
28 aprel 2022-ci il, cümə axşamı6
Mir Cəlal Paşayevin “Ədəbiyyatda romantizm” 

əsərinin 4 dildə ilk nəşrinin təqdimatı olub
Aprelin 27-də Milli Kitabxanada XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Mir Cəlal Paşayevin ilk 
ədəbi-tənqidi qələm təcrübəsi olan “Ədəbiyyatda romantizm” 
əsərinin “Milli Kitabxananın qızıl fondundan” seriyasından 4 
dildə ilk nəşrinin təqdimat mərasimi keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi və Milli Kitabxananın birgə 
təşkilatçılığı ilə reallaşıb.

Milli Kitabxananın direktoru, 
professor Kərim Tahirov bildirib ki, 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndəsi Mir Cəlal 
Paşayevin 1928-ci ildə qələmə al-
dığı ilk ədəbi-tənqidi təcrübəsi olan 
“Ədəbiyyatda romantizm” əsəri öz 
dərin məzmun əhəmiyyətinə görə 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında bir “ədəbiyyat 
hadisəsi” kimi qiymətləndirilə bilər. 20 
yaşlı bir gəncin belə bir dərin məzmunlu 
əsər yazması ədəbiyyatımızda çox 
böyük hadisədir. Lakin bu əsərin 
Azərbaycan arxivlərindən və kitab-
xanalarından “səssizcə yoxa çıxarıl-
ması” nəticəsində bu qiymətli ədəbi-
tənqidi əsər bir əsr ərzində elmi-ədəbi 
dövriyyədən kənarda qalmışdır. Bir 
əsr ərzində Mir Cəlalın müəllifi olduğu 
çoxsaylı kitabları nəşr olunub, lakin 
çox təəssüf ki, bu əsər indiyə kimi çap 
olunmayıb. 

Direktor bildirib ki, 2018-ci ildə Milli 
Kitabxana Mir Cəlalın ədəbi-tənqidi 
məqalələrindən ibarət toplu nəşr etdirib: 
“Lakin çox təəssüf ki, biz həmin vaxt 
çoxsaylı arxivlərə müraciət etsək də, 
həmin əsəri tapa bilmədik. Yalnız iki 
il öncə Rusiya Dövlət Kitabxanasında 
həmin əsəri çox çətinliklə əldə etdik və 
həmin əsəri geniş ictimaiyyətə çatdır-
maq üçün dörd dildə – Azərbaycan, rus, 

ingilis və ərəb dillərində ilk dəfə kitab 
halında çap olunmasını zəruri hesab 
etdik”.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
bildirib ki, “Milli Kitabxananın qızıl 
fondundan” layihəsinin ilk təqdimatı 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, öz bədii və elmi-publi-
sistik əsərləri ilə ədəbiyyat tariximizdə 
xüsusi yeri olan professor Mir Cəlal Pa-
şayevin ilk ədəbi tənqidi təcrübəsi olan 
“Ədəbiyyatda romantizm” əsəri ilə açılır. 
Çox sevindirici haldır ki, Mir Cəlalın ad 
günü ərəfəsində “Ədəbiyyatda roman-
tizm” əsəri 4 dildə tərcümə olunaraq 
nəşr olunub. 

Romantizm nəzəriyyəsinin 
ədəbiyyatşünaslığın bir qolu olduğunu 
bildirən Xalq yazıçısı Elçin vurğulayıb 
ki, 20 yaşında gənc kənd müəlliminin 
belə bir əsər yazması onun böyük 
gələcəyindən xəbər verirdi. Mir Cəlal 
birbaşa ədəbiyyata, ədəbiyyatşünaslığa 

xidmət edən böyük ədibdir: “Bu gün biz 
Nizami, Füzuli, M.Ə.Sabir, Mirzə Cəlil 
kimi görkəmli yazarlarımızdan danışan-
da Mir Cəlal müəllimin xidmətləri yada 
düşür. Sovet dönəmində çox istedadlı 
yazarlarımızın olmasına baxmayaraq, 
mövzu baxımından onların əsərləri 
bu günümüzlə səsləşmir. Lakin Mir 
Cəlalın əsərlərinin mövzusu daim 
aktualdır. Fəxr edirəm ki, Azərbaycan 
ədəbiyyatında belə ədiblər yetişib”.

