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Ölkəmizdə turizm sahəsinin in-
kişafı üçün qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Tu-
rizm haqqında” yeni qanun layihəsi, 
həmçinin 2016-2025-ci illər üçün 
Azərbaycanda turizmin inkişaf strategi-
yası hazırlanıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasında turizmin 
inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” sərəncamı ölkədə qeyri-neft 
sektorunun mühüm sahəsi olan turizmin 
inkişafına əsaslı təsir göstərdi. Bunun 

nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində qeyri-
neft sektorunun prioritet sahələrindən 
olan turizm sənayesində görülmüş işlər 
nəticəsində Azərbaycanda bu sektorun 
inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış 
və milli turizm kompleksinin rəqabətə 
davamlılığı yüksəldilmişdir.

Strateji Yol Xəritəsində turizmin inki-
şafı ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin 
reallaşması da yeni  uğurlara start 
verilməsinə imkan yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Turizm Agentliyinin yaradılması bu 
sahənin problemlərini daha çevik həll 
etməyə imkan verir. Agentliyin yaran-
ması Azərbaycanda turizmin prioritet 
bir sahə olduğunu bir daha təsdiq 
etdi. Bir sira dünya dövlətlərində, o 
cümlədən Avropa ölkələrində belə 
qurumlar var. Azərbaycanda da belə 
bir qurumun yaradılması, təbii ki, ölkə 
Prezidentinin turizmə verdiyi önəmdən 
irəli gəlir.

Ölkədə turizm biznesinin inkişaf 
etdirilməsinə göstərilən diqqət və qayğı 
nəticəsində bu sahədə mühüm uğurlar 
qazanılmışdır. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti 31 yanvar 2017-ci ildə 
“İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi 
qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haq-
qında fərman imzalamışdır. Fərmana 
əsasən, investisiyanın həyata keçirildiyi 
iqtisadi fəaliyyət sahələri siyahısına 
turizm də əlavə edilmişdir. Dəyişiklik 
nəticəsində turizm sahəsinə sərmayə 
qoyacaq daxili və xarici investorlara 
qanunla müəyyən edilmiş müvafiq 
miqdarda gömrük və vergi güzəştləri 
tətbiq olunur.

Qeyd edim ki, 2023-cü ilədək olan 
dövrü əhatə edən turizm strategiyası 9 
istiqamət üzrə həyata keçiriləcək. Bu 
istiqamətlər turizm təcrübəsi, turizm 
təhsili, innovasiya və texnologiya, 
brend, marketinq və kommunikasiya və 
sairdir.

Ölkəmiz artıq dünya turistləri üçün 
cəlbedici məkana çevrilib. Gözəl təbiəti, 
qədim tarixi abidələri, zəngin mətbəxi, 
qonaqpərvərliyi, dövlət tərəfindən 
bu sahəyə ayrılan diqqət, sahibkar-
lara yaradılan şərait, viza sisteminin 
sadələşdirilməsi bu sahənin inkişafına 
rəvac verir.

Son illər dünya turistlərinin diqqətini 
Azərbaycana cəlb etmək üçün müxtəlif 
istiqamətlərdə fəal işlər görülür. 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi, 
ən nüfuzlu təşkilatlarda layiqincə 
təmsil olunması, ölkəmizin beynəlxalq 
arenada formalaşmış müsbət imici, 
respublikamızın dünyada sabitlik adası 
kimi qəbul edilməsi, ölkəmizə mara-
ğın artmasına səbəb olub və turizm 
sahəsinin də inkişafına zəmin yaradıb. 
Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin 
düşünülmüş, uzaqgörən siyasəti 

sayəsində əldə olunub və Azərbaycana 
beynəlxalq miqyasda böyük nüfuz 
qazandırıb.

Azərbaycana səfər edən hər bir qo-
naq əmindir ki, burada yüksək xidmət, 
qonaqpərvərliklə yanaşı, təhlükəsiz və 
xoş mühitlə qarşılaşacaq, eyni zaman-
da, gözəl istirahətdən zövq alacaq.

