
7 aprel 2021-ci il, çərşənbə 7

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC
enerji ötürücü yarımstansiyasında (KTP) təmir 
və sazlama işlərinin satın alınması məqsədilə

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı 

işçi heyətinə malik mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər. 
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 
satınalmalarının https//www.etender.
gov.az/ vahid internet portalına (portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar 
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyən iddiaçılar 50 manat 
məbləğdə iştirak haqqını (ASAN ödəniş 
vasitəsilə) aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplu-
sunu dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə 
üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər: 

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər: 

 Alan bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agent-
liyinin 1 saylı Xəzinə İdarəsi

 VÖEN- 1401555071
 Kod – 210005
 M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
 SWİFT-CTREAZ22
Alan təşkilat- “AzTv” QSC
 VÖEN- 9900062371
 Büdcə təsnifatının kodu- 142330
 Büdcə səviyyəsinin kodu-7, fond 7

H\h-
AZ33CTRE00000000000004048501

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 - tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi (ASAN ödəniş); 

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosi-
al müdafiə orqanından arayış; 

- yüklülük barədə vergi orqanından 
arayış;

 - iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti 
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatı; 

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

 - iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin 
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müva-
fiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının 
tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət 
yeri göstərilməklə) və rekvizitləri; 

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd; 

- iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar 
işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən 
sənədlər; 

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq 
subyektinə aid olması barədə məlumat; 

- layihə işlərinin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı müvafiq lisenziyanın olması;

 - digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər 
sənədlər).

 Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa, 
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. Tenderlə əlaqədar 
istənilən məlumatı almaq üçün aşağıdakı 
şəxsə müraciət etmək olar. Əlaqələndirici 
şəxs- Əliyev Yolçu İbrahim oğlu, ünvan-
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1, telefon- 
+994125370200. İddiaçılar öz təkliflərini 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən 
müddəalara uyğun hazırlamalı, tenderdə 
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və 
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 27 
aprel 2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifini 
və təklifin bank təminatını isə 5 may 2021-
ci il saat 15.00-dək portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 
6 may 2021-ci il saat 15.00-da elektron 
portal vasitəsilə olacaqdır.

QEYD- tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına  xlorator qurğularına 

təhlükəsizlik sertifikatlarının verilməsi üçün tələb 
olunan ekspertiza rəyinin satın  alınması məqsədilə 

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
 Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 

iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı ünva-
na  Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin satınalmaların təşkili 
şöbəsi rəisinin müavini (əlaqələndirici 
şəxs-İntizam Novruzova, telefonlar- 431 
47 67/3019 və Tural Rzayevə, 431 47 
67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb  
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 12 aprel 

2021-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq 
şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-
nin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda 13 aprel 2021-ci il saat 
12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili 

Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların 
Baş Idarəsinin tender komissiyası bil-
dirir ki, 2021-ci il üçün baytarlıq dərman 
preparatlarının və dezinfeksiyaedici 
maddələrin satın alınması məqsədilə 
2021-ci il  yanvarın 20-də  elektron 
portal vasitəsilə elan olunmuş və 2021-
ci il  yanvarın 22-də  “Xalq qəzeti”ndə 
dərc edilmiş açıq tenderin nəticələrinə 
əsasən “Tircan Super Fermer 
Təsərrüfatı” MMC qalib elan olunmuş 
və həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Daxili Qoşunların  
Tender komissiyası

“Nərimanov 
Sənayetikinti” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!
Səhmdarların növbəti illik 

ümumi yığıncağı 21 may 2021–ci 
il sаат 11.00–dа keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin direktorunun 

hesabatı.
2. Cəmiyyətin 2020–ci il 

üzrə illik maliyyə hesabatlarının 
təsdiqi.

Əlaqə telefonu-496- 94 -68.
Ünvan- Аz 1008, Bakı 

şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Qarabağ küçəsi 22 (34) Şərq 
bazarının yaxınlığı.

