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İngiltərə və Birləşmiş Ştatlarda 
da Bakı neftinin almanların əlinə 
keçməsinin nə ilə nəticələnəcəyini 
yaxşı başa düşürdülər.

Sovet komandanlığı həmin 
vaxtlarda Şimali Qafqazda və Sta-
linqrad ətrafında gedən döyüşləri 
SSRİ-nin taleyi baxımından 
həlledici sayır və bunu Moskvanın 
müdafiəsi ilə müqayisə edirdi. 
Çünki Bakının işğalı və Volqa yo-
lunun əldən getməsi sovet ordusu 
və iqtisadiyyatını iflic vəziyyətinə 
salardı.

Lakin Şimali Qafqazda 
düşmənin hücumunun dayandırıl-
ması Hitlerin arzusunu ürəyində 
qoydu. Bununla belə, SSRİ Dövlət 

Müdafiə Komitəsi 1942-ci ilin 
sentyabrında Bakının müdafiəsinə 
dair xüsusi qərar qəbul etmiş, 
cəbhə xəttindən xeyli uzaqdakı 
Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan 
olunmuşdu.

Müharibə illərində 
Azərbaycanda 75 milyon ton 
neft çıxarılmışdı ki, bu da bütün 
SSRİ-dəki hasilatın dörddə üçünə 
bərabər idi. Benzinin, sürtkü yağ-
larının istehsalı isə, əsasən, Bakı-
nın payına düşürdü. Hər 5 təyyarə 
və tankdan 4-ü Azərbaycandan 
göndərilən yanacaqla işləyirdi.

Bakıda 130 növdən çox silah 
və döyüş sursatı istehsal edilirdi. 
Müəssisələrdə və kolxozlarda 

işləyənlərin 70 faizə qədəri qadın-
lar idi.

Faşizm üzərində qələbədə neft 
Bakısının həlledici rolunu keçmiş 
SSRİ-nin görkəmli şəxsiyyətləri, 
məsələn, əslən bakılı olan, uzun 
müddət Dövlət Plan Komitəsinə 
rəhbərlik etmiş Nikolay Bay-
bakov, marşallardan G.Jukov, 
K.Rokossovski, A.Qreçko və 
başqaları da xatırlatmışlar. 
Məsələn, Baybakov demişdir: 
“Faşizm üzərində qələbə üçün 
Azərbaycanın etdiklərini bəlkə də 

heç bir respublika etməmişdir”.
İkinci dünya müharibəsindəki 

qələbədə Azərbaycanın çox böyük 
rolu olduğunu vurğulayan ulu 
öndər Heydər Əliyev isə qətiyyətlə 
deyirdi ki, əgər Bakı nefti olmasay-
dı, müharibədə Sovet İttifaqının 
qələbəsi mümkün deyildi.

Bəli, sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində Bakı neftinin satışından 
gələn valyuta Rusiyanın fəlakətlə 

üzləşən iqtisadiyyatını dirçəltməyə 
imkan vermiş, təxminən iyirmi 
il sonra isə Azərbaycanın “qara 
qızılı” bəşəriyyətin faşizm taunun-
dan xilas olmasında həlledici rol 
oynamışdır. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, sovet dövlətinin 
rəhbərləri Bakıya münasibətdə, 
sözün həqiqi mənasında, nankor-
luq etmiş, ona nəinki “Qəhrəman 
şəhər” adı verməmiş, hətta ordenə 
də layiq bilməmişdir. 

Bəşər tarixinin ən dəhşətli 
müharibəsi Azərbaycan xalqına 

da çox böyük bəlalar gətirmişdir. 
Cəbhəyə gedənlərin yarıya qədəri 
döyüşlərdə həlak olmuş və ya 
itkin düşmüşdür. Mənim doğul-
duğum, indinin özündə 57 minə 
yaxın əhalisi olan Qax rayonu bu 
müharibədə 2000-dən çox övladı-
nı itirmişdir.