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
direktoru, Milli Məclisin üzvü, akademik 
Nizami Cəfərov çıxış edərək bu işdə 
əməyi keçən hər kəsə, Milli Kitabxana 
rəhbərliyinə və Mədəniyyət Nazirliyinə 
öz təşəkkürünü bildirib. O vurğulayıb 
ki, Mir Cəlalın 20 yaşında qələmə 
aldığı bu əsər ensiklopedik xarakter-
li bir məqalədir. Bu əsərin təxminən 
bir əsrdən sonra digər ölkələrin 
arxivlərindən tapılaraq Azərbaycana 
gətirilməsi və onun 4 dildə nəşr oluna-

raq mütəxəssislərə və oxuculara çatdı-
rılması çox təqdirəlayiq bir addımdır.

Milli Məclisin Mədəniyyət 
Komitəsinin sədri, professor Qənirə 
xanım Paşayeva çıxış edərək əvvəlcə 
kitab ocağına, Milli Kitabxanaya və 
Mədəniyyət Nazirliyinə belə bir layihəyə 
başladıqları üçün öz təşəkkürünü 
bildirib. Tədbirin davamında təhsil 
nazirinin müavini Firidun Qurbanov; 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
şöbə müdiri, professor Asif Rüstəmli, 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu Ədəbi tənqid şöbəsinin müdiri, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Yusifli, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi 
İlqar Fəhmi, “Ədəbiyyat” qəzetinin baş 
redaktoru Azər Turan və digərləri çıxış 
ediblər.

Sonda qonaqlar Mir Cəlal Paşaye-
vin həyat və yaradıcılığını əhatə edən 
geniş kitab sərgisi ilə tanış olublar. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Aparatında 2022-ci ilin  

may ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli̇
Qəbulu aparan şəxs Qəbul günü

Baş nazirin birinci müavini
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu 4
Baş nazirin müavini 
Əhmədov Əli Cavad oğlu 5
Baş nazirin müavini 
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu 6
Aparatın rəhbəri
Məmmədov Rüfət Tofiq oğlu 10

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri 
Əmiraslanov Azər Kamal oğlu 11
Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin müdiri 
Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu 27
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri
Paşayev Zakir İlqar oğlu 12
Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin müdiri 
Qasımlı Xalid Akif oğlu 16
Sosial məsələlər şöbəsinin müdiri 
Rəhimov Niyazi Süleyman oğlu 17,31
Humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən 
Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu 18
Sənaye və energetika şöbəsinin müdiri 
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu 19
Aqrar və ekologiya şöbəsinin müdiri 
Qasımov Lətif Cəfər oğlu 20

Regionların inkişafı şöbəsinin müdiri 
Məcidov İlkin Sabir oğlu 23

Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat 
şöbəsinin müdiri 
Mustafayev Feyruz Rəvayət oğlu 

13,24

Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya 
şöbəsinin müdiri 
Pənahov Musa Sədi oğlu 

25

Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsinin müdiri 
Məmmədov Anar Rəhim oğlu 26

Qeyd: 1.Vətəndaşların qəbulu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 
Aparatının Qəbul otağında keçirilir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Lermontov küçəsi, 68
2.Qəbula 1 gün qalmış elektron qeydiyyat dayandırılır.
3.Vətəndaşlar qəbula qabaqcadan və qəbul günü saat 09:00-dan
 13:00-dək yazıla bilərlər.
4. Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
5. Qəbulla bağlı telefon nömrələri: (012)492-19-23, (012)492-88-96.

