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Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti
aşağıdakı fakültə və kafedralarda 
boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
I. Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:
Hüquq fakültəsi
II. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası
Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
Türkologiya kafedrası
Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası 
Kitabxanaşünaslıq kafedrası 
Coğrafi ekologiya kafedrası
Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrası 

Qeyd – müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il 
tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş "Ali təhsil müəssisələrində
kafedra müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması
Qaydaları"na uyğun elan olunduğu gündən 1 ay müddətində
qəbul edilir.

Ünvan – AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 33.

“Азнефтмашсервис” АСЪ sящмдарларынын nязяриня!
4 may 2022-ъи ил саат 10.00-да “Азнефтмашсервис” АСЪ 

sящмдарларынын nюvbяti illik цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир. 
Йыьынъаьын эцндялийи:
1. АСЪ-nin iдаряетмя органларынын 2021-ъi иля aid 

малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты. Дивидендлярин 
бюлцшдцрцлмяси.

2. Иллик щесабатларын тясдиг едилмяси.
3. Тяшкилатi мясяля. АСЪ-nin iдаряетмя органларынын 

сечилмяси.
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъаьын эцндялийиndяki mяsяlяlяrя aid 

материалларла танышlыq цчцн иш эцнляриндя АСЪ рящбярлийиня 
мцраъият етмяк олар.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы 
ваъибдир.

Цнван - Бакы шящяри, Дярняэцл гясябяси, 2096-cы 
мящялля, 507-ъи кцчя, АСЪ-нин инзибати бинасы.

Ялагя телефону - 012- 514-19-50.
QEYD - sяhmdarlardan xahiш edilir ki, яgяr yыьыncaьыn 

keчirilmя tarixi karantin dюvrцnя dцшяrsя, yaxud digяr 
mяhdudiyyяtlяr olarsa, elanda gюstяrilmiш telefonla яlaqя 
saxlayыb yыьыncaьыn online keчirilmяsindя iшtirak цчцn aktiv 
яlaqя nюmrяlяrini tяqdim edib qeydiyyatdan keчsinlяr. “Go-
ToMeeting” saytы (936369133) kodu vasitяsilя qoшulmaq 
olar.

Иdarя heyяti

“Xocalı Soyqırımı:  
şahidlərin dilindən” kitabı 
Qazaxıstanda nəşr olunub

Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü 
ərəfəsində, “Xocalı Soyqırımı: şahidlərin 
dilindən” kitabı qazax dilinə çevrilərək, 
Almatıda, “JasA” mətbəsində nəfis tərtibatla 
işıq üzü görüb.

Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşaye-
va və keçmiş deputat, Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının professoru Həvva Məmmədovanın 
yazmış olduqları kitabı qazax dilinə Dünya Gənc Türk Yazarlar Bir-
liyinin üzvü, istedadlı yeni nəsil qazax yazıçısı Erkinbek Serikbay 
çevirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan həqiqətlərinə biganə qalmayan  
E.Serikbay bundan öncə “Qarabağ hekayələri” kitabını da qazax-
caya çevirmişdi.

Kitabın ön sözünün müəllifi Azərbaycanın Qazaxıstandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ağalar Atamoğlanov, redaktoru 
Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin eksperti, Beynəlxalq “Alaş” 
Ədəbiyyat Mükafatı laureatı Əkbər Qoşalı, məsləhətçisi tanınmış 
qazax araşdırmaçı – yazarı Nurqali Jusufbaydır.

Kitab Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin Nur–Sultan-
da təşkil etdiyi Xocalı faciəsinin anım tədbirində və Milli Məclisin 
Mədəniyyət Komitəsinin əlaqədar qurumlarla birgə təşkil etdiyi 
onlayn konfransda  təqdim olunub.

Adından da göründüyü kimi, kitab faciə şahidlərinin ifadələri 
əsasında yazılıb, təsdiqedici fotolarla tərtib edilib. Müəlliflər 
emosiyalardan daha çox məhz faktlara, sənədli-sübutlu gerçək 
hadisələrə və yaşayan şahidlərin acı xatirələrinə,  ifadələrinə 
əsaslanıblar.

“Xocalı Soyqırımı: şahidlərin dilindən” kitabı bundan öncə 
Türkiyədə yayımlanmış, habelə urdu dilinə çevrilmişdi. Qeyd edək 
ki, kitabın gələcəkdə özbək, rus, ingilis, ərəb dillərində də nəşr 
edilməsi nəzərdə tutulub.

