
“Nəsir İmanquliyev – 110” 
virtual sərgisi təqdim olunub

Müasir Azərbaycan jurnalistikasının təşəkkülündə xüsusi yeri olan alim-publisist, 
Əməkdar jurnalist, ustad redaktor, pedaqoq və ictimai-siyasi xadim Nəsir 
İmanquliyevin 110 ili tamam oldu.

Nəsir İmanquliyev ömrünü Azərbaycan 
mətbuatının, mədəniyyətinin inkişafına, 
cəmiyyətin obyektiv informasiya tələbatının 
ödənilməsinə, peşəkar jurnalist kadrların 
hazırlanmasına həsr etmişdir. Professor 
Nəsir İmanquliyev Azərbaycanda jurna-
listikanın təməlini qoyan və onu inkişaf 
etdirən Həsən bəy Zərdabi, Məhəmməd ağa 
Şaxtaxtlı, Ömər Faiq Nemanzadə, Əli bəy 
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Mirzə 
Cəlil, Üzeyir Hacıbəyli kimi klassiklərimizin 
ənənələrini davam etdirmiş, cəmiyyət 
həyatının ən müxtəlif sahələrini əks etdirən 
yazıları ilə mətbuat tariximizə layiqli töhfələr 
vermişdir. Onun fəaliyyəti, yaradıcılığı da, 
öz növbəsində, böyük simaların, jurnalist 

ordusunun yetişməsində tarixin əhəmiyyətli 
bir mərhələsi olmuşdur. Ömrünün 50 ilini Bakı 
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində 
milli kadrların hazırlanmasına sərf etmiş 
alim-publisist zəngin pedaqoji fəaliyyəti ilə 
Azərbaycan jurnalistlərinin böyük bir nəslinin 
formalaşmasında mühüm rol oynamış, milli 
mətbuatımızın tarixində özünün jurnalistika 
məktəbini yaratmışdır.

Bu münasibətilə, Azərbaycan Milli Ki-
tabxanasının əməkdaşları tərəfindən “Nəsir 
İmanquliyev – 110” adlı virtual sərgi hazır-
lanıb. Virtual sərgidə Nəsir İmanquliyevin 
mükafatları, haqqında rəsmi sənədlər, kitab 
və məqalələr nümayiş olunur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ustad jurnalist Nəsir İmanquliyevin  
110 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib

Dekabrın 22-də Azərbaycan jurnalistikasının 
görkəmli siması, böyük ziyalı, pedaqoq, alim 
Nəsir İmanquliyevin anadan olmasından 110 
il ötür. Bu münasibətlə Azərbaycan Mətbuat 
Şurasında ustad sənətkarla bağlı anım tədbiri 
keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir 
iştirakçılarının bir qrupu əvvəlcə II Fəxri 
Xiyabanda N.İmanquliyevin məzarını ziyarət edib, 
məzarı önünə əklil qoyub.

Tədbiri açan Mətbuat Şu-
rasının sədri Əflatun Amaşov 
bildirib ki, Nəsir İmanquliyev 
Azərbaycan milli mətbuatında 
və publisistikasında Həsən 
bəy Zərdabi, Mirzə Cəlil, Əli 
bəy Hüseynzadə,  Üzeyir 
Hacıbəyli ənənələrinin 
davamçısı olmaqla yanaşı, 
özünəməxsus parlaq ziyalı 
obrazı yaratmış şəxsiyyətdir. 
Onun həyat və  yaradıcılığı 
jurnalist peşəkarlığı ilə 
ziyalı cəsarəti və mərdliyinin 
bənzərsiz və təkrarsız 
nümunəsidir. Bildirilib ki, 
N.İmanquliyevin jurnalistlik 
fəaliyyətində “Bakı” və “Baku” 
axşam qəzetləri müstəsna 
önəm daşıyıb. Ustad qələm 
sahibinin qurucusu olduğu 
və 30 il redaktorluq etdiyi bu 
nəşrlər Azərbaycan jurna-
listikasına yeni ahəng və 
ruh gətirib. N.İmanquliyev 
tələbələrin sevimlisi olan 
tələbkar pedaqoq, qayğıkeş 
müəllim idi. 

Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) İdarə Heyəti 
sədrinin müavini Dağbəyi 
İsmayılov özünün jurnalist 
kimi formalaşmasında Nəsir 

İmanquliyevin böyük rolunun 
olduğunu vurğulayıb. Bildirib 
ki, Nəsir müəllim tələbkarlığı 
ilə redaksiyanı nizamda 
saxlamaq qabiliyyətinə malik 
idi. Redaksiyada yaradıcı 
mühit, böyük məsuliyyət 
formalaşdırırdı. Tənqidlə 
ictimai əhəmiyyət daşıyan 
məsələlərə sanki nəfəs 
verirdi. 

Uzun illər “Bakı” və “Baku” 
qəzetlərində çalışmış, hazır-
da bu nəşrlərin baş redaktoru 
olan Ağahüseyn Hüseynov 
qeyd edib ki, Nəsir İman-
quliyev Azərbaycanın həm 
mətbu, həm də ictimai-siyasi 
həyatında böyük şəxsiyyətdir. 
Onun nadir duyumu vardı, 
böyüklə böyük, kiçiklə kiçik 
idi. 

“Fikirlərdə, düşüncələrdə 
əbədi qalmaq hər kəsə nəsib 
olan xoşbəxtlik deyil. Nəsir 
müəllim belə şəxsiyyət idi. 
O, yaradıcılıqda yaşıl işıq 
kimi xatırlanır”, - deyən 
Azərbaycanın Əməkdar jur-
nalisti, yazıçı-publisist Flora 
Xəlilzadə tələbəsi olduğu 
Bakı Dövlət Universitetinin 
jurnalistika fakültəsində 
təhsil alarkən ustad qələm 

sahibi pedaqoqla bağlı 
xatirələrindən söz açıb, 
onun tələbələrə qayğısından 
danışıb. 

Veteran jurnalist Məzahir 
Süleymanzadə çıxışında 
Nəsir İmanquliyevin rəhbərlik 
etdiyi “Bakı” qəzetinin dil 
və üslub xüsusiyyətləri 
baxımından digər dövrü 
nəşrlərdən fərqləndiyini de-
yib. Ustad jurnalisti pedaqoq 
kimi də xarakterizə edən 
keyfiyyətlərdən söz açan 
M.Süleymanzadə bildirib ki, 
onun tələbəsi olmaq  böyük 
xoşbəxtlik idi.

Əməkdar mədəniyyət 
işçisi, Azərbaycan Res-
publikası Milli Televiziya 
və Radio Şurasının üzvü, 
şair, publisist və nasir Telli 

Pənahqızı Nəsir İmanquli-
yevin ictimai-siyasi, mədəni 
həyatda örnək şəxsiyyət ol-
maqla yanaşı, əvəzsiz liderlik 
xüsusiyyətlərini də daşıdığını 
bildirib. 

Filologiya elmləri 
namizədi, jurnalist və publi-
sist, Nəsir İmanquliyev irsinin 
tədqiqatçısı Şərəf Cəlilli 
vurğulayıb ki, ustad jurnalist 
tarixi özünün həyatı ilə yara-
dan və yaşadan simadır. 

Digər çıxış edənlər - 
Azərbaycanın Əməkdar ar-
tisti, televiziya aparıcısı Nailə 
İslamzadə, Veteran jurnalist, 
“Bakı” və “Baku” qəzetlərinin 
baş redaktor müavini Ənvər 
Məşədiyev, MŞ-nin sədr 
müavini, Beynəlxalq Av-
rasiya Mətbuat Fondunun 

rəhbəri Umud Rəhimoğlu, 
“Xalq qəzeti”nin baş redaktor 
müavini Tahir Aydınoğlu, “İki 
sahil” qəzetinin baş redakto-
runun birinci müavini İsmayıl 
Hacıyev, Mətbuat Şurasının 
icraçı katibi Şəmsəddin 
Əliyev, Əməkdar jurnalist 
Aydın Ağazadə, veteran 
jurnalist Oqtay Ərgünəş və 
başqaları Nəsir İmanquliyevin 
Azərbaycanın ədəbiyyatında, 
incəsənətində özünün ko-
loriti ilə fərqlənmiş tanınmış 
şəxsiyyətlərin sırasında yer 
aldığını vurğulayıblar. Bildiri-
lib ki, ustad jurnalistin həyat 
və fəaliyyəti bütövlükdə söz 
sənətinin təntənəsi idi, onun 
xatirəsi hər zaman yaddaşlar-
da qalacaq.

