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Azərbaycanın dövlət atributları 
və Lənkəranın simvolunu əks etdirən 
fotostendlərlə bəzədilmiş parkda 
“Cənnət görmək istəyən Lənkərana 
gəlsin”, “Gözəlliyi damla-damla 
topladıq”, “Çayımızın dadı var”, 
“Süfrələrin bəzəyi - Lənkəranın dü-
yüsü”, “Sitrus bağlarının möcüzəsi”, 
“Qonaq evin ruzi-bərəkətini artırar”, 
“Lənkəran şirnisi - ağız dadımız” və 
digər pavilyonlar quraşdırılmışdı. 
Bərli-bəzəkli vitrinlərdə Lənkəranda 
istehsal olunan çay, çəltik, sitrus 
meyvələri, digər növ ərzaq və sənaye 
məhsulları sərgilənmişdi. Rayonda 
fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət müəssisələrinin, digər 
idarə və təşkilatların qazandıqları 

uğurları əks etdirən eksponatlar da 
maraq doğururdu. 

Festivalda dövlət və hökumət 
nümayəndələri, Milli Məclisin 
deputatları, Kənd Təsərrüfatı və 
Mədəniyyət nazirliklərinin, ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən diplomatik korpu-
sun, “Regional İnkişaf”ın təmsilçiləri, 
elm və mədəniyyət xadimləri, şəhər 
sakinləri, yerli və xarici turistlər işti-
rak edirdilər.

Parkın giriş hissəsində, simvolik 
Qala Darvazasının önündə festivalın 
açılış mərasimi keçirildi. Əvvəlcə 
iştirakçılar ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri 
düzərək xatirəsini ehtiramla yad 
etdilər.

Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov 
festivalı açıq elan edərək qonaqları 
və iştirakçıları salamladı, əvvəlki 
festivaldan ötən bir il ərzində rayonda 
çayçılıq, çəltikçilik və sitrusçuluq 
sahəsində qazanılmış uğurlardan 
danışdı. Sonra məktəblilər qonaqları 
müxtəlif dillərdə salamladılar.

Festival iştirakçıları parkın 
ərazisində quraşdırılmış çadır-pa-
vilyonlarda, 100-ə yaxın stend və 

sərgi tumbasında çay, çəltik, sitrus 
meyvələrindən hazırlanmış müxtəlif 
kompozisiyalarla, milli mətbəx, el 
sənətkarlığı nümunələri ilə tanış 
oldular. Yerli müəssisələr, fermer 
təsərrüfatları, turizm obyektləri 
tərəfindən iştirakçılar üçün təbii 
samovar çayı hazırlanmış, masa-
lara müxtəlif şirniyyatlar, çərəzlər 
düzülmüşdü. Ötən əsrin 70-ci illərində 
ölkə üzrə ilk dəfə məhz Lənkəranda 
təşkil olunmuş “Məhsul bayramı”nda 
olduğu kimi, hər tərəfdə qələbəlik, 
canlanma duyulurdu. 

Dostlarla bərabər ətirli Lənkəran 
çayından içə-içə söhbət etdik. Xa-
tırlandı ki, alimlərin araşdırmalarına 

görə, əsas hissəsi Lənkəran iqtisadi 
rayonunun payına düşməklə ölkədə 21 
min hektara yaxın ərazinin təbii iqlim 
şəraiti çay bitkisinin becərilməsinə im-
kan verir. 2002-ci ildə Azərbaycanda 
çayçılıq haqqında qanun qəbul edilib. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 
bu qanunla çayçılığın təşkilinin, çay 
istehsalının, emalının və dövriyyəsinin 
tənzimlənməsinin, habelə çay 
məhsullarının keyfiyyətinin təmin 
edilməsinin hüquqi əsasları müəyyən 
edilib. Sonrakı illərdə çayçılı-

