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Son vaxtlar əhalinin və sahibkarların
ən çox gileyi “Azərişıq” ASC-dəndir.
Heç bir əsaslı səbəb olmadan və xəbər-
darlıq edilmədən enerji fasilələri həm
əhalidə, həm də sahibkarlarda  ciddi
narazılıq yaradır. Enerji təchizatı
idarəsinin növbətçisinə vurulan zənglərə
bir cavab var: “Qəza baş verib”. Özü də
nədənsə bu “qəzalar” kondisionerlərin
gecə-gündüz işlədiyi yay aylarında
deyil, ilin sonunda daha çox baş verir.  

Sahibkarlar xəbərdarlıq edilmədən
enerji açılmaları nəticəsində ziyana
düşdüklərini bildirirlər. Vaqif Həsənov
deyir ki, hər dəfə fasilə olanda 2-3 min
manatlıq məhsulu zay məhsul kimi
atmaq məcburiyyətində qalır. 

Gəzən söz-söhbətə görə yayda
limitdən artıq enerji sərfinə yol verilib.
Hətta adamlar deyirlər ki, ötən yay Kür
sahilindəki qanunsuz mövsümi obyekt-
lərə qanunsuz enerji verilib, indi gündə
2-3 saat “qənaət etməklə” israf
etdiklərinin yerini doldurmaq istəyirlər.
Mərkəzi Aran RETSİ-nin nümayəndəsi
isə Mingəçevir İcra Hakimiyyəti başçısı
yanında keçirilən Şura iclasında suallara
konkret cavab verə bilmədi. İcra başçısı
da məsələni kəskin qoydu: “Belə davam
edə bilməz!”. Biz də buna ümidliyik. 

Qış gələn
kimi işıq

sönür

Prezident yeni avtomobillərlə tanış oldu
Dekabrın 9-da Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti İlham Əliyev
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
tərəfindən alınmış və işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə istifadə ediləcək
xüsusi təyinatlı texnikalar və İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi
tərəfindən alınmış müasir təcili tibbi
yardım avtomobilləri ilə tanış olub.

İham Əliyevə məlumat verilib ki,
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
yanğından mühafizə üçün Fövqəladə
Hallar Nazirliyi tərəfindən “KamAZ”
markalı 100 yanğınsöndürən və
“İveco” markalı 50 xüsusi təyinatlı
yanğınsöndürən avtomobil alınıb.

“İveco” markalı avtomobillərdən 9-u
artıq idxal olunub, 41-nin idxalı isə
2023-cü ilin birinci rübündə nəzərdə
tutulur.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi tərəfindən isə 2020-ci ildən
bəri 84 ədəd “Fiat Doblo”, 131 ədəd
“Mercedes”, 34 ədəd “Ford Transit”
markasına aid olan ümumilikdə 249
təcili tibbi yardım avtomobili satın
alınıb. Bununla da tibb müəssisələri
909 tibbi yardım avtomobili ilə təmin
edilib və ölkə üzrə istifadədə olan
təcili tibbi yardım avtomobillərinin
sayı 974 olacaq.

Avropa İttifaqından Mingəçevirə dəstək
Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaş-

lığı” proqramı çərçivəsində həyata
keçirdiyi “Merlər Sazişi”nin  üzvü
olan Mingəçevir Bələdiyyəsi təqdim
etdiyi layihəyə görə maliyyə dəstəyi
alacaq.  Gürcüstanda keçirilən  yubiley
tədbirində bu barədə  qərar verilib. 

Məlumata görə, Mingəçevir Avropa
İttifaqının  “Merlər Sazişi ” layihəsinin
önəmli partnyorlarından birinə çevri-
lib. Bu günlərdə Sazişin ərsəyə gəlmə-
sinin 10 illik əlamətdar təqvimi
münasibəti ilə qonşu Gürcüstan Res-
publikasının paytaxtı Tbilisi şəhərində
baş tutan yubiley tədbirində Mingəçe-
vir şəhər Bələdiyyəsinin 2020-2035 ci
illər üçün təklif etdiyi 2 mərhələli 8
bəndlik layihəsi zəruri  maliyyə dəs-
təyi almaq üçün təsdiq olunub.

Layihənin Mingəçevir İşçi Qrupu-
nun sədri, yerli Bələdiyyənin komissi-
ya sədri Şəhriyar Mustafayevin məlu-

matına görə təkiflər paketi  iki mərhə-
ləli 8 təşəbbüs layihəsini əhatə edir.

Layihələr Avropa İttifaqının Şərq
Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində
həyata keçirilir. 55 ölkənin 1100-dən
artıq seçkili orqanı, yəni Bələdiyyəsi
Merlər Sazişinin üzvüdür. 2012 ci ildə
təməli atılan bu Sazişə Azərbaycanda
ilk olaraq İçərişəhər Dövlət Tarixi
Memarllq Qoruğu imza atıb. Mingəçe-
vir Bələdiyyəsi isə 2017 ci ildən
bərabər hüquqlu partnyorlardan biridir.