Lakin 1990-cı illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda 
hakimiyyətdə olan bəzi “ağıllı 

demokratlar” bütün bunlara göz 
yummaqla, əslində, cəbhədə 
həlak olmuş və itkin düşmüş yüz 
minlərlə həmvətənimizin xatirəsini 
təhqir edərək, Bakı neftçilərinin 
misilsiz zəhmətinə kölgə salaraq, 
1941–45-ci illər müharibəsindən 
söz düşəndə deyirdilər ki, o bizim 
müharibəmiz deyildi. Bu “dərin 
məntiqə” görə, guya, SSRİ məğlub 
olarsa, sanki Hitler gəlib onların 
ata-babalarının başlarını tumar-
layacaqdı. Belələrindən “ibrət 
götürən” dardüşüncəli adamlar isə 

fürsət düşdükcə, müharibə vete-
ranlarına açıq-aşkar hörmətsizlik 
edirdilər. Elə vəziyyət yaranmışdı 
ki, döyüşlərin od-alovundan sala-
mat çıxmış bu insanlar sinələrində 
orden-medallarla küçələrdə 
görünməkdən belə çəkinir, hətta 
bəzən təhqir də olunurdular.

Lakin ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bu 
biabırçı vəziyyətə son qoyuldu, 

Azərbaycan hökuməti müharibə 
veteranlarına, arxa cəbhənin 
fədakar insanlarına layiq olduqları 
qiyməti verdi. 

Müharibə veteranlarına bu 
gün də çox böyük diqqət və qayğı 
göstərilir. 

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2019-cu il 23 aprel taixli 
sərəncamı bunu bir daha təsdiq 
edir.

İkinci dünya müharibəsindən 
sonra keçmiş SSRİ-nin şəhər 
və kəndlərində saysız-hesabsız 
xatirə abidələri ucaldılmışdır. Belə 
abidələr Azərbaycanda da az de-
yil. Lakin keçmiş müttəfiq respub-

likaların əksəriyyətinin paytaxtın-
dan fərqli olaraq, Bakıda belə bir 
monumental abidə yoxdur.

Ötən əsrin 80-ci illərində Bakıda 
həmin müharibədə həlak olmuş, 
itkin düşmüş vətəndaşlarımızın 
xatirəsinə abidə ucaldılması qərara 
alınmış və indiki Dənizkənarı Milli 
Parkda yeri müəyyənləşdirilərək 
lövhə də qoyulmuşdu. Lakin son-
ralar, nədənsə, bu məsələ unudul-
muşdur.

2020-ci ildə faşizm üzərində 
tarixi qələbənin 75 illiyi qeyd 
olunacaq. Həmin əlamətdar 
yubileyədək paytaxtımızda 
əzəmətli bir abidənin qoyulma-
sı həm İkinci dünya müharibəsi 
cəbhələrində həlak olmuş, itkin 
düşmüş Azərbaycan oğullarının 
xatirəsinə böyük ehtiram, həm də 
Böyük qələbənin qazanılmasında 
neft Bakısının əvəzsiz rolunun 
əyani şəkildə əbədiləşdirilməsi 
olardı.

Vaqif MUSAYEV,  
Əməkdar jurnalist

9 May faşizm üzərində qələbə günüdür

Həmvətənlərimizin 
xatirəsini əbədiləşdirək
İkinci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin növbəti, 74-cü ildönümü yaxınlaşır. 

Bu qələbənin qazanılmasında Azərbaycanın böyük, danılmaz rolu olmuşdur. Əvvəla, 
respublikamızdan 650 mindən çox adam səfərbərliyə alınaraq cəbhəyə göndərilmişdir. 

