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Qanı ilə tarix yazan şəhidlərimizdən biri – 
kapitan Əbülfəz Rəhmətov

Otuz bir illik ömrünün on beş ilini Vətənə, dövlətə layiqli xidmət etmiş və Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev tərəfindən “Rəşadət” ordeni ilə təltif olunmuş kapitan Əbülfəz Hüseynverdi oğlu Rəhmətov 
2016-cı il Aprel və 2020-ci ilin Tovuz döyüşlərində general-mayor Polad Həşimov ilə bir sırada düşmənə 
qarşı xüsusi igidliklə seçilmişdi. Döyüş təcrübəsinə əsaslanaraq, Vətən müharibəsində də kəşfiyyatçı 
və motoatıcı taborun qərargah rəisi kimi iştirak etmiş və düşmənin canlı qüvvəsinin, eləcə də döyüş 
texnikasının ələ keçirilməsində xüsusi şücaət göstərmişdi. Onu xatırlayan hərbçilər tabeliyində olanlara 
qarşı diqqətli, xeyirxah, humanist və köməksevər, mənəvi-psixoloji hazırlığa yüksək önəm verən 
komandir olaraq xarakterizə edirlər. 

Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlu 1989-cu 
il  iyulun 3-də Lerik rayonun Anbu kəndində dün-
yaya göz açıb. O, 1995–2006-cı illərdə Kitabəli 
Həmidov adına Anbu kənd tam orta məktəbində 
11 illik təhsilini başa vurduqdan sonra, həmin ildə 
Heydər Əliyev adına Ali Hərbi məktəbə daxil olub. 
2010-cu ildə Ali Hərbi məktəbi bitirdikdəndən son-
ra ona leytenant hərbi rütbəsi verilib. 2010–2011-

ci tədris ilində Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris 
mərkəzində kəşfiyyatçı ixtisası üzrə kəşfiyyat taqım 
kursunu bitirib və 2011-ci ildə Qusar rayonunda 
yerləşən N saylı hərbi hissəsində kəşfiyyat taqım 
komandiri kimi fəaliyyətə başlayıb. O, Müdafiə na-
zirinin əmri ilə 2013-cü ildə baş leytenant, 2017-ci 
ildə kapitan hərbi rütbələrini alıb. 2010–2020-ci 
illərdə Qusar, Abşeron, Goranboy, Tərtər, Tovuz və 
Gəncədə yerləşən hərbi hissələrində kəşfiyyat ta-
qım komandiri, kəşfiyyat bölük komandiri, kəşfiyyat 
məlumatları üzrə kəşfiyyat rəisinin köməkçisi, 
hərbi hissənin kəşfiyyat rəisi əvəzi, motoatıcı ta-
borun qərargah rəisi, motatıcı tabor komandiri 
vəzifələrində işləyib.

Həmsöhbətimiz Lerik rayonu Anbu kənd 
tam orta məktəbinin müəllimi Gülağa Rəhmətov 
qəhrəmanlığı ilə adını Zəfər tariximizə yazmış qar-
daşının həyat yolundan danışdı. Beş müəllimin 
qardaşı olan şəhid kapitanın doğulduğu kəndin ilk 
zabiti və ilk şəhidi olmasını dedi. Valideynləri üçün 
əlamətdar tarixdə – toy günündə qəhrəmancasına 
şəhid olan kapitan Əbülfəz Rəhmətov Silahlı 
Qüvvələrimizin əks-həmlə ilə düşmən üzərinə hü-
cumu zamanı döyüş səngərlərində ön sıralarda 
olub. 

Səngər yoldaşları ilə söhbətimiz zamanı 
bildirdilər ki, Əbülfəz Rəhmətov kəşfiyyatçı kimi 
taktiki cəhətdən çox yaradıcı bir zabit idi və bu ba-
carıqları bizə döyüşdə çox kömək etdi: “Bu bacarı-
ğına görə müharibə başlayandan bir neçə gün son-
ra könüllülərlə qısamüddətli döyüş hazırlığı təlimi 
keçmək tapşırığı ona verildi. Ürəyincə olmasa da, 
indiki vaxtda bunun da döyüşən ordu üçün çox mü-
hüm iş olduğunu başa düşürdü”.

