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Bu sözləri Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
dekabrın 14-də Türkmənbaşı 
şəhərində Türkiyə Respublikası
nın Prezidenti Rəcəb Tayyib Ər
doğan və Türkmənistan Prezi
denti Sərdar Berdiməhəmmədov 
ilə geniş tərkibdə görüşündə de
yib.
O, bildirib: - Türkmənistanın 
sabit və dinamik inkişaf yolu ilə 
irəliləməsinin şahidi olmaq, onun 
nailiyyətlərini görmək bizi sevin
dirir.
Azərbaycan, Türkiyə və Türkmə
nistan bir-biri ilə etnik, dini-mə
dəni köklər və ortaq mənəvi 
dəyərlər ilə sıx bağlıdır. Biz haqlı 
olaraq xalqlarımızın zəngin ta
rixi-mədəni irsi və bəşər siviliza
siyasına verdiyi böyük töhfələri 
ilə qürur duyuruq.
Azərbaycanın həm Türkiyə, həm 
də Türkmənistanla siyasi əlaqələ
ri yüksək səviyyədədir. Türkiyə 
ilə keçən il imzaladığımız Şuşa 
Bəyannaməsi münasibətlərimizi 
strateji müttəfiqlik səviyyəsinə 
çatdırmışdır. 2017-ci ildə Azər
baycan ilə Türkmənistan arasın
da strateji tərəfdaşlıq haqqında 
Bəyannamə imzalanmışdır.
Ölkələrimiz beynəlxalq təşki
latlar, o cümlədən BMT, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türk Döv
lətləri Təşkilatı, ATƏT və digər 
təsisatlar çərçivəsində bir-bi
rinə qarşılıqlı dəstək göstərir və 
əməkdaşlıq edir.
Tarixi bağlar üzərində qurul
muş münasibətlərimiz ölkələ

rimiz arasında iqtisadiyyat, ti
carət, nəqliyyat-logistika və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı 
üçün imkanlar yaradır.
2022-ci ilin yanvar-oktyabr ayla
rında Azərbaycanın Türkiyə ilə 
ticarət dövriyyəsi 45 faiz artaraq 
5 milyard dollara çatmışdır.
Azərbaycandan Türkiyə iqti
sadiyyatına 20 milyard dollara 
yaxın, Türkiyədən Azərbaycan 
iqtisadiyyatına isə 14 milyard dol
lara yaxın sərmayə yatırılmışdır.
Bu il Türkmənistan ilə ticarət 
dövriyyəsi 5 dəfə artmışdır. Bu, 
rekord göstəricidir.
Azərbaycan, Türkiyə və Türkmə
nistan nəqliyyat-logistika sahəsin

də böyük uğurlara imza atmışdır. 
Ölkələrimiz tərəfindən bir çox la
yihələr icra edilmişdir ki, bunlar da 
öz növbəsində nəqliyyat bağlantı
ları sahəsində əməkdaşlıq üçün 
yeni imkanlar açır. Hər üç ölkədə 
bu sahəyə qoyulan sərmayələr 
yeni, müasir infrastrukturun yara
dılmasına xidmət etmişdir.
Azərbaycan Şərq-Qərb və Şi
mal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
nin fəal iştirakçısıdır və öz əra
zisində dəmir yolu, avtomobil 
nəqliyyatı və hava nəqliyyatı ilə 
bağlı olan bütün əsas layihələri 
icra etmişdir. Bunun nəticəsində 
Azərbaycan önəmli tranzit ölkə
sinə çevrilmişdir. 2022-ci ilin ilk 

10 ayında Azərbaycan ərazisin
dən keçən ümumi tranzit daşı
malarının həcmi ötən ilin mü
vafiq dövrü ilə müqayisədə 80 
faizdən çox artmışdır.
Hazırda Zəngəzur dəhlizinin açıl
ması ilə fəal məşğuluq. Zəngəzur 
dəhlizinin Azərbaycan ərazisin
dən keçən hissəsində aparılan iş
lərin dəmir yolu xətti üzrə 40 faizi, 
avtomobil yolu üzrə 70 faizi icra 
olunub. Bütün işlər 2024-cü ildə 
tamamlanacaq və nəticədə yeni 
nəqliyyat dəhlizi yaranacaq.
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı ildə 15 milyon ton yüka
şırma qabiliyyətinə malikdir və 
bu həcmin 25 milyon tona çatdı

rılması üçün vəsaitin ayrılması 
nəzərdə tutulur.
2017-ci ildə əziz qardaşım Rə
cəb Tayyib Ərdoğan ilə bərabər 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
nun açılışını etdik. Bu layihəyə 
əlavə 100 milyon dollardan çox 
sərmayə qoyulacaq və onun 
ötürücülük qabiliyyəti hazırkı 1 
milyondan 5 milyon tona çatdı
rılacaq. Azərbaycan 50-dən çox 
yük gəmisi ilə Xəzər dənizində 
ən böyük ticarət donanmasına 
malikdir. 2013-cü ildə istismara 
verilmiş Bakı gəmiqayırma zavo
du hazırda tam gücü ilə işləyir. 
Bu zavodda istənilən növ gəmilər 
inşa edilə bilər.
Azərbaycan 18 yük təyyarəsi ilə 
regionumuzda ən böyük mülki 
hava yük donanmalarından bi
rinə malikdir. Növbəti 10 il ərzin
də yük donanmamıza daha 9 təy
yarənin əlavə edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.
Hazırda Azərbaycanda 8 bey
nəlxalq hava limanı fəaliyyət 
göstərir. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə inşa edilmiş Füzuli və 
Zəngilan hava limanlarının açı
lışında Türkiyə Prezidenti, əziz 
qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
iştirak etmişdir. İşğaldan azad 
olunmuş Laçında ölkəmizin say
ca 9-cu beynəlxalq hava limanı
nın 2024-cü ildə açılması nəzərdə 
tutulub.
Hazırda dünyada yeni çağırışlar 
və təhdidlər var. Bu səbəbdən di
gər sahələr ilə yanaşı ölkələrimiz 
arasında təhlükəsizlik, müdafiə, 

müdafiə sənayesi kimi sahələrdə 
də əməkdaşlığın genişləndiril
məsi böyük önəm daşıyır.
Bir daha Azərbaycan-Türkiyə- 
Türkmənistan üçtərəfli forma
tında görüşün önəmini vurğu
lamaq istərdim. Ümid edirəm 
ki, belə görüşlər bundan sonra 
müntəzəm olaraq keçiriləcək və 
qardaş ölkələrimiz arasında mü
nasibətlərin daha da inkişaf et
məsinə böyük töhfə verəcək.
Qeyd edək ki, dekabrın 14-də 
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev Azərbaycan 
Respublikası, Türkiyə Respub
likası və Türkmənistan Dövlət 
Başçılarının Birinci Üçtərəfli Zir
və Görüşündə iştirak etmək üçün 
Türkmənbaşı şəhərinə işgüzar 
səfər edib. Dekabrın 14-də Türk
mənbaşı şəhərində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin Türkmənistan Prezi
denti Sərdar Berdiməhəmmədov 
ilə görüşü olub.
Üç xalqın tarix və dil baxımından 
ümumi köklərə malik olduğunu 
deyən dövlətimizin başçısı əmək
daşlığımızın genişləndirilməsi 
üçün yaxşı imkanların mövcud
luğunu vurğulayıb. Prezident 
İlham Əliyev bu Zirvə Görüşü
nün regional əməkdaşlığa, nəq
liyyat, logistika, ticarət sahələ
rində əlaqələrin genişlənməsinə 
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə 
edib. Eyni zamanda, bu görüşün 
ikitərəfli əlaqələrin müzakirəsi 
üçün də yaxşı imkan yaratdığını 
bildirib.

Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev dekabrın 13-də Heydər Əliyev 
adına Bakı Dərin Özüllər zavodunda “Azə
ri-Mərkəzi-Şərqi” platformasının dayaq bloku
nun dənizə yola salınması mərasimində deyib.
Dekabrın 13-də BP-nin Azərbaycan, Gürcüs
tan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri 
Counz, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin - 
SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf dövlətimi
zin başçısına layihə üzrə görülən işlər barədə 
məlumat verib, videoçarx nümayiş olunub.
Bildirilib ki, “Azəri-Mərkəzi-Şərqi” layihəsi 
üzrə yekun investisiya qərarı 2017-ci ildə “Azə
ri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) üzrə Hasilatın Pay 
Bölgüsü Sazişinin (HPBS) 2049-cu ilə qədər 
uzadılmasından sonra AÇG tərəfdaşlarının ilk 
böyük investisiya qərarıdır. Dəyəri 6 milyard 
dollar olan layihəyə yeni dəniz platforması 
və gündəlik 100 min barelədək hasilat gücün
də digər qurğular daxildir. Layihənin istismar 

müddəti ərzində, ümumilikdə, 300 milyon ba
relədək neft hasil olunacağı proqnozlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev deyib:  -  Bəli, həqiqətən 
də möhtəşəmdir. Sıfırdan nəhəng infrastruktur 
qurğusu yaradılıb.
Bir neçə gün əvvəl “Akademik Xoşbəxt Yusif
zadə” tankerini istismara verərkən, biz faktiki 
olaraq bütün gələcəyimizə, neft-qaz layihələ
rinə mühüm töhfə vermiş bu ərazinin, zavodun 
keçmişi ilə bağlı xatirələrimizi bölüşdük. Çünki 
əgər o, 1970-1980-ci illərin sonunda yaradılma
saydı, hasilata başlamaq daha çox vaxt aparardı.
Sonra Prezident İlham Əliyev, SOCAR-ın birin
ci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə və BP-nin 
regional prezidenti Qəri Counz dayaq bloku
nun dənizə yola salınmasını bildirən düyməni 
basıblar.
Prezident İlham Əliyev “Dostluq” ordenini BP-
nin regional prezidenti Qəri Counza təqdim 
edib.

