“Təfəkkür” universitetində Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirildi.
Dekabrın 11-də “Təfəkkür” Universitetinin Heydər
Əliyev güşəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə universitetin rektoru, professor
Rahim Hüseynov açdı. Ulu öndərin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Professor Rahim Hüseynov hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətlərindən danışdı. Öz parlaq siyasi zəkası
və istedadı ilə yeni Azərbaycanı, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratdığını və gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirdiyini dedi. Heydər
Əliyevin müdrik siyasətə, dönməz əqidəyə və tarixi uzaqgörənliyə malik şəxsiyyət kimi müasir Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunması
sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərindən danışdı. O qeyd etdi ki, 1993-cü ilin iyun ayında xalqın tələbi ilə Azərbaycana yenidən hakimiyyətə gələn
ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi iradəsi, yüksək idarəçilik təcrübəsi, həm də Beynəlxaq aləmdəki nüfuzu sayəsində ölkədəki xaos,
anarxiya, cəmiyyətdə hökm sürən iqtisadi-siyasi və mənəvi-psixoloji gərginlik, ölkə daxilindəki hərc-mərcilik aradan qaldırıldı. Dünyanın
tanınmış siyasi xadimlərinin ona olan böyük inamı sayəsində Azərbaycanla bir sıra siyasi-iqtisadi müqavilələr bağlandı. Azərbaycanın səsi ən
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların kürsüsündən gəldi.
Müstəqilliyin əvəzsiz nemət olduğunu böyük qürur
hissi ilə bəyan edən ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etdi.
Tədbirdə çıxış edən universitetin professoru, siyasi elmlər doktoru Cümşüd Nuriyev, Filologiya elmləri kafedrasının müdiri, professor Ənvər Qafarlı, Tələbə Gənclər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən layihələr departamentinin sədri, Filologiya fakultəsinin II

kurs tələbəsi Şəhla Həsənova, Tələbə Gənclər Təşkilatının
sədr müavini, Filologiya fakultəsinin II kurs tələbəsi Röya
Hacıyeva və başqaları öz çıxışlarında Heydər Əliyevin
dövlət və dövlətçilik üçün, xalqın firavanlığı naminə lazım
olan bütün sahələrə həmişə xüsusi diqqət yetirdiyini, ordu
quruculuğuna, səhiyyənin və təhsilin inkişafına, yeni tibb
ocaqlarının, məktəblərin tikintisinə şəxsən nəzarət etdiyini
bildirdilər. Ölkənin və xalqın taleyində, inkişafında,
uğurlarında təhsilin əhəmiyyətini həmişə yüksək
qiymətləndirən Heydər Əliyevin harada hansı tədbirdə çıxış
edirdisə həmişə təhsilin problemlərinə toxunduğunu, xüsusi vurğuladılar.
Çıxış edənlər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
müstəqil dövlətçilik konsepsiyasını onun layiqli davamçısı
İlham Əliyevin uğurla, həm də yeni dövrün tələblərinə
uyğun və inamla davam etdirdiyindən razı qaldıqlarını
bildirdilər.

