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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İns-
titutu publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsinin 
və strukturunun təsdiq edilməsi  haqqında” 
2018-ci il 16 may tarixli 220 nömrəli, 
“Azərbay can Respublikasının Əqli Mülkiy-
yət Agentliyinin tabeliyində olan Əqli 
Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan 
Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi-
nin tabeliyində olan Əqli Mülkiyyət Hüquqla-
rının Təminatı Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 6 aprel tarixli 
135 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 443 
nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası 
Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haq-
qında” 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 444 nömrəli 
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 6 iyul tarixli 173 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2021-ci il 19 aprel tarixli 1316 nömrəli 
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2018-ci il 16 may tarixli 220 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2018, № 5, maddə 1128, № 11,  
maddə 2446; 2020, № 9, maddə 1222) ilə 
təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi 
şəxsin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. 1.4-cü bəndə “adı” sözündən sonra “və 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən 
istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq, həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin 
təsviri” sözləri əlavə edilsin;

1.2. 5.4-cü bənddə “səlahiyyətlərinin icrasını 
İdarə Heyəti sədrinin müəyyən etdiyi İdarə 
Heyətinin digər üzvü həyata keçirir” sözləri 
“səlahiyyətlərini İdarə Heyəti sədrinin müəyyən 
etdiyi İdarə Heyəti sədrinin müavinlərindən biri 
icra edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 5.6-cı bənd üzrə:
1.3.1. birinci cümlə aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“İdarə Heyətinin sədri ayda bir dəfədən az 

olmayaraq İdarə Heyətinin iclaslarını çağırır və 
iclaslara sədrlik edir.”;

1.3.2. üçüncü cümlə çıxarılsın;
1.3.3. yeddinci cümlədə “İdarə Heyəti 

sədrinin (və ya onu əvəz edən İdarə Heyətinin 
digər üzvünün)” sözləri “iclasa sədrlik edənin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4. 5.6-1-ci bənddə “iclasın” sözü “, 
habelə İdarə Heyətinin iclaslarına dəvət olunan 
şəxslərə İdarə Heyətinin iclaslarının” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.5. 5.7.10-cu yarımbənddə  “İnstitutun, 
o cümlədən onun idarə, filial, nümayəndəlik” 
sözləri “Özünün, İnstitutun struktur 
bölmələrinin (o cümlədən idarə, filial və 
nümayəndəliklərinin)” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 443 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 2158; 2019, 
№ 3, maddə 525, № 11, maddə 1874) ilə təsdiq 
edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respub-
likasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində 
olan Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı 
Mərkəzinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.5-ci bəndə “adı” sözündən sonra “və 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən 
istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq, həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin 
təsviri” sözləri əlavə edilsin;

2.2. 4.8-ci bənd üzrə: 
2.2.1. birinci cümlə aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“Şuranın sədri ayda bir dəfə olmaqla Şura-

nın iclaslarını çağırır və iclaslara sədrlik edir.”;
2.2.2. altıncı cümlədə “Şura sədrinin (və ya 

onu əvəz edən Şuranın digər üzvünün)” sözləri 
“iclasa sədrlik edənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 4.9-cu bəndin birinci cümləsində “ic-
lasın” sözü “, habelə Mərkəzin direktoruna, o 
müvəqqəti olmadıqda direktor müavininə və Şu-
ranın iclaslarına dəvət olunan şəxslərə Şuranın 
iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. aşağıdakı məzmunda 4.9-1-ci, 4.9-2-ci 
və 4.9-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

“4.9-1. Şuranın iclasının nəticəsi Şura 
üzvlərinin və katibinin imzaladıqları protokolda 
əks olunmaqla rəsmiləşdirilir. Şuranın katibi Şu-
ranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şuranın 
sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir. Şura 
protokolu təsdiq edərək Mərkəzin direktoruna 
göndərir.

4.9-2. Şuranın katibini Şuranın üzvü olma-

yan əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin 
edir və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat 
verir.

