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Cənab Prezidentin dövlətin 4-cü hakimiyyəti  olan Milli Mətbuat  üçün inşa 
etdirib hədiyyə verdiyi 17 mərtəbəli  1-ci binaya mətbuat fərdləri 2013-cü ilin de-
kabrın 25-dən köçməyə və yaşamağa başlamışlar. Təbii ki, tədricən problemlər də 
yaranır, həllinə isə çox zaman laqeyd yanaşılırdı. 

Bir gün eşitdim ki, mənim yaşadığım mənzilin 5-ci mərtəbəsi boyu mətbəx tərə-
findən su axır - aşağı mərtəbəyə qədər. Jurnalist sakinlər nə qədər giley etsələr də, 
cavabdeh şəxslər vecinə almır.

Su izini mətbəximdə görəndə çox əsəbləşdim. Çünki mən mətbəxi təmir etdirib 
yaşıl bağça formasında tərtibat vermişəm. 

... Səbəbkarı araşdıranda “Xalq qəzeti”ndə çalışan Qüdrət müəllim olduğunu 
öyrəndim. Aldığı 2 otaqlı mənzildə oğlu yaşayırmış (əslində sakinlərin çoxunun 
kənarda evi varmış). 

Əvvəlcə diplomatik söhbətlər apardım. Qüdrət müəllim söz verdi, lakin günlər 
keçsə də, problem həll edilmirdi. Cümlə-cahan bilir ki, sülh həll etməyəni savaşla 
qazanmaq mümkündür. 

Yol aldım “Xalq qəzeti”nin redaksiyasına. Qüdrət müəllimin kabinetinə sakitcə 
daxil olaraq qəzəbli üzümü ona tutub: 

-“Qüdrət müəllim!”- dedim, “sizə bir saat vaxt verirəm, evinizin su axıntı prob-
lemini aradan qaldırın.” 

Kişi mat qalıb çətinliklə: 
- ”Baş üstə”- dedi.
Və həll etdi də. Amma məndən yuxarı qonşuların - Valeh-Sifahinin və Roza 

Əliqızının divarlarında bitən mamırları yellər oynadırdı. 
Mənə çox böyük təşəkkür etdilər və yavaş-yavaş Milli Qəhrəmana çevrilirdim.
Günlər keçirdi. Media ADA-da yenə problemlər yaranırdı. Onlardan biri 20-ci 

sahə tərəfdən həyətə daxil olan yolun torpaq olması idi. 

Yağışda-qarda yerimək mümkün deyildi. 156 mənzildən ibarət olan jurnalist bi-
nasının sakinlərinin giley-güzarı ərşə qalxsa da, məsul idarə vecinə almırdı. Yaşlı 
qadınlar - analar, hamilə xanımlar, qız-gəlin jurnalistlərin piyada gediş-gəlişi çox 
ağır idi. 

Düşündüm və dedim ki, mən bu yolu yaradacam. 
2018-ci ilin ilk günlərindən yolu çəkməyə başladıq. Qısa müddətdə isə başa çat-

dı. Yolun ilk addımında işıq da çəkdirdim. 
İnsan jurnalistlər - hər kəs mənə təşəkkür etdilər. Halbuki güclü fiziki kömək 

lazım olanda heç biri yaxın gəlmədi.
Yolun çəkilişində ən böyük dəstək olan, jurnalist binalarını inşa edən rəhbər 

heyətə - Arif müəllimə, Beton zavodunun rəisi Yusif müəllimə və dəstəyinə görə 
Natiq müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, yolun döşənməsi üçün lazım olan se-
ment məhlulunun verilməsinə razı oldular. Eyni zamanda çalışan fəhlələrə təşəkkür 
edirəm. Mən ətrafımda olan və artıq mənə çox doğmalaşan bütün jurnalist insan-
lara yüksək təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim onlar üçün çəkdiyim əziyyətlərimi 
dəyərləndirməyi bacarırlar.  

Əsas olan ...
DƏRK-dir.
Bu ali meyar var olanda cəmiy-

yətdə seçilmiş fərdin çəkdiyi əziy-
yəti boşuna sovrulmur.

Allah qəni-qəni rəhmət etsin 
NİZAMİ GƏNCƏVİyə.