Şəhriyar Mustafayevin sözlərinə
görə, layihə ümumi anlamda müasir
enerji resurslarının tışviq edilməsini,
həmin resurslardan səmərəli  istifadəni
və bu təşəbbüslərin icrasına zəruri
beynəlxalq texniki dəstəyi və maliyyə
yardımını nəzərdə tutur.

Layihə müvafiq olaraq 2020-2030
və 2025-2035 ci illəri əhatə edəcək.

“Mİ”
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Məcburi köçkünlərin məşğulluq ehti-
yaclarından bəhs edən “Torpağın cazi-
bəsi” sənədli filmi Mingəçevir Dövlət
Universitetində ictimaiyyətə təqdim olu-
nub. Film Mingəçevir Valideynlər Asso-
siasiyasının Qeyri-Hökumət Təşkilatla-
rına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə
yardımı ilə həyata keçirdiyi “Məcburi
köçkünlərin məşğulluq ehtiyaclarının
araşdırılması” layihəsi çərçivəsində
MDU-nun informasiya dəstəyi və region-
al ELTV kanalı ilə birgə çəkilib.

Təqdimat mərasimi şəhidlərimizin xati-
rəsinin yad edilməsi ilə başlanıb. Bir də-
qiqəlik sükutdan sonra çıxış edən Min-
gəçevir Valideynlər Assosiasiyasının pre-
zidenti və layihənin rəhbəri Fərman
Nəbiyev deyib ki, iki ildir Zəfər gününün
şərəfi ilə yaşayırıq: “Bu Zəfər məcburi
köçkünlərə 27-28 ilin torpaq, yurd həs-
rətindən sonra dədə-baba ocaqlarına

qayıtmaq imkanı yaradıb. Və biz də qa-
yıdışa dəstək vermək üçün təkcə 2022-ci
ildə QHT Agentliyinin köməyilə məcburu
köçkünlərə yönələn 2 layihəni həyata ke-
çirmişik. Sonuncu layihəmizin məqsədi
məşğulluqla bağlı məsələləri yerində
araşdırmaq və hökumətə ismarıclar ver-
məkdir”.

Mingəçevir Dövlət Universitetinin rek-
toru Şahin Bayramov layihəni həyata ke-
çirməkdə Mingəçevir Dövlət Universite-
tini tərəfdaş kimi seçdiyi üçün Mingəçe-
vir Valideynlər Assosiasiyasına təşəkkür
edib. O, vurğulayıb ki, bu film həm
ssenari, həm də çəkiliş baxımından pe-
şəkar bir işin nəticəsidir və cəmiyyətə
verdiyi bir mesaja diqqəti çəkir: “Məqsəd
məşğulluq problemini qabartmaqdır. Bir
tərəfdən məcburi köçkün həyatının keç-
mişdən gələn əzab-əziyyəti, çəkinlikləri
qabardılıb, digər tərəfdən işğaldan azad

olunmuş ərazilərdə görüləcək işlərlə bağ-
lı sabaha boylanan arzular ortaya qoyu-
lub. Və paralel hekayələri verməklə uğur
qazanan insanlar önə çəkilib. 

Zənnimcə, qəhrəmanlarla bağlı çox
uğurlu seçim edilib. İlk qəhrəman müəl-
limdir. Məcburi köçkün həyatı yaşayan
bu müəllim xarabaya dönmüş kəndinin
daha müasir quruluşundan sonra qayıdıb
orda fəaliyyətini davam etdirməyi düşü-
nür. İkinci qəhrəman Vətən müharibəsi
iştirakçısıdır, qələbəmizin əldə olunma-
sında pay sahibi olanlardan biridir. Onun
həyata baxışı və məşğulluq məsələsinə
yanaşması çox peşəkarlıqla verilib, ob-
razlı şəkildə qabardılıb.  Üçüncü qəhrə-
man isə Mingəçevir Dövlət Universite-
tinin tələbəsidir. Onun dilindən sabahı,
sabaha olan pozitiv gözləntiləri görə
bildik. 

(Ardı səh 8.də)

“Torpağın cazibəsi” filmi 
ictimaiyyətə təqdim edildi

QHT Agentliyinin maliyyə yardımı ilə “Məcburi köçkünlərin məşğulluq ehtiyaclarının

araşdırılması” layihəsi çərçivəsində regional ELTV kanalı ilə birgə çəkilən 21

dəqiqəlik film üç məcburi köçkünün həyat hekayəsi üzərində qurulub

Şahin Bayramov Film
izləyənlərin
marağına
səbəb oldu
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Mərcan Rüstəmova:
“Qarabağı görməyən

gənclər də qayıdış gününü
həsrətlə gözləyir”

Ağdam rayo-
nunun  Nov-
ruzlu kənd
sakini Aytən
Qurbanova de-
yir ki, vali-
deynləri köç-
kün kimi bu
şəhərə gəlib və
o da burada doğulub: “Amma doğulan-
dan köçkünlük həyatınn ağrılarını yaşa-
yıram. Ata-anam, nənəm və babam mənə
Ağdamdakı firəvan, bağ-bağatlı həyatları
barədə o qədər danışıblar ki... Amma indi
rayonumuzda daş üstə daş qalmayıb”.

