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Sizi 26 iyun – 
Silahlı Qüvvələr Günü 

münasibəti ilə təbrik edir, 
Vətən naminə  şərəfli 

xidmətinizdə 
hər birinizə uğurlar 

aarzulayır!

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev iyunun 22-də Bakının Xətai rayonu, 
Neapol küçəsində yeni yerüstü piyada 
keçidinin açılışında iştirak edib.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agent-
liyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh Məm mədov 
piyada keçidinin texniki göstəriciləri barədə 
Prezident İlham Əliyevə məlumat verib. 

Bildirilib ki, yüksək zövq, tam fərqli görkəm, 
müasir texnologiyalar əsasında inşa olunan 
bu keçid paytaxtda yeni piyada keçidlərinin 
tikintisi ilə bağlı aparılan kompleks işlərin 
tərkib hissəsidir.
Yeni inşa olunan piyada keçidi Heydər Əliyev 
Parkının yaxınlığında yerləşir. 2000-ci ildə 
salınan və həmin il açılışında ulu öndər Heydər 
Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi bu park rayon 
sakinlərinin ən sevimli istirahət məkanıdır.
Qeyd edək ki, bu keçidin inşasına qədər 
ərazidə piyadalar üçün çox böyük çətinliklər 
olurdu. Onlar xüsusən günün pik saatlarında 
yolu keçməkdə problemlə üzləşirdilər. Bundan 
başqa, piyadaların bu ərazidə yolu keçməsi 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə də mane 
olurdu. Beləliklə, ərazidə piyadalar təhlükə, 
avtomobillər isə tıxacla qarşılaşırdılar. Yeni 
keçidin inşası bütün bu problemləri həll edib. 
Son dövrlərdə paytaxtda bu istiqamətdə görülən 
işlərə nəzər salsaq, bunun şahidi olarıq. Belə 
ki, 2018-2019-cu illərdə Bakıda və şəhərətrafı 
yollarda, həmçinin magistrallarda 7 yerüstü və 
yeraltı piyada keçidi istifadəyə verilib. 

İyunun 18-də Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələrinin videokonfrans forma-
tında Sammiti keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev tədbirdə iş-
tirak edib. O, deyib:
- Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığı-
nın fəal tərəfdaş ölkəsidir. Avro-
pa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azər-
baycanın xarici siyasətinin əsas 
prioritetlərindəndir. Bizim Avro-
pa İttifaqının bir çox üzv ölkəsi 
ilə sıx əməkdaşlığımız mövcud-
dur. Azərbaycan Avropa İttifaqı-
nın 9 üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq 
haqqında sənəd imzalayıb. Biz 
Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq 
sazişi ilə bağlı danışıqların yekun 
mərhələsindəyik. Mətnin 90 faizi 
artıq razılaşdırılıb. İki il bundan 
əvvəl Brüsseldə Azərbaycan və 
Avropa İttifaqı arasında “Tərəf-
daşlıq Prioritetləri” sənədi pa-
raflanıb ki, burada hər iki tərəfin 
müstəqillik, suverenlik, ərazi bü-
tövlüyü və beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərin toxunul-
mazlığı prinsiplərinə sadiqliyi 
vurğulanır. Ermənistan və Azər-
baycan arasında olan münaqişə 
eyni prinsiplər əsasında həll edil-
məlidir. Ermənistan Azərbayca-
nın beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış ərazisinin 20 faizinin işğalını 
davam etdirir. Dağlıq Qarabağ 
və Azərbaycanın daha 7 rayonu 
30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın 
işğalı altındadır. Ermənistanın 
etnik təmizləmə siyasəti nəticə-
sində 1 milyondan artıq azərbay-
canlı qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrilmişdir. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 4 qətnaməsi Ermənis-
tan qoşunlarının Azərbaycanın 
işğal edilmiş bütün ərazilərindən 
qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması-
nı tələb edir. Ermənistan bu qət-
namələrə, habelə ATƏT, Qoşul-
mama Hərəkatı, NATO, Avropa 
Parlamenti və digər beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən qəbul edil-
miş müvafiq sənədlərə əməl 
etmək əvəzinə işğal olunmuş 
ərazilərdə qeyri-qanuni məskun-
laşma siyasəti həyata keçirir. Da-
nışıqların mahiyyət və formatını 
məhv etməyə çalışan Ermənista-
nın baş nazirinin dediyinin əksi 
olaraq, Dağlıq Qarabağ Ermənis-
tan deyil, Dağlıq Qarabağ Azər-
baycandır və bütün dünya bunu 
belə tanıyır. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü bərpa olunmalıdır.
İşğala və humanitar fəlakətə bax-
mayaraq, Azərbaycan sosial-iq-
tisadi inkişafda böyük nəticələr 
əldə edib. Son 16 ildə ümumi 
daxili məhsulumuz 3 dəfə artıb, 
yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 5 
faizə enib. Avropa İttifaqı bizim 
əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Ti-
carətimizin təqribən 50 faizi üzv 
dövlətlərin payına düşür. On beş 
ilə yaxındır ki, Azərbaycan Av-
ropa bazarlarına xam neft nəql 
edən etibarlı təchizatçıdır. Yaxın 
zamanda biz Avropa İttifaqının 
üzv dövlətlərini təbii qazla təchiz 
etməyə başlayacağıq. Ölkəmiz 
Azərbaycanı Avropa İttifaqı ba-
zarlarına bağlayacaq 3500 kilo-
metrlik inteqrasiya edilmiş boru 
kəməri sistemi olan Cənub Qaz 
Dəhlizinin tikintisinin təşəbbüs-
karı olmuş və onu maliyyələşdir-
mişdir. Cənub Qaz Dəhlizi enerji 
əməkdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi 
və enerjinin şaxələndirilməsi la-
yihəsidir.
Koronavirus pandemiyasına 
qarşı görülmüş tədbirlər bizə 
vəziyyəti nəzarətdə, itkiləri isə 
minimum səviyyədə saxlamağa 
imkan verib. Ümumdünya Səhiy-
yə Təşkilatı koronavirusla mü-
barizədə Azərbaycanı nümunə-
vi ölkə adlandırıb. Qoşulmama 
Hərəkatının 120 üzv ölkəsinin 
yekdil qərarı ilə 2019-cu ildə təş-
kilata sədr seçilən Azərbaycan 

bu il mayın 4-də Hərəkatın CO-
VID-19-a həsr edilmiş onlayn 
formatda Zirvə görüşünü təşkil 
etmişdir. Biz Avropa İttifaqı və 
Afrika İttifaqının həmin tədbirə 
qoşulmalarını yüksək qiymətlən-
diririk. Ümid edirik ki, bu, Avro-
pa İttifaqı və Qoşulmama Hərə-
katı arasında fəal əməkdaşlığın 
başlanğıcı olacaqdır. Azərbaycan 
pandemiya ilə mübarizə üçün 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 
10 milyon ABŞ dolları həcmində 
könüllü maliyyə yardımı ayır-
mışdır. Eyni zamanda, ölkəmiz 
bu günə qədər 29 dövlətə huma-
nitar yardım göstərib və bu işi 
davam etdirməyi planlaşdırır. 

* * * 
Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyan ermənicə replika atıb.
Şarl Mişel: Bizə tərcümə gəlmir, 
Paşinyan.
Nikol Paşınyanın replikası: Üzr 
istəyirəm, müdaxilə etməliyəm. 
Bu yaxınlarda Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsi qərar ve-
rib ki, Azərbaycan öz ərazisində 
ermənilərə qarşı irqçi siyasət hə-
yata keçirib. Ermənini yatarkən 
balta ilə qətlə yetirmiş və Avro-
pa İttifaqına üzv dövlətin məh-
kəməsi tərəfindən ömürlük həbs 
cəzasına məhkum edilmiş Azər-
baycan vətəndaşı həmin ölkədən 
ekstradisiya ediləndən sonra cə-
nab Əliyev tərəfindən əfv olun-
muşdur. Bu şəxs Azərbaycanda 
hər kəs tərəfindən qəhrəman kimi 
vəsf edilir. Dağlıq Qarabağ ermə-
niləri balta ilə qətlə yetirilməmək 
üçün özünümüdafiə hüququna 
malikdir.
Mən üzr istəyirəm, ancaq hesab 
edirəm ki, Şərq Tərəfdaşlığı plat-
forması zorakılığa təhrik etmək 
üçün deyildir. Burada tərəfdaşlıq 
təşviq edilməlidir. Mən Azərbay-
can Prezidentini təklif etdiyim 
konstruktiv məcraya və formu-

Z.Ə.Səmədzadənin 1-ci dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni 

ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tuta-
raq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi 
həyatında fəal iştirakına və iqtisad elminin 
inkişafında xidmətlərinə görə Ziyad Əliabbas 
oğlu Səmədzadə 1-ci dərəcəli “Vətənə xid-
mətə görə” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 iyun 2020-ci il
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“Azərbaycan hökuməti tərəfin-
dən hazırlanan iqtisadi paket 
sahibkarlara həm də kreditlər 
sayəsində dəstəyin nümayiş 
etdirilməsini nəzərdə tutur. 
Nəzərə alsaq ki, sahibkarla-
ra dəstək iki formada həyata 
keçiriləcək. Təsdiq olunmuş 
paketə əsasən, martın 10-dək 
pandemiyanın təsir etdiyi sek-
torlarda çalışan sahibkarla-
rın aldıqları kreditlərə 10 faiz 
subsidiya tətbiq olunacaq”.
Bu sözləri Milli Məclisin depu-
tatı Vüqar Bayramov deyib.
“Nəzərə alsaq ki, real sektorda 
orta kredit faizi 12 faizdir, bəzi 
hallarda bu 14 faizə çatır. Nəti-
cədə alınan kreditin 14 faizi ilk 
faizlə alınıbsa, onun 10 faizini 
dövlət subsidiya edəcək, 4 fai-
zini sahibkar qaytaracaq. Əgər 
12 faizlə kredit alınıbsa, onun 

10 faizini dövlət subsidiya 
edir, 2 faizini sahibkar ödəyə-
cək. Nəticədə bu, sahibkarın 
kredit xərclərinin azalmasına 
gətirib çıxaracaq. Söhbət 1 mil-
yard manatlıq kreditə 10 faizlik 
subsidiyanın verilməsindən 
gedir. Bu istiqamətə 100 milyon 
manat vəsait ayrılacaq. Bu da 
imkan verəcək ki, sahibkarlar 
kredit öhdəliklərini pandemiya 
dövründə yerinə yetirməkdə 
çətinliklərlə rastlaşmasınlar. 
Sahibkarlara bu istiqamətdə 
həm də vergi güzəştləri də tət-
biq olunur. Bu da birbaşa sahi-
bkarların xərclərini azaltmaq 
məqsədi daşıyır. Digər tərəf-
dən sahibkarlara 500 milyon 
manatlıq güzəştli kredit təklif 
olunur ki, bunun da 60 faizinə 
dövlət zəmanət verəcək. 
Bu, imkan verəcək ki, pande-

miyanın təsir etdiyi sektor-
da çalışan sahibkarlar həmin 
güzəştli kreditlərdən birba-
şa faydalana bilsinlər. Bu da 
onlara kredit əldə edərək öz 
fəaliyyətlərini genişləndirmək 
imkanı verəcək. İki formada 
tətbiq edilən kredit güzəştləri 
sahibkarların dövlət tərəfin-
dən daha yaxından dəstəklən-
məsi məqsədi daşıyır. Onların 
kredit resurslarına çıxış im-
kanları kredit xərclərinin azal-
masına xidmət edir. Bu da on-
dan xəbər verir ki, pandemiya 
dövründə sahibkarların bir-
başa dövlət maliyyəsi ilə ya-
naşı, onların xərclərinin azal-
dılması, eyni zamanda, kredit 
resurslarına çıxış imkanları-
nın artırılmasını özündə əks 
etdirən paket icra olunur”, - 
deyə deputat diqqətə çatdırıb.

Koronavirus pandemiyası ilə 
mübarizə şəraitində aztəmi-
natlı ailələrə ünvanlı dövlət 
sosial yardımının verilməsi 
proseduru sadələşdirilib.
Baş Nazir Əli Əsədovun bu-
nunla bağlı imzaladığı Qərara 
əsasən, ölkədə martın 1-dən 
etibarən xüsusi karantin rejimi 
müddətində ünvanlı dövlət 
sosial yardımının təyin olun-
ma müddəti bitən aztəminatlı 
ailələrə bu yardımın verilmə-
si 2020-ci il 1 iyul tarixinədək 
uzadılır.
Bundan başqa, 2020-ci il 1 

aprel tarixindən etibarən iş-
sizlikdən sığorta ödənişinin 
müddəti bitmiş işsiz şəxslərə 
minimum məbləğdə işsizlik-
dən sığorta ödənişi iki ay, peşə 

hazırlığı prosesində fasilə ya-
ranmış kursların müdavimlə-
rinə təqaüdün ödənişi 2020-ci 
il 1 iyul tarixinədək olan müd-
dətə davam etdiriləcək.

laya qayıtmağı dəvət edirəm ki, 
bu formulaya əsasən Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həlli Dağlıq 
Qarabağ, Ermənistan və Azər-
baycan xalqları üçün məqbul ol-
malıdır.

* * *
Sonra Prezident İlham Əliyev 
yenidən söz alaraq çıxış edib:
-Çıxışımda dediklərim bey-
nəlxalq təşkilatların qətnamələ-
rinə əsaslanan tarixi həqiqətdir. 
Birincisi, bu, hər kəsə bəlli olan 
bir faktdır ki, Ermənistan Azər-
baycanın ərazisini işğal edib. 
İkincisi isə Ermənistanın baş na-
zirinə irqçilik haqqında danışma-
ğı məsləhət görməzdim, çünki 
erməni terrorçuları dünyaca məş-
hurdurlar. Parisin Orli hava lima-
nında terror hadisəsi törədən Ka-
rapetyan soyadlı şəxs sonradan 
Ermənistana ekstradisiya edilib 
və Ermənistan prezidenti tərəfin-
dən əfv olunub. Məhz buna görə 
belə məsələlər ətrafında müza-
kirə gedəndə ona sakit oturmağı 
tövsiyə edərdim. 

* * * 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin vi-
deokonfrans formatında keçi-
rilən Sammitində Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan növ-
bəti dəfə özünü ifşa etdi. Bunu 
açıq-aydın sübut edən bir neçə 
məqamı diqqətinizə çatdırırıq. 
Birincisi, Ermənistan baş naziri 
tədbirdəki çıxışı zamanı ingilis 
dilində kağızdan oxuyarkən bey-
nəlxalq aləmdə qəbul olunmuş 
“Naqornıy Karabagh” sözünü iş-
lədir. Ermənicə çıxışında isə “Art-
sax” sözünü işlədir.
Bu, bir daha onu göstərir ki, Er-
mənistanın baş naziri yalnız 
daxili auditoriyaya hesablanan 
çıxışlarında beynəlxalq aləmin ta-
nımadığı “Artsax” ifadəsini işlə-
dir. Paşinyanın Sammitdəki çıxışı 
həm də Ermənistan baş nazirinin 
“ingilis dili səviyyəsini” göstər-
di. O, əvvəlcədən hazırlanan 
çıxışını kağızdan ingilis dilində 
oxusa da, sonra fikirlərini bu dil-

də ifadə edə bilmədi. Çıxış yolu 
erməni dilində danışmaq idi. Er-
mənistanın baş naziri çıxışında 
koronavirusla mübarizə üçün 
təcili ehtiyacların ödənilməsi və 
təsirin azaldılması məqsədilə Av-
ropa İttifaqından 92 milyon avro 
həcmində yardım aldıqlarını da 
qeyd etdi. Azərbaycan Prezi-
denti isə çıxışında vurğuladı ki, 
ölkəmiz pandemiya ilə mübarizə 
üçün Ümumdünya Səhiyyə Təş-
kilatına 10 milyon dollar könüllü 
maliyyə yardımı ayırıb. Eyni za-
manda, Azərbaycan 29 dövlətə 
humanitar yardım göstərib və 
bu işi davam etdirir. Bu, Azər-
baycanla Ermənistan arasında 
bütün sahələrdə olduğu kimi, iq-
tisadi sahədə də dərin uçurumun 
mövcudluğunu nümayiş etdirən 
tutarlı faktdır. Təsadüfi deyil ki, 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
Azərbaycanı koronavirusla mü-
barizədə nümunə ölkə adlandı-
rır, Azərbaycanın digər ölkələrə 
yardımını təqdir edir, Ermənis-
tan isə virusla mübarizə üçün sa-
dəcə pul dilənir.
Paşinyan çıxışında daha bir ya-
lana imza atdı. O, Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsinin son 
qərarını tamamilə saxtalaşdırıl-
mış formada təqdim edərək bu 
qərarda guya Azərbaycanın öz 
ərazisində ermənilərə qarşı irqçi 
siyasət həyata keçirdiyinin əks 
olunduğunu iddia etdi, Ramil 
Səfərovun Azərbaycana ekstra-
disiyası və onun ölkəsində qəh-
rəman kimi qəbul olunmasından 
narazılığını bildirdi. Amma Pa-
şinyan bilməlidir ki, beynəlxalq 
səviyyəli məhkəmənin qərarını 
təhrif etmək yolverilməzdir və 
Avropa İnsan Hüquqları Məh-
kəməsinin qərarında da Azərbay-
cana qarşı hər hansı bir ittiham 
irəli sürülməyib. Bu məhkəmə-
nin qərarında irqçilik ittihamı 
əsasında Azərbaycanın hər hansı 
bir dövlət məsuliyyətinin də ol-
duğu qeyd edilməyib. Qərarda 
baş vermiş hadisənin fərdi dav-

ranış əsasında törədildiyi qeyd 
olunub. Beləliklə, Avropa İnsan 
Hüquqları Məhkəməsinin qərarı 
əsasında Azərbaycanı irqçilikdə 
ittiham edən Paşinyan növbəti 
dəfə özünü yalan və saxtakarlıq-
da ifşa etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışında 
erməni terrorçusu Karapetyanla 
bağlı məsələyə toxundu. Dövlət 
başçısının haqqında danışdığı 
hadisə 1983-cü il iyulun 15-də 
Parisin Orli hava limanında baş 
vermişdi. 
ASALA terror təşkilatının üzvü 
Varujan Karapetyanın başçılı-
ğı altında həyata keçirilən, Türk 
Hava Yollarının kassası qarşı-
sında törədilən qanlı terror ak-
tında həlak olan 8 nəfərdən 2-si 
Türkiyə, 4-ü Fransa, 1-i ABŞ, 1-i 
isə İsveç vətəndaşı idi. Terror za-
manı 55 nəfər də yaralanmışdı. 
Karapetyan istintaqa ifadəsin-
də hadisəni törətdiyini boynuna 
alaraq, əslində, əsas məqsədin 
bombanı təyyarənin içində part-
latmaq olduğunu etiraf etmişdi. 
Törətdiyi cinayətə görə Fransa 
məhkəməsi onu ömürlük həbs 
etsə də, 2001-ci ildə Karapetyan 
Ermənistana ekstradisiya olunur. 
Burada qəhrəman kimi qarşıla-
nan terrorçu Ermənistanın ovaxt-
kı baş naziri Andranik Marqaryan 
tərəfindən qəbul edilir, mənzil və 
işlə təmin olunur. Bu, bir daha 
onu göstərir ki, qanlı terror törə-
dən insanın Ermənistanda qəh-
rəmanlaşdırılması adi haldır. Bu, 
Ermənistanda terrorizmin döv-
lət səviyyəsində dəstəkləndiyini 
göstərən çoxsaylı faktlardan bi-
ridir.
Bütün bunlar bir daha sübut etdi 
ki, Paşinyan beynəlxalq səviyyəli 
tədbirdə Azərbaycan Prezidenti-
nin tarixi həqiqətə əsaslanan tu-
tarlı faktları qarşısında növbəti 
dəfə mat vəziyyətinə düşdü və 
özünü biabır etdi. Bu isə bütün 
hallarda istənilən bir hökumət 
başçısı üçün arzuolunan vəziyyət 
deyil.

Baş Nazir Əli Əsədov Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran 
şəhərləri və Abşeron, Yevlax, 
Cəlilabad, Masallı rayonları 
üzrə 190 manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi 
haqqında Qərar imzalayıb. Bu 
barədə Nazirlər Kabinetindən 
məlumat verilib.
Qərara görə, Nazirlər Kabine-
tinin 2020-ci il 7 aprel tarixli 
127 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyası dövrün-
də xüsusi karantin rejiminin 
tətbiq olunması ilə əlaqədar 
işsiz kimi qeydiyyatda olan 
şəxslərə birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi şərtləri və qayda-
sı”na əsasən Bakı, Sumqayıt, 
Gəncə, Lənkəran şəhərləri və 
Abşeron, Yevlax, Cəlilabad, 
Masallı rayonları üzrə 190 
manat məbləğində birdəfəlik 
ödəməni almış şəxslərə mü-
vafiq qaydalara uyğun olaraq 

təkrar yoxlama keçirildikdən 
sonra 190 manat məbləğində 
ödəmənin verilməsi birdəfəlik 
şəkildə həyata keçiriləcək.

Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyi və Maliyyə 
Nazirliyi bu Qərardan irəli 
gələn məsələləri həll edəcək.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun 
olaraq Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi Təd-
birlər Planı əsasında ölkəmizdə pandemiya ilə 
əlaqədar 4,8 milyon vətəndaşı əhatə edən məş-
ğulluğa və sosial rifaha dəstək tədbirləri həya-
ta keçirilib. Bu çərçivədə işsizlərdən və xüsusi 
karantin rejiminə görə işini itirən qeyri-formal 
çalışan şəxslərdən ibarət aztəminatlılara ap-
rel-may aylarında aylıq 190 manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi proqramı icra 
olunub. Həmçinin işsizlikdən sığorta ödənişi-
nin müddəti bitmiş işsiz şəxslərə, ünvanlı döv-
lət sosial yardımının verilmə müddəti bitən-
lərə, peşə hazırlığı prosesində fasilə yaranmış 
kursların müdavimlərinə, əlillik müddəti başa 
çatan əlilliyi olan şəxslərə, o cümlədən sağ-

lamlıq imkanları məhdud uşaqlara müvafiq 
ödənişlərin verilməsi müddətinin uzadılması 
təmin edilib. Azərbaycan dövlətinin pandemi-
ya dövründə öz vətəndaşlarına ardıcıl sosial 
dəstəyinin davamı olaraq Nazirlər Kabineti 23 
iyun 2020-ci il tarixli daha bir Qərar qəbul edib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi-
nin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya 
şöbəsindən bildiriblər ki, Qərara əsasən Bakı, 
Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşe-
ron, Yevlax, Cəlilabad, Masallı rayonları üzrə 
190 manat məbləğində birdəfəlik ödəməni al-
mış şəxslərə eyni məbləğdə ödəmənin verilmə-
si birdəfəlik şəkildə həyata keçiriləcək. Ödəmə 
həmin şəxslərin banklar tərəfindən təqdim 
edilmiş bank kartlarına köçürüləcək.

Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 

Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə Abasova Adilə Ziyat qızı və Quliyev Təlatüm 
Əliövsət oğlu 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni, Fərəcov Fazil Salman oğlu 3-cü 
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişlər.

Təbrik edirik!
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Hər bir xalqın elmi, mənəvi, 
intellektual potensialının for-
malaşması və inkişafında onun 
ziyalıları, alimləri müstəsna 
dərəcədə aparıcı rola malik 
olurlar. Belə ziyalı alimlərdən 
biri də iqtisad elmləri dokto-
ru, professor, AMEA-nın həqiqi 
üzvü, Milli Məclisin deputa-
tı, ictimai-siyasi xadim Ziyad 
Əliabbas oğlu Səmədzadədir. 
Bu günlərdə görkəmli iqtisadçı 
alimin 80 yaşı tamam olur. 
Akademik Z.Ə.Səmədzadə 
1940-cı ilin iyun ayının 25-də 
Bakı şəhərində anadan olmuş-
dur. Orta məktəbi bitirdikdən 
sonra 1961-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna 
daxil olmuş, 1961-ci ildə Azər-
baycan Dövlət Universitetinin 
İqtisad fakültəsini fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmiş, 1965-ci 
ildə namizədlik, 1971-ci ildə 
- 31 yaşında doktorluq disser-
tasiyası müdafiə etmiş, 1977-
ci ildə isə professor elmi adını 
almışdır. Görkəmli iqtisadçı 
alim Ziyad müəllim 1980-ci ildə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvü, 1989-cu 
ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 
Respublikamızın ictimaiyyə-
ti onu böyük alim və praktik 
iqtisadçı, bacarıqlı təşkilatçı, 
qabaqcıl dünya təcrübəsinə və 
milli reallıqlara əsaslanan, müa-
sir, mütərəqqi iqtisadi ideyala-
rın daşıyıcısı və fəal tədqiqatçısı 
kimi tanıyır. Onun milli iqtisa-
diyyatın inkişafı, səmərəliliyi, 
strukturu, təhlükəsizliyi, təkrar 
istehsalın sürət və proporsi-
yaları, məşgulluq, demoqrafik 
proseslərə həsr olunmuş fun-
damental tədqiqatları, monoq-
rafiyaları, iqtisadi proseslərin 
konkret istiqamətlərinə həsr 
edilmiş çoxsaylı təhriri mə-
ruzələri Azərbaycanda bir sıra 
istiqamətlər üzrə elmi-iqtisadi 
məktəbin əsaslarını yaratdı. 
Akademik Z.Səmədzadənin el-
mi tədqiqatları respublikamı-
zın iqtisadi və sosial inkişafı ilə 
bağlı nəzəri və praktiki prob-
lemlərin işlənməsi baxımından 
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 
Bir qayda olaraq Ziyad müəl-
limin elmi araşdırmaları dərin 
sistemli təhlilə, nəzəri və prak-
tiki məsələlərin vəhdət halında 
həllinə əsaslanır, problemlərin 
cəsarətli qoyuluşu və orijinallığı 
ilə seçilir. 
Ötən əsrin 60-cı illərində 
Z.Səmədzadə əslində keçmiş 
SSRİ dövründə heç bir alim 
tərəfindən öyrənilməmiş bir 
problemi araşdırmağa başla-
yanda respublikada iqtisadi 
inkişaf və əmək məhsuldar-
lığının artım sürəti aşağı idi, 
əmək ehtiyatlarında qeyri-qə-
naətbəxş vəziyyət yaranmışdı. 
Əvvəlcə Respublikada Elm lər 
Akademiyasının Rəya sət Heyə-
ti və Azərbaycan Dövlət Plan 
Komitəsi, daha sonra – 1969-cu 
ildə SSRİ Dövlət Elm və Texni-
ka Komitəsi Z.Səmədzadənin 
bu problem barədə təşəbbü-
sünü dəstəklədilər. Onun elmi 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan EA 
İqtisadiyyat İnstitutunda əmək 
məhsuldarlığı probleminə dair 
xalq təsərrüfatının strukturu və 
təkrar istehsal proporsiyaları ilə 
sıx qarşılıqlı əlaqədə intensiv tə-
dqiqatlar aparılmağa başlanıldı. 
Mahiyyətcə respublikada iqti-
sadiyyat elminin yeni istiqaməti 
yaranmaqda idi. Z.Səmədza-
dənin doktorluq dissertasiyası 
“Əmək məhsuldarlığı və əhali-
nin məşğulluq strukturu prob-
lemləri” mövzusuna həsr 
edilmişdi. Bu təd qiqat Sovet 
İttifaqında əmək məhsuldarlığı 
problemlərinin kompleks halda 

nəzərdən keçirildiyi ilk sanbal-
lı elmi iş idi. Keçmiş İttifaqda 
və xaricdə görkəmli alim kimi 
tanınan prof. M.J.Sonin yazırdı 
ki, bu problemləri küll halında, 
nəzəri cəhətdən birinci olaraq 
Z.Səmədzadə təhlil etmişdir. 
Z.Səmədzadə ilk dəfə olaraq 
respublika sənayesini səciy-
yələndirən materiallar əsasında 
əməyin səmərəliliyi göstəricilə-
rini xalis məhsula görə hesab-
lamış və konkret elmi nəticələr 
almışdı. Çox böyük həcmdə sta-
tistik informasiya və sənayenin, 
demək olar ki, bütün sahələ-
rinin, konkret müəssisələrin 
məlumatları əsasında, gərgin 
zəhmət bahasına görülmüş bu 
iş İttifaq alimləri, Respublika 
Dövlət Plan Komitəsi tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmişdi. 
Perspektiv araşdırmalar, səna-
yenin inkişafında yeni meyil-
lər axtarışı, elmi fəaliyyət üçün 
yeni ideyalar irəli sürən konsep-
siyaların yaradıcı şəkildə araş-
dırılması, tənqidi mövqedən 
təhlil edilməsi və məsələyə qey-
ri-standart yanaşılması alimə 
imkan verdi ki, maddi istehsal 
sahəsinin hüdudları, cəmiyyə-
tin tərəqqisində qeyri-istehsal 
sa hələrinin ikinci dərəcəli rol 
oynaması barədə şüurlarda kök 
salmış təsəvvürlərdən imtina 
etməyin zəruri olması haqqın-
da orijinal nəticələr əldə etsin. 
Z.Səmədzadə hələ 50 il bundan 
əvvəl qeyri-istehsal sahəsinin 
strukturunun yaxşılaşdırılma-
sını qanunauyğun bir hal və 
respublikanın tərəqqisi amili 
hesab edirdi. Bütövlükdə Azər-
baycanın xalq təsərrüfatında 
əmək məhsuldarlığının dina-
mika və səviyyəsi, onun əsas 
amillərinin sistemli təhlili, iqti-
sadiyyatda struktur irəliləyiş-
ləri ilə qarşılıqlı əlaqənin dərin 
təhlili, iqtisadi tərəqqi faktorları 
barədə dolğun elmi konsepsiya-
nın formalaşması məsələləri də 
Z.Səmədzadənin fəaliyyəti ilə 
bağlıdır.
Alimin əhalinin məşğulluq 
struk turu və iqtisadi inkişaf prob-
lemlərinə dair orijinal araş dır-
malarında professor M.M.Allah-
verdiyevin böyük rol oyna ması 

