Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetində Heydər
Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş
tədbir keçirildi.
Dekabrın 11-də Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” universitetinin akt zalında
Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar universitetin
professor-müəllim heyətinin və tələbə kollektivinin iştirakı ilə anım mərasimi
keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə universitetin rektoru, professor Rahim Hüseynov açdı.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndi. Ulu öndərin əziz xatirəsi 1
dəqiqəlik sükutla yad edildi.
Professor Rahim Hüseynov Ulu öndərin tarixi şəxsiyyət kimi dünyada
tanınmasından danışaraq dediki, tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, onun adı və əməlləri
dünya durduqca yaşayacaq, gələcək nəsillərə örnək olmaqla, onların yolunda əbədi
məşələ çevriləcəkdir. Adı bəşər tarixinə qızıl həriflərlə yazılmış Azərbaycan
Xalqının böyük oğlu Heydər Əliyev də məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Hələ sağlığında
canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyevin uzaqgörən xidmətlərindən danışan rektor,
öz parlaq siyasi zəkası və istedadı ilə yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini
yaratdığını və gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirdiyini dedi.
Heydər Əliyevin dünya şöhrətli siyasətçi, zəmanəmizin ən böyük şəxsiyyəti
olduğunu vurğulayan professor Rahim Hüseynov Heydər Əliyevin dönməz əqidəyə
və tarixi uzaqgörənliyə malik şəxsiyyət kimi müasir Azərbaycanın müstəqilliyinin
qorunması sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərindən danışdı.
Onunla birlikdə işlədiyi illəri, yenicə müstəqillik qazanmış ölkəmizin
qarşılaşdığı problemləri xatırlayan R.Hüseynov dedi ki, Heydər Əliyevin ikinci dəfə
Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışı ölkədə hərc-mərcliyə, dövlət çevrilişi cəhdlərinə son
qoydu. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini və millətini zamanın ən çətin
sınaqlarından məharətlə çıxararaq ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədənimənəvi tərəqqisinə nail oldu. Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu. Ölkəmizin
bugünkü inkişafı üçün şərait yaratdı.
Ölkəyə rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsindən
xilas etməklə, sözün əsl mənasında, böyük xilaskarlıq missiyasını həyata keçirmiş
Heydər Əliyevin ən böyük tarixi missiyalarından biri də özünün etibarlı siyasi varisini
müəyyənləşdirməsi və qurucusu olduğu müasir Azərbaycanı İlham Əliyev kimi dünya
şöhrətli siyasi xadimə əmanət etməsi oldu.
Tədbirdə çıxış edənlər Heydər Əliyevin adının hər bir azərbaycanlının qəlbində
sadəliyi, səmimiyyəti, alicənablığı, vətənpərvərliyi və bir çox digər insani
keyfiyyətləri ilə qaldığını dedilər.
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, dövlətçilik təcrübəsinin ən çətin
zamanlarda böyük nəticələr verdiyindən danışan natiqlər Ulu öndərin ideyalarının bu

gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni dövrün tələblərinə uyğun
həyata keçirildiyini dedilər.
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