ğın inkişafına marağın artırılması 
istiqamətində önəmli addımlar atılıb. 
Görülən tədbirlər sayəsində 2017-ci 
ildə çay plantasiyalarının sahəsi 2010-
cu illə müqayisədə 2 dəfə artaraq 
1114,3 hektara, məhsul istehsalı isə 
42,2 faiz artaraq 775,2 tona çatdırılıb. 
Ölkə rəhbərinin 2017-ci il sentyab-
rın 12-də imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında sitrus meyvələri, 
çay və çəltik istehsalının inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamına uyğun olaraq hazırlanmış 
onillik çayçılıq proqramı sayəsində 
sahənin inkişafına dövlət dəstəyi 
gücləndirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev 
2017-ci ilin sentyabrında 
Lənkəranda çay, çəltik və 
sitrus meyvələri istehsalının 
inkişafı məsələlərinə dair 
respublika müşavirəsində 
nitqində bildirmişdir ki, ha-
zırda ölkəmizdə min hektarda 
çay plantasiyaları əkilib. Bu, 
əlbəttə ki, əvvəlki dövrlə 
müqayisədə çox aşağıdır. An-
caq çay plantasiyaları tədricən 
bərpa edilir. Dövlət Proqramı-
nın icrası nəticəsində 2027-ci 
ilədək əkin sahələrinin 3000 
hektara, yaşıl çay yarpağı 

yığımının 8,5 min tona çatdırılması 
nəzərdə tutulur. 

Təkcə “Yaşıl çay” fermer 
təsərrüfatının göstəricilərinə diqqət 
edəndə ayın görmək olur ki, proq-
ramda nəzərdə tutulan göstəricilərin 
əldə olunması üçün xeyli işlər 
görülmüşdür.Festivalda da ən böyük 
stendlə təmsil olunan və 2006-cı 
ildə yaradılan fermer təsərrüfatının 
hazırda 150 hektardan çox çay sahəsi 
var. Təsərrüfatın rəhbəri, bütün 
Lənkəranda işgüzarlığı və çayçılı-
ğın dirçəldilməsinə sonsuz həvəsi 

ilə seçilən Araz Yağubov görülən 
işlər barədə məlumat verərək bildirdi 
ki, təsərrüfatdakı çay sahələrinin 70 
hektarı çay plantasiyasıdır və hazırda 
onun 50 hektarından məhsul yığılır. 
Hər il müasir üsulla plantasiyalar 
salınır. Məqsəd çay plantasiyalarının 
sahəsini 120 hektara çatdırmaqdır.

Təsərrüfatın nəzdində müasir 
çay emalı və çəkici-bükücü fabriki 
fəaliyyət göstərir. Ekoloji cəhətdən 
təmiz çay məhsulları ilə tanınan 
təsərrüfatda hazırda 32 adda müxtəlif 
növ keyfiyyətli çay məhsulları istehsal 
olunur. Təkcə 2019-cu ildə 9 adda 
yeni çay məhsulı istehsal olunub. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi, Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin yubileyi, Lənkəran şəhərinin 
qardaşlaşdığı ABŞ-nın Monterrey 
şəhərinə həsr edilmiş çaylar festi-
val iştirakçıları tərəfindən də böyük 
maraqla qarşılanıb. Yeri gəlmişkən 
“Monterrey çayı”nın ABŞ-ın eyni adlı 
şəhərində təqdimatı da olub. Həmçinin 
“Al çay”, “Dost çayı”, “Tuba çay” və 
digər çaylar bu gün alıcılar tərəfindən 
həvəslə qarşılanıb.

Festival iştirakçılarına rayonun 
ən bacarıqlı və təcrübəli aşpazla-
rının “Haşimi”, “Sədri”, “Apollo” 
“Campo”, “Akulə” və sair kimi 
yüksək keyfiyyətli düyü sortlarından 
bişirdikləri 50 növdən çox plov, eyni 
zamanda cənub mətbəxinin məşhur 
ləvəngisi ilə hazırlanmış löyün-löyün 
xörəklər, çeşid- çeşid kabablar təqdim 
olundu. Qonaqlar həmçinin çöl quşla-
rından hazırlanmış çölmək kabablarını 
da “bəh-bəh”lə daddılar.

