixində baş vermiş 
ən böyük faciələrdən biri, əslində si-
yasi hadisə hesab olunan repressiya 
XX əsrin 20-ci illərindən 50-ci illərin 
əvvəllərinə qədər davam edib. Rep-
ressiya illərində Azərbaycandan 100 
minə yaxın ziyalı, hərbçi, mədəniyyət 
və incəsənət xadimi, müəllim, din 
xadimi Sibirə, Qazaxıstana və digər 
yerlərə sürgünə göndərilib. Bununla 
da Azərbaycan cəmiyyətinin yüksək 
ziyalı təbəqəsinin böyük hissəsi məhv 
edilib...

Hələ Hüseyn Cavid, zülmətlər 
içində işıq saçan əfəndimiz. 
Fakültəmiz onun “Kommunist küçəsi, 
8” ünvanındakı evində yerləşirdi. 
Təhsil illərində Cavidin mənzilində qızı 
Turan xanımın dilindən atası ilə bağ-
lı xatirələr də dinlədik, ocağı başında 
oturub əsərlərini dönə-dönə oxuyub 
müzakirə etməkdən də usanmadıq. 
Bu, “İblis”i, “Peyğəmbər”i, “Topal 
Teymur”u ilə bəşəriyyətə meydan oxu-
yan Cavid idi. Talesiz Cavid 1937-ci 
ildə həbs olundu, 39-cu ildə Maqada-
na sürgün edildi və 41-ci ildə həyatla 
vidalaşdı. 1982-ci il oktyabrın 26-da 
ulu öndərin təşəbbüsü ilə onun nəşi 
doğma Naxçıvana gətirildi. 

...Siyasi Repressiya Qurban-
ları Muzeyinin direktoru Mirabbas 

Məmmədov bizi nə qədər xoş üzlə 
qarşılasa da, divarlarına ah-nalə ho-
pan zirzəminin ab-havası ötən əsrin 
30-cu illərinə aparır, elə bil üstümüzə 
ağırlıq çökür. Deyir ki, çalışmışıq, 
bacardığımız, əldə etdiyimiz qədər 
ziyarətçilər üçün yeni sənədlər, yeni 
məlumatlar toplayaq, həm ərazinin im-
kanlarını nəzərə alaq, həm də o döv-
rü əhatə edək. Bura gələnlər həmişə 
başqa təəssüratla qayıdırlar. Çünki o 
dövr lazımınca tədqiq edilmədiyindən, 
nə orta məktəblərdə, nə də ali təhsil 
ocaqlarında kifayət qədər tədris olun-
mur və müəyyən məlumatı ancaq 
muzeydən alırlar. Muzeyin açılması 
ilə repressiya barədə məlumatsızlıq, 
susqunluq aradan götürülüb. Ayrı-ay-
rı qurbanlarla bağlı bəzi məlumatlar 
olsa da, bu, cümhuriyyət rəhbərlərinə, 
həmin dövrün parlament və hökumət 
üzvlərinə qarşı olan repressiyadır və 
geniş tədqiq olunmalıdır. 

İşgəncələrə şahid olan otaq-
lar, pilləkənlər öz yaddaşına nəyi 
yazıb saxlayıb? ...Elə bil, ruhlar 
aləmindəyəm. Repressiya qurbanla-
rının kölgələri bu divarlara hopub... 
Ətrafımda üzlərini şəkillərdən tanıdı-
ğım insanların ruhları dolaşır. Divar-
ların dərinliklərindən gələn inilti, ufultu 
səsləri qan dondurur. Buradamı sizi 
dindirmişdilər? Nə istəyirdilər, millətin 
açıq gözü, düşünən beyni olan sizdən? 
Barı, bilirdinizmi ki, sizi kim, kimlər sa-
tıb? Üstünüzə atılan böhtanları – “gü-
nahlarınızı” nə ilə əsaslandırırdılar? 
İstəklərinə çatdılarmı? Gücləri sizi sür-
gün etməyə, ya da elə bu zirzəmidəcə 
qətl etməyəmi yetdi? Bilirəm, verilən 
işgəncələrə dözməyib elə buradaca 
ürəyi dayananlarınız da oldu...

Lənətə gəlmiş repressiya 
müstəntiqləri, daha çox da milliyyətcə 
erməni olan “silistçi”lər bu otaqda 

işgəncə veriblər sizə, eləmi? Bir-
birinizin harayınıza yetə bilmirdinizmi? 
Ruhunuz dincəlsin, üzünüzə duranla-
rın aqibəti sizinkindən betər oldu. Allah 
səbirlidir: gec edər, amma güc edər, 
deyib ulularımız. Sizə necə yazmalı 
olduğunuzu “öyrədən”, gələcək yara-
dıcılığınızı müəyyənləşdirənlərin də 
aqibəti məhz quruluşa olan sadiqliyin 
nəticəsi idi, sonları faciə ilə bitdi. 