Z. HÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”

“Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
14 aprel 2022-ci il saat 10.00-da Sumqayıt şəhəri, 

İnşaatçılar küçəsi 59 (keçmiş Özbəkistan küçəsi 1) 
nömrəli ünvanda “Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC-nin 2021-ci il 

üzrə maliyyə hesabatının müzakirəsi.
2. “Sumqayıt Dəmir Beton-1” ASC-nin ləğv 

edilməsi.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə 

məlumatlarla (materiallarla) Sumqayıt şəhəri, İnşaat-

çılar küçəsi 59 (keçmiş Özbəkistan küçəsi 1) nömrəli 
ünvanda iş vaxtı tanış olmaq mümkündür.

Əlaqə telefonu- (050) 223-41-29.
Səhmdarlar ümumi yığıncaqda iştirak etmək 

üçün şəxsiyyətlərini təsdiqləyən sənədi, onların 
nümayəndələri isə öz şəxsiyyətlərini təsdiq edən 
sənədlə birlikdə notarial qaydada təsdiq olunmuş 
etibarnaməni təqdim etməlidirlər.

“Sumqayıt Dəmir Beton-1”  
ASC-nin müşahidə şurası

“Vətən” poemasının 
vətənpərvərlik dərsləri 

Şair Ramiz Qusarçaylı ilə şəxsi tanışlığım ötən əsrin 90-cı illərindən 
başlanıb. Amma özündən əvvəl “Qurudub göndərmə bənövşələri” şerini 
tanımış və sevmişəm. Yaşadığı Quba rayonunda ilk görüşümüzlə poeziya 
qanadlarında birgə pərvaz eləmişik. 

O zaman Qubada Şəhidlər xiyabanının 
açılışında Ramizin gözəl çıxışı ilə bizi necə 
kövrəltdiyi yadıma gəlir. Elə onda sanki 
ürəyimə dammışdı ki, səsləndirdiyi misralar 
böyük qələbə oratoriyasının ilk qığılcımları, 
işartılarıdır. Yanılmamışdım. İndi, budur, 
44 günlük zəfər yürüşündən çox keçməmiş 
təpədən-dırnağa vətənpərvər olan şair 
dostumun möhtəşəm “Vətən” poeması ilə 
üz-üzəyəm. Bu kitab yenicə çapdan çıxıb və 
ədəbi aləmdə hadisə kimi qarşılanıb.

Ramizlə Bakıda, Sumqayıtda, Şabranda 
unudulmaz görüşlərimiz olub. Öz dilindən 
hər mövzuda bal kimi şeirlərini dinləmişəm. 
Hələ Qarabağ münaqişəsindən əvvəl 
bənövşəni bədii obraz kimi qələmə alsa da, 
müharibə dövründə və sonra qərənfillə xarı-
bülbülü duyğuları üçün əsas atribut götürüb. 
“İki güllə yazıldı Vətənin qan yaddaşı...” 
deyən şair qələbədən sonra qanad açan, ətir 
saçan xarıbülbülün sevincini qələmə alıb: 

Açdı qırışlarını doğma əzan sədası,
Axdı İlahi səslər donan minarələrdən.
Qopardı məhvərindən "Dəmir yumruq" nidası,
Qarabağ silkələndi alovlu nərələrdən.

Özü demişkən, “bir misranın xətrinə 
dünyanın axırınacan getməyə hazır olan, 
dizinə qədər torpağa batıb kökü üstündə 
şeir göyərdən” şairdən ötrü söz bu dünyanın 
hadisəsi deyil, İlahi vəhyidir, göydən ayə kimi 
gəlir, misralara, bəndlərə çevrilir, könüllərə 
yol tapır: 

Şuşa, əziz Şuşa, sən də azadsan,
Getdi o duman da, çən də, azadsan!
Daha pişvazına biz gələcəyik,
Səni gündən-günə dirçəldəcəyik!

Ramiz Qusarçaylı Azərbaycan poezi-
yasına töhfə olan və yüksək vətənpərvərlik 
hissi ilə qələmə alınan, xalqın tarixi keçmi-
şinin çox maraqlı dövrlərini canlandıran bu 
kitabında bədii fikrin, çağdaş ədəbi prose-
sin cəmiyyətin həyatında rolunu göstərə 
bilib. Onun hər səhifəsi Vətən varlığının 
ifadəsidir. Tanrı lütfü olan çağlar istedadının 
sayəsində duyğularını bacarıqla bədii şəklə 
salıb. Şəxsi hisslərə qapılmır, o taylı-bu taylı 
azərbaycanlıları tək Vətən – dövlət, bay-
raq, millət, azərbaycançılıq ideologiyasında 
birləşdirir.

