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Qazandığımız tarixi Qələbədə 
qadınların rolu danılmazdır

 Beynəlxalq Qadınlar Günü uzun 
illərdir ölkəmizdə rəsmi bayram kimi 
qeyd olunur. Hər il 8 Mart ərəfəsində 
Azərbaycanın dövlət başçısı bayram 
münasibətilə qadınlarımıza təbrik 
ünvanlayır, ictimai, mədəni həyatda, 
ümumən, müxtəlif əməli fəaliyyət 
sahələrində fərqlənən qadınların bir 
qrupuna fəxri adlar verir, orden, me-
dal və ya “Fəxri diplom”la təltif edir.

Azərbaycan Respublikası öz 
ailə, qadın və uşaq siyasəti ilə 
seçilən dövlətlərdəndir. Ailə, Qadın 
və Uşaq problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi bu sahədə dövlət siyasətini 
və tənzimlənməsini həyata keçirən 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 
Komitə vahid dövlət siyasətinin 
formalaşdırılmasında iştirak edir və 
bu siyasətin həyata keçirilməsini 
təmin edərək, sahənin inkişafını 
təmin edir. Komitəyə qadın hü-
quqlarının həyata keçirilməsini 
təmin etmək və onların pozulma-
sının qarşısını almaq, dövlətin ailə 
siyasətini həyata keçirmək, qaçqın 
və məcburi köçkün qadınların, 
uşaqların, aztəminatlı ailələrin sosial 
problemlərini öyrənmək və onların 
həlli üçün əlaqədar dövlət orqanları 
qarşısında məsələlər qaldırmaq, 
qadınlar tərəfindən sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, ailə 
kəndli təsərrüfatlarının yaradılma-
sında müvafiq dövlət orqanları ilə 
birlikdə məsləhətlərin verilməsini 
təmin etmək, məşğulluq strategiyası-
nın həyata keçirilməsi istiqamətində 
dövlət siyasətinə uyğun olaraq, 
qadınların müxtəlif yeni peşələrə 
yiyələnməsi və ixtisaslarının artırılma-
sı məqsədilə layihələr hazırlamaq və 
əlaqədar təşkilatlarla birgə tədbirlərin 
görülməsini təmin etmək, ailə baş-
çısını itirmiş şəhid ailələrinin, tək 
anaların, xüsusilə, əlil qadınların və 
uşaqların problemlərinin dövlət orqan-
ları tərəfindən həlli məqsədilə müvafiq 
vəsatətlər qaldırmaq və s. kimi önəmli 
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
digər vəzifələri yerinə yetirmək həvalə 
olunub. Həmçinin parlamentdə Ailə, 
Qadın və Uşaq məsələləri Komitəsi 
yaradılıb. Qadın siyasəti ilə bağlı 
normativ hüquqi aktlar qüvvədədir, 
fərman və sərəncamlar imzalanıb. 
Bunlar dövlətimizin qadın, ailə, uşaq 
mövzusuna verdiyi yüksək önəmin 
parlaq ifadəsidir.

Dövlət qadın siyasətinin davam 
etdirilməsi sayəsində Azərbaycan 
qadınının cəmiyyətdə yeri və nüfuzu 
daha da artıb. Ölkəmizdə gender 
siyasətinin gücləndirilməsi, qadınların 
cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi 
üçün ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir. Azərbaycan qadınları 
önəmli dövlət qurumlarında, parla-
ment və bələdiyyələrdə uğurla təmsil 
olunur, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, 
elmi-mədəni proseslərdə fəal iştirak 
edir, ölkə idmanının inkişafına böyük 
töhfələr verirlər.

Bu töhfələrin paylaşılması, qabaq-
cıl təcrübələrin bölüşülməsi, ümumi 
mənzərinin öyrənilməsi və qarşıda 
duran yeni vəzifələrin icrası baxımın-
dan Azərbaycan qadınlarının qurul-
tayları da mühüm hadisələrdəndir. 
1998-ci il sentyabrın 25-də keçirilmiş 
Azərbaycan Qadınlarının I Qurultayı 
dövlət qadın siyasətinin tarixində 
önəmli hadisə olub. Respublikamızda 
cərəyan edən mürəkkəb ictimai-siyasi 
proseslərin gedişində Azərbaycan 
qadınlarının daim milli dövlətçilik 
mövqeyindən çıxış etməsini nüma-
yiş etdirən qurultayda bir sıra vacib 
məsələlər müzakirə olunub.  1998-ci 
ildən etibarən, hər beş ildən bir 
Azərbaycan Qadınlarının Qurultayı 
keçirilir. Bu qurultaylar dövlət qadın 
siyasəti sahəsində ən əlamətdar 
hadisələrdən biri kimi dəyərləndirilir.