İkincisi və ən əsası, xalqımız müharibə dövrünün bütün çətinlikləri və məhrumiyyətlərinə 
dözərək, arxa cəbhədə də gecə-gündüz çalışmışdır. Bu sahədə ən böyük fədakarlığı isə Bakı 
neftçiləri göstərmişlər. Onlar yaxşı bilirdilər ki, “mühərriklər müharibəsi” adlanan bu savaşda 
hər şey neftdən asılıdır. Dəhşətli müharibənin səbəbkarı olan Hitler də əmin idi ki, Bakı neftini 
ələ keçirmədən qalib gəlmək mümkün deyil. Ona görə də Şimali Qafqazda Qroznı ətrafındakı 
neft mədənləri ələ keçirildikdən sonra düşmənin əsas hədəfi Bakı idi və 1942-ci il sentyabrın 
axırlarında onun işğalına nail olmağı planlaşdırmışdı. Hətta Berlində Xəzər dənizi və Bakının 
təsvir edildiyi xüsusi tort da hazırlanmış və onun Bakının əks olunduğu əsas dilimi Fürerə 
verilmişdi. Bakı neftinin müharibənin gedişi üçün həlledici rol oynadığını bilən Hitlerin 
tapşırığı ilə Almaniyanın I tank ordusu1942-ci ilin sentyabrında Bakını tutmalı idi. Qafqaza 
hücuma başlayanda Hitler feldmarşal Manşteynə demişdi: “Biz mütləq Bakını tutmalıyıq. 
Əgər biz Bakı neftini ələ keçirməsək, müharibəni uduzacağıq”.

Babaların yolu ilə 
 � İkinci dünya müharibəsi XX əsrdə bəşəriyyət üçün 

dəhşətli dövr olub. Müharibənin başa çatmasından 74 il keçsə də, 
bütün dünya üçün faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda qalan həmin 
qanlı-qadalı illər hələ də undulmur. Böyük Vətən müharibəsində 
faşizm üzərində Qələbənin ildönümü münasibətilə hər il təntənəli 
mərasim keçirilir. Xalqımızın fəxri olan Böyük Vətən müharibəsi 
veteranlarının qəhrəmanlığı böyük hörmətlə xatırlanır, həlak olan 
soydaşlarımızın xatirəsi ehtiramla yad olunur. Bu ağır döyüşdə 
misilsiz şücaət göstərmiş soydaşlarımızın xidmətləri heç vaxt 
unudulmur.Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyeva İkinci dünya müharibəsinin 
veteranları ilə görüşür, onları Qələbənin ildönümü münasibətilə 
təbrik edirlər.

İkinci dünya müharibəsində 
SSRİ-nin qazandığı şanlı Qələbədə 
Azərbaycanın böyük payı var. Həmin 
illərdə xalq özünün 650 mindən çox oğul 
və qızını cəbhəyə yola salıb. Onların 
təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. 
Bu müharibədə göstərdikləri igidliyə 
görə Azərbaycan vətəndaşlarından 123 
nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
layiq görülüb, 170 mindən çox əsgər və 
zabitimiz müxtəlif orden və medallarla 
təltif edilib. 

Azərbaycan diviziyaları Qafqaz-
dan Berlinədək şanlı döyüş yolu 
keçib, yüzlərlə həmyerlimiz isə parti-
zan dəstələrinin tərkibində vuruşub. 
Azərbaycanın əsgər və zabitləri Brest, 
Moskva, Leninqrad, Kiyev, Stalinq-
rad, Ukrayna, Belarus, Pribaltika 
cəbhələrində cəsarətlə vuruşublar. İkinci 
dünya müharibəsində şərəfli döyüş yolu 
keçmiş Azərbaycan övladlarının tarixi 
şücaətləri yaddaşlardan silinmir, bu 
qəhrəmanlıq gənc nəslə vətənpərvərlik 
nümunəsidir. Qələbədə Azərbaycan 
nefti həlledici rol oynayıb. Müharibə 
illərində Sovet İttifaqında hasil olunan 
neftin dörddə üç hissəsi, aviasiya ben-
zini və yüksəkkeyfiyyətli yağların 85-90 
faizi Azərbaycanın payına düşürdü.