Mütəxəssislər çəltiklə bağlı söhbət 
zamanı bildirdilər ki, bu sahə üzrə 
2018-2025-ci illəri əhatə edən Dövlət 
Proqramı var. Azərbaycanda çəltik 
bitkisi qədimdən becərilir. Lakin 
tərəvəzçiliyin inkişafı səbəbindən bir 
ara bu sahə unudulmuşdu. Yaxşı ki, 
müstəqillik dövründə çəltik əkinləri 
yenidən artırılmağa başladı. Hazır-
da ölkə üzrə çəltik əkini sahələri 5 
min hektardan çoxdur, 12 rayonda 
çəltikçilik inkişaf etdirilir. Təkcə 
Lənkəranda bu il çəltik sahələri 1000 
hektara çatdırılmışdır. Məhsulun 
emalı üçün sayca 3-cü olan müasir 
tipli çəltik zavodu artıq istifadəyə 
verilmişdir. Ölkə üzrə 2025-ci ildə 
orta məhsuldarlıq 40 sentner olmaqla 
çəltik əkini sahələri 10 min hektara, 
istehsalın həcmi 40 min tona çatdırı-
lacaq. 

Aqronom Fərman Abdullayevin 
sözlərinə görə, hazırda əkin sahəsini 

160 hektara çatdıran təsərrüfatda üç 
sortdan - “Haşimi”, “Sədri” və “Apol-
lo” sortlarından istifadə olunur. 

–Möhtərəm Prezidentimizin 
ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalının inkişafına yönəlmiş 
addımları bizi çox sevindirir. Hələ 
inişil sentyabrın 3-də Lənkəranda çay, 
çəltik və sitrus meyvələri istehsalı-
nın inkişafı məsələlərinə dair res-
publika müşavirəsində cənab İlham 
Əliyev bizə hər vasitə ilə köməklik 
göstərilməsi məsələsini önə çəkmişdir. 
Həmin ilin dekabrında isə rayonu-
muzda ilk dəfə olaraq “Çay, çəltik və 
sitrus festivalı” təşkil olunmuşdur. 

Artıq həmin festivalın keçirilməsinin 
ənənəvi hal alması fərəh doğurur. İndi, 
budur, 3-cü festivala toplaşmışıq. Biz 
yaradılan münbit şəraitdən lazımın-
ca bəhrələnirik. Təsərrüfatımızda 
məhsuldarlıq hektardan 45-75 sentner 
təşkil edir. İstehsal olunan çəltik emal 
edildikdən sonra 1, 3, 5, 25 kiloqram-
lıq qablaşdırmada bazara çıxarılır. 
Hazır məhsulun satışı hələlik daxili 
bazarda həyata keçirilir. “Lənkəran 
düyüsü” adı ilə topdansatış qaydasın-
da sort keyfiyyətinə uyğun olaraq mü-
nasib qiymətlərə təklif olunur. Alıcılıq 
qabiliyyəti də yüksəkdir...

Festivalda sitrus meyvələrinə də 
maraq böyük idi. Bu sahə üzrə də 
2025-ci ilədək Dövlət Proqramı qəbul 
ediləndən sonra analoji meyvəçiliyə 
camaatın meyli artıb. Başlıca hədəf 
əhalinin sitrus meyvələrinə tələbatını 
daha dolğun ödəmək, bu məhsulların 
ixracını artırmaq və kənd əhalisinin 
məşğulluq səviyyəsinin, habelə maddi 
rifahının yüksəldilməsinə əlverişli 
şərait yaratmaqdır. Cənub bölgəsində 
sitrus meyvələrinin becərilməsi üçün 
zəruri olan təbii iqlim şəraiti var. 
Dövlət qayğısı da bir yandan sahənin 

inkişafına təkan verir. Yaxın 4-5 ildə 
ölkəmizdə sitrus meyvələri istehsalı 
həcminin 100 min tona çatdırılması 
nəzərdə tutulur. 

Kənd təsərrüfatı üzrə 
mütəxəssis Natiq Quliyev rayonda 
bu sahənin təşəkkülü və inkişafı 
barədə məlumat verdi:

-Çay, çəltik və sitrusçuluğa geniş 
meydan verilməsi fərəh doğuran hal-
dır. Cənab İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, əmtəəlik xüsusiyyətlərinə 
malik olan bu sahələrin inkişafı 
reallaşmaqdadır. Bu gün ölkədə bol 
sitrus meyvələri, o cümlədən limon 
yetişdirilir. Sitrusçuluq bizim rayonda 

22 ildir ki, genişləndirilir. 1997-ci ildə 
sitrus bağlarımız 1154 hektara çatdırı-
lıb, 6616 ton məhsul yığılıb. 2018-ci 
ildə isə 1374 hektarlıq sitrus bağların-
dan 15 495 ton meyvə toplanıb. Bu 
ilki məhsul daha boldur.