Mirabbas müəllim divarda-
kı tablodan boylananları göstərir: 
cümhuriyyətin xaricdə təhsil almağa 
Azərbaycandan göndərdiyi gənclərdən 
repressiya olunan 38 nəfərdir...

Bura isə dindirilmə otağı kimi 
nəzərdə tutulub. Əldə real material, 
foto olmadığından, masanın üstündə 
o dövrə aid yazı ləvazimatları – 
mürəkkəbqabı, perolu qələm, su qra-
fini, külqabı, telefon qoyulub, divarda 
Stalinin, Leninin portretləri. Masanın 
qarşısında gicgah damarları qabar-
mış, əli əsalı Cavidin manekeni... 
Məramı millətini tərəqqiyə aparmaq, 
oyatmaq olan nədə “günahlandırıldı-
ğını” bilməyən, günahsız Cavid. Ba-
şının üstündə NKVD zabiti. Dindirən 
onun “cinayət tərkibli” işini üzünə oxu-
yur, suallara cavab istəyir. Əslində, 
Cavidin yazdıqları yox, onlara qarşı 
görülən tədbirlər cinayət idi.

Açıq qapılardan birindən Şükriyyə 
Axundzadənin taxta skamyada – ya-
taq yerində işgəncə verildikdən son-
ra kameraya atılmış, üz-gözü bula-

şıq, halsız halda uzanmış manekeni 
gözümüzə dəyir... Digər kameralarda 
üz-gözü qan içində olan başqa ziyalı-
larmız... Əhməd Cavadın ürək dağla-
yan misraları qulağıma gəlir:

Şükriyyə taleyim, şükür xudaya!
Gördüyüm doğrumu, yoxsa pək röya?!
Dolub ürəyimə bu dadlı xülya,
Şirin günlərimi sürmərəm sənsiz!

Qarşımızda iç-içə otaqlar... Sonun-
cuda Müşfiq ayaqüstə və yan tərəfdən 
ona tətik çəkən amansız cəllad. 
Görəsən, ölüm anında Dilbərinimi 
göz önünə gətirib, yazmaq istədiyi, 
qələmə ala bilmədiyi misralarımı pı-
çıldayıb, yoxsa, “Ah, mən gündən-
günə bu gözəlləşən, İşıqlı dünyadan 

necə əl çəkim” söyləyib? Bunu ancaq 
ona tətik çəkən, doğmasına ünvan-
lanmalı olan son sözünü eşidən bol-
şevik iti, namərd bilər. Qarmaqarışıq 
fikirlər içində “Bu otaqda təmir üçün 
qazıntı aparanda, çoxlu qanlı torpaq 
müşahidə etmiş və əmin olmuşduq ki, 
güllələnmə otağı məhz bura olub” –
deyən Mirabbas müəllimin səsi qulağı-
ma dəyir. Düşünürəm ki, görəsən, bu 
zindanda neçə ziyalımız qətlə yetirilib, 
neçəsinin qurumamış qanı bir-birinə 
qarışıb, torpaq olub? 

Bura isə qapıları dəmir çərçivəli 
karsdır... Başımda sual dolaşır: “Qon-
şu karslardan dəmir çərçivə arasından 

yalnız əl uzadıb bir-birlərinə təskinlik 
verib güc ala biliblərmi, görəsən?” 

Bura DTK-nın arxivi olub. Qov-
luqlarda sənədlər saxlanırmış, həbs 
olunanların “cinayət tərkibli” işləri top-
lanıbmış. Bu isə təsəvvür yaransın 
deyə, siyirtmələri, təbii ki, boş olan 
kartotekadır.

Repressiya qurbanlarının “cina-
yət işləri”ndən olan anfas (öndən) 
və profil şəkillər: M.Müşfiqin, 
H.Cavidin, Ə.Cavadın, Şükriyyənin, 
B.Çobanzadənin, S.Mümtazın və 
digərlərininki... Taleləri kimi, tikanlı 
məftillərdən asılan şəkillər. Sahibləri 
kimi, tikanlı həyata tuş gələnlər, 
həyatın şirinliyindən uzaq, acısına ya-
xın olanlar...