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin me
marı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, 
xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 
vəfatından 19 il ötür. Dekabrın 12-də Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana 
gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər 
Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.
Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir döv
rü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
Müstəqilliyimizin dönməz xarakter alması, 

milli şüurun dirçəlişi, iqtisadiyyatın inkişafı bu 
dövrün əsas mahiyyətini təşkil edir. 
Xalqımız da öz növbəsində Ulu Öndərin xilas
karlıq və quruculuq missiyasını unutmur və 
heç vaxt unutmayacaq.
Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda olma
sa da, onun parlaq ideyaları Azərbaycanın yol
larını işıqlandırmaqdadır.  Əminliklə söyləmək 
olar ki, Azərbaycan var olduqca Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin ideyaları yaşayacaq və daha 
da inkişaf etdiriləcəkdir.
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Dekabrın 13-də Azərbaycan Respublikası Döv
lət Neft Fondunun (ARDNF) Müşahidə Şurası
nın növbəti iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bil
diriblər ki, ARDNF-nin Müşahidə Şurasının 
sədri Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasın 
gündəliyində Dövlət Neft Fondunun 2023-cü 
il üçün büdcə layihəsi, Fondun investisiya si
yasəti və digər cari məsələlər ətraflı müzakirə 
olunub.
İclasın yekununda Dövlət Neft Fondunun 
2023-cü il üçün büdcə layihəsinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim olunması 
barədə müvafiq qərar qəbul edilib.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni dəhliz
lərin açılması ilə bağlı işlər davam edir. Hazır
da Qarabağda Ağbənd keçid məntəqəsi üzərin
də işləyirik.
Bu sözləri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
nin vəzifəsini müvəqqəti icra edən Şahin Ba
ğırov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin iclasında deyib.
İşğaldan azad olunmuş ərazidə iki postumu
zun olduğunu söyləyən Şahin Bağırov deyib: 
“İran sürücüləri müxtəlif vasitələrlə yol vergi-
sindən qaçmaq istəyirdilər. Amma biz rüsum-
ların ödənilməsini tələb etdik. Artıq 3 maşın 
bu postlardan keçib”.

Dekabrın 13-də İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov İs
veçrə Konfederasiyasının Ti
carət Sazişləri üzrə Federal 
Şurasının nümayəndəsi, İq
tisadi Məsələlər üzrə Dövlət 
Katibliyinin İkitərəfli İqtisadi 
Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri 
Ervin Bollingerlə görüşüb.
Nazirlikdən bildirilib ki, tərəf
lər ölkələrimiz arasında iqtisa
di əlaqələrin daha da güclən
dirilməsi, şaxələndirilməsi və 
işgüzar dairələr arasında yeni 

biznes təşəbbüslərinin dəstək
lənməsi barədə fikir müba
diləsi aparıblar.
Həmin gün Azərbaycan Res
publikası Hökuməti ilə İs
veçrə Federal Şurası arasında 
ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq 
üzrə Birgə Komissiyanın 9-cu 
iclası keçirilib.
İclasda çıxış edən Birgə Komis
siyanın həmsədri, İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov qeyd 
edib ki, bu gün Azərbaycan 

beynəlxalq əhəmiyyətli ener
ji, nəqliyyat və infrastruktur 
layihələrinin təşəbbüskarı və 
iştirakçısı, regionun mühüm 
tranzit mərkəzi olmaqla Av
ropanın etibarlı enerji tərəf
daşıdır. Vurğulanıb ki, 9-cu 
iclası keçirilən Birgə Komissi
ya müxtəlif sahələrdə ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafı, eləcə 
də əməkdaşlığın perspektiv
ləri üzrə fikir mübadiləsi üçün 
mühüm mexanizm və səmərə
li platformadır. Bildirilib ki, 

ölkəmiz İsveçrə ilə ticarət, 
investisiya, sənaye və enerji 
sahələrində əməkdaşlıq edir 
və İsveçrə Azərbaycanın qey
ri-neft sektoruna ən çox birbaşa 
xarici sərmayə yatıran ölkələr
dəndir. Bununla yanaşı, Azər
baycanda inkişaf layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi sahəsində 
İsveçrənin İqtisadi Məsələlər 
üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) 
ilə uğurlu tərəfdaşlıq həyata 
keçirilir. Bununla belə, rəqəm

sal iqtisadiyyat, innovasiyalar, 
turizm, kənd təsərrüfatı, ərzaq 
təhlükəsizliyi, təhsil və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsi üçün geniş poten
sial var.
İsveçrə ilə Azərbaycan arasın
da ticarət və iqtisadi əməkdaş
lıq üzrə Birgə Komissiyanın 
həmsədri, İsveçrə Konfedera
siyasının Ticarət Sazişləri üzrə 
Federal Şurasının nümayən
dəsi, İqtisadi Məsələlər üzrə 
Dövlət Katibliyinin İkitərəfli 

İqtisadi Əlaqələr İdarəsinin 
rəhbəri Ervin Bollinger İsveç
rə şirkətlərinin Azərbaycanın 
biznes və investisiya mühiti
ni müsbət qiymətləndirdiyini 
və Azərbaycanda uğurlu fəa
liyyətini qeyd edib. Birgə Ko
missiyanın həmsədri ölkəsi
nin Azərbaycanla əlaqələrin 
inkişafında maraqlı olduğunu 
bildirib, əməkdaşlığın inkişafı 
istiqamətləri barədə fikirlərini 
bölüşüb.

“Münasibətlərimizin üçtərəfli 
formatda inkişaf etdirilməsi 
üçün böyük potensial möv
cuddur. Əminik ki, bu xüsus
da regionda yaranmış yeni 
fürsətlərin düzgün istifadəsi 
nəticəsində ciddi nailiyyətlər 
əldə olunacaq”.
Bu fikirləri Xarici İşlər naziri 
Ceyhun Bayramov Azərbay
can, Türkiyə Respublikası və 
Türkmənistanın xarici işlər 
nazirlərinin Türkmənistanın 

Avaza şəhərində keçirilən icla
sında deyib. Bu il Azərbaycan 
ərazisindən beynəlxalq yükda
şımaların həcmində təqribən 
70 faiz artımın olduğunu qeyd 
edən nazir ticarət dövriyyə
sinin artırılması və şaxələn
dirilməsi, nəqliyyat-kom
munikasiya dəhlizlərinin 
keçid prosedurlarının sadələş
dirilməsi və təkmilləşdirilməsi, 
eyni zamanda, tarif məsələləri
nin əlaqələndirilməklə nizam

lanması istiqamətində səmərəli 
birgə tədbirlərin görülməsinin 
önəm kəsb etdiyini vurğulayıb.
Ceyhun Bayramov Şərq-Qərb 
Trans-Xəzər nəqliyyat dəhli
zi də daxil olmaqla, ölkələrin 
tranzit potensialının güclən
dirilməsi üçün səylərin artırıl
ması, Azərbaycan, Türkiyə və 
Türkmənistanın dəniz liman
ları arasında əməkdaşlığın 
təşviq edilməsinin vacibliyini 
bildirib.

Mövcud kredit portfeli üzrə 
faizlərin subsidiyalaşdırılması 
mexanizmi çərçivəsində indiyə
dək Sahibkarlığın İnkişafı Fon
duna 6333 müraciət daxil olub.
Fonddan  bildirilib ki, bun
lardan 5047-nə subsidiya ve
rilməsi barədə müsbət qərar 
qəbul edilib. Təsdiqlənmiş 
subsidiyanın məbləği 71,4 mil
yon manatdır və 67,9 milyon 
manatı sahibkarlara ödənilib.

Qeyd edək ki, faiz subsidiya
sı pandemiyadan zərərçəkmiş 
sahələrdə fəaliyyət göstərən 
və 2020-ci il martın 10-na aktiv 
kredit borcu olan sahibkarların 
kredit təşkilatlarından manatla 
aldıqları kreditlərə verilir. Faiz 
subsidiyası kreditlərin illik faiz 
dərəcəsinin 10 faiz bəndi həc
mində və 2020-ci ilin mart ayın
dan başlayaraq 12 aydan çox 
olmayan müddətdə ödənilir.

“Laçın yolu azərbaycanlı etiraz
çılar tərəfindən deyil, Azərbay
can Respublikası ərazilərində 
müvəqqəti yerləşmiş Rusiya Fe
derasiyasının sülhməramlı kon
tingenti tərəfindən bağlanıb.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirli
yinin 2022-ci il 13 dekabr tarixli, 
Şuşa-Laçın yolunda son vəziy
yətlə əlaqədar Azərbaycan tərə
fini ittiham edən, əldə olunmuş 
razılıqlar çərçivəsində öhdəlik
ləri təhrif edən əsassız bəyanatı
nı qətiyyətlə rədd edirik.
Ermənistan XİN-in Azərbaycan 
tərəfini Laçın yolunu bağlamaq
da və üçtərəfli Bəyanatı pozmaq
da ittiham etməsi riyakarlıqdan 
başqa bir şey deyildir”.
Bu sözlər Azərbaycan Respub
likası Xarici İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat xidməti idarəsinin Er
mənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 
2022-ci il 13 dekabr tarixli bəya
natına dair şərhində yer alıb.
Şərhdə bildirilib: “İlk öncə xa
tırladırıq ki, Ermənistan tərəfin
dən üç ölkə liderlərinin imzala
dığı 10 noyabr 2020-ci il tarixli 
Bəyanatın müddəalarının yerinə 
yetirilmədiyi, xüsusilə də 4-cü 
bəndə zidd olaraq erməni silahlı 
qüvvələrinin hələ də Azərbaycan 
ərazilərindən çıxarılmadığı, 6-cı 
bəndə zidd olaraq Laçın yolun
dan həm hərbi təxribatlar, həm 
də qeyri-qanuni iqtisadi fəaliy
yət üçün istifadə olunduğu, 9-cu 
bəndə zidd olaraq bölgədə bütün 
nəqliyyat kommunikasiya yolla
rının açılmasına maneçilik törə
dildiyi dəfələrlə tərəfimizdən 
bəyan edilib.
Laçın yolunun bağlanması və 
guya ərazidə yaşayan erməni 
sakinlərin humanitar böhran 
təhdidi ilə üzləşdikləri barədə 
iddialara gəldikdə qeyd edək ki, 
Laçın yolu azərbaycanlı etiraz
çılar tərəfindən deyil, Azərbay
can Respublikası ərazilərində 
müvəqqəti yerləşmiş Rusiya Fe

