
19 dekabr 2018-ci il, çərşənbə10

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi 
2019-cu ildə penitensiar xidmətin və Tibb Baş İdarəsinin tabe qurumlarında 

dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
1. Dezinfeksiya, dezinseksiya və deratiza-

siya işlərinin satınalınması. 
Müqavilə müddəti – 2019-cu il ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra, iri müəssisə və təşkilatlarda dezinfeksiya, 
dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılma-
sında təcrübəyə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 
(yüz) manat məbləğdə pul vəsaitini aşağı-
da göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı,Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi 16 və 18 nömrəli ünvanlarda yerləşən 
Ədliyyə  Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs: Əliyev Emin İman 
 oğlundan, telefon:493-36-32) ala bilərlər.

Təşkilat: 9 saylı Xəzinə İdarəsi 
H\h: AZ31CTRE 00000000000002478301
 VÖEN: 1700383261
Bank: DXA
Kod: 210005

VÖEN: 1401555071
M/h: AZ85NABZ 01360100000003003944
S.W.I.F.T: CTREAZ22
Büdcə təsnifatı kodu- 142340 
Büdcə səviyyə kodu-7 
ƏN Tibb Baş İdarəsi
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır). 

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidirr).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 2019-cu il 
yanvarın 22-si saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2019-cu il yanvarın 29-u saat 18.00-a 
qədər, Bakı, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 
18 nömrəli ünvanlarda yerləşən ƏN Tibb Baş 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il yanva-
rın 30-u saat 11.00-da yuxarıda göstərilən 
 ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi 
Qlobal Fondun İİV Layihəsi çərçivəsində gigiyenik paketlərin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Gigiyenik paketlərin satınalınması. 
Mallarla təchiz olunma müddəti – 2019-cu il 

ərzindədir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
Nərimanov rayonu, C.Hacıbəyli küçəsi 16 və 18 
nömrəli ünvanlarda yerləşən Ədliyyə Nazirliyi Tibb 
Baş İdarəsindən (əlaqələndiriçi şəxs-Cəfərov Şamil 
Seyfulla oğlundan, telefon: 012-567-48-86 (daxili 
21) ala bilərlər.

İştirak haqqı tələb olunmur.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır). 

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 

vergi orqanından arayış; 
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında 

vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Üstünlük Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 2019-cu il yanvarın 22-si saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2019-cu il yanvarın 29-u 
saat 18.00-a qədər, Bakı, Ceyhun Hacibəyli kücəsi 
16 və 18 nömrəli ünvanlarda yerləşən ƏN Tibb Baş 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il yanvarın 30-u 
saat 17.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Equinor” şirkəti Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara (ƏDUA) Kəşfiyyat sahəsində seysmik 
tədqiqat işlərinin operatoru olaraq Ətraf  Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 

(ƏMTQ) sənədinin layihə variantını ictimaiyyətə təqdim edir
ƏDUA üzrə ƏMTQ sənədlərinin nüsxələri ictimaiyyətin 

tanış olması üçün 17 dekabr 2018-ci il tarixdən etibarən 
aşağıdakı ünvanlarda yerləşdirilib:

• “Equinor” şirkətinin Bakı ofisinin qəbul şöbəsi. 
Ü.Hacıbəyli küç., 62, Marina Plaza biznes mərkəzi 

• M.F. Axundov adına Milli Kitabxana. Xaqani küç., 29 
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi 

Kitabxanası, Hüseyn Cavid kuç, 31 
• Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

Əsaslı kitabxanası. Azadlıq prospekti 20
 • Orxus İctimai Ekoloji İnformasiya Mərkəzi. Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, B. Ağayev küç., 100a 
• Pirallahı Kütləvi kitabxanası, filial 2. Suleyman Bağırov 

küçəsi, V.Mustafazadə adına Pirallahi Mədəniyyət evi 
• Neft Daşları kitabxanası. Neft Daşları Mədəniyyət evi 

• Çilov adası, Rasim İbrahimov adına 131 saylı orta 
məktəb, Dmitri Kisilyov küç.,1 

Bundan əlavə, Azərbaycan və ingilis dillərində 
sənədin tam layihə variantı və qısa xülasəsi “Equinor”un 
vebsəhifəsində (https://www.equinor.com/en/how-and-why/
impact-assessments.html) yerləşdirilib.

Şərhlərinizi https://www.equinor.com/en/how-and-why/
impact-assessments.html səhifəsinə daxil olmaqla və kon-
sekvensutredning@equinor.com ünvanına elektron məktub 
göndərməklə 21 yanvar 2019-cu il tarixinə kimi təqdim edə 
bilərsiniz.

Əlavə məlumat üçün “Equinor”un nümayəndəsi 
Aynur Rzayeva ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz: 

(994 12) 497 73 40, (994 50) 225 95 56.