B İ L D İ R İ Ş
“Azərxalça“ ASC  tərəfindən  tibbi maskalar, antisep-

tik məhlul, məsafədən ölçən infraqırmızı termometrlərin  
satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sor-
ğusunda “A CLASS SUPPLY CHAİN” MMC qalib 
elan olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azərxalça“ ASC  tərəfindən  yanğınsöndürən ba-

lonların doldurulması və texniki dəstək  xidmətinin satın 
alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sorğusunda 
“MARZ” MMC qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə 
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

             Tender komissiyası

Ağcabədi Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəlik 
abadlıq işlərinin satın alınması məqsədilə

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot -1 . Abadlıq işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və 
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas 
göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək lazımdır. 
Əlaqələndirici şəxs- Məmmədov Amal 
Cahid oğlu .

Ünvan- Ağcabədi şəhəri, F.Əlizadə 
küçəsi 19.

E-mail: elekberova.melahet@mail.ru
Tel- 0505245966 , 2750224.
Maraqlananlar tenderin əsas 

şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplu-
su Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) 
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət 
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 
300 (üç yüz ) manat məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
qaydada ala bilərlər.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

Bank rekvizitləri-
VÖEN- 3400109921
H/h- AZ86C-

TRE00000000000002515432
Fond-7Y
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu almaq və tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olun-
muş qaydada elektron formada təqdim 
etməlidirlər.

1. İştirak haqqının ödənilməsini 
təsdiq edən bank sənədi.

2. Tender təklifi (tender təklifləri 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır).

3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi 
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) 
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı 
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə 
olma müddəti tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) 
bank günü çox olmalıdır) .

4. Malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə 
aşağıdakılar daxildir.

4.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış.

4.2. İddiaçının fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti.

4.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı.

4.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini 
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respub-
likasının Vergi Məcəlləsilə müəyyən 
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması barədə 
arayış .

4.5. İddiaçının nizamnaməsi.
4.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə) .
4.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 

4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 29 
aprel 2021-ci il saat 10.00 -a kimi tender 
komissiyasına dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
qaydada təqdim etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz 
tender təklifi və bank təminatı sənədlərini 
isə 7 may 2021-ci il saat 10.00-a 
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə qəbul olunma-
yacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 11 may 2021-ci 
il saat 10.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

8 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin 
Xidmət sahəsinə daxil olan müəssisələrə 
üstünlük verilir.

 Tender komissiyası

Tovuz Suvarma Sistemləri Idarəsi
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-3. Ekskavatorla arxların lildən 

təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Lot -5. Torpaq məcralı Bastam arxının 

2,8 kilometr hissəsinin beton üzlüyə alınma-
sı və üzərindəki qurğuların təmiri işlərinin 
satın alınması . 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və 
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas 
göstəricilərinin uyğunluğu.

Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə 
müraciət etmək lazımdır. 

Əlaqələndirici şəxs- Qələndərov Ramin 
Ramiz oğlu.

Ünvan-Tovuz rayonu ,Düz Cırdaxan 
kəndi.

E-mail: tovuzssi@mst.gov.az
Telefon- 055-620-20-01.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər 

toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün 
elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd 
olunan hesaba müəyyən məbləğdə vəsaiti 
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə elektron 
qaydada ala bilərlər. 

İştirak haqqı lot-3 üçün 100 manat və lot 
-5 üçün isə 250 manatdır.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 
geri qaytarılmır.

Təşkilat- Tovuz Suvarma Sistemləri 
İdarəsi

Bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
• H/h- AZ45C-

TRE00000000000002353501
• VÖEN- 7300168331
• Əlavə qeyd- Tovuz SSİ-nin xüsusi 

hesabı
•  BSK-7 Depozit və tapşırıqlar (mərkəzi)
• BTK-142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada 
elektron formada təqdim etməlidirlər:

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi ten-
der təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi 
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank 
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti 
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox olma-
lıdır);

-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər.

 Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
 Malgöndərənin (podratçının) tam adı, 

hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri; 

-malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

-malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar 
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb 
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim 
edilməlidir);

Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanlarından 
arayışlar;

Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddia-
çıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıq-
ları və lazımi texniki imkanlarının olmasına 
aid rəsmi arayış;

-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-ol-
maması barədə arayış;

 -iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü 
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 27 aprel 
2021-ci il saat 11.00-a kimi tender komis-
siyasına dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim 
etməlidirlər.

Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender 
təkliflərini 5 may 2021-ci il saat 18.00-a 
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən 
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid inter-
net portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender təklifi zərfləri 6 may 2021-ci il 
saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə 
açılacaqdır.

