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“Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanın aqrar siyasəti”
Aprelin 30-da ulu öndər
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və müasir
Azərbaycanın aqrar siyasəti”
mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib.
Tədbir Fəxri xiyabanı ziyarətlə
başlayıb. Konfrans iştirakçıları
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
məzarını ziyarət edərək, onun məzarı
önünə əklil qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla yad
edilib, məzarı önünə tər çiçəklər
qoyulub.
Tədbiri giriş sözü ilə açan rektor, professor Ədalət Muradov olu
öndər
Heydər
Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
bütün dövrlərdə aqrar sahəni iqtisadiyyatın prioritet istiqaməti kimi
qiymətləndirdiyini, bu sahəyə
xüsusi diqqət ayırdığını bildirib.
Qeyd edib ki, onun bilavasitə rəhbərliyi və nəzarəti altında aparılan
aqrar siyasət həmin vaxtlar çox
qısa müddətdə öz müsbət nəticəsini göstərib.

Milli Məclisin Aqrar Siyasət
Komitəsinin sədri, professor Eldar
İbrahimov ulu öndər Heydər
Əliyevin hələ o dövrdə pambıqçılıq və üzümçülük sahəsində
apardığı islahatlardan danışıb.
Bildirib ki, bu gün ölkədə aparılan
torpaq islahatları ümummilli liderin yaratdığı torpaq islahatı modeli
kimi qəbul edilir. 2015-ci ilin
“Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə diqqət çəkən komitə sədri
qeyd edib ki, ölkədə təməlini ulu

Tədris, İdman və İstirahət Kompleksində
Ümummilli liderimizin büstü ucaldılıb

Universitetimizdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunan
silsilə tədbirlər keçirilir. Tədbirlər çərçivəsində
Quba rayonunun İkinci Nügədi kəndində yerləşən
Tədris, İdman və İstirahət Kompleksində Ulu
Öndərin büstü ucaldılıb.
Büstün ətrafında Ümummilli Lider Heydər Əliyev
və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyat və
fəaliyyətini, daxili və xarici siyasətini, iqtisadiyyatın,
təhsilin, kənd təsərrüfatının inkişafını, ordu quruculuğundakı nailiyyətlərini əks etdirən guşə yaradılıb.
Guşədə Ulu Öndərin və dövlət başçısının təhsillə
bağlı dəyərli fikirləri həkk olunub.

öndərin qoyduğu müasir aqrar
siyasət Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi, diqqət və qayğısı sayəsində uğurla davam etdirilir. Gələcəkdə ölkəmizin aqrar sahəsi dünya
iqtisadiyyatına daha geniş inteqrasiya olunmaqla, respublika əhalisinin yüksək keyfiyyətli ərzağa
olan tələbatını yerli istehsal hesabına təmin edəcək. Çünki bu prosesin
bünövrəsi xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulub.

Kənd təsərrüfatı nazirinin
müavini Seyfəddin Talıbov ulu
öndərin
layiqli
davamçısı
Prezident İlham Əliyevin 2003-cü
ildən bugünədək respublikanın
aqrar bölməsinin inkişafı üçün
müəyyən
etdiyi
dövlət
siyasətindən danışıb. Dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə ölkədə
müasir aqrar siyasətin həyata keçirilməsindən, eyni zamanda ərzaq
təhlükəsizliyi, emal sənayesinin və
ümumilikdə, qeyri-neft sektorunun

inkişafından söz açıb. Bildirib ki,
kənd təsərrüafatı məhsulları
istehsalçılarının tələbatının təmin
edilməsi istiqamətində mühüm
addımlar atılıb.
İqtisad elmləri doktoru
Müslüm İbrahimov Azərbaycanda
bu sahənin inkişafında ulu öndərin
rolundan danışıb. Bildirib ki,
aparılan
uğurlu
islahatlar
nəticəsində ölkədə müstəqil aqrar
siyasət formalaşıb. İslahatların
ikinci mərhələsində aqrar sənaye
kompleksinin yaradılması, istehsalın təmərküzləşməsi haqda
məlumat verib.
Tədbirdə rektor, professor
Ə.Muradov “Kənd təsərrüfatı ili”
çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi ilə birlikdə ADİU-nun
“Qida məhsulları texnologiyası”
və “Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedraları
nəzdində
laboratoriyaların
yaradılmasını təklif edib.
Tədbirin sonunda Yeni
Azərbaycan Partiyasına üzv olan
ADİU-nun müəllim və tələbələrinə üzvlük bileti təqdim olunub.