Qeyd edək ki, turizmin inkişafı ilə 
bağlı son vaxtlar ölkə Prezidenti bir 
neçə sərəncam verib və onların icrası 
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib. 
Dövlət başçısının 2016-cı il 1 sentyabr 
tarixli “Elektron vizaların verilməsi 
prosedurunun sadələşdirilməsi və 
“ASAN viza” sisteminin yaradılması 
haqqında”, habelə 20 fevral 2017-ci 
il tarixli “Azərbaycan Respublikasına 
turist axınının sürətləndirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamları 
ölkədə qeyri-neft sektorunun perspek-
tivli sahələrindən olan turizmin inkişa-
fına əhəmiyyətli təsir göstərilib. Cənab 
Prezidentin də qeyd etdiyi kimi, “ASAN 
viza” sistemi ölkəmizə səfər edən 
əcnəbi vətəndaşların sayının qısa 
müddətdə sürətli artımını təmin edib. 

Ölkənin turizm sisteminin inkişafı 
və fəaliyyəti turizm şirkətləri tərəfindən 

həyata keçirilir və onlar turizm sistemi-
nin inkişafında müstəsna rol oynayırlar. 
Turizm sahəsinə informasiya texnolo-
giyaları və informasiya sistemlərinin 
tətbiqi bu sektorun inkişafının yeni 
aspektlərinin formalaşmasına səbəb 
olur. İnformasiya texnologiyaları 
turizmi insanın həyat fəaliyyətində 
əsas yerlərdən birinə çevrilməsinə 
yaxınlaşdırır. Biz də müntəzəm olaraq 
innovativ yeniliklərdən istifadə edərək 
fəaliyyətimizi bu istiqamətdə qurur və 
ölkəmizin təqdimatını yüksək səviyyədə 
təqdim etməyə çalışırıq. Azərbaycanda 
turizm sahəsində sahibkarlığın inkişaf 
tempi ildən- ilə artır və sahibkarla-
ra dövlət tərəfindən xüsusi dəstək 
göstərilir.

Rəhbərlik etdiyim ”Globus Travel” 
turizm şırkətini 2002-ci ildə Tovuz 
rayonunda təsis etmişik. Şirkətimiz 18 
il ərzində böyük inkişaf yolu keçmiş-
dir. Bütün bu illər ərzində çoxsaylı 
nailiyyətlərə imza atmışıq. Bundan 
əlavə, ölkədə olan azsaylı şirkətlərdən 
biriyik ki, turizm sektorunun bütün 
sahələrində fəaliyyət göstəririk. 

Hazırda ölkədə bir neçə rəsmi 
ofisimiz var. Bakı və Gəncə şəhərlərinin 

hər birində 2, Şəmkir və Tovuz rayon-
larında isə 1 ofisimiz fəaliyyət göstərir. 
Biz bununla müştərilərimizə maksimum 
yaxın olmağa çalışırıq. Əməkdaşlarımız 
yüksək təlim görmüş peşəkar turizm 
menecerləridir və istənilən müştərinin 
səyahət ehtiyaclarına uyğun təklifləri 
təqdim etməyə hazırdır.

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə 
istənilən sektorda yüksək səmərəliliyi 
təmin etmək üçün texniki innovasiyala-
rın tətbiqi zəruridir. Turizm sektoru da 
istisna deyil. Rəsmi ölkə nümayəndəsi 
olduğumuz IATI online B2B satış 
sistemi vasitəsilə subagentlərlə iş 
proseslərimizin böyük bir qismini texno-
loji müstəviyə gətirməyə nail olmuşuq. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasın-
da tətbiq olunan viza rejiminin ləğv 
edilməsi sayəsində turistlərin səyahət 
imkanları daha da asanlaşdırıldı. Bu 
münasibətlə Türkiyədə yerləşən bir sıra 
böyük turizm şirkətlərindən ibarət böyük 
bir qrup üçün Azərbaycana infotur 
(məlumatlandırma xarakterli) təşkil 
edildi.

Ötən il Rusiya Federasiyasının 
ən böyük şəhərlərindən olan Sankt-
Peterburq ilə Bakı arasında birbaşa 
uçuşların sayının artmasını nəzərə 
alaraq , bölgədən olan tur operatorların 
iştirakı ilə Azərbaycana yüksək səviyyəli 
infotur təşkil edildi. Tur ərzində yerli 
turizm şirkətləri və otellər ilə də B2B 
görüşləri keçirildi.

