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İkinci Dünya müharibəsində faşizm 
üzərində tarixi Qələbənin bu il 75-ci 
ili tamam oldu. Böyük qanlar və it-

kilər hesabına qazanılan bu qələbə təbii 
ki, adi qələbə deyildi. Bu, dünyanın yüz-
lərlə xalqının, Yer kürəsinin milyonlarla 
insanının eyni arzularını, eyni məqsə-
dini birləşdirib, onu bəşəri həmrəyliyə 
çevirən bir amal idi. Bu qələbə irqindən, 
dinindən, rəngindən asılı olmayaraq, 
neçə-neçə millət övladının babalarının 
bugünkü nəvələrə, gələcək nəsillərə yadi-
gar qoyduğu əsl səadət qələbəsi idi. 

Azərbaycanlıların şücaəti əsl 
vətənpərvərlik nümunəsidir

Bu böyük qələbənin əldə olunmasında 
Azərbaycan xalqının böyük töhfəsi və 
rolu var. Çünki xalqımız faşizm üzərində 
qələbənin əldə olunması üçün özünün 
600 mindən çox oğul və qızını cəbhəyə 
yola salmışdı. Azərbaycanlı çağırışçı 
və könüllülərdən formalaşdırılan 77-ci, 
223-cü, 336-cı, 402-ci və 416-cı milli atıcı 
diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı 
döyüş yolu keçib, xalqımızın əsl qəhrə-
manlıq nümunələrini dünyaya nümayiş 
etdiriblər. 170 mindən çox azərbaycanlı-
nın orden və medallarla təltif edilməsi, 
123 nəfərin Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı-
na, 30 nəfərin isə "Şöhrət" ordeninin hər 
üç dərəcəsinə layiq görülməsi bunun sü-
butudur. Xalqımızın qəhrəman övladla-
rı Moskva, Leninqrad, Kiyev, Stalinqrad, 
Simferopol, Odessa və irili-xırdalı digər 
yüzlərlə yaşayış məntəqəsi uğrunda rə-
şadətlə döyüşüblər. Qəhrəman azərbay-
canlılar Polşa, Çexoslovakiya, Yuqoslavi-
ya və digər ölkələrin azad olunmasında, 
Berlin uğrunda döyüşlərdə yaxından 
iştirak ediblər. Partizan hərəkatında 
iştirak edən soydaşlarımızın da qəhrə-
manlıq nümunələri saysız-hesabsızdır. 
İkinci Dünya müharibəsində şərəfli dö-
yüş yolu keçən Azərbaycan övladlarının 
heç vaxt yaddaşlardan silinməyən qəh-
rəmanlıq və şücaəti gənc nəsil üçün əsl 
vətənpərvərlik nümunəsidir.
Amma bu qələbə Azərbaycan xalqına 
asan başa gəlmədi. Yüz minlərlə həm-
vətənimiz, oğul və qızlarımız bunun 
üçün canlarından-qanlarından keçdilər. 
İkinci Dünya müharibəsində həlak olan 
57 milyon insandan 27 milyonu sovet 
vətəndaşı olmuşdur ki, onlardan da 300 
mindən çoxu Azərbaycandan cəbhəyə 
yola düşən soydaşlarımız idi. Onlar 
el-obalarının hüdudlarından uzaqlar-
da mərdliklə, fədakarcasına vuruşaraq, 
həm də doğma Azərbaycanı faşizmdən 
mərdliklə qorudular. Biz faşizm üzərin-
də qələbənin 75 illiyində Böyük Vətən 