Festivalda “Hallabong” növlü 
sitrus bitkiləri də diqqət çəkirdi. Bu 
bitki bir neçə il əvvəl Cənubi Koreya-
dan gətirilərək rayonun Sütəmurdov 

kəndi ərazisindəki 15 hektar sahədə 
əkilib. O vaxt Prezident İlham Əliyev 
Lənkərana səfəri çərçivəsində bu 
bağlara da baş çəkib. Perspektivdə 
təsərrüfatı genişləndirərək 500 hektara 
çatdırmaq nəzərdə tutulur. Becərilən 
məhsuldar “Shiranuhi” və “Kanpei” 
meyvələri yüksək dad keyfiyyətlərinə 
malikdir. Bu növlərin məhsuldarlığı 
hektarda orta hesabla 35-45 tona çatır 
ki, bu da yerli növlərdən 2-3 dəfə 
çoxdur. İstehsal olunmuş meyvələrdən 
təzə halda və qida, qənnadı, kosmetik, 
ətriyyat və digər sənaye sahələrində, 

həmçinin şirə istehsalında və 
şərabçılıqda istifadə ediləcək. 

“Fruit Garden” şirkəti isə Separadi 
kəndi ərazisində istifadəsiz qalmış 
torpaq sahəsində ümumi həcmi 7,7 
milyon manat olan layihə çərçivəsində 
limon, mandarin və greypfrut 
bitkilərindən ibarət sitrus plantasiyası 
salıb. Rayon rəhbərliyi iş adamları-
nın təşəbbüslərini dəstəkləyib və hər 
vasitə ilə onlara köməklik göstərib. 
Artıq 150 hektara çatan torpaq 
sahəsində əkinlər yaxşı məhsul verir...

Festivalda bədii özfəaliyyət 
kollektivləri ədəbi-bədii kompozisi-
yalarla çıxış etdilər, rəngarəng musiqi 
nömrələri ifa olundu, gənclərin və 
idmançıların iştirakı ilə intellektual-
əyləncəli proqramlar göstərildi. Festi-
val hər kəsdə xoş təəssürat yaratdı. 

Lənkəranlı jurnalist 
həmkarımız Esmira İsmayılova: 

-Ta qədimlərdən payıza bolluq-
bərəkət fəsli deyilib, toy-düyün 
mağarları bu fəsildə qurulub, bayram 
yığnaqları ilin bu çağına salınıb. 
Ruzinin bol olduğu bu bərəkətli 
fəslin Lənkəranda öz gözəlliyi var. 
Mübaliğəsiz deyirəm, payız dünya-
nın heç yerində Lənkərandakı kimi 
füsunkar, ecazkar deyil. Özünüz də bu 
gözəlliyə şahid olub bizimlə bərabər 
ürəkdolusu sevindiniz. Lənkəranlılar 
diyarın minbir çeşidli nemətlərini pay-
laşdılar. Cənub qonaqpərvərliyi, isti-
qanlılığı ifadəsi boş yerə deyilməyib 
ki? İnanıram ki, bu bazar günü yolunu 
bizim cənnətməkan Lənkərandan 
salanlar buna görə peşman olmadılar. 
Payızın qızılı-kəhrəbalı ahəngini, 
təbiətin rənglər harmoniyasının 

sehrini gördülər, özəl, unudulmaz bir 
bayrama şahidlik etdilər. 

 Şair Ağamir Cavad: 
-Bizim bu gözəl diyarımız təmiz 

havası, gözəl meyvə-tərəvəzi, bir də 
adamların bir-birinə saf münasibəti 
ilə seçilir. Artıq 3-cü dəfədir ki, bu 
cür festivalın şahidi oluruq. Burada 
ömrümüzün gözəl bir payız nağı-
lını yaşayırııq. Bu festival bir növ 
Azərbaycanımızın, Lənkəranımızın 
dünyaya səs salması, reklam olunma-
sı deməkdir. Var olsun təşkilatçılar, 
möhtəşəm tədbirin zəhmətinə qatla-
şanlar! 