Ulu Öndərə ithaf edilən “Geoiqtisadiyyat” kitabının təqdimatı
Universitetimizdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin
(SAM) İqtisadiyyatın təhlili və qloballaşma məsələləri şöbəsinin
müdiri Dr.Vüsal Qasımlının Ulu
Öndər Heydər Əliyevə ithaf etdiyi
“Geoiqtisadiyyat” kitabının təqdimatı keçirilib.
Tədbirdə rektor, professor Ədalət
Muradov ümumilli lider Heydər
Əliyevə ithaf edilən kitabın böyük
elmi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Bildirib ki, gənc və perspektivli
alim Vüsal Qasımlı ilk dəfə olaraq
geoiqtisadiyyatı müstəqil elm sahəsi
kimi təqdim etməklə, onun tərifini və
əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirə
bilib. “Geoiqtisadiyyat” kitabını
dərin məzmunlu və dünya səviyyəli
elmi əsər kimi dəyərləndirən rektor,
ingilis dilində çap edilən və 11
fəsildən ibarət olan kitabın dünya
maliyyə arxitekturası, geoiqtisadi
rekalibrasiya, qlobal enerji xəritələnməsi, innovativ inkişaf, su problemləri və s. kimi məsələlərə həsr olunduğunu bildirib.
SAM-ın
direktoru
Fərhad

Məmmədov bildirib ki, dünya elmi
ictimaiyyəti
kitabı
yüksək
qiymətləndirib. Kitab haqqında rəy
yazan London Kral Məktəbinin professoru
Friedbert
Pflüger
V.Qasımlının özünəməxsus şəkildə
geoiqtisadiyyat konsepsiyasını yaratdığını
vurğulayıb.
Koreya
Beynəlxalq
İqtisadi
Siyasət
İnstitutunun tədqiqat rəhbəri Dr.Jeh
isə “Geoiqtisadiyyat” kitabını “yeni
klassika” adlandırıb. Braziliyanın
Jetulio Varqas Fondunun prezidenti
Prof.Dr.Leal və Hyustondakı Rays
Universitetinin iqtisadiyyat üzrə professoru Ted Temzelides də
“Geoiqtisadiyyat” kitabını qloballaş-