ARBS.
BAKI - 24.02.2018
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İlk jurnalist binasının 1-ci blokunun qarşısıdır. 
Axşamçağı işdən qayıdanda blokun qarşısında şəxsi avtomobillər o qədər sıx saxlanırdı ki, sakinlərin 

mənzillərinə girməyə imkanı yox idi. Əvvəl, binanın o biri tərəfindən də çıxış var idi. Lakin “Kaspi” 
Təhsil Mərkəzi yarandığı üçün həyət onlara məxsus oldu və orada da şəxsi avtomobillərini saxlayan sa-
kinlərin hamısı bu tərəfə gəlməyə məcbur oldu. Dayanması üçün yer problemə çevrildi. Mən insanların 
çətinliklərini düşünərək, blokun qarşısında işarə xətləri çəkdirdim. O gündən etibarən bu blokun qarşısı 
belə açıq yoldur. Bu açıq yolda yağışda, şaxtada məktəbliləri aparan avtobusun dayanması üçün şərait 
yarandı. O cümlədən, gecələr Təcili Tibbi Yardım gələndə də xəstəsini rahat şəkildə müayinə etmək 
üçün imkan əldə olunur. Sakinlərin - uşaq-böyük, fərqi yox, hər birinin gediş-gəlişi üçün rahatlıq ya-
ranmışdır. İnanıram ki, bu yolu hər bir sakin belə açıq qoruyub saxlayacaq. Yüksək qarşılıqlı hörmətlə.
YOLUNUZ AÇIQ OLSUN!
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Eyyy  DÜNYA!!!
Bana dikkat edin:
Babalarımız daşnak-
ların biz “yan” da-
vamçılarının asırlar 
boyu türke, özellikle 
Azerbaycana karşı 
yaptıklarımız dehşetli 
cinayetlerle sizi tanış 
ediyorum.
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Adım Rəşaddır. 1988-ci ildə 
Naxçıvanda anadan olmuşam. Mənimlə 
həmyaşıd olan həmyaşıdlarımın yanın-
da 1988-ci il dedikdə sadəcə doğulduğu 
ili eşidə bilərlər. Mən isə bununla yanaşı 
həmdə ata babalarımın öz torpaqlarından 
bəlkədə birdəfəlik qovulduğu ili eşidirəm. 
Bu ömrümün sonuna qədər də belə davam 
edəcək.

Əslində Bahar Sonamın mənə verdiyi 
bu suallar mənim yaşımın biraz üsdündə-
dir. Çünki mən o torpaqlara ayaq basma-
mışam. Oranın suyundan içməmişəm.

Oranın havasını udmamışam. Meyvə-
sindən dadmamışam. Ama yenədə qürurla 

və fəxrlə deyirəm ki, mən qərbi azərbaycanlıyam. Çünki atam oralardan mənə elə 
danışıb ki, bizim kəndin yolları,dağları,kənddə olan insanlar və ən əsasıda baba-
mın qəbri gözümün önündə canlanır. Ola bilər ki, məndən daha yaşlı biri “Sən ora-
ları görməmisən,bu səndə necə ola bilər ?”sualını verər. “Sən doğulanda artıq orda 
ermənilər yaşayırdı.”deyə bilər. Mənim kimi bu sualı verən adam da yaxşı bilir ki 
hər millətin özünəməxsus bir xasiyyəti var. Yəqin ki bizim millətin də özünəməx-
sus xasiyyəti məhz budur. Öz ata baba yurdunu unutmamaq və unutdurmamaq.

Ermənilərində özünəməxsus bir neçə xasiyyəti var məncə. İşğalçılıq,terrorçu-
luq və yaltaqlıq. Ama bunların başında terrorçu olmaları durur. Ola bilər ki mən 
öz ata baba yurdumda olan hadisələri görməyə yaşım çatmasın. Ama mənim ya-
şımın çatdığı tarixdə danılmaz bir Qarabağ faktı var ki ermənilər öz xasiyyətlə-
rini illər sonra yenidən təkrarladı. Xocalıda soyqırım etdi. Bu soyqırım eynisini 
mənim atamın dünyaya göz açdığı Dərələyəz mahalının Keşişkənd rayonunun 
Hors kəndindədə etdilər. 1901-ci il noyabrın 11-də Türkiyənin Muş əyalətində baş 
qaldıran “Daşnaksütyun” təşkilatının başçısı Andronikin quldur dəstəsi Şuşada, 
Naxçıvanda, sonra isə Dərələyəz mahalında peyda oldu. Naxçıvanda böyük itkiyə 
məruz qalan quduzlaşmış Andronikçilər qisaslarını Dərələyəzin ucqar kəndlərin-
dən birində-Horsda aldılar. Atam da bu hadisələrin olduğu tarixdə hələ anadan 
olmamışdı. Həmin ərəfədə kəndin kənarında meşədə gizlənən terrorçular gecə sa-
atlarında kəndə girir və bütün evləri yandıraraq soyqırım törədirlər. Şirin yuxuda 
olan horsluları alışıb-yanan evlərdən mal-heyvanın tükürpədən böyürtüsü, zəncir-
lərdə qalan itlərin ulaşması, tüstüdən boğularaq oyanan körpə uşaqların, qocaların, 
qadınların səsi oyatdı. Yanan evlərdən, odun-alovun içindən qaçmağa, həyatlarını 
ölümün pəncəsindən xilas etməyə can atan insanlar gizlənmiş quldurların güllələ-
rinə tuş olaraq yerlərindəcə al-qana qərq olaraq qalırdılar. Hors kəndi 1905-ci ildə 
Andronikin quldur dəstəsi tərəfindən tamamilə yandırıldı.