 Fəxr edir və qürur hissi keçirirəm 
ki, atam Hacalı Şalı oğlu Şıxəliyev də 
bu müharibədə mərdliklə vuruşub və 
Berlinə qədər gedib. 1939-cu ildə atam 
Sabirabad Rayon Hərbi Komissarlığı 
tərəfindən Ukraynanın İvano-Frankovsk 
vilayətinə hərbi xidmətə göndərilirb. 
Müharibəyə də həmin ərazidən yolla-
nıb. Müxtəlif cəbhələrdə vuruşan atam 
1942-ci ildə təcrübəli döyüşçü kimi 
Stalinin ehtiyat komandasının tərkibinə 
daxil edilir. Bu komandanın tərkibində 
bütün döyüş tapşırıqlarında iştirak edib. 
Stalinqrad uğrunda ağır döyüşlərin 
iştirakçısı olub. 

1943-cü ildə hərbi hissələrdə 
zabit çatışmazlığını nəzərə alaraq 
atamı Qorkiyə zabitlər hazırlayan 

kursa göndərirlər. Bir ildən sonra 
yenidən cəbhənin qaynar nöqtəsinə 
zabit kimi qayıdır. Sonradan marşal 
G.K.Jukovun komandan olduğu I 
Belorusiya cəbhəsinə göndərilib. Atam 
müharibədən sonra deyirdi ki, bizim 
hissəmizə yalnız təcrübəli döyüşçülər 
göndərilirdi. Döyüşə-döyüşə Berlinə 
qədər gedən atam Qələbəni orada 
qarşılayıb. 

Hacalı Şıxəliyev müharibədən 
qayıdanda sinəsini orden və medallar 
bəzəyirdi. Müharibədən sonra da – 
1946-cı ildə atamı təcrübəli zabit kimi 
SSRİ Silahlı Qüvvələrində xidmətini 
davam etdirməyə çağırırlar. Lakin 
ailə vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb 
onu Bakıdakı Salyan kazarmasına 
göndərirlər. 

1950-ci ilə qədər hərbi qulluqda olan 
atam öz ərizəsi ilə xidmətdən tərxis 
olunub və Sabirabad Rayon Partiya 
Komitəsində hərbi şöbədə fəaliyyətini 
davam etdirib. 

On uşaq – yeddi oğlan, üç qız 
böyüdən atam övladlarının hamısına 
təhsillərini davam etdirməyə şərait ya-
radıb. O, tez-tez övladlarını, nəvələrini 
ətrafına toplayıb müharibənin ağrıla-
rından, dağıntılarından, ana-bacıların 
sinəsinə çəkdiyi dağdan danışardı. 
Deyərdi ki, Vətən yolunda, torpaq 
uğrunda mübarizə aparmaq, döyüşmək, 
şəhid olmaq şərəfdir. Vətən anadır, 
namusdur, qeyrətdir.

Onun nəvələrindən biri – Teymur 
Şıxəliyev babasının yolunu davam 
etdirmək qərarına gəldi. Bakı Dövlət 
Universitetinin hüquq fakültəsini 
bitirməsinə baxmayaraq, gələcək taleyi-
ni hərbi xidmətə bağladı. Təlim – tədris 
mərkəzində 3 aylıq kurs keçdikdən 
sonra hərbi qulluqçu oldu və 14 ildir ki, 
bu sahədə çalışır. Hazırda Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin Xətai rayon idarəsində 
baş zabitdir, mayor rütbəsinə qədər 
yüksəlib. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-
leytenant Arzu Rəhimovun nizam-inti-
zama ciddi nəzarəti, əsl hərbçi qətiyyəti 
və hadisələrə obyektiv münasibəti bu 
sahədə çalışanların, o cümlədən oğlu-
mun öz peşəsinə məsuliyyətini daha da 
artırıb. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin ordu quruculuğunu dövlət 
siyasətinin prioritetinə çevirməsi, hərbi 
xidmətçilərə, müharibə veteranlarına 
xüsusi qayğısı yetişən gənc nəsildə bö-
yük ruh yüksəkliyi yaradıb. Biz 2016- cı 
ilin Aprel döyüşlərində də bunun şahidi 
olduq. Dörd gün davam edən döyüşdə 
ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrini 
darmadağın etdi. Xalqımız 1945-ci 
il alman faşist işğalçıları üzərindəki 
Qələbədən sonra ən böyük Qələbə 
sevincini 2016-cı ilin aprelində bir daha 
yaşadı.