ma dövründə strateqlər üçün “yol
xəritəsi” olaraq səciyyələndiriblər.
Daha sonra Azərbaycan-Türkiyə
İş Adamları Birliyinin rəhbəri Camal
Yanğın ulu öndər Heydər Əliyevə
ithaf etdiyi “Geoiqtisadiyyat”
kitabının iş adamları üçün böyük
töhfə olduğundan söz açıb. Kitabın
Türkiyənin Əskişəhər şəhərində
təqdimat mərasimi keçirildiyini
vurğulayan
C.Yanğın
onun
Türkiyənin Anadolu Universiteti
tərəfindən təkrar çapı planlaşdırıldığını bildirib.
Tədbir ADİU-nun professor-müəllim heyəti və qonaqların müzakirəsi
ilə davam edib.
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HEYDƏR ƏLİYEV - 92
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq
İqtisadi Münasibətlər fakültəsində ulu
öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə və gül bayramına həsr olunan tədbir keçirilib.
“Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında xatirələr:
onunla ünsiyyətdə olan insanların dili ilə”
mövzusunda keçirilən tədbirdə BİM fakültəsinin
dekanı, dosent Mənsur Bərxudarov çıxış edərək,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin əziz xatirəsinin hər zaman
əziz tutulduğunu, Vətənimizin bütün guşələrində
ehtiramla yad edildiyini bildirib.
Respublikanin xalq artistləri Nurəddin Mehdixanli, Ofelya Sənani və İlham Əsgərov ADİU-nun
müəllim və tələbə heyətinə Ulu Öndərlə bağlı
xatirələrini danışıblar.
Tədbirin sonunda konfransın təşkilat komitəsi
tərəfindən xüsusi fərqlənən tələbələrə diplom və sertifikatlar təqdim olunub.
Tədbir konsert proqramı ilə davam edib.
Aprelin 28-də Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Kommersiya fakültəsində Tələbə
Elmi Cəmiyyətin təşkilatçılığı ilə ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci
ildönümünə həsr olunan elmi konfrans keçirilib.
Konfransda çıxış edən fakültə dekanı Mirağa
Əhmədov Ulu Öndərin zəngin irsinin öyrənilməsinin, tədqiqi və təbliğinin bugünkü və gələcək
fəaliyyətimiz üçün mayak rolunu oynamasını vurğulayıb. Qeyd edib ki, Heydər Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında böyük və müstəsna rolu
olan əvəzsiz şəxsiyyətdir. Azərbaycan dövlətçiliyi,
xalqı bugünkü nailiyyətləri üçün Ulu Öndərə borcludur.
Konfrans tələbələrin çıxışları ilə davam edib.
Aprelin 28-də Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Texnologiya və dizayn fakültəsində Ümummilli
lider Heydər Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunan “Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan
Respublikasında aqrar siyasətin banisidir” mövzusunda tələbə elmi konfransı kecirilib. Konfransda
ölkədə aqrar siyasətin inkişafı ilə baglı qəbul olunan
ərzaq təhlükəsizliyi Proqramına uyğun olaraq
istehsal olunan qida məhsullarının keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində müasir texnika və
texnologiyaların yaradılması mövzularına dair
tələbələrin cıxışları dinlənilib. Tədbirdə çıxış edən
fakültə dekanı professor Vəkil Hüseynov tələbələri
təbrik edərək, onlara uğurlar arzulayıb.
Sonra fakültənin dizayn ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələrinin eskizləri əsasında hazırladıqları modellər mini-dəfilə şəklində nümayiş etdirilib.
Tədbirin sonunda konfransın təşkilat komitəsi
tərəfindən xüsusi fərqlənən tələbələrə diplom və sertifikatlar təqdim olunub.
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G20 sammitinə həsr olunan konfrans
yanaşı,
Azərbaycanın özünəməxsus
milli iqtisadi inkişaf
modelini
sammit
iştirakçılarının
diqqətinə çatdırmaq
imkanı əldə edilmişdir.
Səfir İsmayıl Alper Coşqun qeyd
edib ki, Azərbaycanın sammitə dəvət
edilməsi ölkəmizin
Türkiyə ilə əlaqələrinin
yükəsk
səviyyədə olmasını
Mayın 14-də Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində (ADİU) “G20: Türkiyənin
sədrliyinin prioritetləri və Azərbaycanın yeni
iqtisadi əməkdaşlıq imkanları” mövzusunda
elmi-praktiki konfrans keçirilib. Türkiyənin
Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə səfir İsmayıl Alper Coşqun, Türkiyə Mərkəzi Bankının sədr müavini Mehmet Yörükoğlu, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun
İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Razim
Vəliyev, Azərbaycan Mərkəzi Bankının Pul
Siyasəti Departamentinin direktoru Azər
Ələsgərov və digər qonaqlar iştirak edib.
Konfransda çıxış edən ADİU-nun rektoru
Ədalət Muradov qeyd edib ki, Türkiyənin
“G20” sammitində sədrlik statusu əldə etməsindən sonra Azərbaycanın “Böyük iyirmilik”
tədbirlərində iştirakı xüsusi önəm kəsb edir.
Sammit həm regional, həm də beynəlxalq
problemlərin həlli üçün vacib tədbirdir.
Ə.Muradov bildirib ki, “Böyük iyirmiliyə”
daxil olan ölkələrin iqtisadiyyatı dünya ticarətinin təqribən 80 faizini təşkil edir. Məhz, dünya iqtisadiyyatında baş verən problemləri öncədən görmək və qarşıya çıxan təzadları aradan
qaldırmaq üçün bu
ölkələrinin təklifləri
qlobal iqtisadiyyatın
dayanıqlığının təmin
edilməsinə xidmət edir.
Ulu Öndər Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulan strategiyanın reallaşdırılması, Azərbaycan Prezindenti İlham Əliyevin
uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət
nəticəsində ölkəmiz
dünya səviyyəsində
böyük nailiyyətlər əldə edib. Bunun bariz
sübutu kimi dünya
təşkilatlarının son iqtisadi dəyərləndirməsini
göstərmək olar. O, bildirib ki, ölkəmizdə reallaşdırılan qlobal səviyyəli layihələr
Azərbaycanın unikal iqtisadi modelə malik
ölkə olduğunu səciyyələndirir. Bu cür tədbirlədə iştirak etməklə “Böyük iyirmiliyə” daxil
olan ölkələrin təcrübəsi öyrənilir, bununla

səciyyələndirir.
Türkiyə Mərkəzi Bankının sədr müavini
Mehmet Yörükoğlu ölkəsinin pul-kredit
siyasətinə diqqət çəkib. O, qeyd edib ki,
dünya mərkəzi banklarının qarşısında duran
başlıca vəzifə inflyasiya-deflyasiya aspektlərini nəzarətdə saxlamaqdır. İnflyasiya
səviyyəsinin tənzimlənən olması üçün başlıca
şərt qiymət sabitliyinin təşkili olduğu
bildirilib. Məruzəçi Türkiyədəki inflyasiya
səviyyəsinin dinamik dəyişkən olduğunu qeyd
edərək, bu faktoru sahibkarların fəaliyyəti
üçün riskli amil kimi dəyərləndirib. Mehmet
Yörükoğlu bildirib ki, qiymət dəyişkənliyi
Mərkəzi Bankların monetar siyasətində öz
təsirini göstərir.
Bu tədbirdə iştirakın ölkəmiz üçün
əhəmiyyətli olduğunu bildirən Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət
Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Razim Vəliyev qeyd edib ki, iqtisadi
sahədə təklifləri dinləmək və geniş spektrli
fikir mübadiləsi aparmaq faydalı imkandır.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının Pul Siyasəti
Departamentinin direktoru Azər Ələsgərov
“Qlobal iqtisadi proseslər və Azərbaycan iqti-