Təxminən 500 nəfərdən çox əhalisi olan bu kənddən cəmi 95 nəfər xilas ola-
raq canını qurtara bilmişdi. Mən xilas olan o 95 nəfərdən birinin nəslindənəm. 
Kənd camaatının bir çoxunun bir biri ilə qohumluq əlaqəsini nəzərə alsaq deməli 
o 500 nəfərdən bir çoxuda mənim qohumlarım imiş.

Canlarını qurtaran adamların sonralar harda yaşadıqları haqqında heç bir mə-
lumatım yoxdur. Ama sonradan yenədə kənddən gedənlərin bir qismi yenidən öz 
yurd yuvalarına qayıda biliblər. Ama onlarda 1919-cu ilin sonlarında yenidən er-
mənilərin təcavüzlərinə məruz qalıblar. Nəticədə hamı öz kəndini tamamı ilə bo-
şaltmışdır. Kənddə isə İranda yaşayan ermənilər yerləşdirilmişdir. Sovet hökuməti 
qurulannan sonra isə sağ qalan insanlar öz kəndlərinə qayıda biliblər. Ama onlarda 
1988-ci ildə birdəfəlik öz yurd yuvalarında qovulublar.

Bu mənimdə nümayəndəsi olduğum bir nəslin yaşadıqları haqqında bildiklə-
rimdi. Sonradan məlumat toplamağa başlamışam. Emumi İrəvan haqqında yazı-
lanlar və az sayda olan yaşlılardan maraqlandığım məlumatlar əldə etmişəm. Nə 
qədər də ermənilər o torpaqların onlara məxsus olduğunu desələr də tarixi faktlar 
həmişə bunu inkar edib. Elə başlayaq buranın adından. İrəvan sözü qədim türk 
dilində “kişi”, “igid” mənasını verən “ir” türk etnonimi ilə “ölkə”, “yer”, “kənd”, 
“şəhər” mənası daşıyan “avan” sözü əsasında əmələ gəlib “igidlər ölkəsi” mə-
nasını ifadə edir. Zənnimcə buranın adı məhz belə yaranıb. Digər bir versiyada 
isə Övliya Çələbinin yazdıqlarına əsasən Səfəvi hökmdarı Şah İsmayıl 1509-1510 
illərdə qala salınması barədə öz vəziri Rəvanqulu xana göstəriş vermiş, o da öz 
növbəsində 7 ilə qalanı tikdirərək adını “Rəvan” qoymuşdur. Hər iki halda bu-
rada ilk türklərin yaşadıqları öz sübutunu tapır. Ermənilərin dedikləri versiyaya 
görə isə Yerevan toponimini Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlayaraq erməni mənşəli 
toponim olduğunu iddia edir və bu iddianı əsaslandırmırlar. Əsaslandıra bilməz-
lərdə. Çünki Türkmənçay müqaviləsindən (1828) sonra Rusiyanın tərkibinə daxil 
edilən Dərələyəz bölgəsi İran və Türkiyədən buraya köçürülən ermənilərin hesa-
bına etnodemoqrafik dəyşikliklərə məruz qalmışdır. Ama bu köçürmələrə qədər 
Dərələyəz mahalında yaşayanların 94.1% azərbaycanlılar