Pakistanlı turistlərin Azərbaycana 
marağının artması ilə əlaqədar ola-
raq Pakistan Turizm Bazarı (PTM) 
sərgisinin təşkilatçıları və dost ölkənin 
qabaqcıl şirkətləri ilə davamlı görüşlər 
keçirilmişdir. Görüşlər zamanı ikitərəfli 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və 
qarşılıqlı biznes imkanları müzakirə 
edilmişdir.

Ötən il Ərəb ölkələrindən 
şirkətimizin xəttı ilə 2803, İrandan 1378, 
Rusiyadan 3098, Qərbi Avropadan 
1149, Türkiyədən 1127 turist ölkəmizə 
gətirilmişdir.

Bizim şirkətimizin əsas hədəfi və 
seçdiyi yol ölkəmizi layiqincə təmsil 
etmək, eyni zamanda, Azərbaycana 
səfər edən qonaqlara yüksək xidmət 
göstərərək onları məmnun etməkdir. 
Ölkənin turizm sahəsində inkişafı və 
onun beynəlxalq aləmdə təmsil edilməsi 
öhdəliyi milli turizm təşkilatlarının payı-
na düşür.

Biz bu il də öz üzərimizə düşən 
öhdəlikləri uğurla yerinə yetirmək 
üçün mövcud imkanlardan maksimum 
istifadə etməyə çalışırıq.

Eldəniz SƏFƏROV,  
“Globus Travel” şirkətinin  

baş direktoru

Turizm sahəsi həm regionların inkişafı, həm də ki, 
ölkənin iqtisadi  potensialının möhkəmlənməsi üçün, 
Azərbaycanın imici, dünyaya inteqrasiyası üçün çox mü-
hüm bir vasitədir. Bizim çox gözəl təbiətimiz var. Bəlkə 
nadir ölkələrdən biriyik ki, burada istənilən təbii şərait, 
istənilən iqlim var. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Globus Travel” turizmin inkişafında 
innovativ metodlara üstünlük verir

Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə 
yönələn strategiyanın mühüm istiqamətlərindən 
biri də turizmin inkişafıdır. Bu gün Azərbaycan 
dünyada təhlükəsiz, sabit ölkə kimi tanınır. Pre-

zident İlham Əliyev 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş 
müşavirədəki çıxışında demişdir: “Azərbaycanda mövcud 
olan sabitlik, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi, 
ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər turizmin inki-
şafına xidmət göstərir. Ötən il turistlərin səfərləri rekord 
həddə çatıb – 3 milyon 170 min xarici qonaq ölkəmizə 
gəlmişdir... Turizmin inkişafı bundan sonra da diqqət 
mərkəzində olacaqdır”.

Köhnə düşüncələri alt-üst edən kitab
“Səfəvilər: paralellər, 
ehtimallar, həqiqətlər”

“Müqəddəs “Qurani-Kərim”də adı 
keçən Zülqərneyni, ilk Əhəməni imperatoru 
Böyük Kiri (Küruş, Kureş), qədim Roma-
nın qurucusu Romulu (ikinci adı – Kuris), 
Krişnanı, Qautama Buddanı, Qaumata Bar-
diyanı, Atropatı, III Artabanı, Məhəmməd 
Peyğəmbərin ulu babası Qureyşi, Şah 
İsmayıl Xətaini bir-birinə nə bağlayır? Ələm 
hansı mənanı ifadə edir? Uzaq Nepalda 
Salyan adlı şəhərin, onun yaxınlığında isə 
Banke adlı yaşayış məntəqəsinin olmasını 
nə ilə izah etmək olar? Niyə Şah İsmayılın 
həyat yolu Böyük Kirin həyat yolunu, Nadir 
şah Əfşarın həyat yolu isə Makedoniyalı 
İsgəndərin həyat yolunu, sanki, təkrarlayır. 
Belə paralelləri təsadüflərin nəticəsi hesab 
edə bilərik? Düşünürəm ki, bu sualların 
cavabını oxucu ölkəmizdə yeni işıq üzü 
görmüş “Səfəvilər: paralellər, ehtimallar, 
həqiqətlər” əsərində tapa biləcəkdir”.