sadiyyatı” mövzusunda çıxış edib.
Daha sonra ADİU-ya dəvət olunan qonaqlar, müəllim və tələbələr tərəfindən iki ölkə
arasında birgə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, pul-kredit siyasəti, Azərbaycanın G20
sammitindəki imkanları barədə suallar verilib,
müzakirə aparılıb.
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Şuşa - Qarabağın Qızıl Tacı
Odlar yurdu Azərbaycanımız
qüdrətli,alınmaz qalaları ilə məşhurdur. Şamaxıda Gülüstan qalası,
Şəkidə Gələrsən - Görərsən qalası,
Naxçıvanda Əlincə qalası, Qarabağda Şuşa qalası belə qalalardandır. Əsası 1750-ci ildə Pənahəli
xan tərəfindən qoyulmuş Şuşa
qalasının isə özünəməxsus yeri
vardır.
XVIII əsrin 50-ci illərində Pənahəli xan şəhərin möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olarkən Qarabağ
dəfələrlə qonşu feodal hakimlərinin
basqınlarına məruz qalırdı. 1751-ci
ildə Məhəmmədhəsən xan Qacarın
qoşunu Qarabağa basqın etdi.
Şuşadan bir qədər aralı düşərgə saldı
və bir aya qədər orada qaldı.
Qarabağ tarixçisi Mirzə Camalın
məlumatına görə Məhəmmədhəsən
xan Pənah xanı tabe etmək və beləliklə Şuşa qalasını ələ keçirmək
üçün çox düşündü, tədbirlər tökdü...
Lakin bu qədər çoxlu qoşunla
qalaya heç yaxınlaşa bilmədi. İranda
Kərim xan Zəndin Astrabada hücumundan xəbər tutan Məhəmmədhəsən xan Şuşanın mühasirəsindən əl
çəkib, geri qayıtmağa məcbur oldu.
1760-cı ildə Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar böyük ordu ilə Qara-

bağ xanlığı üzərinə hücuma keçdi.
Şuşanı altı ay mühasirədə saxlasa da,
Fətəli xan onu ala bilmədi və geri
qayıtdı. 1795-ci il iyunun sonunda
Ağa Məhəmməd xan 85 minlik ordu
ilə Qarabağ xanlığına soxulub, Şuşa
qalasını mühasirəyə aldı. O, Şuşanı
33 gün mühasirədə saxladı, onu ala
bilmədi və Tiflisə getdi.
1826-cı ildə şahzadə Abbas Mirzənin qoşunları Şuşa qalasını 48 gün
mühasirədə saxlasa da ancaq nəticə
əldə edə bilmədi. Çoxlu silah - sursata, müdafiəçilərə malik olan bu
alınmaz qala nə üçün 1992-ci ilin
mayında erməni hərbi qüvvələri
tərəfindən işğal olundu. Şuşa xəyanət nəticəsində işğal olundu, Xocalı
kimi. Ermənilərin Xocalıya hücum
etdiyi gün Ağdamda olan qrad qurğuları cəbhəçi bəylər tərəfindən Ağcabədiyə aparıldı. Hətta Xankəndinin başı üzərində Damokl qılıncına
çevrilmiş Canhəsən kəndindəki qrad qurğuları da bir gün əvvəl Şuşaya aparılmışdı. Şuşada vahid komandanlıq yox idi, hər bəyin bir
dəstəsi vardı, onlar da bir-biri ilə
əlaqə saxlamırdılar. Aprel ayında
polkovnik Elbrus Orucovun rəhbərliyi altında yeni briqada yaradıldı.
O, Şuşaya gələndə hərbi hissələrin