derasiyasının sülhməramlı kon
tingenti tərəfindən bağlanıb. 
Azərbaycan tərəfi ərazilərimiz
də yaşayan bütün erməni sa
kinlərin humanitar ehtiyaclarını 
qarşılamağa hazırdır və Ermə
nistan tərəfinin iddialarının heç 
bir əsası yoxdur. Azərbaycan 
vətəndaş cəmiyyətinin nümayən
dələrinin və ekologiya fəallarının 
Şuşa-Laçın yolunda həyata keçir
diyi etiraz aksiyası Azərbaycan 
ictimaiyyətinin Rusiya sülhmə
ramlılarının yerləşdiyi Azərbay
can ərazilərində həyata keçirilən 
qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətə, 
təbii sərvətlərin talanmasına və 
ekologiyaya dəyən zərərə haqlı 
narazılığının nəticəsidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirli
yi tərəfindən bir neçə gün əvvəl 
məlumat verildiyi kimi, cari il 
dekabrın 3-dən etibarən Rusi
ya sülhməramlı kontingentinin 
yerləşdiyi Azərbaycan ərazilə
rində faydalı qazıntı yataqlarının 
qanunsuz istismarı, bundan irəli 
gələn ekoloji və digər törəmə fə
sadlar ilə bağlı aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələrin
dən ibarət heyət sülhməramlı 
kontingentin komandanlığı ilə 
danışıqlar aparıb. “Qızılbulaq” 
qızıl və “Dəmirli” mis-molibden 
yataqlarına yerində baxış, qanun
suz istismarın dayandırılması, 
müxtəlif istiqamətlər üzrə moni
torinq və inventarizasiyanın apa
rılması, ətraf mühitə potensial 
risklərin qiymətləndirilməsi və 
dəymiş zərərin nəticələrinin ara
dan qaldırılması tələb olunub.
Əldə olunmuş razılığa uyğun 
olaraq, dekabrın 10-da faydalı 
qazıntıların qanunsuz istismar 
olunduğu ərazilərə Azərbaycan 
nümayəndələrinin səfər etmək 
cəhdinə baxmayaraq, bu səfərə 
maneçilik törədilib. Bütün bunlar 
Azərbaycan xalqının etirazına sə
bəb olub.
Qeyd olunmalıdır ki, məhz Er

mənistan tərəfindən 2021-ci ildə 
istehsal olunmuş minaların əra
zilərimizə daşınması, ərazilə
rimizin məqsədyönlü şəkildə 
minalanmasının davam etməsi 
postmünaqişə dövründə aparılan 
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 
işlərinə, bu ərazilərdə fəaliyyət 
göstərən mülki əhaliyə, habelə 
məcburi köçkünlərin geri qayıt
masına və öz yerlərində dinc ya
şamasına mane olan əsas təhdid
lərdəndir. Məhz Ermənistanın 
davam edən təxribatları nəticə
sində 2020-ci il Vətən müharibə
sinin başa çatmasından etibarən 
bu günədək 268 vətəndaşımız 
mina partlayışından zərər çəkib, 
onlardan 3 nəfəri jurnalist olmaq
la 45 nəfər həlak olub. Həlak olan 
45 nəfərdən 35-i mülki şəxsdir.
“Ermənilərin hüquq və təhlükə
sizliyinin təmin edilməsi üçün 
beynəlxalq mexanizmin yaradıl
ması” barədə əsassız çağırışlara 
gəldikdə qeyd edək ki, Azərbay
canın Qarabağ bölgəsində yaşa
yan erməni sakinlərinin hüquq 
və təhlükəsizliyi məsələsi Azər
baycanın daxili işidir. Qarabağ 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 
hissəsidir və bu bölgədə yaşayan 
erməni əsilli əhalinin hüquq və 
təhlükəsizliyi Azərbaycan Res
publikası Konstitusiyasına uy
ğun olaraq təmin ediləcək.
Azərbaycan öz tərəfindən üzə
rinə götürdüyü öhdəlikləri tam 
yerinə yetirir və Ermənistan 
tərəfinin də bu öhdəliklərə əməl 
etməsini qətiyyətlə tələb edir. Er
mənistandan fərqli olaraq, sülh 
gündəliyinin təşəbbüskarı olan 
Azərbaycan bölgədə gərginli
yin yaranmasında maraqlı de
yil. Azərbaycan öz ərazilərinin 
təhlükəsizliyini və bütövlüyünü 
qanuni əsaslarla təmin edir.
Ermənistan tərəfi Azərbaycanın 
suverenliyinə və ərazi bütövlü
yünə qarşı bəyanat və addımlara 
son qoymalıdır”.
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
əhalinin maddi rifah halının 
yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun 
azaldılması və davamlı inkişaf 
strategiyasının müəyyənləş-
dirilməsi istiqamətində imza-
ladığı fərman və qanunlarda 
yerli özünüidarəetmələrin rolu 
diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Bu istiqamətdə həyata keçi-
rilən Dövlət Proqramlarında 
bələdiyyələrin vəzifələrinə xü-
susi yer ayrılmaqla, onların 
əhaliyə ən yaxın idarəetmə 
orqanı olmasından səmərəli 
istifadə nəzərdə tutulur. De-
moratik idarəetmənin əsasını 
təşkil edən bələdiyyələrin yeni 
formalaşmasına baxmayaraq, 
bu proseslərdə onların üzərinə 
böyük məsuliyyət düşür. Bey-
nəlxalq miqyasda yerli özünüi-
darəetmə təcrübəsi müxtəlif ol-
maqla, hər bir hüquqi dövlətin 
və xalqın istək və tələbatına 
uyğun formalaşdırılır.
Azərbaycanda yerli özünüi
darəetmə sistemi iyirmi üç il 
fəaliyyət göstərməsinə bax
mayaraq, yerli məsələlərin 
həllində bələdiyyələr hələ də 
qənaətbəxş nəticələrə nail ol
mamış və əhalinin inamını 
qazana bilməmişdir. İcmal 
bələdiyyə büdcələrinin icrası 
göstərir ki, ötən dövr ərzində 
onların maliyyə imkanları in
kişaf etdirilməmiş, hətta bəzi 
sahə və səlahiyyətlərdə ge
riləmələr müşahidə edilmiş
dir. Hazırda respublika üzrə 
böyük şəhərlər (Bakı, Gəncə, 
Sumqayıt və Abşeron rayonu, 
cəmi 74 bələdiyyə üzrə 17011,3 
min manat) istisna olmaqla qa
lan 1534 bələdiyyənin 2021-ci 
ilin icmal büdcə icrası 24643,3 
min manat təşkil etmişdir ki, 
bu da orta hesabla illik bir 
bələdiyyə üçün 16,0 min ma
nat deməkdir. Ancaq ən zəruri 
ştat vahidləri olan (4 nəfər - 
sədr, mühasib, vergi müfəttişi, 
xadimə-gözətçi) bələdiyyənin 
illik minimal əməkhaqqı fon
du və digər icbari ödəmələri 
təqribən 15-20 min manat təş
kil edir. Ancaq ayrı-ayrılıqda 
yanaşıldıqda görərik ki, 2021-
ci ilin yekununa görə dövlət 
büdcəsinin maliyyə yardımla
rı daxil olmaqla  bir bələdiy
yənin ortalama illik büdcəsi 
Kürdəmir rayonunda 8,4 min 
manat, Cəlilabad rayonunda 
5,8 min manat, Saatlı rayo

nunda 5,7 min manat, Tovuz 
rayonunda 6,9 min manat, Le
rik rayonunda 2,4 min manat, 
Yardımlı rayonunda 3,1 min 
manat, Daşkəsən rayonunda 
5,0 min manat, Qobustan ra
yonunda 5,1 min manat təşkil 
etmişdir. Belə olan halda bu tip 
bələdiyyələr hansı yerli məsələ
rin həllinə nail ola bilər ki?! On
lar faktiki olaraq bir işçinin belə 
əməkhaqqını ödəməyə qadir 
deyillər. Bu hal Avropa ölkələ
ri ilə deyil, hətta MDB məka
nı dövlətləri ilə müqayisədə 
olduqca aşağıdır. Daha əyani 
məlumat üçün qeyd olunmalı
dır ki, İstanbul şəhərinin Kartal 
ilçə bələdiyyəsinin (əhalisi 470 
min nəfər) 2021-ci il büdcəsi 
543 milyon türk lirəsi (2021-ci 
ilin əvvəlinə təqribən 78 mln. 
ABŞ dolları) təşkil etmişdir ki, 
onun da  60%-ə qədəri mərkəzi 
vergilərdən ayırmalar hesabına 
rüblük bölgü əsasında  bələ
diyyənin hesabına köçürülür. 
Əhali sayı 130 min nəfər olan 
qonşu Gürcüstanın Marneuli 
bələdiyyəsinin 2022-ci il bü
dcəsinin həcmi təqribən 12.8 
milyon ABŞ dolları təşkil edir 
ki, bu hal bizdə qonşu ölkədə 
bələdiyyələrin səlahiyyətləri 
və dövlətin maliyyə yardımları 
haqda fikir formalaşdıra bilər.
Ona görə də əhalinin yerli 
özünüidarə sisteminə inamını 
və bununla dövlətin ölkədaxili 
sosial-iqtisadi siyasətdə nüfu
zunu artırmaq məqsədilə bələ
diyyələrin dayanıqlı maliyyə 
imkanlarının genişləndirilmə
si üçün yerli büdcə ayırmala
rına yenidən baxılması təklif 

olunardı. Buna əsas verən hal 
kimi yerli gəlir mənbələri
nin bələdiyyələrdən alınaraq 
kompensasiya olunmamasını 
da qeyd etmək  olar. Belə ki, 
“Bələdiyyələrin maliyyəsinin 
əsasları haqqında” AR Qa
nununun 6.4-cü maddəsinə 
əsasən icra hakimiyyəti orqan
larının qəbul etdiyi qərarlar 
nəticəsində yerli büdcələrin 
gəlirlərinin azalması baş ver
dikdə uyğun azalma məbləğ
ləri bu qərarları qəbul edən 
orqanlar tərəfindən kompensa
siya olunmalıdır. Ancaq fiziki 
şəxslərə məxsus avtomobil və 
özüyeriyən təkərli texnikaya 
görə ödənilən əmlak vergisi, 
bələdiyyə mülkiyyətində olan 
torpaqlarda, binalarda və digər 
obyektlərdə küçə reklamının 
yayımına görə ödəniş və yerli 
əhəmiyyətli tikinti materialları 
üzrə mədən vergisinin bələdiy
yə büdcələrindən alınmasına 
baxmayaraq, müvafiq orqanlar 
tərəfindən bələdiyyə gəlirlə
rinin kompensasiya olunma
sı məsələsinə baxılmamışdır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bey
nəlxalq təcrübədə reklam ver
giləri birmənalı şəkildə tam 
olaraq yerli büdcə gəlirlərinə 
aid olunur. Azərbaycan Res
publikasının dövlət və aşağı 
səviyyəli büdcələrinin gəlirlər 
hissəsində isə reklama görə 
vergi və ya ödənişlər ümumiy
yətlə nəzərdə tutulmamışdır.
Demokratik inkişaf yolu tut
muş ölkələrdə müstəqil yer
li idarəetmə strukturlarının 
fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət 
kəsb etməklə, onların dayanıq