Festivalda rayonun bədii 
özfəaliyyət kollektivləri maraqlı 
proqramla çıxış etdilər, gənclərin və 
idmançıların iştirakı ilə intellektual-
əyləncəli proqramlar təqdim olundu. 

Bəli, həmin gün Lənkəranda 
bağlarının barını sərgiləyən torpaq 
adamları sanki bir “Bərəkət simfo-
niyası” ifa elədilər. Zəhmətin zəfər 
musiqisinin sədaları zövqləri oxşadı.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Lənkəran: Bolluq festivalı,  
ruzi-bərəkət bayramı

Noyabrın 24-də 
Lənkəran Şəhər 
İcra Hakimiyyəti 

və “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “III Çay, 
Çəltik, Sitrus Festivalı” 
böyük uğurla keçirildi. 
Festival səhər saatlarında 
şəhərin mərkəzindəki 
Heydər Əliyev xatirə 
parkında başlayaraq 
günboyu davam etdi. 
Tədbirin təşkilatçıları 
qonaqlara, iştirakçılara 
maraqlı,rəngarəng 
bayram tədbiri təqdim 
etdilər. 

Müxtəlif tarixi dövrlərdə rejimin 
basqılarına baxmayaraq, Bakı Dövlət 
Universiteti daim azərbaycançılıq 
məfkurəsinə sadiqlik nümayiş 
etdirərək, ölkədə ali təhsil sisteminin 
qurulmasında, elmi-tədqiqatların son 
texnologiyalarının tətbiqi ilə müasir 
standartlara uyğun aparılmasında və 
ümumən milli özünüdərk prosesinin 
sürətləndirilməsində böyük xidmətlər 
göstərmişdir.

Hazırda Bakı Dövlət Univer-
siteti Azərbaycanın milli intellek-
tual elitasının fəaliyyət göstərdiyi 
möhtəşəm mərkəzlərdən birinə çev-
rilmiş, burada çox güclü intellektual 
potensial cəmləşmişdir. Universitet 
yarandığı gündən bu elm və təhsil 
ocağından ölkəmizin və dünyanın 
tarixinə düşən yüzlərlə alim və 
maarfçi, dövlət, xadimi, geniş şöhrət 
qazanmış incəsənət və mədəniyyət 
nümayəndələri, yazıçı və şairlər 
pərvazlanmışdır.

Universitetin 100 illiyinin dövlət 
səviyyəsində qeyd edilməsi barədə 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən hələ bir il əvvəl 
müvafiq sərəncam imzalanmışdır. Bu, 
dövlətimizin başçısının Bakı Dövlət 

Universitetinə çox yüksək dəyər 
verdiyini göstərir. 

Bu ali təhsil ocağının yüz 
illik fəaliyyətinə nəzər salanda 
aydın olur ki, universitet audi-
toriyaları təkcə elm öyrətmək, 
maarifləndirmək, mütəxəssis 
hazırlamaqla məhdudlaşmayıb, 
həm də belə bir müqəddəs məbəddə 
insan, vətəndaş tərbiyə edilmişdir. 
Başqa sözlə, burada milli dəyərlər 
yaradılmış, elmə, peşə biliklərinə, 
yüksək mənəvi prinsiplərə sev-
gi və vətəndaş məsuliyyəti 
aşılanmaqla yeni tip şəxsiyyət 
 formalaşdırılmışdır.

Adətən deyirlər ki, yubileyi tarixə 
köçən illər deyil, bu illərin zaman 
müstəvisində qazanılan uğurları 
rövnəqləndirir. Hazırda Bakı Dövlət 
Universiteti ona xas olan bütün 
keyfiyyətləri -- humanitar, iqtisadi, 
təbiət elmləri sahəsində ixtisasların 
geniş spektrı, müasir tədris texnolo-
giyaları, innovasiyalı tədris proqram-
larının tətbiqi, fundamental elmlərin 
sürətli inkişafı, beynəlxalq tədris və 
elmi ictimaiyyətə inteqrasiyası ilə 
müasir elm və təhsil mərkəzi kimi 
fəaliyyət göstərir. 