Əlbəttə, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti və son 5 ildə ölkəmizin 
Birinci vitse–prezidenti olan Mehriban 
xanım Əliyevanın qadınlarla, ailə 
institutumuzla, uşaqlarla bağlı həyata 
keçirdiyi layihələr xüsusi vurğulanma-
lıdır. Çox hörmətli Mehriban xanımın 
xalqımız, dövlətimiz, mədəniyyətimiz 
qarşısındakı misilsiz xidmətləri gənc 
qızlarımız, qadınlarımız üçün örnəkdir 
və cəmiyyətdə qadınların rolunun 
artması ilə müşayiət olunmaqdadır. 
Ölkəmizin “Yumşaq güc” siyasətinin 
təcəssümü olan Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə hazırlanmış 
humanitar layihələr Azərbaycana yeni 
dostlar qazandırır. Mehriban xanımın 
xeyriyyəçilik sahəsindəki səmimi, 
təmənnasız tədbirləri bir sıra ölkələri, 
qitələri əhatə edir. Onun rəhbəri 
olduğu Heydər Əliyev Fondu uzun 
illərdir ölkəmizin humanitar və mədəni 
diplomatiyasının təmsilçisinə çevri-
lib və bu fəaliyyət hər şeydən öncə, 
dünyada Azərbaycanın layiqli təmsili, 
tərənnümü və tanıtımıdır. Ölkəmizin 
Birinci vitse-prezidentinin rəhbərliyi 
ilə milli maraqlarımıza xidmət edən, 
ənənələrimizi yaşadan çoxsaylı unikal 
layihələrin uğurlu icrası Azərbaycan 
qadınının zəngin mənəvi-intellektual 

və yüksək əxlaqi dəyərlərə malik ol-
masının, mərhəmət və xeyirxahlığının 
parlaq nümunəsidir.

Azərbaycan qadını bütün 
dövrlərdə dövlətə, Vətənə və ailəyə 
bağlılığı ilə, sədaqəti, fədakarlığı 
ilə seçilib. Dövlət müstəqilliyimizin 
bərpasından sonra Azərbaycan 
qadını milli dövlət quruculuğu pro-
sesinin fəal iştirakçısına çevrilib, 
sosial-iqtisadi və mədəni potensialı-
mızın artırılması üçün dəyərli töhfələr 
verib. Azərbaycan qadını tarix boyu 
müqəddəs ana adını, ana şərəfini uca 
tutaraq, öz mübarizliyi ilə tanınıb. 

Qadınlarımız ölkənin ictimai- 
siyasi, mədəni həyatında fəal işti-
rak edib, Vətənin müdafiəsində və 
dövlətin idarə olunmasında daim 
fədakarlıq nümayiş etdirməklə 
yanaşı, döyüş meydanlarında da 
şücaət göstərib. İstər I (Çanaqqala 
savaşını yadımıza salaq), istərsə II 
Dünya müharibəsində, I və II Qa-
rabağ müharibəsində Azərbaycan 
qadını sırğasını, üzüyünü haqq 
işinin qalibiyyəti, cəbhələrdə vuru-
şan qardaşlarımızın, Azərbaycan 
oğullarının təminatı üçün tərəddüd 
etmədən göndərib, corab toxuyub, 
əlcək hörüb, alın təri axıdıb, ərinin, 
qardaşının, oğlunun yerinə də 
işləyib... 44 günlük Vətən müharibəsi 
bu tarixin, dediklərimizin ən yaxın və 
parlaq ifadəsi oldu. Oğlu şəhid olan 
analar “Bircə ordumuz dayanmasın, 
torpaqlarımızı azad etsin”, “Vətən 
sağ olsun” – deyirdi. Qardaşı, həyat 
yoldaşı şəhid olan bacılarımızın, 
oğlu şəhid olan analarımızın tabut 
daşıdığını az görmədik, onların 
dəyanət və mətanətinin az şahidi 
olmadıq. Bəli, Azərbaycan qadını 
şərəfli qadındır. Müqayisə baxımın-
dan deyil, faktın özünü ifadə baxım-
dan deyirəm: 44 gün ərzində 10 min 
fərarisi, qaçan, qovulan Ermənistan 
ordusuna mənsub gəncləri də ana 
doğmuş, “tərbiyə” etmişdi, hərbi 
çağırış, səfərbərlik idarələri qarşısın-
da böyük növbələr, izdiham yaradan 
Azərbaycan oğul və qızlarını da qadın 
doğub, qadın tərbiyə etmişdi.