lı maliyyə vəsaitləri ilə təmin 
edilməsi bütün əsas götürülür. 
Avropada, o cümlədən qardaş 
Türkiyədə bu məqsədlə döv
lət büdcəsindən ayırmalar 
(subvensiya, subsidiya, dota
siya və transfertlər) yerli bü
dcələrin 30-70%-ni təşkil edir, 
hətta bəzi  ölkələrdə ( Böyük 
Britaniya, Rumıniya, Bolqarıs
tan, Estoniya ) 70%-dən yuxarı 
olur. Azərbaycan Respubli
kasında isə formalaşdırılan 
bələdiyyə büdcələrinin ma
liyyə imkanlarının yerli prob
lemlərin həllinə lazım olan 
tələbatı ödəyə bilməməsinə 
baxmayaraq, həyata keçirilən 
ayırmalar olduqca formal xa
rakter daşıyır. Belə ki, 2022-ci 
ildə dövlət büdcəsindən ümu-
mi sayı  1608 olan bələdiyyə 
büdcələrinə ayrılan dotasiya  
5,3 milyon manat və ya dövlət 
büdcəsinin təqribən  0,02%-i  
həcmində nəzərdə tutulmuş-
dur. 2021-ci ildə Azərbaycan-
da mərkəzi büdcədən ayrılan 
transfertlərin təsdiq edilmiş 
yerli büdcələrdə xüsusi çəkisi 
11,9% civarında, dövlət büd-
cəsinin gəlirlərində isə  0,02% 
təşkil etmişdir (dövlət büdcə 
gəlirləri – 14,0  mlrd. dollar, 
bələdiyyələrin büdcə gəlirləri - 
31,5  mln. dollar).
2021-ci ilin hesabat məlumat
larına əsasən, Azərbaycan 
Respublikasında mərkəzi bü
dcədən yerli büdcələrə ayır
maların inzibati bölgüsünün 
hansı prinsiplərə uyğun icra 
edilməsi qeyri-müəyyəndir. 
Belə ki, əhali sayı  331,4 min 
nəfər olan Gəncə şəhər bələ

diyyələrinə 118,8 min manat 
dotasiya verildiyi halda,  əha
li sayı  339,0 min nəfər olan 
Sumqayıt şəhər bələdiyyələ
rinə 262,5 min manat (2,2 dəfə 
çox) dotasiya verilmişdir. Bun
dan başqa, əhali sayı  215,2 
min nəfər olan Abşeron rayon 
bələdiyyələrinə 60,6 min ma
nat,  əhali sayı  229 min nəfər 
olan Masallı rayon bələdiy
yələrinə 87,2 min manat dota
siya verildiyi halda, əhali sayı  
137,5 min nəfər olan Ağcabədi 
rayon  bələdiyyələrinə 280,8 
min manat, əhali sayı  100,0 
min nəfər olan Beyləqan rayon  
bələdiyyələrinə 75,3 min ma
nat dotasiya verilmişdir.
Statistik məlumatlara əsasən, 
dövlət büdcəsindən bələdiy-
yələrə ayırmalar  2021-ci ildə  
6169,0 min manat təşkil etmiş-
dir. Ölkə üzrə əhali sayının 
10070 min nəfər (1608 bələdiy-
yə) olmasını nəzərə alsaq, yer-
li büdcələrdə adambaşına ma-
liyyə yardımı 0,6 manat olur. 
Ancaq faktiki inzibati rayon-
lar üzrə dövlət büdcəsindən 
bələdiyyələrə verilən maliyyə 
yardımları müqayisəli şəkil-
də kəskin fərqlənmə ilə həyata 
keçirilmişdir. Belə ki, maliyyə 
yardımının adambaşına həcmi 
Abşeron rayonu üzrə 0,28 ma-
nat, Gəncə şəhəri üzrə 0,35 ma-
nat, Masallı rayonu üzrə 0,38 
manat, Bakı şəhəri üzrə 0,43 
manat, Sabirabad rayonu üzrə 
0,5 manat olduğu halda, Ağ-
cabədi rayonu üzrə 2,1 manat,  
Naxçıvan MR  üzrə 0,78 ma-
nat, Sumqayıt şəhəri üzrə 0,76 
manat,  Beyləqan rayonu üzrə 
0,75 manat, Qax rayonu üzrə 
0,71 manat təşkil etmişdir.  
Bütün bu sadalananlar imkan 
verir ki, dövlət büdcəsindən 
bələdiyyə ayırmalarının xü
susi çəkisi   0,3-0,5% həddinə 
qaldırılsın. Bu məqsədlə pilot 
layihə prinsipinə uyğun əhali 
sayına müvafiq aparılan ayır
maların subvenstlik təyinatları 
dəqiqləşdirilməli və proseslər 
müvafiq dövlət orqanları ilə 
vətəndaşların iştirakının qar
şılıqlı şəffaflığı çərçivəsində 
aparılmalıdır. Plan ili üçün 
sakinlərin iştirakı ilə hazırlan
mış layihələr müvafiq əlaqədar 
orqanlara təqdim olunmalı, he
sabatlılıq ciddiləşdirilməlidir.
Yerli büdcələrin icrası prosesi
nin tənzimlənməməsi bələdiy
yələrdə mədaxil və məxaric 

üzrə hesabat göstəricilərinin 
kəskin fərqlənməsinə gətirib 
çıxarmışdır. Belə ki,  2021-ci 
ilin yekununa görə, ümumui 
daxilolmalarda fiziki şəxslər
dən yığılan torpaq və əmlak 
vergilərinin xüsusi çəkisi Bakı 
şəhərində 75,3%, Gəncə şəhə
rində 39,9%, Sumqayıt şəhərin
də 14,4%, Zaqatala rayonun
da 38,5%, Xaçmaz rayonunda 
41,8%, Ucar rayonunda 52,7%, 
Masallı rayonunda 16,9%, Cə
lilabad rayonunda 20%,  Sabi
rabad rayonunda 20,9%, İmişli 
rayonunda 8,5% təşkil etmiş
dir. Digər bir yanaşma ilə gö
türsək, fiziki şəxslərdən yığılan 
torpaq vergisinin həcmi   Gən
cə şəhərində (əhali sayı 335,8 
min nəfər) 130,9 min manat, 
Sumqayıt şəhərində (əhali sayı 
346,4 min nəfər) 88,2 min ma
nat, Xaçmaz rayonunda (əhali 
sayı 181,2 min nəfər) 304 min 
manat, Qusar rayonunda (əhali 
sayı  99,7 min nəfər) 193,1 min 
manat, Şəmkir rayonunda (əha
li sayı  220,7 min nəfər) 109,6 
min manat, Saatlı rayonunda 
(əhali sayı 110,0 min nəfər) 40,1 
min manat, Masallı rayonunda 
(əhali sayı  229,0 min nəfər) 34,4 
min manat, Cəlilabad rayonun
da (əhali sayı  227,6 min nəfər) 
26,7 min manat, Lerik rayonun
da (əhali sayı  86,6 min nəfər) 
1,0 min manat təşkil etmişdir. 
Nümunələr göstərir ki, yerli 
büdcələrin  inzibati rayonlar 
üzrə fərqli icralarının heç bir 
məntiqi izahı yoxdır. Belə ki, 
əhali sayı 99,7 min nəfər olan 
Qusar rayon bələdiyyələri fizi
ki şəxslərdən 193,1 min manat 
torpaq vergisi topladığı halda, 
əhali sayı  220,7 min nəfər olan  
Şəmkir  rayon bələdiyyələrinin 
fiziki şəxslərdən 193,1 min ma
nat, əhali sayı  229,0 min nəfər 
olan  Masallı  rayon bələdiy
yələrinin   34,4 min manat və 
əhali sayı  227,6 min nəfər olan  
Cəlilabad  rayon bələdiyyələri
nin   26,7 min manat torpaq ver
gisi toplaması yerli büdcələrin 
tənzimlənməməsinin və büd
cələrin ədalətlilik prinsiplərinin 
pozulmasının əyani göstərici
sidir.

(davamı gələn sayımızda)

Binəqədi bələdiyyəsinin 
sədri: Mürsəl Eminov

İqtisadçılar İttifaqının 
eksperti: Saleh Məmmədov  

Azərbaycan Sığortaçılar Asso
siasiyasından (ASA)  bildirilib 
ki, bu barədə Kiçik və Orta Biz
nesin İnkişafı Agentliyinin (KO
BİA) İdarə heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov ASA-nın icraçı di
rektoru Elmar Mirsalayev ilə gö
rüşündə deyib.

Görüşün əsas mövzusu sahib-
karlar arasında sığorta maarif
ləndirilməsinin aparılması və 
biznes subyektlərinin sığorta 
xidmətlərinə əlçatanlığının tə
min edilməsi olub. ASA-nın ic
raçı direktoru Elmar Mirsalayev 
Assosiasiya haqqında geniş mə

lumat verərək, sektorun inkişafı 
məqsədilə həyata keçirilən la
yihələrdən danışıb. KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov sığorta xidmətləri
nin ümumi iqtisadi inkişaf üçün 
əhəmiyyətindən söz açıb. Sədr 
qeyd edib ki, sahibkarlıq obyekt
ləri müxtəlif vaxtlarda bədbəxt 
hadisələr nəticəsində zərərlərlə 
üzləşsələr də, bu gün sahibkarla
rın sığorta vərdişləri və sığortaya 
yanaşmaları arzuolunan səviy
yədə deyil. Bu boşluğun aradan 
qaldırılması məqsədilə sığortaçı
larla sahibkarlar arasında körpü
nün yaradılmasına ehtiyac var.