müharibəsində, alman faşizminin qar-
şısını almaq uğrunda gedən döyüşlərdə 
həyatlarını qurban vermiş Azərbaycan 
vətəndaşlarının xatirəsini böyük min-
nətdarlıq hissi ilə yad edirik. 
Eyni zamanda, 75 ildən çoxdur ki, 
Qələbə günü Böyük Vətən müharibə-
si cəbhələrində ölüm-dirim savaşından 
zəfərlə çıxmış döyüşçülər nəslini qırıl-
maz tellərlə indiki nəslə bağlayır. İllər 
su kimi axır. Ötüb keçən illər qəlbimizin 
dərinliklərində minnətdarlıq, məhəbbət 
dolu sözlərlə qalaq-qalaq kitablara köçü-
rülsə də, bizim nəsillər bəşər tarixinin ən 
qanlı, ən dəhşətli müharibəsinin, Böyük 
Vətən müharibəsinin veteranları qarşı-
sında daim borclu qalacaq. 
Mən müharibənin dəhşətlərini yaşamış 
nəslə mənsubam. İndi bizi yaşlı nəsil ad-
landırırlar. Müharibə yer üzünün bütün 
uşaqlarına məxsus olan o gözəl, qayğısız, 
şirin, məsum illəri, o illərin dadını, xoş-
bəxtliyini bizim nəslin əlindən aldı. Bu it-
kinin acısı bütün uşaqlıq xatirələrinin tən 
ortasından gəlib keçir. Ağrısı, göynərtisi 
hələ də qalır. Bundan sonra da qalacaq. 
Həmin xatirələrdə ailəmizin, qonşula-
rımızın, elə özümüzün də qeyri-ixtiyari 
qorxu, həyəcanla dolu həyatı var idi. 
Müharibə uşaqları tez böyüyür. Uşaq ol-
sam da, o vaxtları, Qafqaz dağlarının o 
üzündə qana susamış düşmənlə gedən 
şiddətli, amansız döyüşləri, böyüklər 
kimi, aydın və dəqiq təsəvvür edirdim. 
Təpədən-dırnağa qədər silahlanmış düş-
mən qarşısında bizim qoşunlar necə da-
yanacaqlar, geri çəkilməyəcəklər ki?! Bu 
sualların həyəcanı, nigaranlığı ilə cəbhə-
dən gələn xəbərləri gözləyirdik. Axı, hər 
birimizin həyatı bundan asılı idi! 
Vətənpərvərlik anlayışının yüksək mə-
nasını məhz o vaxtları qonşularımıza, 
qohumlarımıza, dostlarıma baxaraq, 
tam aydınlığı ilə başa düşdüm. Onlar-
dan heç biri məğlubiyyət sözünü ağlına 
belə gətirməzdi. Düşməndən bir qırıq 
aman gözləyən də yox idi. Qandan-qa-
dadan başqa. Müharibənin dəhşətlərini 
tam təsəvvürə gətirə bilməyən biz uşaq-
lar onu bütün çətinlikləri, xüsusən gətir-
diyi aclığa görə lənətləyirdik.
Atam Bakı yod-brom zavodunda işlə-
yirdi. O, heç vaxt evdə öz işindən da-
nışmazdı. Ancaq görürdüm ki, o, səhər-
səhər işə səliqə ilə ütülənmiş köynəyin 
altından ağappaq toxunma mayka ge-
yinib gedir, axşam evə qayıdanda isə 
atamın maykası qonur rəngdə olurdu. 
Sonralar bildim ki, yodun buxarlanması 
səbəbindən mayka həmin rəngi alırmış. 
İndi başa düşürəm ki, həmin şəraitdə iş-
ləmək elə özü əsl qəhrəmanlıq imiş. Hər 
bir azərbaycanlı, təkcə cəbhədə deyil, 

arxada, öz iş yerində qəhrəman imiş.
Balalarının əziyyət çəkdiyini görən 
anam bizə toxtaqlıq verər, deyərdi:
- Bax, dava qurtarsın, hər şey qaydasına 
düşəcək, çətin günün ömrü az olar. 
Onda hamı bir arzuyla, bir diləklə yaşa-
yırdı. Dava tezliklə, özü də mütləq bizim 
qələbəmizlə bitsin.
Nəhayət, müharibə qurtardı. Çoxdan 
gözlədiyimiz o Qələbə günü gəlib çatdı! 
75 ildir ki, döyüş meydanlarında həlak 
olan həmvətənlərimizin xatirələrini əziz 
tutaraq, bu gün yaşı 90-ı ötmüş, 100-ü 
haqlamış veteranlarımıza can sağlığı ar-
zulayaraq, Qələbəni bayram edirik.