Füzuli rayonunun Ho-radiz qəsəbə-
sinin sakini Mərcan Rüs-təmova uni-
versitetdə təhsil alır, 2 kurs tələbəsidir. O
da köçkün ailəsində doğulub, 2020-ci
ilədək-Azərbaycan torpaqları işğaldan
azad olunanadək köçkün damğasının
altında yaşayıb: “Şükür Allaha və
ordumuzun qüdrətinə ki, ailəmiz qayıdış
ərəfəsindədir və köçkün damğası

üstümüzdən
g ö t ü r ü l ü r .
Qarabağı bir
gün görmə-
yən gənclə-
rimiz də Qa-
rabağa qayı-
dış gününü
həsrətlə göz-

ləyirlər”.   

Ağdam ra-
y o n u n u n
Boyəhmədli
kənd sakini
Səbinə Əli-
yeva tarix
ixtisası üzrə
ali təhsil alır:
“ Q a r a b a ğ l ı
olan və ya
olmayan üçün də orda yaşamaq maraqlı
və şərəflidir. Ailəmizdə bu haqda
vaxtaşırı müzakirələr edirik. İlk imkan
yaranan kimi kəndimizə qayıdacayıq!”  

Anası Xo-calıdan, atası isə Kəlbəcər-
dən olan  Səma Zeynallı da tələbədir.
Deyir ki, anası 12 yaşı olanda Xocalıdan
çıxıb: “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı,
Xocalıdan olan Əlif Hacıyev yaxın qohu-

mumuzdur. Biz
onu və digər
əzizlərimizi tor-
paqlarımızın iş-
ğalı zamanı itir-
mişik. Evimizdə
Xocalı və Kəlbə-
cərlə bağlı xati-
rələri həmişə bö-
lüşürlər. Mən də bu xatirələrin içərisində
böyümüşəm və özümü həm xocalılı, həm
də kəlbəcərli hesab etmişəm. Və
Qarabağda, dədə-baba yurdumda
məmnuniyyətlə yaşamaq istəyirəm”.  

Laçın rayo-
nu Daşlı kənd
sakini Sübhan
C a m a l o v u n
valideynləri
də köçkün-
dürlər. Hazır-
da Şəki rayo-
nunda yaşa-
yırlar. Sübhan

deyir ki, Laçını görməsə də yaşlıların
söhbətlərindən hər daşına, kəndinə
bələddir: “Oranı mənə cənnət kimi
sevdiriblər”. 

(Ardı səh.4-də)

Birgəyaşayışa aparan 
çətin və ağrılı yol

Qarabağda Azərbaycan və erməni əsilli vətəndaşlarımızın birgəyaşayışı

barədə keçmiş məcburi köçkünlər nə düşünürlər? 
Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, ölkədəki bütün məcburi

köçkünlər öz əvvəlki dədə-baba yurdlarına qayıdacaq. Həmin

ərazilərə 44 günlük müharibədən sonra Qarabağda işğaldan

azad olunmuş torpaqlar, eyni zamanda rus sülhməramlılarının

mühafizə zonasında olan və ermənilərin məskunlaşdıqları ray-

onlar daxildir. Bəs bu yerlərdə Azərbaycan və erməni əsilli

vətəndaşlarımızın birgəyaşayışı yaxın zamanda gerçəkləşə

bilərmi? 

Suala cavabı hökumət adamlarından deyil, qayıdası

şəxslərdən-məcburi köçkünlərdən almağa qərar verdik. Görüşə

Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Xocalı və Şuşadan

olan şəxslər qatıldı. Onlarla yarım günlük görüşümüzdə

aşağıdakı suallara cavab axtardıq: “30 il öncə Qarabağda

ermənilərlə birgə necə yaşayırdınız?”, “Hansı şəraitdə

birgəyaşayışınız yenidən mümkün ola bilər?”, “Sülh üçün nə

etmək lazımdır?”, “Ermənilərlə birgə yaşayış barədə nə

düşünürsünüz?” 

Həyat hekayələrindən başlanan görüşdə eşitdiklərimizi

çılpaqlığı ilə qələmə alırıq.
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(Əvvəli səh.3-də)

Elşən Əzim: 
“Yüz minlərlə insan bu

gün Kəlbəcərə, Ağdama,
Füzuliyə, Laçına,

Qubadlıya getmək üçün
növbəyə dayanıb”