Muzeyin divarlarındakı müxtəlif 
arxitektur kompozisiyalar – yarımçıq 
heykəllər də diqqətimi çəkir: üzü di-
vara, əlləri arxada zəncirlə ayaqlarına 

bağlanmış, kürəyində zərbələrin ya-
ratdığı şırımlar olan kompozisiya kimə 
məxsus olub? İki əli ilə daş divarları 
aralayıb azadlığa qovuşmaq istəyən 
kəs... İnsan cildində olan vəhşilərin 
insanlıqdan uzaq hərəkətlərinin al-
çaqlığı nəticəsində dövrün üzdə olan 
mütərəqqi fikirli ziyalıları onların əli 
ilə məhv edilib. Mirabbas müəllim 
deyir ki, hakimiyyət vəzifəyə gələn 
kimi, “Ağ terrora qarşı qırmızı terror-
la cavab verəcəyik”– şüarını bəyan 
etmişdi. Bolşeviklər Azərbaycana qı-
lıncını siyirib hazır gəlmişdilər. Opera 
teatrında M.C.Bağırov Azərbaycan 
kommunistlərinin 13-cü qurultayında 
odlu–alovlu çıxış edib “bu yazıçılar, 
bu yaramazlar xalqın düşmənləridir”– 
deyən gün – iyunun 3-də adları siya-
si düşmən kimi tanınan üç ədəbiyyat 
fədaimiz–H.Cavid, M.Müşfiq, Ə.Cavad 
həbs olunmuşdular.

O dövrdə H.Cavidə qarşı hü-
cumlar artmışdı. Onu müsavatçılarla 
əksinqilabi əlaqələr yaratmaqda, on-
larla milli söhbətlər aparmaqda, gənc 
şairləri müsavat yönümdə hazırla-
maqda suçlayırlar. Üzünə dururlar ki, 
əsərlərini panislamizm, pantürkizm 
şəklində yazır, osmanlı ideologiyasını 
həmişə tərifləyir. 

Gözəllik aşiqi, şeirlərilə gözümüzü-
könlümüzü doyuran Mikayıl Müşfiq, 
ərəb–fars–rus sözlərindən qaçmağa 
çalışan, işgəncələrə tab gətirməyib, 
ürəyi dayanan Hacı Kərim Sanılı, “Bir 
millətin yaşaması dili ilədir. Dil yoxsa, 
millət yoxdur” – deyən, Gürcüstan 
həbsxanasında güllələnən Ömər Faiq 
Nemanzadə, dramaturq, ədib Sultan 
Məcid Qənizadə, Tağı Şahbazi Si-
murq, Azərbaycan KP MK-nın 1-ci ka-
tibi, Moskva vilayətində güllələnən Ru-
hulla Axundov, Abbas Mirzə Şərifzadə, 
Ayna Sultanova, Bəkir Çobanzadə, 
Cəmşid Naxçıvanski, Qambay 
Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, 
Ağabala Quliyev, Murtuza Muxtarov, 
Musa Nağıyev, Aşurbəyovlar... və 

daha neçə ədibimiz, ziyalımız – xalqın 
üzünə zəkası ilə nur saçan elm, ürfan 
fədailərimiz... Onların çoxunun məzar 
yerləri belə məlum deyil. Millətin üzdə 
olan, insanları irəli aparmağa, gözü-
nü açmağa çalışan və bunu layiqincə 
bacaranlar bir-bir məhv ediliblər. Çox 
sonralar onlardan bəraət alanlar da 
oldu, amma KQB (DTK) zirzəmilərində 
işgəncə verilən, bu əziyyətlərə mənən 
dözən, amma fiziki cəhətdən zəifləyən 
ziyalılarımızın ailə üzvləri, nəsil-
nəcabəti sürgündə çox ağır sınaqlar-
dan keçdi. Onların taleyinə baraklarda 
ad–soyadla deyil, nömrə ilə tanınmaq 
da yazılmışdı.

Böyük ürək ağrısı, nəfəs darlığı və 
hüznlə muzeyi tərk edirik. Arxamız-
da ruhların nigaran baxışlarını hiss 
edirəm. Mirabbas Məmmədovdan 
söhbət əsnasında öyrəndiyim iki fikir 
onu rahat buraxmır. Biri bəraət sözü 
ilə bağlıdır ki, cinayəti olmayan adama 
bəraət verilməz. Onu reabilitasiya sözü 
ilə əvəz etməliyik. İkinci fikir budur ki, 
nə qədər təəccüblü də olsa, faciənin 
baş verdiyi digər ölkələrdən fərqli ola-
raq, bugünədək Azərbaycanda siyasi 
repressiya qurbanlarının anım günü 
təyin edilməyib. Düşünürəm ki, belə 
bir günün yaradılması millətin qay-
maqları olan ziyalılarımızın ruhlarını 
şad edər, nəsil-nəcabətindən sağ qa-
lanları sevindirər. Həmin günün xatır-
lanması yalnız onların doğmalarına 
görə yox, gələcək nəsil üçün tariximizi 
öyrənməyin, bu xalqın necə əzablara 
sinə gərdiyinin, hansı faciələri yaşa-
dığının, nə qədər günahsız qurbanlar 
verdiyinin öyrənilməsi baxımından 
önəmlidir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
Elşən AĞALAR (foto),  

“Xalq qəzeti”

Yeraltı dünyanın 
pıçıltıları...

