Heydər Əliyev-95

Universitetdə elmi-praktik konfrans keçirildi.
Mayın 8-də Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfrans keçirildi. Konfransda universitetin
professor-müəllim heyəti və tələbələrlə yanaşı ölkənin bir sıra tanınmış elm ocaqlarından 50-dən çox elm
adamı iştirak edirdi. Konfransı giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, professor Rahim Hüseynov konfrans
iştirakçılarını salamlayaraq Ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə dərin hörmət və ehtiramının
təzahürü olaraq keçirilən bu konfransın artıq “Təfəkkür” universitetində bir ənənə olduğunu dedi.
Professor Rahim Hüseynov hər il olduğu kimi bu dəfə də konfransa böyük maraq göstərildiyini bildirdi.
Konfransın təşkilat komitəsinə 70-ə yaxın məruzə, məqalə və tezis göndərildiyini, bu məqalə və tezislərin
hamısının Ulu öndər Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdəki fəaliyyətinə, onun həyata
keçirdiyi islahatların nəticələrinə həsr olunduğunu, bu məqalələrdə Ulu öndərin düşünülmüş islahatlarının
nəticələri, xalqa, vətənə verdiyi uğurları məntiqi ardıcıllıqla təhlil olunur.
Heydər Əliyev Azərbaycanda iki dəfə yüksək vəzifədə olmuşdur. Onun respublikamıza birinci rəhbərliyi Sovetlər hakimiyyəti illərində olsada Ulu öndər həmin illərdə də respublikanın sosial, siyasi, iqtisadi inkişafı üçün bir sıra yazılmış və yazılmamış islahatlar həyata keçirmişdir. O işgüzar illərdə, insanların
Heydər Əliyev ideyalarını həyata keçirmək üçün necə çalışdıqlarından maraqla danışan professor Rahim Hüseynov Ulu öndər
Heydər Əliyevlə şəxsən ünsiyyətdə olması, onun idarəçilik məktəbindən bəhrələnməsi ilə fəxretdiyini dedi.
Professor Rahim Hüseynov Heydər Əliyevin hadisələrin
gedişini əvvəlcədən hiss edən və bunların həlli üçün vaxtında lazımi tədbirlər görən, uzaqgörən bir dövlət xadimi olduğunu dedi. Azərbaycanda təhsilin Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyasının təşəbbüskarı olan Ulu öndər hələ Azərbaycan KP MK-nın

birinci katibi işlədiyi illərdə gənclərin təhsilinə, elmin inkişafına
böyük uzaqgörənliklə diqqət yetirirdi. O, öz şəxsi təşəbbüsü ilə
keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq şəhərində 170 ən məşhur ali məktəblərində respublikamızın xalq təsərrüfatının, elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyətinin 80-dən artıq sahəsini əhatə edən ən lazımlı
ixtisaslar üzrə 15 mindən artıq azərbaycanlı gəncin ali təhsil almasına, yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişməsinə nail olmuşdur.
Konfransda çıxış edən ”Təfəkkür” universitetinin professoru Cümşüd Nuriyev, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru Fuad Məmmədov, “Təfəkkür” universitetinin professoru Ənvər Qafarlı,
“Təfəkkür” universitetinin professoru Raqub Kərimov və başqaları Ulu öndərin dövlət və xalq qarşısındakı xidmətlərindən, qəbul etdiyi ayrı-ayrı islahatların uğurlu nəticələrindən danışaraq
göstərdilər ki, Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərliyə başladığı
ilk gündən Azərbaycanda ictiami-siyasi sabitliyin təmin
edilməsinə, iqtisadiyyatın tənəzzülünün qarşısının alınmasına və
makroiqtisadi inkişafa nail olmaq, Azərbaycanın iqtisadiyyatını,
elmini, mədəniyyətini, səhiyyəsini yüksəltmək üçün bir sıra
islahatlar apardı. Heydər Əliyev “Əsrin müqaviləsi” kimi misli
görünməmiş bir müqaviləni reallığa çevirdi.
Konfransda göstərildi ki, Heydər Əliyevin böyüklüyü və
dahiliyi onda idiki, o qəbul etdiyi qərarların və islahatların icrasına şəxsən özü nəzarət edirdi. Konfransda Ümummilli liderin
fəaliyyəti nəticəsində İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi
üçün münbit şəraitin yaradılması, milli iqtisadiyyatımızın bazar

münasibətləri əsasında inkişafına qanuni təminatın verilməsi, neft müqavilələrinin imzalanması, xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına
cəlb edilməsi, ölkəmizin beynəlxalq əhəmiyyətli strateji-iqtisadi layihələrə qoşulması, dünyanın qabaqcıl dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi və ən əsasıda ölkənin daxili imkanlarının araşdırılıb istifadəyə verilməsi və sair məsələlər haqqında ətraflı danışıldı.
Konfransda dinlənilən məruzə və məqalələrdə əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş islahatları uğurla və həmdə yeni, müasir
tələblərə uyğun həyata keçirməklə Azərbaycanın dünya birliyində özünəlayiq yer tutmasında, daxili sabitliyə və davamlı inkişafa nail
olmasında, öz müstəqil siyasəti olan demokratik bir ölkəyə çevrilməsində Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısı, son 15 ildə
Azərbaycanın görünməmiş uğurlarının ilhamçısı və təşkilatçısı İlham Əliyevin xidmətləri xüsusi vurğulandı.
Tədbirdə Nərimanov rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İradə Mahmudova, YAP-nın Nərimanov rayon təşkilatının sədri
Təmraz Tağıyev və Nərimanov rayon Gənclər və İdman idarəsinin rəisi Nəcəf Novruzov iştirak etmişlər.
Tədbirin sonunda Nərimanov rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İradə xanım Mahmudova Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 95illiyi münasibətilə və Nərimanov rayonunun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etdiyinə görə Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür”
Universitetinin kollektivinin təltif olunduğu İcra hakimiyyətinin Fəxri Fərmanını Universitetin rektoruna təqdim etdi.