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, tarix 
üzrə elmlər doktoru, professor Anar İsgəndərovun 
tarixi mövzularda araşdırmaları elmi-mədəni 
dairələrdə böyük marağa səbəb olmuş tədqiqatçı 
Araz Abbasovun (Şəhrili) adı dünya tarixinə 
hökmdar, fateh və şair kimi yazılmış Şah İsma-
yıl Xətaiyə həsr olunmuş “Səfəvilər: paralellər, 
ehtimallar, həqiqətlər” kitabı barədə mülahizələri bu 
fikirlərlə başlayır. Tarixçi alim Azərbaycan tarixində 
möhtəşəm yer tutan Səfəvilər dövlətinin banisinin 
həyat və fəaliyyətinə çağdaş baxışın dərinliyi və 
əhatəliliyi ilə seçilən yeni nəşrin özəllikləri barədə 
düşüncələrinin davamında bildirir:

– Əziz oxucu, səni çox maraqlı bir kitabla 
tanışlıq gözləyir. Bu kitabı oxusan, əminəm ki, 
uzun müddət onun təsiri altında qalacaqsan. Kitab 
tarixə yeni baxış təklif edir, formalaşmış, daşlaş-
mış stereotipləri sındırır. Elə buna görə də onun ilk 
səhifələri, xüsusilə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 
qurucusu Şah İsmayıl ilə Əhəmənilər imperiyası-
nın banisi Böyük Kirin adlarının yanaşı çəkilməsi 
əvvəlcə səndə etiraz doğura bilər. Bəlkə də, təqdim 
olunan faktlarla razılaşmaq istəməyəcəksən. Lakin 
hökm verməyə tələsmə, kitabı sona qədər oxu və 
düşüncənə stereotiplərin yiyələnib-yiyələnmədiyini 
müəyyən etməyə çalış! Sözsüz ki, həyatda ən əsas 
prinsiplərdən biri də obyektivlikdir!

Milli tariximiz bir çox fakt, hadisə və 
şəxsiyyətləri barədə yad fikirlərdən qurtulmağın 
yeganə yolu tarixi həqiqətlərə sadiq qalmaqdır. Söz 
açdığım kitabın birinci hissəsində də müəllif faktları 
(və paralelləri) sadalayır, ikinci – əsas hissəsində 
isə həmin faktları məntiqli şəkildə bir-biri ilə 
əlaqələndirərək səbəbləri, məzmunu və nəticəni izah 
edir.

Bu tədqiqatın əhəmiyyəti məhz ondadır ki, 
burada tarix elminin, əslində, tətbiqi bir sahə olduğu 
göstərilir. Əsas deviz isə belədir: “Tarix təkrarlanır”. 
Müəllifin tədqiqat mövzusuna peşəkar təhlilçi kimi 
yanaşması, təhlilin məntiqi-təfəkkür, modelləşdirmə 
və statistik metodlarından istifadə etməsi, həmişə 
maraqlı nəticələr alması, sözsüz ki, təqdirəlayiqdir.

Sovet imperiyasının 70 il ərzində yürütdüyü 
siyasət Azərbaycan tarixini ideologiyanın əsrinə və 
alətinə çevirdi. Azərbaycanlı öz tarixinə hakim impe-
riyanın onun üçün təyin etdiyi prizmadan baxmağa 
məcbur edildi. Yeri gəlmişkən, ədəbiyyatımızda da 
eyni situasiya hökm sürürdü. Nizamini, Nəsimini, 
Füzulini “utopik sosializm tərənnümçüləri” 
kimi təqdim edirdilər. Azərbaycan tarixinin şanlı 
səhifəsi olan Səfəvilər dövrünə “sinfi mübarizə” 
müstəvisindən baxmağa çalışırdılar.

Sovet dövründə sosializmin banilərindən olan 
Karl Marksın belə bir fikri tez-tez təkrar edilirdi: 
“Səfəvilər xanədanının banisi Şah İsmayıl fateh 
idi. O, 14 illik hakimiyyəti dövründə 14 əyalət fəth 
etmişdi. Amma Şah İsmayılın fəaliyyəti o qədər 
nəhəng və çoxşaxəli olmuşdu ki, Marksın sözləri, 

olsa-olsa, onun həyatının yalnız bir hissəsini 
xarakterizə edə bilərdi. Çünki Şah İsmayıl yalnız 
ölkələrin deyil, qəlblərin, könüllərin də fatehi idi. 
Şah İsmayıl-- qurucu, Şah İsmayıl-- hökmdar, Şah 
İsmayıl-- sərkərdə, Şah İsmayıl-- döyüşçü, Şah 
İsmayıl-- mürşid, Şah İsmayıl-- filosof, Şah İsmayıl 
şair idi...

