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“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” 
çoxcildliyinin 109-cu kitabı çapdan çıxıb

Yaralı hərbçilərimiz dövlət tərəfindən qayğı ilə 
əhatə olunub. Əlil olmuş hərbçilərin reabilitasiyası, 
onların müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi 
öz həllini tapacaq. Müharibədə qəhrəmanlıq 
göstərmiş minlərlə hərbçi mənim tərəfimdən yüksək 
orden və medallarla təltif edilib.

“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çox-
cildliyinin 109-cu kitabında yer alan bu fikirləri 
Azərbaycan Prezidenti yanvarın 14-də Şuşa 
şəhərinə səfəri zamanı söyləyib.  

Çoxcildliyin yeni kitabındakı materiallar 2020-ci 
ilin dekabrından 2021-ci ilin fevralınadək olan dövrü 
əhatə edir. 

Bu cildə Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad 
edilmiş ərazilərə səfərləri, Füzuli-Şuşa avtomo-
bil yolunun və Füzuli rayonunda hava limanının 
təməlqoyma mərasimində iştirakı barədə materi-
allar, Şuşada, Cıdır düzündə çıxışının mətni daxil 
edilib. Dövlətimizin başçısının Füzuli rayonunda 
hava limanının təməlqoyma mərasimində söylədiyi 
“Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi. 
Əminəm, necə ki, düşməni qısa müddət ərzində 
torpaqlarımızdan qovduq - cəmi 44 gün ərzində - 
bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da 
qısa müddətdə bərpa edəcəyik” sözləri xalqımızın 
tarixi günlər yaşadığını bir daha təsdiqləyir.

Oxucular yeni nəşrdə Prezident İlham Əliyevin 
Moskvaya işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan, 
Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın baş naziri-

nin üçtərəfli görüşü haqqında informasiya, 2021-
ci il 11 yanvar tarixli birgə Bəyanatın, mətbuata 
bəyanatlarla çıxışların mətnləri, Rusiya Prezidenti 
ilə görüşünə dair materiallarla tanış ola bilərlər. 

Kitaba Azərbaycan Prezidentinin Türkiyənin 
milli müdafiə naziri Hulusi Akarın başçılıq et-
diyi nümayəndə heyəti, Rusiya Federasiyası 
Hökumətinin sədr müavini, Rusiya-Azərbaycan 
İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası birgə Ko-
missiyasının həmsədri Aleksey Overçuk, ICESCO-
nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, İranın xarici işlər 
naziri Məhəmməd Cavad Zərif, Fransanın Avropa 
və Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət katibi Jan Batist 
Lömuan ilə görüşlərinə dair informasiyalar daxil 
edilib. 

Çoxcildliyin 109-cu kitabında Azərbaycan 
Prezidentinin 2020-ci ilin yekunlarına həsr olun-
muş videoformatda keçirilən müşavirədə söylədiyi 
nitqlərin mətnləri, Sabunçu rayonunda yenidən 
inşa edilmiş 90 saylı və Suraxanı rayonunda 97 
saylı tam orta məktəblərdə, Xırdalan şəhərində 3 
saylı Texniki-təbiət fənləri təmayüllü məktəb-liseydə 
yaradılmış şəraitlə tanışlığına, Yasamal rayonunda 
yeni salınmış meşə tipli parkın, Abşeron Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasının yeni inşa edilmiş binasının 
açılış mərasimlərində və digər tədbirlərdə iştirakına 
dair materiallar yer alıb. 

Yeni nəşrdə Prezident İlham Əliyevin Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
münasibətilə Azərbaycan xalqına, Milad bayramı 
münasibətilə Azərbaycanın pravoslav xristian icma-
sına müraciətinin mətnləri də verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 109-cu kitabın 
hazırlanmasında Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından istifadə 
olunub.