çoxu şəhəri tərk etmişdi.
Ermənilər üçün Şuşanı işğal etmək bir nömrəli vəzifə idi. Şəhəri almaq "Komandos" ləqəbli Arkadi
Ter-Tatevosyana həvalə edilmişdi.
Aprelin sonunda qanlı döyüşlər
getdi.
Ermənilər mayın əvvəlində Şuşaya hücum planlaşdırdılar, lakin pis
hava şəraitinə görə hücum bir neçə
gün təxirə salındı. Hücumdan iki
gün əvvəl Şuşanın ətraf aləm ilə
əlaqəsi kəsildi. Şəhərdə bir neçə yüz
müdafiəçi qalmışdı. Elbrus Orucov
radio ilə kömək istəyirdi, lakin onun
çağırışına cavab verən olmadı. Ermənilər Şuşanı tərk edənlərə mane
olmur, onlara atəş açmırdılar. Ancaq
kənardan Şuşaya kömək gələndə
onun qarşısını almağa çalışırdılar.
Ermənilər may ayının 8-də gecə saat
3-də Şuşa üzərinə hücuma keçdilər.
Onlar Şimal və Şərq tərəfdən dağ
cığırları ilə şəhərə daxil olmağa can
atırdılar. Gündüz şəhərin şimal hissəsindəki Şuşa televiziya qülləsi və
Şərq hissədəki həbsxana uğrunda
şiddətli döyüşlər getdi. Şuşadakı
tankçı, bakılı Albert Aqaranov
ermənilərə layiqli zərbə endirdi,
onların bir neçə tankını sərrast atəşlə
məhv etdi. Şuşanı müdafiə edən

əsgərlər maşınlara oturub şəhəri tərk
etməyə başladılar. Hərbçilərin cəbhədən çıxdığını görən şəhər sakinləri də şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Orucovun artıq döyüşü davam etdirməyə qüvvəsi çatmırdı, ona kömək gəlmədi və geri
çəkilməli oldu. Şuşanı sonuncu tərk
edənlərdən biri çeçen könüllüsü,
sonralar rus-çeçen müharibəsinin
qəhrəmanına çevrilmiş Şamil Basayev idi.
Şuşanın itirilməsi Azərbaycana
böyük zərbə oldu, Qarabağdakı sonuncu istehkam da itirildi. Elbrus
Orucov sonralar verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, "Əgər Bakıda
qarışıqlıq olmasaydı, heç kim, heç
vaxt Şuşanı işğal edə bilməzdi".
Şuşanın süqutunun bu cür izahını şəhərin müdafiəçilərindən biriçeçen döyüşçüsü Şamil Basayev də
təsdiqləyir. 2000-ci ildə Çeçenistanda ANS-ə verdiyi müsahibəsində
Şamil Basayev belə bir açıqlama
verdi: "Şuşanı sadəcə olaraq taleyin
hökmünə buraxmışdılar. Təqribən
700 erməni hücuma keçdi və bu yalnız maskalanma idi. Şuşanın bu cür
strateji cəhətdən əlverişli mövqeyi
ola-ola, bu cür möhkəm qarnizonla,
bu qədər silahla 100 adam şəhəri ən

az bir il qoruya bilərdi. Lakin təşkilatçılıq yox idi. Bu gün hansısa bir
konkret general və ya naziri həbs
edib, demək olar ki, o, şəhərə
xəyanət edib, onu təslim edib, onu
satıb.Lakin bunlar hamısı boş
sözlərdir. Sadəcə olaraq vahid rəhbərlik yox idi. Heç kim, heç nə üçün
cavabdeh deyildi!"
Hakimiyyətə can atan cəbhəçi
bəylər ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Mütəllibova qarşı çıxdılar. Təzyiqlərə davam gətirməyən Mütəllibov Moskvaya qaçdı. Cəbhəçi
bəylərin başı Bakıda hakimiyyəti ələ
keçirməyə qarışanda ermənilər
Laçını işğal etdilər. Beləliklə,
Azərbaycan torpaqları mərhələ mərhələ ermənilər tərəfindən zəbt
edildi. Nəticədə 20% torpağımız
işğal olundu, 1 milyon soydaşımız
müxtəlif bölgələrə səpələndi.
Yusif Fərzəliyev
"Azərbaycan tarixi"
kafedrasının dosenti
Biz hörmətli müəllimimizin
Şuşa ağrısı, harayını anlayır, bölüşürük və tezliklə ədalətin öz yerini
tutacağına ümidlərimizi ifadə edirik.

Qələbə ciddi hazırlıq tələb edir
Böyük Vətən müharibəsi
ərəfəsində dövlət rəhbərləri
böyük ali savada və irimiqyaslı
döyüşləri idarə etməyə qadir
deyildilər. Ali zadəgan nəslinə
mənsub olan savadlı insanlar
hələ 1937-1939-cu illərdə müxtəlif süni mühakimələrə məruz
qalaraq həbsxanalarda mənəvi
təhqirlərə dözməyə məcbur
edilmişdilərsə də, əsli-nəcabətli
şəxsiyyətləri sındıra bilməmişdilər.
O dövrün ali şəxsiyyətinə mənsub olan hərbi rəhbər Tuxaçevskinin “Ordunu mexanikləşdirmək”
təklifinə qarşı, Budyonnunun “Kavaleriya yaratmaq” təklifi qəbul
edildi. “Müharibənin başlanması
tarixi və saatını düzgün xəbər
verən Rixard Zorgeyə inanmaq
iqtidarında olmayan, öz gizli “Molotov müqaviləsinə” inanan Stalinin qərb sərhəd dairələri qoşunlarının sərhəddən uzaqlaşdırmaq,
təyyarələrin kiçik hissələrlə sərhəd rayonlarından arxa hava
limanlarina yerləşdirmək, qoşunların döyüş hazırlığına gətirilməsi
haqda sərəncamı gecikmiş oldu.
Müharibənin ilk üç ayında 2 milyona qədər, heç bir günahı olmayan əsgər düşmənə əsir düşməyə
vadar edildi. 1941-ci ilin iyun ayına
qədər ordu sıralarında olan 5 milyon 373 min nəfərdən 2 milyonu
əsir düşdü. Bununla da Qərb və
Mərkəzi dairələr düşmən qarşısında müdafiəsiz qaldı. Vətənini
canından çox sevən döyüşçülər
son dərəcə əlverişsiz şəraitdə
güclü və təcrübəli düşmənlə mü-