Dövlət Gömrük Komitəsi Mətbuat və 
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin məlumatı

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların 
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti 
general-polkovniki Səfər Mehdiyev aprelin 29-da saat 11:00-da Xaçmaz rayonunda 
Heydər Əliyev Mərkəzində (Xaçmaz şəhəri, Nəriman Nərimanov küç. 72A) Xaçmaz və  
Şabran rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

Qəbul zamanı Xaçmaz və  Şabran  rayon-
ları sakinlərinin yalnız  gömrük məsələləri ilə 
bağlı müraciətləri dinləniləcək.

Qəbulda iştirak etmək istəyən vətəndaşlar 
“195” Çağrı Mərkəzi, Dövlət Gömrük Komitəsi 
(əlaqə telefonu: (012) 404-22-00) ilə əlaqə 
saxlayaraq və ya Komitənin rəsmi internet 

səhifəsinin “Müraciətlər” və “Virtual qəbu” 
bölmələrindən daxil olmaqla (https://customs.
gov.az/az/muracietler/sedre-mektub/) qəbula 
yazıla bilərlər.

DGK Mətbuat və  
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi

Azərbaycanın sülhün əldə 
edilməsi səylərini alqışlayırıq

Aprelin 27-də xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda rəsmi 
səfərdə olan Gürcüstan xarici işlər naziri İliya Darçiaşvili ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti 
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazirlər 
arasında təkbətək başlayan görüş daha sonra 
hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərinin iştirakı 
ilə geniş tərkibdə davam edib.

Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan ilə 
Gürcüstan arasında mövcud olan ənənəvi 
dostluq, mehriban qonşuluq, strateji tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin möhkəm təməl üzərində 
qurulduğunu, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 
əsaslandığını qeyd edib. O, gürcü həmkarının 
xarici işlər naziri qismində ilk səfərinin məhz 
Azərbaycana etməsinin ölkələrimiz arasındakı 
dostluğun bariz nümunəsi olduğunu bildirib. 
Nazir iki ölkə arasında mövcud olan yüksək 
səviyyəli siyasi dialoqun, intensiv qarşılıqlı 
səfərlərin münasibətlərin daha da inkişafına 
müsbət təkan verdiyini vurğulayıb.

Nazir İliya Darçiaşvili Azərbaycan dövlət 
başçısı ilə keçirilən görüşə məmnunluqla 
istinad edib. Nazir bu il 30 illiyini qeyd etdiyi-
miz əlaqələrin dinamik şəkildə inkişafından 
məmnunluq ifadə edib. Həmçinin nazir Ceyhun 
Bayramovu Gürcüstana səfərə dəvət edib.

Görüşdə ölkələrin bir-birinin müstəqilliyi, su-
verenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı şəkildə 
verdiyi birmənalı dəstək xüsusi vurğulanıb.

Tərəflər iki ölkə arasında bütün 
istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi, ticarət, 
enerji, nəqliyyat, humanitar və mədəniyyət, 

turizm və s. sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı 
perspektivləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. 
İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsində artımın 
müşahidə olunması sevindirici hal kimi qeyd 
edilib və bu sahədə hələ də böyük potensialın 
olduğu, birgə səylərin davam etdirilməsinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu xüsusda, Azərbaycan 
Respublikası ilə Gürcüstan arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komis-
siyanın fəaliyyəti qeyd edilib.

Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına 
postmünaqişə mərhələsində Azərbaycan ilə 
Ermənistan  arasında münasibətlərin normal-
laşması istiqamətində atılan addımlar, habelə 
azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən görülən işlər, o cümlədən minaların 
təmizlənməsi, bərpa və quruculuq işləri barədə 
məlumat verib.

Gürcüstan xarici işlər naziri İliya Darçiaşvili 
Azərbaycanın sülhün əldə edilməsi səylərini 
alqışladıqlarını və öz növbəsində Gürcüstanın 
bu prosesi dəstəklədiyini ifadə edib.

Tərəflər, həmçinin çoxtərəfli platforma-
larda və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlığın davam etdirilməsi, Ukraynadakı 
vəziyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələləri müzakirə ediblər.