Heydər Əliyev Qələbəni 
bizə qaytardı

Müstəqilliyimizin ilk vaxtlarında haki-
miyyətdə olan AXC-Müsavat qaragü-
ruhu Azərbaycan xalqının Böyük Vətən 
müharibəsində yazdığı bu qəhrəman-
lıq salnaməsini silməyə, üzərinə kölgə 
salmağa cəhd göstərmişdi. Müharibə 
veteranlarını gözdən salan həmin qara-
güruhçu dairələr onların ölkənin ictimai 
həyatında iştirakına əngəllər yaradır, 
Qələbə gününə və veteranların sinəsini 
bəzəyən medallara istehza ilə baxırdılar. 
Baxmayaraq ki, o illərdə Ermənistanın 
Azərbaycana hərbi təcavüzü daha geniş 
miqyas alırdı və qanlı döyüşlərdə müha-
ribə veteranlarının döyüş təcrübəsindən 
və xüsusən mənəvi yardımından istifa-
də etmək mümkün idi. Hakimiyyətin 
öz vətəndaşlarına belə etinasızlığı ahıl 
yaşlarında olan veteranların mənəvi 
sarsıntısına gətirib çıxarmışdı. Mühari-
bənin çətin sınaqlarına mərdliklə sinə 
gərən, od-alovdan çıxan fədakar insan-
lar dövlətin nəinki diqqət və qayğısın-
dan məhrum olmuş, hətta əsassız qınaq-
larla, ittihamlarla üzləşmişdilər. 9 Mayın 
Azərbaycan xalqının bayramı olmaması 
ilə bağlı aparılan riyakar təbliğat, böyük 
qəhrəmanlığın üstündən vicdansızcası-
na xətt çəkmək niyyəti bütün cəmiyyət-
də narazılıqla qarşılanırdı.
1993-cü ildə Azərbaycan xalqının istək 
və tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıtması bütün sahələrdə 
yüksəlişə doğru dönüşün əsasını qoy-
duğu kimi, 9 May - Qələbə Gününə və 
Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına 
qarşı əvvəlki hakimiyyətin cəmiyyətdə 
formalaşdırmağa cəhd göstərdiyi ögey 
münasibəti də birdəfəlik aradan qaldırdı. 
Ulu öndər faşizm üzərindəki qələbənin və 
müharibə veteranlarının gözdən salınma-
sına yönəlmiş siyasətin cinayət olduğunu 
bildirərək demişdir: «Tariximizi müəyyən 
dövrdə bir qüvvələr təhrif edirdi, son il-
lərdə, xüsusən 1991, 1992, 1993-cü illərdə 
isə başqa cür təhrif etməyə başladılar. 
Yenə də deyirəm, 1992-ci ildə eşitdik ki, 
bu qələbə bayramını Azərbaycanda heç 
yerdə qeyd etmirlər. Mən təəccübləndim. 
Naxçıvanda biz veteranlarla görüşdük, 
danışdıq, hazırlıq gördük və bayramı 
qeyd etdik. Sonra mən araşdırmağa baş-
ladım ki, bəs, bunu niyə qeyd etmirlər? 
Bildirdilər ki, o vaxt hakimiyyətdə olan 
adamlar deyirdilər ki, bu, Vətən müha-
ribəsi, qələbə deyil. O vaxt mən də or-
dan-burdan eşidirdim, bəziləri deyirdilər 
ki, faşistlər gəlib Azərbaycanı tutsaydı, 
yaxşı olardı. Belə sözlər də danışanlar 