haribə aparmağa məcbur oldular.
Ölkədə hərbiyə çağırış elan
edildi. 1941-ci il iyunun 22-dən
dekabrın 1-nədək 291 divizya və
94 briqada döyüşən ordu sıralarına göndərildi. Bu qüvvələr sırasında 600 min Azərbaycan vətəndaşı
heç bir hərbi hazırlıq keçirilmədən,
bəzən silahsız, bəzən o vaxt məşhur olan “dayan doldurum” tüfəngi
ilə silahlandırılıb avtomatla silahlanmış, tank və zirehli texnika ilə
hücum edən düşmən qabağına
göndərilmişdir. Rus Şovinizmi ilə
məşhur olan ordu zabitləri rus dilini bilməyən azərbaycanlılara döyüş əmrlərini rus dilində verir, nə
edəcəyini bilməyən azərbaycan
əsgərini yerindəcə güllələyirdilər.
Belə dözülməz vəziyyəti görən alimənsəb komandir heyəti diviziyaların yaradılması, onlara milli komandirlərin təyin edilməsi təklifini
qəbul etdilər və azərbaycanlılardan ibarət 416-cı atıcı Taqanroq
diviziyası yaradıldı. Bu vaxtdan
azərbaycan xalqının necə qəhrəman xalq olduğu bəlli oldu. Bu
gün fəxrlə adını yad etdiyimiz, iki
dəfə qəhrəmanlıq göstərmiş Həzi
Aslanov kimi tank qoşunları komandanı, özünü düşmən ambrazuruna ataraq Aleksandr Matrosovun qəhrəmanlığını təkrarlayan
İsrafil Məmmədov, düşmənin
ölüm düşərgəsindən qaçaraq,
partizan dəstələri sıralarında qəhrəmanlıq göstərmiş Mehdi Hüseynzadə, “Xarqo” ləqəbi ilə məşhur azərbaycanlı Əhmədiyyə
Cəbrayılov və minlərlə başqa
qəhrəmanlığa layiq döyüşçülər

yetişdi. Komandirlərin cəbhədə
məğlubiyyətlərini görən və səbəbinin döyüş təcrübəsinin olmadığı
ilə əsaslandıran İ.Stalin alimənsəb
döyüş komandanlarını həbsxanalardan çıxararaq, qoşunlara rəhbər təyin etməyə məcbur oldu.
Türkəsilli Jukovun, Qovarovun,
Yumaşovun, Talbuxinin, Çernyakovskinin və başqa komandanların tərtib etdiyi hərbi hücum planı
ilə müharibənin ikinci dövründə
(19 noyabr 1942-1943-cü ilin sonu) düşmən hücuma yox,
müdafiə olunmağa məcbur edildi.
Bəzi cəbhə bölgələrində düşmən
öz mövqelərindən yüzlərlə km
geri oturduldu.
Alimənsəb komandanların tərtib etdiyi hücum planları ilə Leninqradın blokadadan (900 gün blokada davam etmişdi), Stalinqradın
azad edilməsi ilə 1 milyon düşmən ordusunun əsir götürülməsi,
Kurski ətrafında hər iki tərəfdən
minlərlə tank döyüşünün tərəfimizdən qalib gəlməsi Hitler rəhbərliyində və qoşun birləşmələrində ciddi təlatümə səbəb oldu.
Müharibənin ilk günlərindən
186704 nəfər azərbaycanlı xalq
qoşunu sıralarına könüllü yazıldı,
Respublika ərazisində 87 qırıcı
batalyon, 1124 nəfər özünü müdafiə dəstəsinə könüllü yazıldı, 15
min nəfərlik Hava Hücumundan
Müdafiə dəstələri yaradıldı. Bütün
xalq arxa cəbhədə fədakar iş nümayişi ilə qələbəni yaxınlaşdırdı.
Müharibənin üçüncü dövründə
(1944-yanvar 1945, 9 may) qələbələr qazanan Sovet Ordusu sıra-