Bu kitab tarixin, həqiqətən, tarix olması üçün 
onun təməl sütunlarını göstərməyə, qaranlıq 
səhifələrinə işıq salmağa çalışır, tarixin dərin qatla-
rında aşkarlaya bildiyi sirləri səninlə bölüşür. Hər 
şey fikirdən başlayır, sonra bilik yaranır, nəhayət, 
elm formalaşır. Tarixi fikrin bünövrəsi, əsası ya-
zılı mənbələrdir. Bəs onlar olmayanda? O zaman 
tarixçinin köməyinə ehtimallar çatır. Ehtimallar 
isə əsaslandırılmış olmalıdır, onları, necə deyərlər, 
“havadan” götürmək olmaz. Bunun üçün əldə 
olan materiallar diqqətlə təhlil edilməli, paralellər 
müəyyənləşdirilməli, analogiyalar aparılmalıdır. 

Bu, möhkəm məntiq yaradaraq, son nəticədə 
həm oxucunu inandırır, həm də kitabın nüfuzunu 
artırır. Tarixi paralellərin təqdim edilməsinin və 
ehtimalların irəli sürülməsinin ardıcıllığı proble-
min qoyuluşundan asılıdır. İstənilən halda əgər ilk 
iki üsul (paralellər və ehtimallar) uğur qazanıbsa, 
deməli, tarixi həqiqəti oxucuya çatdırmaq mümkün 
olmuşdur.

Professor Anar İsgəndərov istedadlı 
araşdırmaçı Araz Abbasovun (Şəhrili) “Səfəvilər: 
paralellər, ehtimallar, həqiqətlər” kitabı barədə 
qeydlərini bu sözlərlə tamamlayır:

– Səfəvi tarixi Azərbaycan tarixinin xüsu-
si, öyünclü bir dövrüdür. Bu dövlət Azərbaycan 
tarixində uzunmüddətli fasilədən sonra, ilk dəfə 
olaraq, yaxşı mənada “böyük dövlət” (buna impe-
riya da demək olar) düşüncə tərzini bizə qaytardı. 
Amudəryadan Sırdəryaya, Fəratdan Dəcləyə, Şimali 
Qafqazdan İran körfəzinə qədər geniş əraziləri 
özündə ehtiva edən nəhəng dövlət quruldu. Səfəvilər 
böyük bir imperiya yaratdılar. 

Amma bu imperiya, digərlərindən fərqli olaraq, 
heç bir xalqın dini inanclarına, milli dəyərlərinə 
toxunmadı, ölkədəki etnik rəngarəngliyi pozmadı. 
Dövlətin paytaxtında hansı qanunlar işləyirdisə, uc-
qarlarda, qeyri-müsəlman, qeyri-türk vilayətlərində 
də həmin qanunlar tətbiq olunurdu. Səfəvi dövləti 
haqqında nə qədər yazılsa, yenə də azdır.

Bu dövlət Vətən tarixinin ən uzunömürlü sütun-
larından biri olmuşdur. Məhz buna görə də tədqiqatçı 
Araz Abbasovun (Şəhrili) bu kitabı, Şah İsmayılın 
həyatının bizə məlum olmayan məqamları ilə bağlı 
fikirləri böyük maraq doğurur. Əminəm ki, kitabı 
oxuyan hər bir Azərbaycan gənci müəllifi arayacaq, 
ürəyindən keçən sualları ona verəcək və müəllifdən 
yeni əsərlər gözləyəcək.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

YENİ  KİTABLAR

Bugünlərdə isə “Ermenihaber.
am” saytı yazdı ki, Nikol Paşinyan 
Azərbaycan dövlətindən 30 il qabaq 
“Bakıda öldürülmüş” ermənilərin 
xatirəsinə ehtiram gözləyir. Sayt 
Nikol Paşinyana istinadən yazır: 
“Heç kəs ermənilərin haqqını 
tapdalaya və ya xatirəsini alçalda 
bilməz. Biz buna yol verməyəcəyik. 
Çünki Ermənistan güclü dövlətdir”. 
Doğrusu, Paşinyan o qədər boş 
bəyanatlar verir ki, artıq onun 
dediklərinə Ermənistanın özündə 
belə sərsəmlik kimi baxırlar. 