Köçkün mək-
təbinin direk-
toru, Azər-bay-
can Yazıçılar
Birliyinin üzvü
Elşən Əzim
Kəlbəcər rayo-
nunun Zülfi-
qarlı kəndində
doğulub. 18
yaşında məcburiyyət üzündən (rayonun
işğalı ilə əlaqədar) kəndini tərk edib.
Hazırda iki övlad atasıdır. Deyir ki, hətta
sosial şəbəkələrin aktiv olmadığı
vaxtlarda Kəlbəcərin fotolarını uşaqlarına
göstərirmiş: “Yadımdadır, bir dəfə
oğlumu 3 yaşında Bakıya aparırdım,
Şamaxı dolaylarını qalxanda soruşdu ki,
ata, bura Kəlbəcərdir? Başa düşdüm ki,
dədə-baba yurdumu balalarıma sevdirə
bilmişəm. Bəzən şayiələr gəzirdi ki, tor-
paqlar azad olunsa da köçkünlər
qayıtmayacaq. Amma o fikirlrləri
səsləndirənlər indi səhv etdiklərini etiraf
edirlər. Bizim kənd Kəlbəcərin  mərkəzi
kəndlərindəndir. Kənddə iki mərtəbəli
univermaq, ticarət idarəsi, böyük məktəb
, ATS, iki korpuslu xəstəxana var idi. 250
ev təsərrüfatı mövcud idi. Əhali sayı
1500-ü keçirdi. Ailələrin əksəriyyəti
çoxuşaqlıydı. Ca-maatın şəraiti çox
yaxşıydı. Ərazimiz böyük olduğundan
meşə torpaqları və örüş sahələri hamının
tələbatını ödəyirdi. Buna görə də yaxşı
gün-güzəran gör-düyümüz torpaqları
unutmadıq, 30 ilə yaxın keçsə də hər gün
geri dönəcəyimizi düşündük. Yəqin
sosial şəbəkələrdə də şahidi olmuşunuz
ki, erməni işğalı altında olan zamanlarda
insanlarımız həyatlarını riskə qoyaraq,
gizlin yollarla Kəlbəcərə gedirdilər.
Hazırda torpaqlarımızın böyük

əksəriyyəti işğaldan azad olunsa da
ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi
başa çatmayıb, amma yüz minlərlə insan
bu gün Kəlbəcərə, Ağdama, Füzuliyə,
Laçına, Qubadlıya getmək üçün növbəyə
dayanıb. Budur yurda sevginin, torpağa
bağlılığın gücü! Mən 18 yaşımda
çıxdığım Kəl-bəcərə son 2 ildə 2 dəfə get-
mişəm, Şuşada Vaqif poeziya günlərində
iş-tirak etmişəm. İlk dəfə xara-baya
çevrilmiş kəndimizi gö-rəndə az qala
ürəyim partlayacaqdı. Bu anda evdən
zəng gəldi və ailəmə ağlaya-ağlaya dedim
ki, bir daşı da qalmamış evimizin
qarşısındayam. Bəlkə də ağlamasaydım,
ürəyim partlayacaqdı...””. 

Elşən müəllimin fikrincə, o zaman
ağdamlıların şəraiti və imkanı kəlbə-
cərlilərdən də üstün idi: “Keçmiş SSRİ-
də bəlkə də ən varlı ticarət mərkəzi
Ağdamda idi. Burada özəl sexlər
fəaliyyət göstərirdi, sahibkarlıq formalaş-
mışdı, halbuki ölkənin heç bir yerində
buna imkan verilmirdi. Onu da xatırladım
ki, Ağdamın və Kəlbəcərin kəndlərində
ermənilər yaşamırdı. Kəlbəcərə yol Ağ-
dərədən keçib, Ağdama uzanırdı. Er-
mənilər Ağdərədə məskunlaşmışdılar. 88-
ci ildə hadisələr başlayanda maşın-
larımızı daşlayırdılar. 90-cı ildən sonra
işıq xəttimizi kəsdilər, avtomobil yolu-
muzu bağladılar. Rayon işğal olunana
qədər mühasirə şəraitində və işıqsız
qaldıq. Laçının işğalından sonra Kəlbəcər
tam müdafiəsiz qaldı. Təsəvvür edin, beş
il bu şəraitdə yaşadıq və dirəniş
göstərdik. Bu, əsl qəhrəmanlıq idi”. 

Laçın ra-
yonunun Şam
kənd sakini
İxtiyar Həsən-
li də evlərini
tərk edəndə 18
yaşında olub:
“Müharibə və
k ö ç k ü n l ü k
gəncliyimizi
əlimizdən aldı. Komalarda yaşadıq, bir
xoş gün görmədik, əzizlərimizi qürbətdə
dəfn etdik, sağlamlığımızı itirdik. Təkcə
ümidimizi, qayıdacağımıza inamı
itirmədik...” 

Flora Namazova: “Kirvə
də cavabında dedi ki,

Qarabağ həm sizindir, həm
də bizim,  vallah, biz
kasıblar müharibə

istəmirik”
Ağdam rayo-

nunun Şıxba-
balı kənd saki-
ni, filologiya
elmləri doktoru
Flora Namazo-
va Sovet döv-
ründə Xankən-
didə ali təhsil
alıb. Həmin ali

məktəbdə 3 dildə-Azərbaycan, rus və
erməni dillərində təhsil verilirmiş: “1987-
ci ildə məktəbi qurtardım, 88-ci ildən isə
müharibə alovlanmağa başladı. Gizlət-
mirəm, mən erməni qızları ilə yaxın
olmuşam. Hətta bir yerdə idmana da
gedirdik. Erməni ustaları bizim kəndlərdə
evlər tikirdi. Gözəl əl qabiliyyətləri vardı.
Hətta bizim ailələrlə kirvə olurdular.
Kənddə qaloşa ehtiyac var idi, onu da
ermənilər gətirirdi. Bakıda da yaxşı
yerlərdə işləyirdilər. Yaxşı yadımdadır,
85-ci ildə paytaxtda “Gənclik” mehman-
xanasında erməni qızları ilə qalırdım.
Qeydiyyat bölümüündə oturan erməni
qadın məndən soruşdu: “Hayes, türkes?”
Mən də fərqinə varmadan cavab verdim:
“Azərbaydjanskiy”. Ermənı qızlar gülüş-
dülər. Sonradan bildim ki, bu sözlərin
mənası nədir”.