Rəhmətov Əbülfəz 2020-ci ilin sentyabr ayın-
dan etibarən başlayan 44 günlik II Qarabağ 
müharibəsinin ilk günündə Füzuli, Qubadlı və 
Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad edilməsi uğ-
runda gedən ağır döyüşlərdə fəal iştrak edib, mü-
hüm kəşfiyyat tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirib. O, 
Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndi ərazisində döyüş 
tapşırığını yerinə yetirilməsi zamanı düşmənin canlı 
qüvvəsinin və hərbi texnikasının ələ keçirilməsində 
xüsusi xidmət göstərərkən 16 oktyabr 2020-ci il 
tarixdə şəhid olub. Nəşi 202 gündən sonra, 6 may 
2021-ci ildə Cəbrayıl rayonunun ərazisində tapı-
lıb. 7 may 2021-ci ildə doğulduğu Lerik rayonunun 
Anbu kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.

Kapitan Əbülfəz Rəhmətov “Vətən uğrunda”, 
İgidliyə görə”, ”Hərbi xidmətdə fərqləndiyinə görə”, 
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”,  “Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi”, “Azərbaycan Respub-
likasının Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi Yubileyi”, “Qu-
sursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medalları və 3-cü 
dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə təltif olunub. Şəhid Ka-
pitan Əbülfəz Rəhmətovun adının əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə Lerik Rayon Cəngəmiran kənd körpələr 
evi uşaq baxçasına onun adı verilib.

Şəhidimizin biri qız, biri oğlan olmaqla, iki övladı 
yadigar qalıb.

Rizvan FIKRƏTOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Uca məqamın mübarək, şəhidim! 
Deyirlər ki, oktyabr ayının 11-də toyun  olacaqmış.  Hər cür tədarük də görülübmüş. Sən də təbii ki, 

o günü səbirsizliklə gözləyirdin. Yəni oktyabr sənin taleyinə əlamətdar bir ay kimi yazılacaqdı.  Yazıldı 
da. Amma səni tanıyanın da, tanımayanın da ürəklərini göynədən baş tutmayan toyunla yox.  Oktyabrda 
sənin ən ali məqama- şəhidlik  zirvəsinə ucalmağının 40-cı günü tamam oldu, Hüseyn!  ...Saraydakı 
mərasim evinə gələnlərin ardı-arası kəsilmirdi. Hamı– məktəbli də, müəllim də, əliqabarlı fəhlə də, 
vəzifəli  şəxs də  sənin bu mübarək gününə yığışmağı özü üçün vicdan borcu sayırdı.

Deyilən bütün sözlərin, təriflərin ünvanı sən 
idin– şəhid Hüseyn Abbasqulu oğlu Nəcəfzadə. 
Müqəddəs ruhunun hamımızdan min qat uca-
da durduğu məclisində şəhidələr haqqında və 
xüsusən də sənin haqqında danışıldı, ehtiram bil-
dirildi. 

Hərbçi yoldaşların da gəlmişdilər, sənin necə 
qorxubilməz, mərd olmağından danışdılar. Da-
nışdıqca da təsirləndilər, sanki ruhun qarşısın-
da hesabat verirlərmiş kimi. Onlar da sənin kimi 
torpaq uğrunda gözlərini qırpmadan canlarından 
keçməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Azərbaycan 
hərbçisi 2020-ci ilin elə bu vaxtlarında bir daha sü-
but etdi ki, o, öz sözünün ağasıdır.

Sən məni tanımırsan. Çünki bu fani dünyada 
hec vaxt rastlaşmamışıq. Yəqin ki heç o biri dün-
yada da səninlə görüşmək imkanım olmayacaq, 
çünki siz şəhidlərin  qərar tutduğunuz məqama əl 
çatdırmaq bizlərin başı üçün deyil. 40 gün bundan 
əvvələdək səni də doğmalarından, əzizlərindən, 
dostlarından və bir də zabit yoldaşlarından və 
çiyin-çiyinə döyüşdüyün əsgərlərindən savayı,  
çoxu tanımırdı. Ancaq bir anın icərisində hamı səni 
tanıdı, hamı səni tanımağa borclu olduğunu və bu 
borcdan heç vaxt çıxa bilməyəcəyini anladı. 