Dövlət qayğısı ilə  
əhatə olunanlar

Vətən müharibəsində şəhid olanların anım günləri ərəfəsində Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşlarının şəhid ailələrini ziyarətləri davam 
edir. Belə ailələrlə hər görüş onların şəhidlik məqamına yüksələn övladlarının heç 

zaman unudulmayacağının sübutudur. Heç bir görüş və sosial dəstək bu ailələrə itkilərini 
unutdurmasa da, təskinlik yaratdığı şübhəsizdir. Bu anlamda ƏƏSMN-nin gördüyü işlər 
təqdir olunmalıdır.

 Nazirliyin əməkdaşları Lerik rayonunda 
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, şəhid mayor 
Amid Rəbbil oğlu Heydərovun və Lənkəranda 
Vətən müharibəsi şəhidi mayor Aqşin Na-
zim oğlu İbadovun ailələrini ziyarət edib, 
şəhidlərimizin xatirəsini yad ediblər. Görüşdə 
onların şərəfli döyüş yolundan bəhs olunub, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğ-
runda şəhid olan Vətən övladlarının xatirəsinin 
daim xalqımızın qəlbində yaşayacağı vur-
ğulanıb. Şəhidlərimizin ailələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində də mü-

vafiq işlər aparılıb. Hər iki şəhidin ailə üzvləri 
sosial dəstəklə əhatə olunduqlarını bildirib, 
göstərilən diqqət və qayğıdan razılıqla danışıb-
lar.

Nazirlik əməkdaşları Ağdaşda şəhid Qurba-
nov Xəqan Daşqın oğlunun ailəsi ilə görüşüblər. 
O, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 12–14 sent-
yabrda törətdiyi təxribatların qarşısını alan za-
man şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 

Görüşdə şəhidin uşaqlıq illərindən söz açı-
lıb, qəhrəmanın elə əvvəldən də qorxmaz, cəsur 
olduğu, həmçinin şərəfli döyüş yolu xatırlanıb, 
dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə göstərilən 

sosial dəstək tədbirləri barədə məlumat verilib. 
Şəhid ailəsi onlara dövlət tərəfindən göstərilən 
diqqət və qayğıdan razılıq ifadə edib. 

 Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri 
Vüqar Behbudov  Astarada şəhid Cəmil 
Qurbanzadənin ailəsini ziyarət etməsi ilə 
valideynlərə təskinlik verib. Cəmil də sent-
yabrda şəhidlik məqamına çatanlardandır. 
Ailə ilə görüşdə onun və bütün şəhidlərimizin 
xatirəsinin daim ürəklərdə yaşayacağı vurğula-
nıb. 

V.Behbudov, həmçinin Lerik rayonun-
da Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı şəhid Amid 
Heydərovun və əbədiyyətə qovuşmuş qardaş-
lar – Altay və Elgün Mövlanovların ailələrini də 
ziyarət edib. Onların ailə üzvləri ilə görüşlərdə 
şəhidlərimizin xatirəsi yad olunub. Bildirilib ki, 
möhtəşəm tarixi Zəfərimizin qazanılması uğ-
runda döyüşlərdə şəhid olan, Vətən uğrunda 
canından keçən igidlərimiz öz şücaətləri ilə 
şanlı qəhrəmanlıq dastanı yazıblar. Xalqı-
mız şəhidlərinin xatirəsini daim ürəyində ya-
şadacaq. Şəhid ailələrinin hər birinin sosial 
müdafiəsi üçün müvafiq işlər aparılıb, sosial 
ödənişlər təyin edilib, digər dəstək tədbirləri 
görülüb.

