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Azərbaycan xalqını
9 May - faşizm üzərində
Qələbə günü
münasibətilə
təbrik edir
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XX əsrin ən dəhşətli səhifələri
olan İkinci Dünya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi
bizim üçün çoxlu qurbanlarla
başa çatdı. Amma, eyni zamanda, bu müharibə dünyada misli
görünməmiş qələbə ilə başa çatdı və alman faşizminə qarşı müharibəyə qalxmış xalqlar, ordular 1945-ci ildə tarixi bir qələbə
çaldılar. Zaman keçdikcə, illər
ötdükcə bu qələbənin mənası,
mahiyyəti və tarixi əhəmiyyəti
daha da aydın olur, bütün dünya üçün daha da açılır.
Azərbaycan xalqı da İkinci

G.K.Jukovun 24 iyun 1945-ci il Paradındakı çıxışından:
“Qızıl ordu əsgərləri və qırmızı donanma matrosları,
serjantlar və starşinalar, ordu və donanma zabitləri,
generallar və admirallar! Yoldaş fəhlələr və kolxozçular,
elm, texnika və incəsənət işçiləri, sovet idarə və müəssisə
qulluqçuları! Döyüş dostları!
Vətənimizin paytaxtı Moskva Vətən adından bu
qələbəni qazanmış igid sovet döyüşçülərini təntənəli
surətdə təbrik edir!
Bu gün bizim dövlətimizin, silahlı qüvvələrimizin
qüdrətini sübuta yetirən bir gün kimi tarixə düşəcək. Bu
gün qalib əsgərlər, Stalin hərbi məktəbinin yetirmələri
çoxsaylı qələbələrin ölməz şöhrəti ilə bəzənib süslənmiş
döyüş bayraqlarını Moskva küçələri ilə, bəyaz taclı
Kreml divarları boyunca aparacaqlar.
Dörd il bundan əvvəl alman-faşist quldur dəstələri
vəhşicəsinə vətənimizə basqın etdilər. Sovet xalqı öz
vətəninin şərəfini, azadlığını qorumaq üçün dincliyi
bir kənara qoyub, silaha sarılmağa məcbur oldu. Faşist

* Paradda 24 marşal, 249 general, 2536
zabit, 31.116 serjant və sıravi əsgər iştirak edirdi. Qızıl Meydandan 1850-dən
artıq hərbi texnika keçdi.
* Qələbə paradını İ.V.Stalin deyil, Sovet İttifaqı Marşalı G.K.Jukov qəbul
etdi.
Parada bir həftə qalmış İ.Stalin G.Jukovu
öz iqamətgahına çağırır. Söhbət zamanı
ondan soruşur:
- Marşal ata minməyi yadırğamayıb ki?
Axı, G.Jukov o illərdə daha çox qərargah maşınında ora-bura gedirdi.
G.Jukov cavab verir ki, xeyir, yadırğamayıb,

Dünya müharibəsində - Böyük
Vətən müharibəsində qurbanlar vermişdir. Böyük Vətən müharibəsinə Azərbaycandan 600
minə qədər insan cəlb olunmuşdu. Onlardan 300 min Azərbaycan vətəndaşı müharibədə həlak olmuş, geriyə dönməmişdir.
Azərbaycanın qəhrəman oğulları Böyük Vətən müharibəsində şücaət göstərmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq nümunələrini
dünyaya nümayiş etdirmişlər
və alman faşizmi üzərində çalınan qələbədə Azərbaycan xalqının da böyük payı vardır. Biz bu

gün - Qələbə günü Böyük Vətən
müharibəsində, alman faşizminin qarşısını almaq uğrunda
gedən müharibədə həyatlarını qurban vermiş Azərbaycan
vətəndaşlarının xatirəsini böyük minnətdarlıq hissi ilə yad
edirik. Onların qəhrəmanlığı
heç vaxt unudulmayacaqdır.
Çünki bəşəriyyəti faşizmdən xilas etmək tarixi bir qəhrəmanlıq
nümunəsidir. Onların qəhrəman simaları bizim qəlbimizdə
daim yaşayacaqdır.
Heydər Əliyev,
ümummilli lider