Flora xanım ermənilərlə bağlı digər
xatirələrini də bölüşür: “Tələbə olanda
anam ət göndərirdi, yarısını kəsib erməni
rəfiqələrimə verirdim. Heç vaxt
düşünməzdim ki, onlardan bizə pislik
gələ bilər. Yadımdadır, Mingəçevirdə İra
xala vardı, qızları ilə də rəfiqə idim.
Hadisələr başlayanda Ermənistana yox,
Rusiyaya getdi. Deyirdi ki,
azərbaycanlılardan heç bir pislik
görməmişəm. 

Bir dəfə Moskvada idim, baxdım ki, bir
kişi elə hey mənim yanımdan o tərəfə
keçir, bu tərəfə keçir. 

Birgəyaşayışa aparan 
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Axırda yaxınlaşıb dedi ki, sən qalay-
çılardansan? (bizim kəndi belə adlandı-
rırdılar). Təəccübləndim ki, bu kimdir ki,
məni tanıyır. Dedi ki, sənin babanla mə-
nim babam kirvə olub, evinizə yasa da
gəlmişəm. Rəfiqəm Sima xanım onun
erməni olduğunu görüncə soruşdu ki,
“Qarabağ sizindir, yoxsa bizim?” Kirvə
də cavabında dedi: Qarabağ həm sizindir,
həm də bizim, vallah, biz kasıblar
müharibə istəmirik: “Mənim oğlum orta-
lıqda qalıb. Nə orda qeydiyyatdan çıxa
bilmir, nə də Moskvada uçota götürü-
lmür”.

Moskvada bir yaşlı erməni qadınla da
tanış oldum. Ağlaya-ağlaya dedi ki, vax-
tilə Ağdamda məsul vəzifədə işləyib,
Bakıda da evi varmış: “Hələ də yatanda
Bakıdakı evimi yuxumda görürəm. Mən
onu sata da bilmədim”. Rəfiqəm dedi ki,
biz də evimizi dolu qoyub, çıxdıq, indi də
gəlib yerini viran gördük: “Sizin eviniz
qaldı, amma bizim evimiz də, torpağımız
da...Görün, kim daha çox itirib?” Yeri
gəlmişkən, kəndimizi iki yerə bölən Qa-
bartı çayının suyu bambaşqaydı. Atam
vətən həsrəti ilə  rəhmətə gedəndə deyir-
di ki, o çayın suyundan içsəm, sağala-
ram”.

Zemfira Əliyeva: “Sıravi,
kasıb ermənilər bu

münaqişələri törədənləri
sevmirlər. Onlar  bir qrup

qaniçənin əlində girova
çevrilmişdilər”

Qubadlı rayonu Qaraimanlı kəndindən
məcburi köçkün düşən Zemfira Əliyeva
Bakıda doğulub, ailə həyatı ilə bağlı
Mingəçevirə gəlib, sonra həyat yolda-
şının valideynlərinin xəstə olmasıyla
əlaqədar Qubadlıya köçüb: “Valideyn-
lərim də bu kənddəndir. Kəndimiz Laçın
yolunun üstündədir. Hadisə qabağı məni
və uşaqlarımı rayondan çıxardılar,
yoldaşım isə qaldı. O, 3 günlük müha-
sirədən  sonra Arazı addayıb, İran tərəfd-
ən qayıda bildi. Doğma dayım isə 3 il
erməni tərəfdə girov qaldı. Onu Qubad-
lıdan Xankəndinə aparmışdılar. Xoş-

bəxtlikdən o və
digər 11 nəfər
əsirimiz “Qızıl
Xaç”ın siyahı-
sına düşmüşdü.
Dayım deyirdi
ki, evlərində
qaldığı erməni
ailəsinin xanımı
ona yaxşı baxır-

mış, qış aylarında əlcək və corab toxuyub
verirmiş. Hətta gizlin şəkildə əysiyə
bükülü halda yemək də gətirirmiş. Da-
yımın dediyinə görə, əvvəl yeməkdən
imtina edib. Düşünüb ki, onu zəhər-
ləyərlər. Qadın deyib ki, narahat olma:
“Mənim oğlum Azərbaycanda girovdur.
“Qaranquş” dəstəsi onu tutub. Sizi onunla
dəyişmək istəyirəm”. Bu dəyişmə prosesi
Rostovda baş tutdu. Sonradan başa
düşdüm ki, sıravi, kasıb ermənilər bu
münaqişələri törədənləri sevmirlər.
Sadəcə onlar da bir qrup qaniçənin əlində
girova çevrilmişdilər. Bizim qonşu kənd-
lərimizdə həm ermənilər, həm də azər-
baycanlılar birgə yaşayırdılar. Hər ikisi
bir-birinin dilində sərbəst danışırdı. Er-
mənilər  bizim kəndə də tez-tez gələrdi,
əsasən balıq ovuna. Həkəri çayında bol
balıq var idi”. 