demoqrafiya və əmək eh tiyatları 
elmi məktəbinin inki şafına 
kömək etmiş, yeni təd qiqat is-
tiqamətlərinin, o cüm lədən iq-
tisadi tərəqqi ilə məş ğulluğun 
strukturu, əmək ehtiyatlarının 
sahə və ərazi proporsiyaları, ur-
banizasiya, aqrar sektorda əmək 
məhsuldarlığı problemləri ara-
sında qarşılıqlı əlaqələrin tədqiq 
edil məsi zərurətini əsaslandır-
mışdır. Bütün bu mürəkkəb as-
pektli problemlər üzrə alimin 
əldə etdiyi cəsarətli və orijinal 
nəticələr yüksək elmi təfəkkürə, 
zəngin faktiki materiala, elmi 
analiz üçün əslində əlçatmaz 
olan bütün müttəfiq respublika-
ların milli gəlir, əmək resursları 
balansının müqayisəli təhlilinə 
əsaslanırdı. Alim mərkəzi iqti-
sadi orqanların diqqətini ona 
cəlb edirdi ki, respublikada iq-
tisadi vəziyyətin qiymətləndi-
rilməsi reallıqdan uzaq olduğu 
kimi, milli gəlirin artımına təsir 
edən intensiv və ekstentiv amil-
lər barədə də həmin orqanların 
mövqeyi yanlışdır.
1973-cü ildə Ziyаd müəllimin, 
zənnimizcə, bu gün də əmə-
li və еlmi əhəmiyyətini аzаlt-
mаyаn «хidməti istifаdə üçün» 
qrifi ilə «Əmək məhsuldаrlığı 
və iqtisаdi inkişаfın хаlq təsər-
rüfаtı prоpоrsiyаlаrının аktuаl 
prоblеmləri» və «Əmək məh-
suldаrlığı və iqtisаdi inkişа-
fın prоpоrsiyаlаrının rеgiоnаl 
prоblеmləri» аdlı iki təhruri 
məruzəsi çаpdаn çıхdı. Bu təh-
ruri məruzələrində müəllif 
Аzər bаycаndа iqtisаdi inkişаfın 
mövcud vəziyyətini sistеmli təh-
lil еtmək və dəyərləndirməklə 
pеrspеktiv dövrə tətbiqən оnun 
inkişаf strаtеgiyаsının priо-
ritеtlərini, хаlq təsərrüfаtı prоpоr-
siyаlаrının оptimаllığını və bü-
tünlükdə, sоsiаl-iqtisаdi inkişаfın 
priоritеtlərinin kоn sеp tuаl əsаs-
lаrını müəyyənləşdirmişdir. 
Ziyаd müəllim həmin illərdə 
zəngin kоnkrеt mаtеriаllаr əsа-
sındа kеçmiş SSRİ-nin müttəfiq 
rеspublikаlаrındа аdаmbаşınа 
düşən milli gəlirin səviyyəsini, 
оnun аrtım sürətini İttifаq sə-
viyyəsi ilə qаrşılıqlı əlаqədə və 
müqаyisədə təhlil еdərək, yахın 

gələcək üçün rеspublikаmızdа 
iqtisаdi inkişаfın təmin еdilmə-
sinin bаşlıcа əməli prоblеmlə-
rinin həllinin imkаn və yоllаrı-
nı müəyyənləşdirərək, elmi və 
əməli cəhətdən əsаslаndırdı. 
ХХ əsrin 70-ci illərində kеçmiş 
SSRİ məkаnındа еlmi-tехniki 
tərəqqinin sürətləndirilməsi 
əsаsındа iqtisаdiyyаtın inkişаf 
еtdirilməsi mühüm bir vəzifə 
kimi qаrşıyа qоyuldu. Bu döv-
rdə Ziyаd müəllimin rəhbərli-
yi və müəllifliyi ilə 1972-ci ildə 
«Еlmi-tехniki tərəqqi və ictimаi 
istеhsаlın səmərəliliyi» аdlı (bir-
gə yazılmış) kitab çаpdаn çıхdı. 
Bu kitаbdа Аzərbаycаndа iqtisа-
di inkişаfın intеnsiv inkişаfı zə-
rurəti əsаslаndırılmаqlа yа nаşı, 
хüsusi vurğulаndı ki, hər bir rеs-
publikа, о cümlədən Аzər bаycаn 
fərqli təbii, əmək və mаtеriаl 
еhtiyаtlаrı bаlаnsınа mаlik оlur. 
Bеlə bir şərаitdə хаlq təsərrüfа-
tının mövcud strukturundаn 
аsılı оlаrаq, fərqli intеnsiv in-
kişаf tipinə əsaslanmaqla, о, 
milli iqtisаdiyyаtın pеrspеktiv 
bахımındаn dinamik, səmərəli 
və tаrаzlı inkişаfınа səbəb оlmа-
lıdır. Оnа görə də Ziyаd müəl-
lim müttəfiq rеspublikаlаr-
dа səmərəlilik göstəricilərini 
dəyərləndirərkən hökmən fоnd, 
mаtеriаl və əmək tutumunun 
«sоn hədd» аrtım göstəricilərin-
dən qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda 
istifаdə оlunmаsını zəruri hesab 
edirdi. Bu mеtоdоlоji yаnаşmа 
ХХ əsrin 90-cı illərində bir çох 
MDB ölkələrində gеniş istifаdə 
оlunmаğа bаşlаndı.
Ümumən, Ziyаd müəllim 1970-
1974-cü illərdə аpаrdı ğı elmi tə-
dqiqаtlаrа görə SSRİ və respub-
lika səviyyəsin də mükаfаtlarа 
lа yiq görülmüş dür. 1975-ci ildə 
Mоskvаdа nəşr edilən «Дер-
знавенная мо лодость» kitа-
bındа dünyа miqyаslı məşhur 
SSRİ аlimləri - аkаdеmik Е.Vе-
liхоv və M.Pеtrоvla yаnаşı, Ziyаd 
müəl limin apardığı tədqiqаtlаrın 
əhəmiyyəti və aktuallığı hаq-
qındа böyük bir yаzı da dərc 
оlunmuşdur.
Həmin illərdə Ziyаd müəlli-
min rəhbəri оlduğu AMEA İq-
tisadiyyat İnstitutunun «Хаlq 

təsərrüfаtının inkişаf sürəti və 
prоpоrsiyаlаr» şöbəsi SSRİ Еlm 
və Tехnikа Kоmitəsinin mаliy-
yələşdirməsi əsаsındа SSRİ ЕА-
nın İqtisаdiyyаt İnstitutu, SSRİ 
Dövlət Plаn Kоmitəsinin Еlmi 
Tədqiqаt İqtisаdiyyаt İnstitutu 
və Gürcüstаn SSRİ ЕА-nın İqti-
sаdiyyаt İnstitutu ilə birgə «Milli 
gəlirin təkrаr istеhsаlı» mövzusu 
üzrə çох ciddi tədqiqаtlаr аpаr-
mışlаr. 
Аkаdеmik Səmədzadə еlmi tə-
dqiqаtlаrındа dаim uzаqgörən-
liklə bеlə bir prinsipiаl müddəа-
nı əsаs götürürdü ki, ölkəmizin 
mаlik оlduğu rеsurslаr bаlаnsı, 
оndаn istifаdə dərəcəsi, еlmi-tех-
niki tərəqqinin mövcud inkişаfı 
səviyyəsində yахın pеrspеktivdə 
hərəkətə gətirilə bilən pоtеnsiаl 
nəzərə аlınаrаq Azərbaycanın 
iqtisаdi inkişаf strategiyasının 
müəyyənləşdirilməsinə belə ya-
naşma bu gün də aktualdır.
Dоğrudur, ötən əsrin 70-ci il-
lərində Аzərbаycаndа həyаtа 
kеçirilən tədbirlər nəticəsində 
sonradan iqtisаdi inkişаfın аr-
tım sürəti İttifаq səviyyəsindən 
хеyli yüksək оlmuşdur. Bunun-
lа yаnаşı, bu illərdə iqtisаdiy-
yаtın strukturundа bаş vеrən 
dəyişikliklər dаhа çох iqtisаdi 
аrtımın kəmiyyətcə sürətinin 
təmin оlunmаsınа istiqаmət-
lənmişdi. Bеlə bir şərаitdə iq-
tisаdiyyаtın strukturundа bаş 
vеrən dəyişikliklərin bütünlük-
də ictimаi istеhsаlın səmərəli-
liyinin аrtırılmаsı bахımındаn 
аrаşdırılmаsı müstəsnа əhəmiy-
yət kəsb еdirdi. 
Onun «İctimаi istеhsаlın quru-
luşu və səmərəliliyi” (rus dilin-
də) аdlı mоnоqrаfiyаsı xüsusi 
qeyd olunmalıdır. Ziyаd müəl-
lim ötən əsrin 70-80-ci illərində 
milli gəlirin yığım və istеhlаk 
fоndunа bölgü nisbətlərini və 
оnlаrın hər birinin dахili qurulu-
şunu kоnkrеt təhlil еdərək bеlə 
bir qənаətə gəlirdi ki, istеhlаk 
və yığım fоndunun ilk bахışdаn 
qənаətbəхş görünən nisbətlə-
ri bir çох hаllаrdа rеspublikа-
mızın əsаslı iqtisаdi mаrаq və 
mənаfеləri bахımındаn əslində 
о dərəcədə də əlvеrişli dеyildir. 
Ümumiyyətlə, Ziyаd müəllimin 

1970-1990-cı illərdə аpаrdığı 
tədqiqаt işlərini qiymətləndir-
məyə cəhd еtsək qеyd еtməliyik 
ki, о, rеspublikаmızın həmin il-
lərdəki mövcud sоsiаl-iqtisаdi 
inkişаfını sаdəcə оlаrаq аmillər 
üzrə təhlil еtmir, еyni zаmаndа, 
dünyаdа bаş vеrən mütərəqqi 
mеyillərlə yаnаşı, Аzərbаycаn 
rеаllığını da nəzərə аlаrаq, kеç-
miş SSRİ dахilində ölkəmizin 
kоnkrеt sоsiаl-iqtisаdi inkişа-
fının kоnsеptuаl əsаslаrını fоr-
mаlаşdırmışdır. 
Bu bахımdаn оnun 1988-ci ildə 
çаpdаn çıхmış «Аzərbаycаn 
SSR-in iqtisаdi müstəqilliyi 
və оnun təsərrüfаt hеsаbınа 
və özünü mаliyyələşdirməyə 
kеçməsi hаqqındа», «Аzərbаy-
cаn SSR-in iqtisаdi müstəqil-
liyi hаqqındа» fundаmеntаl 
məqаlələrində və Аzərbаycаnın 
iqtisаdi müstəqillik kоnsеpsiyа-
sı bаrədə Аzərbаycаn SSR-in Аli 
Sоvеtinin sеssiyаsındа (1989-cu 
ildə) məruzəsində irəli sürülən 
prоblеmlər və оnlаrın konkret 
həlli yоllаrı işdə göstərilir.
Аkаdеmik Ziyаd Səmədzа-
də 1990-2000-ci illərdə dünyа 
təc rübəsini və milli rеаllıqlаrı 
nəzərə аlаrаq, çох zəngin kоn-
krеt mаtеriаllаr əsаsındа sis-
tеmli tədqiqаt işləri аpаrаrаq, 
ölkəmizdə iqtisаdi аrtımı təmin 
еdən pоtеnsiаlı, аmil və imkаn-
lаrı, iqtisаdiyyаtın strukturu-
nun təkmilləşdirilməsinin priо-
ritеtlərini, milli iqtisаdiyyаtın 
rəqаbətqаbiliyyətliliyinin səviy-
yəsini еlmi-mеtоdоlоji cəhət-
dən əsаslаndırmışdır. Bununlа 
yаnаşı, оnun «Ümumbəşəri 
prоblеmlər və Аzərbаycаn», 
«Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtı 
ХХ əsrdə: inkişаf mərhələləri, 
prоblеmlər» «ХХI əsrin birin-
ci оnilliyində iqtisаdi inkişа-
fın kоnsеpsiyаlаrı hаqqındа 
düşüncələr» аdlı məqаlələri 
Аzərbаycаnın iqtisаd еlmində 
mühüm bir hаdisə kimi qiy-
mətləndirilməlidir. Ziyаd müəl-
lim bеlə hеsаb еdir ki, ХХ əsrin 
sоn qərinəsində Аzərbаycаn 
iqtisаdiyyаtındа iqtisаdi аrtı-
mın təmin еdilməsinin dəyər-
ləndirilməsi və köhnə iqtisаdi 
sistеm dахilində rеаllаşdırılmа-
sı mümkün оlmаyаn pоtеnsiа-
lı yеnidən qiymətləndirmək, 
müstəqillik illərindəki iqtisаdi 
inkişаf kоnsеpsiyаsının işlənib 
hаzırlаnmаsını оbyеktiv zə-
rurətə çеvirdi.
Аlimin fikrincə, ХХI əsrin аs-
tаnаsındа iqtisаdi inkişаf mə-
sələlərinə yеni bахışlаrın fоr-
mаlаşmаsı istiqаmətində də 
böyük işlər görülməlidir. Bu 
gün еlə bir vəziyyət yаrаnmış-
dır ki, hеç bir dövlət düzgün 
iqtisadi siyasət yeritmədən sа-
bit inkişаf еdə bilməz. Оnа görə 
də bu sаhədəki bоşluqlаrı dоl-
durmаq, priоritеt istiqаmətləri 
indidən müəyyən еtmək bizə 
nisbətən ucuz bаşа gələ bilər və 
аğrılı nəticələri хеyli yumşаldаr. 
Аkаdеmik Z.Səmədzаdə «ХХI 
əsrin birinci оnilliyində iqtisаdi 
inkişаfın kоnsеpsiyаlаrı hаqqın-
dа düşüncələr» аdlı məqаləsin-
də еlmi uzаqgörənliklə yаzırdı: 
«ХХI əsr cəmiyyətin inkişаfındа 
insаn аmilinin rоlunun müqа-
yisəеdilməz dərəcədə аrtmаsı 
ilə хаrаktеrizə еdiləcəkdir. İntеl-
lеktuаl pоtеnsiаlа, intеllеktuаl 
mülkiyyətə tələb əhəmiyyətli 
dərəcədə аrtаcаq, infоrmаsiyа 
sаhəsində ХХ əsrin ikinci yаrı-
sındа bаş vеrən inqilаbi dəyi-
şikliklər dаhа dа dərinləşəcək, 
infоrmаsiyа bir çох dövlətlərin, 
sözün əsl mənаsındа, strаtеji 
rеsursunа çеvriləcəkdir. Еlm, 
еlmi-tехniki pоtеnsiаldаn is-
tifаdənin sərhədləri хеyli gеniş-
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lənəcək, dünyаdа gеdən infоr-
mаsiyа prоsеsləri kоntеkstində 
еlmi-tехniki əməkdаşlıq sо-
siаl-iqtisаdi tərəqqinin mühüm 
аmili kimi çıхış еdəcəkdir.»
Ziyаd müəllimin «Ümumbəşə-
ri prоblеmlər və Аzərbаycаn 
iqtisаdiyyаtı ХХ əsrdə: inkişаf 
mərhələləri, prоblеmlər» аdlı 
digər məqаləsində yеni tехnоlо-
giyаlаrın qlоbаl istеhsаl prоsеs-
lərində iştirаkı, rəqаbət şərаiti, 
iхrаc qiymətləri və iхrаcdаn 
əldə оlunаn gəlir, insаn kаpitа-
lının bеynəlхаlq ахını istiqаmə-
ti, hаbеlə dаvаmlı iqtisаdi аrtı-
mın və rəqаbət qаbiliyyətinin 
uzunmüddətli nəticələri nəzərə 
аlınаrаq dаvаmlı inkişаfın mаd-
di bаzаsının yаrаdılmаsı, təbii 
rеsurslаrdаn səmərəsiz istifа-
də ilə bаğlı nеqаtiv mеyilləri 
аrаdаn qаldırmаq üçün оnun 
mümkün оlа bilən təkrаr istеh-
sаlının və аltеrnаtiv rеsurslаr-
dаn istifаdə imkаnlаrının iq-
tisаdi cəhətdən əsаslаndırılmаsı 
zərurəti хüsusi qеyd оlunur. 
Akademik Z.Səmədzadə həm-
karları ilə birlikdə bütövlükdə 
SSRİ və digər müttəfiq respub-
likalar üzrə külli miqdarda 
müqayisəli materialların təhlili 
əsasında belə qənaətə gəlmişdir 
ki, respublikamızın ərazisində 
“istehsal olunmuş” və “istehlak 
olunmuş” milli gəlirin arasında 
olan əsassız fərqlər daha çox 
ayrı-ayrı respublikaların iqtisa-
diyyatının müxtəlif strukturda 
olmasından və həmin sahələrdə 
yaradılan məhsul və xidmət-
lərin qiymətinin formalaşma-
sındakı qüsurlardan irəli gəlir. 
Bu isə Azərbaycanda istehlak 
olunan milli gəlirin daha çox az 
olmasına səbəb olmuşdur ki, o 
da əhalinin həyat səviyyəsində, 
respublikamızda adambaşına 
düşən nominal və real gəlirlərin 

az olmasında öz əksini tapmışdır. 
Аkаdеmik Z.Səmədzаdə еlmi- 
mеtоdоlоji tədqiqаtlаrlа yаnаşı, 
ölkənin аktuаl sоsiаl-iqtisаdi 
prоblеmlərinin həllinə yönəl-
miş kоnkrеt məqsədli inkişаf 
prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsındа 
fəаl iştirаk еtmişdir. Bеlə ki, аli-
min еlmi rəhbərliyi və bilаvаsitə 
iştirаkı ilə «Dеmоqrаfik inkişаf 
və əmək еhtiyаtlаrındаn istifа-
də», «Mаtеriаl tutumu», «Еnеr-
ji tutumu» və digər məqsədli 
prоqrаmlаr hаzırlаnmışdır. 
Akademik Z.Səmədzadənin tə-
dqiqatlarında belə bir xarakterik 
cəhəti qeyd etmək istərdik ki, 
ulu öndər Heydər Əliyev və bu 
gün ölkə Prеzidеnti İlhаm Əliyеv 
tərəfindən uğurlа həyаtа kеçi-
rilən iqtisаdi strаtеgiyа və оnun 
rеаllаşmа mехаnizmləri bu bö-
yük alimin bütün еlmi tədqiqаt-
lаrının аnа хəttini təşkil еdir. 
İctimaiyyət tərəfindən akade-
mik Z.Səmədzadənin yara dı cı-
lığının şah əsəri kimi qiymət-
ləndirilən, ulu öndər Heydər 
Əliyevin əziz xatirəsinə həsr 
olunmuş “Böyük yolun mər-
hələləri” (2004-cü il) adlı iri-
həcmli monoqrafiya (rus dilin-
də) öz elmi tutumu, məntiqi 
və şərh üslubuna görə müstəs-
na dərəcədə nəzəri və əməli 
əhəmiyyətə malikdir. Bu fun-
damental əsərdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişaf mər-
hələləri, spesifik cəhətləri, ümu-
mi qanunauyğunluqları dərin 
və sistemli təhlil edilir, onun 
perspektiv inkişafının konsep-
tual əsasları tədqiq olunur. Bu 
kitabda irəli sürülən bir çox 
müddəaları və gəlinən nəticələ-
ri əslində Azərbaycanın iqtisa-
di inkişaf problemləri üzrə əsl 
ensiklopedik, fundamental bir 
əsər kimi dəyərləndirmək olar. 
Ziyad müəllimin apardığı elmi 

tədqiqatlarda Azərbaycan dünya 
təsərrüfat sisteminin tərkib his-
səsi kimi nəzərdən keçirilir. O, 
Azərbaycan iqtisadiyyatını qlo-
bal, ümumdünya miqyaslı iqti-
sadi inkişaf kontekstində tədqiq 
edir. Eyni zamanda, haqlı olaraq 
o, belə bir qənaətə gəlir ki, qobal-
laşma və ümumdünya inteqrasi-
ya proseslərinin dərinləşməsi şə-
raitində gənc, müstəqil dövlətin 
milli dövlətçilik mənafelərinin, 
onun iqtisadi təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi çox böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Bununla bağlı 
hələ 25 il bundan əvvəl ölkənin 
milli iqtisadi modelinin forma-
laşmasında iqtisadi təhlükəsiz-
lik problemlərinin nəzərə alın-
masını xüsusi vurğulayırdı. 
XXI əsrin 20 ilə yaxın dövrü 
ərzində Azərbaycanın sosial- 
iqtisadi inkişaf dinamikası onu 
deməyə əsas verir ki, müs tə qil 
dövlətimiz özünün inkişaf stra-
tegiyasını, məqsəd və vəzifələ-
rini dəqiq müəyyənləşdirmiş, 
davamlı inkişafın tələblərinə uy-
ğun, yaşayış səviyyəsini təmin 
etməyə imkan verən, özünəməx-
sus, unikal inkişaf modelini for-
malaşdırmışdır. 
Cənab Prezident İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, “Biz neft gə-
lirlərindən səmərəli istifadə et-
məklə iqtisadiyyatımızı böyük 
dərəcədə şaxələndirə bilmişik 
və Azərbaycanda iqtisadi artım 
sürəti bunun bariz nümunəsi-
dir. Ona görə də biz beynəlxalq 
iqtisadi əməkdaşlıq məsələlə-
rinə həmişə öz mövqeyimizdən 
yanaşırıq.” XX əsrin sonunda 
Azərbaycanın müstəqil dövlətə, 
eyni vaxtda, onun qloballaşan 
dünya təsərrüfat sisteminin bir 
subyektinə çevrilməsi ölkəmi-
zin iqtisadçı alimləri qarşısında 
qabaqcıl dünya təcrübəsini və 
milli reallıqları nəzərə alaraq 

optimal inkişaf modelinin seçil-
məsini, onun konseptual əsas-
larının müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı ciddi tədqiqatların aparıl-
masını obyektiv zərurətə çevir-
di. Bu baxımdan Ziyad müəlli-
min “Dünya iqtisadiyyatı: Çin 
iqtisadi möcüzəsi” (2001-ci il), 
“Çin qlobal dünya iqtisadiy-
yatında” (2009-cu il), «Kитай 
в глобальной мировой эко-
номике» (2010-cu il) monoqra-
fiyaları çox böyük elmi və əməli 
əhəmiyyətə malik əsərlər kimi 
qiymətləndirilməlidir. Xüsusilə 
vurğulamaq istərdik ki, akade-
mik Səmədzadənin bu tədqiqat-
ları Çində, çoxsaylı Avropa-A-
siya ölkələrində, habelə MDB 
məkanında çox yüksək qiymət-
ləndirilmişdir. 
Bu kitablar silsiləsi oxucular-
da, elmi ictimaiyyətdə, dün-
ya iqtisadiyyatını öyrənmək 
istə yən tədqiqatçılar arasında 
çox böyük maraq doğurdu. Bu 
təd qiqatlar, eyni zamanda, ke-
çid dövrünü adlayan, dünyəvi 
dövlətə çevrilmiş Azərbaycan 
iqtisadiyyatının daha modern 
əsaslarda davamlı inkişafını 
təmin etmək və möhkəmlən-
dirmək üçün beynəlxalq təcrü-
bədən hərtərəfli faydalanmaq 
zərurətindən irəli gəlmişdir. Çi-
nin unikal iqtisadi inkişaf mo-
deli haqqında yazılmış bu əsər, 
eyni zamanda, Azərbaycanla 
Çin arasında dostluq və qarşı-
lıqlı iqtisadi əlaqələrin inkişafı-
na öz müsbət təsirini bu gün də 
göstərməkdədir. 
Onu da xüsusi vurğulamaq la-
zımdır ki, Çinin iqtisadi inkişaf 
modeli, mahiyyəti, perspektiv-
ləri və onun ölkəmizdə tətbiqi 
məsələlərini araşdırarkən müəl-
lif klassik, neoklassik, keynsçilik, 
yeni keynsçilik elmi istiqamətlə-
rinə uyğun olaraq, ölkəmizdə 

sosial-iqtisadi proseslərin tən-
zimlənməsi və onun dinamik 
inkişafı ilə bağlı imkanları aş-
kara çıxararaq dəyərləndirmiş-
dir. Tədqiqatdan belə nəticəyə 
gəlmək olur ki, müasir dövrdə 
ölkəmizdə iqtisadi inkişafın qlo-
bal meyilləri nəzərə alınaraq, Çi-
nin iqtisadi modelindən istifadə 
edilməsi məqsədəuyğundur.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti İlhаm Əliyеv 2009-
cu il nоyаbr аyının 2-də Bаkı 
Dövlət Univеrsitеtinin 90 illik 
yubilеyi mərаsimindəki çıхışın-
dа ölkəmizin iqtisаdiyyаtın dа 
kеçid dövrünün bаşа çаtdığını 
bəyan etdi. Bunа əsаslаnаrаq 
2010-cu ildə аkаdеmik Ziyаd 
Səmədzаdənin bilavasitə təş-
kilat çılığı və bаş rеdаktоrluğu 
ilə «Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtın-
dа kеçid dövrünün bаşа çаt-
mаsı: təhlil və nəticələr. Milli 
inkişаf mоdеlinin fоrmаlаşmаsı 
prоblеmləri» mövzusundа rеs-
publikа еlmi-prаktiki kоnfrаn-
sının mаtеriаllаrı külliyyаt ha-
lında çаp оlundu. 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, sоn 16 
ildə sоsiаl-iqtisаdi inkişаfdа əldə 
оlunаn nаiliyyətlər, yаrаdılmış 
еlmi-tехniki və kаdr pоtеnsiаlı, 
hаbеlə bаzаr münаsi bətlərinin 
yеtkinlik dərəcəsi ölkəmizə yахın 
gələcək üçün iqtisаdi inkişаf 
kоnsеpsiyаsının pаrаdiqmаsı-
nı və priоritеtlərini yеni müstə-
viyə kеçirməyə imkаn vеrdi. 
Bu prоblеmləri əməli cəhətdən 
həyаtа kеçirmək üçün 2016-cı 
ildə ölkəmizdə «Milli iqtisadiy-
yatın perspektivi üzrə Strateji yol 
xəritəsi» qəbul оlundu. Əgər biz 
həmin kоnsеpsiyаnın prinsipiаl 
müddəаlаrını, Аzərbаycаndа 
sоsiаl-iqtisаdi inkişаfın priоritеt-
lərini, о cümlədən milli iqtisа-
diyyаtın təhlükəsizliyinin təmin 
еdilməsi, rəqаbət qаbiliyyətlili-

yinin yüksəldilməsi, ölkəmizin 
dünyа iqtisаdiyyаtınа səmərəli 
qоvuş mаsı, qlоbаllаşаn dünyаdа 
Аzər bаycаnın milli mаrаqlаrı-
nın səmərəli rеаllаşdırılmаsı və 
sаir prоblеmlərlə bаğlı аkаdе-
mik Z.Səmədzаdənin tədqiqаt-
lаrınа diqqət yеtirsək, оnun bu 
kоnsеpsiyаdа irəli sürülən prinsi-
pial müddəаlаrlа nеcə uzlаşdığını 
аydın görərik.  Аkаdеmik Ziyаd 
Səmədzаdə bir аlim, ictimаi-siyаsi 
хаdim və vətəndаş kimi çox хоş-
bəхt insаndır. Çünki оnun təd-
qiqаtlаrındа vахtı ilə irəli sürülən 
prinsipiаl müddəаlаr bu gün Аzər-
bаycаndа uğurlа rеаllаş dırılır. 
Dövlətimiz Ziyаd müəllimin еlmi, 
ictimаi-siyаsi fəаliyyətini həmişə 
yüksək qiymətləndirmişdir.
Ziyad müəllim əqidəsi möhkəm, 
mənəviyyatı saf, davranışı sadə, 
təvəzökar və təmənnasız bir 
insandır. Ömrünün 80-ci ilinə 
qədəm qoyan akademik Ziyad 
müəllim müasir duyum, daha 
böyük həvəs, enerji ilə bu gün 
də müstəqil Azərbaycanımızın 
iqtisadi inkişafına yardımçı ola 
biləcək ciddi tədqiqatlar üzərin-
də işləyir, faydalı tövsiyələr və 
proqramlar hazırlayır, səmərəli 
ictimai fəaliyyət göstərir, ölkə-
mizdə iqtisadi qanunvericiliyin 
normativ-hüquqi bazasının tək-
milləşdirilməsi istiqamətində 
əzmlə çalışır. İnаnırıq ki, Ziyаd 
müəllimin еlmi bilikləri, təcrü-
bəsi, bаcаrığı, təşkilаtçılıq qаbi-
liyyəti və səyləri hələ uzun illər 
müstəqil Аzərbаycаnımızın in-
kişаfınа хidmət еdəcəkdir.

Ə.X.Nuriyev,
AMEA-nın müxbir üzvi, 

professor

M.A.Əhmədov,
ADİU-nun “İqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi” kafedrasının 
müdiri, i.e.d., professor 

Bu ilin yanvar-may aylarında 
TANAP ilə Türkiyəyə 1,6 mil-
yard kubmetr təbii qaz nəql 
olunub.
Energetika Nazirliyindən  
bildirilib ki, istismara verilən-
dən iyunun 1-dək TANAP-la 
Türkiyəyə 5,47 milyard kub-
metr qaz nəql edilib.
Qeyd edək ki, Xəzər dənizi-
nin Azərbaycan sektorunda-
kı “Şahdəniz-2” yatağından 
çıxarılan qazı Türkiyəyə nəql 
edən TANAP boru kəməri 
Türkiyə-Gürcüstan sərhə-
dində Cənubi Qafqaz Boru 
Kəmərinə qoşulub, Türki yə-
Yunanıstan sərhədində isə 
TAP qaz boru kəmərinə birlə-
şib. Avropa İttifaqı üçün prio-
ritet enerji layihələrindən biri 
olan və 3500 kilometrlik Cə-
nub Qaz Dəhlizinin birləşdi-

rici halqasını təşkil edən TA-
NAP-ın Gürcüstan-Türkiyə 
sərhədi-Əskişəhər 56 düym-
lük hissəsinin uzunluğu 1350 
kilometr, Əskişəhər-Türki yə-
Yunanıstan sərhədi boyunca 
48 düymlük hissəsinin uzun-
luğu isə 480 kilometrdir. Mər-
mərə dənizi boyunca isə boru 
kəmərinin diametri 36 düym 
təşkil edir. İki fazada icra olu-
nan layihə çərçivəsində boru 
kəmərinin uzunluğu (19 ki-
lometri Mərmərə dənizindən 
keçməklə) ümumilikdə 1850 
kilometrdir.
TANAP-la Türkiyəyə kom-
mersiya qazının nəqlinə baş-
lanmasının birinci ilində 2 
milyard kubmetr qaz tədarük 
edilib. Ticari əməliyyatların 
ikinci ili cari il iyunun 30-da 
bitəcək və həmin tarixə TA-

NAP-la nəql edilən Azərbay-
can qazının həcmi 6 milyard 
kubmetrə çatacaq. Sonrakı 
dövrdə isə boru kəməri ilə 
ildə 6 milyard kubmetr qaz 
nəql olunacaq. Azərbaycan 
təbii qazını Avropaya nəql 
edəcək və TANAP-a birləş-
dirilən TAP kəmərinə sınaq 
məqsədilə 21,4 milyon kub-
metr qaz vurulub.
Kəmərin mövcud ötürücülük 
qabiliyyəti hazırda 16 mil-
yard kubmetrdir, 2023-cü ildə 
23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 
milyard kubmetrə çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur. İlkin 
mərhələdə TANAP kəməri ilə 
nəql olunacaq 16 milyard ku-
bmetr Azərbaycan qazının 10 
milyard kubmetri Avropaya, 
6 milyard kubmetri isə Tür-
kiyəyə satılacaq.