Hər il 9 May – Qələbə bayramı 
ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd 
edilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
“Xalqımızın qızıl fondu” adlandırdığı 
müharibə veteranlarına birdəfəlik maddi 
yardımlar göstərilir. Prezident İlham 
Əliyev müharibə veteranlarının sosial 
problemlərinin həlli istiqamətində ardıcıl 
olaraq mühüm addımlar atır, hər il 
onlara maddi yardım verilməsi ilə bağlı 
sərəncamlar imzalayır.

 Babaların yolunu şərəflə davam 
etdirən gənc nəslin Qələbə bayramını 
torpaqlarımızı azad etməklə, Şuşada, 
Xankəndidə və işğal altında olan digər 
şəhərlərimizdə Azərbaycan bayrağını 
dalğalandırmaqla qeyd edəcəyimizə 
böyük inam və ümidimiz var. Bu inamı 
xalqımızda Prezident, Ali Baş Koman-
dan cənab İlham Əliyevin düşünülmüş 
siyasi kursu yaradıb.

Əlabbas ŞIXƏLİYEV,  
Sabirabad rayonu

Lənkəran: inkişaf sürətlənir, uğurlar artır

Yığıncaqda Lənkəran ŞİH 
başçısı Taleh Qaraşov, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının məsul əməkdaşı 
Dəyanət Abdullayev, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların rəhbərləri, icra 
nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri və KİV 
təmsilçiləri iştirak ediblər. 

İcra başçısı yığıncaqda geniş 
məruzə edərək bildirib ki, cari ilin ilk 
3 ayı ərzində ölkədə sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatın bütün sahələrində 
islahatlar sürətlə davam edib, iqtisadi 
göstəricilər dəfələrlə yüksəlib, 
nəzərdə tutulan layihələr vaxtında icra 
olunub, vətəndaşların həyat şəraiti 
daha da yaxşılaşıb. Natiq bu dövrdə 
respublikanın bütün bölgələri kimi, 
Lənkəran rayonunun da sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatında mühüm uğurların 
əldə olunduğunu nəzərə çatdırıb. Qeyd 
olunub ki, əvvəlki vaxtlarda olduğu 
kimi, 2019-cu ilin birinci rübündə də 
Lənkəranda inkişaf meylləri davam 
etmiş, iqtisadi göstəricilər artan 
templə yüksəlmişdir. Sənayedə, kənd 
təsərrüfatında, tikintidə, yol-abadlıq 
tədbirlərində işlərin həcmi artmışdır.

Hesabat dövründə rayonda ümumi 
məhsul buraxılışı 1,1 faiz artaraq 698,3 
milyon manat təşkil edib. Sənayedə 
9,4 milyon manatlıq məhsul istehsal 
olunub ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 
8,4 faiz çoxdur. Sənayenin qeyri-
dövlət sektorunda istehsalın həcmi 6,8 
milyon manat, ümumi həcmdə onun 
xüsusi çəkisi 18,4 faiz təşkil edib. Rüb 
ərzində rayon iqtisadiyyatının prioritet 
istiqaməti olan aqrar sahədə də işlər 

uğurla davam edib, məhsul istehsalı 
əvvəlki dövrə nisbətən çoxalıb. 
Sahibkarlığın inkişafı nəticəsində 
rayonda sənayedə istehsalın həcminin 
72,1 faizi, aqrar bölmədə 99 faizi və 
ödənişli xidmətlərin 76,2 faizi özəl 
bölmənin payına düşüb.