4.9-3. Şuranın katibi:
4.9-3.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
4.9-3.2. bu Nizamnamənin 4.9-cu bəndinin 

birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş vəzifəni 
icra edir;

4.9-3.3. Şuranın iclaslarının protokolları-
nı tərtib edir və imza-lanması üçün Şuranın 
üzvlərinə təqdim edir;

4.9-3.4. Şuranın qərarlarının layihələrini ha-
zırlayır, baxılması və imzalanması üçün Şuranın 
sədrinə təqdim edir;

4.9-3.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların 
aidiyyəti üzrə göndəril-məsini təmin edir.”;

2.5. 4.10.1-ci yarımbəndə “rəhbərlik 
edir” sözlərindən sonra “, habelə özünün və 
Mərkəzin direktorunun qanunvericiliyə zidd olan 
qərarlarını ləğv edir” sözləri əlavə edilsin;

2.6. aşağıdakı məzmunda 4.10-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“4.10-1.Şuranın sədri müvəqqəti olmadıqda 
onun səlahiyyət-lərini müvafiq əmrlə Şuranın 
üzvləri arasından Şuranın sədrinin müəyyən 
etdiyi şəxs icra edir.”;

2.7. 4.14-cü bəndin üçüncü cümləsində “onu 
müavini əvəz edir” sözləri “onun səlahiyyətlərini 
müvafiq əmrlə müavini icra edir” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.8. aşağıdakı məzmunda 4.15.5-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“4.15.5-1. Özünün və Mərkəzin struktur 
bölmələrinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə 
zidd qərarlarını ləğv edir;”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 444 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 2159; 2019, 
№ 3, maddə 526, № 11, maddə 1874) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Patent 
və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinin 
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edil-
sin:

3.1. 1.5-ci bəndə “adı” sözündən sonra “və 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən 
istifadə qaydaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq, həmçinin 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbinin 
təsviri” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 4.8-ci bənd üzrə: 
3.2.1. birinci cümlə aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“Şuranın sədri həftədə bir dəfə olmaqla Şu-

ranın iclaslarını çağırır və iclaslara sədrlik edir.”;
3.2.2. altıncı cümlədə “Şura sədrinin (və ya 

onu əvəz edən Şuranın digər üzvünün)” sözləri 
“iclasa sədrlik edənin” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.3. 4.9-cu bəndin birinci cümləsində 
 “iclasın” sözü “, habelə Mərkəzin direktoruna, o 
müvəqqəti olmadıqda direktor müavininə və Şu-
ranın iclaslarına dəvət olunan şəxslərə Şuranın 
iclaslarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.4. aşağıdakı məzmunda 4.9-1-ci, 4.9-2-ci 
və 4.9-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

“4.9-1. Şuranın iclasının nəticəsi Şura 
üzvlərinin və katibinin imzaladıqları protokolda 
əks olunmaqla rəsmiləşdirilir. Şuranın katibi Şu-
ranın iclasında iştirak edə bilmədikdə, Şuranın 
sədri onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir. Şura 
protokolu təsdiq edərək Mərkəzin direktoruna 
göndərir.

4.9-2. Şuranın katibini Şuranın üzvü olma-
yan əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin 
edir və Şuranın katibi Şuranın sədrinə hesabat 
verir.

4.9-3. Şuranın katibi:
4.9-3.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
4.9-3.2. bu Nizamnamənin 4.9-cu bəndinin 

birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş vəzifəni 
icra edir;

4.9-3.3. Şuranın iclaslarının protokolla-
rını tərtib edir və imzalanması üçün Şuranın 
üzvlərinə təqdim edir;

4.9-3.4. Şuranın qərarlarının layihələrini ha-
zırlayır, baxılması və imzalanması üçün Şuranın 
sədrinə təqdim edir;

4.9-3.5. Şuranın qəbul etdiyi qərarların 
aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir.”;

3.5. 4.10.1-ci yarımbəndə “rəhbərlik 
edir” sözlərindən sonra “, habelə özünün və 
Mərkəzin direktorunun qanunvericiliyə zidd olan 
qərarlarını ləğv edir” sözləri əlavə edilsin;

3.6. aşağıdakı məzmunda 4.10-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“4.10-1. Şuranın sədri müvəqqəti olmadıqda 
onun səlahiyyətlərini müvafiq əmrlə Şuranın 
üzvləri arasından Şuranın sədrinin müəyyən 
etdiyi şəxs icra edir.”;