İstismara veriləndən iyunun 
1-dək “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
və “Şahdəniz” yataqlarından 
537 milyon tondan çox neft 
(kondensatla birlikdə), 295,2 
milyard kubmetr təbii qaz ha-
sil edilib.
Energetika Nazirliyindən  bil-
dirilib ki, bu yataqlardan 538,6 
milyon ton neft (kondensatla 
birlikdə), 82,6 milyard kub-
metr təbii qaz isə ixrac  olunub.

Energetika Nazirliyindən  bil-
dirilib ki, yanvar-may ayların-
da ölkədən 12,6 milyon ton neft 
(kondensatla birlikdə) ixrac 
olunub. Bu, ötən ilin eyni ayla-
rına nisbətən 468 min ton azdır.
Neft-kondensatın 12 milyon 
tonu konsorsium, 569 min tonu 
isə SOCAR üzrə ixrac  olunub.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfin-
dən bu ay üzrə bütün müavinət, təqaüd və kom-
pensasiyaların ödənişi artıq yekunlaşıb. Həmin 
sosial təminat növləri üzrə vəsaitlər müvafiq 
kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına 

köçürülüb. Nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr və 
kommunikasiya şöbəsindən bildiriblər ki, bun-
dan əvvəl - iyunun 15-dək isə cari ayın bütün 
pensiyalarının ödənişi təmin olunub.
Gələn həftə isə bu ay üzrə ünvanlı dövlət sosial 
yardımlarının ödənişi nəzərdə tutulub.
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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
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azərbaycanlı alimlərin xatirəsini funda-
mental tədqiqatlarla, sanballı kitablarla 
əbədiləşdirmək olduqca vacibdir. Çünki 
onlar bu haqqı canları, qanları bahasına 
qazanıblar. Ona görə bir müddət əvvəl 
son on beş ili əhatə edən bir dövr ərzində 
çoxlu sayda arxiv materialları topladım. 
Müharibə illərində çap olunmuş bütün 
qəzetləri gözdən keçirdim. Qəzetlərdəki 
materiallarla tanış olduqca bizim neft-
çilərə, alimlərə onların fədakarlıqlarla 
dolu əməyinə görə qəlbim qürur hissi 
ilə döyünürdü. Fəxr edirəm ki, mənim 
Vətənim - mənim Azərbaycanım o bö-
yük qələbəni qazananların birinci cər-
gəsində dayanır. Pandemiyadan sonra 
təqdimatını keçirəcəyimiz “Azərbaycan 
nefti 1941-1945-ci illərdə” adlı kitab və 
bu məqalədə istifadə etdiyim zəngin ma-
terialları, faktları, rəsmi sənədləri araşdır-
dıqca, bu millətin övladı olaraq xalqımı-
zın tarixi zəfərlərinin fərəh, qürur hissi ilə 
yenidən şahidi oldum. Xalqımız tarixin 
bu çətin, olduqca da sərt sınağı qarşısında 
mətanətlə durdu, geri çəkilmədi. Əksinə, 
qorxu bilmədən düşmənin üstünə şığı-
dı. Ölümü, aclığı, qıtlığı, dözülməz isti, 
ilik donduran soyuqlu günləri dəf edib, 
dözümlülük nümayiş etdirdi. Sivilizasi-
yamızı bu vəbadan xilas etməkdə plane-
timizin bütün tərəqqipərvər qüvvələri ilə 
bir sırada dayandı.
Azərbaycan xalqının Böyük Vətən mü-
haribəsində Qələbənin əldə edilməsinə 
verdiyi töhfələrə dair alimlərimiz Qaraş 
Mədətov, Əhəd Bağırzadə, İsrafil İsrafi-
lov, Azərbaycan Tarix İnstitutu kifayət 
qədər ciddi araşdırmalar aparıblar. Bu 
məqalədə isə əsasən xalqımızın qələ-
bənin qazanılmasına verdiyi iqtisadi 
töhfələrdən bəhs etmək istəyirəm.
Bakıda müharibənin ilk günündən cəb-
həni vaxtlı-vaxtında neft və neft məh-
sulları ilə təmin etmək üzrə aparılan 
işlər daha da genişlənirdi. Neftçilər, sö-
zün əsl mənasında, möcüzələr yaradır-
dı. Nikolay Baybakov Bakı neftçilərinin 
qəhrəmanlığını belə xarakterizə edirdi: 
“Onlar dəbli ayaqqabılarını çıxarıb, 
kirz çəkmələr geydilər. Bəzəkli şlyapa-
larını bir qırağa atıb başlarına qulaqlı, 
ağır papaq keçirdilər... Qadınlar heç bir 
işdən qorxmurdu. Hətta buruq qazma 
işlərində də çalışırdılar!”
Həmin günlərdə Azərbaycan neftçiləri-
nin qarşısında duran ən vacib vəzifələr-
dən biri də neft hasilatının səviyyəsini 
qoruyub saxlamaq idi. 1941-ci ildə kəş-
fiyyat qazma işlərinin həcmi Azərbaycan 
neft sənayesi tarixində özünün ən yük-
sək göstəricisinə - 43 min 274 tona çat-
dırıldı.
Azərbaycan neftçiləri tərəfindən 1941-ci 
ilə aid illik planın vaxtından əvvəl ye-
rinə yetirilməsi barədə Azərbaycan K(b)
P MK və Xalq Komissarları Sovetinin 
verdiyi 1941-ci il 21 dekabr tarixli ra-
portda deyilirdi: “Öz işini hərbi dövrün 
tələblərinə uyğun yenidən quran Sovet 
Azərbaycanının neftçiləri dekabr ayının 
19-da neft və qaz hasilatı üzrə illik planı 
vaxtından qabaq yerinə yetirmişlər”.
Müharibənin birinci ilində mümkünsüz 
görünən bir nəticə əldə olundu. 1941-ci 
ilin yekunlarına görə, Sovet İttifaqı 33 
milyon ton neft hasil etdi. Artım tam 6 
faiz oldu. Ölkənin baş neft rayonu – Bakı 
şəhəri rekord göstərici ilə istehsalı 23,5 
milyon tona çatdırdı.
Azərbaycanın paytaxtı SSRİ-nin Şərq 
rayonlarında “İkinci Bakı”nın yaradıl-
masında olduqca vacib, müstəsna rol oy-
nadı. Azərbaycan neft sənayesinin bütün 
istehsal-texniki və intellektual potensialı 
həmin bölgələrdəki yeni yataqların mə-
nimsənilməsinə səfərbər edildi. Ən qısa 
müddətdə, cəmisi bir neçə həftə ərzində, 
respublikanın neftçıxarma kadr və texni-

ki-istehsal potensialının həlledici hissəsi, 
12 min nəfərdən çox ixtisaslı neftçi kadrı, 
on min tonlarla neft sənayesi avadanlıq-
ları Bakıdan ölkənin Şərqinə yola salındı. 
Bu, sözün əsl mənasında, Azərbaycanın 
neft sənayesinə güclü zərbə idi və uzun 
müddət respublikamızda neft sənayesi-
nin inkişafına təsir etdi.
Bəli, Böyük Qələbəyə neft Bakısının 
töhfəsi əvəzsizdir. Müharibə illərin-
də Sovet İttifaqında hasil olunan neftin 
dörddə üç hissəsi, aviasiya benzini və 
yüksək keyfiyyətli yağların 85-90 faizi 
Azərbaycanın payına düşdü. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev Böyük Vətən 
müharibəsində Qələbənin 50 illiyi mü-
nasibətilə keçirilən təntənəli gecədəki 
nitqində bu barədə deyirdi: "Bu Qələ-
bənin çalınmasında Azərbaycanın xüsu-
si rolu bir də ondan ibarətdir ki, Azər-
baycan Respublikasının nefti o vaxtlar 
həmin müharibənin uğurla aparılması 
üçün ən mühüm amillərdən biri olmuş-
dur. Həmin dövrdə Sovetlər İttifaqında 
çıxarılan neftin 70 faizi Azərbaycanda 
hasil edilirdi. Bu qədər neft Azərbay-
can neftçilərinin fədakar əməyi sayəsin-
də istehsal olunurdu. Şübhəsiz, nəticə 
çıxarmaq çətin deyil ki, əgər Azərbaycan 
nefti olmasaydı, motorlar müharibəsi, 
texnika müharibəsi o qədər uğurlu və 
müvəffəqiyyətli ola bilməzdi... O vaxtlar 
Azərbaycan alimləri tərəfindən yüksək 
keyfiyyətli benzin, kerosin və başqa neft 
məhsulları ixtira olunaraq respublika-
mızda istehsal edilirdi..."
Ümumilikdə 1941-1945-ci illərdə SSRİ-nin 
neft sənayesi 110 milyon ton neft ha-
sil etmişdi ki, onun da 75 milyon tonu 
Azərbaycanın payına düşmüşdü.

Bakının işğalı almanların qarşıya 
qoyduğu əsas hədəflərdən idi

Faşist Almaniyasının SSRİ-yə hücum 
planında Bakının tutulması əsas hədəf-
lərdən biri idi. Ölkənin Şərq siyasətin-
də Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana 
xüsusi diqqət yetirilirdi. Rozenberqin 
başçılığı ilə təşkil edilən Şərq İşləri üzrə 
Nazirliyin nəzdində olan strukturlardan 
biri Qafqaz Komissarlığı idi. Hələ 1941-
ci il aprelin 29-da yaradılan Oleburq iq-
tisadi qərargahı tərəfindən təsis edilmiş 
planda Qafqazın, ələlxüsus Bakının iş-
ğalı mərkəzi yer tuturdu. Çünki Hitler 
və ətrafındakılar yaxşı başa düşürdülər 
ki, Bakı nefti olmadan müharibədə uğur 
qazanmağa ümid yoxdur. Bütün dünya-
ya ağalıq etmək iddiasında olan alman 
strateqləri və onların müttəfiqləri bircə 
prinsipə güvənirdilər: “Kim dünyanı 
idarə etmək istəyirsə, neftə nəzarəti ələ 
keçirməlidir. Bütün neftə - harada olur-
sa-olsun, harada çıxırsa-çıxsın!”
Qafqazın işğalı üçün tərtib edilmiş pla-
nın (Edelveys planının) həyata keçiril-
məsi faşistlərin "A" qrupu ordusuna 
həvalə edilmişdi. Həmin planda Qafqaz 
beş işğal rayonuna bölünməli idi və on-
lardan biri Azərbaycan əlahiddə rayonu 
idi. "Ost" planına görə, Bakı 1941-ci il 
sentyabrın axırına qədər işğal olunmalı 
idi. Faşistlər Bakını işğal edib, onun nef-
tini alman şirkətlərinin sərəncamına ver-
məli idilər. Onlar, eyni zamanda, Azər-
baycandakı iri sənaye müəssisələrinə 
rəhbərlər də təyin etmişdilər.
Müharibənin əvvəllərində sovet təd qi-
qatçısı B.Kramer mərkəzi mətbuatda 
dərc olunan yazısında Birinci Dünya 
müharibəsi təcrübəsindən çıxış edərək 
aşağıdakı suallara cavab axtarırdı: - Yeni 
müharibədə alman strateqlərinin gəldiyi 
nəticələr nə qədər ciddidir?! Onlar qələ-
bə qazanmaqda nəyə arxayındırlar? On-
lar nəyə güvənir?
Bu sözlərdə heç bir şişirtmənin olmadı-

ğını bildirən müəllif yazır ki, həqiqətən 
də, neft Birinci Dünya müharibəsi za-
manı Qərb cəbhəsində gedən döyüşlərin 
sonuna yaxın əsas amil rolunu oynadı. 
Müharibə gündən-günə daha çox ya-
nacaq “içən” maşınların yarışına çevril-
di. Amerikanın köməyi və Britaniyanın 
yiyələndiyi torpaqlardan axıb gələn 
neftin sayəsində ingilis, eləcə də fransız 
qoşunları Birinci Dünya müharibəsində 
Almaniyaya öldürücü zərbə endirməyi 
bacardı.
İkinci Dünya müharibəsinin başlanğı-
cında faşistlər Almaniyanı hərbi strateji 
xammalla, əsasən də neftlə təmin etməyi 
bacarmayan Kayzer Vilhelmin səhvləri-
ni təkrar etməyəcəkləri barədə ağızları 
köpüklənə-köpüklənə danışır, hay-küy 
qoparırdılar. Herinq dönə-dönə and-a-
man edirdi ki, Almaniya neft məhsul-
ları ilə bağlı bütün ehtiyaclarını tama-
milə ödəməyə qadirdir. Lakin Herinqin 
bəlağəti xəyallardan həqiqəti ayırmaq 
bacarığını hələ itirməmiş alman hərbi 
ekspertlərinin önə çəkdiyi rəqəmlərdə 
öz təsdiqini tapmırdı. Hərbi ekspertlərin 
hesablamalarına görə, üzdə olan neft ba-
lansı heç də Almaniyanın xeyrinə deyil-
di. Yeni, uzun çəkən müharibə başladığı 
halda Almaniyanın 1918-ci ildəki fəlakə-
tin ən başlıca səbəblərindən biri olan kəs-
kin neft çatışmazlığı ilə mütləq üzləşəcəyi 
qaçılmaz idi. Hesablamalar göstərirdi ki, 
alman ordusunun yanacağa olan gündə-
lik tələbatı 65-70 min ton olmuşdu. Bu da 
bir ay ərzində 2 milyon ton deməkdir.
Ona görə də alman ordusu müharibənin 
gedişində cənuba doğru hücum planla-
rını genişləndirərək, artıq Şimali Qafqa-
za qədər gəlib çıxmışdı. Faşistlər neftə 
can atırdılar. Oradan isə əl uzatsan, Ba-
kıya çatardı. Bakı isə Sovet İttifaqının 
neftlə döyünən qəlbi idi. Ətraf isə Hit-
leri Bakının işğalına inandırmışdı. Buna 
görə də Hitler üzərində Xəzərin, Bakının 
konturları olan tortu böyük həvəslə kəs-
mişdi. Almanlar Qafqazın neft rayonla-
rını ələ keçirmək uğrunda ən sərt, ən qəti 
qərarlar verir, qələbə naminə bütün güc 
və ehtiyatlarını səfərbər edirdilər. Hətta 
“Edelveys” əməliyyatının ilk mərhələ-
sində bir neçə uğur qazandılar.

Faşistlərin Qafqaza hücumu 
genişlənəndə Dövlət Müdafiə 

Komitəsi Bakının neft mədənlərinin 
partladılmasına qərar vermişdi

Sovet qoşunlarının şiddətli müqavimə-
tinə baxmayaraq, müharibənin gedişində 
düşmən müəyyən uğurlar qazana bilmiş, 
vacib iqtisadi rayonları ələ keçirmişdi. 
Ona görə Bakının başı üzərində daha cid-
di təhlükə yaranmışdı. Əsas məsələ isə 
almanların Bakını alacağı təqdirdə neft 
mədənlərinin partladılması idi.
1942-ci il iyul ayının 1-də Stalin məşhur 
həmyerlimiz Nikolay Konstantinoviç 
Baybakovu yanına çağırıb ona demişdi: 
“Siz Qafqaza gedirsiniz və yerli neft 
mədənlərini minalayırsınız. Əgər Hit-
lerə bircə ton da olsa, neft saxlasanız, 
sizi mən özüm güllələyəcəyəm. Yox, 
əgər Hitler gedib Qafqaza çatmasa, siz 
neft mədənlərini vaxtından əvvəl part-
latmış olsanız, onda biz yenə də sizi 
güllələyəcəyik”.
Cavan, otuz yaşını təzəcə adlamış nazir 
müavini özündə güc, cəsarət tapıb, asta 
səslə deyir: “Yoldaş Stalin, siz mənə heç 
seçim yolu saxlamırsınız”.
Bu epizodu yaxşı xatırlayan N.Baybakov 
sonralar bu barədə yazırdı: “İ.Stalin gə-
lib yanımda durdu. Əlini astaca qaldı-
rıb ehmalca öz gicgahına vurdu: - Seçim 
buradadı, yoldaş Baybakov. Budyonnı 
ilə uçursunuz. Fikirləşin. Məsələni ye-
rində həll edin”.

O zaman Baybakov mütəxəssisləri yığıb 
Şimali Qafqazda xüsusi üsulla quyuları 
dağıtmağa başladı. İlk növbədə, az məh-
sul verən quyular partladıldı. Sonra isə 
alman-faşist hücumlarının genişlənmə 
tempindən asılı olaraq digər quyulara 
keçdilər. Axırıncı məqamda, yəni faşist-
lərin Qroznı və Maykopun neft yataqla-
rına daxil olduğu vaxtda isə oradakı yax-
şı neft verən quyular partladıldı…
Sonra N.Baybakovun qrupu təcili olaraq 
Bakıya yola düşdü. Burada da onun qar-
şısında duran vəzifə eyni idi: düşmənə 
bir damla belə neft verməmək! Krasno-
dar, Qroznı... bəli, dəhşətli, ağır və ağrı-
lı... Ancaq Bakıda hər şey o qədər doğma, 
o qədər əziz idi ki! Buraların qurulması 
üçün özü o qədər güc, can qoymuşdu ki! 
İndisə öz əlləri ilə…
Bəli, Bu gün belə çox az adam bilir ki, 
ölkənin şah neft damarını o vaxt - mü-
haribənin ağır günlərində öz əlimizlə 
kəsməyə hazır imişlər. M.Slavkina öz 
kitabında N.Baybakov haqqında yazır: 
“Arxiv materialları arasında bizim qəh-
rəmanın Qroznıdakı, yaxud Krasnodar-
dakı fəaliyyəti ilə bağlı sənədləri axta-
rırdıq. Axtaran tapar, - deyiblər, biz də 
tapdıq. Əlimizə keçən çox mötəbər bir 
sənəd idi.
Dövlət Müdafiə Komitəsinin 14 avqust 
1942-ci il tarixli “Bakı neft sənayesi üzrə 
xüsusi hazırlıq tədbirləri haqqında”kı 
qərarı. “Tamamilə məxfi” qrifli, yuxarı-
da isə göy rəngli ştamp: “Məxfilikdən 
çıxarılıb”. Şəxsən İosif Stalin imzalayıb.
Yaranmış hərbi vəziyyətlə əlaqədar ola-
raq Dövlət Müdafiə Komitəsi qərara alır:
SSRİ Daxili İşlər Komissarlığına bir və-
zifə olaraq tapşırılsın ki, SSRİ Neft Səna-
yesi Xalq Komissarlığı ilə birlikdə Bakı 
neft sənayesi obyektlərinin (quyuların, 
sisternlərin, rezervuarların, müəssisələ-
rin və avadanlıqların) sıradan çıxarılma-
sına hazırlıq üzrə xüsusi tədbirlər həyata 
keçirsin.
SSRİ Daxili İşlər Xalq Komissarının 
müavini yoldaş Merkulov və Neft Səna-
yesi xalq komissarının müavini yoldaş 
Baybakov Bakıya ezam olunsunlar və 
aşağıdakı tədbirləri həyata keçirsinlər:
a) Hazırlanmış tədbirlərin həyata keçirilməsi 
üçün hər obyektə üçlükdən – obyektin rəhbəri, 
partiya təşkilatı rəhbəri və XDİK-nın oper-iş-
çisindən ibarət heyət ayrılsın;
b) Miqdarı əvvəlcədən hesablanmış partlayıcı 
maddələr lazım gələn vasitələr və alətlərlə bir-
likdə obyektlərə gətirilsin;
c) Xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsində iş-
tirak etmələri nəzərdə tutulan şəxslərdən hər 
bir obyektə sutkaboyu növbətçilər qoyulsun;
ç) Merkulov və Baybakov yoldaşlar bütün 
işləri Azərbaycan rəhbərliyi ilə birlikdə apar-
sınlar.”
Bunlar ağlasığmaz sətirlərdir, ancaq 
bunların hamısı olmuş həqiqətlərdir. 
Düşmən isə irəliləyirdi. Bu vaxt DMK 
yeni, tamamilə məxfi bir qərar qəbul 
etdi. Öz qərarında DMK elə hesab edir-
di ki, sovet qoşunlarının məcburən geri 
çəkildiyi halda fəaliyyətdə olan neft qu-
yuları fondu, neft mədən təsərrüfatları, 
neft emalı zavodlarının partladılmasına 
hazırlıq işləri aparılmalı, sonra da məhv 
edilməlidir.
Sənədlərdən məlum olur ki, həmin gün-
lərdə feldmarşal Maynşteyn telefonla 
Hitlerə yalvarır ki, Qafqazdakı alman 
qoşunlarını onun tabeliyinə keçirsin. 
O da həmin qoşunla Stalinqrad altında 
mühasirəyə düşmüş orduya köməklik 
göstərsin.
“Yox”, - deyə fürer cavab verir, - “Ba-
kını tutmaq hər şeydən vacibdir. Əgər 
Qafqaz neftini almasaq, müharibəni 
uduzmuşuq!”
Ancaq sonrakı hadisələr göstərdi ki, 
Hitler tortu kəsməkdə çox tələsibmiş. 
Bakını tutmaq almanlara nəsib olmadı, 
üstəlik faşist Almaniyası Bakı neftində 
boğuldu… Yanacaqsız qalan almanların 
tank qoşun birləşmələri Qafqaz dağla-
rının ətəyindəcə dayanmağa məcbur ol-
dular. Bakının neft yataqları isə son anda 
partladılmaqdan xilas oldu.
1942-ci il, payızın axırına yaxın düşmə-
nin Qafqaz üzərinə hücumu dayandırıl-
dı. Vermaxtın qoşun birləşmələri Qafqaz 
dağlarını aşıb, neft yataqlarını tutmaq 
gücündə olmadı. Almaniya neft uğrun-
da gedən böyük müharibənin ən həlledi-
ci mərhələsini uduzdu. Bu, strateji məğ-
lubiyyət idi. Məğlubiyyətin nəticələri isə 
tez bir zamanda özünü büruzə verdi.

Dövrün siyasi liderlərinin və görkəmli 
sərkərdələrinin Bakı neftinin 

Qələbədəki rolu barədə fikirləri

“Neft haqqındakı məsələ həyat məsələ-
sidir. Ona görə ki, neft kimdə çoxdursa, 
gələcək müharibədə kimin əmr verəcə-
yi ondan asılıdır. Kimdə neft çoxdursa, 
dünya sənayesinə və ticarətinə əmr ve-
rilməsi də ondan asılıdır. Neft qabaqcıl 
ölkələrin donanmalarının motorlu mü-
hərriklərə keçməsindən sonra dünya 

dövlətlərinin istər müharibə zamanı, 
istərsə də sülh, əmin-amanlıq zamanı 
üstünlük, hegemonluq uğrunda gedən 
mübarizəsində həyati məsələyə çevri-
lir”. Bu fikirləri isə Stalin ÜİK (b)P-nin 
XV qurultayında demişdi.
Ona görə Birinci Dünya müharibəsindən 
sonra almanların Bakı neftini hədəfə al-
maları başa düşülən idi. Almaniya Silahlı 
Qüvvələri Ali komandanlığı yanında kəş-
fiyyat və əks kəşfiyyat idarəsinin – “Ab-
ver”in rəisi, admiral Fridrix Vilhelm Ka-
naris təsdiq edirdi ki, SSRİ-nin xammal 
ehtiyatlarını, ilk növbədə, Bakı neftini tez 
bir zaman ərzində tutmadan, ələ keçirmə-
dən Qələbə mümkün deyil. Artıq 1941-ci 
ilin yazında Bakının neft mədənlərinin 
istismarının təşkili məqsədi ilə almanlar 
xüsusi idarə - Vestfalen qərargahını yarat-
mışdılar. 1941-ci il iyul ayının 16-da Hit-
lerin qərargahında keçirilən müşavirədə 
qeyd olunmuşdu ki, “Bakı vilayəti... al-
man konsessiyası olmalıdır”.
Herman Herinqin isə hələ müharibə 
başlamazdan əvvəl SSRİ ərazilərinin 
nəzərdə tutulan işğalı zamanı iqtisadi 
talan haqqındakı direktivlərində yazı-
lır: “İşğal edilməli ərazilərdən istifadə 
olunması işləri, ilk növbədə, ərzaq və 
neft sahələrindəki təsərrüfatlarda aparıl-
malıdır. Nə qədər mümkünsə, Almaniya 
üçün daha çox ərzaq və neft əldə etmək 
- şirkətin əsas iqtisadi məqsədi belədir. 
Bunlarla yanaşı, alman sənayesinə işğal 
olunmuş vilayətlərdən digər məhsullar 
da çatdırılmalıdır”.
Hələ 1942-ci ildə Hitlerin direktivində 
deyilirdi ki, cənub cəbhəsindəki əməliy-
yatların əsas hədəfi Qafqaz sıra dağlarını 
adlayıb səxavətlə sovet ordusunu neftlə 
qidalandıran Bakını ələ keçirməkdir. 
Bununla da onlar sovet ordusunu, necə 
deyərlər, “oksigensiz qoymaq”, iflasa 
uğratmaq ümidində idilər. Lakin qeyd 
edildiyi kimi, Bakıya hücum planlarının 
iflasa uğraması ilə almanlar davamlı hü-
cum imkanlarını da itirmiş oldular.
Azərbaycan neftçilərinin əməyi dövrün 
tanınmış siyasətçiləri, hərbçiləri tərə-
findən də yüksək qiymətləndirilirdi. 
Məsələn, Sovet İttifaqı Marşalı Georgi 
Jukov xatirələrində yazır: “Bakı neft-
çiləri Vətənimizin müdafiəsinə, onun 
düşmən üzərində Qələbəsinə nə qədər 
lazımdırsa, o qədər də yanacaq verirdi”.
“Qorxmaz şahinlərin hər bir döyüş zər-
bəsində, sovet tankçılarının hər bir rey-
dində, alman faşist qüvvələri üzərindəki 
hər bir qələbədə heç də az olmayan uğur 
payı Bakı neftçilərinə məxsusdur”. Bu fi-
kirlər isə Sovet İttifaqı Marşalı Konstan-
tin Rokossovskinin Azərbaycan Kom-
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
birinci katibi Mircəfər Bağırova yazdığı 
məktubda yer alır.
Daha bir Sovet İttifaqı Marşalı F.İ.Tol-
buxin yazır: “Qızıl Ordu qazandığı çox-
lu qələbələrinə, hücum edən hissələrə 
vaxtlı-vaxtında keyfiyyətli yanacaq 
göndərdiyinə görə Azərbaycan xalqı və 
cəsur Bakı neftçiləri qarşısında borclu-
dur. Stalinqrad ətrafında, Donda, Don-
basda, Dneprin, Dnestrin sahillərin-
də, Belqradda, Budapeştdə, Vyanada 
Azərbaycan neftçilərini minnətdarlıqla 
xatırlayan bizim cəbhənin döyüşçüləri 
neft Bakısının cəsur zəhmətkeşlərini 
salamlayırlar”.
Təəssüf ki, müharibədən sonra sovet 
rəhbərliyi Bakının Qələbənin əldə edil-
məsində tarixi rolunu qiymətləndirmə-
di. Bakıya “Qəhrəman şəhər” fəxri adı 
verilmədi. Rusiya alimi və politoloqu 
A.Sevastyanov bu barədə yazır: “Mü-
haribədən sonrakı illərdə bayramlarda, 
ildönümlərində sovet rəhbərlərindən 
kiminsə Qələbədə Bakı neftinin rolu 
haqqında durub danışmağını heç xatır-
lamıram. Bakıya “Qəhrəman şəhər” fəx-
ri adı verilmədi. Yada düşmədi, görmə-
dilər, gözə dəymədi, sənəd çatmadı və 
sair və ilaxır... Mükafatlarla bağlı bunlar 
bir qayda olaraq baş verir. Axı, həqiqətin 
gözünə gərək düz baxasan! Azərbaycan 
nefti olmasaydı, müharibə uduzulacaq-
dı. SSRİ-nin taleyi 1941-ci və 1942-ci il-
lərin payızında nazik simdən asılı qaldı. 
Bakı neftçilərinin sayəsində bu nazik 
sim qırılmadı. Hər beş təyyarədən, tank-
dan, avtomobildən dördü Bakının neft 
mədənlərindən çıxarılan neftlə, Bakının 
neft emalı zavodlarında alınan benzin və 
solyarka ilə doldurulurdu”.