Rayonda iqtisadiyyatın və sosial 
sferanın inkişafına 9,6 milyon manat 
investisiya yönəldilib.Tikinti-quraşdırma 
işlərində istifadə edilmiş investisiyanın 
həcmi 8,8 milyon manat olub. Rayon 
üzrə orta aylıq əməkhaqqı 310 manat 
təşkil edib.

Məruzədə qeyd olunub ki, ölkə 
Prezidentinin ardıcıl diqqəti və qayğısı 
ilə rüb ərzində rayonda abadlıq və 
quruculuq işləri geniş vüsət alıb, 
şəhərdə 150 nəfərin çalışacağı 
qənnadı fabrikinin tikintisinə və ölkə 
başçısının müvafiq sərəncamı ilə 11 
min nəfər əhalinin gündəlik olaraq 
istifadə etdiyi Hirkan-Mamusta-
Siyavar magistral avtomobil yolunun 
əsaslı təmiri və asfaltlanması işlərinə 
başlanılıb. Bu dövrdə magistral yollar 
boyunca, şəhərdaxili küçələrdə hasar 
və barılar suvaqlanaraq rənglənib, 
park və bağlarda 7 min ağac, 10 min 
ədəd dekorativ ağac və gül kolu əkilib, 
şəhərdaxili yollara 3500 kvadeatmetr 
isti asfalt döşənib, 4 çoxmənzilli 
yaşayış binasının dam örtuyü 
dəyişdirilib, 2 binada liftlər təmir edilib. 

Təhsil müəssisələrinin maddi-
texniki bazası da möhkəmləndirilib. 
Belə ki, Lənkəran Dövlət Universiteti 
üçün əlavə tədris korpusu və 
yataqxananın, Şıxakəran kəndində 432 
şagird yerlik yeni məktəb binasının, 
4 ucqar dağ kəndində modul tipli 

məktəblərin tikintisi davam etdirilib, 
Gəgiran kəndində 264 şagird yerlik 
təzə məktəbin tikintisi ilə bağlı hazırlıq 
işləri görülür. 

Birinci rübdə rayonda, ümumilikdə, 
324 iş yeri açılıb ki, onlardan 183-ü 
daimidir. Eyni zamanda, Azərbaycan 
Prezidentinin müvafiq sərəncamına 
əsasən rayonda 135 nəfəri qadın 
olmaqla 1120 nəfər sakin kommunal 
sahələrdə haqqı ödənilən ictimai 
işlərə cəlb edilib. Bundan başqa, 
Regional Qaz İdarəsinə 135 nəfər, 
Regional Elektrik Şəbəkəsinə 55 nəfər, 
ümumilikdə, 1310 nəfər işə götürülüb. 
Haqqı ödənilən ictmai işlərə cəlb 
edilənlərin sırasında rayonun ən ucqar 
ərazilərində yaşayan vətəndaşların da 
olması təqdirəlayiq haldır. 

İcra başçısı T.Qaraşov 
vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə 
baxılması sahəsində də nümunəvi 
qayda yaradılmasından bəhs edərək 
deyib ki, həm icra aparatında, həm 
də səyyar qəbullar zamanı qaldırılan 
məsələlər daim diqqətdə saxlanır və 
həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının sektor 
müdiri Dəyanət Abdullayev tədbirdə 
çıxış edib. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-
iqtisadi islahatların ölkənin tərəqqisində 
və vətəndaşların həyat şəraitinin 
yüksəlməsindəki rolunu konkret 
misallar əsasında diqqətə çatdırıb. 
Digər natiqlər qazanılan uğurları təqdir 
edib, onları daha da artırmaqla bağlı 
fikir və mülahizələrini bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizin subtropik 
zonasının “paytaxtı” 
Lənkəranda ilk üç 

ayda sosial-iqtisadi inkişaf 
sahəsində görülmüş işlər 
və Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Nazirlər 
Kabinetinin cari ilin birinci 
rübünün yekunlarına 
həsr olunmuş iclasındakı 
nitqindən irəli gələn 
vəzifələrlə bağlı geniş şura 
yığıncağı keçirilib.


