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İndoneziya Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab Coko Vidodoya

Hörmətli cənab Prezident!
İndoneziya Respublikasının milli 

bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə 
Sizə və Sizin simanızda dost İndoneziya 
xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı 
adından ən səmimi təbriklərimi yetirməkdən 
məmnunluq duyuram. 

Azərbaycan-İndoneziya dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələri xoş ənənələrə malik-
dir. İnanıram ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə 
əsaslanan münasibətlərimizin həm ikitərəfli, 
həm də çoxtərəfli qaydada, xüsusən də 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama 

Hərəkatı çərçivəsində müvəffəqiyyətlə da-
vam etdirilməsi üçün bundan sonra da birgə 
səylər göstərəcəyik.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtlik, dost İndoneziya 
Respublikasına daim əmin-amanlıq və rifah 
arzulayıram. 

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 avqust 2021-ci il

Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 

Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar 

Dövlətimizin başçısı və birinci 
xanım Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil 
yolu üzərində Murovdağda inşa 
olunacaq tunelin təməlini qoyub, 
Kəlbəcər Kiçik Su Elektrik Yarıms-
tansiyasında görülən işlərlə tanış 
olublar. Daha sonra 110/35/10 

kilovoltluq “Kəlbəcər” yarımstansi-
yasının açılışını ediblər. 

Səfər çərçivəsində dövlətimizin 
başçısı Kəlbəcər-Laçın avtomobil 
yolu üzərində inşa olunacaq tunelin 
və Laçın Beynəlxalq Hava Limanı-
nın təməlini qoyub. 

Daha sonra Prezident İlham 
Əliyev Kəlbəcər şəhərində dövlət 
bayrağını ucaldıb və burada çıxış 
edib. 

Sonra Prezident İlham Əliyev 
Kəlbəcər şəhərindəki N saylı hərbi 
hissədə yaradılan şəraitlə tanış 
olub. Kəlbəcərə səfəri zamanı 
dövlətimizin başçısı “İstisu” sa-
natoriyasında da olub, Kəlbəcər-

Laçın rayonunun Minkənd yolunun 
çəkilməsi işlərinə baxıb.

Səfərdən geniş hesabat  
qəzetin növbəti nömrəsində dərc 
ediləcək. 

AZƏRTAC

Azərbaycan güclü 
lideri olan dövlətdir
H azırda dünyanın diqqətdə saxladığı əsas mövzulardan biri də Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin avqustun 14-də “CNN Türk“ televiziya  kanalına 
verdiyi müsahibədir. Ən müxtəlif səviyyələrdə bu müsahibə hərtərəfli təhlil 

edilir və bundan zəruri nəticələr çıxarılır. Ümumiyyətlə, cənab İlham Əliyevin 
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə və sonra sərgilədiyi informasiya siyasəti 
özünün dəqiq hədəfləri, düşündürücü xarakteri ilə yadda qalmış və zamanın 
gerçəkliklərinə, perspektivə aydın baxışın ifadəsi kimi diqqətdə olmuşdur. 

Dövlətimizin başçısının 44 günlük zəfər 
yürüşü zamanı xarici mediaya verdiyi 30-dan 
artıq müsahibəsi, jurnalistlər qarşısındakı 
digər çıxışları Azərbaycanın informasiya 
savaşında aşkar üstünlüyünü göstərmiş, 
haqq işimizin dünyada təbliği baxımından 
əvəzsiz rol oynamışdır. Prezident İlham 
Əliyevin xalqını ürəkdən sevən, bütün gücü-
nü dövlətinin daha da qüdrətlənməsinə və 
xalqın ümdə arzularının gerçəkləşdirilməsinə 
sərf edən lider obrazı dünyanın bir çox 
ölkələrinin başçıları üçün örnəkdir. Təsadüfi 
deyil ki, tanınmış ekspertlər bu barədə 
səsləndirdikləri fikirləri ilə onu xalqına və 
ordusuna güvənərək, Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü bərpa edən, ölkəsini güclü dövlətə 
çevirməklə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
vəsiyyətini həyata keçirən dahi bir şəxsiyyət 
kimi səciyyələndirirlər. 