Sən bir anın içərisində çoxlarının statusu-
nu dəyişdin, cənab baş leytenant. Sayəndə atan 
şəhid atası, anan şəhid anası oldu, intizarla yolunu 
gözləyən,  qapınıza telli-duvaqlı gəlin kimi gəlməyi 
azı yüz dəfə  xəyalında canlandıran nişanlını da 
şəhid nişanlısı statusuna qovuşdurdun. 

Hə, onu da deyim, bil: məclisdə atan Abbas-

qulunun necə qürurlanmağından, fəxarətindən də 
danışdılar. Bəs necə, sənin kimi oğulun  atası belə 
olmalıdı. Necə ki onun kimi atanın  oğlu sənsən, 
qəhrəman.

Mən də sənin müqəddəs məqama qovuşma-
ğının 40-cı günündə iştirak etməyə gəlmişdim.  
Gəlmişdim ki, iki il bundan əvvəl, torpaqlarımızın 

sənin kimi qəhrəmanlarımız sayəsində mənfur 
düşmən tapdağından azad olunması sevincini 
atan Abbasqulu və qohumlarınla bölüşüm. 

...Ən yaxın qohumlarından olan Hacı dayının 
evində yığışmışdıq. Məclisimizdə atan varıydı, 
Hacı dayı varıydı, onun oğlu  Hacı Kamran varıy-
dı, dostumuz Elnur varıydı, bir də mən varıydım.  
Atan çox sevinirdi, həm də ürəkdən sevinirdi. Elə o 
ürəkdən sevindyi halı ilə də həkk olmuşdu yadda-
şıma və qəlbimə. Onda deyəsən sən hələ rütbəcə 
leytenant idin. Kamran səni nəzərdə tutaraq de-
yirdi ki, ay seyid, əmoğlu siz tərəflərdədir, oraları 
bilirsən necə tərifləyir, deyir ki, elə bil cənnətdir. 

 İki il sanki bir göz qırpımı kimi keçdi, cənab 
baş letenant. Rastlaşdığım xəbərlərdən yenə iki 
Azərbaycan hərbçisinin şəhid olduğu xəbərini oxu-
yanda diqqətimi “Saray kənd”i, “Abbasqulu oğlu”, 
“baş leytenant” sözləri çəkdi. Ürəyimə damdı ki, bu 
Abbasqulu elə həmən Abbasquludur.

 Ancaq inanmağa cəsarətim çatmadı, axı 
bizlər sizin kimi deyilik.  Aradan bir neçə gün 
keçəndən sonra Elnurun zəngi gəldi, təccübünü 
gizlətməyərək soruşdu ki, nə əcəb xəbərin yoxdu, 
qonşumuz Abbasqulunun oğlu şəhid oldu.

 Nə deyə bildim ki, xəbərim var, nə də “xəbərim 
yoxdur” yalanını bacarmadım, sadəcə olaraq 
heyfsiləndim, göynədim. Cəsarətsizliyimə görə 
özümü qınadım da.  Elə bugünkü məclisdə də özü-
mü toparlayıb atanla görüşməyə ürək etmədiyimə 
görə qınadığım kimi. 

O, yəqin bağışlayar. 
Mən ona “başın sağ olsun” deyə bilmərəm axı. 

Axı şəhidlər ölmürlər. Axı onlar əbədiyaşardılar- 
sənin kimi.  Əbədilərin isə heç vaxt ölüm tarixi ol-
mur, şəhidim.

 Sən hər şeyi dəyişdin, elə rəsmi tərcümeyi ha-
lını da. Artıq sən bütün rəsmi tərcümeyi-hallardan 
qat-qat ucadasan.

Səməd HÜSEYNOĞLU, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Şəhid ömrü

ABŞ azərbaycanlılarının Ermənistanın 
müharibə cinayətlərinə etirazı

ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında yaşayan soydaşlarımızın Xocavənd rayonunun Edilli kəndində aşkar 
olunmuş kütləvi məzarlıqlar və İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bombardman etdiyi Azərbaycan şəhərləri ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətləri davam edir.