var idi. Yəni, belə ideoloqlar meydana 
çıxmışdılar və tarixi təhrif edirdilər. Axı, 
bundan da böyük cinayət ola bilməz».
Heydər Əliyevin hakimiyyətə dönüşün-
dən sonra, 1994-cü ildən başlayaraq 9 May 
- Qələbə Gününün rəsmi dövlət bayramı 
səviyyəsində qeyd edilməsi, müharibə ve-
teranlarına diqqət və qayğının artırılması, 
imtiyazların verilməsi, cəmiyyət həyatında 
aktiv iştirak etmələrinə imkanların yaradıl-
ması onların həyat, qurub-yaratmaq ener-
jisini daha da gücləndirdi. Heydər Əliyev 
hər il müharibə veteranları ilə görüşər, 
onların qayğıları ilə maraqlanar, problem-
lərinin yoluna qoyulması üçün tapşırıq və 
göstərişlərini verərdi. Məhz ulu öndərin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin 
inkişaf yoluna qədəm qoyması nəticəsində 
müharibə veteranlarına mənzillərin, avto-
mobillərin verilməsi sosial siyasətin əsas 
istiqamətlərindən birinə çevrildi. Təsadüfi 
deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 
müharibə veteranlarını “Xalqımızın qızıl 
fondu” adlandırırdı. 

İlham Əliyev: «Biz veteranlarımızla 
yalnız fəxr edə bilərik»

Ulu öndərin bu sahədəki siyasətini la-
yiqincə davam etdirən Prezident İlham 
Əliyev Böyük Vətən müharibəsinin 
xalqımızın tarixindəki rolunu daim yük-
sək qiymətləndirir. Bu ilin may ayında 
Rusiyanın nüfuzlu "Natsionalnaya obo-
rona" jurnalına müsahibə verən Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyev bu barədə 
deyib: «Biz tarixdə bu əlamətdar günə 
qayğı ilə yanaşır, döyüş meydanında və 
arxa cəbhədə qələbəyə töhfə verənlərin 
xatirəsini ehtiramla yad edir, öz həyat-
ları bahasına dünyanı faşizmdən xilas 
etmiş zabit və əsgərlərin igidliklərinə 
hörmətimizi bildiririk». Xatırladım ki, 
bu jurnal Rusiyada və beynəlxalq sə-
viyyədə rəsmi dövlət qurumları, dip-
lomatlar, siyasi, hərbi ekspertlər, təd-
qiqatçılar və digər mütəxəssislərdən 
ibarət geniş auditoriyaya malikdir».
Faşizm üzərində tarixi Qələbənin ildö-
nümü hər il respublikamızda təntənəli 
şəkildə qeyd olunur. Prezident İlham Əli-
yev hər il Qələbə günündə Böyük Vətən 
müharibəsinin görkəmli sərkərdələrin-
dən biri, xalqımızın rəşadətli oğlu, tank 
qoşunları general-mayoru, iki dəfə So-
vet İttifaqı Qəhrəmanı adını almış Həzi 
Aslanovun, xalqımızın igid oğullarının 
əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, 
müharibə veteranları ilə görüşür, onları 
Qələbə bayramı münasibətilə təbrik edir. 
Qələbə bayramı ərəfəsində Prezident 
İlham Əliyevin müharibə veteranlarına 
qayğının artırılması, onların sosial mü-
dafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi 
ilə bağlı sərəncamlar imzalaması artıq 
ənənə halını alıb. Azərbaycan Preziden-
tinin 2020-ci il 24 aprel tarixli Sərəncamı 
ilə 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya mü-
haribəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 
(min beş yüz) manat məbləğində, İkinci 
Dünya müharibəsində həlak olmuş və 
ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul 
arvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə 
fədakar əməyinə görə orden və medal-
larla təltif edilmiş şəxslərə, İkinci Dünya 
müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin 
arxa hüdudları, yaxud döyüşən donan-
maların əməliyyat zonaları daxilində or-