idi. Burada yaşayan erməni ailələri 5.8% təşkil edirdisə köçürülmələrdən sonra 
isə bu say 25.8% olmuşdu. 1918-1920-ci illərdə Dərələyəzin azərbaycanlı əhalisi 
dəhşətli soyqırıma məruz qalmış, sağ qalanlar isə öz doğma yerlərini tərk etməyə 
məcbur edilmişlər. Sovet hakimiyyəti illərində Dərələyəz bölgəsi heç bir əsas 
olmadan, Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana verilmişdir. Bütün 20 əsr boyu 
azərbaycanlılara qarşı aparılan soyqırım siyasəti nəticəsində onlar Qərbi Azərbay-
candan, o cümlədən Dərələyəzdən zorla deportasiya olunmuşlar.Ermənistan SSR 
rayonlaşdırılan zaman Dərələyəz mahalı Keşişkənd və Soylan rayonlarına bölün-
müşdür. Dərələyəzin adı dəyişdirilərək Ayotsdzor qoyulmuşdur.

1948 – ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti Ermənistandakı azərbaycanlı əhalinin 
Azərbaycana deportasiyası haqqında ikinci qərar qəbul edib. Bununla bağlı SSRİ 
Nazirlər Sovetinin ilk qərarı 1947-ci il dekabrın 23-də qəbul olunmuşdu. Qərara 
görə, azərbaycanlı kolxozçuların boşaltdığı ərazilərə xaricdən ermənilər köçürül-
məli idilər.Azərbaycanın rəhbəri Mircəfər Bağırovun Stalinə müraciətindən sonra 
qərarın sərt şərtləri qismən yumşaldıldı. 100 minə yaxın azərbaycanlının tarixi tor-
paqlarından deportasiyasını həyata keçirən bu qərarların təşəbbüskarı SSRİ Nazir-
lər Soveti sədrinin müavini Anastas Mikoyan idi. 1948-1953-cü illər deportasiyası 
nəticəsində Ermənistanda 476 azərbaycanlı kəndi boşaldılmışdı. Bu məlumatların 
hamısı İrəvana düşən ilk izlərin azərbaycanlıların olduğunu sübut edən faktlardır.

Sonradan da artıq Qarabağ işğalı başladı. Artıq mənim 4 yaşım olanda Qara-
bağ işğalı başladı. Ata babalarımın İrəvanda yaşadıqlarının təkrarını mən və mə-
nim həmyaşıdlarımda yaşamağa başladı. Artıq bizim birdə Qarabağ dərdimiz var.

Bunnan sonra Qarabağ işğaldan azad olduqdan sonra belə azərbaycanlılar er-
mənilərlə dostluq əlaqəsi qura bilməzlər. Ən azından soyqırımlara məruz qalmış in-
sanlarımızın,Qarabağda şəhid olanların və ən əsası da Mübarizin ruhundan ayıbdı.

İrəvan  hekayəti
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My name is Rashad. I was born in Nakhchivan in 1988. 

My  peers can just hear their birth year when the year 1988 is said. But I also 
hear the year when my forefathers were evicted from their lands.It will last all my 
life.In fact,these questions given by Bahar Sonam,surpass my age.Because I have 
never visited those lands.I have not drunk its water.I have not breathed its air.I 
have not tried its fruit.However,I am proud of saying “I am Western Azerbaijanian 
“.Because my father has told me about our village roads,mountains,people there 
and even I imagine my grandfather’s grave.Someone older than me can ask this 
question,”How can it happen as you have never seen it there?”.He can say”The 
Armenian had already been living there when you were born.”The person who 
asks me this question knows as well as me that every nation has their stereotype.
Perhaps this is our nation’s stereotype ,”not to forget and not to cause to forget 
your homeland”.

And I guess the Armenian also have somestereotypes: character of being an-
nexationist,being terrorist and fawning.But being a terrorist is their main charac-
ter.Perhps I am not old enough to experience the events in my father’s homeland.
But in my age period in history there is the undeniable Karabakh fact.Armenians 
repeated their stereotype again years later.They committed genocide in Khojali.
They committed the same genocide in the village of Hors of Keshishkend re-
gion in Daralayaz District where my father was born.In 1901 on November 11th 
,in the province of Mush in Turkey,an organization called “Dashnaksutun” was 
founded and its leader Andronik’s gangster group appeared in Shusha,Nakh-
chivan and then in Daralayaz District.Rabid Andronik’s supporters who incurred 
great loss in Nakhchivan got their revenge in Hors ,one of the remote villages of 
Daralayaz. My father was not born during this period.On the eve the terrorists 
hiding in the forest  entered the village at midnight,committed genocide burning 
all houses.The Hors people were woken up by bellowing of the cattle ,by bark-
ing of the dogs with chains,by the voices of babies,women and the old.People 
who tried to escape from the burning houses, the fire and the death encountered 
the bullets of hiding gangsters and were spilt over in blood.The village of Hors 
was completely burned by Andronik’s gangster group in 1905.With a popula-
tion of about 500 people in the village only 95 people could escape.And I am a 
generation of one of these 95 people who survived.If we take into consideration 
village people’s relationship with each other, it means that a lot of those 500 
people were my relatives.

