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Bir ildir ki, Tahir Salahov aramızda yoxdur...
Azərbaycan xalqı üçün olduqca böyük
itki idi Tahir Salahovun ölümü. Tahir Salahov
nəinki Azərbaycanda, hətta dünyada da şöhrət
qazanmış, özünün böyük sənət məktəbini
yaratmışdı. Haqlı olaraq, bu görkəmli sənətkarı
orijinallığına və böyük xidmətlərinə görə
dünyanın ən məşhur rəssamları ilə müqayisə
edirlər. Onun adı Van Qoq, Pikasso, Klod
Mone, Xaçisika Xakusai, Salvador Dali, Zurab
Sereteli, Repin, Surikov və digər dünya şöhrətli
sənətkarlarla birlikdə çəkilir.
Azərbaycan rəssamlığında da Tahir
Salahovun xüsusi yeri və özünəməxsus
mövqeyi vardır. Obrazlı şəkildə demək
olar ki, Xalq rəssamı Tahir Salahov
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında
Bəhruz Kəngərlidən sonrakı mərhələnin
təkrarsız-bənzərsiz zirvəsidir. Fikrimizcə,
Azərbaycan musiqi sənətində Üzeyir bəy
Hacıbəyli və Qara Qarayev, şeirdə Səməd
Vurğun və Rəsul Rza kimi, rəssamlıqda
da Tahir Salahov həmin yüksək mövqedə
qərar tutmuşdu. O, Azərbaycan təsviri
sənətinə dünya şöhrəti qazandırmış
görkəmli rəssamdır.
Bu qüdrətli sənətkarın dünyanın
mötəbər muzeylərini, məşhur qalereyalarını bəzəyən və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərlərinin, habelə hər
biri hadisəyə çevrilən fərdi sərgilərinin
Azərbaycan mədəniyyətinin ölkə hüdudlarından uzaqlarda təbliğində xüsusi
əhəmiyyəti olmuşdur. Pedaqoq kimi
biliyini, təcrübə və bacarığını gənc fırça
ustalarının yetişdirilməsinə sərf etmiş Tahir
Salahovun misilsiz yaradıcılıq təcrübəsi

neçə-neçə yeni rəssamlar nəsli üçün
bundan sonra da məktəb rolunu oynayacaqdır. Tahir Salahov, həmçinin ictimai
xadim kimi tanınmış, SSRİ Ali Sovetinin və
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin bir
neçə çağırış deputatı seçilmiş və ölkənin
ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak
edərək, mədəniyyət siyasətinin həyata
keçirilməsinə töhfələr vermişdir.
Tahir Salahov əvvəl SSRİ məkanında
və Azərbaycanda, sonra isə Qərbdə və
dünyada sərtstilin – sərt realizmin yaradıcısı hesab olunmuşdur. Bu, əslində, sosialist realizmi ilə eyni olmayan, həyatın
yalnız nikbin meyillərini deyil, cəmiyyətin
sərt üzünü, insanın və onu əhatə edən
mühitin gərgin məqamlarını da sənətdə
canlandıran yeni tipli sənət istiqamətidir.
Lakin Tahir Salahovun müraciət etdiyi
mövzular sosialist realizmin “ənənəvi
mövzu dairəsinə” uyğun olduğuna, yaradıcılığında dövr üçün aktual olan neft və
fəhlə mövzuları üstünlük təşkil etdiyinə
görə onun sovet təsviri sənətinin vahid
yaradıcılıq metodundan fərqli bir sənətkar
olduğu zahirən heç kəsin ağlına belə
gəlməmişdir. Tahir Salahov istehsalat
mövzusu fonunda yaratdığı böyük sənət
şedevrləri ilə sosialist realizmi şəraitində
tənqidi realist istiqamətini inkişaf
etdirməyi bacarmışdır.

Təsviri sənətin ecazkar dili ilə ciddi
ictimai mətləbləri yüksək səviyyədə ifadə
etməyi bacarmaq Tahir Salahov sənətinin
özünəməxsusluğunu müəyyən edir. O,
təsviri sənətdə rəsm əsərləri vasitəsilə
fikir, düşüncə, ideya, mövqe bildirmək
missiyasını həyata keçirmənin qüdrətli
yaradıcısıdır. Onun hər rəsm əsərinin
sadəcə olaraq yaxşı, cəlbedici mövzusu
və ya görüntüsü yox, bununla bərabər,
daha çox öz mənası, fəlsəfəsi vardır.
Bu mənada Tahir Salahov mütəfəkkir
rəssamdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Tahir Salahovla şəxsi münasibəti və dostluğu olub.
Çoxşaxəli yaradıcılığı, məhsuldar ictimai
fəaliyyəti xalqımız və dövlətimiz tərəfindən
yüksək qiymətləndirilən Tahir Salahov

müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ən ali təltiflərinə – 1998-ci ildə “İstiqlal”,
2008-ci ildə “Heydər Əliyev” ordenlərinə,
2015-ci ildə Heydər Əliyev mükafatına,
1-ci dərəcəli “Əmək” ordeninə layiq görülüb. Azərbaycanda onun yubileyləri böyük
təntənə ilə keçirilirdi.
Tahir Salahov bizim Rəssamlıq Akademiyası ilə yaxından əməkdaşlıq edirdi.
Akademiyanın bakalavrlar və magistrlər
buraxılışı üzrə dövlət komissiyasına
sədrlik edirdi.
O, həmçinin Heydər Əliyevin
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üzrə Dövlət
Komissiyasının, Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının üzvü idi. Azərbaycan
Ensiklopediyasının redaksiya heyətinə də
daxil idi. Moskvada isə Rusiya Federal
Məclisi Federasiya Şurasının sədri yanında Mədəniyyət Şurasının üzvü idi.
Bakıda yaşadığı dövrdə isə
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri,
Ali Sovetin deputatı, 1973-cü ildə SSRİ
Rəssamlar İttifaqının birinci katibi , eləcə
də UNESCO-nun nəzdində Millətlərarası
Rəssamlar Federasiyasının vitse-prezidenti, 1997-ci ildə Rusiya İncəsənət
Akademiyasının vitse-prezidenti seçilmişdi. Elə buna görə də, çox zaman onu
“incəsənətin səlahiyyətli səfiri” də adlandırırlar.