Aradan bir həftə keçməmiş 
region mətbuatı yazdı ki, gürcü 
nazir Nikol Paşinyanı rüsvay etdi. 
Xəbər belə idi: “Nikol Paşinyanın 
Ermənistanın iqtisadi göstəricilərə 
görə Gürcüstan və Azərbaycanı 
keçməsi barədə absurd fikri faktiki 
olaraq beynəlxalq qalmaqala gətirib 
çıxarıb. Gürcüstanın İqtisadiyyat 
naziri Natiya Turnava bildirib ki, 
N.Paşinyan elementar məsələləri 
bilmir və iqtisadi göstəricilərin necə 
hesablandığını başa düşmür.

Nazir vurğulayıb ki, Nikol Pa-
şinyanın bu məsələni öyrənməsi 
məqsədəuyğun olar: “Gürcüstanda 
statistika xidməti 2019-cu ilin noyab-
rından ÜDM-in hesablanmasının yeni 
üsulunu tətbiq edib və bu, hələlik 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun və 
digər maliyyə təşkilatlarının hesabatla-
rında öz əksini tapmayıb. Regionumu-
zun ölkələri – Azərbaycan, Ukrayna 
və Moldova da əlavə dəyər vergisinin 
hesablanmasının yeni üsulunu tətbiq 
edib. BVF-nin növbəti hesabatında 
əks olunacaq”. Yəni xanım nazir bu 
qeydləri ilə öz yerini bilməyən, hər 
çıxışı ilə erməniləri alçaldan, müasir 
idarəermədən xəbərsiz olan Nikol Pa-
şinyana mətbuat vasitəsilə dərs verdi.

Bu günlərdə Paşinyanın absurd 
addımlarından biri ilə də tanış olduq. 
Bu savadsız biçarə bəyanat verib-
miş ki, o, ABŞ-la İran arasında konf-
liktin çözülməsində vasitəçi olmağa  
hazırdır. Rusiya və NATO qərargah 
rəislərinin mütəmadi   görüş yeri 
kimi şeçdikləri Azərbaycandan fərqli 
olaraq dünya siyasətində heç bir 
çəkisi olmayan, Rusiyanın vassalı 
olan forpost ölkənin, qısası, fakti-
ki, müstəqilliyini itirmiş bir ölkənin 
rəhbərinin Vaşinqtonla Tehranı 
barışdıracağına inanması sadəcə 
xəstəlik əlamətidir.

  Nikol Paşinyan daha mükəmməl 
dərsi yanvarın 13-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevdən aldı. Dövlət başçı-
mızın 2019-cu ilin yekunlarına həsr 
olunmuş müşavirədəki yekun nitqi 

Nikol Paşinyanın  Ermənistanla 
Azərbaycanın siyas-iqtisadi fərqlərini 
dərk etməsi, öyrənməsi  üçün çox 
dəyərli vəsaitdir. Doğrudur, cənab 
Prezident həmin nitqin sonunda 
demişdi ki, heç zaman mənim belə 
bir müqayisə aparmaq məqsədim ol-
mayıb: “... Əvvəllər mən Azərbaycanı 
heç bir ölkə ilə heç vaxt müqayisə 
etməmişəm. Biz işimizi kimisə 
qabaqlamaq üçün görmürük. Biz 
işimizi Azərbaycan xalqı, dövləti 
naminə görürük, sadəcə olaraq, 
Ermənistanın növbəti yalanlarını 
ifşa etmək üçün məcbur olub, bu 
müqayisəli təhlili sizə və Azərbaycan 
xalqına təqdim etdim. Özü də mənim 
gətirdiyim rəqəmlər həqiqəti əks et-
dirir, Ermənistanın gətirdiyi rəqəmlər 
növbəti əfsanədir, növbəti yalandır”.