Böyük demokrat ədib Cəlil 
Məmmədquluzadənin rəhbərlik etdiyi bu 
mollanəsrəddinçilər məktəbinin yaratdığı 
zəngin və qiymətli irs Azərbaycan demok-
ratik mətbuatının ən şərəfli bir səhifəsini 
təşkil etməklə, sonrakı nəsil yazarların milli 
ruhda tərbiyələndirilməsinə və yurdsevərlik 
yönündə fəaliyyətinə də önəmli təsir 
göstərmişdir. İctimai həyatla sıx bağlı olan 
”Molla Nəsrəddin” jurnalı inqilabi-de-
mokratik mətbuatın klassik nümunəsi idi. 
Bugünlərdə nəşrə başlamasının 115 illiyini 
qeyd etdiyimiz jurnalın 25 illik fəaliyyətini 
yada salarkən Cəlil Məmmədquluzadənin 
sonralar dediyi kimi, “Molla Nəsrəddin”i 
zəmanənin özünün yaratdığını bir daha 
yəqin edirik.

Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk 
satirik jurnal olan “Molla Nəsrəddin” 
1906-cı il aprelin 7 də Tiflisdə “Qeyrət” 
mətbəəsində işıq üzü gördü. Cəlil 
Məmmədquluzadənin redaktorluğu və 
Ömər Faiq Nemanzadənin fəal iştira-
kı ilə nəşrə başlayan jurnalın birinci 
nömrəsi onun sonrakı fəaliyyəti üçün 
məramnamə və proqram idi. Həmin 
nömrənin üz qabığındakı mənalı şəkil və 
Cəlil Məmmədquluzadənin ”Sizi deyib 
gəlmişəm” adlı proqram məqaləsi yatmış 
müsəlman Şərqini oyanmağa səsləyirdi. 
Böyük satirik mürgüləməkdə olan Şərqə üz 
tutub deyirdi: “Ey mənim müsəlman qar-
daşlarım! Zəmani ki, məndən bir gülməli 
söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi 
yumub, o qədər “xa-xa!...” edib güldü-
nüz ki, az qala bağırsaqlarınız yırtılsın və 
dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz-gözünüzü 
silib, “lənət şeytana” dediniz, o vaxt güman 
etməyin ki, Molla Nəsirəddinə gülürsünüz.

Ey mənim müsəlman qardaşlarım! 
Əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə 
gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza 
aynanı və diqqətlə baxınız camalınıza” 
Dövrün gözüaçıq publisisti kimi Cəlil 
Məmmədquluzadə avam camaatın başa 
düşəcəyi bir dildə yazır, başqalarını da 
bu dildə yazmağa çağırırdı. Ustad publi-

sist “salınız yadınıza o günləri ki, ananız 
sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk 
dilində lay-lay deyirdi”.

Jurnalın əsas yükünü Cəlil 
Məmmədquluzadə çəksə də, çox keçmədən 
onun ətrafında başqa müəlliflər də toplaşdı. 
Ədib bu barədə “Xatiratım”da belə söz aç-

mışdı: “Molla Nəsrəddin” bir neçə mənim 
əziz yoldaşlarımın qələmlərinin əsərinin 
məcmuəsidir ki, mən də onların ancaq 
ağsaqqal yoldaşıyam”. Kim idi ədibin 
qələm dostları?-- Mirzə Ələkbər Sabir, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əliqulu 
Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Ömər 
Faiq Nemanzadə, Əli Nəzmi, Salman 
Mümtaz, Bayraməli Abbaszadə və dövrün 
digər demokratik düşüncəli ziyalıları.

Sabir “Molla Nəsrəddin”də böyük 
ustad Cəlil Məmmədquluzadədən sonra 
ikinci qüdrətli qələm sahibi idi. Sabir-
şünas alim Alxan Bayramoğlu yazır ki, 
“Molla Nəsrəddin” Sabiri bütün Yaxın 
Şərqə tanıtdığı kimi, Sabir poeziyası da 
jurnalın oxucular arasında geniş yayılıb 
şöhrət qazanmasında mühüm rol oyna-
mışdır.