23 yaşında
Şuşadan çıxan
Reyhan Quli-
yeva deyir ki,
ötən əsrin 90-cı
illərində bibi-
sinin həyat yol-
daşını Xan-
kəndində maşı-
nında yandı-

rıblar: “Mən mühafizə bölməsində çalı-
şırdım, üstümdə silahım da var idi. Ya-
şadığım bina İcra Hakimiyyətinin ya-
nında idi. Qardaşım da polisdə işləyirdi.
O zaman əksər polisləri məzuniyyətə
buraxmışdılar. Mayın 6-da Şuşanı tərk
etdim. Şuşa xəyanətin qurbanı oldu”. 

Reyhanın fikrincə, 88-ci il hadisələrinə
qədər azərbaycanlı və ermənilər arasında
heç bir münaqişə yaşanmırdı: “Çox
mehriban yaşayırdıq. Münasibətlərimiz

çox yaxşıydı. Bir-birimizin xeyrinə-
şərinə yarıyırdıq. Hətta 88-ci ilin
hadisələrindən sonra bir erməni
qonşumuz Xankəndinə köçmüşdü, sonra
əşyalarını götürmək üçün Şuşaya gələndə
hamımız onu mehribanlıqla qarşıladıq.
Deyirdi ki, bu davada sıravi insanların
günahı yoxdur. Adamları yerindən-
yurdundan edirlər. Rəhmətlik atam deyir-
di ki, Allah heç kimə qaçqınlıq həyatı
qismət olmasın. O zaman Xocalının bir
məhəlləsi vardı, orda qaçqınlar məskun-
laşmışdılar. Biz onların necə sıxıl-
dıqlarının şahidi olurduq”. 

Hüseyn Əli-
yevin vali-
deynləri Ağ-
dam rayonunun
Yusifcanlı kən-
dindəndir. O,
y a ş ı d l a r ı n ı n
əksəriyyətindən
fərqli olaraq,
köçkünlük hə-

yatını ağrılarını öz gözləri ilə görüb:
“Ailəm bir yerdən başqa yerə köçdükcə
mən də bu narahatlığın içində böyü-
yürdüm. Əvvəllər Ağcabədidə, “Türk
çadı”rında məskunlaşdıq. 2006-cı ildə
Ağdam rayonunun Qasımbəyli qəsə-
bəsinə köçürüldük. Bu evlər tələbatımızı
qismən ödəsə də normal yaşayışdan uzaq
idi. Qəsəbənin yerli sakinləri bizə torpağı
qoyub qaçmış adamlar kimi baxırdılar.
Belə təpki altında həyat isə çox ağır idi.
Təbii ki, mən də kəndimizə qayıdacağım
günü səbirsizliklə gözləyirəm. Amma
yenidən orada ermənilərlə birgə yaşa-
yacağımızı qəbul edə bilmirəm”

Hüseyn deyir ki, atası Qarabağa qa-
yıtmaq arzusundaydı, amma eşidəndə ki,
orada azərbaycanlılarla ermənilər bir
yerdə yaşayacaq, fikrindən daşınıb:
“Atam qardaşının qatilləri ilə bir yerdə
yaşamaq istəmir. Bəlkə də uzun zaman
lazımdır ki, müəyyən şeylər unudu-
la...Bizim ölkədə başqa xalqlar da
yaşayırlar, lakin heç biri dövlətimizə
ziyan vurmayıb. Onlar başa düşürlər ki,
bu Vətən hamımızındır”. 

(Ardı səh.6-da)

çətin və ağrılı yol
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(Əvvəli səh.5-də)

Azərbaycan 
erməniləri 

Qarabağdan köçürmək
siyasəti yürütmür

Elşən Əzimin fikrincə, bu gün cəmiyyət
birgəyaşayışa hazır deyil: “Ünsiyyətdə
olduğum adamlardan bunu eşidirəm,
sosial şəbəkələrdən hiss edirəm.  Elə ailə
yoxdur ki, bu savaşdan əziyyət çəkməsin.
Kin, qəzəb mövcuddur. Amma reallıq
odur ki, Azərbaycan əsilli ermənilərin
Qarabağdan köçürülmək siyasəti yürü-
dülmür. Biz istəyirik ki, rus sülhməram-
lılarının nəzarətində olan ərazilərimizdə
də Azərbaycan bayrağı dalğalansın,
Azərbaycanın bütün inzibati strukturları,
pul vahidi işlək olsun. Məsələn, Xan-
kəndiyə və digər ərazilərə Azərbaycan
prezidentinin sərəncamı ilə icra başçıları
təyin olunsun. Hətta erməni əsilli şəxs
təyin olunsa da, təyinat Azərbaycan pre-
zidentindən gəlsin. Əgər Xankəndinin
icra başçısı erməni olacaqsa, müavini