Ekoloji terrorun fəsadlarının aradan 
qaldırılması üçün tədbirlər görülür
İşğalçı dövlətin apardığı qeyri-

qanuni iqtisadi fəaliyyət 1949-cu 
ildə qəbul edilmiş “Müharibə zamanı 
mülki şəxslərin müdafiəsi haqqın-
da” Cenevrə Konvensiyasının, 
habelə insan hüquqları sahəsində 
mövcud beynəlxalq konvensi-
yaların tələblərini kobud şəkildə 
pozmuşdur. İşğal etdiyi ərazilərdə 
erməni işğalçılarının canlı təbiətə və 
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş əməlləri 
barədə Avropa Vəhşi Təbiətin və 
Təbii Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə 
Bern Konvensiyasının baş katibinə, 
Biomüxtəliflik üzrə Konvensiyanın 
icraçı katibinə, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə 
Çərçivə Konvensiyasının katibliyinə, 
Təbiətin və Təbii Sərvətlərin 
Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin 
prezidentinə rəsmi müraciətlər edil-
miş, beynəlxalq təşkilatların diqqətinə 
bu istiqamətdə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi çat-
dırılsa da, talançı Ermənistan çirkin 
əməllərindən əl çəkməmişdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev BMT Baş Assambleyası-
nın 76-cı sessiyasının illik ümumi 
müzakirələrində videoformatda 
çıxışı zamanı deyib: “Ermənistan 
Azərbaycanın keçmiş işğal edilmiş 
ərazilərində ekosid - ətraf mühitə 
qarşı genosid törədib. Meşələrimizin 
60 min hektarı məhv edilib, kəsilib və 
oğurlanıb, torpaqlarımız və çayla-
rımız çirkləndirilib və zəhərlənib, 
Ermənistan keçmiş işğal olunmuş 
ərazilərdə bizim su ehtiyatlarımızdan 
süni ekoloji fəlakət yaratmaq üçün 
istifadə edib. 2016-cı ildə Avropa 
Şurası Parlament Assambleyası 
“Azərbaycanın cəbhəboyu rayonları-
nın sakinləri qəsdən sudan məhrum 
edilir” adlı qətnamə qəbul edərək, 
Ermənistan hökumətindən su ehti-
yatlarından siyasi təsir və ya təzyiq 
aləti kimi istifadəsinə son qoyulmasını 
tələb etmişdir. Ermənistan həmin 
qətnaməyə qətiyyən məhəl qoymadı”.

Düşmən ölkə Azərbaycanın tərkib 
hissəsi olan Qarabağda dünyanın 
bir çox xarici şirkətlərinin filialla-
rını yaradaraq müxtəlif sahələr– 
mədənçilik, tikinti, ağac emalı, 
telekommunikasiya və digər sahələr 
üzrə Azərbaycanın icazəsi olmadan 
qanunsuz fəaliyyət göstərmişdir. Belə 
ki, ümumilikdə, Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində ermənilərin 
törətdiyi ekologiya terroruna 20-dən 
artıq ölkənin, o cümlədən Böyük 
Britaniya, Fransa, İran, ABŞ, Rusiya, 
İsveçrə, Almaniya, Hollandiya və 
digər dövlətlərin şirkətləri qoşulmuş, 

işğal edilmiş ərazilərə investisiya ya-
tıraraq Azərbaycanın təbii sərvətlərini 
qəddarcasına istismar etmiş, qeyri–
qanuni yollarla xarici ölkələrdə satışa 
çıxarmışdır.

 İşğal olunmuş ərazilərdə həyata 
keçirilmiş qeyri-qanuni fəaliyyət və 
təbii ehtiyatların istismarı ölkəmizin 
iqtisadiyyatı ilə yanaşı, həm də bir 
sıra ekoloji problemlərə gətirib çıxar-
mışdır. Belə ki, meşələrin qırılması 
və yandırılması, su ehtiyatlarının 
çirklənməsi, flora və faunanın məhv 
edilməsi, regionda Yer təkinin talan 
edilməsi nəticəsində ekoloji tarazlıq 
pozulmuş, torpaq sahələri aşınma-
ya məruz qalmışdır. Azərbaycanın 
əvvəllər işğal olunmuş bütün 
ərazilərində mövcud olan 260 min 
hektara yaxın meşə ərazisi son 30 il 
ərzində sürətlə azalmış, qiymətli ağac 
növləri -- qoz, palıd, Eldar şamı, xur-
ma və xüsusi mühafizə altında olan 
digər ağaclar, minlərlə hektar ərazini 
əhatə edən meşələr od qırılmış və 
qiymətli ağac növlərinin bitdiyi Qara-
bağın meşə resursları mebel, çəllək 
və tüfəng qundağı istehsalı üçün 
Ermənistana aparılmışdır.