Ramizin son poetik toplusunacan işıq 
üzü görən “Çörəyim daşdan çıxır”, “Ömür 
qapıları”, “Bir çiçək axşamı”, “Nə gözəldi yo-
lun, Allah”, “Almalı kitab” və sair kitabları ya-
şadığı əyalət həyatının qayğılarından imkan 
tapıb üzə çıxara bildiyi nəşrlərdir. Qələmə 
sarıldığı ilk dövrlərdə onun imzası Osman 
Sarıvəlli, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, 
Məmməd Araz, Söhrab Tahir, Musa Yaqub, 
Famil Mehdi, Məmməd Aslan, Zəlimxan Ya-
qub və digər söz ustalarının diqqətini çəkib. 
İllər ötdükcə daha da kamilləşib, müdrikləşib, 
əsərlərini istedadla zəhmətin vəhdətində 
yoğurub – yapıb. 

Onun yaradıcılığı ayrıca kitabların, 
məqalələrin mövzusuna çevrilib. Yazırlar 
ki, Ramizi fərqləndirən dərin fəlsəfi fikirləri 
sadə, aydın bir dillə ifadə etməyi bacarma-
sıdır. Şeir çələngində duyğusal düşüncələr 
axarı əlvanlığı ilə fərqlənir, Vətən, yurd 
sevgisi bütün hisslərin fövqündə dayanır. 
Ramiz Qusarçaylını tənqidçilər haqlı olaraq 
daş kimi yaddaş şairi sayırlar. Onun yad-
daşından təkcə bizim minillik milli tariximiz, 
bəlalarımız, zəfərlərimiz deyil, həm də 
dünyanın ağrı-acıları, sevincləri boy göstərir, 
insanlıq uğurları qürur mənbəyinə çevrilir. 
Böyük şairlər lokal mühitə sığışa bilməzlər.

Burası da var ki, milli olmayan 
ümumbəşəri ola bilməz. Ramiz Qusarçay-
lının Azərbaycan bayrağı haqqında yazdığı 
mükəmməl şeir buna misaldır: 

Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm, 
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı, 
Azərbaycan Bayrağı! 

Bu şeir torpaqlarımızın hələ işğal altında 
olduğu bir vaxtda yazılmasına baxmayaraq, 
özündə böyük qələbə əzmini və sevincini da-
şıyır. Mətndən “Azərbaycan” sözünü çıxarıb 
əvəzinə heç bir başqa coğrafi məkan adını 
pərçim etmək mümkün olan iş deyil. Çünki 
“hüceyrə”sini sırf Azərbaycan ruhu təşkil 
edir. Onu da xatırlayıram ki, müzəffər ordu-
muzun möhtəşəm Zəfər Paradının televiziya 
ilə canlı yayımı məhz Ramizin “Azərbaycan 
bayrağı” şeiri ilə açılanda mən dərhal dos-
tuma görüntülü zəng elədim və o da həmin 
unudulmaz anları qaçırmadı. 

“Vətən” poeması Ramizin hələlik ən 
sanballı, ən möhtəşəm kitabıdır. Burada 
Azərbaycanın keçdiyi bütün tarixi mərhələlər, 
bu dövr ərzində baş verən ən mühüm 
hadisələr, yadelli müdaxilələrə və iç savaş-
lara qarşı mübarizə səhnələri, qəlbi Vətən 
eşqi ilə döyünən qeyrətli oğul və qızlarımızın 
fədakar döyüş əzmi təsvir olunub. 

Kitabın böyük maraqla oxunan 
hissələrindən biri də Vətən müharibəsi 
dövründə xarici jurnalistlərin Bakıya axın 
etməsi və Ali Baş Komandana məkrli, ey-
hamlı suallar vermələri ilə bağlı səhifələrdir: 

Dünya gözü bizdə, qulağı səsdə,
Ərzi dolaşırdı Vətənin səsi.
Bir sıra ölkələr qərəzli tərzdə
Açıb bizə qarşı efir cəbhəsi…

Amma Azərbaycan rəhbəri bunların 
hamısına mətanətlə sinə gərir, riyakarları 
konkret cavabları ilə ifşa edirdi:

Səbrlə, təmkinlə cavab verirdi,
Dünyanın önündə şax dururdu O.
Bütün təzyiqlərə sinə gərirdi,
Siyasi gücləri susdururdu O...