Burada nəinki Azərbaycan, 
bütövlükdə dünya elminə sanbal-
lı töhfələr verən nüfuzlu alimlər, 
elm adamları yetişmişdir. Onlar öz 
əsərləri, yenilikləri və ixtiraları ilə 
elmə şan-şöhrət gətirmişlər.

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Bakı 
Dövlət Universitetində böyük işlərin 
görüldüyünü qeyd etməklə yanaşı, 
bu ali təhsil ocağının xalqın taleyində 

oynadığı rolu və onun gələcəkdə də 
digər təhsil müəssisələrinə nümunə 
olacağına əminliyini bildirdi: “Tam 
əsasla demək olar ki, respublikamızın 
digər ali məktəbləri də Azərbaycanın 
ilk ali məktəbi ilə qohumdur. 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
yetişdirmələri sovet Azərbaycanının 
12 ali məktəbinin hamısında səmərəli 
elmi-tədqiqat işi aparırlar.

Azərbaycan Universitetinin 
tarixi xidməti bir də bundadır ki, o, 
Azərbaycanın xalq təsərrüfatı, elm 
və mədəniyyəti üçün yüksək ixtisaslı 
mütəxxəsislərin böyük bir dəstəsini 
hazırlamışdır.” 

Dahi öndərin Azərbaycanda 
hakimiyyətinin ilk dövründə Bakı 
Dövlət Universiteti tədris prosesi-
nin təşkili, elm–tədqiqat işlərinin 
səviyyəsi, professor – müəllim 
heyətinin tərkibinə görə respublika 
ali məktəblərinin həqiqi bayraqdarına 
çevrilmiş, təhsil ocağının mənəvi 
mühiti saflaşmışdır. 

Ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin o zaman “Literaturnaya 
qazeta”da dərc edilmiş məşhur 
müsahibəsinin sərlövhəsindəki 
“Qoy, ədalət zəfər çalsın!” aforizmi 
Azərbaycan ictimaiyyətinin qabaqcıl 
nümayəndələri, məmur heyətinin 
böyük bir qismi üçün, o cümlədən, 
Bakı Dövlət Universitetinin kol-
lektivi üçün mənəvi-əxlaqi prinsipə 

çevrilmişdir. Universitet ictimaiyyəti 
arasındakı yüksək nüfuzuna görə, 
həmin dövrdə Sovet İttifaqının 
qabaqcıl ali təhsil məktəblərinə 
göndərilən azərbaycanlı gənclərin 
seçilməsi üçün, necə deyərlər, baş 
qərargaha çevrilmişdir. 

Həmin illərdə universitet dahi 
şəxsiyyətin siyasi kursuna və 
idarəçilik prinsiplərinə ciddi əməl 
edilməsi sayəsində keyfiyyətli kadr 
hazırlığı, qəbul imtahanlarında 
neqativ halların aradan qaldırılması, 
dünyanın qabaqcıl universitetlərilə 
qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsi 
tədbirləri ilə böyük uğurlara imza 
atmışdır. Tədrisin yüksək səviyyəsi 
və tədqiqatçıların gənc nəslinin 
yetişdirilməsindəki nailiyyətləri Bakı 
Dövlət Universitetinə xarici ölkələrdə 
böyük maraq oyatmışdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
1993-cü ilin iyun ayında hakimiyyətə 
qayıdışından sonra Bakı Dövlət 
Universitetində yenidən canlanma 

başladı. Təhsilə, inkişafa, siviliza-
siyaya xüsusi önəm verən ümum-
milli lider öz doğma ocağı saydığı 
universitetə xüsusi qayğı ilə yana-
şırdı. Məhz bu diqqət nəticəsində 
ali təhsil müəssisəsində ilahiyyat, 
beynəlxalq hüquq və beynəlxalq 
münasibətlər fakültələri kimi 
yeni ixtisaslar açıldı. Beynəlxalq 
Universitetlər Assosiasiyasının üzvü 

olan Bakı Dövlət Universiteti öz 
əlaqələrini daha da genişləndirdi. 