Dövlət başçımızın adı çəkilən 
nitqi kifayət qədər əhatəli, fakt 
və rəqəmlərlə zəngin olduğuna 
görə oradakı müqayisələrin hamı-
sı barədə söz açmaq imkanımız 
yoxdur. Amma bəzi məqamları yada 
salmaq istəyirik. 

Ölkələrin siyasi müqayisəsi 

Azərbaycan 2011-ci ildə 
155 ölkənin dəstəyi ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi 
üzv seçilmişdir. Yəni, bu, özlüyündə 
böyük bir göstəricidir. Həmin il  
bizdən əvvəl Ermənistan da öz 
namizədliyini vermişdi. Ancaq biz 
namizədliyimizi verəndən sonra 

onlar götür-qoy etdilər və gördülər 
ki, bizimlə rəqabətdə onlar 100 faiz 
uduzacaqlar, çox sakitcə, qorxaqca-
sına öz namizədliyini geri götürdülər.

Hərbi sahədə

Azərbaycan Ordusu 2016-cı 
ildə Ermənistanın  dinc Azərbaycan 
əhalisinə qarşı hərbi təxribatına  
cavab olaraq uğurlu əks-hücum 
əməliyyatı keçirərək Ağdərə, Füzuli, 
Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini, 
minlərlə hektar torpağı işğalçılar-
dan azad etdi və o torpaqlarda 
Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Bu, 
bizim hərbi qələbəmiz idi. 

Dünyanın ən güclü ordula-
rı reytinqində Azərbaycan 52-ci, 
Ermənistan isə 96-cı yerdədir. 
O cümlədən hava gücü üzrə 
Azərbaycan 63-cü, Ermənistan 
86-cı yerdədir. Dəniz gücü üzrə 
Azərbaycan 67-ci yerdədir, 
Ermənistanda dəniz yoxdur. Tank 
gücü üzrə Azərbaycan 32-ci, 
Ermənistan 78-ci yerdədir. Mənbə 
“Global Firepower 2019” hesabatıdır.

Makroiqtisadi göstəricilərin 
müqayisəsi 

 2019-cu ildə Azərbaycanın 
ümumi daxili məhsulu dollar 
ekvivalentində 47,6 milyard dollardır, 
Ermənistanda isə cəmi 13 milyard 
dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə görə 
Azərbaycan 187 milyard dollar daxili 
məhsula sahibdir, Ermənistan 33 

milyard, fərq 5,6 dəfədir.

Xarici dövlət borcu 

Azərbaycanda xarici dövlət 
borcu ümumi daxili məhsulun 17 
faizini təşkil edir, Ermənistanda 40 
faizdən çoxdur. Valyuta ehtiyatları 
Azərbaycanda xarici dövlət borcun-
dan 6,4 dəfə çoxdur, Ermənistanda 
xarici dövlət borcu valyuta ehtiyatla-
rından 2,3 dəfə çoxdur. Adambaşına 
düşən xarici borc Azərbaycanda 799 
dollar, Ermənistanda 1900 dollardır.

Əməkhaqları və pensiyalar

2019-cu ilin dekabr ayında 
Azərbaycanda orta əməkhaqqı 723 
manat -- bu, 425 dollar təşkil edir, 
Ermənistanda 369 dollar. Alıcılıq 
qabiliyyətinə görə orta əməkhaqqı 
üzrə Azərbaycan MDB-də ikinci, 
Ermənistan doqquzuncu yerdədir. 
Minimum pensiya Azərbaycanda 200 
manat, yəni 118 dollar, Ermənistanda 
55 dollardır. Minimum pensiyaya 
görə Azərbaycan MDB-də ikinci, 
Ermənistan doqquzuncu yerdədir.

 Davos Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun qlobal rəqabətlilik 

hesabatında

İqtidarın uzunmüddətli strategi-
yasına görə Azərbaycan dünyada 
onuncu, Ermənistan 59-cu yerdədir. 
İqtidarın siyasi sabitliyi təmin etməsi  
-- Azərbaycan 11-ci, Ermənistan 
58-ci yerdədir. Məhkəmə azadlığı -- 

Azərbaycan 39-cu, Ermənistan 67-ci 
yerdədir. Polis orqanlarına etimad 
-- Azərbaycan 30-cu, Ermənistan 
44-cü yerdədir.  