3.7. 4.14-cü bəndin üçüncü cümləsində “onu 
müavini əvəz edir” sözləri “onun səlahiyyətlərini 
müvafiq əmrlə müavini icra edir” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.8. aşağıdakı məzmunda 4.15.5-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“4.15.5-1. Özünün və Mərkəzin struktur 
bölmələrinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə 
zidd qərarlarını ləğv edir;”.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində simpozium keçirilib 

Tədbiri açan Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin katibi, yazıçı-dramaturq 
İlqar Fəhmi bildirib ki, ədəbiyyatşünas 
alimlərin və gənc şairlərin iştirakı ilə 
təşkil olunmuş bu simpozium gələcəkdə 
keçiriləcək tədbirlər üçün bir istiqamət 
göstərir. “Belə görüşlər ədəbiyyatımız 
qarşısında yeni üfüqlər açır. Gələcəkdə 
belə tədbirlərin daha geniş formatda 
təşkil ediləcəyi nəzərdə tutulur”, – deyə 
İlqar Fəhmi vurğulayıb. 

Simpoziumda çıxış edən akademik 

Nizami Cəfərov Vətən müharibəsində 
qazanılan Qələbədən sonra elmimizin, 
mədəniyyətimizin inkişafında mühüm 
işlər görüldüyünü vurğulayıb. Akade-
mik bildirib ki, Qarabağ ədəbi mühiti 
dedikdə, ilk növbədə, göz önünə Vaqif 
gəlir. Qarabağın çox böyük ədəbi mühiti 
olub, vaxtilə burada ədəbi məktəblər 
fəaliyyət göstərib. Belə simpoziumlar bu 
ənənələrin bərpasına təkan verəcək.

Şair Adil Cəmil isə bu cür ədəbi 
tədbirlərin işğaldan azad edilmiş digər 

şəhərlərimizdə də təşkilinin vacibliyini 
söyləyib. 

AMEA-nın müxbir üzvü Tehran 
Əlişanoğlu çıxışında bu tədbirlərin 
ona xoşbəxt günlər yaşatdığını deyib. 
Prezident İlham Əliyevin Vaqif Poe-
ziya Günlərinin açılış mərasimindəki 
çıxışında çox vacib məqamlara 
toxunduğunu vurğulayan alim müasir 
tariximizin Qarabağdan başlandığını 
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, müstəqillik 
dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının 
əsas mövzusu Qarabağ olub. Bu 
mövzuda gələcəkdə də dəyərli əsərlər 
yaradılacaq.

Simpoziumda çıxış edən yazıçı-
publisist Mustafa Çəmənli Qarabağın 
tarixindən danışıb, gələn il Şuşanın 270 
illiyinin keçiriləcəyini deyib. O, Şuşanın 
əsasını qoymuş Pənahəli xan üçün 
abidə ucaldılması barədə arzusunu dilə 
gətirib. 

“Ədəbiyyat” qəzetinin bas redaktoru 
Azər Turan belə tədbirlərin yeni əsərlərin 
yazılmasına təkan verəcəyini, Vaqif 
külliyyatının yenidən nəşr olunmasının 
vacibliyini vurğulayıb. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə 
Heyətinin üzvü, “Azərbaycan” jurnalının 
baş redaktorunun müavini Əsəd Cahan-
gir Molla Pənah Vaqifin ədəbiyyatımız 
qarşısında xidmətlərindən danışaraq, 
şairin məqbərəsinin açılışını və poeziya 
günlərini ədəbiyyatımız və tariximiz 
üçün yeni dövr adlandırıb. Vurğula-
yıb ki, belə tədbirlər yaxın vaxtlarda 
Şuşanın dünya şəhərinə çevriləcəyini 
göstərir. 

Sonda bildirilib ki, belə tədbirlər 
növbəti illərdə daha geniş formatda 
təşkil olunacaq.

AZƏRTAC

Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri başa çatıb

Vaqif Poeziya Günlərinin ikinci gününün proqramı da 
maraqlı məqamlarla zəngin idi. AZƏRTAC xəbər verir ki, Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirilən Vaqif 
Poeziya Günləri çərçivəsində avqustun 31-də xalq şairlərinin, 
həmçinin orta nəsil və gənc şairlərin çıxışları, muğam 
sənətkarlarının ifaları dinlənilib, “Nizamidən Vaqifə” adlı poetik 
kompozisiya təqdim edilib.