larında 100 minlərlə azərbaycanlı
balası şücaətlə döyüşürdü.
Dörd illik müharibə dövründə
600 min azərbaycanlıdan 300
mini böyük qələbəni görmədən,
qəhrəmanlıqla həlak oldular, qoy
onların şəhid ruhları şad olsun.
Böyük Qələbənin 70 illiyində biz
onları fəxrlə yad edib, şücaətləri
ilə öyünək.
Azərbaycan xalqı arxa cəbhədə də böyük fədakarlıq göstərmişlər, Vətənin şanlı müdafiəçiləri
üçün, müdafiə fonduna 15 kq
qızıl, 952 kq gümüş, 311 milyon
manatlıq istiqraz vermişlər. Müharibə dövründə dövlətimiz 1.5 milyard manatlıq istiqraz və lotoreya
verməklə yanaşı tank və təyyarə
dəstələri fonduna 230 milyon
manat pul köçürmüşdür.
O zamanlar Azərbaycan xalqı
özünün məhdudiyyətlərə məruz
qalmasına baxmayaraq cəbhəyə
125 vaqon isti paltar göndərmişdir.
Xalqımızın fədakarlığı ilə cəbhə
tam şəkildə Azərbaycan nefti və

neft məhsulları ilə təmin edilirdi.
Lakin Bakı şəhəri qəhrəman
şəhər elan edilmədi. Bu da rus
Şovinizminin və onlara yaltaqlıq
edən erməni ünsürlərinin xalqımıza qarşı etdiyi xəyanətdir ki,
zaman-zaman bu faktlarla üzləşir
və onun acı nəticələri ilə
qarşılaşırıq.
Uğrunda ölən varsa bura
Vətəndir deyən ədiblərimiz düz
buyurublar, şəhidlərimizin qanı
yerdə qala bilməz, biz doğma torpaqlarımıza sahib olacağıq, bunu
bizə xalqımızın fədakar oğlu,
sevimli Prezidentimiz, İlham
Əliyev, Ali Baş komandan deyir,
biz ona inanırıq və əmrini
gözləyirik.
Asiman Quluyev,
İqtisadiyyat və Sənaye
fakultəsinin dekanı
Telman Qafarov,
Mülki Müdafiə kafedrasının
müəllimi, istefada olan I
dərəcəli kapitan (polkovnik).

May

4

İQTİSADÇI

Model United Nation layihəsinin
nümayəndələri ADİU-da

Mayın 5-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi
Münasibətlər fakültəsində Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı və
İdman və Gənclər Nazirliyinin birgə layihəsi olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Simulyasiya modelinin təqdimatı keçirilib.
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
fakültəsinin dekanı Mənsur Bərxudarov
ADİU-nun beynəlxalq əlaqələrinin daima
genişləndiyini bildirərək, MUN (Model
United Nation) layihəsi çərçivəsində də
ali təhsil müəssisəsinin fəal olacağına
əminliyini ifadə edib.
Tədbirdə bildirilib ki, MUN modeli
gənclərə BMT-nin işləmə mexanizmini,
problem və üstünlüklərini daha dərindən
dərk etməyə, yerli və beynəlxalq

KÖNÜLLÜLƏRİMİZ
HAMIDAN ÖNDƏ!

Bakı Avro-2015

səviyyədə simulasiya oyunlarında öz
diplomat, natiq, səfir, mediator vərdişlərini inkişaf etdirməyə, eyni zamanda
Azərbaycan həqiqətlərini ən nüfuzlu meydançalardan səsləndirmək imkanı verir.
Tədbirdə iştirak edən “Beynəlxalq
münasibətlər kafedrası”nın müdiri, professor Bəhruz Abdullayev kafedra əməkdaşları tərəfindən dərslərdə simulyasiya
oyunundan seminar metodlarından biri
kimi istifadə etdiklərini açıqlayaraq, bu
sahədə əməkdaşlığın faydalı olacağını
qeyd etdi.
MUN-un tarixi, Azərbaycanda inkişaf
tarixçəsindən bəhs edən qonaqlar ADİUda da tezliklə MUN özəyinin yaradılması
əzmində olduqlarını bildirdilər. Tədbirin
sonunda tələbələri maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