Görüşdən sonra mətbuat nümayəndələri 
üçün brifinq keçirilib.

Azərbaycan Prezidenti söhbətində 
respublikamızda vaksinasiya prose-
sinin anlayışla qarşılandığını qeyd 
edərək,  bunun vətəndaşlarımız 
tərəfindən dövlətin həyata keçirdiyi 
siyasətə etimadın bir nümunəsi kimi 
dəyərləndirildiyini deyib. Eyni zamanda,  
pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlərin 
tədricən aradan qaldırıldığını bildirən 
dövlətimizin başçısı hazırda çox az say-
da məhdudiyyətlərin qaldığını, bunun 
da ictimaiyyətimiz tərəfindən anlayışla 
qarşılandığını diqqətə çatdırıb.  

Ölkəmizin COVID ilə əlaqədar 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
fəaliyyətini daim dəstəklədiyini bildirən 
dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, həm 
Qoşulmama Hərəkatında, həm də BMT 
Baş Assambleyasında çıxışları zamanı 
ÜST-nin  COVID-19-a qarşı mübarizədə 
rolunu xüsusi  qeyd edib.

Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbəri 
indiyədək ayrı-ayrı çıxışlarında 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
pandemiyaya qarşı qlobal mübarizənin 
əlaqələndirilməsi də daxil olmaqla, 
qlobal səhiyyə sahəsində idarəçiliklə 
bağlı aparıcı rolunu və səylərini 
yüksək dəyərləndirib. Ölkə rəhbəri, 
eyni zamanda,  Azərbaycanın ÜST ilə 
olduqca səmərəli əməkdaşlıq etdiyini, 
bu qurumun respublikamızı pandemiya 
ilə mübarizə sahəsində nümunəvi ölkə 
adlandırdığını vurğulayıb. 

Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları 
həcmində könüllü maliyyə töhfəsi edib. 
Bununla yanaşı, koronavirusla əlaqədar 

30-dan artıq ölkəyə humanitar və 
maliyyə yardımı göstərib.  

Prezident İlham Əliyev görüşdə 
Azərbaycanda pandemiya nəticəsində 
yaranan sosial-iqtisadi problemlərin 
aradan qaldırılması istiqamətində də 
dövlətimiz tərəfindən zəruri tədbirlər 
görüldüyünü qeyd edib. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan dövləti 
tərəfindən dünyada  COVID–19-un 
pandemiya elan edilməsindən ötən 
müddət ərzində vəziyyət ciddi nəzarətə 
götürülüb, ölkəmizdə infeksiya ilə 
mübarizə sahəsində sistemli işlər 
aparılıb, istər insanların sağlamlığının 
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 
istərsə də koronavirus xəstələrinin 
müalicəsi, səhiyyə infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi, yeni xəstəxanaların 
açılması və tibb müəssisələrinin texniki 
təchizatı baxımından bütün məsələlər 
uğurla gerçəkləşdirilib. Bütün bunlarla 
bərabər, postpandemiya dövrü ilə bağlı 
da önəmli qərarlar qəbul edilib. Koro-
navirus infeksiyasına qarşı mübarizə 
çərçivəsində həyata keçirilən sistemli 
layihələr, vətəndaşların məsuliyyəti 
və mövcud qaydalara əməl etməsi 
nəticəsində müsbət nəticələr qazanılıb. 

Hazırda Azərbaycanın yoluxma 
və sağalma hallarının nisbətinə görə 
ən yaxşı göstəricilər nümayiş etdirən 
ölkələr sırasında olması bunları 
təsdiqləyir. Görülən tədbirlərin əsas 
məqsədi isə insanların sağlamlığının və 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır.

