
Səttar Möhbalıyev: Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyası şəhid ailələrinə və 

qazilərə yardımlarını davam etdirir  

Torpaqlarımızı qanı, canı ba-
hasına azadlığa qovuşduran 
şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteran-
larımıza hər zaman borcluyuq. Şəhid 
ailələrinin, qazilərin, veteranların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın daim 
diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqları da dövlətin bu 
növ sosial təşəbbüslərində yaxından 
iştirak edir”.

Bu fikirləri Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) 
sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar 
Möhbalıyev deyib.

AHİK sədri qeyd edib ki, Kon-
federasiya və onun üzv təşkilatları 
tərəfindən 6 278 şəhid ailəsinə və 
qazilərə birdəfəlik yardım edilib, 
161 şəhidin 269 övladı 18 yaşa 
çatanadək himayəyə götürülüb, 
hər ay onlara müxtəlif məbləğlərdə 
müavinət ödənilməkdədir və bu 

məqsədlə ümumilikdə 1 123 800 
manat vəsait xərclənib. AHİK və 
onun üzv təşkilatları tərəfindən 
Vətən müharibəsi və sonrakı 
dövrdə 4 980 773 manat vəsait 
xərclənib. O cümlədən, Vətən 
müharibəsi dövründə AHİK-in İcraiyyə 
Komitəsinin qərarları ilə Silahlı 
Qüvvələrə Yardım Fonduna 1 022 

605 manat ianə edilib, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında yaşayan, 
döyüşlər nəticəsində qəhrəmancasına 
həlak olmuş şəhidlərimizin ailələrinə 
kömək göstərilməsi məqsədilə Muxtar 
Respublikanın Həmkarlar İttifaqları 
Şurasına 150 000 manat köçürülüb. 
Sahə həmkarlar ittifaqları tərəfindən 
Qarabağ Dirçəliş Fonduna 600 000 
manat, silahlı qüvvələrə və cəbhə 
bölgəsinə 1 494 858 manat, “YAŞAT” 
Fonduna isə 586 510 manat ianə 
edilib”.

S.Möhbalıyev bildirib ki, Vətən 
müharibəsi iştirakçılarının, qazilərin 
və şəhid ailəsi üzvlərinin sağlamlıqla-
rının bərpa olunması məqsədilə onlar 
istəkləri əsasında sanatoriya-kurort 
yollayışları ilə güzəştli şərtlərlə təmin 
olunurlar: “Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqları bu qəbildən olan sosial 
tədbirləri davam etdirir”.

R. TAHIR, “Xalq qəzeti”

Vətən müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar 
Baş Prokurorluqda görüş keçirilib

1 oktyabr - Azərbaycan Res-
publikası prokurorluq işçilərinin 
peşə bayramı günü və Vətən 
müharibəsinin ildönümü 
münasibətilə sentyabrın 29-da 
Azərbaycan Respublikasının 
Baş prokuroru Kamran Əliyevin 
rəhbərliyi ilə “Azərbaycan Res-
publikası Prokurorluq Orqanları-
nın Veteran və Pensiyaya Çıxmış 
Işçiləri” Ictimai Birliyinin üzvləri, 
Vətən müharibəsində iştirak 
etmiş prokurorluq əməkdaşları, 
Birinci və Ikinci Qarabağ 
müharibələrində şəhid olmuş 
prokurorluq işçilərinin ailələri ilə 
görüş keçirilib. 

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
görüşdə Baş prokuror Kamran Əliyev 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
siyasi iradəsi ilə ölkədə həyata 
keçirilmiş uğurlu fəaliyyətin müasir 
dövrdə Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi 
və doğma torpaqlarımızın 44 gün 
ərzində yenilməz Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən azad olunmasından danı-
şıb, qısa müddətdə həmin bölgələrdə 

infrastrukturun bərpa olunduğunu, 
quruculuq işlərinin sürətlə davam 
etdirildiyini, Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibələri şəhidlərinin ailələrinə, 
qazilərə və veteranlara xüsusi dövlət 
qayğısının göstərildiyini, həmçinin 
Qubadlı və Kəlbəcər hərbi prokuror-

luqlarının yaradıldığını tədbir iştirakçı-
larının nəzərlərinə çatdırıb. 

