
 

  

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban xanım ƏLİYEVAYA 

     

Möhtərəm Mehriban xanım! 

 Azərbaycan dindarlarının iradəsini ifadə edərək ölkəmizdəki dini 

konfessiyaların rəhbərləri adından Sizi Zəfər bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik 

etməkdən şərəf duyuruq. Azərbaycan xalqının həyatına qızıl hərflərlə yazılan 8 

noyabr tarixi təkcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün yeni dünya nizamının 

– Haqq və Ədalətin təcəllisi günü kimi yaddaşlarda əbədi qalacaqdır. Dinindən və 

millətindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan xalqı bu bayramı Vətən uğrunda 

qəhrəmanlıq və şəhadətin Şərəf dastanı kimi yaşadacaqdır!  

Biz fəxr edirik ki, bu Qələbənin müəllifi və sərkərdəsi  Azərbaycan xalqının 

böyük oğlu, adı tarixin qızıl səhifəsinə Qarabağ Fatehi kimi yazılan Zati-aliləri 

Ali Baş komandan İlham Əliyev cənablarıdır. Bu mücadilədə Sizin  - dövlət 

rəhbərimizlə çiyin-çiyinə yanaşı addımlayan, Prezidentimizin silahdaşı, siyasi və 

ictimai xadim, Birinci vitse-prezident  Mehriban xanım Əliyevanın fədakarlığı 

xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Möhtərəm Mehriban xanım! Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi, iqtisadi qüdrətinin artması istiqamətində misilsiz səyləriniz, 

milli-mədəni irsin dirçəlişinə qayğı və himayəniz müdrik siyasətin nümunəsi kimi 

beynəlxalq aləmdə yüksək dəyərləndirilir. Sizin yerinə yetirdiyiniz ictimai, siyasi 

və mədəni missiya tarixi fenomendir, müqəddəs məkanların tikintisi və bərpası, 

müsəlman ziyarətgahları ilə yanaşı xristian və yəhudi dini abidələrinin 

abadlaşdırılması sahəsində gördüyünüz işlər bir azərbaycanlı xanımın dünyaya 

bəyan etdiyi yüksək tolerantlığın nümayişidir. Sizin təşəbbüslərinizlə ölkəmizdə 

neçə şəhər və kəndlərdə böyük quruculuq işləri aparılmış, minlərlə evsiz insanlar, 

imkansız ailələr dövlətimizin dəstəyi ilə ən böyük arzularına nail olmuşlar. Şəhid 

və qazi ailələrinə, yaralı hərbçilərə nəcib şəfqətli münasibətiniz, maddi-mənəvi 

dəstəyiniz və sosial yardım proqramlarına rəhbərliyiniz vətəndaşlarımız 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, dindarlarımızın xeyir-duaları ilə qarşılanır. Siz 

bu gün dünyamızın xilası kimi görünən tolerantlığı, millətlər və dinlər arası 

dialoqu, multikulturalizm prinsiplərini daima diqqət mərkəzində saxlamaqla 

Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna yenilməz zəfər qazandırırsınız.  
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Bu il ölkəmizin və xalqımızın taleyinə ölkə rəhbərimizin siyasi qüdrəti və 

qətiyyəti sayəsində Zəfər İli kimi daxil olmuşdur. Tariximizə qızıl hərflərlə 

yazılan bu unudulmaz səadəti bizlərə yaşatdığınız üçün bütün dindarların ümdə 

arzusu Zati-aliləri İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım üçün 

dualar etmək, xeyirli arzular diləməkdir. Bu əlamətdar günlərdə Azərbaycanın 

əzəli torpaqları olan Qarabağın və İslam dünyasının mədəniyyət beşiyi Şuşanın 

işğaldan azad olunması münasibətilə bir daha Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. 

Bu, öz torpaqlarına, milli-dini dəyərlərinə, mədəni irsinə sahib çıxan müzəffər 

xalqın Uca Allahın xeyir-duası ilə, rəşadətli ordusunun gücünə arxalanaraq tarixi 

ədaləti bərpa etməsidir. Qələbənin əldə olunmasında şəhid olmuş qəhrəman 

Azərbaycan oğullarına Uca Allahdan rəhmət diləyir, yaralılara şəfalar arzulayırıq. 

Dini konfessiya rəhbərləri olaraq Azərbaycan xalqı və dövləti naminə 

fəaliyyətinizə yeni zəfər və qələbələr, dünya miqyasında dəyər kəsb edən səy və 

əməllərinizə Allah-Təaladan uğurlar diləyirik. 

     Uca Yaradan hər zaman yardımçınız olsun, Öz Lütf və Mərhəmətini 

Azərbaycan xalqı və dövləti üzərində bərqərar etsin! AMİN! 
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