azərbaycanlı olmalıdır. Həmin ərazilərdə
bələdiyyələr də yaradılmalı, əhaliyə pay
torpaqları verilməlidir. Qarabağda erməni
dilində notariusun olması, erməni
deputatın seçki yolu ilə gəlib Azər-
baycanın Milli Məclisində oturması çox
vacibdir. Qarabağ ermənisinin məvacibi
də normai səviyyəyə çatdırılmalıdır.
Təkcə ermənilərin yaşadığı yerlərdə
deyil, Qarabağın digər bölgələrində də
yeni iş yerləri açılmalıdır”. 

Elşən Əzim bu qənaətdədir ki, erməni
əsilli vətəndaşlarımız Azərbaycan vətən-
daşlığını qəbul etməlidir, amma bundan
sonra da bir problem yarana bilər:
“Erməni əsilli şəxs də sabah Azərbaycan
ordusunda ölkədəki başqa millətlərin
nümayəndələri kimi hərbi xidmətə cəlb
olunmalıdır. Təsəvvür edin ki, şəhid
oğlunun zabit kimi qulluq etdiyi hərbi
hissədə erməni soydaşımız da əsgərlik
edir. Bu, müəyyən narahatlıq yaşada
bilər. Eyni zamanda ermənilərdən ibarət
ayrıca hərbi hissənin yaradılması da
təhlükəlidir, çünki təcrübədə bunun ağır
təsirlərini görmüşük. Buna görə də
əlverişli qaydalar və şərtlər
hazırlanmalıdır. İlk növbədə qanunsuz

silahlı birləşmələr təmizlənməlidir.
Ərazidə 2 dildə-Azərbaycan və erməni
dillərində həm orta, həm kollec, həm də
universitet səviyyəsində təhsil qurul-
malıdır. Əgər tərəflər 88-ci ilə qədərki
vəziyyətə qayıtmaq istəsə, bu, mümkün
olmayacaq. Çünki hər iki ölkədə kö-
çənlərin evlərində başqaları yaşayır və
onları da küçəyə tökmək olmaz. Əgər
Ermənistan tərəfi Azərbaycandan gələn
ermənilərin geri qayıtması tələbini irəli
sürərsə, təbii ki. biz də Ermənistandakı
mülklərimizə sahib çıxmalıyıq”.

İxtiyar Həsənli düşünür ki, Ermənis-
tanın sağlam ictimaiyyəti vəziyyəti doğru
dəyərləndirməyi bacarır: “Baxın, mühari-
bədə uduzan ölkədə Paşinyanın partyası
seçkilərdə yenidən qələbə çaldı. Çünki
əvvəlki hökumətlərdən camaat doyub və
indiki hakimiyyətin onları xilas edəcəyi-
nə inanır. Mən sosial şəbəkələrdə izləyi-
rəm, erməni anaları da müharibəni lənət-
ləyirlər. Azərbaycanda maaşların artırıl-
ması, güzəştli kreditlərin verilməsi, rahat
yolların çəkilməsi qarşı tərəfə bir
mesajdır ki, bizimlə yaşayanlar bu
imkanlardan bəhrələnə bilir”. 

Birgəyaşayışa aparan 
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çətin və ağrılı yol

Sağlam qüvvələr
cinayətkar planların həyata

keçirilməsinə yol
verməməlidir

Zemfira Əliyeva hesab edir ki, sülh-
məramlılar və Livandan gəlmiş ermənilər
ordan çıxarılmalıdır: “Orada Azərbaycan
əsilli ermənilər qalarsa və yaşayarsa, biz
onlarla rahat dil tapa bilərik”. 

Sübhan Camalovun qənaətinə görə, biz
özümüzü onlarla birgə yaşamağa hazırla-
malıyıq: “Azərbaycan multikultural ölkə-
dir. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan
vətəndaşlığını qəbul etsələr, başqa azsaylı
xalqlar kimi bizimlə rahat və sərbəst
yaşaya biləcəklər”. 

Səbinə Əliyeva deyir ki, istəsək də, istə-
məsək də, ermənilərlə birgə yaşamağa
məcburuq. Flora Namazova isə diqqətə

çatdırır ki, onun Rusiyada yaşayan qo-
humu erməni millətindən olan şəxslə
şərikli çalışır və onlar vaxtaşırı bir-
birlərinin evlərində olurlar:  “Gəlin qəbul
edək ki, dünyanın əksər yerlərində azər-
baycanlılar və ermənilər bir yerdə rahat
yaşayır, ticari əlaqələrə malikdir . Vaxtilə
Avropada 100 il müharibə aparmış
dövlətlər bu gün bir İttifaqda birgə və
rahat yaşamırlarmı? İqtisadi münasibət-
lər, kommersiya əlaqələri insanları
yaxıınlaşdıran vasitələrdir”. 