Yeri gəlmişkən, deyək ki, “CNN Türk”ün 
müxbirinin Şuşa ilə bağlı ata vəsiyyəti 
barədə sualına cənab İlham Əliyevin cavabı 
müsahibənin ən səmimi məqamlarından 
biri idi: “Atamın vəsiyyəti təkcə Şuşa ilə 
bağlı deyildi, o vaxt işğal altında olan bütün 
torpaqlarla bağlı idi. Şuşa alınandan sonra 
mən atamın qəbrini ziyarət edərək dedim 
ki, onun vəsiyyətini yerinə yetirdim. Mən 
həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərimdən 
birini yaşadım. Şuşa, əlbəttə ki, hər bir 
azərbaycanlı üçün doğma, əziz şəhərdir, 
böyük rəmzi məna daşıyır. Təsadüfi deyil ki, 
mən Şuşanı Azərbaycanın Mədəniyyət Pay-
taxtı elan etdim. Ancaq bütün digər şəhərlər 
də mənim üçün, bütün Azərbaycan xalqı 
üçün Şuşa qədər əzizdir və doğmadır. Hər 
qarış torpaq bizim torpaqdır və onları biz 
azad etməli idik. Bu, xalq qarşısında, tarix 
qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında bizim 
borcumuz idi və biz bu borcu şərəflə yerinə 
yetirdik”.

Xalqın ürəyindən xəbər verən bu sözlər ali 
vətənpərvərlik etirafı, ideallara sədaqət, övlad 
sevgisinin ifadəsi, xalq yolunda fədakarlıq 
istəyi, fitri liderlik istedadı kimi yetərincə 
təqdir olunmalı bir nümunədir. Burada həyatı 
başdan-başa uğur səhifələrindən ibarət olan 
Azərbaycan lideri haqqında söylənmiş bir 
fikir yada düşür: “Onun əli həmişə xalqın 
nəbzindədir”. Müsahibənin ruhundan da 
göründüyü kimi, cənab İlham Əliyev zamanın 
çağırışı və xalqın seçimi ilə ona həvalə olunan 
ölkəyə rəhbərlik missiyasının öhdəsindən 
heyrətamiz dərəcədə layiqincə gəlir. O, 
unudulmaz tarixi çıxışlarının hər cümləsi dərin 
məna qatları ilə zəngin olan Heydər Əliyev 
məktəbi keçdiyini, siyasi-mənəvi baxışlarının 
məhz bu məktəbdə formalaşdığını hər zaman 
sözdə və əməldə ortaya qoya bilir. 

Azərbaycan Prezidenti “CNN Türk”ə 
verdiyi müsahibənin bir yerində Vətən savaşı-
nın psixoloji məqamlarını bütün dəqiqliyi ilə 
ifadə etmişdir: “Müharibənin ilk günlərində 
bəziləri düşünürdü ki, görən dayanacaqlarmı, 
dayanmayacaqlarmı, dayandıracaqlarmı, da-
yadırmayacaqlarmı, İlham Əliyev sona qədər 
gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Amma müharibə 
davam etdikcə hər kəs gördü ki, öldü var, 
döndü yoxdur, sona qədər gedəcəyik”. Xalqın 
təpərinə, ordunun gücünə sonsuz inamdan 
irəli gələn bu qətiyyət həm də dövlət başçımı-
zın dönməz xarakterini, cəsarətini, sırf Haqqa 
tapınmaq məramını ifadə edir. 

Sirr deyil ki, mənfur qonşularımız 30 il 
ərzində Azərbaycana hərbi təcavüzü davam 
etdiriblər. Qarabağda daşı-daş üstə qoyma-
yıblar. İşğal etdikləri şəhər və kəndləri darma-
dağın ediblər. Vəhşi qəbilələr kimi davrana-
raq, nəinki evləri, məscidləri, tarixi abidələri, 
hətta toyuq hinlərini də söküb aparıblar. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Avqustun 16-da Azərbaycan 
 Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və  birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və 
Laçın rayonlarında olublar.
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