Ən çox talanan təbii ehtiyatlardan 
birincisi Kəlbəcərin Ermənistanla 
sərhəd bölgələrində, Ağdərə və 
Zəngilanda olan qızıl yataqları olub. 
2002-ci ilin avqust ayında yaradılmış 
"Base Metals" MMC şirkəti uzun 
müddət Ağdərə rayonunda qızıl ehti-
yatı 13,5 ton olan Qızılbulaq (Dram-
bon) kəndindəki mis-qızıl mədənlərini 
talamışdır. Mədəndən hər ay 12 min 

ton filiz çıxarılaraq, emal edilmiş və 
tərkibində qızıl olan mis Avropa baza-
rına çıxarılmışdır.

Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində -- Kəlbəcər, Laçın, 
Tərtər, Ağdamda qızıl, gümüş, mis, 
molibden, civə yataqları, Cəbrayıl, 
Kəlbəcər, Laçında dəmir, xrom , 
Tərtər və Kəlbəcərdə kükürd , Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl ərazilərindəki 
qum, çınqıl, gil və digər faydalı qa-
zıntı yataqlarında işğalçı Ermənistan 
tərəfindən qeyri-qanuni və intensiv 
şəkildə hasilat işləri aparılmışdır. Fay-
dalı qazıntılar, əlvan və qara metallar, 
mineral sular, həmçinin digər şirin su 
resursları, meşə fonduna daxil olan 
torpaqlar amansız istismar olunmuş, 
flora və fauna sistemli şəkildə məhv 
edilmişdir.

Uzun illər erməni işğalı altında 
olan, Kəlbəcər rayonunun ərazisində 
yerləşən Söyüdlü (Zod), Ağduzdağ 
və Tutxun qızıl yataqları Ermənistan 
tərəfindən talan edilmişdir. Belə ki, 
1998-ci ildə Kanadanın “Canadian 
First Dynasty Mines Ltd” və Hindis-
tanın “İndian Sterlite Gold Ltd” şirkəti 
ilə müqavilə bağlamış Ermənistan 
hökuməti 2002-2003-cü illərdə Zod 
yatağından külli miqdarda qızıl hasil 
etmişdir. 

Bunlarla yanaşı, işğalçı ölkənin 
yerli çayların üzərində çoxsaylı 
kiçik elektrik stansiyaları qurma-
sı səbəbindən su kəskin azalmış, 
həmçinin çaylarda yaşayan canlılar 
kütləvi məhv olmuşdur.

Ermənistanın silahlı qüvvələri 
tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdə 
mütəmadi olaraq yanğınların 
törədilməsi ekoloji cinayətdir. Belə ki, 
yanğınların nəticəsində çox böyük 
həcmdə torpaq sahələri yararsız hala 
düşmüş, zəngin meşə fondu torpaq-
ları məhv olmuş, yandırılan torpaq 
sahələrində mövcud olan flora və fa-
una nümunələri məhv edilmişdir. Qa-
rabağın zəngin təbii ehtiyatlara malik 
olan Füzuli rayonunda vaxtilə rayon 
ərazisində təbiət abidəsi statusuna 
malik Şərq çinarlarının hamısı məhv 
edilmiş, ermənilər yaşı yüz illərlə 
ölçülən bu ağacları kəsməklə yanaşı 
onların, kötüklərini də yandırmışlar.

Təbiət abidəsi kimi dünyanın irs 
siyahısına daxil olmuş və 1800-2000 
yaşlı çinarların ermənilər tərəfindən 
yandırılması yalnız Azərbaycana qar-
şı deyil, həm də bəşəri ekosiddir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə 
böyük qayıdış çərçivəsində qarşıda 
duran əsas vəzifələrdən biri də, məhz 
həmin ərazilərdə təbii və keyfiyyətli 
ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin, 
habelə nadir və itməkdə olan bitki 
növlərinin bərpa edilərək sağlam-
laşdırılmasıdır. Bu ərazilərdə müasir 
yanaşmaların tətbiqi əsasında unikal 
meşə fondunun və mühafizə olunan 
təbiət komplekslərinin fəaliyyətinin 
bərpa edilməsi bütövlükdə regionun 
“yaşıl zona”ya çevrilməsinə şərait 
yaradacaqdır.