Bəli, qadınlar doğma torpaqlarımı-
zın bir qisminin işğal altında olduğu 
dövrlərdə gənc nəslin vətənpərvər 
tərbiyə olunması və xalqa, cəmiyyətə 
layiqli övlad kimi yetişməsi naminə öz 
üzərinə düşən ağır yükü şərəflə da-
şıyıb. Qadınlarımızın aktiv fəaliyyəti 
həyatın bütün sahələrində olduğu 
kimi, ordu quruculuğundakı xidmətləri 
də şərəf və qürur mənbəyimizdir. 
Hazırda Azərbaycan Ordusunun 
bütün qoşun növlərində, xüsusi 
təyinatlı təhsil müəssisələrində, hərbi 

tibb ocaqlarında və digər sahələrdə 
yüzlərlə qadın xidmət edərək, Vətən 
qarşısında vəzifə borcunu şərəf və 
ləyaqətlə yerinə yetirir.

Əlbəttə, mülki işlərdə çalışan 
qadınlarımızın da əməyi yüksək 
dəyərləndirilir. Ölkəmizin ictimai-
siyasi həyatında yaxından iştirak 
edən Azərbaycan qadını alnıaçıq, 
üzüağ qadındır. Azərbaycan qadınları 
Şərqin ilk demokratik respublikası 
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründən bəri seçib-seçilmək hüqu-
qu qazanaraq, ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında yaxından iştirak etməyə 
başlayıb. Sürətlə maariflənən qadın-
larımız yüz illərdən bəri formalaşmış 
milli dəyərlərə sadiq qalmaqla, ana 
dilimizin, mədəni-mənəvi irsimizin ən 
etibarlı dayağı olub. Keçmişimizin 
unudulmaz səhifələrindəki möhkəm 
iradəyə malik görkəmli qadın 
şəxsiyyətlərimizin yüksək ləyaqətinin, 
ağzıdualı analarımızın müdrikliyinin 
daşıyıcısı olan çağdaş Azərbaycan 
xanımları öz dərin zəkası, tükənməz 
daxili potensialı ilə bu gün də xalqa 
və cəmiyyətə fədakarlıqla xidmət 
edirlər.

Bu sözləri yazarkən, qadınların 
dövlətin idarəolunma prosesində 
iştirakını dəstəkləyən ümummilli 
liderimizi minnətdarlıqla yad etməyi 
özümə borc bilirəm. Məhz Heydər 
Əliyev ölkəmizdə çağdaş dövlət qadın 
siyasətinin əsasını qoyub. Ümum-
milli liderimiz qadın şəxsiyyətinə 
böyük sayğı ilə yanaşır, bütün əməli 
fəaliyyət sahələrində qadınlara xüsusi 
yer ayırır, onların hərtərəfli səmərəli 
fəaliyyətinə geniş meydan verirdi.

Hazırda Azərbaycan qadınları 
cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsinə çev-
rilib. Milli-əxlaqi dəyərlərimiz, adət-
ənənələrimiz, dilimizin saflığı, ilk sıra-
da analarımızın müdrikliyi sayəsində 
çətin dövrlərin sınağından çıxa bilib. 
Bir sıra ölkə qadınlarından öncə 
seçib–seçilmək hüququ əldə etməsi, 
elm, mədəniyyət və digər sahələrdə 
qazandığı uğurlar Azərbaycan qadını-
nın mədəni və intellektual potensialın-
dan xəbər verir.

Dövlət müstəqilliyimizin 
bərpasından sonra ötən 30 ildə 
Azərbaycan qadını milli dövlət quru-
culuğu prosesinin fəal iştirakçısına 
çevrilib, ölkəmizin sosial-iqtisadi, 
intellektual-mədəni potensialının 
artırılması üçün dəyərli töhfələr verib. 
Elm və təhsil, səhiyyə və mədəniyyət, 
eləcə də, digər sahələrdə qazandığı 
uğurları ilə o öz nüfuzunu ilbəil artır-
mağa nail olub. Vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğu istiqamətində də qadınla-
rımızın uğurları məmnunluq doğu-
rur. Respublikamızdakı sabitlik və 
demokratik mühit qarşıdakı illərdə də 
onları öz fitri istedadlarını, yaradıcılıq 
imkanlarını tam gerçəkləşdirə bilmək 
üçün lazım olan şəraitlə təmin edir. 