Cari ilin yanvar-noyabr ayların
da ölkədə 121,4 milyard manat
lıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü 

ilə müqayisədə 4,8 faiz çox ümu
mi daxili məhsul istehsal olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən 

bildirilib ki, iqtisadiyyatın neft-
qaz sektorunda əlavə dəyər 2,4 
faiz azalıb, qeyri-neft-qaz sekto
runda isə 9,2 faiz artıb. 
ÜDM istehsalının 52,7 faizi sə
naye, 8 faizi ticarət; nəqliyyat 
vasitələrinin təmiri, 5,9 faizi nəq
liyyat və anbar təsərrüfatı, 5 faizi 
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrü
fatı və balıqçılıq, 3,8 faizi tikinti, 
1,5 faizi turistlərin yerləşdiril
məsi və ictimai iaşə, 1,3 faizi in
formasiya və rabitə sahələrinin, 
14,3 faizi digər sahələrin payına 
düşüb, məhsula və idxala xalis 
vergilər ÜDM-in 7,5 faizini təş
kil edib. Əhalinin hər nəfərinə 
düşən ÜDM 12 min 64,2 manata 
bərabər olub.
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Çağdaş Azərbaycan müasirliklə qə-
dimliyin bütün elementlərini özündə 
əks etdirən, zəngin mədəni irsə malik 
olan ölkələr sırasındadır. Bu irsin bir 
hissəsi əsrlər boyu qorunub saxlanı-
laraq, günümüzədək gəlib çıxmışdır. 
Bunlardan bir çoxu UNESCO-nun 
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 
daxil edilmişdir. Bu yaxınlarda Mə-
rakeş Krallığının Rabat şəhərində 
keçirilən UNESCO-nun Qeyri-mad-
di mədəni irsin qorunması üzrə Hö-
kumətlərarası Komitəsinin 17-ci ses-
siyasında ölkəmiz üçün əlamətdar 
qərar qəbul edilmişdir. Mədəniy yət 
Nazirliyindən bildirilib ki, qeyri- 
maddi mədəni irslə bağlı Azərbay-
cana məxsus olan daha 4 element 
UNESCO-nun reprezentativ siyahı-
sına daxil edilmişdir. 
Hökumətlərarası Komitənin 17-ci 
sessiyasında reprezentativ siyahı
ya təqdim edilmiş element əsasında 
Azərbaycanın “Pəhləvanlıq, ənənəvi 
zorxana oyunları və idman növləri” 
milli nominasiyası, habelə ölkəmizin 
iştirakı ilə hazırlanan 3 çoxmillətli 
nominasiya yer alıb: baramaçılıq və 
toxuculuq üçün ənənəvi ipək isteh
salı (Azərbaycan, Əfqanıstan, İran, 
Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan, 
Özbəkistan), “Molla Nəsrəddin” lə
tifələrinin şifahi ənənəsi (Azərbay
can, Özbəkistan, Qırğızıstan, Taci
kistan, Türkiyə, Türkmənistan) və 
nəhayət “Çay mədəniyyəti: kim-
liyin, qonaqpərvərliyin və sosial 
əlaqələrin rəmzi” (Azərbaycan, Tür

kiyə). Sessiyada bu nominasiyaların 
hər biri ilə bağlı müsbət qərar qəbul 
edilib. Bu sırada ilk olaraq Azərbay
can, Əfqanıstan, İran, Tacikistan, Tür
kiyə, Türkmənistan və Özbəkistanın 
birgə təqdim etdiyi “Baramaçılıq, 
ipəkçilik və toxuculuq üçün ənənə
vi “İpək istehsalı” elementi UNES
CO-nun Qeyri-maddi mədəni irs 
üzrə reprezentativ siyahısına salınıb. 
Bu nominasiya sənədi Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirli
yi, Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının UNESCO yanında 
daimi nümayəndəliyi və UNESCO 
üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyası, eləcə də Əfqanıs

tan, İran, Tacikistan, Türkmənistan, 
Türkiyə və Özbəkistanın birgə əmək
daşlığı şəraitində təqdim edilmişdir. 
Sessiyada çıxış edən ölkəmizin 
UNESCO-dakı daimi nümayəndə-
si Elman Abdullayev baramaçılıq, 
ipəkçilik və toxuculuq sənətinin 
Azərbaycan mədəniyyətində böyük 
önəm daşıdığını diqqətə çatdırıb. 
Daimi nümayəndə, eyni zamanda 
Azərbaycan Respublikası adından 
UNESCO qiymətləndirmə orqanına 
və hökumətlərarası komitəyə xalqı-
mızın mədəni dəyəri olan bu nü-
munəni dəstəklədiklərinə görə təşək-
kür edib. Azərbaycanın pəhləvanlıq 
və ənənəvi zorxana oyunları ilə bağlı 

sessiya iştirakçılarına qısa video-
çarx nümayiş etdirilib. 
UNESCO Hökumətlərarası Komitənin 
17-ci sessiyasında Azərbaycan, Qa
zaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Tür
kiyə, Türkmənistan və Özbəkistanın 
birgə təqdim etdiyi “Molla Nəsrəddin 
lətifələlərinin şifahi ənənəsi” nomina
siyası da UNESCO-nun Qeyri-maddi 
mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısı
na daxil edilib. Çoxmillətli nominasiya 
faylı Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 
və yuxarıda adı çəkilən qurumların və 
ölkələrin birgə əməkdaşlığı şəraitində 
təqdim olunub. 
Ölkəmizin nümayəndə heyəti adın-
dan çıxış edən səfir Elman Abdulla-

yev çay mədəniyyətinin Azərbaycan 
xalqının qonaqpərvərlik simvolunun 
göstəricisi olduğunu, mədəniyyəti-
mizin, həyat tərzimizin tərkibində 
xüsusi önəm daşıdığını qeyd etmiş-
dir. Sessiyada ölkəmiz Azərbaycan 
Respublikasının UNESCO yanında 
daimi nümayəndəliyi, Mədəniyyət 
Nazirliyi, UNESCO üzrə Milli Ko-
missiya və Mərakeş Krallığındakı 
səfirimiz tərəfindən təmsil olun-
muşdur. Hökumətlərarası sessiya
nın cari sessiyasında qəbul olunan 
qərarla UNESCO-da qeydə alınan 
qeyri-maddi mədəni irs nümunələri
mizin sayı 19-a çatıb. Onlardan 17-si 
Qeyri-maddi mədəni irs üzrə repre
zentativ siyahıya, 2-si isə Təcili qo
runmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi 
və mədəni irs siyahısına daxil edi
lib. Bu elementlərdən 11-i ölkəmiz 
tərəfindən milli mominasiya, 8-i isə 
Azərbaycanın iştirakı ilə çoxmillətli 
nominasiya kimi hazırlanaraq tədim 
olunub. 
UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni 
irs üzrə Hökumətlərarası Komitə
sinin Mərakeşdə keçirilən 17-ci ses
siyasında əldə olunan bu nailiyyət 
Azərbaycanın qədim və zəngin mə
dəni irsinin qlobal miqyasda tanın
masıdır. Bu həm də ölkəmizin bəşər 
sivilizasiyasına verdiyi töhfələri tə
cəssüm etdirir.
 

Zülfü İLYASOV
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

Enerji qiymətlərinin artımı 2022-ci 
ilin fevralından – daha dəqiq desək, 
Rusiyanın Ukraynaya 24 fevral ta
rixindən başlayan hücumundan son
rakı dövrdə Trans-Atlantik regionu 
dövlətlərinin rus enerji resurslarına 
sərt sanksiyalar qoyması fonunda 
artması ilə bugünkü Avropanın əsas 
gündəmini təşkil edir. Enerji təchi
zatında etibarlı tərəfdaşlara üz tutan 
Avropa Azərbaycan, Qətər, Norveç və 
digər təchizatçılardan enerji resursla
rının, xüsusilə qazın ixrac həcminin 
artırılması yönündə addımlar atmış
dır. Uzunmüddətli dövrdə  enerji təh
lükəsizliyində mühüm rol oynayacaq 
bu addımlar tam şəkildə astanasında 
olduğumuz qış fəslində yaranacaq ça
tışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün 
kifayət deyildir. Buna görə də Avro
zona dövlətləri və fərdi olaraq hər bir 
dövlət ayrılıqda enerji resurslarının 
səmərəli istifadəsi ilə bağlı müvafiq 
qərarlar vermişdir. Kritik həllər ad
landırdığımız bu qərarlar bu və ya di
gər şəkildə bir-birinə bənzərdir.
Almaniya. Oktyabr ayında Almani-
ya parlamenti 200 milyard avroluq 
“müdafiə qalxanı” adlı paket qə-
bul etmişdir. Bu paket növbəti ilin 
əvvəlindən qaz və elektrik enerjisi 
qiymətlərini bütün ev (ev təsərrüfat
ları) və bəzi biznes subyektləri üçün 
məhdudlaşdıracaq. Bu ilin dekabr 
ayında isə hökumət bütün ev (ev 
təsərrüfatları) və kiçik və orta biznes 
nümayəndələrinin aylıq qaz kommu
nal ödənişini özü ödəyəcəkdir. Əlavə 
olaraq qeyd edək ki, hökumət tərə
findən sentyabr və oktyabr aylarında 
bütün vergi ödəyicilərinin hesabına 
300 avroluq birdəfəlik ödəmələr hə
yata keçirilmişdir. İctimai nəqliyyat
da qiymət artımının qarşısını almaq 
üçün isə subsidiyalaşma siyasəti tət
biq edilir. Enerjiyə qənaət istiqamə
tini seçən, Avropanın super sənaye 
dövləti Almaniya enerji istehlakının 
azaldılması məqsədilə aşağıdakı qə
rarları qəbul etmişdir:
- İctimai binaların maksimum 19C-