İKT yenilikləri qəzetimizdə

Microsoft uzun müddətdir
anons etdiyi və indiyə qədər
“Project Spartan” olaraq adlandırdığı yeni nəsil internet browserini
“Build 2015” konfransında rəsmi
olaraq təqdim etdi. “Edge” adı ilə
yayımlanan
yeni
browser
“İnternet Explorer”-in yerini alacaq.
Browser dünyasının ən yeni üzvü olan “Edge”, ağ rəngli sadə interfeysə və rəqəmsal köməkçi
“Cortana” inteqrasıyası ilə bütün
diqqətləri özünə cəlb edə bilmişdir.
Çox önəmli özəlliyi isə hal-hazırda

istifadəçilərin “Google Chrome” və
“Firefox”-da istifadə etdikləri əlfəncilərin port edilərək “Edge” üzərində açıla bilən olmasıdır.
Windows 10-un browseri olaraq
istifadəyə veriləcək “Edge” üçün
baxış videosu aşağıda verilmişdir.
Mobil telefona bu kod ştrixi çəkməklə siz avtomatik olaraq videoxəbər səhifəsinə keçib onu izləyə
bilərsiniz.
Qeyd edək ki, növbəti dərs
ilindən qəzetimizin bir sıra xəbərlərini fotoslayd və videosunu bu
şəkildə verməklə maraqlı xəbərləri

ELANLAR
`2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Babayev Vüsal Yusif ogluna verilən tələbə
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Həsənva Ülkər Heydər qızına verilən tələbə
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
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Redaktor-korrektor
Xatın Qocayeva

`daha geniş formatda izləməyinizi
təmin etməyi planlaşdırırıq.
P.S. Bar kodu oxumaq üçün
Android və İOS marketlərdən
“QR-CODE READER” proqramını yükləməklə oxumaq olar.
İKT mərkəzinin mütəxəssisi
Həsən İsmayılov

Ölkəmizdə və ümumiyyətlə, dünyada ilk dəfə keçiriləcək Avropa oyunlarının coşqusu davam etməkdədir. Bu
oyunların uğurla keçməsində böyük könüllülər ordusunun rolu da danılmazdır.
Məhz belə təşəbbüskar, vətənpərvər gənclər bir çox
məqamlara, o cümlədən ilk
baxışda xırda görünən, amma bütün oyunların ümumi
işlək mexanizmini poza
biləcək məqamlara diqqət
yetirməli, öz fəallıqları, bilik
və bacarıqları ilə onların
aradan qaldırılmasına nail
olmalıdırlar.
Fərəhli haldır ki, ali təhsil
müəssisələri arasında bu

HƏNDBOLÇULARIMIZI
TƏBRİK EDİRİK!
Tələbələr arasında 12-ci respublika
uni versiadasında
ali təhsil məktəbimizin nümayəndələribu dəfə xanımlarımız böyük bir
uğura imza atdılar.
Belə ki, qızlardan
ibarət həndbol komandamız 12 uni4)Əfəndiyeva Ramilə
versitet arasında 1-ci yeri tutmuşdur. Yalnız başları deyil, Əmtəəşünaslıq 361, I kurs
5)Quliyeva Aytən
əlləri də gözəl çalışan tələbəqızlarımızı təbrik edir (təbii ki, Texnologiya 771, II kurs
6)Musayeva Mədinə
bu qələbə seriyasında müstəsUcot İqtisad 423, I kurs
na rolu olan məşqçi Əmirov
7)Rzayeva Şəhla
Eldar müəllim başda olmaqla)
Ümumi İqtisad 138, IV kurs
və onları təqdim edirik:
8)Səfərova Əfsanə
1)İmaməliyeva Nəzrin
İnformatika 509, III kurs
Kommersiya 951, I kurs
9)Musayeva Səkinə
2)Ağazadə Sevinc
Ucot İqtisad 423, I kurs
Əmtəəşünaslıq 361, I kurs
10)Kirilyuk Mariya
3)Məmmədova Minayə
BİM 2807, III kurs
Əmtəəşünaslıq 361, I kurs

tərəfindən Quliyev Fərid Sahib ogluna verilən tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Rəhimov Bəhruz Kamil ogluna verilən tələbə
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Bəşirov Qabil İkram ogluna verilən tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Abbasov Sənan Sahib ogluna verilən tələbə

Müxbir- İlahəxanım Həsənova
Səhifələyici- Turan Cavadova
Fotomüxbir- K.Cəlilov, R.Məmmədov

hərəkatda ən coxsaylı və ən
fəallardan
biri
məhz
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin tələbələridirlər. 3000 mindən çox tələbəmiz təşəbbüskarlıq nümayiş
etdirərək uğurla həm özlərini, ailələrini, həm də universitetimizi və bütövlükdə
respublikamızı təmsil edirlər.
Biz onları alqışlayır, bu əzmi
və enerjilərini axıra qədər
nümayiş etdirmələrini arzulayırıq!

bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Cəfərov Fuad İslam ogluna verilən tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Ağakərimova Elnara Ruftovnaya verilən magistr bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Əliyev Çingiz Altay ogluna verilən tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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