Bakı Sovet İttifaqının həm 
də mühüm silah istehsalı 
mərkəzlərindən biri idi

Böyük Vətən müharibəsi ərəfəsində 
sovet hökuməti ölkənin müdafiə qabi-
liyyətinin artırılması və möhkəmləndi-
rilməsi üçün geniş plan işləyib həyata 
keçirməyə başladı. Plana uyğun olaraq 
müharibənin ilk günlərindən Bakının 
bütün müəssisələri 12 saatlıq iş gününə 
keçdi. Respublikanın maşınqayırma 
müəssisələrinin gücünün 95 faizi hərbi 

25 iyun - 8 iyul 2020-ci il



725 iyun - 8 iyul 2020-ci il

texnika, silah-sursat istehsalına yönəldi.
Arxiv materialları və həmin dövrün 
mətbuatında dərc olunmuş məqalələrə 
əsasən bəzi faktlara diqqət yetirək. Bun-
lardan biri 1942-ci ilin iyul ayında Ba-
kıda rekord bir müddət ərzində Hərbi 
Sursat Xalq Komissarlığının “Katyuşa” 
üçün M-13 mərmiləri istehsal edən 610 
saylı yeni zavodunun yaradılmasıdır. 
Zavod elə bu cür də adlanırdı – Mərmi 
hazırlayan zavod.
Bu reaktiv mərminin korpusu, detalları, 
ayrı-ayrı hissələri müharibənin ilk gü-
nündən istehsal yönünü dəyişən yerli 
sənayenin müxtəlif profilli zavodların-
da istehsal olunurdu. Azərbaycan K(b)P 
MK mərmi korpuslarının fasiləsiz isteh-
salını “L.Şmidt” adına, “S.M.Kirov” adı-
na, “Zaqfederasiya”, “Oktyabr inqilabı”, 
“Paris kommunası”, 458 nömrəli zavod, 
“Budyonnı” adına, “Bakinskiy raboçiy”, 
“1 May”, “Montin”, “Beriya”, “Lenin” 
adına avtomobil təmiri zavoduna, Hüsü 
Hacıyev adına, Volodarski adına zavo-
da, Kirov adına “Əzizbəyovneft” zavo-
dunun emalatxanasına, Dmitrov adına 
“Molotovneft” trestinin emalatxanasına, 
“Azprosovet”ə tapşırmışdı.
1941-ci ilin sonunda hərbi məhsul isteh-
sal edən zavod sexləri planı 200 faiz ye-
rinə yetirmişdilər. Artıq ilin axırına yaxın 
Azərbaycanda 130 növdə silah, döyüş 
sursatı, hərbi ləvazimat, mal-material is-
tehsal olunurdu. 1942-ci ildə Bakıda “do-
ğulmuş” “YAK-3” qırıcıları cəbhəyə uç-
mağa başladı. Qeyd edək ki, yerli sənaye 
Xalq Komissarlığının, eləcə də “Azərsəna-
yeşurası”nın xətti ilə Bakıda (Leninqrad-
dan sonra) “Molotov kokteyli” istehsalı-
na başlanmışdı. 1941-ci ilin 8 noyabrında 
35 min ədəd yandırıcı butulka və 14 min 
ehtiyat patron istehsal olunaraq yeşiklərə 
yığıldı. Müəssisənin istehsal gücü isə sut-
ka ərzində 10 min ədədə çatdırılmışdı.
Aviabombaların istehsalına başlayan 
gəmi təmiri zavodu planı vaxtından 
əvvəl ödəyirdi. Avtomobil təmiri zavo-
dunun kollektivi "M-13" minomyotu 
hissələrini, "PPŞ" avtomatlarını, tank 
hissələrini istehsal edirdi. Kirovabad 
(Gəncə) şəhərində isə 12 sənaye müəs-
sisəsi müharibənin tələbləri əsasında 
yenidən qurulmuşdu və 26 adda hərbi 
məhsul istehsal edirdi.
Azərbaycanın mühəndis-texniki işçiləri-
nin və alimlərinin səyi nəticəsində Bakı-
nın neft emalı müəssisələri cəbhə üçün 
yüksək oktanlı benzin istehsalını uğurla 
həyata keçirirdilər. Bununla yanaşı, or-
dunun təminatı üçün partlayıcı, yandırı-
cı, zərərverici maddələrin, əl qumbarala-
rının istehsalı da tələb olunurdu. Bütün 
bu işlərdə öz dərin elmi biliklərini orta-
ya qoyan Azərbaycan alimləri tərəfindən 
tank əleyhinə yandırıcı butulkalar üçün 
ampulanın tərkibi işlənib hazırlandı və 
uğurla sınaqdan keçirildi. Yuxarıda adı 
çəkilən vasitələrin hazırlanmasında neft, 
kerosin və benzin kimi tezalışan məhsul-
lardan istifadə olunurdu. Yandırıcı mad-
də kimi xlorlu xromil adlı yeni kimyəvi 
birləşmə də alimlərimiz tərəfindən kəşf 
edildi. Kimyaçılar hərbi dövrün tələb 
etdiyi kimi, ən qısa vaxt ərzində neft 
sənayesi tullantılarından tüstülü döyüş 
briketlərinin, yerli xammaldan zəhərli 
maddəni udan süzgəclərin, tank əley-
hinə butulkalar üçün fitillərin, oddan 
müdafiə rənglərinin alınmasına nail ol-
dular və başqa bu kimi vacib məsələlərə 
diqqət yetirdilər.

Dənizçilərimiz və dəmiryolçularımız 
əzmlə çalışırdılar

Müharibə başlayanda Xəzər gəmiçiliyi 
yük dövriyyəsinə görə SSRİ-də birinci 
yeri tuturdu. SSRİ-nin bütün dənizləri 
ilə daşınan yüklərin üçdəbiri Xəzər də-
nizinin payına düşürdü. Bu, hər şeydən 
öncə, mədənlərin, neftayırma zavod-
larının və pambıq bazalarının dənizə 
yaxınlığı ilə izah olunurdu. Qafqaza 
və Orta Asiya bölgələrinə daşınan taxı-
lın, meşə-taxta məmulatlarının Ural və 
Volqa çayları vasitəsilə Xəzərə çatdırıl-

ması da yük dövriyyəsinin yüksək sə-
viyyəsini şərtləndirirdi.
Xəzər dənizinin rolunu və əhəmiyyəti-
ni müəyyənləşdirən başlıca yüklər neft 
və neft məhsulları idi ki, bu da əsasən 
Bakıdan Həştərxana, oradan da Volqa-
boyunca yuxarıya, SSRİ-nin müxtəlif ra-
yonlarına daşınırdı. Bakı limanı isə yük 
emalının yüksək intensivliyinə, eləcə 
də tutumlu buraxılış qabiliyyətinə görə 
fərqlənirdi. Artıq 1941-ci ilin iyulundan 
Bakı limanı vasitəsilə ölkənin qərb ra-
yonlarından köçürülən insanların, za-
vod və fabrik avadanlıqlarının, taxılın və 
başqa yüklərin Orta Asiyaya, Qazaxısta-
na göndərilməsinə başlanmışdı.
Dövlət Müdafiə Komitəsinin sənaye ava-
danlıqları, qoşun birləşmələri, sərnişin 
və yüklərin təxliyəsi ilə bağlı qərarının 
yerinə yetirilməsi Xəzər hövzəsinin bü-
tün dəniz nəqliyyatı işçilərindən qüv-
vələrini daha da cəmləşdirməyi, səyləri 
artırmağı, mövcud imkanların səfərbər 
olunmasını tələb edirdi. Bəzən planda 
nəzərdə tutulmayan on minlərlə sərnişi-
nin, yüz min tonlarla müxtəlif yüklərin 
ən qısa müddət ərzində daşınması vacib 
idi. DMK-nın tapşırığına əməl olunaraq 
gəmilərin müəyyən hissəsi Hərbi Dəniz 
Donanmasının sərəncamına verilmişdi.
1941-ci ilin avqustunda bir neçə iri 
nəqliyyat gəmisi mövcud müqaviləyə 
əsasən İrana yeridilən sovet qoşunla-
rının daşınmasında iştirak edirdi. Bu 

səbəbdən dənizçilər öhdələrinə düşən 
planı yerinə yetirmək üçün əllərindən 
gələni edirdilər: gəmilərin təmiri, yük-
ləmə və boşaltma müddətlərini qısaldır, 
gəmilərə normadan artıq yük vurur, yük 
yerlərinə adamları mindirir, sərnişinləri 
göyərtədə aparmağa məcbur olurdular.
Hər bir tanker öz göyərtəsinə 4,5-5 min 
nəfər götürür, onları Xəzərin Şərq sahi-
linə keçirirdilər. Müharibənin təkcə ilk 
altı ayı ərzində bu yolla 100 min nəfər-
dən artıq insan daşınmışdı. SSRİ XKS ya-
nındakı köçürülmə üzrə Şuranın qərarına 
əsasən, zəhmətkeşlər öz müəssisələri ilə 
birlikdə Orta Asiyaya evakuasiya edilir-
di. Çağırışçı komandalar hərbi təlim keç-
məkdən ötrü də Xəzərin o tayına aparılır-
dı. Elmi idarələrin, təhsil müəssisələrinin 
əməkdaşları, tələbələr də köçürülürdü. 
Bunlarla bərabər, əksəriyyəti qadın, uşaq 
və qocalardan ibarət qaçqın-köçkün axını 
da Şərqə üz tuturdu.
Gəmi heyəti ən xırda imkanlarından 
belə istifadə edib, dəridən-qabıqdan 
çıxırdılar ki, göyərtəyə, anbarlara daha 
çox insan yerləşdirə bilsinlər, sahildə 
insanları ümidsiz buraxmasınlar. Bütün 
cəhdlərə baxmayaraq, gəmilər çatışmır-
dı. İnsanların təxliyəsi üçün bütün mo-
torsuz gəmilərdən, hətta geniş, göyərtəsi 
2000 nəfər tutan yedəkçi taxta şalban-
lardan belə istifadə olunurdu. İnsanları 
neft tankerlərində belə daşıyırdılar. Tan-
kerlər qarışıq yüklər aparırdı. Anbarlar 
neft və neft məhsulları ilə ağzınacan do-
luydu, göyərtədə isə insan kütləsindən 
tərpənmək olmurdu.
Adamların tankerlə daşınması olduqca 

mürəkkəb, çətin bir iş idi. Gəmi heyət-
ləri əvvəllər heç görmədikləri, ağıllarına 
belə gəlməyən saysız-hesabsız çətinlik-
ləri dəf etməli olurdu. Yaralıların təxliyə-
si xüsusilə çətinlik törədirdi.
Eyni zamanda, Xəzərlə hərbi ləvazimat-
lar, texnika da daşınırdı. Xüsusən ya-
nacaqla doldurulmuş tankerlərdə hərbi 
yüklərin neft məhsulları ilə qonşuluğu, 
üstəlik gəmilərə yüklənmiş tanklara da 
yanacağın doldurulması açıq təhlükə 
mənbəyi, odla oynamaq idi. Xəzər də-
nizçiləri məhz belə böyük bir riski, mə-
suliyyəti gözə alaraq verilən tapşırıqları 
yerinə yetirirdilər.
Hərbi hissə və birləşmələrin Xəzər dəni-
zi vasitəsilə təcili daşınması 1941-ci ilin 
iyul ayından həyata keçirilməyə başlan-
dı. Cəbhəyə yollanacaq tank diviziyası 
Krasnovodskdan dəniz yolu ilə Bakıya 
çatdırıldı. Daşınmanın təhlükəsizliyi 
tankları aparan nəqliyyat vasitələrinin 
keçdiyi yolda 7 gün ərzində dənizdə fa-
siləsiz keşik çəkən kanoner qayıqlarının 
sayıqlığı ilə təmin olunurdu.
Donanmanın gəmiləri neft və başqa yük-
ləri daşıyan tankerləri müşayiət edir, öz 
zonasında hava hücumundan müdafiə 
tapşırıqlarını yerinə yetirir, sualtı mi-
naları zərərsizləşdirmə əməliyyatlarını 
həyata keçirir və lazım gələndə desant 
çıxarmağa belə köməklik göstərirdi.
Donanma Zaqafqaziya Cəbhəsi qoşunları 
Şimal qrupunun əks hücumlarında mü-
hüm rol oynamış 2 atıcı və savaşçı korpu-
sunu Xəzərin qərb sahillərinə çıxarmışdı. 
Bundan başqa, Qafqazın müdafiəsi döv-
ründə donanma 11 atıcı briqada, 5 atıcı 
alay, 1000-dən çox tank və zirehli maşın, 
18,5 min at, 8 mindən çox top, 4 min avto-
mobil və 200 təyyarə daşımışdı.
Cəbhədəki şəraitin dəyişməsi ilə əlaqə-
dar olaraq dəniz daşımalarının xarakteri 
də dəyişmiş olurdu. Cəbhəyə daha çox 
neft və neft məhsulları çatdırmağa çalı-
şan “Xəzərtanker”in dənizçiləri müxtəlif 
vasitələrlə gəmilərin yükgötürmə qabi-
liyyətini artırmağa çalışırdılar. Məsələn, 
“Ağamalıoğlu” tankeri hər səfərdə norma-
dan artıq, 700 tona qədər yanacaq götü-
rürdü. 5 reys ərzində gəmi plandan əlavə, 
3378 ton neft məhsulları daşımışdı.
Bir çox tanker heyətləri özü getməyən 
gəmilərin ikiqat, üçqat yedəyə alınma-
sını gerçəkləşdirdi. Dənizlə daşınan 

neftin ümumi miqdarının 90 faizindən 
çoxu Bakı limanından yola salınırdı. 
Bakı-Həştərxan marşrutu SSRİ baş neft 
konveyerinin birinci sahəsi idi. Həş-
tərxan reydi, Mahaçqala, Krasnovodsk, 
Quryev limanları neft məhsullarının 
boşaltma məntəqələri idi. Müharibə il-
ləri ərzində Xəzər dənizçiləri cəbhəyə 
50 milyon ton neft və neft məhsulları, o 
cümlədən B-74, B-76, B-70 aviabenzinlə-
ri, liqroin, solyar, kerosin, dizel yanaca-
ğı, avtol, motor nefti, mazut daşıdılar. 
Bu daşımalar 1942-ci il ərzində 1 milyon 
593 min 174 tona çatmışdı.
Düşmən aviasiyasının hücumları və bəd-
bəxt hadisələr nəticəsində 1942-1944-cü 
illər ərzində Xəzər ticarət donanması 32 
nəqliyyat gəmisini itirdi. 100 nəfərə yaxın 
dənizçi isə döyüş meydanında həlak 
oldu. SSRİ Hərbi Dəniz Donanması Xalq 
Komissarının 1942-ci il 8 avqust tarixli 
qərarı ilə Xəzər Donanması “Döyüşən 
donanma” elan edildi. O vaxt Zaqafqazi-
yanı bütün ölkə ilə birləşdirən quru kom-
munikasiya xətləri artıq kəsilmişdi.
Stalinqrad uğrunda qızğın döyüşlərin get-
diyi bir vaxtda Xəzərin kommunikasiya 
xətləri ilə 434 min 472 nəfər hərbi və mülki 
şəxs, 96 təyyarə, 791 tank, 346 zirehli ma-
şın, 222 traktor, 173 min 730 baş at, 213 min 
257 ton döyüş sursatı və müxtəlif yüklər 
daşındı. Bu da alman faşist qoşunlarının 
qarşısına sədd çəkməklə yanaşı, Zaqafqa-
ziya cəbhəsi Şimal qrupunun hücumunda 
çox həlledici rol oynadı.
Sovet hökuməti xəzərlilərin əmək uğur-
larını yüksək qiymətləndirdi. SSRİ Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin 1945-ci il 27 
aprel tarixli fərmanı ilə Xəzər Donanma-

sı Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif edildi. 
Rəşadətli əməklərinə görə Xəzər gəmiçi-
liyinin 1534 işçisi Sovet İttifaqının orden 
və medalları ilə təltif olunmuşdu.
Təbii ki, bu yerdə Azərbaycan dəmir-
yolçularının fədakarlığını qeyd etməyə 
bilmərik. 1941-1945-ci illərdə Zaqafqa-
ziya dəmir yolunun Bakı şöbəsi dəmir-
yolçuların şücaəti nəticəsində cəbhəyə 
və xalq təsərrüfatının ehtiyacları üçün 1 
milyon 600 min vaqon, o cümlədən 480 
min vaqona qədər quru yük və 500 min 
sistern neft məhsulları göndərmişdi.
Azərbaycan dəmiryolçuları azad olun-
muş rayonların dəmiryolçularına da 
köməklik göstərirdilər. Depo və yol ema-
latxanalarının kollektivləri bu rayonla-
rın stansiyalarına avadanlıq və alətlər 
göndərmişdilər. Bakı və Biləcəri depo-
larından Stalinqrad, Tixoretski, Minvod, 
Qafqaz və başqa stansiyalar üçün 36 adda 
1000-dən çox alət, iki kompleks "Bekker" 
qaldırıcı kranı, şpalları qaldırmaq üçün 
avadanlıq, üç elektrik mühərriki, dörd 
çilingər dəzgahı, Kirovabad (Gəncə) de-
posundan Şimali Qafqaz dəmiryolçula-
rına beş dəst çilingər aləti, 100-dən çox 
parovoz borusu, on dəst ressor və digər 
materiallar yola salınmışdı.

Azərbaycanın nəqliyyat imkanları 
“lend-liz” yükləri üçün əsl 

“həyat yolu” idi
Faşist Almaniyasına qarşı mübarizədə 

SSRİ ilə birgə əməkdaşlığa dair 1941-ci 
il oktyabrın 1-də bağlanmış üçtərəfli sa-
zişlə, habelə ABŞ-ın "lend-liz" kredit və 
icarə haqqında qanununun həmin ilin 
noyabrında SSRİ-yə də şamil edilməsi ilə 
əlaqədar olaraq, Böyük Britaniya və ABŞ 
İran körfəzi, habelə İran ərazisindəki də-
mir yolları, sonra isə quru və dəniz yol-
ları vasitəsilə müxtəlif təyinatlı yüklər 
göndərməyə başlamışdılar. Müharibə il-
lərində ABŞ və İngiltərədən, sonralar isə 
Kanadadan SSRİ-yə 400 min avtomobil, 
2,6 mln. ton neft və neft məhsulları, 9,6 
min top, 10,8 min tank və 18,7 min təy-
yarə göndərmişdilər ki, bunlar da Azər-
baycan dəmir yolu nəqliyyatı vasitəsilə 
təyinat yerlərinə çatdırılmışdı. Hərbi 
yüklərin daşınması üzrə işlərə rəhbərlik 
edənlərdən biri də azərbaycanlı gene-
ral-mayor Ə.M.Əzizbəyov idi.
Beləliklə, Azərbaycan “lend-liz” yüklə-
ri üçün əsl “həyat yolu”na çevrilmişdi. 
Yüklər Azərbaycana İran ərazisindən 
daxil olurdu. Sonra isə bu yüklər dəmir 
yolu vasitəsilə SSRİ-nin mərkəzi hissələ-
rinə çatdırılırdı. Həmçinin, Xəzər dənizi 
yolu ilə də yüklər Həştərxana daşınırdı.
Stalinlə ABŞ prezidenti arasındakı razı-
laşmaya əsasən, amerikalılar İran ərazi-
sindən keçib SSRİ sərhədinə çatan dəmir 
və şose yolları çəkmişdilər. Bu iş ən qısa 
müddətdə, 1942-ci ilin iyununa qədər 
başa çatdırılmışdı. Dəmir yolu lokomo-
tivlərlə, vaqon və stansiyalarla təchiz 
olunmuşdu. Bu yol İran körfəzindən, bu 
ölkənin sərhədindən SSRİ-nin cənubu-
na, Bakıya qədər uzanırdı. Amerikalılar 
İran körfəzində iki liman da tikmişdilər. 
Okeanın o tayından göndərilən yük-
lər bu limanlara boşaldılır, oradan da 
SSRİ-yə daşınırdı. Limanlar da elə bu 
məqsədlə tikilmiş və lazımi infrastruk-
turla təmin olunmuşdu. İran ərazisindən 
keçən şose və dəmir yolunun inşasında 
yerli əhali ilə bərabər, ABŞ ordusunun 
xüsusi batalyonları da iştirak edirdi. Bu 
marşrutla ilk daşınmalar 1941-ci ilin no-
yabr ayından başladı. O zaman okeanın 
o tayından 2.972 ton yük göndərilmişdi.
“Lend-liz” yükləri İran körfəzinin şimal 
qurtaracağındakı limanlara - Bəsrəyə, 
Xürrəmşəhrə, Abadana, Bəndər-Şapura 
gəlirdi. Bu limanlarda avia və avtomobil 
yığma zavodları da tikilmişdi. Həmin 
limanlardakı yüklər SSRİ-yə iki yolla - 
Xəzər su yolu vasitəsilə, bir də Qafqaz-
dan keçən quru yolla daşınırdı. 1942-ci 
ilin mayında yüklərin göndərilməsi, orta 
hesabla, ayda 80-90 min ton, 1943-cü ilin 
ikinci yarısında isə ayda 200 min ton 

təşkil edirdi. Yüklərin sonrakı daşınma-
sı Xəzər Hərbi Donanmasının gəmiləri 
vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bu gəmilər 
1942-ci ilin sonuna qədər alman faşist 
aviasiyasının fasiləsiz hücumlarına mə-
ruz qalırdı. Təkcə 1942-ci ilin oktyabr və 
noyabr aylarında yuxarıda qeyd edildiyi 
kimi, 32-dən çox yüklə dolu gəmi bat-
mış, bəziləri də ciddi zədə almışdı.
Müharibə ərzində İrandan SSRİ-yə av-
tomobillər Tehran-Aşqabad, Tehran-As-
tara-Bakı, Culfa-Orconikidze marşrut-
ları üzrə daşınırdı. Zirehli texnika ilə 
yüklənmiş gəmilər isə 1943-cü ilin mar-
tından Bakı limanına gəlməyə başladı. 
Avtomobillər, bir qayda olaraq, təyinat 
məntəqəsinə sürülüb çatdırılırdı. Üstə-
lik, həmin avtomobillərə ağzınacan 
“lend-liz” yükləri də yüklənirdi. Tanklar 
isə dəmir yolu platformalarına yüklənib 
Bakıya aparılır, Bakıdan da lazımi is-
tiqamətlərə paylanırdı.
Almanlar Volqaya çıxanda (1942-ci ilin 
yayı və payızı) Bakının Şimal rayonları 
ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Beləliklə, tanklar 
birbaşa Şimali Qafqaz cəbhəsinə yolla-
nırdı. Buna görə də Şimali Qafqaz cəb-
həsinin hissələrində “lend-liz” tankları 
üstünlük təşkil edirdi. İran marşrutu ilə 
daxil olan tankların sürülüb aparılması 
məqsədilə 191-ci tank briqadası təşkil 
edilmişdi.
ABŞ-dan SSRİ-yə “Aerokobra” adlanan 
qırıcı təyyarələr də gətirilirdi. Dənizlə 

çatdırılan təyyarələr isə Abadana bo-
şaldılır, sovet mütəxəssisləri tərəfindən 
oradaca yığılır, həmin təyyarələri elə so-
vet pilotları da sınaqdan keçirirdi. Sonra 
isə təyyarələr hava yolu ilə Tehrandakı 
“Kvali-Margi” aerodromuna gətirilir, 
orada isə sovet hərbçiləri onların qəbu-
lunu həyata keçirirdi. Beləliklə, görün-
düyü kimi, Azərbaycan arxa cəbhədə 
yerləşsə də, ABŞ-la SSRİ arasında həyata 
keçirilən “lend-liz” əməliyyatının uğur-
la reallaşmasına da layiqli töhfələr verib.

Bakının digər sənaye sahələri 
daxili tələbatın ödənilməsinə 

böyük töhfələr verdi
Xalqımızın qələbəyə töhfəsinin təkcə ön 
cəbhə ilə məhdudlaşmamasından söz 
açarkən əsasən Bakıda yerləşən yüngül 
sənaye müəssisələrinin işini də xüsusi 
qeyd etməliyik. Müharibədən əvvəl Bakı 
şəhər İcraiyyə Komitəsi yerli sənayeni 
əhatə edən yeddi müəssisəni özündə 
birləşdirirdi. Həmin müəssisələr kimya, 
trikotaj, metal emalı, ağac işləmə, yeyin-
ti və toxuculuq sahələrinə aid məhsul 
istehsal edirdi.
1941-ci ilin əvvəlində yerli sənaye Bakı 
şəhər əhalisinin çoxişlənən mallarla tə-
minatı və zəhmətkeşlərə daha yaxşı xid-
mət sahəsindəki fəaliyyətini genişlən-
dirmiş oldu. Lakin bütün müəssisələr, 
rayon və sənaye kombinatları Böyük 
Vətən müharibəsi başlanan ilk günlər-
dən istehsal yolunu dəyişərək, əsasən 
müdafiə tipli məhsulların buraxılması-
na keçdi. Ordu üçün döyüş sursatı de-
talları, qoşqu-araba hissələri, hospitallar 
üçün mebel, yataq dəstləri, hava hücu-
mundan müdafiə sığınacaqlarında qu-
raşdırılan avadanlıq və bir sıra xüsusi 
ləvazimatlar həmin məhsullara aid idi.
Müəssisələrdə iş profilinin qəfil dəyişmə 
prosesi, yeni istehsal növlərinin axtarışı, 
öyrənilməsi və mənimsənilməsi işçi kol-
lektivlərinin gərgin, gücləndirilmiş iş re-
jimi ilə müşayiət olunurdu. Ordu üçün 
paltarların tikilməsi və təmiri məqsədilə 
yerli sənaye müəssisələrinə sistemli şə-
kildə sifarişlər, tapşırıqlar verilirdi. Belə 
işlərdə evdə çalışan qadınlar, qızlar, gə-
linlər də fəal iştirak edirdi. Onlar verilən 
tapşırıqları xüsusi ruh yüksəkliyi ilə, 
canla-başla, yüksək keyfiyyətlə, vaxt-
lı-vaxtında yerinə yetirirdilər.
Yerli sənaye idarəsinin mebel fabriki 
işini yenidən qurmaqda xüsusi çətinlik 
çəkirdi. Müharibədən əvvəl məktəb-
lər üçün mebel, əhalinin çox işlətdiyi 
müxtəlif növ məhsullar buraxan fabrikə 
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müharibənin ilk günlərindən hərbi tipli 
arabaların, qoşquların hazırlanması kimi 
məsuliyyətli tapşırıqlar verildi.
Metal məmulatları zavodu müdafiə tipli 
məhsulların hazırlanmasını və buraxıl-
masını tez bir zamanda mənimsədi. 
Əsgər ayaqqabıları üçün mallar, ordu 
dəbilqələri, araba detalları, qoşqu ləva-
zimatı, yəhərlər, kənd təsərrüfatı inven-
tarı və başqa məhsullar, əsasən, yüksək 
dəyəri olmayan metalların, digər növ qa-
lıqların bazasında hazırlanırdı.
Müharibəyə qədər əsasən kənardan gəti-
rilən, az tapılan xammalla işləyən kimya 
zavodu son dərəcə böyük işlərin öhdə-
sindən gəldi. 1942-ci ildən isə məhsul 
istehsalında yerli xammal və sənaye tul-
lantılarından istifadəyə başlandı. Müha-
ribə illərində xüsusi məhsullar buraxan 
yeni sex quruldu. Ətriyyat sexi işə düş-
dü. Başqa sexlər də iş yönünü dəyişdi.
Hərb illəri ərzində rezin məmulatları 
fabriki əhəmiyyətli döyüş sursatları, neft 
sənayesinə gərəkli məhsullar, eləcə də 
traktor hissələrinin istehsalını mənimsə-
miş oldu. SSRİ XKS müharibə şəraitində 
yerli sənayenin əhəmiyyətini və rolunu 
yüksək qiymətləndirərək, 1942-ci il 28 
avqust tarixli qərarında istehsal planını 
artıqlaması ilə yerinə yetirdiyinə görə 
mühəndis-texniki işçilərin əməyini mü-
kafatlandırmaqla tənzimlədi. Zaqafqazi-
yanın başı üzərində müharibə təhlükəsi 
olduğu halda Bakı şəhərinin müəssisə, 
ev-mənzil və idarələrinin təcili surətdə 
yanğın əleyhinə avadanlıqla təmin olun-
masının vacibliyi ilə bağlı kimya zavodu 
direktorunun təşəbbüsü ilə yanğına qar-
şı inventar buraxılışı nizama salındı.
Bu məqsədlə tələsik təşkil olunmuş də-
mirçi sexində zavod fəhlələrindən ibarət 
briqada “Qarametaltəchizat”dan alı-
nan dəmir kütləsindən xeyli miqdarda 
inventar hazırladı. Kimya zavodunun 
rəng, ayaqqabı mazları üçün xırda qab-
lar düzəldən basma sexi cəbhə üçün 
silahlarda sellüloid detalların hazırlan-
masına keçdi. Kimya zavodu cəbhəni, 
həmçinin kifayət qədər təkər və çəkmə 
mazları ilə təchiz etməkdə idi. Zavod 
hopdurma sexində propitkalar - xüsusi 
dəridən hazırlanmış üst geyimlər, kom-
binezonlar, çəkmələr və sair istehsalında 
da böyük işlər gördü. Sexdə alova qarşı 
kisələrin də istehsalına başlandı. Zavod 
on minlərlə belə geyim hazırladı.
Hökumətin tapşırığına əsasən kimya za-
vodunda ərzaq məhsullarını zəhərləyici 
maddələrin təsirindən qorumaq üçün 
xüsusi pasta və duru məhlul da hazır-
lanıb istehsala buraxıldı. Müəyyən bir 
dövrdə, Azərbaycanın, eləcə də qonşu 
respublikaların bir sıra zavodları olduq-
ca vacib bir silahın istehsalını dayandır-
maq təhlükəsi ilə qarşılaşdı. Səbəbsə hə-
min silahın istehsalı zamanı lazım gələn 
xüsusi lakın yoxluğu idi. Müharibəyə 
qədər Mərkəzi Rusiyadan gətirilən hə-
min lakı hazırlamaq üçün Azərbaycanda 
lazımi xammal tapılmırdı. Texniki rəhbər 
sutkalarla çalışaraq həmin xammalın əvə-
zedicisini tapdı. Bundan sonra kimya za-
vodu həm Azərbaycanın, həm də qonşu 
respublikaların zavodlarında bu xüsusi 
laka olan tələbatı tamamilə ödəmiş oldu.
Kimya zavodunun istehsalı olan belə 
çoxişlənən yeni malların sırasına duru 
sabun, yuyucu məhlul və buna bənzər 
məhsullar: diş tozu, üz kremi, vazelin, 
üz qırxmaq üçün köpüklü şampun, səp-
məyə qarşı toz və s. məhsullar daxil idi. 
Yerli Sənaye İdarəsinə məxsus, hələ mü-
haribəyə qədər bağlanmış dulusçuluq 
sexi də kimya zavodu tərəfindən istis-
mara buraxıldı.
Rezin məmulatlar fabriki 1941-ci ilin 
sonlarında Rostov-Dondan Bakıya kö-
çürüldü. Köçürülmədən sonra ağır, çə-
tin şəraitdə bərpa olunmasına, ixtisaslı 
kadr ların, avadanlıq çatışmazlığına bax-
mayaraq, fabrik Bakıda 25 günün içində 

istismara buraxıldı. 1942-ci ilin əvvə-
lində fabrikdən neft sənayesinə gərəkli 
rezin məmulatın istehsalına nail olmaq 
tələb edildi. Xüsusi çətinliklərə baxma-
yaraq, həmin istehsal prosesi çox qısa 
müddətdə mənimsənildi. “Azneftkombi-
nat”ın rezin məmulatlarına olan tələbatı 
da təmin edilmiş oldu. 1942-ci ilin çətin 
günlərində, cəbhənin Qafqaza yaxınlaş-
dığı bir vaxtda fabrik təkcə neft sənayesi 
üçün deyil, həm də Zaqafqaziya cəbhə 
komandanlığının sifarişi ilə yandırıcı 
butulkalar üçün rezin halqaların kütləvi 
istehsalına başladı.
1943-cü ildə fabrik tərəfindən keyfiy-
yəti xeyli dərəcədə yüksəldilmiş, istifa-
də müddəti uzadılmış pambıq qarışıqlı 
ayaqqabı altı, padoş rezinin istehsalı da 
mənimsənildi. Metal məmulatları zavo-
du müharibəyə qədər, əsasən tam dəyər-
li xammalla işləyərək, çox istifadə olunan 
mallar və kommunal təsərrüfatı üçün 
inventarlar, zibil qutuları, xəkəndaz, tas, 
vedrə, çarpayı, dəmir çəlləklər və sair ha-
zırlayırdı. Müharibənin ilk günlərindən 
zavodun istehsal səmti dəyişilərək, əsgər 
dəbilqələrinin, dəmir təbəqədən hazır-
lanmış qızdırıcıların, kerosin lampaların 
kütləvi buraxılışına istiqamətləndirildi. 
Çarpayı sexi çarpayı və tor əvəzinə, mas-
ka toru, kirkə, ling, yanğın pilləkəni, kəl-
bətin istehsal etməyə başladı. Zavodun 
tökmə sexi isə yanğın əleyhinə armatur-
ların buraxılmasını təşkil etdi.
Ümumilikdə Bakının yerli sənayesi mü-
haribənin gedişində ölkənin sənaye məh-
sullarına olan tələbatının ödənilməsində 
tarixi xidmətlər göstərdi.
Digər faktlar da Azərbaycanda xalq təsər-
rüfatının müharibə illərindəki fədakar 
əməyindən xəbər verir. Belə ki, müharibə 
illərində respublikanın müəssisələri 1419 
min ədəd şinel, 4227 min dəst yay geyimi, 
3097 min alt paltarı, 1977 min cüt çəkmə, 
1417 min patron çantası, 1468 min dəst tri-
kotaj istehsal etmişdi. 1941-1945-ci illərdə 
Azərbaycan xalq təsərrüfatından orduya 
5457 yük, 371 minik maşını və 301 digər 
avtomobil səfərbər edilmişdi.
Azərbaycanın yeyinti sənayesi müəs-
sisələri də hərbi dövrün çətinliklərini 
dəf edərək verilən planları artıqlaması 
ilə yerinə yetirirdilər. Bakı tütün fabriki 
əməkçilərinin fədakar əməyi Azərbay-
can hökuməti tərəfindən dəfələrlə qeyd 
olunmuşdu. Respublika yeyinti sənaye-
si işçiləri əhalini xüsusən müharibə şə-
raitində çox vacib olan "C" vitamini ilə 
təmin edə bilmişdilər. Ət-Süd Sənayesi 
Komissarlığı müəssisələrində insulin is-
tehsalı altı dəfə artmışdı.
Müharibə illərində Azərbaycan toxu-
culuq kombinatı iki dəfə birinci yeri və 
DMK-nın bayrağını qazanmışdı. Volo-
darski adına tikiş fabriki dörd dəfə birin-
ci yerə, ÜİHİMŞ və SSRİ Yüngül Sənaye 
Nazirliyinin bayrağına layiq görülmüş-
dü. Sərrac-yəhər fabriki, dəri-qalantere-
ya fabriki də mükafatlandırılmışdı.
Kənd əməkçiləri də cəbhəyə bacardıqları 
qədər yardım edirdilər. Onlar təkcə mü-
haribənin əvvəllərində ordunun fonduna 
öz şəxsi istifadələrində olan 18 min baş 
mal-qara, 52 min pud taxıl, 170 min pud 
müxtəlif növ məhsul göndərmişdilər. 
Şəxsi vəsaitlərdən müdafiə fonduna 15 
kiloqram qızıl, 952 kiloqram gümüş, 320 
milyon rubl məbləğində vəsait vermiş-
dilər. Cəbhəyə 1,6 milyondan çox zəruri 
mal və 125 vaqon isti geyim yola salın-
mışdı. Yalnız Leninqrad üçün 1942-ci ilin 
yayına qədər Bakı müəssisələri 2 vaqon 
qara kürü, 40 ton meyvə qurusu, 12 vaqon 
tomat-püre və digər məhsullar, eləcə də 
dərman və sarğı materialı yollamışdılar.