Qənirə PAŞAYEVA, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 

komitəsinin sədri

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü son iki ildə bir başqa 
ovqatda keçirdik. Həmin gün, ilk növbədə, şəhid analarını, şəhid 
xanımlarını və şəhidlərimizin qız balalarını, şəhid ailələrinin 
xanım üzvlərini, qazilərimizin xanım doğmalarını təbrik etdik, on-
lara ən xoş diləklərimizi yetirdik. Özü döyüşlərə qatılan xanımla-
rımıza, şəfqət bacılarımıza ehtiramımızı bildirdik, şəhid xanımla-
rımızın əziz ruhunu hörmətlə andıq. Ruhları şad olsun!

Devizimiz uğurlu fəaliyyət, 
peşəkarlıq və sədaqətdir
“Martın 5-də “Regional Hüquqi və İqtisadi 

Maarifləndirmə” İctimai Birliyi 4 yaşını qeyd 
etdi. Həyata keçirilən layihələri ənənəvi olaraq 
hər il hesabat şəklində ictimaiyyətə təqdim 
edirik. İllər keçdikcə, üzərimizə  götürdüyümüz 
missiya ilə vətəndaşlarımıza, özəlliklə 
əhalinin həssas qruplarına faydalı olmaq, 
dövlətçiliyimizə, bir sözlə, ölkəmizin inkişafına 
töhfələr verməyə çalışırıq. Xidmət meyarımız: 
peşəkarlıq və sədaqətdir. RHİM İB bu meya-
ra uyğun olaraq öz fəaliyyət istiqamətlərini 
müəyyənləşdirib”. Bu fikirləri 8 Mart Beynəlxalq 
Qadınlar Günü ərəfəsində söhbət əsnasında 
təşkilatın rəhbəri Arzu Bağırova bildirdi. O, birli-
yin dördillik fəaliyyətindən söz açaraq fikirlərinə 
əlavə etdi:

– Qarabağ (ümumən Azərbaycan) 
həqiqətlərinin və ölkəmizin müxtəlif sahələrdə 
qazandığı uğurların beynəlxalq aləmdə tanıdıl-
ması, həmçinin Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti 
və incəsənətinin xaricdə təbliği, gənclərin 
maarifləndirilməsi, onlarda vətənpərvərlik ruhu-
nun gücləndirilməsi, şəhid ailələrinə, qazilərə, 
fiziki imkanları məhdud insanlara qayğı və 
belə qayğının təşviqi fəaliyyətimizdə aparıcı 
yer tutur. RHİM İB, öz adına da uyğun olaraq, 
müxtəlif mətbuat orqanlarında ardıcıl olaraq 
maarifləndirici çıxışlar, çoxsaylı kitabların nəşri 
və yaddaqalan tədbirlərin təşkili, ali dövlət 
rəhbərliyinin inkişaf strategiyasına dəstək 
məzmunlu aktual layihələrin həyata keçirilməsi 
və ya bu kimi layihələrə dəstək verilməsi 
istiqamətində fəal iş aparıb.

Vətən müharibəsindəki möhtəşəm 
Qələbənin sevincini yaşayan, cənab 
 Prezidentin və birinci xanımın əhalinin həssas 
qruplarına olan münasibətindən söz açan Arzu 
Bağırova dedi:

– Müzəffər Ali Baş Komandan cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-dən 
başlanan Vətən müharibəsi ölkəmizin şanlı 
qələbəsi ilə sona çatdı. 44 gün davam edən 
hərbi əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycan 
Ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində bizim 
torpaqlarda möhkəmləndirdiyi silahlı qüvvələrini 
darmadağın edib, böyük Zəfərə imza atdı. 
“Dəmir yumruq” kimi birləşib və düşmənin başı-
nı əzərək, işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarımı-
za insaniyyət, mədəniyyət, quruculuq, abadlıq 
gətiririk. İndi qalib xalq kimi beynəlxalq aləmə 
üzüağ çıxırıq.

