Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin

Məşhurların

PREZİDENT KİTABXANASI

fikirləri

Məşhurların fikirləri
Xalqlarımız arasında qədim tarixə və qardaşlığa söykənən Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri Zati-alinizin
rəhbərliyi və birgə səylərimizlə yüksək səviyyəyə çatıb. Zati-alinizin növbəti illərdə də bu istiqamətdə mühüm töhfələr
verməyə davam edəcəyinə ürəkdən inanıram.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
***
Hörmətli İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsindən on il keçəndən, böyük
lider, dövlətin qurucusu Heydər Əliyev vəfat edəndən sonra Azərbaycan xalqı tərəfindən bu ali vəzifəyə ilk dəfə
seçilmişdir. Beş il sonra keçirilən seçkilərdə də yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilmişdir. Göründüyü kimi, çox
mürəkkəb bir dövrdə çox çətin bir işi öhdəsinə götürmüş və bunu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdir. Uğurlarının
təsdiqi bu gün Azərbaycanda gördüklərimizdir.
Süleyman Dəmirəl
Türkiyə Respublikasının IX Prezidenti
***
Lütfən, vaxtilə dövlətinizin başçısı Heydər Əliyevi təltif etdiyimiz “Fəxri legionun böyük xaç komandoru”
ordenini qəbul edin. Atanızın başladığı nümunəvi fəaliyyətin davamı olaraq ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı
əlaqələrin gücləndirilməsi naminə gələcəkdə də Sizinlə əməkdaşlıq etməkdan sevinc duyuram.”
Jak Şirak
Fransa Respublikasının keçmiş prezidenti
***
Azərbaycan dövlətinin inkişafının sosial-iqtisadi, mədəni sahələrdə sanballı uğurlar qazanılması və beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə əlamətdar olan ən mühüm dövrü bilavasitə Sizin adınızla bağlıdır. Siz öz xalqınızın
əsl lideri, onun amal və istəklərinin ifadəçisisiniz. Sizin həm ölkədə, həm də onun hüdudlarından kənarda yüksək
siyasi nüfuzunuz şəksizdir.
Vladimir Putin
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
***
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ardıcıl fəaliyyət xətti və Sizin məqsədyönlü, qurucu
siyasətiniz sayəsində dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının rifahının artırılması, ölkənin
beynəlxalq nüfuzunun yüksəldilməsi yolunda, həqiqətən, genişmiqyaslı sıçrayış edilmişdir. İlham Əliyevin simasında
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin daha da möhəmlənməsini, iqtisad tərəqqisini və beynəlxalq nüfuzunun
yüksəlməsini qarşısına məqsəd qoyan dövlət xadimi görürəm.
İslam Kərimov
Özbəkistanın keçmiş Prezidenti
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Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan Respublikası uğurlu inkişafını davam etdirir, ölkə həyatının bütün
sahələrində yüksək nailiyyətlər nümayiş etdirir, beynəlxalq aləmdə nüfuzunu möhkəmləndirir.
Viktor Yanukoviç
Ukraynanın keçmiş Prezidenti
***
Siz Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin işini layiqincə davam etdirərək Vətənə yorulmadan xidmət
etmək nümunəsinə çevrilmisiniz. Sizin bilikləriniz, möhkəm iradəniz və siyasi müdrikliyiniz sayəsində iqtisadi
cəhətdən güclü və mütərəqqi Azərbaycan Respublikası bu gün gələcəyə inamla baxır, beynəlxalq münasibətlərin
nüfuzlu iştirakçısıdır.
Aleksandr Lukaşenko
Belarus Respublikasının Prezidenti
***
Qardaşım Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan hökumətinin siyasəti dahi atasının baxışlarının
həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir. Sizin müdrik rəhbərliyiniz ilə Azərbaycan beynəlxalq arenada layiqli yerini
tutub.
Məmnun Hüseyn
Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti
***
Möhtərəm Heydər Əliyevin öz işinə son dərəcə ciddi yanaşması və nəhəng, zəngin həyat təcrübəsi mənim
xatirimdə həmişə qalacaqdır. Demək istəyirəm ki, onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev də işə bu ciddi
yanaşmanı və nəhəng təcrübəni ondan öyrənib bu gün də uğurla davam etdirir.
Konstantinos Stefanopulos
Yunanıstan Prezidenti
***
“Azərbaycan xalqının ümummilli lideri mərhum Heydər Əliyevin istəyi var idi ki, Azərbaycan-İran
münasibətləri bütün sahələrdə daha da inkişaf etsin. Bu, onun davamçıları, yəni bizlər tərəfindən həyata keçirilir və