Azərbaycan elminin Qələbənin 
qazanılmasında tarixi xidmətləri

Azərbaycan xalqı öz nefti ilə yanaşı, öz 
elmi potensialı ilə də Böyük Vətən mü-

haribəsində Qələbənin əldə edilməsinə 
sanballı töhfələr verib. Azərbaycan alim-
ləri Böyük Vətən müharibəsi illərində 
“Hər şey cəbhə üçün! Hər şey düşmən 
üzərində Qələbə naminə!” çağırışına ca-
vab olaraq gecəli-gündüzlü çalışırdılar. 
Vətənin başının üstünü qara buludlar 
alanda onlar bacarıq və biliklərini alman 
işğalçılarının darmadağın edilməsinə 
yönəldərək, elmi fəaliyyətlərinin xarak-
terini kökündən dəyişdilər.
Böyük Vətən müharibəsinin səkkizin-
ci ayında biz artıq yeni şəraitdə çalışan 
alimlərimizin fəaliyyətinin bəzi uğurlu 
yekunlarından söz aça bilərdik. Fiziklər, 
kimyaçılar, energetiklər, botaniklər mə-
suliyyətli, ölkə üçün çox vacib tapşırıq-
ların yerinə yetirilməsi məqsədilə lazım 
gələn vaxt möhlətini xeyli azaldaraq, 
xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə, 
respublikanın neft sənayesinə böyük 
köməklik göstərirdilər. Onların kəşfləri 
ordumuz tərəfindən əməli işdə, döyüş 
meydanlarında öz tətbiqini tapırdı.
Hələ müharibədən əvvəl Azərbaycan alim-
lərinin qarşısında duran ən vacib məsələ 
ölkənin yüksək keyfiyyətli yanacaq və sürt-
kü yağları ilə təminatı idi. Bu vəzifə mü-
haribənin ilk dövründə xüsusilə aktuallaş-
dı. Xüsusən yeni tip döyüş təyyarələrinin 
böyük sürət yığması üçün yüksək oktanlı 
benzin istehsal etmək vacib idi.
Həmin ərəfədə görkəmli kimyaçı alim 
Yusif Məmmədəliyevin başçılığı altın-
da bir qrup alim neft-kimya elmində 
böyük hadisə olan yüksək oktanlı avia-
siya yanacağı əldə etdi. Alimlərin və is-
tehsalçıların birgə işi nəticəsində Bakıda 
yeni neft-kimya və kimya müəssisələri 
Y.Məmmədəliyevin ideyası əsasında 
yüksək oktanlı alkilbenzol və onun tər-
kib hissəsini istehsal edən yeni zavod 
fəaliyyətə başladı.
Akademik Əli Quliyevin də rolunu xü-
susi qeyd etmək istərdim. O, Y.Məm-
mədəliyevlə birlikdə yüksək keyfiyyətli 
aviasiya yanacağı sayılan alkilbenzin 
alınması prosesinin tədqiqi, konkret ola-
raq sulfat turşusunun iştirakı ilə təbii 
qaz benzinin baş fraksiyasının alkilləş-
məsi prosesinin işlənib hazırlanması ilə 
məşğul olub.
Ümumilikdə, alimlərimiz Rüstəm İsma-
yılovun, Murtuza Nağıyevin, İzzət Oru-
covanın, Şıxbala Əliyevin həmin dövr-
də xidmətləri böyük idi. Onlar 100 növ 
neft-kimya məhsullarının, o cümlədən 38 
növ sürtkü yağının, 9 adda təyyarə benzi-
ninin, 8 növ dizel yağının istehsalını təş-
kil edə bildilər. Onların müharibə illərin-
də Azərbaycan elminin inkişafına verdiyi 
töhfələr sonradan ölkəmizdə neft-kimya 
elminin sürətli inkişafına yol açdı.
Əliəşrəf Əlizadə, Sabit Orucov, Sü-
leyman Vəzirov, Musa Əliyev, Əhəd 
Yaqubov, Baba Babazadə kimi alimləri 
sayəsində isə Azərbaycan neft sənayesi 
hasilatın artırılmasında böyük uğurlar 
əldə etdi.
Müharibə dövründə energetiklərimiz də 
ölkə üçün çox dəyərli işlər görürdülər. 
Həmin günlərdə onlardan bir çoxu mo-
torqayırma üzrə xüsusi tapşırıqların ye-
rinə yetirilməsinə keçdilər. Energetika 
İnstitutunun əməkdaşları müdafiə əhə-
miyyəti daşıyan, fərdi istifadə üçün şor 
suyu şirinləşdirən aparat ixtira etdilər. 
Boru kəmərində axıntı, sızma yerlərini 
müəyyənləşdirən yeni üsul da tapıldı.
Fiziklər də Vətənimiz üçün az iş görmə-
yib. Texnika elmləri namizədi Əmirxa-
novun işləyib hazırladığı şüşə izolyator-
ların istehsal texnologiyası Azərbaycan 
Yerli Sənaye Komissarlığı tərəfindən 
sənaye müəssisələrində tətbiq olunur-
du. Fiziklər lümines - soyuq işıq saçan 
rənglərin alınma texnologiyasını işləyib 
hazırladılar. Hərbi qurumların təqdir et-
diyi bu texnologiya gecə vaxtı iş şəraitini 
yaxşılaşdırmaq cəhətdən neft sənayesinə 
dəyərli bir töhfə idi.

Ermənistanın faşizm sevgisi
Böyük Vətən müharibəsindəki tarixi 
Qələbə bu zəfərin qazanılmasında iş-
tirak edənləri birləşdirən ən böyük 
mənəvi dəyərdir. Lakin bir məsələni də 
qeyd etməliyik ki, bu gün Ermənistanın 
timsalında faşizm üzərində Qələbənin 
əhəmiyyətinin heçə endirilməsi, əksinə, 
faşizmə xidmət edənlərin qəhrəmanlaş-
dırılmasına rast gəlirik. Ermənistanda 
2016-cı il mayın 28-də Hitlerin əlaltısı, 
hərbi cani, sovet məhkəməsi tərəfindən 
məhkum olunmuş Qaregin Njdenin hey-
kəlinin açılışı buna sübutdur. Arxiv mate-
rialları əsasında tarixi faktlara nəzər salsaq 
görərik ki, Njde hitlerçilərlə əməkdaşlıq 
edirdi, açıq-aşkar və çox fəal şəkildə. Onun 
başçılığı ilə erməni SS-çilər tərəfindən 
törədilmiş qanlı cinayətlər barədə arxiv-
lərdə çoxlu məlumat var. Onlar partizan-
lara qarşı əməliyyatlar keçirib, yəhudiləri 
və qaraçıları məhv ediblər. 809-cu erməni 
piyada batalyonu Ukraynada və Polşada o 
qədər fəallıq göstərib ki, Vermaxtın Ukray-
nadakı komandanı Gitsinger və Şərq his-
sələrinin komandanı general-mayor İgen 
bu batalyonu tərifləyib. Erməni SS batal-
yonunun tərkibinə daxil olan “Dromedar” 
zonderkomandası Şimali Qafqaz cəbhəsi 
qoşunlarının arxasında kəşfiyyat-təxribat 
tədbirləri həyata keçirir, fürsət düşdükcə 
“untermenş”ləri məhv edirdi. Bir sözlə, 
Qaregin Njdenin hitlerçi hakimiyyətlə 
münasibətləri Banderanın və Şuxeviçin 
münasibətlərindən daha yaxın olub.
Hələ 1942-ci ilin avqustunda “K” təşkilatçı 
qərargahının işi haqqında qısa hesabat”da 
nasistlər Şimali və Cənubi Qafqaz xalqla-
rının və ərazi vahidlərinin idarə olunma-
sı prinsiplərini hazırlamışdılar. Onlar bu 
sənəddə ermənilərin faşizmə xidmətləri-
nin müqabilində Dağlıq Qarabağı erməni 
komissarlığına aid etmişdilər.
Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci il-
lər müharibəsi ilə əlaqədar çıxışlarında 
hər zaman Azərbaycanın faşizm üzərin-
dəki Qələbəyə sanballı töhfəsini xüsu-
si qeyd edir və soyqırımı canisi, Hitler 
faşizminin nökəri Qaregin Njdeni ifşa 
edir. Sevindirici haldır ki, ölkə başçısının 
Aşqabadda MDB-nin Zirvə görüşündəki 
məlum çıxışından sonra Rusiyanın Ar-
mavir şəhərində erməni kilsəsi tərəfin-
dən zəbt edilmiş ərazidə Njdeyə qoyu-
lan memorial lövhənin götürülməsi ilə 
əlaqədar qərar qəbul olunub. Preziden-
tin qeyd etdiyi kimi, özünü demokratik 
seçilmiş təqdim edən Ermənistanın yeni 
hakimiyyəti, ilk növbədə, bu ləkədən, 
bu rüsvayçılıqdan təmizlənməli və faşist 
cəlladına ucaldılan heykəli sökməlidir.
Ötən ay Rusiyanın TASS informasiya 
agentliyinin Baş direktorunun birinci 
müavini Mixail Qusmana eksklüziv mü-
sahibəsində Prezident İlham Əliyev bu 
məsələyə bir daha münasibət bildirərək 
deyib: “Bəzən müəyyən dairələrin tarixi 
həqiqəti təhrif etmək, İkinci Dünya mü-
haribəsində Qələbədə Sovet İttifaqının 
rolunu azaltmaq və faşizmi qəhrəman-
laşdırmaq üçün əlaqələndirilmiş səyləri-
nin şahidi oluruq. Ona görə bu meylə son 
qoyulmalıdır, biz bunu yalnız birgə səy-
lərimizlə edə bilərik. O cümlədən Böyük 
Vətən müharibəsi dövründə baş vermiş 
hadisələr haqqında həqiqəti gənc nəs-
lə çatdırmaq yolu ilə. Ona görə ki, onlar 
həqiqəti bilməlidirlər, vətənpərvərlik, əc-
dadlarının qəhrəmanlığı ruhunda tərbiyə 
olunmalıdırlar. Əlbəttə, bəzi ölkələrdə baş 
verənlər, İkinci Dünya müharibəsi iştirak-
çılarının abidələrinə qarşı vandalizm aktı, 
faşistlərə heykəllər qoyulması nifrət və ik-
rah hissi oyadır. Bunu keçmiş SSRİ məka-
nında, MDB məkanında görmək xüsusilə 
xoşagəlməzdir. Axı, faşizm üzərində ümu-
mi Qələbə naminə ən böyük qurban verən 
Sovet İttifaqı olub. Buna görə bu meyillər 
pislənməli, bu cəhdlərə son qoyulmalı və 
mənim fikrimcə, dünya liderləri bu barədə 
daha açıq danışmalıdırlar”.

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz 
missiyasını layiqincə yerinə yetirəcək

İlk Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını alan 
azərbaycanlı İsrafil Məmmədovun, iki 
dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, gene-
ral-mayor Həzi Aslanovun, əfsanəvi 
partizan, “Mixaylo” ləqəbli Mehdi Hü-
seynzadənin, sinəsini düşmən pülem-
yotuna sipər edən Qafur Məmmədovun, 
Leninqradın müdafiəsi zamanı 17 ölüm-
cül yara alsa da, təyyarəsini yerə endirən 
Hüseynbala Əliyevin, Fransada qəhrə-
manlıq göstərən Əhmədiyyə Cəbrayı-
lovun şücaətləri xalqımıza xas mərdlik 
və igidliyin bariz nümunəsi idi. Qafqa-
zın müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə Ziya 
Bünyadovun bölməsi düşmənin xeyli 
canlı qüvvə və texnikasını məhv etmişdi. 
1945-ci ilin yanvarında isə sovet ordusu-
nun Polşaya hücumu zamanı Ziya Bün-
yadovun başçılıq etdiyi bölüyün bütün 
döyüşçüləri Plitsa çayı üstündəki körpü 
uğrunda qeyri-bərabər döyüşdə göstər-
dikləri igidliyə görə təltif edildilər. Ziya 
Bünyadova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı 
verildi. Çox sayda vətən övladları müxtə-
lif orden və medallarla təltif olundu.
Bu Qələbə həm də Sovet İttifaqı tərkibin-
də yaşamış xalqların birgə mənəvi sərvə-
tidir. Böyük Qələbədən 75 il keçir. Bu gün 
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi inkişaf 
edir. Lakin vətənimiz indi də müharibə 
vəziyyətindədir. Bir vaxtlar alman faşiz-
minə qarşı mübarizə aparan Azərbaycan 
indi erməni faşizmi ilə üz-üzədir. Torpaq-
larımızın bir qismi Ermənistanın işğalı 
altındadır. Dağlıq Qarabağ heç də dünə-
nin “nifaq alması” deyildi. Bu, “almanın” 
asıldığı sapdan yapışıb getsək, neçə-neçə 
əsrləri adlayıb, tarixin daha dərin qatları-
na gəlib çıxarıq. Böyük Vətən müharibəsi 
başlayar-başlamaz öz maraqlarını güdən 
ermənilər tarixin bu dönəmində də für-
sətdən istifadə etməyi düşündülər.
Ancaq Böyük Vətən müharibəsinin təcrü-
bəsi göstərir ki, xalqımızın malik olduğu 
təbii sərvətlər kimi, onun insan resursları, 
mərdlik, qəhrəmanlıq, hünər mənbələri 
də bitib-tükənən deyil. Torpaqlarımızın 
işğal altında olduğu bir zamanda xalqı-
mızın İkinci Dünya müharibəsindəki 
qəhrəmanlığı, oğul və qızlarımızın rəşa-
dəti, bizi Böyük Qələbəyə - torpaqlarımı-
zı işğaldan azad etməyə səsləyir.
2016-cı ilin Aprel döyüşləri, Cocuq Mər-
canlının azad edilməsi göstərdi ki, Azər-
baycan öz torpaqlarını işğaldan azad 
etməyə qadirdir. Əgər sülh danışıqları 
nəticəsiz qalarsa və Ermənistan təcavüz-
kar siyasətini həyata keçirməkdə davam 
edəcəksə, Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti öz 
sözünü deyəcək və o zaman Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri öz müqəddəs missiya-
sını layiqincə yerinə yetirərək, pozulmuş 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək.
Böyük Vətən müharibəsinin qalibləri bu 
amansız müharibədə böyük itkilər ver-
miş xalqlardır. Azərbaycan xalqı da bu 
Qələbənin qazanılmasına kifayət qədər 
böyük töhfələr verib, istər ön cəbhədə, 
istərsə də arxa cəbhədə. Bu xalqımızın 
qürur tarixidir. Bu Qələbə bizim şərəfli 
keçmişimizin göstəricisidir. İndi qarşı-
mızda dayanan ən böyük vəzifələrdən 
biri xalqımızın bu Qələbənin əldə edil-
məsindəki tarixi xidmətlərini təbliğ et-
mək, nəsildən-nəslə ötürməkdir. Çünki 
Azərbaycan xalqının bu Qələbədəki ro-
lunun kiçildilməsinə, hətta bu Qələbənin 
xalqımızın tarixi baxımından əhəmiyyə-
tinin heçə endirilməsinə indi də cəhdlər 
var. Lakin keçmişinə xor baxan gələcə-
yini qura bilməz. Ona görə biz keçmişi-
mizi daha dərindən öyrənməli və təbliğ 
etməliyik ki, müstəqilliyimizi daha da 
möhkəmləndirək, dövlətçiliyimizi daha 
da qüdrətləndirək. Prezident İlham 
Əliyevin dediyi kimi “Biz tarixi olduğu 
kimi yazmalıyıq və bilməliyik”.
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ВЕТЕРАНЫ – НАША 
ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА
В жизни каждого человека есть 
немало праздников, памятных 
дат и событий, которые 
дороги его сердцу и душе, 
которые воспринимаются с 
особыми чувствами. А вот в 
жизни стран и народов таких 
праздников, затрагивающих 
самые сокровенные чувства, не 
так уж много.
Однако день 9 мая по праву 
к таковым относится. Тем 
более, что в нынешнем 
году этот день приобретает 
особую значимость в связи 
75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 
В достижение Великой Победы 
над фашизмом Азербайджан 
внёс бесценный вклад по 
своему значению, отправив на 
фронт более 600 тысяч сыновей 
и дочерей азербайджанского 
народа, более половины 
из них погибли на полях 
сражений кровавой войны. 
За отвагу, проявленную 
на фронтах, свыше 130 
граждан Азербайджана 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
более 170 тысяч наших 
солдат и офицеров 
награждены различными 
орденами и медалями. 77-
я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я 
национальные стрелковые 
дивизии, сформированные 
из азербайджанских 
призывников и добровольцев, 
прошли славный боевой путь 
от Кавказа до Берлина. 
Очередной шаг, 
предпринятый со стороны 
президента Азербайджана, 
доказывает, что приоритетом 
его политики является 
обеспечение благосостояния 
граждан страны. 25 
февраля 2019-го года  
Президент Ильхам Алиев 
подписал распоряжение о 
дополнительных мерах в 
области усиления социальной 
защиты населения.
Во время беседы с Trend 
заместитель председателя 
Организации ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил 
Азербайджанской Республики 
полковник Джалил Халилов 
выразил искреннюю 
благодарность от ветеранов и 
членов их семей Президенту 
Азербайджана Ильхаму 
Алиеву, за проявление 
внимание и заботы к ним в 
этом году по случаю 75-летия 
Великой Победы:
- Подписание Президентом 
Ильхамом Алиевым 
накануне праздника Победы 
распоряжений о повышении 
заботы о ветеранах войны, 
дальнейшем усилении их 
социальной защиты стало уже 
традицией. Президент Ильхам 
Алиев последовательно и 
целенаправленно проводит 
политику поддержки 
ветеранов, основанную 
общенациональным 
лидером Гейдаром 
Алиевым, уделявшим 
всестороннее внимание 
проблемам ветеранов 
войны, предпринимавшим 
важные шаги по решению 
их социальных вопросов во 
все периоды пребывания у 
власти. Общенациональный 
лидер Гейдар Алиев называл 
ветеранов войны «золотым 
фондом нашего народа». 
Президент Ильхам Алиев, 
успешно продолжающий 
политику великого лидера 
в этой сфере, также чутко 
относится к проблемам 
ветеранов, прошедших 
тяжёлые и сложные 
испытания Второй мировой 
войны.
Стало традицией оказывать им 
разовую финансовую помощь, 
и в этом году Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев 
подписал распоряжение по 
случаю 75-летия Великой 
Победы, согласно которому 
участникам Второй мировой 
войны 1941-1945 гг. выплачена 
единовременная материальная 
помощь в размере 1500 

манатов, вдовам воинов, 
принимавших участие в войне, 
погибших или умерших после 
нее, лицам, награжденным 
орденами и медалями за 
самоотверженный труд в тылу, 
работникам специальных 
соединений, выполнявших 
задачи в пределах 
операционных зон боевых 
флотов, лицам, награжденным 
орденами и медалями за 
оборону Ленинграда, а 
также участникам блокады 
Ленинграда выплачено 
единовременное пособие 
в размере 750 манатов. С 
целью исполнения этого 
распоряжения из госбюджета 
на 2020 год выделен 5,9 млн. 
манатов.
Все это вновь свидетельствует 
о том, что всесторонняя 
забота и внимание о 
ветеранах войны является 
одним из приоритетов 
государственной политики 
Президента Ильхама Алиева 
в Азербайджане. Хотя минуло 
75 лет со дня завоевания 
Великой Победы, заслуги 
азербайджанского народа, 
проявившего невероятную 
доблесть в годы Второй 
мировой войны, не теряют 
своего значения в лице 
ветеранов Второй мировой 
войны.
Ветераны выражают глубокую 
благодарность Президенту 
Ильхаму Алиеву за внимание 
и заботу, поддерживают все 
меры, которые он предпринял 
для независимости и 
будущего процветания 
Азербайджана, и желают 
ему успехов в его неустанной 
и решительной работе в 
этом направлении. Ветераны 
всегда поддерживают и будут 
поддерживать решения 
Президента Ильхама Алиева.
БАКИНСКАЯ НЕФТЬ:
НЕЗАМЕНИМАЯ РОЛЬ В 
ПОБЕДЕ

22 июня 1941 года немецкие 
войска вторглись в Советский 
Союз на 930 – мильном 
фронте. Свои общие и 
конкретные задачи Адольф 
Гитлер суммировал предельно 
ясно: «Чем быстрее мы 
уничтожим Россию, тем 
лучше». Конечная цель 
вторжения – выйти «к 
месторождениям Баку».
Гитлер оценивал 

сложившуюся ситуацию так: 
население Германии слишком 
велико для ее ограниченной 
территории, неспособной 
экономически гарантировать 
выживание высшей расы 
на мировой арене расового 
соперничества. Единственное 
решение – немедленная и 
широкая территориальная 
экс пансия.
В сентябре 1940 года Япония 
подписала Тройственный пакт 
(«Ось» Берлин-Рим-Токио), 
зак репив союз с Германией и 
Италией.
По мнению Фюрера 
простого захвата 
территории недостаточно. 
Он приказал – 120 дивизий  
должны наступать в трех 
направлениях:  Первая 
группа – на Киев, вторая - на 
Москву; затем планировалось 
соединить два эти фронта, а 
третья группа должна была 
продвигаться «к нефтяным 
месторождениям Баку».
Включившийся в Великую 
Отечественную войну 
Советский Союз произвел 
соответствующие изменения 
в структуре государственного 
управления, отвечавшие 
требованиям военного 
времени. Вся власть в 
стране сосредоточилась 
в руках Государственного 
комитета обороны 

(ГКО) под руководством 
И.Сталина, и с первых же 
дней своего образования 
эта организация издала 
директивы, направленные на 
мобилизацию ресурсов страны 
в соответствии с требованиями 
экономики военного периода. 
Союз обусловил важные 
обязательства и перед 
Азербайджанской 
Республикой. В очень 

короткие сроки был выполнен 
широкий спектр работ по 
перестройке народного 
хозяйства республики в 
соответствии с требованиями 
военного времени. Вскоре 
промышленный потенциал 
республики целиком 
был переориентирован 
на выпуск оборонной 
продукции. Фабрики и заводы 
машиностроительной, легкой, 
текстильной, местной и 
пищевой промышленности, 
кооперативных 
организаций и других 
предприятий республики 
были мобилизованы на 
удовлетворение потребностей 
армии. Состоявшийся в 
ноябре 1941 года совместный 
пленум Центрального и 
Бакинского комитетов 
Азербайджанской 
Коммунистической партии 
еще раз конкретизировал 
задачи, стоящие перед 
народным хозяйством и 
нефтяной промышленности 
республики. 
В первые дни войны немцы 
продвигались даже с 
опережением. Казалось, что 
победа уже близка, оставалось 
лишь уничтожить окруженные 
группировки противника в 
глубоком тылу. Но вскоре 
появились тревожные знаки. 
Топливо! На плохих дорогах 

и пересеченной местности 
транспортные средства 
потребляли значительно 
– иногда вдвое – больше 
горючего, чем ожидалось. 
Тяжелую технику, которая 
вязла на дорогах, не имевших 
специального покрытия, и 
не могла двигаться дальше, 
приходилось заменять 
небольшими повозками на 
конной тяге.

В августе 1941 года германские 
генералы предложили 
Гитлеру  нанести основной 
удар по Москве. Фюрер 
отказался. «Наиболее важным 
перед наступлением зимы 
является не взять Москву, – 
говорилось в его директиве 
от 21 августа, – а захватить 
Крым и промышленный 
угледобывающий район 
на реке Донец, а также не 
допустить поставок нефти 
для Российской армии 
из Кавказского региона». 
Вермахт должен был 
взять Баку. Что касается 
Крыма, Гитлер называл его 
«советским авианосцем для 
атаки на румынские нефтяные 
месторождения».

ПУСТЬ НАШИ ЛЕТЧИКИ И 
ТАНКИСТЫ БУДУТ 

СПОКОЙНЫ, У НИХ ВСЕГДА 
БУДЕТ ТОПЛИВО

Вынашивая планы нападения 
на Советский Союз, Гитлер 
в операции под кодовым 
названием «Барбаросса» 
акцентировал внимание своих 
генералов на непременном 
захвате нефтяного Баку. Он 
и его окружение хорошо 
понимали, что без бакинской 
нефти им трудно будет 
рассчитывать на успех 
Восточной кампании. 
Они убедились в том, 
что Советский Союз в 
конце 20-х годов ХХ века 
интенсивно нарашивал 
добычи нефти. Немецкие 
стратеги и их союзники, 
мечтающие покорить весь 
мир, руководствовались 
принципом: «Кто хочет 
управлять миром, должен 
контролировать нефть. 
Всю нефть. Где бы она не 
находилась».
Задача установления полного 
контроля за месторождениями 
нефти во всем мире стала 
основополагающим 
приоритетом стратегии 
гитлеровской Германии 
и ее союзников. Война 
превращалась в состязание 
машин, которые с каждым 
днем пожирали все больше и 
больше горючего.
Фашисты, готовясь к новой 
захватнической войне, много 
кричали о том, что они не 
повторят ошибок кайзера 
Вильгельма, не сумевшего 
обеспечить Германию 
достаточным запасом военно-
стратегического сырья, в 
частности, нефти. Геринг 
клялся не раз, что он добьется 
полной «автаркии» Германии 
в отношении нефтепродуктов. 
Эта декламация не находила 
однако опоры в тех цифрах, 
которыми оперировали 
германские военные 
эксперты, не потерявшие 
еще умения отличать мечты 
от действительности. По 
их подсчетам, нефтяной 
баланс складывается далеко 
не в пользу Германии, и 
в случае новой войны - 
продолжительной войны – 
Германия неминуемо должна 
столкнуться с тем же острым 
недостатком нефти, который 
явился  одной из главных 
причин катастрофы 1918 года.
Более полное представление о 
необходимом для германской 
механизированной армии 
количестве горючего дали 
военные действия против 
Голландии, Бельгии и 
Франции, когда за 45 дней 
было израсходовано 0,5 
млн. тонн нефтепродуктов. 
Считают, что на восточном 
фронте ежедневная 
потребность германской 
армии в горючем достигает 
65-70 тыс. тонн, а это значит 2 
млн. тонн в месяц.
Долго ли сможет выдержать 
Германия такое напряжение, 
она отрезана почти от всех 
стран, которые поставляли 
ей нефть. Единственным 
германским поставщиком 
натуральной нефти осталась 
Румыния.
Но и этот единственный 
источник, из которого 
Германия может получать 
натуральную нефть, очутился 
теперь под сокрушительными 
ударами советской авиации.
А в Азербайджане развер-
нулась большая работа по 
своев ременному обеспе че-
нию фронта нефтью и нефте-
продуктами. Нефтяники в 
бук вальном смысле творили 
чудеса.
Они работали сутками, 
недосыпая, получая скудный 

Несмотря на то, что мир сегодня находится в сложных условиях войны, но уже с невидимым врагом 
и борется за здоровье людей против коронавируса, все, кто чтит подвиг и память своих прадедов 
и дедов, стараются рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, участниками которых 
они были, через социальные сети, в программах ТВ." Вечная память героям Великой Отечественной 
войны!" эти слова звучат в комментариях к этим воспоминаниям от представителей многих стран, и 
прежде всего Европы и СНГ.