“Molla Nəsrəddin”in Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatına müntəzəm müraciəti 
onun oxucular arasında nüfuzunu xey-
li artırmışdı. Atalar sözü və məsəllər 
jurnalda çox zaman xalqda işləndiyi adi 
mənasından fərqli olaraq, daha dərin icti-
mai-siyasi məzmun kəsb edir”. Məsələn, 
xalq arasında belə deyilir: “Ölmə eşşəyim 
ölmə, yaz gələr, yonca bitər”, “Keçinin 
əcəli gələndə çobanın çomağına sürtüşər”, 
“Qurddan qorxan qoyun saxlamaz” və s. 
“Molla Nəsrəddin” isə belə yazırdı:”Ölmə 
eşşəyim ölmə, yaz gələr hürriyyət bitər”, 
“Müsəlmanın əcəli gələndə xanın ağacına 
sürtüşər”, “Xandan qorxan qoyun saxla-
maz”.

“Molla Nəsrəddin” təkcə Azərbaycan 
xalqının həyatını işıqlandırmırdı. Jurnal 
Rusiyanın Volqaboyu, Orta Asiya regionla-
rının, İran, Türkiyə, Hindistan, Əfqanıstan 
və s. ölkələrin həyatına dair yazıların-
da əzab-əziyyət çəkən, əzilən kütlənin 
mənafeyini müdafiə edirdi.

“Molla Nəsrəddin” publisistikası, 
sözün əsl mənasında, novator yaradıcı-
lıqdır. Mərhum professor Famil Mehdi 
“Bədii publisistika” monoqrafiyasında 

yazırdı ki, bu publisistikanın novator-
luğu zamanın ən böyük problemlərinə, 
ictimai-siyasi hadisələrinə dərindən, son 
dərəcə qüvvətli və cəsarətli müdaxiləsində, 
ifadə etdiyi fikirlərinin orijinallığı və 
təzəliyində, gerçəkliyi əks etdirmə üsulun-
da, faktların ustalıqla mənalandırılması və 

ümumiləşdirilməsində, bədii priyomların, 
dil- ifadə vasitələrinin çoxcəhətliliyi, sadə, 
aydın və emosionallığındadır. Bu publisis-
tikada bir günün, bir ayın, bir ilin deyil, bir 
əsrin nəbzi döyünür. 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Molla 
Nəsrəddin”i bütün namuslu, vicdanlı adam-
ları zəmanənin acınacaqlı bəlalardan xilas 
olmağa səsləyirdi. Ədib “Azərbaycan” adlı 
məqalədə Rusiyada fevral inqilabından 
sonrakı dövrdə o tay-bu tay Azərbaycanın 
tarixi taleyini gündəmə gətirmişdi: “Ax 
unudulmuş vətən, ax yazıq vətən!

Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq aşdı, 
fələklər bir-birinə qarışdı, millətlər yuxu-
dan oyanıb gözlərini açdılar və pərakəndə 
düşmüş qardaşlarını tapıb, dağılmış evlərini 
binə etməyə üz qoydular. Bəs sən hardasan, 
ay biçarə vətən?!”

Ustad sənətkar burada da dil 
məsələsinə qayıdır, ”sözünün canını” 
izaha başlarkən açıq göstərir ki, Tiflisdə 
müsəlmanların milli komitəsi yığılıb 
məsələ müzakirə etməli olur. Lakin 
məclisin hansı dildə aparılması problemə 
çevrilir – rusca, osmanlıca, yoxsa 
ermənicə. Ədib Bakıda keçirilən yığıncaq-
larda belə halların təkrarlanmamasına bir 
eyham vurduqdan sonra yazır: “Ax, gözəl 
Azərbaycan vətənim!... harada qalmısan?... 
Ay torpaq çörəyi yeyən təbrizli qardaşla-
rım, ay keçəpapaq xoylu, meşkinli, sərablı, 
goruslü və moruslu qardaşlarım, ay bitli 
marağalı, mərəndli, gülüstanlı quli-biya-
ban vətəndaşlarım, ey ərdəbilli, qalxanlı 
bəradərlərim! Gəlin, gəlin, gəlin mənə yol 
göstərin! Vallah ağlım çaşıb! Axır dünya 
və aləm dəyişilibdi, hər bir şey qayıdıb 
öz əslini tapdı, hər mətləbə əl vurul-
du, gəlin biz də bir dəfə oturaq və keçə 
papaqlarımızı ortalığa qoyub bir fikirləşək 
haradır bizim vətənimiz?! Gəlin, gəlin, 
ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaş-
ları! Gəlin görək beşikdə yad millətlərin 
südünü əmmiş, vətənimizdən yadırğamış 
və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para 

millət başçılarımız sizə nə gün ağlayacaq-
lar?! Niyə sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan 
vətən qardaşlarım”?! 