“News & World Report”un 
təhlilində 

Dünyanın ən güclü 80 ölkəsinin 
siyahısında Azərbaycan  45-
ci yerdədir,  Ermənistanın isə 
ümumiyyətlə, adı belə yoxdur. İqti-
sadi inkişaf tempinə görə isə bizim 
yerimiz dünya miqyasında 35-cidir.

Ermənistanın sıfırları

 2019-cu ildə Azərbaycanda 
şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə 934 mənzil verilibdir, 
Ermənistanda sıfır. 

Bütövlükdə Azərbaycanda bu 
kateqoriyadan olan insanlara 7590 
mənzil verilib, Ermənistanda sıfır. 

Azərbaycanda təkcə keçən il bu 
kateqoriyadan olan insanlara 600 
avtomobil verilib, Ermənistanda sıfır.

Azərbaycanda  bu kateqoriya-
dan olan insanlara ümumilikdə 6750 
avtomobil verilib, Ermənistanda sıfır.  

 Xatırladaq ki, erməni şərhçi Qa-
lust Qriqoryan da “armenianreport.
com”-dakı məqaləsində Nikol Paşin-
yana yaxşı dərs verir: “Azərbaycan 
bizə düşmən dövlətdir və onunla 
statistik müqayisədə asanca təkzib 

olunan yalan dilə gətirmək böyük 
axmaqlıqdır. İlk baxışda adi şeydir. 
Amma ötən il biz baş nazirin koman-
dasının Azərbaycan rəhbərliyi ilə 
birbaşa və qiyabi söz savaşına hazır 
olmadığına dəfələrlə şahidlik elədik. 
İlham Əliyev  Qaregin Njde ətrafında 
polemikada Paşinyanı məğlubiyyətə 
uğratdı. İstənilən rusiyalı keçmiş 
SSRİ-nin tərkibindən çıxan başqa 
dövlətin sakinləri kimi bu məsələdə 
qonşu ölkənin sözünə inandı, nəinki 
bizim baş nazirin. Bizim “məxməri 
hakimiyyət”, göründüyü kimi, yalnız 
yalan danışa bilir...  Özü də bu 
adam pozitiv dəyişikliklər həsrətində 
olan Ermənistan vətəndaşlarının 
əksəriyyətinin demokratik seçimidir. 
Bunun əvəzində isə biz olduqca pri-
mitiv yalan və axmaqlıqlar görürük -- 
hansı ki, təkcə   Nikol Paşinyan yox,  
hamımız xəcalət çəkirik”.

Yəni Ermənistan rəhbərliyi bu 
müqayisələri götür-qoy etməyi 
bacarmırsa, onda belə cəhdlərə 
baş vurmasın. Unutmasın ki, bu 
müqayisələri, bu fərqləri təkcə 
Azərbaycanda və Ermənistanda 
deyil, dünyanın hər yerində, hamı 
bilir. Təbii ki, Nikol Paşinyan istisna 
olmaqla. 

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti” 

Mövcudluğu xəyanət, satqınlıq, separatçılıq, terror, təxribat 
və oğurluq üzərində qurulmuş ermənilərin rəhbərlik sarıdan heç 
vaxt bəxti gətirməyib və deyəsən, heç  gətirməyəcək də. Qədim 
Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış  Ermənistan dövlətinin 
indiki rəhbəri Nikol Paşinyanın siyasi səviyyəsi və idarəetmədəki 
“səriştəsi” bu  arqumentin danılmaz sübutudur. O,  istənilən 
məsələ barədə danışarkən, hər dəfə  dilə gətirdiyi  utancverici 
səhvlərlə öz xalqını və dövlətini ifşa edir. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev həm Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində, həm də 
Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda Paşinyanın əsassız iddiaları-
na cavab vermiş və nəticədə Ermənistan dövləti rüsvay olmuşdur.

Nikol Paşinyanın cəfəng bəyanatları  
Ermənistanın ifşası ilə nəticələnir

Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə saxta məlumat 
əsasında Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə etmək 
istəsə, yaxşı fikirləşsin. Çünki idman dili ilə desək, 
Azərbaycan ali liqada, Ermənistan isə üçüncü liqadadır və 
getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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