keçiriləcəkdir. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də siyasi bacarığı və idarəçilik
qabiliyyəti ilə Azərbaycanı gündən-günə daha da inkişaf etdirəcəkdir.”
Məhəmməd Hatəmi
İran İslam Respublikasının Prezidenti
***
Federasiya Şurasında Sizin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsində fəaliyyətinizi yüksək
qiymətləndirir və Azərbaycanın iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, ölkənin ictimai həyatında və dünya məkanında
mövqelərinin möhkəmlənməsində sanballı nailiyyətlərini böyük məmnuniyyətlə qeyd edirlər.
Valentina Matviyenko
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin
Federasiya Şurasının sədri
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Azərbaycan Respublikası Sizin rəhbərliyiniz altında dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, daxili islahatların səmərəli
həyata keçirilməsi, xarici siyasi məqsədlərin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması yolunda sanballı uğurlar nümayiş etdirir.
Vladimir Filat
Moldova Respublikasının Baş naziri
***
Mən çox şadam ki, Siz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın sürətli inkişafının əsasını qoyan
Prezidentin - sələfiniz və atanızın siyasətini davam etdirirsiniz. Mən şəxsən özüm şahidi oldum ki, təkcə paytaxt
Bakıda deyil, ölkənizin digər regionlarında da milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində inkişaf davam edir.
Rudolf Şuster
Slovakiya Respublikasının sabiq Prezidenti
***
Siz uzun illər boyu Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etməklə öz həmvətənlərinizin məhəbbətini və dünya
birliyində hörmət qazanmısınız. Sizin ölkənin pravoslav sakinlərinin ehtiyac və çətinliklərinə göstərdiyiniz qayğıya,
Bakı yeparxiyası ilə faydalı əməkdaşlığa görə Sizə xüsusi təşəkkür edirəm.
Kirill
Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxı
***
… Sizin həyat yolunuz, Azərbaycan xalqının səadəti naminə fəal və fədakar əməyiniz ölkəyə hədsiz vicdanla
xidmətin parlaq nümunəsidir.
Emomali Rəhmon
Tacikistan Respublikasının Prezidenti
***
Davosda keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda Sizinlə görüşümüz mənə xoş təsir bağışlamış, ən maraqlı
və yaddaqalan hadisələrdən biri olmuşdur. Fürsətdən istifadə edib, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin intensivləşməsi qarşıdakı illərdə də davam edəcəkdir.
Mişelin Kalmi-Rey
İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti
***
Siz yaradıcı, məqsədyönlü fəaliyyətinizin bütün mərhələlərində öz istedadınızı, təcrübə və enerjinizi bütünlüklə
Azərbaycan xalqının maraqlarına təmənnasız xidmətə həsr etmisiniz. Siz dahi atanız Heydər Əliyevin ənənələrini
davam etdirərək, ölkənin inkişafının dönüş dövrlərindən birində onun rəhbəri tarixi missiyasını böyük məsuliyyət və
müdrikliklə yerinə yetirirsiniz. Respublikada dövlətçiliyin gələcək təşəkkülü və möhkəmlənməsi, onun sosial-iqtisadi
inkişafında sanballı uğurlar, Azərbaycan millətinin mənəvi-əxlaqi dirçəlməsi bu gün ayrılmaz surətdə Sizin adınızla
bağlıdır.
İlyas Umaxanov
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin
Federasiya Şurası sədrinin müavini
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Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında əlaqələr durmadan inkişaf edir və bu, Sizin çox böyük şəxsi töhfənizdir!
Sizin parlaq fərdi xüsusiyyətləriniz və gözəl insani keyfiyyətləriniz həmişə yeni tərəfdarlar cəlb etmişdir və cəlb
etməkdədir, çoxsaylı insanları Azərbaycana dost edir.
Svetlana Orlova
Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin
Federasiya Şurası sədrinin müavini
***
Pakistan xalqı Sizin dahi atanız mərhum Prezident Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini, qardaş Azərbaycanın
irəliləyişini, inkişafını və Sizin müdrik, mahir rəhbərliyinizi yüksək qiymətləndirir.
Məhəmməd Nəvaz Şərif
Pakistanın keçmiş Baş naziri
***
Onun böyük səyləri və mühüm təşəbbüsləri sayəsində sülh, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, dinlər və
mədəniyyətlər arasında yaxınlaşma meyilləri artır və Azərbaycan da bu yolla gedir.
Əbdüləziz Osman əl-Tuveyrci
ISESCO-nun baş direktoru
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