Əvvəlcə, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın 
Xalq şairi, Milli Məclisin deputatı Sabir 
Rüstəmxanlı Vaqif Poeziya Günlərinin 
hər kəs üçün xoşbəxt anlar yaşatdığını 
vurğulayıb. “Şuşaya gəlməyimizlə bizim 
ruhumuz yüksəlir, əhvalımız yüksəlir, 
başımız dikəlir və öz tariximizlə, öz 
varlığımızla qürur duyuruq”, – deyən 
Xalq şairi bu ucalığı xalqımıza bəxş 
edən Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, 
Azərbaycan əsgərinə minnətdarlığını 

bildirib. 
“Bu günlərdə təşkil olunun Vaqif 

Poeziya Günləri, əslində, sözümüzün, 
şeirimizin, ədəbiyyatımızın bayramıdır. 
Biz Şuşaya gələndə gördüyümüz o 
keçilməz yolları bizim ər oğullar Vətən 
sevdası, Şuşa sevgisi ilə qısa bir 
zamanda, çox sürətlə keçərək bu yerə 
gəlib çatıblar. Bu, misli görünməmiş bir 
qəhrəmanlıqdır. Əslində, bu, 30 il çox 
çətin günlər yaşamış ədəbiyyatımıza 
Azərbaycan əsgərinin verdiyi bir 
töhfədir. Bu, Azərbaycan əsgərinin 
göstərdiyi tarixi bir igidlikdir. Dünən Ali 

Baş Komandan bu qələbələrin nəticəsi 
olaraq Azərbaycanın söz ordusuna 
Vaqif məqbərəsini qaytardı. Sözün və 
silahın bir olduğu yerdə ölkə basılmaz. 
Məhz bu gün burada əyləşən söz, sənət 
adamları da daim Azərbaycan Ordusu-
na dayaq olmağa, onları yeni döyüşlərə 
ruhlandırmağa çalışıb. Bu gün nə yaxşı 
ki, sözümüzlə silahımız birdir. 44 günlük 
müharibə də bu birliyi bir daha göstərdi. 
Amma bu birliyin ən gözəl nümunəsini 
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali 
Baş Komandan göstərdi”, – deyə Sabir 
Rüstəmxanlı vurğulayıb.

Xalq şairi Vətən müharibəsində 
Qələbəyə həsr etdiyi “Qarabağa dönüş” 
poemasından bir parçanı oxuyub.

Vaqif Poeziya Günlərinin ikinci 
günündə Vaqif Bəhmənli, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin (AYB) Xəzər 
bölməsinin sədri Arif Buzovnalı, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar, 
“Əli Kərim poeziya evi”nin rəhbəri, şair 

İbrahim İlyaslı, “Söz” ədəbi layihəsinin 
rəhbəri şairə Nigar Həsənzadə, AYB-nin 
mətbuat katibi şair Xəyal Rza, şairə 
Rəsmiyyə Sabir, Dünya Gənc Türk 
Yazarlar Birliyinin sədri şair Əkbər 
Qoşalı, AYB-nin Gənclər Şurasının 
sədri şair Faiq Hüseyn çıxış edərək 
şeirlərini oxuyublar. Tədbirdə Muğam 
Beynəlxalq Müsabiqəsinin qalibləri 
Nisbət Sədrayeva və Xəyal Hüseyno-
vun ifaları dinlənilib.

“Nizamidən Vaqifə” adlı poetik kom-
pozisiyası isə tədbirə xüsusi rəng qatıb. 
Xalq artistləri Mehriban Zəki, Pərviz 
Məmmədrzayev, Əməkdar artistlər Gül-
zar Qurbanova və Elşən Rüstəmovun 
çıxışları alqışlarla qarşılanıb.

Vaqif Poeziya Günlərinə “Qarabağ, 
ana yurdum” mahnısı ilə yekun vurulub.

Bu tədbir bir daha göstərdi ki, Şuşa 
Qarabağın mədəniyyət mərkəzi, musiqi 
beşiyidir. Bəli, Şuşa sarayı yenidən 
ucalır. 