"Более 120 героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана. На наших предприятиях днем 
и ночью производилась военная техника, в том числе знаменитые «Катюши». Потому что 
промышленность Азербайджана была развита в те годы. Также Азербайджан поставлял 70 
процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для Советской армии, 
без этого победа в войне была бы невозможна. Мы знаем, что многие наступления гитлеровской 
армии захлебнулись только потому, что не было своевременного подвоза горючего. И неслучайно 
фашистская Германия стремилась захватить Баку. Я, кстати, говорил об этом в октябре на 
саммите СНГ в Ашгабаде: есть известные кадры, где Гитлеру преподносят торт, на котором 
на немецком написано «Каспийское море», там черный шоколад разлит в границах Каспийского 
моря, и он берет свастику и кладет прямо там, где написано Баку. И это были планы. Захват 
Баку был бы катастрофой для Советского Союза, потому что Советский Союз лишился бы 
важного компонента. А для наших граждан было бы катастрофой, потому что все нефтяные 
скважины были заминированы. И в случае, если бы фашистам удалось захватить Баку, все 
бы взлетело в воздух, погибли бы сотни тысяч человек. Поэтому для нас память о Великой 
Отечественной войне и тех, кто погиб за Родину, - а таких было 300 тысяч из Азербайджана, 
из более чем 600 тысяч, кто участвовал в войне, - она священна. Мы это чтим и помним".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

30 декабря 2019 г. (Интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации).
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продовольственный паек 
(это с их-то физическими 
нагрузками!). Ушедших на 
фронт мужчин замещали 
их жены, сестры, подростки, 
пенсионеры. 
Николай Байбаков так 
охарактеризовал героизм 
нефтяников Баку: «Модные 
туфли они сменили на 
кирзовые сапоги, а кокетливые 
шляпки на увесистые ушанки. 
Не боялись женщины никакой 
работы – трудились даже в 
бурении! Даже те у кого не 
было сил, шли в бригады по 
добыче нефти, на тракторные 
базы, нефтеперекачивающие 
станции. Если была 
необходимость, становились 
руководителями. Так, крупные 
нефтепромыслы на Апшероне 
в годы войны возглавляли 
Антонина Бакулина, Медина 
Везирова, Сугра Гайибова, 
Сакина Кулиева, Анна 
Плешко, София Крючкина. 
Трудно даже представить, 
какую тяжелую ношу несли на 
себе эти женщины! Если бы не 
женщины, никогда бы нам не 
выиграть войну!»
В 1941 году эта категория 
граждан составляла одну треть 
работающих на промыслах 
и заводах, а через нескольких 
месяцев – более половины. 
Пройдя кратковременное 
обучение, они сразу вклю-
чались в работу.
Централь ный Комитет и Ба-
кинский Комитет КП(б) 
Азер байджана определяли и 
принимали срочные меры по 
перестройке работы нефтяной 
промышленности на военный 
лад. 
Одной из важнейших задач 
азербайджанских нефтяников 
явилось поддержание уровня 
добычи нефти. В 1941 году 
объем разведывательного 
бурения достиг самых 
высоких показателей за 
все время существования 
нефтяной промышленности 
Азербайджана - 43.274 т. В 1942 
году сложилась совершенно 
другая ситуация.
СТОЛИЦА АЗЕРБАЙД-
ЖАНА БАКУ НЕПРЕРЫВНО 
СНАБЖАЛ ФРОНТ И 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СССР НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
И ПРИВОДИЛ В ДВИЖЕНИЕ 
СОТНИ ТЫСЯЧ МОТОРОВ В 
ВОЗДУХЕ И НА ЗЕМЛЕ.
В этот сложный 
период наиболее ярко 
и сконцентрировано 
проявились высокий дух, 
подъем и сплоченность и 
азербайджанского народа, его 
высокий интеллектуальный 
и технический потенциал. С 
первых же дней нападения 
немецких войск на СССР 
вся экономика страны была 
переведена на военные 
рельсы. Фронт требовал 
сохранения любыми 
средствами уровня добычи 
нефти в объеме, необходимом 
для действующей армии. 
И Бакинские нефтяники, 
героическими усилиями 
преодолевая трудности, 
добивались выполнения 
любого задания правительства.
Баку – нефтяное сердце 
Советского Союза. Но 
Гитлер был уверен в захвате 
Баку и поэтому с таким 
удовольствием разрезал 
торт с контурами Баку и 
Каспийского моря. Однако, 
как показали дальнейшие 
события, гитлеровцы явно 

поторопились. Взять Баку им 
так и не удалось: немецкие 
танковые соединения, 
оставшиеся без горючего, 
вынуждены были остановиться 
на подступах к Кавказу.
Овладеть Кавказом  было 
вожделенной мечтой немцев. 
Кавказ – это черный 
бриллиант, там - нефть, 
которой так не хватало 
агрессорам. В 1942 году в 
директиве Гитлера говорилось 
о том, что цель главной 
операции на южном участке 
фронта – захват нефтяных 
районов на Кавказе, переход 
через Кавказский хребет. 
А там дорога на Баку, к 
нефти, которая щедро 
питала Советскую Армию. И 
фашисты стремились во что 
бы то ни стало прорваться 
к жизненным источникам, 
захватить нефтяную 
сокровищницу, перекрыть 
кислород Советской Армии, 
надеясь тогда на полный крах 
СССР.
Немцы для захвата нефтяных 
районов Кавказа принимали 
самые жесткие решения, 
мобилизовали все ресурсы 
для победы, и на первом 
этапе операции «Эдельвейс» 
добились успехов.
Советская армия лишилась 
поставок горючего из 
Майкопа, Грозного, что 
усугубило положение в 
народном хозяйстве страны. 
Теперь вся тяжесть по 
обеспечению горючим 
фронта и тыла легла на 
плечи бакинцев. Нефтяные 
промыслы работали в очень 
сложных условиях.
По итогам 1941 года Советский 
Союз добыл 33 миллиона 
тонн – рост составил целых 
6 процентов. Главный 
нефтедобывающий район – 
Баку – вышел на рекордные 
показатели – увеличил 
производство до 23,5 
миллиона тонн!
Особенность азербайджанской 
нефти заключалась еще 
и в ее качественных 
различиях. Так, из ряда 
скважин на апшеронских 
месторождениях извлекалась 
высокооктановая нефть, 
из которой изготовлялся 
высококачественный бензин. 
Темой обсуждения на 
заседании Бюро ЦК КП(б) 
Азербайджана 3-12 апреля 
1942 года (протокол 229) стало 
принятие соответствующих 
мер на основе постановления 
ГКО от 24 марта 1942 года 
«О мерах по увеличению 
в 1942 году производства 
авиационного бензина 
Б-78 и авиационных 
масел». В решении 
Бюро нашли отражение 
вопросы обеспечения во 
втором квартале 1942 года 
добычи 2.304. 546 тонн 
высокооктановой нефти 
по «Азефтекомбинату», с 
распределением заданий 
по нефтедобывающим 
управлениям.
До конца 1942 г. предприятия, 
«Азнефтекомбината» 
14 раз получали 
переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета 
Обороны.
В обстановке нависшей 
над Закавказьем опасности 
вражеского вторжения 
нефтяники Баку увеличивали 
добычу нефти, наращивали 
темпы переработки 

нефтепродуктов, давали 
фронту нужном количестве 
продукции. 
В 1942 году Сталину передали 
слова Гитлера: «ИЛИ 
МЫ ПОЛУЧИМ НЕФТЬ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ИЛИ 
УПУСТИМ ПОБЕДУ».
Сталин владел информацией 
о том, что Гитлер имеет 
конкретный план захвата Баку. 
1 июля Сталин вызвал 
нашего знаменитого земляка 
Николая Константиновича 
Байбакова и заявил ему: «ВЫ 
ПОЕДЕТЕ НА КАВКАЗ И 
РАЗРУШИТЕ МЕСТНЫЕ 
НЕФТЕПРОМЫСЛЫ. ЕСЛИ 
ГИТЛЕРУ ДОСТАНЕТСЯ 
ХОТЬ ТОННА НЕФТИ, 
МЫ ВАС РАССТРЕЛЯЕМ. 
НО ЕСЛИ ГИТЛЕР НЕ 
ДОЙДЕТ ДО КАВКАЗА, 
А ВЫ РАЗРУШИТЕ 
НЕФТЕПРОМЫСЛЫ 
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ, МЫ 
ВАС ТОЖЕ РАССТРЕЛЯЕМ».
Молодой замнаркома - ему 
было едва за тридцать - 
набравшись духа, тихо сказал: 
«Но вы мне не оставляете 
выбора, товарищ Сталин».
«Сталин остановился возле 
меня, - вспоминает тот эпизод 
Байбаков, - медленно поднял 
руку и слегка постучал по 
виску:
«ЗДЕСЬ ВЫБОР, ТОВАРИЩ 
БАЙБАКОВ. ЛЕТИТЕ. 
И С БУДЕННЫМ ДУМАЙТЕ, 
РЕШАЙТЕ ВОПРОС 
НА МЕСТЕ».
Байбаков собрал 
специалистов и начал 
методически разрушать 
скважины. В первую очередь  
ликвидировали наименее 
продуктивные, а затем, по 
мере развития немецкого 
наступления, переходили 
к следующим. Лучшие 
скважины были взорваны 
буквально в последний 
момент, когда немецкие 
войска вошли в районы 

крупнейших месторождений 
Грозного и Майкопа.
Из Грозного группа Байбакова 
срочно выехала в Баку. Об 
этом он почти ничего не 
рассказывал, но в «городе 
ветров» у него было такое 
же задание: ни капли нефти 
врагу! Краснодар, Грозный – 
да, тяжело, страшно, больно... 
Но Баку – здесь все было таким 
родным и близким! Сколько 
сил и души вложено, чтобы 
создать! А теперь своими же 
руками... Сегодня мало кто 
знает, но главную нефтяную 
кормилицу страны тоже 
готовили к уничтожению. 
М.Славкина своей книге о 
Н.Байбакове пишет: Среди 
архивных материалов мы 
искали свидетельства о 
деятельности нашего героя 
в Краснодаре или Грозном... 
А нашли Постановление 
Государственного Комитета 
Обороны от 14 августа 
1942 года «О специальных 
подготовительных 
мероприятиях по Бакинской 
нефтяной промышленности». 
Гриф «сов. секретно», а 
сверху – синий штамп 
«рассекречено». Подписано 
лично Сталиным.
«В связи с создавшейся 
военной обстановкой 
Государственный Комитет 
Обороны постановляет:
Обязать НКВД СССР 
совместно с Наркоматом 
нефтяной промышленности 
провести специальные 

мероприятия по подготовке 
к выводу из строя объектов 
нефтяной промышленности 
(скважин, емкостей, 
предприятий и оборудования) 
Бакинской нефтяной 
промышленности, которые к 
моменту начала проведения 
этих мероприятий окажутся 
не вывезенными.
Командировать в Баку зам. 
наркома внутренних дел СССР 
т. Меркулова и зам. наркома 
нефтяной промышленности т. 
Байбакова, которым провести 
следующие мероприятия:
а) выделить на каждом 
объекте тройки в составе 
оперработника НКВД, 
руководителя объекта и 
секретаря парторганизации 
объекта для разработки и 
проведения подготовительных 
мероприятий;
б) рассчитать и завести 
на объекты потребное 
количество взрывчатых 
веществ с необходимыми 
приспособлениями;
в) установить 
круглосуточное дежурство 
на объектах лиц, намеченных 
для участия в проведении 
специальных мероприятий.
Т.т. Меркулову и Байбакову 
всю работу проводить 
совместно с руководством 
Азербайджана.
К реализации специальных 
мероприятий на объектах 
Бакинской нефтяной 
промышленности Военному 
Совету Закавказского фронта 
приступить по указанию 
Государственного Комитета 
Обороны с таким расчетом, 
чтобы в распоряжении 
троек на проведение этих 
мероприятий было время не 
менее 48 часов».
Эти строки кажутся 
невероятными, но все так и 
было... 
В этих трудных условиях 
непрерывно укреплялась связь 
с фронтом.
Передовой коллектив 
8-го промысла 
«Орджоникидзенефти», 
завоевавший в августе, 
сентябре и октябре 1942 
года Красное знамя 
Государственного Комитета 
Обороны, в своем письме 
бойцам, командирам и 
политработникам Н-ской 
армии, оборонявшей Кавказ, 
писал:
«У Бакинцев сегодня нет 
большей заботы, чем та, как бы 
получше обеспечить вас всем 
необходимым, родные наши 
стражи нефтяных богатств 
Кавказа!»
Но враг не сдавался. Он был 
не далек от центра нефтяной 
промышленности – Баку. 
Документы свидетельствуют 
о том, что в те дни 
фельдмаршал Манштейн 
по телефону умолял 
Гитлера переподчинить ему 
германские войска на Кавказе 
и перекинуть их, чтобы оказать 
помощь армии, увязшей под 
Сталинградом.
«НЕТ, – ОТВЕЧАЛ ФЮРЕР, 
– НАМ ВАЖЕН ВОПРОС 
ЗАХВАТА БАКУ. ЕСЛИ НЕ 
ПОЛУЧИМ КАВКАЗСКУЮ 
НЕФТЬ, ВОЙНА 
ПРОИГРАНА».
Испытывая нехватку горючего 
и постоянное давление 
советских войск, немцы так 
и не смогли преодолеть 
Большой Кавказ.
Наши войска овладели 
городами Моздок, Малгобек, 
Нальчик и другими. Изгнали 
фашистов с Кавказа. 
Гитлеровские планы 
порабощения народов Кавказа 
потерпели полный крах.
Поздней осенью 1942 г. 
наступление на Кавказ было 
приостановлено. Соединения 
вермахта оказались не в 
силах преодолеть Кавказский 
хребет и захватить нефтяные 
месторождения. 
Германия проиграла самый 
решающий этап войны за 
большую нефть. Это было 
стратегическое поражение, 
последствия которого в скором 
времени показали себя.

На промыслах и заводах, 
на улицах Баку в дни войны 
можно было видеть лозунг:
«Бакинец, помни: нефть нужна 
везде - На суше, в воздухе и на 
воде!»
Этому лозунгу была 
подчинена трудовая 
деятельность нефтяников 
Азербайджана.
Значение горючего во 
Второй мировой войне, как 
ее называют войне моторов, 
трудно переоценить. Вот 
цитата из признания во 
время допроса в мае 1945 
года министра военной 
промышленности Германии 
Альберта Шпеера: 
«Потребность в нефти 
была основным мотивом 
при принятии решения о 
вторжении в Россию». Во 
время ночной поездки к 
остаткам германской 10-й 
армии, проводившей боевые 
действия в Италии, Альберт 
Шпеер наблюдал картину, 
отчетливо иллюстрирующую 
одну из основных причин 
краха Третьего рейха. 150 
грузовиков германской армии 
тянули запряженные в них 
быки. Это был единственный 
способ, благодаря 
которому грузовики могли 
передвигаться. Горючего не 
было.

БАКУ - ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ВОЕННОГО ОРУЖИЯ
Азербайджан к 1941 году 
обладал значительным 
машиностроительным 
потенциалом, обеспечивая 
нефтяным оборудованием 
не только свою нефтедобычу, 
которая составляла 80 
процентов общей по стране, 
но и новые промыслы в 
Татарии, на Северном Кавказе, 
в Казахстане. 
В довоенном Баку работали 
до десятка крупных 
машиностроительных 
предприятий, ведущими 
из которых были заводы 
им. лейтенанта Шмидта, 
«Бакинский рабочий», 
Сураханский, Забратский и др. 
Помимо этого, производство 
некоторых деталей и 
ремонт оборудования 
осуществляли мастерские 
при промыслах. Трудившиеся 
в машиностроительной 
промышленности инженеры 
и рабочие обладали много 
многолетним опытом и 
высокой квалификацией. Все 
это и обусловило военное 
назначение Баку как одного 
из центров по производству 
оборонной продукции.
Исполняя постановления 
Государственного 
комитета обороны 
СССР по мобилизация 
мощностей гражданской 
промышленности на 
производство средств обороны 
Бюро ЦК КП(б) Азербайджана 
уже летом августа 1941 г. 
отдает ряд распоряжений и 
поручений руководителям 
машиностроительных заводов.
 В частности в начале 
августа 1941 года Бюро ЦК 
Азербайджана рассмотрело 
докладную записку инженера 
«Азинмаша» В. Дыхина  о 
возможности расширения 
производства боеприпасов 
на заводах «Азнефтемаша»,  
объединявшего предприятия 
машиностроительной 
отрасли республики. В 

результате  объединениям 
«Азнефтекомбинат» и 
«Азнефтемаш» было поручено 
организовать расширение 
производства боеприпасов на 
своих заводах.
А 11-12 декабря 1941 г. Бюро 
КП КП(б) Азербайджана 
«в целях систематического 
контроля  за выполнением 
заданий Государственного 
Комитета Обороны по 
производству вооружения 
и боеприпасов на 
предприятиях республики и 
максимального использования 
производственных мощностей 
по выпуску оборонной 
продукции» утвердило  
уполномоченным по решению 
этой задачи заместителя 
председателя Совнаркома 
АзССР И.Исламзаде.  
С первых дней войны 
все предприятия г. Баку 
переводятся на военный 
режим с 12-часовым 
рабочим днем без выходных 
и отпусков. Заводы 
нефтяного машиностроения 
переключаются на 
производство боеприпасов 
и вооружений для фронта. 
25 июня 1941 года состоялось 
заседание Бюро ЦК КП(б) 
Азербайджана, на котором 
было принято постановление 
СНК Азербайджанской ССР 
и ЦК КП(б) республики «О 
переходе на выполнение 
мобилизационного плана по 

изготовлению боеприпасов 
механического завода имени 
л. Шмидта и судоремонтных 
заводов «Парижская 
Коммуна» и «Закфедерация». 
В документе отмечалось, 
что в соответствии с 
постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 23 июня 1941 г., 
Совнарком АзССР и ЦК КП(б) 
Азербайджана поручили 
начальнику «Касптанкера» 
т. Матюшеву, директорам 
заводов «Парижская коммуна» 
и «Закавказская федерация» 
немедленно приступить к 
выполнению поставленной 
задачи. Следует отметить, 
что мобилизационный 
план по изготовлению 
боеприпасов был утвержден 
постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) 6 июня 1941 года.

В БАКУ ПРОИЗВОДИЛИСЬ 
СНАРЯДЫ ДЛЯ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ КАТЮШ
Накануне Великой 
Отечественной войны ученые 
и конструкторы Реактивного 
научно-исследовательского 
института создали первую 
советскую реактивную систему 
залпового огня (РСЗО), 
получившую официальное 
название «гвардейский 
миномет М-13». Он оказался 
весьма эффективным оружием 
и широко применялся 
на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Боевое крещение батарея 
из семи боевых машин 
приняла 14 июля 1941 года 
под Оршей, в Белоруссии. 
Залп по железнодорожному 
узлу, во время которого по 
врагу в считанные секунды 
было выпущено более сотни 
снарядов, вызвал большие 
разрушения, пожары, взрывы 
эшелонов с боеприпасами 
и оказал сильное 
психологическое воздействие 
на противника, посеяв 
панику в его рядах. Высокая 
эффективность гвардейского 
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миномета была достигнута 
за счет массированного огня 
и высокой мобильности 
самоходных пусковых 
установок, позволявших 
быстро обрушить на врага 
оглушительный удар сотен 
снарядов и быстро уйти из-под 
ответного удара. 
Столь эффективного оружия 
не было ни у Германии, ни у 
тогдашних союзников СССР 
– Англии и США. За свои 
выдающиеся боевые качества 
система залпового огня 
была прозвана советскими 
солдатами ласковым именем 
«Катюша».
В целях организации сборки 
корпусов снарядов к установке 
«М-13» на заводе имени 
Шмидта в сентябре 1941 г. были 
осуществлены мероприятия 
по модернизации 
инструментального цеха, 
предназначенного для 
выпуска боеприпасов, и 
передаче заводу Шмидта, 
соответствующего 
оборудования – 
резьбошлифовального станка 
«Ковентригейдж» и токарных 
станков. 14 августа 1941 г. на 
очередном заседании Бюро 
ЦК КП(б) Азербайджана 
был рассмотрен вопрос о 
возможности расширения 
производства боеприпасов на 
заводах треста «Азнефтемаш». 
В конце сентября 
1941 г. задания ГКО 
приобрели конкретный 
характер. 30 сентября 
1941 г. Государственный 
Комитет Обороны принял 
постановление «О плане 
производства корпусов 
снарядов М-13 на октябрь 1941 
г.». Для его реализации члены 
бюро ЦК КП(б) Азербайджана 
уже 1 октября собрались на 
очередное заседание. По его 
итогам было принято решение 
поручить руководителям 
Азнефтекомбината, 
Азнефтемаша, завода им. 
Шмидта наладить, обеспечить 
сборку и отправить Наркомату 
боеприпасов в октябре 1941 г. 
10 тысяч корпусов снарядов 
М-13. 
В целях выполнения 
октябрьского плана по 
выпуску корпусов снарядов 
для установки М-13, бюро 
ЦК КП(б) Азербайджана 
предложило директорам 
заводов имени С. Кирова, 
им. Дзержинского, им. 
«Закавказской федерации», им. 
«Октябрьской Революции», 
им. «Парижской коммуны» 
и других предприятий 
обеспечить в октябре, согласно 
графику, бесперебойный 
выпуск и равномерную сдачу 
деталей корпуса снаряда для 
установки М-13 заводу имени л. 
Шмидта. К этому времени все 
необходимые запасные части 
в количестве 4 тысяч штук 
были готовы и размещены 
на предприятиях СНК 
Азербайджана.
Во второй половине октября 
1941 года из западных 
районов СССР в Баку начали 
эвакуировать некоторые 
промышленные предприятия 
и военные заводы. 16-
23 октября состоялись 
заседания Бюро ЦК КП(б) 
Азербайджана, в ходе 
которых были рассмотрены 
вопросы о размещении в 
Баку завода № 31 Народного 
Комиссариата авиационной 
промышленности. Бюро ЦК 
Компартии Азербайджана 
поручило ответственным 

работникам принять 
неотложные меры по 
размещению прибывающих 
людей и осуществлению 
строительно- монтажных 
работ с тем расчетом, чтобы 
в течение 25-30 дней завод 
был пущен в эксплуатацию и 
выпускал продукцию.
3 декабря 1941 года 
постановлением 
Государственного 
Комитета Обороны (N249) 
предписывалось организовать 
в Баку производство серийного 
истребителя ЯК-3. И уже 
весной 1942 года на фронт 
стали вылетать боевые 
истребители ЯК-3, рожденные 
в Баку.
Бюро ЦК КП(б) Азербайджана 
приняло соответствующее 
постановление «Об 
изготовлении на предприятиях 
Баку ППШ, ручных гранат, 
минометов и снарядов к ним, 
взрывчатых материалов и 
противотанковых бутылок».
Кроме того, для реализации 
постановления «О плане 
по изготовлению и 
поставках химическому 
отделу Закавказского 
фронта приборов ФОГ-
1, РОКС-2 и деталей к 
ним по промышленности 
Азербайджанской ССР в IV 
квартале 1941 года» Бюро 
ЦК утвердили заказ на 
производство вышеуказанных 
приборов в количестве 2500 
штук и распределили его по 
заводам-изготовителям. 
Коллектив завода им. 
лейтенанта Шмидта совместно 
со смежными предприятиями 
наладил массовое 
производство корпусов 
тяжелых авиационных бомб, 
затратив на это, вместо 40 дней 
по плану, всего 16. Бакинский 
авторемонтный завод освоил 
производство деталей 
минометов М-13, автоматов 
ППШ, а также обеспечил 
ремонт различных деталей 
танков. К концу 1941 года в 
Азербайджане производилось 
до ста тридцати видов 
вооружения, боеприпасов 
и военного снаряжения и 
имущества.
По линии Наркомата 
местной промышленности 
и «Азпромсовета», в Баку 
(после Ленинграда) было 
организовано производство 
зажигательных бутылок – 
«Коктейль Молотова». К 
8 ноября 1941 года было 
изготовлено и упаковано в 
ящики 35 тыс. зажигательных 
бутылок, 14 тыс. патронов-
запасов. Производственная 
мощность была доведена до 
10 тыс. бутылок в сутки. За 
1942-1944 гг. на фронт было 
отправлено свыше 11 млн. 
единиц боеприпасов.
 В июле 1942 года, в рекордные 
сроки, в Баку был создан 

новый завод № 610 по выпуску 
гвардейских минометов - 
легендарных  «Катюш», во 
многом благодаря которым 
советские войска добились 
победы в Сталинградской 
битве и в дальнейшем 
добились освобождения своей 
страны и многих стран Европы 
от фашистских захватчиков.
 В 1941-1942 гг. коллектив 
завода им. Лейтенанта Шмида 
совместно со смежными 
предприятиями наладил 
массовое производство 

корпусов тяжелых 
авиационных бомб.
 Бакинский авторемонтный 
завод освоил производство 
деталей минометов М-13, 
автоматов ППШ, а также 
обеспечил ремонт различных 
деталей танков.
 Снаряды PC, сыгравшие 
важную роль во многих битвах 
Великой отечественной, 
производились в Баку все 
военные годы и бесперебойно 
отправлялись на фронт.
 Изготовлялись в Баку и другие 
типы боеприпасов – М-20, 
мины М-37, М-50, фугасные 
авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-
1000, ФАБ-2000, цельнолитые 
ФАБ-100, зажигательные 
авиабомбы ЗАБ-100-65 ТШ, 
самовоспламеняющиеся 
авиабомбы, гранаты РГД-33, 
Ф-1, противотанковые мины, 
дымовые шашки, лопаточные 
минометы, ручные фугасные и 
ранцевые огнеметы.
Изготовляли тротил, 
хлорсульфановую кислоту, 
ванадиевый катализатор. Эти 
вещества шли на производство 
боеприпасов, зажигательных 
смесей, взрывчатых веществ 
и др., которые в массовом 
количестве выпускались в Баку.
В рекордное время, в 
Азербайджане было налажено 
производство уникального 
боевого снаряжения для 
торпедных катеров, не 
имевшего аналога в мире в 
то время. Это снаряжение 
для торпедных катеров, 
значительно увеличивало ее 
боевую мощь.
В Баку начали, в короткие 
сроки, освоив технологию, 
собирать на базе самолета 
УТИ-4Б тип 15Б - боевой 
вариант УТИ-4. Вооружение 
состояло из 2 крыльевых 
пулемётов БС, 6 РС-82 и 2 
50-кг бомб. Вторая кабина 
закрывалась дюралевым 
колпаком. Он был 
разработан на заводе № 458, 
эвакуированном в Баку, в 1941 
году.
В январе 1942 года, бакинский 
завод выпустил 20 машин 
УТИ-4, в феврале выпуск 
был увеличен вдвое. Но в 
связи с новым заданием 
Государственного комитета 
обороны, 7 февраля 1942 
года М.Багиров обратился к 
Берия с просьбой передать 
выпуск этих самолетов 
другому заводу, чтобы 
направить освободившуюся 
производственную мощь, 
на массовый выпуск 
истребителей" ЯК-3".
Весной 1942 года на фронт 
стали вылетать боевые 
истребители "ЯК-3", 
рожденные в Баку. Мало кому 
известно, что в те годы, в Баку 
был создан мощный центр 
по ремонту военной авиации, 

освоению новой техники, 
поступающей по "ленд-лизу", 
подготовки и переподготовки 
воен-ных летчиков. В Баку 
начали выпускать, с помощью 
американцев, запасные 
части к истребителям Р-39 
"Аэрокобра". И в работе этого 
Центра, активное участие 
принимал будущий советский 
ас, сбивший 59 немецких 
самолетов - трижды Герой 
Советского Союза А. И. 
Покрышкин.
Большая и многогранная 
работа проводилась в те 
годы в Баку, по укреплению 
боевой авиации СССР. 
Ремонтировались боевые 
самолеты, осваивались 
новые модели отечественных 
самолетов, осваивались 
зарубежные самолеты, 
полученные по ленд-
лизу, после тяжелых боев, 
проходили курс реабилитации, 
военные летчики. 
Мудрость и дальновидность 
инструктажа Покрышкина в 
Баку, наглядно подтверждается 
всего одним фактом, 
который вполне достаточен: 
30 летчиков, которые 
участвовали в первых боях 
под его руководством, стали 
впоследствии Героями 
Советского Союза, а шестеро 
из них дважды удостаивались 
Золотой Звезды. За время 
войны только они уничтожили 
500 немецких самолетов.
В одной из бухт Каспия, 
в рекордные сроки была 
сооружена верфь, для 
строительства морских судов 
из железобетона.
Цемент, гравий, песок, 
арматурное железо - этот 
основной строительный 
материал для постройки 
огромной нефтеналивной 
баржи, водоизмещением 
2500 т. На этих баржах 
транспортировалась нефть в 
Астрахань и Красноводск.
Во всех этих достижениях 
заслуга Азербайджана, его 
специалистов и рабочих, 
всех, кто проявляя истинный 
патриотизм и героический 
энтузиазм, трудился на благо 
Победы, неоспорима.