yə qədər qızdırılması (xəstəxanalar, 
uşaq evləri istisna olmaqla);
- İctimai binalarda əllərin yuyulması 
üçün isti suyun bağlanması;
- Binalar, abidələr və reklamlar üçün 
işıqlandırmada məhdudiyyətlər.
Hökumətin enerji şirkətlərinə tətbiq 
etdiyi qiymət artımını hədəfləyən 
Windfall vergisi 2022-ci ilin dekab
rından 2023-cü ilin iyun ayının so
nundadək qüvvədə olacaq.
İtaliya. Enerji böhranı ilə mübarizə-
də İtaliya hökumətinin 49,5 milyard 
avroluq vəsait xərcləməsi gözlənilir. 
Mübarizə paketinə illik 35 min avro 
və ya ondan az gəliri olan şəxslərə 200 
avroluq birdəfəlik ödənişlər, enerji
dən intensiv surətdə istifadə edən və 
30% qiymət artımı yaşayan şirkətlərə 
20% vergi güzəşti daxildir. İtaliya qaz 
istehlakını azaltmaq məqsədilə bu si
yasəti tətbiq etməkdədir:
- İnsanlara mərkəzi isitməni 1C 
azaltmağı və mərkəzi isitməni hər 
gün əlavə bir saat söndürməyi töv-
siyə edir;
- Xəstəxanalar, uşaq bağçaları və 
bəzi sənaye sahələri istisna olmaqla, 

ictimai binalarda isitmə temperatu-
runun məhdudlaşdırılması.
Fransa. 2022-ci ilin yanvarında Fran-
sa hökuməti dövlət enerji şirkəti 
olan Électricité de France-a (EDF) 
bu il üçün enerji sahəsində qiymət 
artımının 4% məhdudlaşdırması 
yönündə göstəriş vermişdir. EDF bu 
yaxınlarda hökumət tərəfindən ev 
(ev təsərrüfatları) və biznes subyekt
lərinə dəstək məqsədilə 45 milyard 
avroluq paket ayrıldığını və növbəti 
ildə qaz və elektrik enerjisində qiymət 
artımının 15% məhdudlaşdırılacağı
nı bəyan etmişdir. Fransa hökuməti 
enerji isteahlakını 10%-ə qədər azalt
mağı planlaşdırır. Bu məqsədlə aşa
ğıdakılar qərara alınmışdır:
- İctimai binalar üçün daxili tempe-
raturun 19C-də məhdudlaşdırılması;
- İdman komplekslərində temperatu-
run 2C-dək, üzgüçülük hovuzlarında 
isə 1C azaldılması;
- Əgər hökumət binalarının bağlan-
masına imkan verilərsə, dövlət qul-
luqçularına evdən işləmək üçün gün-
də əlavə 2,88 avro ödəmək.
Hökumət 2023-cü ilin dövlət büdcə

sində enerji şirkətlərinə Windfall ver
gi tətbiqini nəzərdə tutmuşdur.
Niderland. Noyabr ayından eti-
barən Niderland hökuməti müəy-
yən həcmdə qaz və elektrik enerjisi 
istehlakı qiymətlərini 2022-ci ilin 
yanvar ayı səviyyəsində qərarlaşdır-
mışdır. Əlavə enerji istehlakı isə ha
zırki bazar qiymətləri ilə hesablana
caqdır. Noyabr və dekabr aylarında 
hökumət bütün ev və mənzillərə 190 
avroluq güzəşt təklif etmişdir. Aşağı 
gəlirli vətəndaşlara bir dəfəyə 1300 
avro dəyərində ödəniş verilməkdə
dir. Kommunal ödənişlərdə əlavə 
dəyər vergisinin (ƏDV) və benzin, 
dizel yanacağı üzərindəki vergi həc
mi dövlət tərəfindən azaldılmışdır. 
Niderland hökumətinin daha yüksək 
minimum əməkhaqqı, daha aşağı gə
lir vergisi, yüksək müavinət və qrant
lar ayırmaqla bu mübarizəyə 15,5 
milyard avro xərcləyəcəyi gözlənilir. 
Hökumət xalqa enerjidən səmərə
li istifadə barədə qızdırıcı sistemin 
1C-dək temperaturunun azaldılması 
kimi tövsiyələr vermişdir və enerji 
şirkətlərinə Windfall vergi növünün 

tətbiqini planlaşdırır.
Norveç. Norveç ev təsərrüfatlarının 
öz enerjisinə görə ödəməli olduğu 
maksimum qiyməti təyin edib. Bu
nun üzərində yaranacaq hər hansı 
kommunal ödənişə görə isə hökumət 
həmin məbləğin 80%-ni ödəyəcək
dir. Biznes sahəsinin subsidiyalaşdı
rılması və güzəştli kreditlər barədə 
paket qəbul olunmuşdur. Bu yeni 
paketə görə gəlirlərinin 3%-dən çox 
hissəsini enerjiyə xərcləyən biznes 
nümayəndələri subsidiyalaşdırıla
caq. Hökumət həmçinin son bir ildə 
ənənəvi enerji resurslarının qiymət 
artımı ilə yaranan gəlirin bir hissəsini 
yenidən bölüşdürmək üçün quruda 
külək və hidro enerjisi sahəsinə yeni 
vergilər təklif edib.
Polşa. Polşa dövləti böhranla uzlaş-
maq məqsədilə 5,60 milyard avro 
həcmində paket qəbul etmişdir. 
2023-cü ildə əksər ev (ev təsərrüfat
ları) üçün illik 2000 kVt/saat limit 
verilməklə enerji qiymətlərinin don
durulması planı həyata keçiriləcək
dir. Bu qeyd olunan limitə müəyyən 
əlilliyi olan, həmçinin üç və ya daha 
çox uşağı olan ailələr daxil deyildir. 
Hökumətin qərarına əsasən onlara 
daha yüksək limit təyin olunacaq
dır. Bundan əlavə, qida məhsulla
rı, qaz və gübrə üzərində ƏDV ləğv 
olunmuş, benzin, dizel və kommunal 
ödənişlərdəki ƏDV azaldılmışdır. 
Hökumət binalarında məcburi qay
dada 10% enerjiyə qənaət sistemi tət
biq edilir. 2023-cü ildə enerjiyə 2022-
ci illə müqayisədə 10% qənaət edən 
vətəndaşlara əlavə güzəştlər tətbiq 
olunacağı bəyan edilmişdir.
Qeyd olunan həll yollarına baxmaya
raq, proqnozlara görə bu qış mövsü
mündə Avropa 30 milyard kubmetr 
qaz çatışmazlığı yaşayacaqdır. Bu 
aspektdən enerji təhlükəsizliyinin 
dövlətin iqtisadi və siyasi təhlükə
sizliyində rolu olduqca aydın görün
məkdədir.

Maqsud Quliyev,
doktorant
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 
произвел кадровые назначения в 
руководстве Министерства иностранных 
дел и Вооруженных Сил, передает 
корреспондент БЕЛТА. Министром 
иностранных дел Беларуси назначен 
Сергей Алейник, который до настоящего 
времени работал во внешнеполитическом 
ведомстве на посту первого замминистра.

* * * * *
Алейник Сергей Федорович родился в 1965 
году в Минске.
 В 1986 году с отличием окончил 
переводческий факультет Минского 
государственного педагогического 
института иностранных языков, в 
1992-1993 годах проходил обучение в 
Дипломатической академии при МИД 
Австрии.
 В 1986-1988 годах - заместитель 
секретаря комитета комсомола Минского 
государственного педагогического 
института иностранных языков.
 В 1988-1992 годах служил в Вооруженных 
Силах.
 Карьеру в Министерстве иностранных дел 
начал в 1992 году с должности третьего 
секретаря консульского отдела. В 1993-
1994 годах - начальник паспортно-визового 
отдела консульского управления. В 1994-
1995 годах - заместитель начальника отдела 
государственного протокола, заместитель 
начальника службы государственного 
протокола МИД. В 1995-1996 годах - 
консул - руководитель загранучреждения 
Республики Беларусь в Гааге. В 1996-
1999 годах - советник посольства 

Республики Беларусь в Королевстве 
Нидерландов, постоянный представитель 
Республики Беларусь в Исполнительном 
совете Организации по запрещению 
химического оружия. В 1999-2002 годах - 
исполняющий обязанности начальника, 
начальник службы государственного 
протокола Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь.
 В 2002-2009 годах - постоянный 
представитель Республики Беларусь при 
отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных 
организациях в Женеве (Швейцарская 
Конфедерация), Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь 
при Святом Престоле, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь при Суверенном Военном 
Ордене Госпитальеров Святого Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты по 
совместительству (при освобождении 
в 2009 году от должности постоянного 
представителя сохранены функции по 
совместительству).
 В 2009-2013 годах - заместитель министра 
иностранных дел Республики Беларусь.
 В 2013-2020 годах - Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии 
и по совместительству Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Ирландии, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь 
при Святом Престоле, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь при Суверенном Военном 
Ордене Госпитальеров Святого Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты, 
Постоянный представитель Республики 
Беларусь при Международной морской 
организации.
 С 24 августа 2020 года - заместитель 
министра иностранных дел Республики 
Беларусь.
 С 14 февраля 2022 года - первый 
заместитель министра иностранных дел 
Республики Беларусь.
 13 декабря 2022 года назначен министром 
иностранных дел Республики Беларусь.
 Имеет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
Владеет английским и немецким языками. 
Женат, имеет двоих сыновей.

