
Əhəd Abıyev  -  

Əməli ilə ucalmış insanların  

günəş parıltısıdır İqtisad Universiteti.  

 

Azərbaycanda bu gün təhsilin gündən-günə inkişaf etdiyi göz qabağındadır. 

Çünki heç nə öz-özünə yaranmır və inkişaf etmir. Məhz buna görə Prezidentimiz 

cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident  Mehriban xanım Əliyevaya 

minnətdar olmalıyıq. Son illər ərzində deyərdim ki, respublikanın bütün ali 

məktəblərində təmir-tikinti işləri aparılıb və yeni  universitetlər binaları tikilib. Bu 

günkü müasir ali təhsil ocaqlarından birinə bariz nümunə olaraq UNEC-i göstərə 

bilərəm. Səmimi deyə bilərəm professor Ədalət Muradov UNEC-ə rektor təyin 

olunandan sonra onun rəhbərliyi ilə bu universitetdə köklü islahatlar həyata 

keçirərək uğurlu nəticələrə imza atmışdır.    

Məzunu olduğum universitet bu gün ölkənin nüfuzlu ali məktəbinə çevrilib. 

Mətbuatda, televiziyada UNEC-in uğurlarını böyük qürurla izləyirəm. Çox 

sevindirici haldır UNEC-in tələbələrinin yüksək təhsil alması, peşəkar müəllim 

kollektivinin mütəxəssis kadr kimi tələbələrin yetişməsi üçün hər cür şəraitli  

bazası var.  

Bizim oxuduğumuz dövrdən fərqli olaraq indi daha asan iş tapmaq və karyera 

qurmaq imkanları mövcuddur. Mən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

iqtisadiyyat və planlaşdırma fakultəsini bitirmişəm. Karyeramın necə başlayacağını 

ağlıma belə gətirməzdim. 1979-cu ildən başlayaraq müxtəlif müəssisə və 

təşkilatlarda rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. İqtisadi biliklərim bu vəzifələrdə mənə 

əlavə üstünlük yaradırdı. Çünki iqtisadiyyat, mühasibatlıq və maliyyə hər bir 

müəssisənin sütun dirəyidir. Mən üç çağırış Milli Məclisdəki  deputat kimi 

fəaliyyətimdə iqtisadi biliklərdən istifadə etməklə daha yaxşı nəticələr əldə 

etdiyimi düşünürəm. Hazırda Daşkəsən rayonunda İcra Hakimiyyətinin Başçısı 

vəzifəsində 10 ildir çalışıram. Məncə qazandığım nailiyyətlərin əsasında ən böyük  

pay universitet  təhsilimdə əldə etdiklərimdir.  

Bu gün müəllimlərimin demək olar ki, hamısını xatırlayıram, özü də xoş 

arzularla. Ölkəmizi, cəmiyyətimizi təqdirəlayiq inkişafa, uğurlu gələcəyə apara 

biləcək tələbələrə tövsiyəm odur ki, oxuduqları dövrdə çalışıb daha çox bilik 

bazasını qazansınlar və gələcək hədəflərini universitetdə oxuduqları illərdə dəqiq 

müəyyənləşdirsinlər. Mütləq gec-tez bəhrəsini görəcəklər. 

Bəli, tələbəlik, universitet illəri səs-küylü bir dağ çayıdır. Axıb gedən çaylar 

geri dönmədiyi kimi, günlər, aylar, illər də geri dönmür. Müəllimlərimizin 

idrakının günəş parıltısı tələbələrin uğurlu həyat yoluna əbədi işiq saçsın.  

Tanrı özü belə xeyirxah müəllimlərimizi, vətənpərvər tələbələrimizi qorusun. 
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