Heydər Əliyev-96

Universitetdə Heydər Əliyevin anadan olmasının 96
illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi
Mayın 7 - də Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universitetində Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının
96 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Universitetin professor - müəllim heyətinin və tələbələrin iştirak etdiyi
tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, professor Rahim Hüseynov Ulu öndərin şəxsiyyətinə böyük hörmət
əlaməti olaraq keçirilən bu tədbirin artıq universitetdə bir ənənə olduğunu dedi.
Azərbaycanın müasir tarixinin bütöv bir dövrünün Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu deyən
Professor Rahim Hüseynov müasir və müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət
xadimi olan Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən, onun xilaskarlıq missiyasından konkret
faktlarla danışdı. Heydər Əliyevin hadisələrin gedişini əvvəlcədən hiss edən, uzaqgörən bir dövlət xadimi olduğunu
vurğuladı. Hələ Sovet hakimiyyəti illərində Respublikamızda təhsilin inkişafına, Azərbaycanda təhsilin Avropa təhsili
sisteminə inteqrasiyası üçün gördüyü işlərdən danışdı. 15 mindən çox Azərbaycanlı gəncin SSRİ-nin 170 ən tanınmış
ali məktəblərində təhsil alıb yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişməsinə nail olduğunu, həmin mütəxəssislərin indiki
müstəqillik dövründə ölkənin inkişafında, xarici və daxili siyasətinin həyata keçirilməsində böyük rolu olduğunu
bildirdi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına göstərdiyi xidmətlərdən danışan rektor Heydər Əliyevin ölkədə bütün sahələrlə yanaşı səhiyyənin, tibb
elmi və tibb təhsili sisteminin böyük yaradıcısı və qurucusu olduğundan maraqlı faktlarla danışdı. Ulu öndər elm, təhsil və səhiyyə sisteminin yüksəlişini təmin
etmək üçün dövlət səviyyəsində lazım olan bütün tədbirləri görürdü. Xarici ölkə mütəxəssislərinin diqqətini Azərbaycana cəlb edirdi, onlarla yerli mütəxəssislər
arasında sıx əlaqə yaradılmasına çalışırdı. Yüzlərlə gənc azərbaycanlı alimin müxtəlif ixtisaslar üzrə keçmiş SSRİ-nin tanınmış tibb ocaqlarında doktoranturaya
qəbul olunması üçün əlindən gələni edirdi.
Gələn ay Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsinin 50 il olacağını yada salan rektor bu illər ərzində respublikanın siyasi, iqtisadi, elm və təhsil,
sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsindəki inkişafından danışdı. Heydər Əliyevin fövqəladə xidmətləri sayəsində Azərbaycanın SSRİ-nin respublikaları arasında ən
inkişaf etmiş respublikalar sırasına çıxdığını, bu gün isə Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar nəticəsində Respublikamızın
dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biri kimi tanındığını vurğuladı.
Heydər Əliyevin birinci şəxs kimi fəaliyyət göstərdiyi illərdə Respublikada onun rəhbərliyi altında müxtəlif vəzifələrdə çalışdığını deyən Rahim Hüseynov
onunla birlikdə işləməsindən qürur duyduğunu, onun idarəçilik məktəbindən bəhrələnməsi ilə fəxr etdiyini bildirdi.
Tədbirdə çıxış edənlər son illərdə əhalinin həyat səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsindən, insanların maddi gəlirlərinin mütəmadi olaraq artmasından, sosial
və digər xidmətlərin yüksəlməsindən, son zamanlar qəbul olunan islahatların əhəmiyyətindən, ölkənin bu cür surətli inkişafında Heydər Əliyev kursunun layiqli
davamçısı, son 15 ildə Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxaran prezident İlham Əliyevin xidmətlərindən danışdılar. Əsası Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş islahatları bu gün uğurla və həm də yeni, müasir tələblərə uyğun həyata keçirməklə Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin etmək üçün
Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi yeni islahatların xalq tərəfindən hörmətlə qarşılandığını dedilər.