Каспийская военная 
флотилия в годы Великой 

Отечественной войны
К началу Великой 
Отечественной войны в 
составе КВФ имелось 5 

канонерских лодок (отдельный 
дивизион), два торпедных 
катера, отдельная береговая 
артиллерийская батарея, 13 
боевых самолетов, радиорота 
воздушного наблюдения, 
оповещения и связи и ряд 
отдельных береговых частей.
В период с 24 по 26 августа 
1941 года на кораблях и судах 
флотилии в соответствии с 
советско-иранским договором 
1921 года в Иран были 
переброшены войска Красной 
Армии.
Совместно с частями 
Закавказского военного 
округа, КВФ провела 
десантную операцию на 
иранское побережье южнее 
иранской Астары, высадив 
тактический десант в составе 
горно-стрелкового полка, 
усиленного артиллерийским 
дивизионом, и поддержала 
артиллерийским огнем 
наступающие по побережью 
со стороны Ленкорани части 

горно-стрелковой дивизии.
После ввода советских войск в 
Иран, они занимали северную 
часть Ирана в течение всей 
войны, а корабли Каспийской 
флотилии несли стационарную 
службу в иранских портах 
Пехлеви, Ноушехр, Бендер-
Шах.
В 1942 году к побережью 
Каспийского моря рвались 
танковые дивизии вермахта.
Осенью 1942 года немцы даже 
создали штаб каспийской 
флотилии и отрядили для нее 
силы, которые планировали 
пустить в дело немедленно по 
достижении Махачкалы.
Возможность появления 
немецких сил на Каспии 
обсуждалась на самом 
высоком уровне. Известно 
разведывательное донесение, 
о котором Уинстон Черчилль 
сообщил в письме на имя 
Сталина 30 сентября 1942 года:
"Немцы уже назначили 
адмирала, которому будут 
поручены военно-морские 
операции на Каспийском 
море. Они избрали Махачкалу 
в качестве своей главной 
военно-морской базы. 
Около 20 судов, включая 
итальянские подводные 
лодки, итальянские торпедные 
катера и тральщики, 
должны быть доставлены 
по железной дороге из 
Мариуполя на Каспий, 
как только будет открыта 
линия. Ввиду замерзания 
Азовского моря подводные 
лодки будут погружены до 
окончания строительства 
железнодорожной линии". 
Немецко-фашистские 
войска не были на берегах 
Каспийского моря, и ни 
один фашистский корабль 
не проник в его воды, тем не 
менее, Каспийская военная 
флотилия сыграла большую 
роль в разгроме войск 
противника на Северном 
Кавказе.
В период обороны Кавказа 
морским путем было 
перевезено 11 стрелковых 
бригад, 5 стрелковых 
полков, свыше 1000 танков 
и бронемашин, 18,5 тыс. 
лошадей, более 8 тыс. орудий, 
4 тыс. автомашин и 200 
самолетов. Всего за 1942-1943 гг. 
было перевезено 21 млн тонн 
нефтепродуктов и около 3 млн. 
тонн других грузов.
КВФ обеспечивала 

безопасность грузоперевозок, 
и прежде всего - перевозок 
нефти из Баку в Астрахань и 
Красноводск, доставку грузов, 
поступающих по ленд-лизу 
из иранских портов на север, 
противовоздушную оборону 
транспортов на переходе 
морем.
За годы войны Каспийская 
военная флотилия достроила, 
доукомплектовала и 
отремонтировала свыше 250 
катеров и других кораблей, 
передала в Красную Армию на 
укомплектование частей около 
4 тыс. подготовленных бойцов.
За боевые заслуги перед 
Родиной в гражданской и 
Великой Отечественной 
войнах, в связи с 25-летним 
юбилеем Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
апреля 1945 года Каспийская 
военная флотилия была 
награждена орденом Красного 
Знамени.
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ГЕНЕРАЛ АЗИ АСЛАНОВ 

Как зеркало Азербайджанского патриотизма
РАФИЕВ НАДЖАФГУЛУ РАДЖАБАЛИ оглы

Его именем названа улица в Минске

В Азербайджане нет человека, который 
не знал и не гордился бы генералом Ази 
Аслановым. Дважды Герой Советского Союза 
стал подлинным  национальным героем  
Азербайджана, таким же, как Кероглы 
и  Бабек.  Ази Асланов похоронен в Баку, 
в Нагорном парке, оттуда   вот уже 75 лет, 
словно видит  как живет, развивается его 
родной  край – Азербайджан. 
Сейчас, в условиях неофашистских вызовов, 
особую значимость приобретает знание 
подлинной  истории  Второй мировой войны, 
имен и заслуги героев, отдавших жизнь за 
свободу и процветание народов Советского 
Союза. Это наш долг перед поколением, 
победившим фашизм вопреки огромным 
трудностям.
Ази Асланову было суждено с 1939 по 1945г.г.  
непрерывно воевать.  Он погиб 24 января 
1945 г. в Лиепайском районе Латвии. Ази 
Асланов восхищал своих солдат и командиров, 
и  командующего 3-м Белорусским фронтом 
генерала армии Ивана  Черняховского 
невероятной стойкостью,  мужеством, 
военным  профессионализмом.  В сложных  
фронтовых условиях он всегда принимал 
единственно верное решение.  И это 
приводило к успеху и в оборонительных боях, 
и в наступательных  операциях. Подчиненные 
любили его за понимание их проблем, за 
мудрость и веру в неизбежную победу над 
фашистскими захватчиками.
Если проследить жизненный путь Ази 
Асланова, то создается впечатление, что он 
или учился, или служил. Даже при коротких 
передышках на фронте он старался осваивать 
новые знания, новый опыт  на различных 
краткосрочных курсах.
Родился  генерал 22 января  1910 году 
в семье рабочего. Отец  Ази Асланова  
умер  в 1923 году  и 13 летний мальчик  
стал  чернорабочим, чтобы помогать 
матери, поддерживать семью. Однако  
тяга к знаниям  была  очень большой и 
он  умудрился в 1924 году окончить  курсы 
ликвидации безграмотности. Затем поступил 
в Закавказскую военно-подготовительную 
школу № 1 в Баку, которую успешно закончил 
в 1929 году и был направлен для продолжения 
учебы в знаменитую  Борисоглебско-
Ленинградскую кавалерийскую школу. 
После ее окончания в 1931 году  начинается  
непрерывная  служба в Армии. Он  
проходит путь  от командира взвода 15-го 
кавалерийского полка 3-й Бессарабской 
кавалерийской дивизии имени Котовского  до  
командира 35-й гвардейской танковой бригады 
3-го гвардейского механизированного корпуса, 
становится генерал – майором.
Уже в период службы Ази Асланов окончил 
курсы при Военной академии механизации и 
моторизации РККА в 1933 году.  С декабря 1943 
по апрель 1944 года учился на краткосрочных 
курсах при Военной академии механизации и 
моторизации РККА имени И. В. Сталина.
Ази Асланов  был участником  Польского 
похода в сентябре 1939 года и советско-
финской войны 1939-1940 годов. Великую 
Отечественную войну он  встретил под 
Киевом, в составе 10-й танковой дивизии, 
командовал танковым батальоном. Принимал  
непосредственное участие в обороне Киева. 
В феврале 1942 года получил назначение 
на Крымский фронт, вступил в должность 
заместителя командира 55-й отдельной 
танковой бригады . После эвакуации из 
Крыма в мае 1942 года восстанавливал бригаду 
на Северном Кавказе.
Уже в июне 1942 года бригада вновь вступила 
в бой в составе 28-го танкового корпуса 4-й 
танковой армии на Сталинградском фронте.   
19 ноября 1942 года началось контрнаступление 
советских войск под Сталинградом. В 
течение суток танкисты Асланова с боями 
преодолели более 40 километров. 21-го ноября 
55-й отдельный танковый полк перерезал 
железнодорожную линию Сталинград — 
Сальск.  22-23 ноября, развивая наступление, 
танкисты Асланова заняли станцию 
Абганерово и посёлок Верхне-Кумский.
В декабре 1942 года 55-й танковый полк 
Асланова противостоял передовым 

частям  армии  фельдмаршала Манштейна, 
пытавшимся прорваться к окруженной 6-й 
армии Ф.Паулюса. В ходе ожесточённых 
боев в районе Верхне-Кумский танкисты 
Асланова уничтожили 30 танков, 26 орудий, 50 
автомашин и до 2-х тысяч солдат и офицеров 
противника. За  Сталинградские бои  Ази 
Асланову было присвоено первое  звание 
Героя Советского Союза. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года  звучал так: «За образцовое выполнение 
заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
проявленное при этом бесстрашие и героизм, 
за умелое и мужественное руководство 
подчинёнными частями», подполковнику Ази 
Асланову присвоить звание Героя Советского 
Союза.
Газета «Красная Звезда» от 24 декабря 1942 
года писала: «История войн ещё не видела 
бойцов, так мужественно сражавшихся как 
Ази Асланов и его боевые друзья. Как бы ни 
были сильны вражеские танки и пехота, им не 
сравниться с частью руководимой могучим, 
волевым командиром Героем Советского 
Союза Ази Аслановым».
В январе 1943 года Ази Асланов был 
произведён в полковники и назначен 
командиром 35-й гвардейской танковой 
бригады 3-го гвардейского механизированного 
корпуса. 13 января 1943 года  газета 
Сталинградского фронта «Сын Отечества»  
отмечала:  «… тому,  как  увязывать танковые 
операции с действиями пехоты и артиллерии 
нужно учиться у части гвардии полковника 
Ази Асланова. Пусть боевое умение танкистов 
Героя Советского Союза Ази Асланова будет 
образцом для всех наших подразделений…»
Танкисты Асланова участвовали в 
освобождении городов Белгород, Сумы, 
Ахтырка, Полтава, Лебедин, Миргород. В  
марте 1944 года Ази Асланов был произведён в 
генерал-майоры танковых войск.
В течение лета и осени 1944 года бригада 
Асланова участвовала в освобождении 
городов Вилейка, Минск, Молодечно, 
Вильнюс, Шяуляй,      Елгава и других. 
Бригада получила восемь благодарностей 
Верховного Главнокомандующего. 12 августа 
1944 года 35-й гвардейской танковой бригаде 
было присвоено почётное наименование 
«Шавлинская».. В конце 1944 — начале 1945 
года 35-я гвардейская танковая бригада 
участвовала в блокаде Курляндской 
группировки противника.
Ази Асланов не дожил до Великой Победы. 
В представлении командующего 3-м 
Белорусским фронтом  генерала армии  
Черняховского от 4 июля 1944 года о 
присвоении Герою Советского Союза гвардии 
генерал-майору Ази Асланову звания дважды 
Героя Советского Союза подчеркиваются  
заслуги в руководстве боевыми действиями 
бригады и личный героизм  в ходе операции 
«Багратион».  К сожалению, только  21 
июня 1991 года это представление было 
рассмотрено. И  Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор танковых войск Ази 
Асланов вторично был удостоен звания Герой 
Советского Союза (посмертно).
В Азербайджане стало общепризнанным, 
что  перед лицом новых возможных угроз 
следует обратиться к урокам истории, опыту 
предшествующих поколений в борьбе за 
независимость и свободу. Жизнь таких людей 
как генерал Ази Асланов является прекрасным  
примером  проявления азербайджанского 
патриотизма, отличающегося 
пониманием единства  национального и 
интернационального, азербайджанских и  
всечеловеческих  нравственных ценностей. 
Шовинизм, узколобый национализм  
воспринимался Ази Аслановым как 
преступление против человечности.

Джалиль Халилов,
полковник, заместитель председателя 

Организации ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил 

Азербайджанской Республики, 
доктор философии по политическим 

наукам

Герой Советского Союза 
Наджафгулу Раджабали 
оглы Рафиев: командир 
танкового взвода 3-го 
танкового полка 37-й 
механизированной бригады 
1-го механизированного 
корпуса 1-го Белорусского 
фронта, младший лейтенант. 
Награды: Орден Ленина, Орден 
Красного Знамени, три ордена 
Красной Звезды.
Родился 22 марта 1912 года в 
городе Ордубад (расположено 
в Нахчыванской Автономной 
Республике) в семье рабочего. 
После окончания девяти 
классов учился на курсах 
шелководства в Тбилиси. 
Вернувшись в родной Ордубад 
стал работать старшим 
инспектором коконо-семенной 
станции. В 1931 году переехал 
в город Баку. Здесь Рафиев 
успешно заканчивает ФЗУ, 
а затем железнодорожный 
техникум.
В 1935 год был призван в 
Красную Армию и направлен 
в бронетанковые войска. После 
прохождения срочной службы 
остался в войсках, поступил в 
военное училище. Накануне 
войны окончил Ленинградскую 
высшую бронетанковую школу. 
Член КПСС с 1943 года.
С началом Великой 
Отечественной войны Рафиев 
отправился на фронт. Уже на 
четвертый день войны, 26 июня, 
танкист Рафиев вступил в бой 
с фашистами под украинским 
город Кремнец. В ходе боя он 
был ранен в голову но остался 
в строю. Во время отступления 

Рафиев отличился во многих 
боях под украинскими 
городами Житомиром, 
Харьковом. Только в одном 
бою под Полтавой танкисты 
Рафиева вывел из строя два 
тяжелых немецких танка, шесть 
орудий и более пятидесяти 
гитлеровских солдат. Во время 
сражения в районе Матвеева 
Кургана Рафиев был ранен в 
третий раз, и снова не покинул 
поля боя. Экипаж Рафиева 
уничтожил вражеский танк, 
два тяжелых орудия, миномет 
и тридцать пять гитлеровских 
солдат. За мужество и отвагу 
отважный танкист был отмечен 
орденом Красной Звезды.
Особо отличился Наджафгулу 
Рафиев в боях за освобождение 
Белоруссии. Командир 
танкового взвода умело 
организовал действия взвода во 
время наступления. 

26 июня 1944 года в сражении 
под Бобруйском танкисты 
овладели переправой через 
реку Птичь и, оседлав шоссе 
Бобруйск - Глуск, перерезали 
пути отхода противнику. На 
следующий день, преследуя 
врага, танковый взвод ворвался 
в населённый пункт Ленино 
(Горецкий район Могилёвской 
области). 
8 июля танкисты Рафиева 
первыми вошли на улицы 
города Барановичи.
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 сентября 1944 года за 
образцовое выполнение 
заданий командования и 
проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
младшему лейтенанту Рафиеву 
Наджафу Раджабали оглы 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
В 1945 году окончил Высшую 
офицерскую бронетанковую 
школу, в 1951 году - Высшую 
офицерскую школу 
самоходной артиллерии. С 
1959 майор запаса, работал 
в таксомоторном парке 
Баку. Умер 24 декабря 1970 
года. В столице Белоруссии 
- Минске имя Рафиева так 
же носит улица, на одном из 
зданий которой установлена 
мемориальная доска. В 1969 
году Наджафкули Рафиев был 
удостоен звания почётного 
гражданина городского посёлка 
Глуск.

От души поздравляем вас с 
большим праздником – Днем 
независимости республики 
Беларусь. Он отмечается в 
день освобождения Минска 
от немецко-фашистских 
захватчиков – 3 июля 1944 
года.
 В годы Великой 
Отечественной войны 
Беларусь первой приняла 
на себя удары фашистов. 
А Минск на второй день 
войны был подвергнут 
беспощадной бомбардировке 
и артиллерийскому 
обстрелу. Несмотря на 
упорное сопротивление, 28 
июня фашистам удалось 
овладеть Минском. 1100 
дней оккупации – это 1100 
дней самоотверженной 
и героической борьбы 
с гитлеров-скими 
захватчиками. 
3 июля 1944 года столица  
Беларуси была освобождена 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Этот день стал 

днем освобождения всей 
республи-ки. 
Этот праздник неразрывно 
связан с важнейшими 
событиями в истории 
белорусского народа – 
освобождением от нацизма.
В Великой Отечественной 
войне погиб каждый третий 
житель Беларуси. Вечная 
память погибшим в этой 
священной войне. Мы 
искренне признательны всем 
белорусам, народу Беларусь, 
который традиционно 3 
июля отдает дань уважения 
героизму и стойкости солдат 
в самоотверженной борьбе 
подпольщиков и партизан, 
трудовому подвигу тех, кто 
поднимал страну из руин. 
Народ Беларуси ценой 
огромных потерь завоевал 
свободу и независимость. 
Победа над фашизмом, 
подвиг белорусского народа 
стал ярким примером 
для нынешних и будущих 
поколений.

Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но 
Великая Победа — символ 
национальной гордости, 
воинской славы и доблести 
— навечно вписана в 
героическую летопись 
страны.
От имени многочисленных 
друзей из Азербайджана  
поздравляем вас с днем 
независимости республики 
Беларусь и 76-летием 
освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских 
захватчиков.
Годы  независимости 
отношений между 
Беларусью и Азербайджаном 
развиваются очень 
стремительно, достигнуты 
большие успехи в деле эконо-
мического взаимодействия, 
реализованы многие 
совместные проекты, 
кото-рые еще больше 
сближают наши страны. 
Наши интенсивные 
контакты не только на 
уровне глав государств, 
интенсивность наших связей 
материализована в торгово-
экономических отношениях, 
созданием совместных 
производств, полной 
политической поддержке, 
единстве взглядов на повестку 
дня мирового развития. 
Все это свидетельствует о 
том, что между нашими 
государствами установилось 
стратегическое партнерство.

Депутат Милли Меджлиса, 
руководитель 

рабочей группы по 
межпарламентским связям 
Азербайджана с Беларусью, 

председатель 
Союза Экономистов 

Азербайджана,
академик Зияд Самедзаде
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Родился 16 марта 1919 года в 
селе Гапанлы Шамхорского 
района Азербайджанской 
Республики в семье 
крестьянина. Окончил 
промышленный техникум 
в Кировабаде. После учебы 
работал на текстильном 

комбинате.
С 1939 года в Красной 
Армии. С начала Великой 
Отечественной войны на 
фронте. 
3 декабря 1941 года в районе 
оз. Ильмень на подступах 
к Новгороду отряд во главе 
со старшим сержантом 
Мамедовым защищал 
важный рубеж. Позиция роты 
располагалась на высотке 
в болотистой местности 
за деревней Пустынька. 
Фашисты, вклинившиеся в 
расположение советских войск 
отрезали группу от основных 
сил. Двадцать человек во главе 
с Мамедовым вели неравный 
бой. В течение 10 часов 
советские бойцы отбивали 
атаки целого батальона 
гитлеровцев и удержали 

занимаемый рубеж до подхода 
подкрепления. В этом бою 
было уничтожено около 300 
гитлеровцев. Лично Мамедов 
уничтожил 70 солдат и трех 
офицеров врага.
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 11 декабря 1941 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
в борьбе с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Мамедову Исрафилу 
Магеррам оглу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением «Ордена Ленина» 
и медали «Золотая Звезда» (№ 
554). Исрафил стал первым 
Героем Советского Союза из 
Азербайджана.
Скончался 1 мая 1946 года.

Родился 20 сентября 1920 г. в 
селе Охуд Шекинского района 
Азербайджанской ССР. 
В 1938 г. окончил в г. Шеки 
сельскохозяйственный 
техникум по специальностям 
«агроном» и «зоотехник». 
На фронт попросился 
добровольцем, но его послали 
на учебу в авиашколу г. 
Невинномысск. После учебы 
был направлен в район 
Донбасса, где его в апреле 
1942г. зачислили младшим 
политруком 350-го полка.
Летом 1942 г., в боях на берегу 
реки Северный Донец в районе 
г. Изюм 350-й полк попал в 
окружение, и А.Джебраилов, 
получив тяжелое ранение и 
потеряв сознание, был взят 
немцами в плен. Содержался 
в лагерях военнопленных 
Украины, Польши, Германии, 
в частности, в самом страшном 
концлагере – Дахау. Далее 
из Эльзас-Лотарингии 
А.Джебраилова с эшелоном 
военнопленных отправляют на 
юг Франции – в г. Родез.
При попытке побега 
из Родезского лагеря 
военнопленных 
А.Джебраилова немцы его 
ловят, жестоко избивают. С 
№4167 на груди А.Джебраилов 
ежедневно выходил на 
принудительные работы. 
Когда после очередного 
избиения немцами 
А.Джебраилов потерял много 
крови и упал в обморок, 
то в лагере решили, что 
он скончался. Похоронить 
пленного вызвалась 65-летняя 
мадам Жанна (служащая 
лагеря), которая имитировала 
похороны военнопленного, 
и глубокой ночью, при 
содействии местных 
патриотов, вызволила из 
гроба полуживого Ахмедию и 
перенесла его в погреб своего 
дома.

После излечения Ахмедия 
был преисполнен решимости 
мстить немцам. Он уходит к 
партизанам и начинает серию 
своих дерзких операций – 
взрывает железнодорожное 
полотно, мосты, поджигает 
эшелоны с продовольствием, 
фашистские склады, немецкие 
танки. В антифашистском 
подполье имел псевдонимы – 
«Харго», «Фражи», «Кураже», 
«Рюс Армад» и др.
 Слухи о подвигах кавказского 
«маки» дошли и до лидера 
французского движения 
Сопротивления – славного 
генерала Шарля де Голля, 
который изъявил желание 
лично познакомиться с 
Ахмедией. Генерал поручил 
ему ряд ответственных 
заданий, которые 
А.Джебраилов тщательно 
организовал и блестяще 
осуществил.
Гитлеровские оккупационные 
власти назначили за голову 
«Харго» 10 тыс. немецких марок, 
2 новые автомашины и т.д.
В августе 1944 г. А.Джебраилов 
в качестве почетного гостя 
присутствовал на банкете по 
случаю освобождения Парижа 
(имеется подлинное фото). 
В 1947 г. при содействии 
генерала де Голля Ахмедия 
вернулся в СССР. 
Вернувшись в Азербайджан, 
А.Джебраилов, создал семью, 
получил высшее образование, 
стал работать главным 
агрономом колхоза.
В 1966 г. генерал де Голль, 
ставший президентом 
Франции, едет с официальным 
визитом в СССР. В программу 
своего пребывания в 
Советском Союзе он включил 
посещение г.Шеки с целью 
встречи со своим легендарным 
разведчиком. Однако 
советское руководство не 
сочло это целесообразным и 

пригласило А.Джебраилова 
в Москву. По воле генерала 
де Голля Ахмедия посетил 
его в отведенной в Москве 
резиденции.
В 1972, 1975 и 1982 годах 
А.Джебраилов посетил места 
своей боевой славы – гг. 
Париж, Родез, Монтабан, 
Тулузу, Альби, Лион, Дижон, 
Марсель и другие. Здесь он 
встречался с оставшимися 
в живых товарищами по 
совместной антифашистской 
борьбе. В Париже 
А.Джебраилова принял член 
Французского Сената Жак 
Дюкло, который вручил герою 
памятную медаль о встрече.
В ноябре 1990 г. А.Джебраилов 
был приглашен французской 
стороной в Париж на 
торжества, посвященные 
100-летию со дня рождения 
славного генерала де Голля, и 
ему была предоставлена честь, 
наряду с главами государств, 
возложить венок к могиле 
выдающегося военачальника 
и государственного деятеля, 
а также выступить с трибуны 
делясь воспоминаниями.
10 октября 1994 г. 
А.Джебраилов погиб в 
результате автокатастрофы в 
родном Шекинском районе. 

Родился 12 октября в с. 
Шахсеван Бейлаганского 
района Азербайджанской 

ССР. Он повторил подвиг 
Матросова - и этим, 
пожалуй, все сказано. Много 
испытаний выпало на долю 
нашего 18-летнего земляка 
из небольшого селения 
Ждановского района. Об 
его отваге в прославленной 
стрелковой дивизии, с 
которой он прошел по 
дорогам войны до Румынии, 
быстро стало известно. На 
румынской земле за мужество, 
проявленное в одном из 
боев, он был награжден 
орденом Красного Знамени. 
Но вот на пути наших частей 
стал железнодорожный 

вокзал. Пулеметы отсюда 
поливали беспрерывно. 
Попытки подойти к зданию 
оканчивались неудачно. 
Тогда Герай с возгласом «За 
Родину! Вперед, гвардейцы!» 
швырнул связку гранат, 
кинулся на амбразуру и 
закрыл ее своим телом. 
24 марта 1945 года ему 
(посмертно) было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 
Именем Г.Асадова названа 
одна из улиц Баку, а также 
совхоз и средняя школа в 
родном селе, и улица в городе 
Бейлаган.

Родился 22 декабря 1918 
года в бакинском селении 
Новханы. В 1936 году 
Мехти Гусейн-заде окончил 
Бакинское художественное 
училище, затем учился в 
Ленинградском институте 
иностранных языков, а в 1940 
году, возвратившись в Баку, 
продолжил образование 
в Азербайджанском 
педагогическом институте 
имени В. И. Ленина.
В августе 1941 года Мехти 
был призван в РККА. После 
окончания Тбилисского 
военно-пехотного училища 
его в 1942 году отправили 
на фронт, где в этот период 
шли ожесточенные сражения. 
В должности командира 
минометного взвода 
участвовал в Сталинградской 
битве. В августе 1942 года под 
городом Калач он тяжело 
раненым попал в плен. Был 
отправлен в Германию. В 
середине 1943 года немцы 
вывезли большое число 
советских военнопленных, в 
том числе азербайджанцев, из 
лагеря в Штрансе (Германия) 
в районы Югославии, 
Триеста и Италии. Находясь 
еще в Германии, советские 
военнопленные создали 
подпольную антифашистскую 
организацию, установившую 
связи с итальянскими и 
югославскими партизанами. 
Мехти Гусейн-заде был одним 
из активных участников 
этой организации. В 
октябре 1943 года, когда 
лагерь азербайджанских 
военнопленных располагался в 
Северной Италии, близ Удине, 
ему удалось добыть в штабе 
немецкого командования 

план внезапного нападения 
гитлеровцев на партизанский 
отряд «Гарибальдийцы». 
Пробравшиеся к партизанам 
антифашисты (Рашид Рагимов 
и Гасан Джаббаров) сообщили 
им об этом, благодаря чему 
полк противника, атаковавший 
партизан в районе Толмин-
Каборидо, понес большие 
потери и вынуждены был 
отступить. Сами антифашисты 
были схвачены фашистами и 
убиты.
В начале 1944 года Мехти 
Гусейн-заде с группой 
товарищей бежал из лагеря 
в Италии и присоединился 
к югославским партизанам, 
действовавшим в Словенском 
Приморье Адриатики. 
Бежавшие из плена 
азербайджанцы были 
объединены в отдельную 
роту советских партизан в 
составе объединенной итало-
югославской партизанской 
дивизии им. Ивана Градника. 
Со временем за М. Гусейн-
заде закрепилось прозвище 
«Михайло». 
2 апреля Мехти Гусейн-заде 
вместе с Мирдамат Сеидовым 

взорвали здание кинотеатра 
«Опчина» в Триесте, когда 
там шел показ кинофильма. 
В результате взрыва погибли 
80, были тяжело ранены — 60, 
легко ранены — 200 немецких 
солдат; 40 из них скончались от 
ран в госпитале. Спустя время 
Мехти совместно со своим 
товарищем Али Тагиевым 
и антифашистом Гансом 
Фрицем совершили еще одну 
диверсию, взорвав мост близ 
железнодорожной станции 
Постайно, в результате чего 
потерпел железнодорожную 
катастрофу немецкий 
товарный поезд, состоящий из 
24 вагонов.
По решению партизанского 
штаба, Михайло и М. Сеидов 
казнили майора гестапо Н. 
Кертнера. В конце лета по 
поручению командования 
дивизии Мехти Гусейнзаде во 
главе взвода партизан провел 
операцию против отступавшей 
немецкой части. В бою 
погибло множество немецких 
солдат и офицеров, было 
уничтожено свыше 10 грузовых 
автомашин противника.
16 ноября 1944 года был 
окружен немецкими 
солдатами. Мехти открыл 
огонь по немцам, тем 
самым обнаружив себя и 
сохранив жизни жителям 
села, не желавшим 
выдавать партизана. Мехти 
отстреливался до конца, 
убив 25 врагов. Последнюю 
пулю Михайло пустил себе в 
сердце. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
11 апреля 1957 года Мехти 
Гусейн-заде было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

МАМЕДОВ ИСРАФИЛ МАГЕРРАМ оглу 
Первый Герой Советского
 Союза из Азербайджана

ДЖЕБРАИЛОВ АХМЕДИЯ МИКАИЛ оглу 

АСАДОВ ГЕРАЙ ЛЯТИФ оглу

ГУСЕЙН-ЗАДЕ МЕХТИ ГАНИФА оглу 
Югославский и итальянский партизан Михайло, за его 

голову была назначена награда 400 тыс. Рейхсмарок

БУНЬЯДОВ ЗИЯ МУСА оглу
Родился 24 декабря 1921 
года в городе Астара в семье 
ветерана Первой мировой 
войны и военного переводчика 
Мусы Мовсум оглу Буняьдова, 
происходившего из 
знаменитого и уважаемого 
рода Биби-Эйбатских ученых-
шейхов. С детства Буняьдов 
знал как азербайджанский, 
так и русский языки, а также 
владел арабским языком 
Корана, которому его научил 
отец. После окончания десяти 
классов (1939) он поступил в 
Бакинское пехотное училище, 
которое окончил в мае 1941 
года в звании лейтенанта, 
получив также назначение 
командиром стрелкового 
взвода в Бендеры (Молдавия). 
На фронтах Великой 
Отечественной войны с 
августа 1942 года. Принимал 
активное участие в битвах за 
Украину, Молдавию, Кавказ 
(в боях за Моздок и Туапсе), 
Белоруссию и Польшу. В боях 
проявил храбрость, в одном 
из них, пробиваясь через 
линию фронта, он вынес из 
окружения полковое знамя. 
В оборонительном сражении 
в предгориях Кавказа Зия 
Буньядов командовал ротой из 
120 бойцов, в состав которой 
также входили 50 матросов 
Волжской флотилии из 
Саратова. В ходе одного из 
боев 17 человек из его роты 
уничтожили 15 единиц 
бронетехники противника, 
причем сам Зия получил 
осколочное ранение в голову. 
Повздорив с командованием, 
Буньядов был направлен в 
штрафную роту. В январе 
1945 года его вызвал к себе 
комдив и предложил стать 
командиром штрафной 
роты. Капитан Буньядов был 
назначен командиром 123-й 
штрафной роты (5-я ударная 
армия, 1-й Белорусский 

фронт). 14 января в ходе 
Висло-Одерской операции 
в бою у селения Пальчек 
рота под командованием 
капитана Буньядова захватила 
заминированный мост через 
реку Пилица и в течение 
нескольких часов удерживала 
его до подхода основных сил. 
В бою было уничтожено 100 
солдат противника, 45 было 
взято в плен. Захвачено 5 
шестиствольных минометов 
и 3 артиллерийских орудия. 
Из 670 солдат роты в живых 
осталось 47 человек.
В результате выполненной 
ротой задачи советские войска 
вышли на оперативный 
простор в междуречье Вислы и 
Одера и вскоре придвинулись 
на расстояние около 90 
км от Берлина. Звание 
Героя Советского Союза 
Буньядову было присвоено 27 
февраля 1945 года. Во время 
боев за Берлин Буньядов 
спасал мирных жителей, 
прятавшихся в метро, когда 
его туннели были затоплены 
отступавшими нацистами. 
К моменту капитуляции 
Германии Зия Буньядов с 
боями дошел до района 

Силезского вокзала, причем 
из семисот бойцов его роты в 
строю остались лишь семеро. 
С мая 1945 г. по май 1946 
года Буньядов работал 
помощником военного 
коменданта района Панков 
Берлина, где заслужил 
добрую память немцев 
как администратор, 
способствовавший 
нормализации хозяйственной 
и культурной жизни в 
разрушенном городе. В 1946 
году подполковник Буньядов 
уволился в запас. В 1950 году 
он окончил Московский 
институт востоковедения, а в 
1954 году аспирантуру МГУ. 
В мае 1954 года он защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Итальянский 
империализм в Африке», а 
уже в августе поступил на 
работу в Институт истории 
АН Азербайджанской ССР 
на должность старшего 
научного сотрудника. В 1964 
году защитил докторскую 
диссертацию на тему 
«Азербайджан в VII-IX вв.». В 
1965 году ему было присвоено 
звание профессора, а в 
1967 году был избран член-
корреспондентом Академии 
наук Азербайджанской 
ССР. В 1976 году был избран 
академиком Академии 
наук АзССР. С 1981 г. был 
директором Института 
востоковедения, а с 1990 года   
вице-президентом Академии 
наук Азербайджанской ССР. 
С 1980 года Зия Буньядов   
член Главной редакции 
Азербайджанской советской 
энциклопедии.
В 1997 году был застрелен 
в подъезде собственного 
дома в г. Баку. Зия Буньядов 
похоронен в Аллее почетного 
захоронения в г. Баку. Именем 
З. Буньядова назван проспект в 
городе Баку.
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Sizi 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü 
münasibəti ilə təbrik edir, Vətən naminə 

müqəddəs və şərəfli xidmətinizdə hər 
birinizə uğurlar arzulayır. 