Sonra Vətən müharibəsi iştirakçı-
ları olan prokurorluq əməkdaşlarına 
Fəxri fərman və medallar təqdim 
edilib.

Tədbir iştirakçıları ölkə 
rəhbərliyinin şəhid ailələrinə və ve-
teranlara göstərdiyi diqqət və qay-
ğısına görə dərin minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Sonda xatirə şəkilləri çəkdirilib.

Piter Teys: Azərbaycanın qələbəsi son  
30 ildə Avropada ən böyük hadisə oldu 

Piter Teys qeyd edib ki, Prezident  İlham 
Əliyev yüksək liderlik keyfiyyətləri, idarəetmə 
bacarığı, qətiyyət və rəşadət nümayiş 
etdirib və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrini və prinsiplərini müdafiə edib: 
"Azərbaycanın şanlı Silahlı Qüvvələri ölkə 
tarixi ərzində ən vacib geosiyasi məqsədinə 
nail oldu. 9 noyabr 1989-cu ildə Berlin divarı-
nın çökməsi və Almaniyanın birləşməsindən 
sonra Avropa tarixində bu miqyasda iri hərbi-
siyasi hadisə baş verməmişdi".

Ekspert bildirib ki, Azərbaycan Ordusu 
İkinci Qarabağ müharibəsində son 30 ildə 
Avrasiyada görünməmiş qələbə qazandı: 
"Xüsusən, Azərbaycanın Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin yüksək hazırlıq səviyyəsi döyüş 
əməliyyatlarını dəqiqliklə və qətiyyətlə həyata 
keçirməyə imkan verib. Azərbaycan Ordusu-
nun döyüş taktikası düşməni çaşdırdı. Əks-
həmlə tədbirləri isə elə həyata keçirilirdi ki, 
Ermənistanın faşist silahlı qüvvələri onu çözə 
bilməsin. Hərbi rəhbərliyin mühüm faktorla-
rından biri keyfiyyətli təhsildir. Azərbaycanın 
tanınmış hərbçiləri öz biliklərini müasir 
hərbi ədəbiyyatın öyrənilməsi ilə tamam-
layıb. Azərbaycan hökuməti ölkənin hərbi 

əməliyyatlar keçirmək bacarığını və Bakının 
strateji hədəflərinə yaranan təhdidlərə reaksi-
ya vermək bacarığını artırmaq işinə sadiqdir".

P.Teys vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycanın 
azad edilmiş ərazilərində reallaşdırılan 
irimiqyaslı iqtisadi layihələr, o cümlədən 
Füzuli beynəlxalq hava limanının inşası 
hökumətin bu regionların inkişafına sadiq-
liyini nümayiş etdirir: "Bu gün azad edilmiş 
ərazilərdə müşahidə olunan iqtisadi inkişaf 
heyrətləndirir".

“Xalq qəzeti”

YAP Mərkəzi Aparatında “Gender 
bərabərliyi və gender münasibətləri: 

Mövcud vəziyyət və prioritet istiqamətlər” 
mövzusunda videokonfrans keçirilib
Sentyabrın 29-da Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında 

“Gender bərabərliyi və gender münasibətləri: Mövcud vəziyyət və prioritet 
istiqamətlər” mövzusunda videokonfrans keçirilib.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən YAP 
Veteranlar Şurasının sədr müavini, Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova bildi-
rib ki, Azərbaycanda uğurlu dövlət gender 
siyasəti həyata keçirilir. Azərbaycanda gen-
der məsələlərinin xalqımızın ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin hər zaman diqqət mərkəzində 
olduğunu xatırladan Sədaqət Qəhrəmanova 
vurğulayıb ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətinin bütün dövrlərində qadınlara 
göstərilən diqqət və qayğının artdığının şa-
hidi olmuşuq. Məhz onun ölkəmizə rəhbərliyi 
dövründə Azərbaycan qadınları cəmiyyət 
həyatının müxtəlif sahələrində öz sözlərini deyə 
biliblər. Dövlət gender siyasətinin əsası da 
ulu öndərimiz tərəfindən qoyulub. Ulu öndərin 
fərmanı ilə 1998-ci ildə Qadın Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin yaradılması, 2000-ci ildə 
dövlət qadın siyasəti ilə bağlı fərmanın imzalan-
ması bu sahəyə xüsusi diqqətin ifadəsidir.