Географическое расположение 
Азербайджана, логистическая 
инфраструктура, порты и возможности 
для авиаперевозок открывают новые 
транзитные возможности для перевозки 
грузов между Европой и Азией.
В представительстве Агентства США по 
международному развитию (USAID) в 
Азербайджане, эта тема обсуждалась на 
конференции на тему "Средний коридор: 
соединение экономик через порты и 
грузовые авиаперевозки" во Всемирном 
торговом центре в Балтиморе.
По данным источника, в ходе конференции 
было отмечено, что Транскаспийский 
международный транспортный маршрут 
(ТМТМ) является важным маршрутом для 
перевозки грузов и из Центральной Азии 
на Южный Кавказ и в Восточную Европу.
Кроме того, в ходе конференции 
была обсуждена роль Азербайджана 
в ТМТМ, достижения страны в сфере 
логистики, перспективы и будущее 
развитие, возможности логистического 
сотрудничества между Азербайджаном и 
США, а также возможности и пробелы в 
сфере логистики после пандемии.
Отметим, что конференция 

была организована Американо-
Азербайджанской Торговой палатой 
(USACC) и USAID в партнерстве с 
Глобальной палатой и посольством 
Азербайджана в США.
В конференции приняли участие 
помощник администратора USAID по 
Европе и Евразии Александр Соколовский, 
заместитель министра иностранных дел 
Азербайджана Фариз Рзаев, Генеральный 
секретарь Постоянного секретариата 
Межправительственной комиссии (ПС 
МПК) TRACECA Асет Асавбаев и посол 
Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Командование российского миро твор-
ческого контингента проводит переговоры 
с представителями Азербайджана для 
возобновления движения гражданского 
автомобильного транспорта по Лачинскому 
коридору. Об этом во вторник сообщили в 
Минобороны России, передает Trend.
Напомним, что представители 
неправительственных организаций (НПО) 
Азербайджана проводят в окрестностях 
города Шуша, у поста российских 
миротворцев акцию протеста против 
их отказа в допуске азербайджанских 
специалистов на территорию для 
проведения мониторинга, связанного с 
ситуацией по незаконной эксплуатации 
азербайджанских месторождений.
Отметим, что по результатам переговоров, 
проведенных с командованием российского 
миротворческого контингента 3 и 7 
декабря 2022 года, группа специалистов 
министерства экономики, министерства 
экологии и природных ресурсов, 
Государственной службы по вопросам 
имущества при министерстве экономики 
Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 
10 декабря собиралась приступить к 

предварительному мониторингу в связи с 
ситуацией по незаконной эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых, 
а также возникающих экологических и 
других последствий этого на территории 
Азербайджана, где временно дислоцируется 
российский миротворческий контингент. 
Планировались инспекция месторождений 
полезных ископаемых, в частности 
золоторудного месторождения Гызылбулаг 
и медно-молибденового месторождения 
Демирли, мониторинг по различным 
направлениям, организация кадастрового 
учета имущества, оценка потенциального 
ущерба и рисков для окружающей среды, 
источников подземных и поверхностных 
вод. Однако, несмотря на прибытие группы 
на территории проведения мониторинга в 
сопровождении российских миротворцев, 
она столкнулась с провокациями в обоих 
направлениях. Таким образом, намеченные 
первоначальный осмотр и мониторинг 
не состоялись из-за того, что российские 
миротворцы не только не создали 
необходимых для этого условий, но и 
участвовали в умышленном нарушении 
данного процесса.

Всемирный банк (ВБ) стремится 
поддержать Азербайджан в развитии 
индустрии производства экологически 
чистого водорода.
Об этом сказала Ксения Львовская, 
менеджер по вопросам окружающей 
среды, природных ресурсов и “голубой 
экономики” в департаменте устойчивого 
развития Европы и Центральной Азии ВБ.
“Действительно, наша предварительная 
оценка показывает, что Азербайджан 
как страна с экономикой, основанной 
на ископаемом топливе, обладает 
потенциалом для производства 
“чистого”, то есть “синего”, “зеленого” и 
“бирюзового” водорода. 
Это тип альтернативного чистого 
энергетического ресурса, в котором 
нуждаются многие богатые водородом 
страны”, - сказала она.

По словам эксперта, на данный момент 
ВБ готовит “Отчет о климате и развитии 
страны” для Азербайджана, где дается 
более подробная и углубленная оценка 
потенциала производства водорода в 
стране, с конкретными рекомендациями 
для правительства, а также потенциалом 
поддержки ВБ в этой области.

Прежде всего, в принципе, 
азербайджанские экологи 
и любые другие граждане 
Азербайджана должны 
иметь возможность 
свободно посещать любую 
часть страны.
Об этом сказал 
бывший посол США в 
Азербайджане Мэтью 
Брайза, комментируя 
продолжающиеся протесты 
азербайджанских НПО на 
территории временной 
дислокации российских 
миротворцев в Карабахе.
«К сожалению, как мы 
знаем, за годы конфликта 

и оккупации это было 
практически невозможно 
при многих обстоятельствах, 
особенно по соображениям 
безопасности. Конечно, 
с юридической точки 
зрения азербайджанские 
НПО имеют полное 
право посещать эти 
части территории 
Азербайджана», — сказал 
бывший посол.
Брайза считает, 
что в долгосрочной 
перспективе присутствие 
российских миротворцев в 
Азербайджане — не лучший 
вариант.

«Однако до сих пор они 
играли относительно 
конструктивную 
роль, гораздо более 
конструктивную роль, чем 
в Грузии и Молдове, где 
они скорее усугубляли 
конфликты, нежели 
поддерживали мир», 
— добавил он. Акция 
протеста представителей 
неправительственных 
организаций (НПО) 
Азербайджана, проходящая 
в Карабахе в зоне 
временной дислокации 
российских миротворцев, 
продолжается.

Об этом сказал главный исполнительный 
директор газеты “Lagazetteaz.fr” Жан-
Мишель Брюн во время посещения 
Карабаха в составе делегации иностранных 
специалистов.
“Впервые я приехал в Агдам 21 мая 
прошлого года и увидел только 
разрушения. На сегодняшний день я 
впечатлен и очень счастлив, так как 
благодаря восстановительным работам 
Агдам, кажется, оживает”, - сказал Брюн.

Он отметил, что в прошлом году посетил 
Агдамскую мечеть и даже поднялся на 
минарет.
“На данный момент Азербайджан 
реставрирует эту прекрасную мечеть. 
Также проводится большая работа по 
строительству инфраструктуры, жилья и 
дорог, прикладываются огромные усилия 
для восстановления замечательного 
Карабахского региона”, - добавил 
исполнительный директор газеты.
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Azərbaycanda, Ağdamın Birinci 
Baharlı kəndində yeni tipli mək-
təbin əsasını qoymuş pedaqoq, 
Qarabağın tanınmış bəyi, ziya-
lısı, Baharlı tayfasının görkəmli 
nümayəndəsi Cabbar bəy İsmayıl 
bəy oğlu Vəlibəyov 1893-cü ildə 
Şuşa qəzasının I Baharlı kən-
dində (indiki Ağdamın I Baharlı 
kəndi) anadan olmuşdur. 
Orxan Zakiroğlunun (Baharlı) 
təd qiqatlarına görə, Cabbar bəy 
Vəlibəyovun (Baharlı) XV əsr
də yaşamış ulu babası Əlişəkər 
bəy Baharlı yaxın qohumu -  Qa
raqoyunlu hökmdarı Cahanşah 
Həqiqinin hakimiyyəti dövrün
də uzun illər Həmədan hakimi 
olmuşdur. Böyük Moğollar İm
peratorluğunun başçısı Əkbər 
şahın atabəyi olmuş, ölkəni 4 il 
müstəqil idarə etmiş, eyni za
manda incə ruhlu şair Bayram 
xan Seyfəli bəy oğlu Baharlı döv
lət xadimi olmaqla yanaşı, türk, 
fars, hind dillərində şeirlər yaz
mışdır.  Oğlu Mirzə Əbdürrəhim 
xan Əlişəkər bəy Baharlının nəs
linə mənsub olub, Cabbar bəyin 
ulu babalarıdırlar.
Orxan Zakiroğlu (Baharlı) yazır 
ki, Əlişəkər bəy Baharlının və 
onun kötücəsi xanlar xanı Bay
ram xan Baharlının nəslindən 
olan Cabbar bəyin ulu babaları 
Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu 
Baharlı Qarabağ xanı Pənahəli 
xanın, onun oğlu Mirzə Vəli bəy 
Baharlı (1715-1795) isə Pənahəli 
xanın və İbrahimxəlil xanın za
manlarında xanlığın ictimai-si
yasi, mədəni həyatında yaxından 
iştirak etmişlər. Mirzə Vəli bəy 
Baharlı Qarabağ xanı İbrahimxə
lil xanın vəziri olmuş, xanlığın 
ictimai-siyasi həyatında, daxili və 
xarici siyasətində aparıcı rol oy
namışdır. Rəvayətə görə, Molla 
Pənah Vaqifin saraya dəvət edil
məsi Qarabağ xanı İbrahimxəlil 
xanın vəziri Mirzə Vəli bəy Ba
harlının təklifi ilə olmuşdur. Mir
zə Vəli bəy Baharlı şair kimi də 
tanınmışdır. Mirzə Vəli bəy Ba
harlının faciəli ölümündən sonra 
onun sonrakı nəsli babalarının 
adını yaşatmaq üçün Vəlibəyov, 
Vəliyev, Vəlizadə, Vəlili soyadla
rını daşımışlar.
Cabbar bəy ilk təhsilini ruhani 
məktəbində almış, ərəb, fars dil-
lərini, şəriət elmlərini öyrənmiş-
dir. Sonralar zəmanəsinin açıq 
fikirli adamı olan dayısı Məşə-
di Məhəmməd Qasım oğlunun 
təklifi ilə Şuşaya gedib, Şuşa 
real məktəbini bitirmişdir.
Baharlı kəndində böyük torpaq 
sahibi olan Cabbar bəy Vəlibəyov 
1913-cü ildə təhsilini başa vurub 
doğma kəndinə qayıtmış, öz evin
də məktəb açaraq, müəllimlik 
fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 