AZƏRTAC

Azərbaycan–Macarıstan 
parlamentlərarası  əlaqələri 

müzakirə olunub

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Macarıstana rəsmi səfəri 
çərçivəsində iyunun 30-da bu ölkənin Milli Assambleyasının sədri 

Laszlo Kover ilə görüşüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Milli Məclisin 
sədrini və nümayəndə heyətini salamlayan 
Laszlo Kover dəvətini qəbul edərək Maca-
rıstana səfərə gəldiyinə görə Azərbaycan 
parlament nümayəndə heyətinə təşəkkürünü 
bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, müasir dünya-
da parlament diplomatiyasının əhəmiyyəti 
getdikcə artmaqdadır. Laszlo Kover dost və 
strateji tərəfdaş münasibətlərinə malik olan 
Macarıstan və Azərbaycan parlamentlərində 
fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının 
əlaqələrimizin inkişafı baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Qeyd 
edib ki, deputatlarımız beynəlxalq parlament 
təşkilatlarında da uğurla əməkdaşlıq edir, 
ölkələrimizin maraqları baxımından bir-
birilərinə dəstək verirlər. 

Laszlo Kover Macarıstanın müşahidəçi 
statusuna malik olduğu TÜRKPA 
çərçivəsində türk dünyası ilə artan 
əməkdaşlığın ölkələrimizin mövqelərinin daha 
da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyinə 
inamını bildirib. Macarıstan parlamentinin 
sədri çətin anlarda, o cümlədən pandemiya 
dövründə macar xalqına verdiyi dəstəyə görə 
Azərbaycana təşəkkürünü bildirib. “Bu dost-
casına hərəkət bizim üçün çox dəyərlidir”, 
- deyən L.Kover iki xalq arasında əlaqələrini 
yüksək qiymətləndirdiyini diqqətə çatdırıb.

Görüşdə çıxış edən Milli Məclisin sədri 
Sahibə Qafarova göstərilən qonaqpərvərliyə 
və bu ölkəyə rəsmi səfərə dəvətinə görə 
həmkarına minnətdarlığını ifadə edib. Ma-
carıstanın Azərbaycanın müstəqilliyini ilk 
tanıyan ölkələrdən biri olduğunu qeyd edən 
Sahibə Qafarova ölkəmizin Macarıstanla 
hərtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı 
olduğunu deyib. Qeyd edib ki, bu gün bu 
münasibətlər dostluq və strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlib. Münasibətlərimizin 
inkişafında dövlət başçılarımızın qarşılıqlı 
səfərlərinin, keçirdikləri görüşlərin və imzala-
nan sənədlərin xüsusi rolu var. 

Azərbaycanla Macarıstan arasında 
ticarət dövriyyəsinə dair göstəricilərə to-
xunan Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, 

ticarət dövriyyəsini artırmaq üçün daha 
yüksək potensial var. Qeyd edilib ki, hazırda 
Azərbaycan Cənubi Qafqazın böyük iqtisa-
di mərkəzidir. Ölkəmiz enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində etibarlı tərəfdaşdır, Avropaya ener-
ji təchizatı marşrutlarının şaxələndirilməsinin 
təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Huma-
nitar əlaqələrdən danışan Milli Məclisin sədri 
bu münasibətlərin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın Macarıstanın Ali 
mükafatı ilə təltif olunduğunu xatırladıb. 

Söhbət zamanı Sahibə Qafarova bildirib 
ki, parlamentlərarası əlaqələrimiz də daim 
inkişaf edir. Hər iki ölkənin parlamentlərindəki 
qarşılıqlı dostluq qrupları qanunverici or-
qanlar arasındakı münasibətlərin daha da 
dərinləşməsinə töhfə verir. Deputatlarımı-
zın beynəlxalq təşkilatlardakı əməkdaşlığı 
təqdirəlayiqdir. Milli Məclisin sədri Maca-
rıstan hökumətinə, Macarıstan parlamen-
tinin rəhbərliyinə və deputatlara 44 günlük 
Vətən müharibəsi dövrü də daxil olmaqla, 
Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini 
dəstəklədiyinə görə təşəkkürünü bildirib. 