"United Charities for Azerbaijan" Xeyriyyə Fon-
dunun rəhbəri Gündüz Tahirli, Amerika Azərbaycan 
Qadınlar Assosiasiyasının rəhbəri Lalə Rəhimova, 
“Delicious Food” restoranının sahibi Sevda Tahirli və  
diaspora fəalı Günay Əskərovanın adından “Human 
Rights Watch”, “Freedom House”, “Front Line Defen-
ders”, “Open Society Foundation” və digər beynəlxalq 
təşkilatlara ünvanlanan müraciətlərdə bildirilib ki, 
Azərbaycan əsilli amerikalılar Ermənistanın növbəti 
hərbi cinayətinin ifşası olan Edilli cinayəti qurbanları-
nın və 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək 
işğalçı silahlı qüvvələrin Azərbaycan şəhərlərinə ra-
ket hücumları nəticəsində həlak olanların  qanının 
yerdə qalmasını haqsızlıq sayırlar. 

Edillidə aşkar edilmiş qalıqların Birinci Qarabağ 
müharibəsi dövründə   itkin düşmüş azərbaycanlılara 

məxsus olduğu, Ermənistan tərəfinin indiyədək 4 
minədək azərbaycanlının taleyi və kütləvi dəfn yerləri 
barədə məlumatları təqdim etməkdən boyun qaçır-
dığı, Ermənistanın II Qarabağ müharibəsi zamanı 
törətdiyi hərbi terror nəticəsində 12-si uşaq, 27-si 
qadın olmaqla 93 mülki şəxsin həlak olduğu, 454 
nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı, mül-
ki infrastruktura ciddi ziyan dəydiyi nəzərə çatdırılıb. 
Soydaşlarımız bildiriblər ki, rəsmi İrəvan müharibə 
cinayətlərini dünya ictimaiyyətindən gizlətməyə ça-
lışır.

ABŞ azərbaycanlılarının insanlığa və sülhə qar-
şı törədilmiş bu cinayətləri hiddətlə pislədiklərinə, 
beynəlxalq təşkilatların bu qanlı cinayətlərə susma-
sının yolverilməz olduğuna, diaspor təşkilatlarının 
çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq, müharibə 

canilərinin indiyədək ədalət məhkəməsi qarşısına 
çıxarılmamasından dərin təəssüf hissi keçirdikləri bir 
daha vurğulanıb.

Tələb edilib ki, Ermənistanın hərbi cinayətlərinə 
birdəfəlik son qoyulsun, müxtəlif vaxtlarda et-
nik zəmində törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə 
cinayətlərə görə cavabdeh şəxslər məsuliyyətə cəlb 
olunsunlar.  

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

 “Qarabağ-Şuşa”  
kitabının təqdimatı

“Şuşa İli” çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Mərkəzi 
Elmi Kitabxanasında (MEK) Şuşa ziyalıları ilə görüş keçirilib. Onlardan biri, "Ali 
dərəcəli müəllim" adına layiq görülmüş pedaqoq, 2007-ci ildə "Tərəqqi" medalı 
ilə təltif edilmiş tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yunis Hüseynovun “Qarabağ-Şuşa” adlı 
kitabının təqdimatı olub.

MEK-in baş direktoru, professor 
Məmməd Əliyev Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamı ilə Şuşanın tarixi 
önəmini, yüksək mədəni-mənəvi dəyərini 
nəzərə alaraq 2022-ci ilin “Şuşa İli” elan 
edilməsinin böyük tarixi əhəmiyyətə ma-
lik olduğunu vurğulayıb. “44 günlük Vətən 
müharibəsində qəhrəman Azərbaycan Or-
dusu tərəfindən Suşa şəhəri erməni işğa-
lından azad edildi və bu gün şəhərin tarixi 
simasının bərpası istiqamətində nəhəng 
layihələr həyata keçirilir”. Bildirilib ki, doq-
quz kitabın və çoxlu sayda elmi-publisistik 
məqalənin müəllifi olan Yunis Hüseynov 
növbəti əsərində də ermənilərin dağı-
dıcı fəaliyyətlərini tarixi dəlillərlə sübuta 
yetirməyə çalışıb. “Qarabağ-Şuşa” adlı 
kitabda Şuşanın daxilində və ətrafında 
mövcud olan yer adları və başqa tarixi 
hadisələr şərh olunur, bu torpağın yetirdi-
yi tarixi şəxsiyyətləri hərtərəfli araşdırılır. 
MEK-in ərsəyə gətirdiyi “Şuşa-270” adlı 
biblioqrafik göstəricinin də məhz “Şuşa 
İli”nə töhfə olduğu diqqətə çatdırılıb.

Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavini Vüsalə Fətəliyeva Şuşanın tanın-
mış ziyalılarından danışıb, Yunis Hüsey-
novun Azərbaycanın əzəli torpağına həsr 
olunmuş kitabını yüksək qiymətləndirib. 

Müəllif Qarabağın təbii-coğrafi 
mövqeyindən başlayaraq, dövrümüzə 
qədər əyalətin tarixini araşdırıb, adət və 
ənənələrini, inkişaf mərhələlərini, müstəqil 
Qarabağ xanlığının yaranmasını, onun si-
yasi-iqtisadi, mədəni və sosial məsələlərini 
bir daha diqqətə çatdırıb. Bu baxımdan 
əsər dəyərli elmi mənbədir. 

Təqdimatda iştirak edən Şuşa ziyalı-
ları da kitab haqqında ürək sözlərini ifadə 
ediblər. Müəllifə gələcək fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıblar. 

Sonda çıxış edən Yunis Hüseynov ki-
tabın təqdimatında yaradılan şəraitə görə 
dərin təşəkkürünü bildirib və əsərini kitab-
xanaya hədiyyə edib.

Nəriman HƏSƏNZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Yeni Azərbaycan Partiyasının 
nümayəndə heyəti Türkiyədə 
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir 

Budaqovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK 
Parti) dəvəti ilə qardaş Türkiyə Respublikasına səfəri çərçivəsində növbəti görüş keçirilib.  

YAP sədrinin müavini – Mərkəzi Apa-
ratın rəhbəri Tahir Budaqov ilə AK Parti 
Sədrinin xarici əlaqələr üzrə müavini, Bur-
sa millət vəkili Efkan Ala arasında Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının qərargahında 
baş tutan görüşdə Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərinin, o cümlədən YAP–
AK Parti əlaqələrinin mövcud vəziyyəti 
müzakirə olunub, perspektivlərlə bağlı 
ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Türkiyə–Azərbaycan münasi-
bətlərinin “bir millət, iki dövlət” prinsipinə 
əsaslandığını söyləyən Efkan Ala parti-
yalarımız arasında əlaqələrin inkişafının 
məmnunluq doğurduğunu vurğulayıb. O, 
YAP nümayəndə heyətinin “Türkiyənin 
yüz ili” təqdimat proqramında iştirakının 
Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının daha 
bir bariz nümunəsi olduğunu bildirib, dövlət 
başçılarının siyasi iradələrinə uyğun ola-
raq iki hakim partiyanın birlikdə mühüm 
nailiyyətlərə imza atacağına inamını ifadə 
edib.

Dəvətə görə minnətdarlığını bildirən 
YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın 
rəhbəri Tahir Budaqov dostluq, qardaş-
lıq nümunəsi olan və strateji müttəfiqliyə 
əsaslanan Azərbaycan–Türkiyə 

münasibətlərinin ən yüksək zirvədə oldu-
ğunu və dünya üçün örnək təşkil etdiyini 
vurğulayıb. 

Qırx dörd günlük Vətən müharibəsinin 
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı qar-
daşlıq münasibətlərinin sarsılmazlığını bir 
daha sübut etdiyini deyən Tahir Budaqov 
diqqətə çatdırıb ki, postmüharibə dövründə 
ölkələrimizin strateji təşəbbüsləri və 
məqsədyönlü fəaliyyəti regionda yeni ni-
zam, davamlı sülh və etibarlı təhlükəsizlik 
mühiti formalaşdırır: “Prezident İlham 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, İkinci Qarabağ 
müharibəsi bizim müştərək şanlı tariximiz-
dir. Ötən il iki partiya arasında Əməkdaşlıq 
Protokolunun imzalanmasından sonra mü-
hüm əhəmiyyətli siyasi-ideoloji layihələr 
həyata keçirilib”. 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-
Türkiyə dostluq qrupunun üzvü Ramil 
Həsənin və YAP Mərkəzi Aparatının İn-
formasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsinin müdiri Nurlan 
Qələndərovun da iştirak etdiyi görüşdə 
qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər 
də müzakirə olunub.
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