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti 
bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün 

MÜSАBİQƏ  ЕLАN  ЕDİR
1. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində 

xarici dillər dosent, 1 ştat

2 German dillərinin tərcümə nəzəriyyesi və praktikası baş müəllim, 1 ştat
3 Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı professor ,1 ştat
4 Alman dilinin fonetikası və qrammatikası baş müəllim, 1 ştat
5 İngilis dilinin qrammatikası dosent, 1 ştat
6 Linqvokulturologiya baş müəllim, 1 ştat
7 Azərbaycan ədəbiyyatı dosent, 1 ştat

8 Psixologiya baş müəllim, 0,5 
ştat

9 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları baş müəllim, 1 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali 
təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haq-
qında” sənədin tələblərinə uyğun bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün 
kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə 
bilərlər.

Bаkı, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134, tеlefonlar- 441-22-78 (daxili-230),  
441-22-79 (daxili -230).

Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi 
elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin 
tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

BİLDİRİŞ
“Azərkosmos” ASC “Azersky” peykinin idarəetmə infrast-

rukturunu təşkil edən avadanlıqların (Server) ehtiyat hissələrinin 
satınalınması məqsədilə keçirilən açıq tenderdə təkliflərin təqdim 
olunması tarixi 26 dekabr 2018-ci il saat 18:00-dan 14 yanvar 
2019-cu il saat 18:00-dək, zərflərin açılışı vaxtı isə 27 dekabr 
2018-ci il saat 11:00-dan 15 yanvar 2019-cu il saat 11:00-dək 
uzadılır.

Tenderdə iddiaçı kimi iştirak etmək və tenderin əsas şərtlər 
toplusunu əldə etmək istəyənlər tələb olunan sənədləri (müraciət 
məktubu, iştirak haqqının ödənilməsi haqqında sənəd və sair)  
4 yanvar 2019-cu il saat 18:00-dək təqdim edə bilərlər.

Maraqlanan təşkilatlar (012) 5650055 telefon nömrəsi ilə 
əlaqə saxlaya bilərlər. Əlaqələndiriçi şəxs: Təşkilati İşlər Departa-
mentinin direktoru Y.Hacıyev.

“Ceyranbatan Körpü Konstruksiyaları” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

31 yanvar 2019-cu il saat 10.00-da “Ceyranbatan Körpü Konstruksi-
yaları” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. İdarə heyətinin, müşahidə şurasının və təftiş komissiyasının 

yenidən seçilməsi.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, Ceyranbatan qəsəbəsi, ASC-nin inzibati 

binası. 

Müasir poeziyamızın dillər əzbəri olan 
nadir nümunələrindən biri Ramiz Qusarçaylının 
“Azərbaycan bayrağı” şeiridir. Şairin bütün yara-
dıcılıq qüdrətini səfərbər edərək ərsəyə gətirdiyi 
bu poetik şedevr onun sənət pasportuna həkk 
olunmuş mənəvi portreti kimi dəyərləndirilə bilər. 
Bu şeir elə əsərlərdəndir ki, yaradıcısının bütün 
ruh və zəka enerjisini özündə əks etdirir. Ramiz 
Qusarçaylı burada özünü bir insan və vətəndaş, 
şair və mütəfəkkir olaraq bütövlüklə ifadə edə 
bilmişdir. 

Şənini vəsf etməyə yetər qüdrətim, yetər,
Ulduzunu, ayını göydə mələklər öpər,
Hər rəngində “ya qazi, ya şəhid” bir mən bitər,
Sən ey istiqlalımın əbədiyyət sancağı –
Azərbaycan bayrağı! 

Hər bir həqiqi ədəbiyyat hadisəsi kimi, müasir 
poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Ramiz 
Qusarçaylının sənət palitrası da çoxrəngli və 
çoxmənalıdır. Yaradıcılığının ilk çağlarından onun 
poeziyasında təbiət mövzusu aparıcı rol oyna-
yır, ancaq R.Qusarçaylıda təbiət adət etdiyimiz 
epik poeziyada olduğu kimi, sadəcə, hadisələrin, 
personajların təqdimatı üçün emosional fon 
funksiyası daşımır. Vərdiş etdiyimiz lirik poeziya-
da olduğu kimi, sadəcə, lirik qəhrəmanın ovqatını 
tamamlayan poetik vasitə də deyil. R.Qusarçaylı 
H.Arif, M.Araz, M.Yaqub, M.İsmayıl kimi ünlü 
şairlərimizdən gələn ənənəni yüksək səviyyədə 
davam və inkişaf etdirərək təbiətin özünün bədii 
siqlətini, fəlsəfi mənasını ifadə etməyə nail olur.