Azərbaycanın Birinci vitse- prezidenti 
çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın 
şəhid ailələri və qazilərə münasibətini xüsusi 

 vurğulamaq istərdim. Mehriban xanım şəhid 
ailələrinə, qazilərimizə xüsusi sevgi ilə ya-
naşır, onların problemlərinin operativ şəkildə 
həll olunmasını təmin edir, şəhidlərimizin 
xatirələrinin yaşadılması üçün çoxşaxəli 
fəaliyyət göstərir. Birinci xanımın fəaliyyəti 
ölkəmizin hərtərəfli inkişafı ilə yanaşı, dün-
yada sülhün, mədəniyyətlərarası dialoqun 
dəstəklənməsinə mühüm töhfə verir.

Arzu Bağırova vətəndaş cəmiyyətinin fəal 
üzvü olaraq, cənab Prezdentimizin və  Mehriban 
xanımın bütün çağırışlarına qoşulub, Vətənə 
ləyaqətlə xidmət etməyi bundan sonra da 
 davam etdirəcəyini bildirdi:

– Ötən 2021-ci ili pandemiya ortamında 
yaşasaq da, bir çox tədbirlər planı hazırlayıb, 
karantin şərtlərinə uyğun olaraq reallaşdır-
mışıq. Tədbirlərimizin əksəriyyəti onlayn 
şəkildə olsa da, şəhid ailələrimiz, qazilərimiz 
və ziyalılarımızla canlı görüşlər keçirmişik. 
Tədbirlərdə bizə yaxından kömək göstərən 
və dəstək olan Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə 
xanım Paşayevaya və onun rəhbərlik etdiyi, 
sıx əməkdaşlıq etdiyimiz “Avrasiya Beynəlxalq 
Araşdırmalar İnistutu” İctimai Birliyinə öz dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman yanımız-
da olan dostlara, KİV nümayəndələrinə gör-
düyümüz işləri dəyərləndirdikləri üçün sonsuz 
təşəkkür edirik.

Biz birlikdə güclüyük! – deyir A.Bağırova. 
Bayram günlərində ailə üzvlərinin deyil, həssas 
kateqoriyadan olan insanların yanında olmağı 
seçən Arzu xanıma və kollektivinə yorulmaz, 
işıqlı fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. 
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Ölkə ictimaiyyətinə yaxşı məlumdur ki, bu gün cəmiyyətdə qeyri – 
hökumət təşkilatlarının (QHT) fəaliyyəti layiqincə dəyərləndirilir, onlara dövlət 
tərəfindən hərtərəfli dəstək göstərilir. Fəaliyyəti göz önündə olan QHT-lər 
arasında “Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin 
(RHİM İB) rolu və fəaliyyəti xüsusi diqqət çəkir. Birliyin sədri Arzu Bağırova-
nın şəhidlərin anım günlərində bölgələrdə, ailə üzvlərinin yanında olub onlara 
təskinlik verməsi, mənəvi və maddi dəstəyi təqdirəlayiqdir. 

Kliniki sınaqların aparılması üçün ölkəmizə 
1200 doza “Turkovac” peyvəndi gətirilib 

Bu gündən Azərbaycanda yeni növ koronavirusa (COVID-19) qarşı 
Türkiyə istehsalı olan “Turkovac” peyvəndinin 3-cü faza kliniki sınaqlarının 
aparılmasına başlanılır. Bununla əlaqədar Bakı Sağlamlıq Mərkəzi ilə 
Türkiyənin Sağlamlıq İnstitutları Başkanlığı arasında protokol imzalanıb.

Protokolu Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direk-
toru Asiman Həsənov və Türkiyənin Sağlamlıq 
İnstitutları Başkanlığının sədri Erhan Akdoğan 
imzalayıblar.

İmzalanma mərasimində Asiman Həsənov 
deyib ki, “Turkovac” peyvəndi Türkiyədə fəal 
şəkildə tətbiq edilir. Tədqiqatın məqsədi həmin 
peyvəndin ölkəmizdə “buster” doza kimi effek-
tivliyini araşdırmaqdan ibarətdir. Onun verdiyi 
məlumata görə, ilkin dövrdə könüllülər üzərində 
sınaqlar aparılacaq və bir neçə ay ərzində 
peyvəndin yaxın və uzaq nəticələrini öyrənmək 
üçün onlar mütəmadi olaraq yoxlanılacaq, qan 
nümunələri götürüləcək laborator müayinələri 
aparılacaq: “COVID-19 əleyhinə “buster” doza 
alan könüllülərin ümumi skrinq müayinələri 
aparılacaq, həmin vaxt COVID-19-a youxub- 
yoluxmamaları, eləcə də digər ciddi patologi-
yalar araşdırılacaq. Qarşılıqlı şəkildə həmin 
şəxslərin buster dozaya uyğunluğu protokollaş-
dırıldıqdan sonra onlar “buster” doza şəklində 
kliniki sınaq mərhələsində iştirak edəcəklər”.