Akademik Rafael Hüseynov: Azad Şuşada Vaqifin məqbərəsi 
qarşısında yenidən dayanmaq qəlbi qürurla doldurur

Azərbaycanın son Qarabağ savaşında qələbəsindən, 
şanlı ordumuzun torpaqlarımızı düşmən işğalından 

azad etməsindən aylar keçsə də, zəfərimizin sevinci də, zəfərli 
yolumuz da, hər gün əziz Qarabağa yeni qayıdışlarımız da 
davam edir. Avqustun 29-da Azərbaycanın böyük tərkibdə elm, 
ədəbiyyat, mədəniyyət xadimlərinin gözəl Şuşaya Vaqif Poeziya 
Günlərini bayram etmək üçün gəlişi qələbəmizin və zəfər 
yolumuzun daha bir davamı, Qarabağa daha bir möhtəşəm 
qayıdışımız sayılmağa layiqdir.

Bunu Şuşada keçirilən Va-
qif Poeziya Günləri çərçivəsində 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
direktoru, akademik Rafael Hüseynov 
açıqlamasında söyləyib.

“Azad Şuşada, Qarabağın 
rəmzlərindən olan Cıdır düzündə 
addımlamaq, böyük Vaqifin yenidən 
bütün əzəməti ilə yüksələn məqbərəsi 
qarşısında dayanmaq könüldə 
iftixar oyadır, qəlbi qürurla doldurur. 
Azərbaycan insanına bu qüruru, 
bu iftixarı bağışlamış, Qarabağ 
zəfərimizin memarı Prezident İlham 
Əliyev avqustun 30-da Vaqif Poeziya 
Günlərinin açarkən 1982-ci ili, unudul-
maz Heydər Əliyevin iştirakı ilə Molla 
Pənah məqbərəsinin açılışının edildiyi 
qarlı-sazaqlı, amma indiki avqust 

günləri kimi hərarətli çağları xatırla-
yaraq rəqəmlərin heyrətli cazibəsinə 
diqqət yönəltdi. Söylədi ki, o vaxt Vaqif 
türbəsini açarkən ulu öndər Heydər 
Əliyevin 59 yaşı vardı, indi erməni 
qəsbkarlarının caynağından xilas 
edilərək əvvəlki gözəlliyi ilə bərpa 
edilmiş Vaqif məqbərəsinin yenidən 
açılışını keçirərkən, azad Şuşada Va-
qif poeziya günlərini illər ayrılığından 
sonra təzədən başlayarkən, mənim də 
59 yaşım var. Ölkə Prezidentinin bu 
duyğulu sözləri mənim yadıma xeyli 
rəmzi olan başqa “59”ları saldı. 1996-
cı ilin oktyabrında qədim Naxçıvan tor-
pağında idik. 59 il ömür sürmüş dahi 
Cavidin ata-baba yurdunda təntənə ilə 
xatirəsi anılırdı, böyük Heydər Əliyev 
Cavid məqbərəsini açırdı. Həmin 
mərasimdə mən də çıxış etdim və 

söylədim ki, Cavid 1937-ci ilin 4 iyun 
gecəsində həbs edildi və doğmaların-
dan o ayrılan oldu. İndi üstündən düz 
59 il keçirkən Cavid bu məqbərədə 
ailəsi ilə, əzizləriylə yenidən qovuşur, 
vəfalı ömür yoldaşı Mişkinaz xanımla, 
sevimli oğlu Ərtoğrulla təzədən eyni 
tavan, eyni qübbə altında görüşür. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai 
vicdanımız qarşısında ən müstəsna 
xidmətlərindən olan Cavid qayıdışı-