Söz – şimşək qılıncı,
şeir – daş qanı.
Dərinlik görmədim bu lallıq kimi.
Ürəyim böyüyür bir qarışqanın
Dənindən boylanan halallıq kimi.

Burada şair təbiətin mənəvi dəyərini uğurlu 
bədii obrazlar vasitəsilə mənalandırmağa nail 

olub, aşağıdakı parçada isə onun ictimai məna 
tutumunu poetik rəmzlərlə ümumiləşdirərək 
Vətən təbiətini Vətən taleyinin simvolu kimi 
təqdim etməyi bacarıb.

Hər daş bir anadır, ağlayır burda,
Hər daş bir ürəyi dağlayır burda,
Bu daşlar hər biri bir dərddən gəlib,
Bu daşlar Təbrizdən, Dərbənddən gəlib..
Vətəni Vətənə bağlayır burda…

R.Qusarçaylının məhəbbət lirikasında, fərdi 
duyğular zəminində yazılmış digər şeirlərində 
də təbiət motivləri insanın mənəvi yaşantılarının 
əsas ifadə vasitəsi kimi götürülür.

Mənə bu baharın arısı gəlib,
Mənə bu payızın sarısı gəlib,
Tökülün üstümə, yaz xəzəlləri,
Payız çiçəkləri, düşün üstümə.
Elə mən özüm də yaz xəzəliyəm,
Payız çiçəyiyəm elə özüm də… 

Ancaq bu şeirlərdə də lirik qəhrəman fərdi 
hissiyyat çevrəsinə qapanmadan ilk növbədə 
bir “vətən daşı”, bir cəmiyyət nümayəndəsi kimi 
təqdim olunur. 

Güman bitməz şırımlarda qan suvardı yaşılımı…
Söz göyərtdim sel ağzında, qoxlayan kim, dərən kimdi,
Buz bağlamaz Şah düzündə Ərzurumun aşırımı
Gəlsin görək Lələ şaman, Keşiş nədi, Kərəm kimdi? .

Şair Vətən bayrağının vəsfi üçün də təbiətin 
əbədi gözəllik rəmzlərindən – “nur yağmuru”ndan, 
“göy qurşağı”ndan bədii təsvir vasitəsi kimi 
istifadə edir.

Yağının min hiyləsi küydən, kələkdən keçər,
Sən sancılan ucalıq min-min ürəkdən keçər,
Dağlar yerindən oynar, daşlar ələkdən keçər,
Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı –
Azərbaycan bayrağı! 

R.Qusarçaylı Azərbaycan bayrağını yalnız su-
veren, müstəqil dövlətimizin azadlıq simvolu kimi 
deyil, həm də yağı tapdağında qalmış, fəqət tarix 
öz hökmünü verəndə bütöv Azərbaycanın doğma 
elləri kimi bir bayraq altında birləşəcək qədim 
torpaqlarımızın xilas rəmzi olaraq  tərənnüm edir.

Sən Arazın, Samurun umuduna bələndin,
Səni ağlar Göyçənin buluduna bələndin,
Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin,
O tayında Savalan, bu tayında Şah dağı –
Azərbaycan bayrağı!

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
bayrağı təkcə bizim vətəndaşların deyil, bütün 
dünya azərbaycanlılarının başı üzərində dal-
ğalanır. Yalnız az bir qismi bizim respublikanın 
təmsilçisi olan, əksər nümayəndələri dünya-
nın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş Azərbaycan 
konqreslərinin kürsüsünə Azərbaycan Res-
publikasının üçrəngli bayrağı sancılır. Hamı 
bu bayrağa səcdə edir, çoxunun da dilində 
R.Qusarçaylının şeiri…

Poeziyamızda Vətən bayrağının tərənnümü 
yeni mövzu deyil. Hələ yüz il əvvəl ədəbiyyat 
tariximizdə iz qoymuş Cəfər Cabbarlı, Əhməd 
Cavad kimi ədiblərimiz milli bayrağımızı vəsf 
edən şeirlər yazmışdılar. C.Cabbarlı sənət üslu-
buna xas olan romantik bir tərzdə Vətən sevgisini 
bayrağı öyməklə dilə gətirirdi. 

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım,
Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.
Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan? 
Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yaprağı! 

Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı? 
Xayır, xayır? Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.    
Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor, 
Yulduzlardan hilaldan da yüksəklərdə fırlanır.

Ə.Cavad isə öz şeirində milli bayrağımı-
zın rənglərinin və üzərindəki nişanların rəmzi 
mənalarını poetik dillə açıb göstərməyə çalışırdı.

Türküstan yelləri öpüb alnını
Söyləyir dərdini sana, bayrağım!

Üç rəngin əksini Quzğun dənizdən
Ərməğan yollasın yara, bayrağım!