Onun sözlərinə görə, ulu öndərimizin 
müəyyənləşdirdiyi bu siyasət Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilir. Xüsusilə, dövlətimizin başçısının 
müvafiq fərmanı ilə 2006-cı ildə Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Heydər Əliyev ideyaları ətrafında sıx birləşən 
Azərbaycan qadınları Prezident İlham Əliyevin 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın dəstəyini, qayğısını hər zaman 
hiss edirlər. Göründüyü kimi, Azərbaycanda 
gender bərabərliyinin təmin edilməsi dövlət 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi 
müəyyən edilib. Bu gün ölkəmizdə gender 
bərabərliyi diqqət mərkəzindədir və qadın-
larımız da cəmiyyətimizin aparıcı hissəsinə 

çevrilib. Azərbaycan qadını kişilərlə yanaşı 
ölkəmizdə gedən ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni 
proseslərdə fəal iştirak edir.

Tədbirdə həmçinin AMEA-nın Fəlsəfə İnsti-
tutunun "Müasir Siyasətin fəlsəfəsi" şöbəsinin 
müdiri, professor Rəna Mirzəzadə "Siyasi 
partiyaların fəaliyyətində gender bərabərliyi", 
"Sosial Hüquqların Araşdırılması" İctimai 
Birliyinin sədri Mais Əliyev "Əmək hüquqları 
və gender bərabərliyi", Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnforma-
siya və Sosial Analitik Araşdırmalar şöbəsinin 
müdiri, BMT-nin SEDAW komitəsinin sədr 
müavini Elgün Səfərov "Gender stereotipləri 
və onlarla mübarizə yolları" və Sabunçu rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Rəna 
Fərəcova "Gender zorakılığı və uşaqlara qarşı 
zorakılıq" mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda 
vurğulanıb ki, hazırda həyata keçirilən gen-
der siyasəti nəticəsində ölkəmizdə qadınların 
hərtərəfli inkişafı üçün zəruri şərait yaradılıb. 
Gənc nəslin tərbiyəsi, savadı, mədəniyyəti, 
zehni inkişafı, vətənpərvərliyi qadınlardan da 
çox asılıdır. Qadınlar kişilərlə bərabər ölkənin 
ictimai həyatında, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, 
incəsənət və digər sahələrdə də uğurla çalışır-
lar. Bu gün elə bir sahə tapmaq olmaz ki, orada 
qadın əməyi təmsil olunmasın. Bütün bunlar isə 
Azərbaycanda gender siyasətinin uğurlarıdır.

Çıxışlarda həmçinin, ölkəmizdə məişət 
zorakılığının qarşısının alınması istiqamətində 
görülən işlərdən və bu yöndə mövcud qanunve-
ricilik bazasının önəmindən bəhs olunub.

Sonra tədbir diskussiya şəraitində davam 
edib, videokonfrans iştirakçılarının sualları 
cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

 “Vətən müharibəsi Azərbaycanın qədim və şərəfli tarixinə 
qızıl hərflərlə yazıldı. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan 
cənab Ilham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun 
qəhrəmanlığı sayəsində 30 il işğal altında olan torpaqlarımız 
44 gün ərzində mənfur düşmən tapdağından azad edildi. Artıq 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur öz doğma sakinlərini salamlayaraq 
azad nəfəs alır. 

Amerikalı ekspert Piter Teys bildirib ki,  Prezident Ilham Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycan ərazilərinin azad olunmasını təmin 
edən, Cənubi Qafqazın çiçəklənən gələcəyinə və Avropanın daha 
yüksək təhlükəsizliyinə yol açan uğurlu hərbi əməliyyatlara başladı.