“Vətən” poeması “Azərbaycan” jurna-
lında dərc edildikdən sonra ədəbi tənqid 
tərəfindən poeziyamızın böyük uğuru 
kimi dəyərləndirilib. Ardınca “Mücrü” 
nəşriyyatında çapdan çıxan kitabın redak-
toru Milli Məclisin deputatı, professor Anar 
İsgəndərov, ön sözün müəllifi tarix elmləri 
doktoru, şair Şahin Fazildir. Ünlü alim və 
ziyalılar Nizami Cəfərov, Teymur Bünyadov, 
Nadir Məmmədli, Qafar Cəbiyev, Əlibala 
Məhərrəmzadə və Eynulla Mədətli kitaba rəy 
yazıblar. 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
direktoru, akademik İsa Həbibbəyli Rami-
zi poeziyamızda mühüm yerə malik şair 
saydığını dilə gətirib: "Ramiz Qusarçay-
lını 30 ilə yaxındır ki, oxuyuram. Paytaxt-
dan kənarda yaşayıb ölkə səviyyəsində 
yaza bilən şair olduğundan, onun obrazı 
Azərbaycan ədəbiyyatında seçilir. Ədəbiyyatı 
ümumiyyətlə, bölgələrə bölmək yanlış-
dır. Haradasa yaşamaq da həmin yerin 
ədəbiyyatını yox, Azərbaycan ədəbiyyatını 
yaratmaq deməkdir. Ramiz Qusarçaylı da 
Qubada yaşayıb Azərbaycan ədəbiyyatını 
təmsil edən mühüm şairdir. Çox zaman 
Vətən haqqında yazan şairlərin lirikası 
zəif olur. Amma Ramiz Qusarçaylı həm 
Vətən mövzusunda yaza bilir, həm də bunu 
xalis Azərbaycan lirikası ilə paralel şəkildə 
təqdim edir. Vətən haqqında yeni poetik söz 
deməyə çalışır. Onun bu kitabı Azərbaycanın 
müəyyən tarixi dövrünü və obrazlarını yox, 
ibtidai icma quruluşundan başlayaraq xro-
noloji ardıcıllıqla bütün tarixi proseslərə şair 
baxışı ilə qiymət verir".

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direkto-
ru, professor Nadir Məmmədli şairin "Vətən" 
poemasını epopeya adlandırıb: "Ramiz 
Qusarçaylı o vaxt yazır ki, həmin an mütləq 
yazmalıdır, yazmaya bilməz. Azərbaycan 
Bayrağı onun ürəyindədir. Vahid Azərbaycan 
ideyası onun ən böyük arzusu olduğundan 
şeirləri də bu duyğuyla yoğrulur".

Ramiz Qusarçaylı AMEA-nın Fəlsəfə 
və Sosiologiya İnstitutunda onunla keçirilən 
görüşdə obrazlı şəkildə deyib ki, bu gün 
təkcə kitab müzakirəsi günü deyil, həm də 
Vətən günüdür. Ən müqəddəs işıq Vətən 
işığıdır, buradakı hər kəs bu işığın altına 
toplaşıb. 

Tənqidçilər yazırlar ki, gerçəkliyə 
yaradıcı münasibət göstərən şair taleyüklü 
məsələlərə biganə qalmır. İctimai-siya-
si proseslərin bədii salnaməsini yaradır, 
Prezidentin, xalqın əməli işini və amalını, 
ruh yüksəkliyini, mənəvi-intellektual aləmini 
bədii obrazlar vasitəsilə ustalıqla əks etdirir. 
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ya-
ranan yeni motivasiyaları göstərir, azadlığa 
qovuşmuş torpaqların çiçəyinin çırtlamasını 
tərənnüm edir:

İndi bu Vətənin hər yeri bizim,
Bura doğumluyuq, bura bağlıyıq.
İndi bir adı var hər birimizin,
İndi hər birimiz Qarabağlıyıq!

Ramiz Qusarçaylının "Vətən" poeması 
həm ədəbi, həm də siyasi bir hadisədir. 
Xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizəsinə 
məhəbbət oyadır, düşmənlərə qarşı ayıq-sa-
yıq olmağa çağırır, Vətənimizi, torpaqlarımızı 
daha da dərindən sevdirir.

Gəncliyində bir neçə il Ukraynada ya-
şamış, Donbasda daş kömür mədənlərində 
şaxtaçı işləmiş Ramiz bu gün həmin 
ölkədə baş verənləri ürək ağrısı ilə izləyir, 
münaqişənin tezliklə sülhlə bitməsini 
arzulayır. Sosial şəbəkədə bu barədə özəl 
fikirlərini ifadə edir. Əsl şair kredosu budur. 
Axı, şairlərin ürək döyüntüləri dünya ilə 
həmahəngdir. 

Yekun olaraq deyim ki, Vətən tarixi 
ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindən biri 
olan “Vətən” poemasının bütün söz xiridarla-
rının zövqünü oxşayacağı şübhəsizdir. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 

Prezident təqaüdçüsü 
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