Böyük ədibin bu publisistik harayı 
insanları ayağa qaldırır, gözlərini açır, 
lüt-üryan yaşamalarını bir daha yada salır, 
ideya-siyasi cəhətdən silahlandırırdı. 

Akademik İsa Həbibbəyli “Azərbaycan” 
məqaləsi haqqında deyir ki, bu misilsiz 
publisistika nümunəsi milli oyanış və siyasi 
intibah dövrünün həqiqi manifestidir. 

“Molla Nəsrəddin” öz mübarizəsini, 
əsasən, satirik janrlarda aparırdı. Jurnalda 
felyeton janrından daha çox istifadə olunur-
du. Azərbaycan jurnalistikasında felyeton 
janrının formalaşmasında jurnalın rolunu 
xüsusi qeyd etməliyik. Janrlar içərisində 
ən qədimi olan xəbər “Bilməli xəbərlər”, 
“İçəri xəbərlər”, “Qafqaz xəbərləri”, “He-
sab məsələləri”, “Poçt qutusu”, “Elan” və s. 
rubrikalar altında verilirdi.

Mollanəsrəddinçilər yerli hökumətdən, 
onların senzurasından qorxduqları üçün bir 
çox hallarda açıq adlarla yox, gizli imzalar-
la çıxış edirdilər. Cəlil Məmmədquluzadə 
jurnalda yazılarını “Molla Nəsrəddin” 
təxəllüsü ilə təqdim edir, bəzən də “Lağla-
ğı”, “Dəli”, “Cırcırama”, “Hərdəmxəyal” 
imzalarından istifadə edirdi. Mirzə Ələkbər 
Sabir “Hop-hop”, “Ağlar güləyən” 
“Çingiz bəy”, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev “Xortdan”, “Ceyranəli”, “Mozalan 
bəy”, Əliqulu Qəmkusar “Cüvəllağı bəy”, 
“Saqqalqulu bəy”, Ömər Faiq Nemanzadə 
“Ümidvar”, “Salman Mümtaz “Xortdan 
bəy” gizli imzaları ilə jurnalda fəal iştirak 
edir, rəngarəng satirik əsərləri ilə nəşrin nü-
fuzunu yüksəldirdilər. “Molla Nəsrəddin”in 
məşhurlaşmasında onun karikaturalarını 
çəkən alman rəssamlar Rotter və Şmerlinq, 
eləcə də soydaşımız Əzim Əzimzadənin 
rolu böyükdür. Təbriz nəşrinin rəssamı isə 
Əli Behzad olmuşdur. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı haqqında 
çox danışılıb, çox yazılıb. Lakin inqilabi-
demokratik mətbuatın klassik nümunəsi 
olan bu satirik nəşr elə bir ədəbi məktəbdir 
ki, zaman-zaman ondan öyrəniləsi hələ çox 
mətləb var. Akademik İsa Həbibbəylinin 
bu misilsiz jurnala verdiyi yüksək qiymət 
onun mətbuat tariximizdəki yerini, milli 
düşüncəli yaradıcı prosesdə çəkisini 
dəqiq və tutumlu ifadə edir: “Jurnal milli 
mətbuatın şah əsəri, millətimizin və milli 
dövlətimizin dərin mənalı istiqlal kitabıdır. 
“Molla Nəsrəddin” ideyaları və mübarizəsi 
bu gün də müasir və gərəklidir”.

Əlövsət ƏLİYEV,   
Azərbaycan Jurnalistlər 

 Birliyinin üzvü

“Molla Nəsrəddin” – 115

Milli demokratik mətbuatın 
klassikasına çevrilmiş jurnal 

Azərbaycan demokratik mətbuatının inkişafında xüsusi rolu, mövqeyi və 
xidmətləri olan satirik “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasından 115 
il keçir. Azərbaycançılıq ideoloji düşüncəsinin formalaşmasında, milli maarif-
çilik çağırışlarının istiqlal məfkurəsinə qovuşdurulmasında inadlı və davamlı 
mübarizə aparmış bu jurnal öz ərtafında dövrünün tanınmış ədəbi-ictimai 
simalarını cəmləşdirməklə nadir bir yaradıcılıq məktəbinə çevrilmişdir. 
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