Dərs dediyi şagirdlərə ərəb və 
rus dilləri, tarix, riyaziyyat, Azər
baycan ədəbiyyatı haqqında ümu
mi məlumat vermişdir. Ehtiyacı 
olan yoxsulların dərsə marağını 
artırmaq məqsədilə onları mək
təb ləvazimatı ilə təmin etmişdir. 
Bununla da o, I Baharlı kəndində 
yeni tipli məktəbin əsasını qoy
muşdur. Cabbar bəy Vəlibəyo
vun (Baharlı) yaratdığı məktəbdə 
sonralar Azərbaycanın müxtəlif 
sahələrində mütəxəssis kimi fəa
liyyət göstərən insanlar təhsil al
mışlar. C.Vəlibəyovun (Baharlı) 
şagirdlərindən biri də mərhum 
tarixçi-alim Sulduz Rüstəmov 
olmuşdur. Sulduz müəllim hər 
zaman öz müəlliminin adını eh
tiramla yad etmişdir. Cabbar bəy 
Vəlibəyovun gözəl rəssamlıq qa
biliyyəti də olmuşdur.
Azərbaycan Demokratik Res-
publikası dövründə də C.Vəli-
bəyov Xalq Maarif  Nazirliyinin 
qərarı ilə müəllimlik fəaliyyə-
tini I Baharlı kənd məktəbində 
davam etdirmişdir.
Sovet Rusiyasının hərbi mü
daxiləsi nəticəsində Azərbaycan 
müstəqilliyini itirdikdən sonra 
ölkədə kütləvi repressiyalar apa
rıldı. Azərbaycanın neçə-neçə 
dəyərli övladları qətlə yetirildi, 
vətəndən uzaqlara sürgün edildi, 
həyatlarının sonlarına kimi xarici 
ölkələrdə mühacirət həyatı yaşa
malı oldu.
Cabbar bəy Sovet hakimiyyətinin 
ilk illərində bəy, ziyalı, dindar ol
duğu üçün yeni hökumətin yerli 
nökərləri tərəfindən təqib olun
mağa başladı. Kollektivləşmə 
adı altında torpaqları, mal-qara
sı müsadirə olunan C.Vəlibəyov 
haqqında o dövrün mətbuat sə
hifələrində böhtan dolu yazılar 
dərc olundu. Lakin Cabbar bəy 
ona olunan haqsızlıqlara səbirlə 
dözdü. Ümidini, inamını itirmə
di. Hər cür haqsızlığa, ədalətsiz
liyə qarşı öz etirazını bildirmək
dən belə çəkinmədi. Həyatı boyu 
müəllim adını şərəflə daşımış 
Cabbar bəy Sovet hökuməti il

lərində Xalq Maarif Komissar
lığının qərarı ilə I Baharlı kənd 
məktəbinin müdiri işləməklə ya
naşı, pedaqoji fəaliyyətini I Ba
harlı kəndindən başqa Ağdamın 
Qiyaslı, Güllücə və başqa kənd
lərində də davam etdirmişdir. 
Baharlı kəndi 1930-cu ildə yaran
mış Ağdam rayonunun tərkibinə 
verildikdən sonra Cabbar bəy 
Vəlibəyov yaratdığı ibtidai təhsil 
ocağının müdiri vəzifəsində ça
lışmışdır. O, 1937-ci ilə kimi Ağ
dam rayonu I Baharlı kənd mək
təbinin müdiri olmuşdur.
1935-ci ildən başlayaraq Cabbar 
bəyə hücumların sayı artmaqda 
idi. 1935-ci ildən etibarən yerli 
mətbuat səhifələrinin demək 
olar ki, hər sayında o, haqsız 
yerə ittiham olunurdu. Cab-
bar bəyin ən böyük "günahı" 
isə bəy, ziyalı, dindar olmasın-
da idi. Yuxarıda qeyd edildiyi 
kimi, Cabbar bəy təbiət etibarı 
ilə qoçaq, mərd, dözümlü, iradə-
li insan idi. O, doğma vətənini 
sevdiyi üçün Qarabağda elinə, 
obasına bağlı insan kimi tanınır-
dı. Cəmiyyətdə tutduğu mövqe-
yinə, prinsipiallığına görə Cab-
bar bəy Vəlibəyov Azərbaycan 
tarixinin qara səhifələrindən sa-
yılan 1937-ci il repressiyasından 
xilas ola bilmədi.
İmperiyanın yerli nökərləri Cab
bar bəyi həyatından artıq sevdi
yi vətəninə xəyanətdə ittiham 
edərək, onun həbsinə nail oldu
lar. 12 oktyabr 1937-ci ildə onun 
evində axtarış aparılarkən zən
gin kitabxanası müsadirə olun
muş, özü isə 19 oktyabr 1937-ci 
ildə xalq düşməni kimi həbsə alı
naraq, Sibirə sürgün edilmişdir. 
Cabbar bəy 19 noyabr 1941-ci ildə 
Sibirdə vəfat etmişdir.
Cabbar bəy Vəlibəyov 1937-ci 
ildə siyasi repressiyanın qurbanı 
olsa da, onun şagirdləri müxtəlif 
sahələrdə fəaliyyət göstərmişlər. 
Cabbar bəy Vəlibəyov 29 noyabr 
1957-ci ildə bəraət almışdır.
Hazırda doğulub boya-başa çat
dığı I Baharlı kənd tam orta mək
təbi Cabbar bəy Vəlibəyovun 
adını daşıyır. Anadan olmasının 
100, yaratdığı məktəbin 80 illiyi 
münasibətilə onun həyat və pe
daqoji fəaliyyəti ilə bağlı mətbuat 
orqanlarında məqalələr verilmiş, 
yerli və respublika radiosunda 
verilişlər səslənmiş, Ağdamda 25 
may 1993-cü ildə tədbir keçiril
mişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü, fəlsəfə 
elmləri doktoru, professor Zakir 
Məmmədov Cabbar bəy Vəlibə-
yovun oğludur.
Tədqiqatçı-jurnalist Orxan Zaki
roğlu (Baharlı) Cabbar bəy Vəli
bəyovun nəvəsi, Zakir Məmmə
dovun oğludur. 

Həmin günəş, həmin torpaq,
Həmin evdi, həmin ocaq.
Gözlərimin qabağında
Həyətdəki çarhovuzdan,
Su daşıyan həmin uşaq.
Bir də həmin qum üstünə sərələnib,
qumda bişən salxımlardır,
salxım-salxım,
qucaq-qucaq.

Həmin quyu –
ətrafına yığılardıq,
fırfıra tək fırlanardıq.
O da  bizə bir oyuncaq.
budur həmin külək döyən çardağımız,
Qalxıb ordan elektrik qatarını
izləyərdik, yorğun-arğın
işdən dönən anamızı
gözləyərdik.
Yığılardıq bu çardağa
İradə, Afət, Aidə,
Namiq, Xeyrulla, Səriyyə,
Almaz, Gülarə, Ədilə,
Mətanət, Elçin, Həbibə.
“Xan-vəzir”, “Beş daş” oyunumuz,
Şən, qayğısız günlərimiz.
Maştağa – bazar yerimiz,
Buzovna – çimərliyimiz.
Qaynayıb daşardı çardaq,
Xatirə beşiyi çardaq.
Həmin bağdı,
hamısı həmin.

Niyə görən qum yollara 
döşəyiblər asfaltları,
hörüblər daş hasarları?
Əncir, üzüm ağacların kəsib
küknar əkibdilər.
Bu günümlə dünənimin arasına 
Görünməz sədd çəkibdilər.
Qonşular yad düşübdülər.

Boylanıram dünənimə 
yana-yana.
Hər nə varsa mənə yaxın,
mənə doğma
təkcə məndən ayrı düşən
xatirimdən,
gözlərimdən silinməyən
uşaqlıqdır,
bir də əziz ata, ana.

Avropa Parlamentində (AP) 
bu günə kimi misli görünmə
miş korrupsiya qalmaqalı baş 
verib. Həbs olunanlar ifadə 
verməyə başlayıblar.

AP-nin sədr müavini xanım 
Yeva Kayl ilə yanaşı, bir sıra 
deputatlar da həbs olunub. 
AP-nin vitse-spikeri mütəşək
kil cinayətkar dəstə yaratmaq

da, rüşvət və korrupsiyada 
ittiham olunub. Belçika məh
kəməsi AP-nin keçmiş deputatı 
Pyer-Antonio Pantseri (İtaliya), 
Luka Vizantini (İtaliya) və digər 
məmurlar barəsində həbs qə
timkan tədbiri seçib. Pyer-An
tonio Pantserin həyat yoldaşı və 
qızı da həbs edilib. Hüquq-mü
hafizə orqanlarının Yeva Kaylın 
evində apardığı axtarış zamanı 
külli miqdarda pul aşkarlanıb.
Belçikanın Federal Prokuror
luğu bildirib ki, AP-də strateji 
vəzifə tutanlar pul və qiymətli 
hədiyyələr alaraq qərarlar ve
riblər. Nəzərə çatdıraq ki, bu 
fakt AP-də ilk korrupsiya qal
maqalı deyil, lakin miqyasına 
görə daha böyükdür.

Böyük Britaniya Statistika İda-
rəsinin məlumatına görə, illik 
inflyasiya oktyabrdakı 11,1 
faiz dən noyabrda 10,7 fai zə 
enib. Qeyd edək ki, iqtisad

çıların gözləntiləri 10,9 faiz ol
muşdur.
İnflyasiyanın sürətinin aşağı 
düşməsinə benzin, geyim və 
ikinci əl avtomobil qiymətlə
rindəki geriləmə səbəb olub.
Baza inflyasiya oktyabrda 6,5 
faiz artdıqdan sonra noyabrda 
6,3 faiz artıb. Xidmətlər infl

yasiyası 6,3 faiz səviyyəsində 
qalıb ki, bu da son 30 ilin ən 
yüksək göstəricisidir.
Açıqlanan məlumatların enerji 
və qida xərclərinin artmasın
dan mənfi təsirlənən ev təsər
rüfatları üçün qənaətbəxş ola
cağı gözlənilsə də, İngiltərə 
Mərkəzi Bankının faiz qərarla
rında dəyişikliyə səbəb olacağı 
gözlənilmir. Mərkəzi Bankın 
cümə axşamı keçiriləcək icla
sında inflyasiyanın qarşısını 
almaq üçün bu il doqquzuncu 

dəfə faiz dərəcələrini artıraca
ğı gözlənilir. Artımların 2023-
cü ilin ilk yarısında davam 
edəcəyinə dair mesajlar da ve
rilə bilər. Analitiklər qeyd edir 
ki, məlumatlar inflyasiyanın 
pik həddə çatdığını göstərir. 
Bununla belə, inflyasiya təz
yiqləri genişmiqyaslıdır.
Dünən ABŞ-da açıqlanan mə
lumatlar illik 7,1 faizə düşən 
inflyasiyada pik nöqtənin mü
şahidə edildiyinə diqqəti çə
kib.

«Qazaxıstan Çin və İran istiqamətində neft ixracı 
marşrutlarını inkişaf etdirmək niyyətindədir».
Bu barədə respublikanın Energetika naziri 
Bolat Akçulakov hökumətin iclasında bildirib.
"Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə limanları 
istiqamətində, eləcə də Çin və İrana ixrac mar-
şrutlarının inkişafına xüsusi diqqət yeti rilə cək", 
- Bolat Akçulakov belə deyib.
Nazir, həmçinin bildirib ki, ixrac  istiqamətləri-
nin şaxələndirilməsi çərçivəsində alternativ 
neft ixrac marşrutlarının inkişafı üzrə yol xəri-
təsinin layihəsi hazırlanıb.