DTX: Hüquqazidd çağırışlar edən şəxslər 
barəsində müvafiq tədbirlər görülüb

Məlum olduğu kimi, sentyabrın 27-də 
Vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş 
vətəndaşlarımızın ruhuna ehtiram əlaməti 
olaraq respublikamızın şəhər və rayonla-
rında anım tədbirləri keçirilib. Tədbirlərdə 
xalqımızın haqq savaşında canlarından 
keçmiş Vətən övladlarının əziz xatirəsi yad 
olunub, məzarları ziyarət edilib. 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ictimai 
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, bir sıra hallarda bəzi şəxslərin Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimlərindən 
məqsədyönlü şəkildə, radikal dini-ideoloji ayrı-
seçkilik təbliğatı niyyətindən istifadə etməklə, 
müxtəlif dövlətlərə qarşı dini, irqi zəmində 
düşmənçilik çağırışları edib, tədbirlərin keçirildi-

yi yerlərdən videoçəkilişlər apararaq yaymaları 
cəmiyyətin və dövlətin mənafelərinə ziyan vuran 
hərəkətlərə yol vermələri təsbit olunub.

Həmin şəxslər Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinə dəvət olunaraq qanunazidd dav-
ranışlarının qarşısı alınıb, dini, irqi və ya 
digər mənsubiyyətindən asılı olaraq nifrət və 
düşmənçiliyin salınmasına yönələn çağırışları-
nın Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə 
müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb 
olduğu barədə xəbərdar ediliblər.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bildirir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası-
na, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan 
mənafelərinə və təhlükəsizlik maraqlarına 
zidd davranışların qarşısı bundan sonra da 
qətiyyətlə alınacaq.

Quba rayonunda 27 sentyabr Anım Günündə 
şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad olunmuşdur

Anım Günü ilə əlaqədar Quba rayonunun müxtəlif ərazilərində şəhidlərin xatirəsinə 
ağaclar əkilmiş, Şəhidlər xiyabanında  şəhid ailələri və qazilərin iştirakı ilə toplantı 
keçirilmiş, saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükutla şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir. 

Toplantıda Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Ziyəddin Əliyev, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin deputatı Vahid Əhmədov, rayon 

Ağsaqqallar Şurasının sədri İldırım Məmmədov, 
şəhid atası Qalib Mikayılov, qazi Əfqan İmaməliyev 

çıxış etmiş, qazi övladı Şükran İmaməliyev şəhidlər 
haqqında şeir söyləmişdir.

Şəhidlər xiyabanında şəhid məzarları gün 
ərzində rayonun sakinləri tərəfindən ziyarət 
 edilmişdir.

“Xalq qəzeti”

Qələbəmizdən bəhs edən ilk film
Azərbaycan Televiziyasında Vətən müharibəsindəki 

qələbəmizə həsr olunmuş ikiseriyalı film istehsal olunub. 
“Beşatılan” adlı filmin hər seriyası 1 saat həcmindədir və bu, 
Azərbaycanın ilk zəfər filmidir.

Film beş dostun qəhrəmanlığı, tor-
paqlarımızın işğaldan azad olunması 
yolunda Şuşaya qədər getmələri, 
canlarını fəda edərək bayrağımı-
zı Şuşada ucaltmalarından bəhs 
edir. “Təki Vətən sağ olsun!” deyən 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 
olan beş dost düşünən beyin, 

döyünən ürək timsalındadır. Bu beşlik 
rəmzi mənada “Beşatılan” adlanır.

Filmdəki əsas məqamlardan biri 
belədir ki, düşmənin üstünə müasir 
texnika ilə hücuma keçsək də, sonda 
erməni qaniçəni keçmişin qisası 
kimi bu “Beşatılan”dan açılan güllə 
ilə vurulur. “Beşatılan” həm də beş 

barmağın “Dəmir yumruğ”a çevrilib 
düşmənin başını əzməsidir. Film 
Azərbaycan Ordusunun, eyni zaman-
da, ideoloji cəbhədə də qazandığı 
uğurlardan bəhs edir.

Çəkilişlər Tərtər, Gədəbəy və Ma-
sallı rayonu ərazilərində aparılıb.

Filmin ssenari müəllifləri Firudin 
Məhərrəmov, Nurəddin Ədiloğlu, 
quruluşçu rejissoru Elçin Məmiyev, 
quruluşçu operatoru isə Elşən 
Bədəlovdur. Filmdə baş rolları Elçin 
Məmiyev, Anar Şuşalı, Vaqif Kərimov, 
Əliqulu Səmədov, Lətifə Əliyeva, 

Flora Hüseynova, Fidan Axundova ifa 
ediblər.

Filmi Mədəniyyət TV-nin feysbuk 
səhifəsindən də izləyə bilərsiniz.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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