Prezident İlham Əliyevin  reallaş-
dırdığı siyasət bir daha onu göstərir 

ki, dövlətimiz üçün insan amili, 
vətəndaşların sağlamlığı, təhlükəsizliyi, 
ölkəmizin inkişafı və cəmiyyətimizin 
rifahı başlıca vəzifədir  və bu məqsədə 
nail olmaq üçün ötən müddətdə bütün 
vasitələrdən səmərəli istifadə edilib. 
Məhz bunun nəticəsində sərtləşdirilmiş 
xüsusi karantin rejiminin yumşaldılma-
sı, məhdudiyyətlərin xeyli bir qisminin 
aradan qaldırılması mümkün oub. Bu 
zaman həm də beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınıb. Belə ki, koronavirusla 
mübarizədə uğur qazanan  və karantin 
rejimini aradan qaldıran ölkələrdəki 
kimi, sonrakı dövrdə infeksiyanın geniş 
yayılmaması üçün məhdudiyyətlərin 
mərhələli şəkildə ləğvi zəruriliyi 
diqqətdə saxlanılıb. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
Avropa üzrə regional direktoru kimi 
Azərbaycana ilk dəfə gəldiyini vur-
ğulayan Hans Henri Kluge səfərinin 
Azərbaycanla BMT arasında 
tərəfdaşlığın 30 illiyinin qeyd olunduğu 
bir dövrə təsadüf etməsi baxımından 
önəmini vurğulayıb. Hans Henri Kluge 
deyib: “Mən Sizin beynəlxalq diplo-
matiyada qlobal liderliyinizi yüksək 
qiymətləndirir və bu münasibətlə Sizi 
səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin 
davamlı inkişaf istiqamətində çox 
mühüm fəaliyyətiniz olduqca önəmlidir. 
Çünki məhz Sizin şəxsi liderliyiniz 
sayəsində COVID-19 pandemiyasına 
qarşı beynəlxalq həmrəylik təbliğ edilib 
və bu məsələ BMT-dən sonra dünyanın 
ən böyük beynəlxalq təşkilatının - Qo-
şulmama Hərəkatının gündəliyinin əsas 
məsələsi olub”.

Hans Henri Kluge daha sonra 
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında 
sədrliyinin bir il uzadılmasını 
dövlətimizin başçısına olan etimadın 
göstəricisi kimi dəyərləndirib və  res-

publikamızla əməkdaşlığın çox uğurlu 
olduğunu vurğulayıb. O, rəhbərlik 
etdiyi təşkilatın mövcud əməkdaşlığın 
bundan sonra da davam etdirilməsi 
istiqamətində səylər göstərəcəyini 
bildirib.  

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Avropa üzrə regional direktoru 
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi 
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu-
nun 2020-ci ilin mayında koronavirusla 
mübarizəyə həsr olunmuş onlayn Zirvə 
görüşünə toxunaraq, məhz dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi sayəsində həmin 
sammit zamanı ÜST-nin rolunun yüksək 
qiymətləndirildiyini xatırladıb. 

Hans Henri Kluge söhbətində, 
həmçinin dövlətimizin başçısının 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə BMT 
Baş Assambleyasının COVID-19-la 
mübarizəyə həsr edilən Xüsusi Ses-
siyasını, Prezident İlham Əliyevin 
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası 
çərçivəsində, eyni zamanda, BMT Baş 
Assambleyasında vaksinlərin ədalətli, 
bərabər bölgüsünə dair qətnamənin 
təşəbbüskarı olduğunu, Azərbaycanın 
Türk Şurası çərçivəsində Zirvə top-
lantısının gündəliyinə də COVID-ə 
qarşı mübarizə məsələsini daxil etdiyini 
vurğulayıb. 

Hans Henri Kluge söhbətinin 
sonunda Azərbaycanın işğaldan azad 
olunan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
bölgələrində həyata keçirəcəyi səhiyyə 
sisteminin qurulması prosesində, 
xüsusilə rəqəmsal səhiyyə sisteminin 
yaradılmasında Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının da  töhfəsini verməyə hazır 
olduğunu vurğulayıb.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qarabağda səhiyyə 
sisteminin yaradılmasına töhfə verməyə hazırdır 