Gərgin keçən görüşdə iştirakçılar bir
vacib məsələyə də münasibətlərini
bildirdilər. Əksər çıxışlarda vurğulandı
ki, müharibə, qarşıdurma bir sıra qüv-
vələrə sərfəlidir. Onlar 30 il ərzində
əhalinin köçürülməsi, müharibə alovunun
qızışdırılması nəticəsində böyük pullar
qazanıblar. Qarabağda daşı daş üstə
qoymayıb, hətta başdaşıları, ölülərin

dişlərini də çıxardıb, satıblar. Sadə
erməni, ya azırbaycanlı bundan fayda-
lanıbmı? Xeyr! Milyonlar o qrupun
cibinə axıb. Bu gün isə o pullar yoxdur.
Hər iki ölkədə münasibətlər sivil formada
həll olunanda, quldurlar kənarda qalır.
Əslində vətəni, milləti, insanlığı olmayan
cinayətkarlar başqalarının bədbəxtliyi
üzərində “xoşbəxt” olmaq istəyirlər. Bu
“xoşbəxtlik” isə  Azərbaycanla Ermənis-
tan arasında sülh sazişinin bağlanmaması
və yenidən müharinə alovunun qızışması,
qan tökülməsi, anaların gözlərinin yaşlı
qalması nəticəsində mümkündür. Buna
isə hər iki ölkədə cəmiyyətin sağlam
qüvvələri imkan verməməlidir. 

İctimai müzakirəni təşkil etdi və
ictimaiyyətə çatdırdı:

Fərman NƏBİYEV,
Yeganə NƏBİYEVA
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“Mingəçevir işıqları”nın
kompüter mərkəzində
yığılıb və səhifələnib.

(Əvvəli səh.2-də)
O da işğaldan azad edilmiş torpaqlarda gedib

çalışmaq, ixtisası üzrə işləmək niyyətindədir.
Zənnimcə, bu üç qəhrəmanın ardıcıllığı özü də
uğurlu bir seçimdir. Və filmin tələbənin sabaha
bağlı düşüncələri ilə bitməsi çox doğru
yanaşmadır. O ki qaldı dövlət qurumlarının
nümayəndələrinin filmdəki fikirlərinə, onlar
da cəmiyyətə ötürmək istədikləri mesajları
verdilər. Həm məşğulluq problemi qabardılıb ,
həm də dövlətin bu sahədə, bu istiqamətdə
gördüyü siyasət ortaya qoyulub. Ən nəhayət,
21 dəqiqəlik filmin müddəti də tamaşaçını yor-
mur”.

MDU-nun baş müəllimi Arif Tağıyev deyib
ki, özü, valideynləri və qohumları köçkünlük
həyatı yaşayıblar: “Məşğulluq tək məcburi
köçkünlər üçün deyil, həm də bütün cəmiyyət
üçün olduqca aktual məslədər. Məşğulluq

insanları ələ baxımlıqdan, kiminsə yanında
başıaşağı olmaqdan qurtarır. Bu filmdə də əsas
qayə budur ki, dövlət 30 il ərzində məcburi
köçkünlərə kömək edib, lazımi şərait yaradıb.
Indi isə onların qayıdış dövründə məşğul-
luğunun təmin olunması əhəmiyyətli bir iş ola
bilər. Mənə belə gəlir ki, filmin mövcud
problemin həllində müəyyən qədər rolu
olacaq”.

Təqdimat mərasimində sənədli filmin
qəhrəmanlarından Sabirə Məmmədova və
Mərcan Rüstəmova,  Mərkəzi Aran Regional
Məşğulluq Filialının  işsiz şəxslərlə iş şöbəsi-
nin böyük mütəxəssisi İsmayıl Abdurəhma-
nov, ELTV kanalında Yaradıcılıq Departamen-
tinin redaktoru Elgiz Mahmudov da fikirlərini
bölüşüblər.Onlar filmin ərsəyə gəlməsində
zəhməti olanlara təşəkkürlərini də çatdırıblar.

“Mİ”

Mingəçevir
Media

Mərkəzi -
tədbirləriniz

üçün ən
ideal məkan

Ünvan: 
Rəsul Rza, 23  

Mobil:
0703759986

“Torpağın cazibəsi” filmi 
ictimaiyyətə təqdim edildi

MDDT-ya yeni direktor gəldi
Mədəniyyət Naziri Anar

Kərimov Mingəçevir Dövlət
Dram Teatrına yeni direktor
təyin edib. Əslən naxçıvanlı
olan İntiqam Soltan oğlu
Həsənli  Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət uni-

versitetinin  teatr və kino
aktyoru fakultəsini bitirib.

Azərbaycanın əməkdar ar-
tisti İntiqam Həsənli bundan
əvvəl Bakı Uşaq və Gənclər
Teatrının direktoru-bədii rəh-
bəri vəzifəsində çalışıb.

Sabirə Məmmədova İsmayıl Abdurəhmanov

Arif Tağıyev

Mərcan Rüstəmova

Fimin nümayişi zamanı
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