S.Qafarova diqqətə çatdırıb ki, artıq 
müharibə başa çatıb və Azərbaycan azad 
edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və 
yenidənqurma işlərinə başlayıb. Tərəflər 
2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli 
Bəyanatla bütün məsələləri həll etmək 
barədə razılığa gəlsələr də, Ermənistanın 
azad edilmiş torpaqlarımızdakı minalan-
mış ərazilərin tam xəritəsini verməməsi 
nəticəsində hərbi qulluqçular və mülki 
şəxslər, o cümlədən jurnalistlər mina part-
layışlarının qurbanı olur. Milli Məclisin sədri 
minalanmış ərazilərin təmizlənməsi işində 
Macarıstanın ANAMA-ya verdiyi dəstəyə 
görə minnətdarlığını ifadə edib və beynəlxalq 
ictimaiyyətin Ermənistanı minalanmış 
ərazilərin  tam xəritəsini verməyə məcbur 
etməsinin vacibliyindən danışıb.

Sonra görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№  194                                                                            Bakı şəhəri, 1 iyul  2021-ci il

İş və istirahət günlərinin yerlərinin 
dəyişdirilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 
dekabr tarixli 194-IIIQD nömrəli Qanununun 
tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2006-cı il   18 dekabr 
tarixli 489 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

İş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin 
etmək məqsədilə 2021-ci il 19 iyul iş günü ilə 
17 iyul istirahət gününün yerləri dəyişdirilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№  193                                                                             Bakı şəhəri, 1 iyul  2021-ci il

“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun 
Əsasnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında

“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezi-dentinin 2020-ci il 8 iyun tarixli 2083 
nömrəli Sərəncamının 3.3-cü bəndinə 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun 
Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Milli Məclisin sədri Macarıstan 
Diplomatik Akademiyasında çıxış edib

Budapeştdə rəsmi səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə 
Qafarovanın başçılığı ilə Azərbaycan parlamentinin 

nümayəndə heyəti iyunun 30-da Macarıstan Diplomatik 
Akademiyasında keçirilən tədbirdə iştirak edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə 
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova 
ilə Macarıstanın Dövlət katibi – Ma-
carıstan Diplomatik Akademiyasının 
prezidenti Orsolya Pacsay Tomassiç 
arasında görüş olub.

Sonra Milli Məclisin sədri Maca-
rıstan Diplomatik Akademiyasında 
keçirilən konfransda çıxış edib. 
Sahibə Qafarova tədbir iştirakçılarına 
Azərbaycanın keçdiyi tarixi yol barədə 
məlumat verib, minillik tarixə malik 
dövlətçilik ənənələrimizdən danışıb.

Ölkələrimiz arasında 
münasibətlərə toxunan Milli Məclisin 
sədri qeyd edib: “Macarıstan 
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan 
ilk dövlətlərdən biridir. Gələn il dip-
lomatik münasibətlərimizin 30 illiyini 
qeyd edəcəyik. Ortaq tarixi köklərə və 
oxşar tarixi taleyə malik olan xalqla-
rımız arasında ikitərəfli münasibətlər 
yüksək səviyyədədir. Dövlət başçı-
larının qarşılıqlı səfərləri, görüşlər 
və indiyədək imzalanmış sənədlər 
əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı 
üçün möhkəm zəmin yaradıb. İqtisadi 
əlaqələrimiz günbəgün genişlənir”.

Parlamentlərarası əməkdaşlığa 
toxunan Sahibə Qafarova de-
yib ki, bu səviyyədə təmaslar 
dövlətlərarası əlaqələrin daha da 
möhkəmlənməsinə töhfə verir. 
İnanıram ki, parlamentarilərimiz 
mövcud əməkdaşlıq ənənəsini 
Parlamentlərarası Birlik, AŞPA, ATƏT 
PA, NATO PA, eləcə də Avropa Par-
lamenti və digər beynəlxalq parla-
ment təşkilatları çərçivəsində davam 
etdirəcəklər.

Çıxışında TÜRKPA-nın fəaliyyətini 
xüsusi qeyd edən S.Qafarova Macarıs-

tanın həmin qurum çərçivəsində Türk 
dünyası ilə artan əməkdaşlığı təşviq 
etməsindən məmnunluğunu bildirib.

Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, 
son illərdə Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə genişmiqyaslı qitələrarası enerji və 
nəqliyyat layihələri uğurla həyata ke-
çirilib. Sahibə Qafarova bu baxımdan 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Cənub 
Qaz Dəhlizi barədə danışıb.

Azərbaycan parlamentinin rəhbəri 
ərazilərimizin 30 il müddətində 
Ermənistan tərəfindən işğalda 
saxlanmasının uzun illər Qafqazda 
regional inkişafa və inteqrasiyaya 
əsas maneə olduğunu vurğulayıb. 
S.Qafarova ötən il Azərbaycanın 

öz hərbi-siyasi imkanları hesabına 
erməni işğalına son qoyduğunu bil-
dirib. O, təəssüflə qeyd edib ki, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
qoşunlarının Azərbaycanın işğal 

olunmuş ərazilərindən dərhal, tam 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən 4 qətnaməsi üç onillik ərzində 
kağız üzərində qalmışdı. Nəhayət, 
Azərbaycan özü bu qətnamələrin ic-
rasını təmin edərək ərazi bütövlüyünü 
bərpa etdi.

Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, 
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 
Azərbaycan tarixi torpaqları olan 
Qarabağı tamamilə azad etdi və 
Ermənistanı 10 noyabr 2020-ci ildə 
təslim aktını imzalamağa məcbur etdi. 
O, Azərbaycanın haqlı və ədalətli 
mövqeyini dəstəklədiklərinə görə 
Macarıstan hökumətinə və macar 
həmkarlarına təşəkkürünü bildirib. 
İşğal dövründə erməni vandallarının 

şəhər və kəndlərimizə vurduqları zi-
yandan danışıb, onların tarixi-mədəni 
abidələrimizi məhv etdiklərini bildirib, 
məscidlərimizi dağıtdıqlarını, milli 
sərvətlərimizi talan etdiklərini macar 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb. 
Milli Məclisin sədri məlumat verib 
ki, Azərbaycan artıq azad edilmiş 
ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və 
yenidənqurma işlərinə başlayıb. 

S.Qafarova xatırladıb ki, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü nəticəsində 1 milyon qaçqın 
və məcburi köçkünümüz var. On-
lar öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Biz 
məcburi köçkünlərin təhlükəsizliyini 
təmin etməliyik. Ancaq bu yolda çoxlu 
maneələr var, - deyən Milli Məclisin 
sədri işğaldan azad edilmiş ərazilərin, 
ilk növbədə, minalardan təmizlənməli 
olduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, 
Ermənistan azad olunmuş torpaq-
larımızdakı minalanmış ərazilərin 
xəritələrini verməkdən imtina edir. 
Bunun nəticəsində Azərbaycan 
vətəndaşı olan hərbi qulluqçu və 
mülki şəxslər, o cümlədən jurnalistlər 
mina partlaması nəticəsində yarala-
nıb və ya həlak olublar. O, bir daha 
beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanı 
minalanmış ərazilərin xəritələrini 

verməyə məcbur etməyə çağırıb.
Milli Məclisin sədri Ermənistanın 

uydurma “hərbi əsirlər” iddiası-
na da diqqət çəkərək, onların iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
törətdikləri təxribatlardan, müharibə 
cinayətlərindən danışıb, erməni 
tərəfinin üçtərəfli Bəyanata əməl 
etməyərək, sərhəddə təxribatçı 
əməllərə əl atdığını söyləyib.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafa-
rova tədbir iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırıb ki, Prezident İlham Əliyevin 
dəfələrlə dediyi kimi, Azərbaycan 
bölgədə sülh və sabitlik arzulayır. 
Azərbaycan bunun üçün bütün lazımi 
addımları atır və atmağa davam 
edəcək.

Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti 
hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Allah onların 
yaxınlarına səbir versin! Bütün şəhid ailələri dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə 
olunub. Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdir. Artıq 
bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300 manatdan 
500 manata qaldırıldı və daim o ailələr diqqət mərkəzində olacaqdır. Birinci 
Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 9 min şəhidin ailəsinə dövlət tərəfindən artıq 
mənzillər, evlər verilib. 

Hicran
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