Almaniyası ilə, belə qaniçən və mənfur düşmənlə
müharibə ağır, çox çətin bir sınaq idi. Lakin Doğma
torpağımızın hər qarışını qorumaqla, döyüşlərdə
qəhrəmanlıq möcüzəsi göstərən sovet qoşunları düşməni
inadla vurub məhv etməyi qarşısına məqsəd qoydu.
Alman-faşist təcavüzkarlığının Avropadakı yuvası
dağıdıldı. Bəşəriyyət özünün ən qəddar düşmənindən,
alman faşizmindən xilas oldu.
Yoldaşlar! Alman imperializmi üzərindəki qələbəni biz
ağır itkilər hesabına qazanmışıq. Düşmənlə amansız
döyüşlərdə döyüş dostlarımızın əksər hissəsi, xalqımızın
bir çox ləyaqətli oğul və qızları qəhrəmancasına həlak
oldular. Belə bir təntənəli gündə, gəlin, onların müqəddəs
xatirələrini yad edərək deyək:
Vətənimiz uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş qəhrə
manlara əbədi eşq olsun!
Vətənimizin şərəf və ləyaqətini, azadlığını, müstəqilliyini
qorumuş qalibiyyətli döyüşçülərə eşq olsun!
Yaşasın bizim qələbəmiz!

boş vaxtlarında at minməyi xoşlayır.
Ali Baş Komandan isə cavabında deyir:
- Hə, bax, Qələbə Paradını siz qəbul etməli
olacaqsınız. K.Rokosovski isə parada komandanlıq edəcək.
* Döyüşçülər darmadağın edilmiş alman hissələrinin 200 bayraq və ştandartını əllərində əlcək daşıyırdılar.
Bununla onlar düşmənə də, onun bayrağına da nifrət bildirir, əllərini murdar
şeylərə toxundurmaq istəmədiklərini
büruzə verirdilər.
Həmin bayraq və ştandartları əvvəldən
hazırlanmış səkiyə oxşar xüsusi taxta

lövhənin üstünə tullayırdılar ki, onlar
Qızıl Meydana dəyməsin. Birinci olaraq
Hitlerin şəxsi ştandartı atıldı. Axırda isə
Vlasov ordusunun bayrağını tulladılar.
Həmin günün axşamı taxta qaramanın
üstündəki bayraqlara, bütün əlcəklərə
od vurub yandırdılar.
* Hələ may ayının axırında, bir ay qabaqcadan parada hazırlıq barədə qoşunlara sərəncam göndərilmişdi. Paradın dəqiq vaxtı isə Moskvanın tikiş
fabriklərinə lazım olan müddətlə razılaşdırıldı. Fabriklərdə həmin müddət
ərzində əsgərlər üçün 10 min dəst parad

geyimi, atelyelərdə isə general və zabitlər üçün mundirlər tikilib çatdırılmalı
idi.
* 1945-ci il 24 iyun paradından sonra
Qələbə günü geniş şəkildə bayram edilmədi. O gün adi iş günü sayılırdı. 1965ci ildən isə Qələbə günü müntəzəm
olaraq təntənəli bayram, istirahət günü
kimi qeyd edildi.
* 1945-ci il 24 iyun paradında Culbars
adlı iti İ.Stalinin şinelinə bükərək əl
üstündə aparırdılar. Məsələ burasındadır ki, İkinci Dünya müharibəsi zamanı
xüsusi təlim görmüş itlər obyektlərin

minalardan təmizlənməsində minaaxtaranlara xeyli köməklik göstərdilər.
Onlar arasında Culbars adlı it xüsusilə
fərqlənmişdi. O, Avropa ölkələrində
müharibənin axırıncı ilində 7468 mina,
150-dən çox mərmi tapıb üzə çıxarmışdı.
İyunun 24-də Moskvada, Qələbə paradına lap az qalmış Culbars yaralanır.
Məlum olur ki, Culbars “itlər məktəbinin” sırasında öz ayağı ilə paraddan
keçə bilməyəcək. Bundan xəbər tutan
İ.Stalin əmr edir ki, Culbarsı onun şinelinə bükərək, əllər üstdə paraddan
keçirsinlər.
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22 iyun 2020-ci il tarixində saat 15:00-da 1. Aqrar Sığorta Fondunun İdarəedici
Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr.22 L ünvanın- qurumunun nizamnamə kapitalına inda, ASC «XALQ» Bankın inzibati bina- vestisiyanın qoyulması haqqında.
sının 15-ci mərtəbəsində «Xalq Sığorta»
ASC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının növbədənkənar iclası keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:

Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu

Xalqımızı Böyük Qələbə bayramı
münasibəti ilə təbrik edirik!
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