Türkiyənin Sağlamlıq İnstitutları Başkanlığı-
nın sədri Erhan Akdoğan bildirib ki, peyvəndin 
yan təsirləri aşkarlanmayıb, qoruyuculuğuna 
görə digər təsdiqlənmiş peyvəndlərlə eyni təsir 
gücünə malikdir. İnoktivasiya olunmuş “Turko-
vac” Azərbaycanla bərabər Macarıstan, Polşa, 

Özbəkistan, Qırğızıstan, Pakistan və Argentina 
kimi ölkələrdə də sınaqdan keçiriləcək.

İmzalanma mərasimində Türkiyə Aşı İnsti-
tutunun professoru Ateş Kara aparılan sınaq-
lardan danışarkən deyib: “Türkiyədə “Sinovac” 
və “Turkovac” peyvəndlərinin müqayisəli təhlili 
aparılıb. “Sinovac” peyvəndi vurulmuş 1100 
xəstənin 43-də, “Turkovac” peyvəndi vurulmuş 
xəstələrin isə 23-də yoluxma müşahidə olunub. 
Bu, onu göstərir ki, onların arasında 50 faizə 
qədər fərq var və “Turkovac”la daha daya-
nıqlı immunitet qazanmaq olur. Ən başlıcası, 
peyvənd heç bir yan təsirə malik deyil, infek-
siyaya qarşı çoxlu anticisimlər əmələ gətirmək 
qabiliyyətinə malikdir. Çox az hallarda bəzi 
xəstələrdə qolda ağrı verir, lakin bu da cəmi 
12 saat davam edir. Həm də peyvənd edilənlər 
arasında xəstəxanayadüşmə halları müşahidə 
olunmur”.

Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun 
direktoru, professor Adil Allahverdiyev inoktiv 
“Turkovac” peyvəndinin üstün keyfiyyətlərindən 
danışıb və onun “buster” doza kimi tətbiqi 
sınaqlarının uğurlu olacağını deyib.

Onu da qeyd edək ki, kliniki sınaqların apa-
rılması üçün ölkəmizə 1200 doza “Turkovac” 
peyvəndi gətirilib.

AZƏRTAC

Müdafiə Nazirliyinin məlumatı
Martın 8-i günorta saatlarından başlayaraq 

martın 9-u səhər saatlarınadək Rusiya 
sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi 
Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni 
silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocalı və 
Goranboy rayonlarında yerləşən mövqelərini 
müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə 
tutub.

Təxribatların qarşısını almaq məqsədilə bu istiqamətlərdə 
yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri 
görülüb.

Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, 
əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu heç bir halda mülki 
infrastrukturu hədəfə almır, yalnız qanunsuz erməni silahlı 
dəstələrinin mövqelərinə dəqiq atəş açır.

Stoltenberq NATO-nun şərq 
cinahının gücləndirildiyini açıqlayıb

NATO şərq cinahını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirib.

NATO-nun baş katibi Yens  Stoltenberq 
Latviya Prezidenti Egils Levits ilə birgə 
mətbuat konfransında bildirib ki, 130 

təyyarə, Şimal zonasından Aralıq dənizinə 
gedən  200-dən çox gəmi yüksək hazır-
lıq vəziyyətindədir. Onun sözlərinə görə, 
regionda əlavə olaraq 1 000 hərbi qulluqçu 
yerləşdirilib.

Bu günlərdə Polşa da öz ərazisində sayca 
daha çox ABŞ hərbçilərini yerləşdirmək 
barədə planlarını açıqlayıb. Polşanın baş 
naziri Mateuş Moravetski dövlət katibi 
Entoni Blinkenlə görüşdən sonra qeyd edib 
ki, Vaşinqtonda NATO-nun şərq cinahının 
gücləndirilməsi zərurəti ilə razılaşırlar.

Böyük Britaniya da Estoniyaya hərbi tex-
nika və əlavə hərbi kontingent göndərib.
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