Prezident İlham Əliyevin aprelin 26-da Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının (ÜST) Avropa üzrə regional direktoru Hans Henri Kluge 
ilə görüşündə dövlətimizin başçısı Azərbaycanın bu  təşkilatla 
səmərəli əməkdaşlığından bəhs edərkən, ÜST-nin  COVID-19-a qarşı 
mübarizədə ölkəmizə göstərdiyi davamlı dəstəyə görə beynəlxalq 
quruma təşəkkürünü bildirib, eyni zamanda, bu gün  respublika-
mızda pandemiya ilə bağlı vəziyyətin çox müsbət olduğunu diqqətə 
çatdırıb. Ölkə rəhbəri   həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində  
COVID-19-un geniş yayıldığı dövrdə vəziyyətin nəzarətdə saxlanıldı-
ğını, Azərbaycanın keçən ilin əvvəlində vaksinasiyaya başlayan ilk 
ölkələrdən biri olduğunu, indiyədək ölkəmizdə 13 milyondan artıq 
vaksinin istifadə edildiyini xatırladıb.   

 “Viki Klub” layihəsinin təlimləri başa çatıb
Aprelin 27-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) 

Gənclər Birliyi "Vikipediya açıq ensiklopediyada 
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği" mövzusunda görüş 
keçirib.  

Tədbirdə ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçən şəhidlərin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Çıxış edən YAP Gənclər 
Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov 
görüşün formatı və əhəmiyyəti 
barədə məlumat verib. O, Viki-
pediya açıq ensiklopediyasında 
Azərbaycan həqiqətlərinin 
təbliği istiqamətində görülən 
işlərin uzun illərdən bəri 
davam edən informasiya 
mübarizəmizdə böyük rol oyna-
dığını qeyd edib. YAP Gənclər 
Birliyinin də bu istiqamətdə 
fəaliyyətini genişləndirdiyini 
diqqətə çatdıran Bəxtiyar 

İslamov yeni  formalaşdırılmış 
klub vasitəsilə partiyanın 
fəal gənclərinin Vikipediya 
elektron ensiklopediyasın-
da ölkəmizlə bağlı mövcud 
məlumatları mütəmadi şəkildə 
təkmilləşdirdiklərini diqqətə 
çatdırıb.

Milli Məclisin deputatı 
Elnur Allahverdiyev çıxışında 
Prezident, Müzəffər Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Ordusunun işğalçı Ermənistan 
üzərində Qələbəsindən 
xeyli vaxt keçsə də, informa-
siya müharibəsinin davam 
etdiyini və bu müharibədə 

gəncliyimizin müstəsna yeri 
olduğunu  vurğulayıb.

YAP Gənclər Birliyinin 
 “Qorqud” Vikipediya Metodik 
Klubunun tərəfdaşlığı ilə həyata 
keçirdiyi “Viki Klub” layihəsinin 

strateji əhəmiyyətindən danışan 
E.Allahverdiyev YAP-da təmsil 
olunan gənclərin böyük poten-
sialı olduğunu, gələcəkdə də bu 
istiqamətdə yeni uğurlar əldə 
edəcəklərinə inandığını diqqətə 

çatdırıb. Deputat 2020-ci ildən 
sonra regionda yaranan yeni 
reallıqların və Azərbaycan 
həqiqətlərinin təbliğində Vikipe-
diya resursundan geniş istifadə 
edildiyini diqqətə çatdırıb. 
E.Allahverdiyev bu prosesin 
sürətlənməsi və daha böyük 
nəticələr əldə edilməsi üçün 
gənclərimizin xarici dil biliklərini 
genişləndirməyinin önəmini 
vurğulayıb. İl ərzində təkcə 
azərbaycandilli açıq ensiklope-
diyaya 350 milyondan çox giriş 
olduğunu vurğulayan deputat 
ölkəmizlə bağlı məlumatların 
digər dillərə tərcümə edilərək 
vikipediyada yerləşdirilməsi ilə 
həmin rəqəmi 3-5 dəfə və daha 
çox artırmağın mümkünlüyünü 
bildirib.

“Xalq qəzeti” 
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