Bir çox görüşlərində “Mən fəxr 
edirəm ki, Bakı Dövlət Universiteti-
nin məzunuyam” söyləyən və bununla 
qürur hissi keçirdiyini vurğulayan 
Heydər Əliyev həmişə bu təhsil 
ocağının ölkənin ali məktəblərinin 
bayraqdarı-flaqmanı saymış və onu 
hər yerdə nümunə göstərmişdir: 
“Azərbaycan elmi dünyanın qabaqcıl 
elmləri sırasındadır. Onun inkişafında 
Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyəti 
əvəzsizdir. Bakı Dövlət Universiteti 
yarandığı gündən Azərbaycanda elmi 
inkişaf etdirən mərkəzə çevrilmişdir. 
Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda 
yaranmış elmi-tədqiqat institutla-
rının əksəriyyəti, elmi ocaqların 
hamısı öz başlanğıcını Bakı Dövlət 
Universitetindən götürmüşdür” .

Dövlətimizin başçısı cənab İlham 
Əliyev də prezidentlik fəaliyyətinin 
bütün mərhələlərində Bakı Dövlət 
Universitetinin inkişafını diqqətdə 

saxlamış, bu ali təhsil ocağına qay-
ğısını əsirgəməmiş, 90 illik yubiley 
təntənəsində universitetin xalqımı-
zın tarixindəki yerinə və göstərdiyi 
xidmətlərə belə dəyər vermişdir: 
“Bakı Dövlət Universitetinin çox 
gözəl və böyük tarixi vardır, 1919-
cu ildə təsis edilmiş universitet 90 il 
ərzində Azərbaycanın hərtərəfli inki-
şafında çox mühüm rol oynamışdır. 
Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan 
müstəqilliyini əldə edəndən bir il son-
ra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
parlamenti tərəfindən təsis edilmişdir. 
Bu, çox düşünülmüş və uzaqgörən 
bir addım idi. O vaxt ölkəmiz çox 
gənc idi. Bakı Dövlət Universiteti 
Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanda 
təhsilin inkişafı, elmi potensialın 
gücləndirilməsi üçün çox mühüm rol 
oynamışdır. Bu rol bu gün də davam 
edir. Çox sevindirici haldır ki, Bakı 
Dövlət Universiteti bütün illər ərzində 
Azərbaycanda təhsil sahəsində öz 
aparıcı rolunu qoruyub saxlaya 

bilmişdir və bu gün bu rol daha da 
güclənir”.

Universitetin tarixinin, xüsusilə 
son illəri göstərir ki, zamanın qarşıya 
qoyduğu çağırışlara cavab vermək 
üçün bu ali təhsil ocağında hazırda yeni 
kombinasiya modelləri və strategiyalar 
işlənib hazırlanır, tərbiyə müəssisəsi 
özünün daxili mədəniyyətini dəyişir və 
xarici missiyasını yeniləyir. 

Universitet hazırda klassik 
ənənələri müasir tələblərə uyğunlaş-
dıraraq, yalnız bilikli kadrlar hazırla-
maqla vəzifəsini bitmiş hesab etmir, 
həm də başqa mədəniyyətləri, müasir 
məişətin spesifikasını, təbiətin maraq-
larını dərk edən insan yetişdirir. Bu 
da Azərbaycanda əsrlərin ənənəsinə 
çevrilən və müasir dünyamızın 
daha çox ehtiyacı olan multikultu-
ral dəyərlərin cəmiyyətdə daha da 
möhkəmlənməsinə xidmət edir.

Günel MƏLIKLI, 
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan 
xalqının milli sərvəti və iftixarıdır

Vaxtın, zamanın zərurəti, diktəsi olan Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 il bundan əvvəl yaradılması həm milli 
özünüdərkin, özünütəsdiqin intişar tapması, həm də gənc bir 
dövlətin “vardır millətimin imzası imzalar içində” deməsi 
idi. Həmin dövrün ictimai-siyasi mürəkkəbliyi, beynəlxalq 
vəziyyətin gərginliyi də nəzərə alınsa, 23 ay yaşamış milli-
demokratik respublikamızın taleyüklü məsələlərin həllində 
necə çevik hərəkət etdiyinin şahidi olarıq.
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