I do not have any information where live the people who survived.But 
afterwards some of them could go back to their homeland again.However,-
those people again underwent Armenians’ aggression in the late 1919.As a re-
sult,everyone completely left their village.In the village Armenians,who lived 
in Iran,were settled down .After establishing of the Soviet Union people who 
survived could move back to their village.But they were also evicted from 
their homeland in1988.

It is all that I know about the generation that lived all these.I started to collect 
information.I got information from general writings about Erevan and from old 
people.Although Armenians say that those lands belong to them, historical facts 
have always denied it.Just let us start with its name.The word Erevan derived from 
Turkish admonition “ir” which means “ a man”,”a brave man” and the word “avan” 
that means “country”,”town”, so altogether means ”brave men  country”.I reckon 
its name was derived this way.In another version, according to Ovliya Chelebi’s 
writings in 1509-1510 Safavi Lord Shah Ismail ordered his vizier Ravanqulu khan 
to build a fort.So the khan had the fort built for seven years and named it “Ravan”.
In two cases it is evident that first the Turkish lived here.

According to Armenians,”Erevan” toponym is connected with prophet  Nuh 
and they claim that it is an Armenian origin toponym,but they do not substanti-
ate their claim.And of course they cannot substantiate it.Because after ‘Turkman-
chay”contract in 1828 Dralayaz region was united to Russia and it was exposed 
to etno-demographic changes,owing to Armenians who were evacuated from Iran 
and Turkey.But until this evacuation 94,1% of people who lived in Daralayaz Dis-
trict was Azerbaijanians,  5,8% was Armenians. But after evacuation it was 25,8%.
in 1918-1920 Azerbaijanian population of Daralayaz was undergone a terrible 
genocide,but people who survived were forced to leave their homeland.

In Soviet Rule period,without any reason Daralayaz region was separated 
from Azerbaijan and was given to Armenia.As a result of genocide policy against 
Azerbaijan throughout twenty centuries,people were forcibly deported from West-
ern Azerbaijan and also from Daralayaz.When Armenia was districted by SSRU, 
the district of Daralayaz was divided into Keshishkend and Soylan regions.The 
name of Daralayaz was changed and it was named Ayotsdzor.

In 1948 The Ministers  Soviet of SSRU resolved second time about deporta-
tion of Azerbaijani people in Armenia to Azerbaijan.Their first resolution related 
to it, was in 23rd December in 1947.According to the resolution ,to the regions 
which were emptied by Azerbaijani collective farmers Armenians  from foreign 
countries had to be settled down.After the leader of Azerbaijan Mirjafar Bagirov’s 
appeal to Stalin,severe conditions of the resolution was fairly softened.The shaker 
of these resolutions,that realized the deportation of about 100,000 Azerbaijanians 
from their homelands was Anasetas Mikoyan, the deputy chairman of Ministers 
Soviet of SSRU.As a result of the deportation of the years 1948-1953,in Armenia 
476 Azerbaijani villages were left empty.

All this information is the fact that first trace in Iravan was Azerbaijanian’s.
After that ,invasion of Karabakh  began.At that time ,I was 4 years old.I and my 
peers experienced what my forefathers had experienced.And now we  have  Kara-
bakh problem.Even if Karabakh is regained from invasion,the Azerbaijanian can-
not have friendship with the Armenian.At least it is ignominy to honour of our 
people’s soul who exposed to genocide, to honour  of people’s soul who became 
martyr for belief in Karabakh and mainly to honour of Mubariz’s soul.

İrəvan  hekayəti
(ingilis dilində)



24 25



26 27

Àçåðáàéúàí — Ð.Áàùàð ÑONAM

АРБС ––  
Интер
ФАТEH

Ñÿíè áó ùöñíö-úÿìàë - 
kamal èëÿ ýþðöá, 
Ãîðõäóëàð ùàqq äåìÿéÿ, 
Äþíäöëÿð èíñàí äåäèëÿð.

...

Ardı...