Artıq işğaldan azad olunan 
ərazilərdə ətraf mühitin sağlam-
laşdırılması və təbii sərvətlərdən 
dayanıqlı istifadənin təmin edilməsi, 
xüsusi mühafizə olunan təbiət 
əraziləri şəbəkəsinin, nadir təbiət 
komplekslərinin və obyektlərinin təbii 
vəziyyətdə qorunub saxlanılması 
istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlərə 
başlanılıb.

Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iq-
tisadi rayonuna daxil olan Zəngilanın 
inzibati ərazisində 107 hektar sahədə 
yerləşən Bəsitçay Dövlət Təbiət Qo-
ruğunun fəaliyyətinin bərpa edilməsi 
ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin 20 
oktyabr 2021-ci il tarixli sərəncam 
imzalaması da bunun bariz ifadəsidir.

Bu gün Qarabağın təbiəti rahat 
nəfəs alır. Parklar, qoruqlar bərpa 
olunur. Məhsuldar torpaqlar minalar-
dan təmizlənir. Çirkləndirilmiş çay-
lar, göllər durulur. Bütün bunlar isə 
Qarabağın ekoloji həyatını daha da 
canlandırır, zənginləşdirir.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Qarabağ düşmən tərəfindən vəhşicəsinə istismar edilib. Re-
gionun meşə örtüyü məhv edilib, münbit torpaqlar, su  ehtiyatları 
ekoloji və radioaktiv çirklənməyə məruz qoyulub. Ermənistan 
işğal etdiyi torpaqlarımızda dünya dövlətlərinin gözü önündə 
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə, BMT və ATƏT-in qərar və 
qətnamələrinə məhəl qoymayaraq misli görünməmiş vəhşiliklər 
törətmişdir. 

Bakı Ali Neft Məktəbi (BANM) Böyük Britaniyanın “British Council” 
təşkilatının IELTS Qeydiyyat Mərkəzi və Tərəfdaşlıq Proqramının üzvü 
sertifikatına layiq görülüb.

Sertifikatı BANM-də IELTS Qeydiyyat 
Mərkəzinin təsis edilməsi ilə bağlı imza-
lanma mərasimində Böyük Britaniyanın 
Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp Bakı Ali 
Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımova 
təqdim edib. 

Bildirilib ki, bu sertifikat “British Council” 
təşkilatı tərəfindən ölkədə ilk dəfə olaraq Bakı 
Ali Neft Məktəbinə verilir. 

Elmar Qasımov “British Council” 
təşkilatına bu sertifikata görə təşəkkürünü 
bildirərək, təşkilatla Ali Məktəb arasındakı 
əməkdaşlığın uğurla davam etdiyini vur-
ğulayıb və bu etimadı  BANM-in fədakar 
kollektivinə yüksək qiymət kimi dəyərləndirib.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

“British Council” Bakı Ali Neft 
Məktəbinə sertifikat verib

Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin 
əsərləri alman dilində təqdim edilib

Bakı Slavyan Universitetinin 
V.f.Humbolt adına tədris və 
mədəniyyət mərkəzində Azərbaycan 
klassik ədəbiyyatının qüdrətli söz 
ustadları Nizami Gəncəvinin 880, 
İmadəddin Nəsiminin 650 və Aşıq 
Ələsgərin 200 illiyi münasibətilə alman 
dilində “Poeziya Günü” keçirilib.

Bu barədə AZƏRTAC-a Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsindən bildirilib.

Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, 
professor Çingiz Abdullayev bildirib ki, tədbir 
çərçivəsində dahi şəxsiyyətlərin əsərləri al-
man dilində təqdim olunub. Onların arasında 
Köln Azərbaycan Evinin dəstəyi ilə Almaniya-
da nəşr olunan yazıçı-alim Orhan Arasın “Ni-
zami Gəncəvinin alman dilindəki aforizmləri”, 
Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin təşəbbüsü 
ilə çap edilən “Nəsiminin seçilmiş əsərləri”, 

“Aşıq Ələsgərin şeirləri” də olub.
Qeyd edək ki, oktyabr ayında bu kitablar 

Almaniyanın “Frankfurt am Main” Beynəlxalq 
Kitab Sərgisində nümayiş etdirilib.
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