Ekologiya İdarəsi

COVID-19 pandemiyası şəraitində manatın 
real effektiv məzənnəsi yüksəlir, hətta son 5 
ildə ən yüksək həddə çatıb.
Bu məsələni şərh edən İqtisadi İslahatların Təh-
lili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direk-
toru, iqtisad elmləri doktoru Vüsal Qasımlı son 
5 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının ikinci dəfə-
dir xarici şokların təsiri altında tarazlıq səviy-
yəsini dəyişdiyini bildirib. Bu mənada manatın 
real effektiv məzənnəsinə müsbət və mənfi tə-
siri olan arqumentlər var.
Onun sözlərinə görə, real effektiv məzənnənin 
Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi ilə düz mütə-
nasib əlaqəsi var. Son dəfə Mərkəzi Bank uçot 
dərəcəsini 7,25 faizdən 7 faizə endirib. Bu qərar 
inflyasiyanın və inflyasiya gözləntilərinin azal-
ması və valyuta bazarında stabilliyin davam 
etməsi, beynəlxalq konyunkturun qismən yax-

şılaşması nəzərə alınmaqla, həmçinin investisi-
ya fəallığının artırılması üçün qəbul edilib. 3,5 
milyard manatlıq antiböhran tədbirlərinin hə-
yata keçirilməsinə başlanması pul bazasının da 
may ayında 8,5 faiz genişlənməsinə zəmin ya-
radıb. Növbəti aylarda da pul bazasının fiskal 
siyasətin tələbinə uyğun olaraq bu ilin aprelin-
də düşdüyü minimum səviyyədən artacağını 
proqnozlaşdırmaq mümkündür. Uçot dərəcə-
sinin aşağı salınması və pul bazasının genişlən-
məsi manatın real effektiv məzənnəsinə azaldı-
cı təsir göstərir.
V.Qasımlı hesab edir ki, manatın real effektiv 
məzənnəsi milli iqtisadiyyatımızda məhsul-
darlıqdan asılıdır: “Hazırda ölkədə əhali ar-
tımı və pandemiyanın təsiri altında ÜDM-in 
azalması məhsuldarlığı da azaldır. Bu ilin ilk 
5 ayında əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 2,5 

faiz azalıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun pa-
nel hesablamalarına görə, nisbi məhsuldarlığın 
1 faiz artımı milli valyutanın real məzənnəsini 
0,2 faiz bahalaşdırır. Azərbaycanda məhsuldar-
lığın azalması bu anlamda real effektiv məzən-
nəyə ucuzlaşdırıcı təsir göstərə bilərdi, sadəcə, 
ticarət partnyoru olduğumuz ölkələrlə müqa-
yisədə məhsuldarlığın daha az düşməsi bu ef-
fekti “zərərsizləşdirir”. “Balassa-Samuelson” 
effektinə görə, inkişaf etmiş və etməkdə olan 
ölkələrin qiymət fərqini doğuran onların iqtisa-
diyyatlarındakı fərqli məhsuldarlıq səviyyəsi-
dir. Azərbaycanda alıcılıq qabiliyyəti paritetinə 
əsasən onsuz da qiymətlər inkişaf etmiş ölkələr-
lə müqayisədə aşağıdır. “Penn effekti” də bunu 
sübut edir. İndiki halda inflyasiyanın 2,9 faiz ol-
ması da alıcılıq paritetini əhəmiyyətli dərəcədə 
pozmağa imkan vermir. Üstəlik manatın digər 
partnyor ölkələrin ucuzlaşan valyutalarından 
fərqli olaraq ABŞ dolları qarşısında sabitliyini 
də nəzərə alanda, manatın real effektiv məzən-
nəsinin yüksəlməsinin səbəbləri aydınlaşır. İq-
tisadiyyatın məhsuldarlığının artırılması təkcə 
manatın sabitliyi deyil, bütövlükdə dayanıqlı 
iqtisadi artım üçün əsas hədəfdir”.
O, həm də qlobal bazarlarda “qorxu indeksi”-
nin təsirlərinə də toxunub: “Qorxu indeksi” 
– VIX-in (volatillik indeksi) bu il tarixi rekord-
lara qədər yüksəlməsi də göstərir ki, dünyada 
investorlar riskli aktivlərdən qaçırlar və inki-
şaf etmiş ölkələrdən artıq 100 milyard dollar-
dan çox vəsait çıxıb. Bu hal bütün inkişaf etmiş 
ölkələrin tədiyyə balansı kəsirini bağlamaq 
üçün sərmayə cəlbini çətinləşdirir. Bu ilin ilk 
rübündə Azərbaycanın tədiyə balansında kə-
sirin yaranmasının səbəbi də daha çox kapital 
və maliyyənin hərəkəti hesabında 1,4 milyard 
dollar kəsir formalaşması ilə bağlı olub. Azər-
baycan kimi “təhlükəsizlik yastığı” qalın olan 

ölkələr ehtiyat aktivlərin hesabına tədiyyə ba-
lansının kəsirini maliyyələşdirə bilirlər. Lakin 
belə üstünlüyü olmayan ölkələrdə real effektiv 
məzənnənin ucuzlaşması tədiyyə balansının kə-
sirinin qarşısını almaq üçün məhdud mübarizə 
üsullarından biridir. VIX-in (volatillik indeksi) 
10 faiz ucuzlaşması inkişaf edən ölkələrin mil-
li valyutalarının real effektiv məzənnəsini orta 
hesabla 2,5 faiz aşağı salır. Azərbaycanın stra-
teji valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi də 
tələb edir ki, cari əməliyyatlar balansında olan 
gərginlik xaricdən ölkəyə sərmayə cəlbi ilə ta-
razlaşdırılsın. Bunun üçün antiböhran tədbirlə-
rinə uyğun olaraq özəlləşdirmə, kapital amnis-
tiyası, infrastrukturun yaxşılaşdırılması, insan 
kapitalının və institutların inkişafı, islahatların 
davam etdirilməsi və dövlətin təşviq alətləri 
həlledici ola bilər”.
V.Qasımlının fikrincə, beynəlxalq təcrübədə 
ÜDM-in gözlənilən artım proqnozlarının milli 
valyutanın real effektiv məzənnəsinə müsbət 
təsiri sübut olunub: “Bu il əksər ölkələrdə ol-
duğu kimi, Azərbaycanda da iqtisadi geriləmə 
olacağı halda, növbəti ildən iqtisadi artımın 
bərpa olunması proqnozlaşdırılır. Hazırda hö-
kumətdə növbəti il və daha sonrakı üç il üçün 
ÜDM proqnozları üzərində hesablamalar ge-
dir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun panel he-
sablamalarına görə, ÜDM-in 1 faizlik artımı 
milli valyutanın real effektiv məzənnəsini 2,5 
faiz yüksəldir”.
V.Qasımlı deyib ki, özəl sektora verilən kredit-
lərin ÜDM-də xüsusi çəkisinin böyüməsi də 
milli valyutanın real effektiv məzənnəsini artı-
rır. O bildirib ki, manatın real effektiv məzən-
nəsinin yüksəlişi iqtisadiyyatın rəqabət qabiliy-
yətinə mənfi, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə isə 
müsbət təsir göstərir. İndiki halda seçim Azər-
baycan vətəndaşının marağıdır.
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Bu ilin yanvar-may ayların-
da 17,1 min ton alüminium və 
ondan hazırlanan məmulatlar 
ixrac olunub. Dövlət Gömrük 
Komitəsindən bildirilib ki, ix-
rac edilən məmulatların dəyəri 

31,5 milyon ABŞ dolları olub.
Xatırladaq ki, ötən ilin 5 ayın-
da ölkədən 36,9 milyon dollar-
lıq 18,1 min ton alüminium və 
ondan hazırlanan məmulatlar 
ixrac edilib.

Cari ilin yanvar-may ayların-
da nəqliyyat sektorunda fəa-
liyyət göstərən müəssisələr və 
fiziki şəxslər tərəfindən 81,2 
milyon ton yük daşınıb. 
Dövlət Statistika Komitəsin-

dən bildirilib ki, yüklərin 58,1 
faizi avtomobil, 7,4 faizi dəmir 
yolu, 3,1 faizi dəniz, 0,2 faizi 
hava nəqliyyatı, 31,2 faizi isə 
boru kəməri ilə daşınıb.

Hazırda bütün dünyada koro-
navirus (COVID-19) infeksi-
yasının yayılması nəticəsində 
bir çox məhdudiyyətlər tətbiq 
edilir. Bununla əlaqədar ola-
raq, ölkəmizdə də tətbiq olu-
nan müvafiq məhdudiyyətlərə 
baxmayaraq, banklar yaranmış 
riskli şəraitdə vətəndaşlarımı-
za xidmət göstərməyə davam 
edir, mümkün qədər müştəri 
məmnuniyyətinin təmin edil-
məsi və Nazirlər Kabineti ya-
nında Operativ Qərargahın 
tövsiyələri çərçivəsində vətən-
daşların bütün növ bank xid-
mətlərinə, o cümlədən xarici 
valyutaya olan tələblərinin tam 
ödənilməsi üçün fasiləsiz çalı-
şırlar.
Azərbaycan Banklar Assosiasi-
yasından (ABA) AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, son günlər bəzi 
mətbu orqanlarında və sosial 
şəbəkələrdə banklar tərəfin-
dən Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının yeni tələb-
ləri çərçivəsində xarici valyuta 
əməliyyatlarının həyata keçiril-
məsi üzrə yeni məhdudiyyət-
lərin tətbiq edilməsi barədə 
məlumatlar və müzakirələr yer 
alıb. Banklar tərəfindən hazır-
kı dövrdə xarici valyuta üzrə 

mübadilə əməliyyatlarının hə-
yata keçirilməsi ilə əlaqədar 
hər hansı bir yeni qayda tət-
biq edilmir və bununla bağlı 
banklara hər hansı yeni pro-
sedurların müəyyən edilməsi 
ilə əlaqədar Mərkəzi Bankdan 
sənəd daxil olmayıb. Hazırda 

ölkəmizdə həyata keçirilən köl-
gə iqtisadiyyatına qarşı müba-
rizə, şəffaflığın təmin edilməsi 
tədbirləri çərçivəsində banklar 
mövcud qanunvericiliklə onla-
ra həvalə edilmiş vəzifələrinin 
tam həcmdə həyata keçirilmə-
sini təmin edir.

Yanvar-may aylarında Azərbaycan MDB 
ölkələri arasında ən çox Rusiyaya məhsul ixrac 
edib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, 
Azərbaycanın MDB ölkələri arasında ən çox 
məhsul ixrac etdiyi ölkələr Rusiya, Ukrayna və 
Belarusdur. Rusiyaya ixrac olunan məhsulla-
rın dəyəri 278,8 milyon ABŞ dolları, Ukrayna-
ya 207,4 milyon dollar, Belarusa isə 64,5 mil-
yon dollar olub.

Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təş-
viqi Fondu (AZPROMO), Rusiyanın Sənaye və 
Ticarət Nazirliyinin, Rusiyanın Azərbaycanda-
kı Ticarət Nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı 
ilə “Neft-qaz maşınqayırması sahəsində əmək-
daşlığın inkişafı” mövzusunda videokonfrans 
formatında görüş keçirilib.
AZPROMO-dan  ildirilib ki, görüşdə Azər-

baycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun departament rəhbəri Zöhrab Qə-
dirov ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes 
və investisiya mühiti, ixrac imkanları, ixracın 
genişləndirilməsi istiqamətində qurumun hə-
yata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. 
Videokonfransda Azərbaycanda iqtisadiyya-
tın müxtəlif sektorları, o cümlədən neft-qaz 

maşınqayırma sahəsinin inkişafı istiqamətin-
də mühüm işlər görüldüyü diqqətə çatdırılıb, 
Rusiya iş adamları azərbaycanlı həmkarları ilə 
əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirməyə dəvət 
edilib. Sonra Rusiyanın “Texnoloji Təşəbbüslər 
İnstitutu”nun standartlaşdırma və sertifikatlaş-
dırma üzrə sənaye təşkilatının təqdimatı dinlə-
nilib, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

 Azərbaycan manatı ilə  
  31 dekabr          

 2019-cu il  
31 dekabr              
2018-ci il  

 A K T İ V L Ə R                        
  

 Uzunmüddətli aktivlər  
  

 Torpaq, tikili və avadanlıqlar  9 247 054  9 411 542  
 Qeyri-maddi aktivlər  36 826  20 549  
 Daşınmaz əmlaka investisiyalar   983 584  767 274  
 İştirak payı metodu üzrə investisiyalar  245 800  245 800   

10 513 264  10 445 165  
 Qısamüddətli aktivlər  

  

 Ehtiyatlar  44 117 264  26 224 894  
 Qısamüddətli debitor borcları  37 080 659  24 765 015  
 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  1 354 820  1 049 123  
 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri  7 492  85 555  
 Sair qısamüddətli aktivlər  2 182  567   

82 562 417  52 125 154  
 CƏMİ  AKTİVLƏR  93 075 681  62 570 319  
 K A P İ T A L                          

  

 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital  14 896 300  14 896 300  
 Kapital ehtiyatları  402 177  402 177  
 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)  3 516 736   (949 526) 
 CƏMİ  KAPİTAL  18 815 213  14 348 951  
  Ö H D Ə L İ K L Ə R  

  

  Uzunmüddətli öhdəliklər  
  

  Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  25 886 662  27 219 564  
  Uzunmüddətli borclar  -  -   

25 886 662  27 219 564  
 Qısamüddətli öhdəliklər  

  

 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər  18 944 964  2 283 695  
 Qısamüddətli kreditor borcları  28 659 013  18 335 643  
 Sair qısamüddətli öhdəliklər  769 829  382 466   

48 373 806  21 001 804  
 CƏMİ  ÖHDƏLİKLƏR  74 260 468  48 221 368  
 CƏMİ  KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  93 075 681  62 570 319  

 

  
  Azərbaycan manatı ilə  

  2019-cu il 2018-ci il 
 Əsas əməliyyat gəliri   152 529 334  90 461 340  
 Satışın maya dəyəri  (149 774 509) (88 519 347) 
 Ümumi mənfəət (zərər)  2 754 825  1 941 993  
 Sair əməliyyat gəlirləri   152 193  71 795  
 İnzibati xərclər  (97 856)  (58 954) 
 Əməliyyat mənfəəti (zərəri)  2 809 162  1 954 834  
 Fövqəladə gəlirlər    4 740 611  2 935 147  
 Fövqəladə xərclər    (1 654 245) (132 000) 
 Vergitutmadan əvvəl mənfəət  
(zərər)  

5 895 528  4 757 981  

 Mənfəət vergisi   (1 429 266) (982 755) 
 Hesabat dövründə xalis mənfəət  
(zərər)  

4 466 262  3 775 226  

 Mənfəətdə iştirak payı:      
 Təsisçilərin payı  4 466 262  3 775 226  

 

    2019-cu il        2018-ci il       
 Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  

  

 Hesabat dövründə xalis mənfəət / zərər  4 466 262  3 775 226  
 Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər   

  

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası  797 765  409 450  
QMA amortizasiyası  6 448  2 283  
Əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından gəlirlər 
/ zərərlər 

- - 

 Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər  
  

Ehtiyatlar üzrə artım/azalma  (17 892 370)  (13 575 896) 
Əməliyyat debitor borclarında artım/azalma   (12 315 644) 3 661 426  
Sair qısamüddətli aktivlər üzrə  (1 615) 7 839  
Əməliyyat kteditor borclarında artım/azalma  10 323 370  6 800 357  
Sair qısamüddətli öhdəliklər üzrə   387 363  (617 534) 
 Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti   

  

 
(14 228 421) 463 151 

 İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti  

    

 Əsas vəsaitlər və QMA-ların alınması   (872 312)  (625 369) 
 Törəmə müəssisələrə investisiyalar  -   (245 600) 
 İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin   (872 312)  (870 969) 
 xalis hərəkəti  

 
  

 Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti   

  

 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri üzrə  78 063   (71 022) 
 Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları  -  245 600  
 Faiz xərcləri yaradan uzunmuddətli borclar   (1 332 902)  (1 409 515) 
 Faiz xərcləri yaradan qısamüddətli borclar  16 661 269  2 283 695  
 Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul  

  

 vəsaitlərinin xalis hərəkəti   15 406 430  1 048 758  
 Pul vəsaitləri və bank overdraftlarının xalis  atması 
(azalması)  

305 697  640 940  

 İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları  1 049 123  408 183  
 İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları  1 354 820  1 049 123  
 İl ərzində artım/azalma  305 697  640 940  

 

  

 

  Azərbaycan manatı ilə  
  Nizanmnamə 

kapitalı 
Kapital        

ehtiyatları 
Bölüşdürül-

məmiş mənfəət 
(zərər) 

Cəmi 
kapital 

 31 dekabr 2017-ci il  tarixə qalıq   14 896 300  156 577  (4 724 752) 10 328 125  
 2018-ci il üzrə xalis mənfəət (zərər)  -  245 600  3 775 226  4 020 826  
 Mülkiyyətçilərn kapital qoyuluşu  

 
-  -  -  

 Təsisçilərə dividendlərin verilməsi  -  -  -  -  
 31 dekabr 2018-ci il  tarixə qalıq   14 896 300  402 177  (949 526) 14 348 951  
 2019-cu il üzrə xalis mənfəət (zərər)  -  -  4 466 262  4 466 262  
 Mülkiyyətçilərn kapital qoyuluşu  

 
-  -  -  

 Təsisçilərə dividendlərin verilməsi  -  -  -  -  
 31.12. 2019-cu il tarixə qalıq   14 896 300  402 177  3 516 736  18 815 213  

 

  Azərbaycan manatı ilə  
  2019-cu il 2018-ci il 
 Əsas əməliyyat gəliri   152 529 334  90 461 340  
 Satışın maya dəyəri  (149 774 509) (88 519 347) 
 Ümumi mənfəət (zərər)  2 754 825  1 941 993  
 Sair əməliyyat gəlirləri   152 193  71 795  
 İnzibati xərclər  (97 856)  (58 954) 
 Əməliyyat mənfəəti (zərəri)  2 809 162  1 954 834  
 Fövqəladə gəlirlər    4 740 611  2 935 147  
 Fövqəladə xərclər    (1 654 245) (132 000) 
 Vergitutmadan əvvəl mənfəət  
(zərər)  

5 895 528  4 757 981  

 Mənfəət vergisi   (1 429 266) (982 755) 
 Hesabat dövründə xalis mənfəət  
(zərər)  

4 466 262  3 775 226  

 Mənfəətdə iştirak payı:      
 Təsisçilərin payı  4 466 262  3 775 226  

 

    2019-cu il        2018-ci il       
 Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti  

  

 Hesabat dövründə xalis mənfəət / zərər  4 466 262  3 775 226  
 Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər   

  

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası  797 765  409 450  
QMA amortizasiyası  6 448  2 283  
Əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından gəlirlər 
/ zərərlər 

- - 

 Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər  
  

Ehtiyatlar üzrə artım/azalma  (17 892 370)  (13 575 896) 
Əməliyyat debitor borclarında artım/azalma   (12 315 644) 3 661 426  
Sair qısamüddətli aktivlər üzrə  (1 615) 7 839  
Əməliyyat kteditor borclarında artım/azalma  10 323 370  6 800 357  
Sair qısamüddətli öhdəliklər üzrə   387 363  (617 534) 
 Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti   

  

 
(14 228 421) 463 151 

 İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti  

    

 Əsas vəsaitlər və QMA-ların alınması   (872 312)  (625 369) 
 Törəmə müəssisələrə investisiyalar  -   (245 600) 
 İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin   (872 312)  (870 969) 
 xalis hərəkəti  

 
  

 Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti   

  

 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri üzrə  78 063   (71 022) 
 Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları  -  245 600  
 Faiz xərcləri yaradan uzunmuddətli borclar   (1 332 902)  (1 409 515) 
 Faiz xərcləri yaradan qısamüddətli borclar  16 661 269  2 283 695  
 Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul  

  

 vəsaitlərinin xalis hərəkəti   15 406 430  1 048 758  
 Pul vəsaitləri və bank overdraftlarının xalis  atması 
(azalması)  

305 697  640 940  

 İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları  1 049 123  408 183  
 İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları  1 354 820  1 049 123  
 İl ərzində artım/azalma  305 697  640 940  

 

  

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin sosial, iq-
tisadi, sənaye və digər sahələrinin sürətli 
inkişafını, əhalinin, o cümlədən son illərdə 
tikilən çoxmənzilli binaların elektrik ener-
jisinə artan tələbatını ödəmək üçün “Azəre-
nerji” ASC sistem əhəmiyyətli 220/110/10 
kilovoltluq tam yeni yarımstansiya tikib.
ASC-dən bildirilib ki, “Böyükşor” adlanan 
yeni 220 kilovoltluq yarımstansiya isteh-
lakçıların normalara uyğun keyfiyyətli 
elektrik enerjisi ilə təchizatında müstəsna 
rol oynayacaq.
Qeyd edilib ki, bu, Bakı şəhərinin şimal 
hissəsindəki 110 kilovoltluq yarımstansi-
yaları qidalandırmaqla yanaşı, paytaxtda-
kı sistem əhəmiyyətli mövcud 220 kilovolt-
luq yarımstansiyaların yükünü azaltmağa, 
bununla da qəzaların qarşısını almağa, it-
kiləri minimuma endirməyə, dayanıqlılığı 
və etibarlılığı artırmağa xidmət edəcək.
Atmosfer şəraitinin təsirinə məruz qalma-
maq, ətraf mühiti qorumaq və daha az yer 
tutmaq üçün qapalı şəraitdə, tam müasir 
üslubda tikilən “Böyükşor” yarımstansi-
yasında 3 ədəd 250 meqavolt/amper gü-
cündə transformator, 220 və 110 kV-luq 
qapalı paylayıcı qurğular tikilib. Yarıms-
tansiya məsafədən idarə olunan SCADA 
dispetçer idarəetmə sisteminə qoşulacaq.
“Böyükşor” yarımstansiyasının sistemə 
qoşulması ilə Abşeron enerji qovşağını 
qidalandıran 220 kilovoltluq hava xətləri-
nin yüklənməsinin, həmçinin bu xətlərdə 
olan itkilərin azalmasına nail olunacaq. 
“Böyükşor” yarımstansiyası qurularkən 
perspektiv sosial-iqtisadi inkişaf, əhalinin 
artan tempi nəzərə alınıb.
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Akademik Ziyad Səmədzadə professor Amin Babayevə Azərbaycan Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “İstixana 

tərəvəzçiliyi” şöbəsinin müdiri, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
BABAYEV ƏLİSOLTAN HACIBABA OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Akademik Ziyad Səmədzadə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
İSMAYILOV RAMİL ZAUR OĞLUNUN  

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Akademik Ziyad Səmədzadə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun kadrlar şöbəsinin 
müdiri Yulduz Əliyevaya oğlu          

ZAURUN 
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun kollektivi  -  N.Müzəffərli, Ş.Muradov, Ə.Nuriyev, 
A.Musayev, T.Hüseynov, T.Əliyev, A.Muradov, Ş.Alıyev, L.Allahverdiyeva, T.Paşa, 

İ.Alıyev, R.Sultanova, G.Yüzbaşeva, M.Atakişiyev, C.Quliyev, F.Qənbərov, S.Seyidova, 
Ə.Həsənov, Y.Beqdayeva, S.Həsənova, E.Bayramova və K.Piriyev  İnstitutun kadrlar 

şöbəsinin müdiri Yulduz Əliyevaya oğlu          
ZAURUN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

25 iyun - 8 iyul 2020-ci il

Silahlı Qüvvələr Günü 
münasibətilə Azərbaycan 

xalqını,  ordumuzun əsgər və 
zabit heyətini təbrik edir, 
onlara yeni-yeni zəfərlər 

arzulayır!

Sosial İnkişaf İdarəsi

İyunun 19-da Rusiyanın “Sodrujestvo” Özü-
nütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasi-
yası tərəfindən Avrasiya regionunun peşəkar 
mühasibat və auditorlar təşkilatları rəhbərləri-
nin iştirakı ilə beynəlxalq videokonfrans keçi-
rilib. Konfransda Azərbaycanın Auditorlar Pa-
latasının sədri, professor Vahid Novruzov və 
palata sədrinin müşaviri Fəqan Qarayev iştirak 
ediblər.
Videokonfransın keçirilməsində məqsəd au-
ditə ictimai etimadın yüksəldilməsi, kölgə iq-
tisadiyyatı ilə mübarizədə müstəqil auditin 
rolunun artırılması, auditorların işinin səmərə-
liliyinin artırılması, audit xidmətlərinin keyfiy-
yətinə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə Av-
rasiya regionunda işçi qruplarının yaradılması 
olub.
Konfransı giriş sözü ilə açan Rusiyanın Özü-
nütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Sod-
rujestvo” Assosiasiyasının (SRO AAS) baş 
direktoru Olqa Nosova Avrasiya regionunda 
auditin inkişafında böyük xidmətləri olacaq 
peşəkar işçi qruplarının yaradılmasının əhə-
miyyətindən danışıb.
Daha sonra Auditorlar Palatasının sədri, pro-
fessor Vahid Novruzovun “Peşəkar auditor təş-
kilatlarının cinayət yolu ilə əldə edilmiş çirkli 
pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə birgə 
səylərinin əlaqələndirilməsi" mövzusunda çıxı-
şı konfrans iştirakçıları tərəfindən maraqla qar-
şılanıb. O, kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə və 
cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin leqallaş-
dırılmasına qarşı mübarizə aparan daxili au-

ditorların, mütəxəssislərin hazırlanması üçün 
yüksək keyfiyyətli proqramların yoxluğundan, 
mühasiblərin və auditorların əsas vəzifələrini, 
funksiyalarını və məsuliyyətlərini müəyyənləş-
dirən müvafiq tənzimləyici və metodiki mate-
rialların, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mü-
barizə standartlarının hazırlanması, bu sahədə 
zəruri nəzəri və praktik bacarıqlara malik la-
zımlı kadrların hazırlanmasının vacibliyindən 
danışıb.
Daha sonra SRO AAS Beynəlxalq Əlaqələr Ko-
mitəsinin üzvü Kuxar Daria və Latviya Mü-
hasiblər Assosiasiyasının prezidenti Andrey 
Ponomarev mövzu ətrafında çıxışlar ediblər. 
Videokonfrans zamanı Beynəlxalq Audit Stan-
dartları, Avrasiya regionunda milli audit və 
korporativ hesabat sistemlərinin inkişafı, kölgə 
iqtisadiyyatı ilə mübarizədə müstəqil auditin 
rolunun artırılması üçün təlimatların hazır-
lanması, mütəxəssislərin və auditorların key-
fiyyətə kənar nəzarət prosesində iştirak edən 
digər şəxslərin təlim və ixtisasartırma sistemi-
nin təşkili məsələləri, audit xidmətlərinin key-
fiyyətinə nəzarətin idarə olunması üçün yeni 
standartların tətbiqi sahəsində birgə səylərin 
əlaqələndirilməsi kimi məsələlər ətrafında ge-
niş müzakirələr aparılıb.
Beynəlxalq konfransda onlayn formada belə 
müzakirələrin daha tez-tez aparılması zərurəti, 
mövcud problemlərin həlli üçün təkliflər ha-
zırlamaq məqsədilə müvafiq regional qrupla-
rın yaradılması və birgə fəaliyyətin əhəmiyyəti 
konfrans iştirakçıları tərəfindən dəstəklənib.

"Şpigel" jurnalında nəşr edil-
miş xəbərdə bildirilir ki, koro-
navirusla bağlı müəyyənləşdi-
rilmiş qaydaların pozulmasına 

görə aprel ayında Frankfurt 
şəhərində pul cəriməsinin 
məbləği 410 min avro olub. Bu 
rəqəm Frankfurtda 382 min, 

Duisburqda 350 min, Mün-
hendə 300 min, Essen şəhə-
rində 143 min, Hamburq-
da 127 min avro olub. Bəzi 
şəhərlərdə pul cərimələrinin 
ümumi məbləği xeyli aşağı 
səviyyədə olub.
Ən çox qayda pozan şəhərlə-
rin siyahısında isə Hamburq 
birinci yerdə gəlir.
Xəbərdə o da göstərilir ki, cə-
rimələr şəhər büdcəsinə gəlir 
kimi daxil olsa da, əyalət xə-
zinələri əhəmiyyətli həcmdə 
vergi itkilərinə məruz qalıb. 
Köln şəhərinin vergi itkisi 
240 milyon avroya çatıb. Bu 

göstərici Leypsiq şəhərində 
170 milyon, Nürnberq şəhə-
rində isə 150 milyon avro olub.

ABŞ-da koronavirus (COVID-19) 
pandemiyası ilə əlaqədar işsizlik sə-
viyyəsi 90 illik rekordu yeniləsə də, 
ölkədəki milyarderlərin sərvəti artıb. 
Bu barədə “Institute for Policy Stu-
dies” ve “Americans for Tax Fair-
ness” adlı qurumların birdə açıqla-
dığı hesabatda bildirilir. 

Məlumata görə, son 3 ayda (18 
mart-17 iyun) ABŞ-dakı milyar-
derlərin sərvəti 584 milyard ABŞ 
dolları və yaxud 19,8% artaraq 3,5 
trilyon ABŞ dollarına yüksəlib. O 
cümlədən, ABŞ-ın 5 ən zəngin in-
sanları olan  Ceff Bezos, Bill Gey-
ts, Mark Zukerberq, Uorren Baffet 

və Leri Ellisonun sərvəti 26% və 
yaxud 101,7 milyard ABŞ dolları 
artıb. Artımın əhəmiyyətli hissə-
si fond birjalarındakı yüksəlişdən 
qaynaqlanır.  Hesabat dövründə 
ölkədəki milyarderlərin sayı isə 29 
nəfər və yaxud 4,7% artaraq 643-ə 
çatıb.