dunun və donanmanın mənafeyi üçün 
tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi bir-
ləşmələrin işçilərinə, İkinci Dünya mü-
haribəsi dövründə Leninqrad şəhərinin 
müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş 
nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə 
Leninqrad şəhərinin mühasirəsi iştirak-
çılarına 750 (yeddi yüz əlli) manat məb-
ləğində birdəfəlik maddi yardım verilib. 
Dövlət başçısının müharibə veteranları-
nın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamə-
tində atdığı addımlar, yubiley medalla-
rının təsis edilməsi cəmiyyətdə böyük 
razılıqla qarşılanır.
Bu il koronavirus pandemiyası səbəbin-
dən Qələbə günündə cənab İlham Əliye-
vin veteranlarla görüşü keçirilməsə də, 
onların hər biri daim dövlət başçısının 
nəzərindədir. Mayın əvvəllərində Ru-
siyanın TASS informasiya agentliyinin 
baş direktorunun birinci müavini Mixa-
il Qusmana eksklüziv müsahibəsində 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
biz onların mənəvi ruhu, nikbinliyi, hə-
yatsevərliyi ilə yalnız fəxr edə bilərik: 
«Biz öz veteranlarımızı qorumalıyıq. 
Təəssüf ki, onların sayı ilbəil azalır. 
Adətən, mayın 9-da mən həmişə vete-
ranlarla görüşürəm, biz söhbət edirik, 
həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad 
edirik, onların məzarları üzərinə gül-
çiçək, əklillər qoyuruq. Hər dəfə onlar-
la ünsiyyətdə olanda, sanki enerji alır-
san. Özü də onların çoxunun yaşı 90-ı 
keçib, hətta 100-ü haqlayanlar da var. 
Lakin əvvələn, fiziki baxımdan onlar 
möhkəm olduqlarını nümayiş etdirir-
lər. Ən başlıcası, onların mənəvi ruhu, 
nikbinliyi və həyatsevərliyi, əlbəttə, 
bizi heyrətləndirir, təəccübləndirir və 
biz onlarla yalnız fəxr edə bilərik».

Azərbaycanın Qələbəyə töhfəsi təkcə 
ön cəbhə ilə məhdudlaşmadı

Xalqımız faşizmə qarşı müharibədə dö-
yüş meydanları ilə yanaşı, arxa cəbhədə 
də əsl əzmkarlıq nümayiş etdirib. İkinci 
Dünya müharibəsində Qələbənin qaza-
nılmasında Bakı nefti əvəzsiz rol oyna-
yıb. Müharibənin başlandığı ilk gündən 
Bakı neftçiləri əzmkarlıq göstərərək, 
gecə-gündüz çalışaraq, cəbhənin və iq-
tisadiyyatın bütün sahələrini yanacaqla 
təmin edirdilər. Təkcə bir faktı xüsusi 
olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, də-
nizdə, quruda və havada sovet ordusu-
nun üstünlük qazanması və tarixi əhə-
miyyətli strateji əməliyyatları məhz Bakı 
neftçilərinin əvəzsiz xidmətləri sayə-
sində mümkün olub. 1941-1945-ci illər 
müharibəsi zamanı Sovet İttifaqının sərf 
etdiyi neftin 70 faizindən çoxu, benzi-
nin 80 faizi, motor yağlarının isə 90 faizi 
Azərbaycanın payına düşüb. Müharibə 
illərində Azərbaycan alimləri tərəfin-
dən yüksək oktanlı aviasiya yanacağının 
kəşf olunması amili də xalqımızın qələ-
bəyə verdiyi əvəzsiz töhfələrdən biridir. 
Sovet aviasiyası məhz bu yanacağın ha-
zırlanmasından sonra cəbhədə düşmənə 
ağır zərbələr endirməyə müvəffəq oldu.
Bu mənada Azərbaycan xalqının qələ-
bəyə töhfəsi təkcə ön cəbhə ilə məhdud-
laşmayıb. O çətin və ağır günlərdə öz-
lərinin rəşadətli əməyi ilə qəhrəmanlıq 
nümunələri göstərən Bakı neftçilərinin, 
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416-cı milli diviziyanın döyüş yolu Qafqazdan başlanmışdır