Köksümdə tufanlar gəldim irəli,
Öpüm kölgən düşən mübarək yeri!
Allahın yıldızı, o gözəl pəri,
Sığınmış qoynunda Aya, bayrağım!

O zaman ay-ulduzlu bayrağımızı iki ildən də 
az bir müddətdə başımız üstündə saxlaya bil-
mişdik... Atalar yaxşı deyib: “İgid odur, hər əzaba 
qatlana, İgid odur, atdan düşə, atlana. ”  İllər 
ötdü, zaman dolandı, qəhrəman Vətən oğulları-
nın əli ilə igid bayrağımız yenidən öz müqəddəs 
ucalığına yüksəldi. Və ulu bayrağımız xalqımızın, 
dövlətimizin başı üzərində artıq otuz ilə yaxındır 
ki, vüqarla dalğalanır. Yeni dövrün şairləri onu 
yenidən vəsf edirlər. Qürur hissi ilə deyə bilərik 
ki, R.Qusarçaylının şeiri nə ideya-məzmun 
keyfiyyətlərinə, nə də üslub və ifadə gözəlliyinə 
görə xatırlatdığımız şeirlərdən geri qalmır. 
Əksinə, bədii obrazlılıq məziyyətlərinə görə daha 
üstündür.

Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən,
Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən,
Sən mənim and yerimsən, mənim iman yerimsən,

Dalğalı ləngərlərin yelpiklərin yarpağı –
Azərbaycan bayrağı!

“Şənini vəsf etməyə yetər qüdrətim, yetər”, 
“Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı”, 
“Dərbəndin dərd hıçqıran sükutuna bələndin”, 
“Barışda gül çələngim, savaşda qan yerimsən”, 
“Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm” 
kimi mükəmməl obrazlılıq nümunəsi olan mis-
ralar bu şeiri müasir poeziya sənətimizin inciləri 
sırasına qaldırır. C.Cabbarlı və Ə.Cavadın 
şeirləri siyasi lirika nümunələridir. Bu tip şeirlər 
hər hansı bir ideyanın, amalın (bəzən hətta 
siyasi qurumun) tərənnümünə həsr edilir. 
R.Qusarçaylının “Azərbaycan bayrağı” şe-
iri isə siyasi ideyaya yox, Vətən sevgisinə, 
vətəndaşlıq, vətənpərvərlik amalına həsr 
olunub. Pafos yox, hiss-həyəcan bildirir. Vətən 
uğrunda mübarizəni, Vətən savaşını tərənnüm 
edir. Ümumiyyətlə, Vətən mövzusu R.Qusarçaylı 
poeziyasının leytmotivi sayıla bilər. Şair bu 
ənənəvi mövzuya müasir dövrün reallıqları, çağ-
daş insanın baxışları mövqeyindən yeni məna 
verməyi bacarır.

Düşməndən dərs yükü alıb
Dərdinə daldığım Vətən...
Qarabağda iki alıb,
Sinifdə qaldığım Vətən...

Oğul-oğul çiçəkləndi,
Şəhid-şəhid ləçəkləndi,
Xocalıda çilikləndi
Əlimdən saldığım Vətən...

Bütün əsərlərində olduğu kimi, bu şeirlərdə 
də R.Qusarçaylı özü olaraq qalmağa, mövzu-
ya öz yaradıcılıq manerası, öz düşüncə tərzi 
mövqeyindən yanaşaraq bənzərsiz, orijinal poezi-
ya nümunələri yaratmağa nail olur.

Bax Araz dünyanın Şuşa rənginə,
Dərdi Vətən-Vətən düzürəm hələ.
Qarışıb payızın meşə rənginə
Sözümün rəngini gəzirəm hələ –
Vətəni sevməyə qoymurlar məni.

Şair üçün Vətən bayrağı həm də Vətən tor-
paqlarının azadlıq və müqəddəslik meyarıdır. 

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr – deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Sürtəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı –
Azərbaycan bayrağı!

Altmış yaş ömrün və sənətin müdriklik ça-
ğının başlanğıcıdır. Bu yaşa coşqun yaradıcılıq 
enerjisi, yaradıcılıq planları ilə gəlib çıxan, ilhamı-
nın qüdrətini duyan, ondan güc alan, bu təpərlə 
dünyanın sonunacan gedib çıxacağına inanan 
sənətkar xoşbəxt sənətkardır.

Bu dünyanın əvvəlini hamı görüb,
Mən dünyanın axırını yaşayıram.

Sözün ölümsüzlüyünə güvənənlər üçün dün-
yanın axırı ömrün axırı deyil.

İlham ABBASOV, 
“Xalq qəzeti”
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Bir şeirin fonunda bir şairin portreti
“...YETƏR QÜDRƏTİM, YETƏR”