Nazirliyin nümayəndələri Vətən müharibəsi 
şəhidləri Məhəmmədəli Mütəllim oğlu İbrahim-
linin və Ramil Mürsüd oğlu Yusifovun ailələrini 
də ziyarət ediblər. Görüş zamanı igidlərin hərbi 
əməliyyatlar zamanı göstərdikləri şücaətlərdən 
bəhs olunub. Hər iki şəhidin ailələri ilə bağlı so-
sial dəstək tədbirləri həyata keçirilib, onlara so-
sial ödənişlər təyin olunub, həmçinin məşğulluq 
məsələlərinin həllinə kömək göstərilib. Şəhid 

Məhəmmədəli İbrahimlinin qardaşı Məhəmməd 
İbrahimli avtotəmizləmə xidmətləri, Ramil 
 Yusifovun həyat yoldaşı Zeynəb  Yusifova 
isə qadın gözəllik salonu qurmaları üçün 
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
aktivlərlə təmin olunduqlarını bildiriblər. Qeyd 
olunub ki, hər iki ailə bundan sonra da sosial 
dəstək tədbirləri ilə əhatə olunacaqlar.

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli şəhid 
Tərlan Rzayevin ailəsinin qonağı olub. Tərlan 
Rzayev də sentyabrda törədilən təxribatların 
qarşısını alarkən şəhid olub. Mingəçevir 
şəhərində yaşayan ailə ilə görüşdə Tərlanın 
şərəfli döyüş yolundan danışılıb, şəhidimizin 
xatirəsinin daim ürəklərdə yaşayacağı vur-
ğulanıb. Agentlik sədri ailənin sosial vəziyyəti 
ilə maraqlanıb, onların yaşayışı ilə tanış olub, 
məşğuluq məsələlərinin həlli üçün görülən 
işlərdən bəhs ediblər. Bildirilib ki, dövlət hər 
zaman şəhid ailələrinin yanındadır və şəhid 
Tərlan Rzayevin ailəsinin sosial təminatı bun-
dan sonra da daim diqqət mərkəzində saxlana-
caq. 

DOST İş Mərkəzinin direktoru Firu-
din Cəbrayılov isə döyüş yoldaşı, Vətən 
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış 
Həmzə Tərlan oğlu Əliyevin Qubada yaşayan 
ailəsini ziyarət edib. F.Cəbrayılov müharibədə 
onunla bir yerdə silaha sarılmış döyüş yolda-
şı Həmzə Əliyevin şücaətlərindən bəhs edib, 
şəhid ailələri ilə bağlı sosial dəstək tədbirlərini 
diqqətə çatdırıb. Tədbirlər çərçivəsində şəhid 
ailələrinin üzvlərinin məşğulluğuna da dəstək 
göstərildiyini bildirib. Qubanın Aşağı Atuc 
kəndində yaşayan ailə dövlət tərəfindən diqqət 
və qayğı ilə əhatə olunduqlarına görə razılıq 
bildiriblər.

Samuxda Vətən müharibəsi şəhidləri– 
Nürəddin İlqar oğlu Hümbətovun, Elvin İlham 

oğlu Məmmədzadənin, Ağamməd Elgiz 
oğlu Ağamalıyevin, Həsən Qəhrəman oğlu 
Məmmədlinin, Asəf Volodya oğlu Maşıyevin 
və Arif Muradcan oğlu Həmzəyevin ailələri 
də ziyarət olunub. Görüşlərdə şəhidlərimizin 
xatirələri yad edilib, ölkəmizin ərazi bütövlü-
yünün müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə onla-
rın göstərdikləri şücaətlərdən bəhs olunub. 
Qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinin 
həmişə xalqımızın qəlbində yaşayacağı 
vurğulanıb. Ailələrlə söhbət zamanı şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində aparılan geniş miqyaslı işlər qeyd 
olunub. 

Vətən müharibəsi şəhidləri Rəfail 
Əhmədağa oğlu İşiyev və Nəcəf Şikar 
oğlu Şikarovun ailələrini ziyarət zamanı da 
şəhidlərimizin xatirəsi yad edilib, onların hərbi 
əməliyyatlar zamanı göstərdikləri şücaətlərdən 
söz açılıb. Hər iki şəhidin ailəsinin məşğulluq 
məsələlərinin həllinə kömək göstərilib. Şəhid 
Rəfail İşiyevin bacısı Şəlalə Bağırova gözəllik 
salonu, şəhid Nəcəf Şikarovun həyat yoldaşı 
Xurşud Şikarova isə kiçik dərzi sexi qurmaları 
üçün özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
aktivlərlə təmin olunublar. Görüşlərdə hər iki 
ailənin bundan sonra da sosial dəstək tədbirləri 
ilə əhatə olunacaqları bildirilib.

Nazirlik və qurumlarının əməkdaşları 
tərəfindən keçirilən bu ziyarətlərdə şəhid 
ailələrinə göstərilən diqqətin daimi olacağı, 
onların bundan sonra da sosial dəstəklə əhatə 
olunacaqları göstərilib.  

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Tariximizin ibrət yaddaşı...
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