nın, ölməz ustadın millətinə, Vətəninə 
dönüşünün zirvəsi sayılası bu 
məqbərə mənim nəzərimdə, sadəcə, 
bir türbə, yalnız bir memarlıq abidəsi 
deyil. Daha əvvəl burada, Naxçıvan 
torpağında ucalan ən uca sərhəd 
dirəyimizdir. Eyni duyğuları mən 
gözəl Şuşada, Vaqif məqbərəsinin 
bərpadan sonrakı açılışında, Vaqif şeir 
günlərinin başlanğıcında da yaşadım. 
Bu məqbərə də mənim düşüncəmdə 
yalnız abidə, türbə deyil, Şuşada, 
Qarabağ torpağında dikələn ən uca 
sərhəd dirəyimizdir. Yəqin 1982-ci ildə 
Vaqif türbəsinin ilk açılışında 59 yaşlı 
Heydər Əliyev də bu fikirdəymiş, yəqin 
2021-ci ilin avqustunda yeni ömür ba-
ğışladığı Vaqif məqbərəsi qarşısında 
vüqarla dayanarkən 59 yaşlı Prezi-
dent İlham Əliyev də eyni qənaətdədir. 
Ən böyük arzu, ümid və inam odur ki, 
Zəfərimizin ən parlaq rəmzlərindən 
olan bu məqbərə, bu uca sərhəd 
dirəyi həmişə ucalsın, daha heç vaxt 
qara buludlar Qarabağa, Şuşaya, əziz 
Vətənimizə yaxın düşməsin!”, – deyə 
akademik Rafael Hüseynov bildirib.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Elnarə Akimova: Vaqif Poeziya 
Günlərinin hər il keçirilməsi şairin 

yaradıcılığını ədəbiyyatşünaslığımızın 
gündəmində saxlayacaq

Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa 
və yenidənqurma işlərindən sonra açılışı çox əlamətdar 

hadisədir. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şuşada keçirilən 
Vaqif Poeziya Günləri ədəbiyyat tariximizdə mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Poeziya günləri çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirildi. 
Şeir məclisləri təşkil olundu, musiqi dinlədik, şair və yazıçılarımız 
çıxışlar etdilər. 

Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin 
müdiri, filologiya elmləri doktoru Elnarə 

Akimova söyləyib.
Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri 

deyib: “Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində 
keçirilən simpoziumda Molla Pənah  

Vaqifin yaradıcılığına xüsusi yer ayrıldı. 
Şairin yaradıcılığının ədəbiyyata təsiri 
məsələləri müzakirə olundu.

Düşünürəm ki, Vaqif Poeziya Günlərinin 
ənənəvi olaraq hər il keçirilməsi şairin 
yaradıcılığını ədəbiyyatşünaslığımızın 
gündəmində saxlayacaq”. 

Zahid Abbasov: Ötən əsrin 80-ci illərinin axırlarından  
bu günə qədər Şuşanın mədəniyyətini qorumağa çalışmışıq

Ulu öndərin rəhbərliyi ilə 1982-ci ildə Şuşada Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsinin açılışında iştirak etdik və bu tədbir mənim taleyimdə 
çox böyük rol oynadı.

Bunu AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Şuşa şəhəri üzrə nümayəndə Zahid Ab-
basov bildirib. O deyib: “Həmin tədbirdə 
bütün ziyalılarımız iştirak edirdi. O 
zaman mənim 29 yaşım var idi. Heydər 
Əliyev tədbirdə iştirak edən ziyalıların 
çoxluğuna təəccübləndi. İki gündən 
sonra məni məsul vəzifəyə təyin etdilər. 
O vaxtdan çalışıram ki, Heydər Əliyev 
ideyalarını müdafiə edim. Ötən əsrin 
80-ci illərinin axırlarından bu günə 
qədər Şuşanın mədəniyyətini qoruma-

ğa çalışmışıq və həmişə düşünmüşəm 
ki, bu əmanəti Şuşaya qaytarmalı-
yıq. İndi çox şadam ki, biz Qarabağa 
qayıtdıq. Buna görə Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevə, birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya şuşalıların adından dərin 
təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onlar 
bu möhtəşəm sevinci bizə yaşatdılar. 
Biz də öz növbəmizdə çalışacağıq ki, 
Azərbaycan mədəniyyətini bütün dün-
yada təbliğ edək”.

Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində avqustun 31-də 
Şuşada simpozium keçirilib. Simpoziumda ədəbiyyatımızın 
qarşısında duran vəzifələrdən, son 30 ildə yaradılmış 
ədəbi nümunələrdən, Vaqif Poeziya Günlərinin ədəbiyyat 
adamlarına verdiyi stimuldan və Molla Pənah Vaqifin 
bənzərsiz yaradıcılığından söz açılıb.
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