Tahir Salahov həm də Azərbaycan
incəsənətinin çoxəsrlik ənənələrini Avropa
boyakarlıq məktəbinin nailiyyətləri ilə birləş
dirib. Onun mövzu, forma, janr əlvanlığı və
estetik kamilliyi ilə seçilən ecazkar rəsmləri
ülvi bəşəri dəyərlər və ali məqsədlər
naminə humanist fikirləri təlqin edir.
Tahir Salahov haqlı olaraq təsviri incə
sənətin canlı klassiki və bütöv bir üslubun
banilərindən hesab olunurdu. Onun əsərləri
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə, XX və XXI
əsrlərin təsviri incəsənətinin qızıl fonduna daxildir. Böyük sənətkarın heyrətamiz
portret yaradıcılığı isə sənətsevərlər
tərəfindən daim rəğbətlə qarşılanıb. O,
Vətənə məhəbbət dolu silsilə lövhələr, peyzajlar və natürmortlarında insanın təbiətlə
dərin məna kəsb edən ahəngdar mənəvi
vəhdətini əks etdirməyə müvəffəq olub.
Xalq rəssamı Tahir Salahovun sənəti,
əslində, onun yaradıcılığında aparıcı olan
üç rəngin harmoniyası üzərində qurulmuşdur: qara, qırmızı və ağ. Doğrudur,
Tahir Salahov digər rənglərdən yerliyerində istifadə etməkdə də məharətini
göstərmişdir. Görkəmli dövlət xadimi
“Heydər Əliyevin portreti” əsərində də
Tahir Salahov rənglərin mütənasib harmoniyasından şəxsiyyətin qüdrətini əks
etdirmək üçün bacarıqla istifadə etmişdir.
Bakı şəhərinin seçilmiş fraqmentlərinin
fonunda çəkilmiş portretin ətrafındakı
pəncərədən nəzərə çatdırılan tündvari
Xəzər görüntüləri ulu öndərin Azərbaycan
üçün çətin bir dövrdə hakimiyyətə gəldiyini
göstərir. Çox qətiyyətli duruşu və iti
baxışlarının təsviri onun Xəzərin bulanıq
səmasını durultmağa qadir olan dövlət
başçısı olması fikrini ifadə edir.
Demək olar ki, bütün planeti gəzmiş,
geniş dünyagörüşə malik Tahir Salahovun
beynəlxalq mövzularda çəkdiyi çoxsaylı
əsərlər ilk növbədə Azərbaycan xalqını Yer
kürəsinin müxtəlif guşələrində yaşayan
ölkələrin, xalqların, insanların həyatı ilə
tanış etməyə hesablanmışdır. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində təşkil edilmiş sərgilər
vasitəsilə görkəmli Azərbaycan rəssamı,
qüdrətli fırça ustası Tahir Salahovu bütün
dünya tanımışdır. Beləliklə, Tahir Salahovun sənəti vasitəsilə beynəlxalq aləm həm
də Azərbaycanı bir daha tanımaq imkanı
qazanmışdır. Mövzusundan, üslubundan,
yanaşma tərzindən asılı olmayaraq, Tahir
Salahovun əsərlərinin əksəriyyətində
mütləq bir parça, bir ovuc Xəzər effekti, bir
cizgi Abşeron rəngi, ovqatı təsvir edilmişdir. Tahir Salahov milli təsviri sənətimizdə
möhtəşəm bir Xəzər epopeyasının, yaxud
Abşeron dastanının yaradıcısıdır.
Əsərləri və şəxsiyyəti Xalq rəssamı
Tahir Salahova əbədiyaşarlıq qazandırmışdır. Dahi rəssamın hər bir əsəri onun
müəllifinin ölməz sənətinin və mənsub
olduğu xalqın böyük istedadının əbədiyyət
vəsiqəsidir. Onun adı Azərbaycan
incəsənətinin tarixində və xalqımızın yaddaşında milli təsviri sənətin əfsanəsi kimi
əbədi yaşayacaqdır.

Ömər ELDAROV,
Xalq rəssamı, akademik

A

zərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının
(AHİK) sədri, Milli Məclisin
deputatı Səttar Möhbalıyev bu
günlərdə ölkəmizdə səfərdə
olan Türkiyənin Bank-Maliyyə və
Sığorta İşçiləri Həmkarlar İttifaqının
(BASİSEN) sədri Mətin Tiryakioğlunu
qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla
Türkiyə arasında qardaşlıq
münasibətlərindən, hər iki ölkənin
həmkarlar ittifaqları arasındakı
qarşılıqlı-səmərəli əlaqələrdən və
əməkdaşlığın perspektivlərindən
danışılıb.
qardaşlığın misilsiz nümunəsi kimi
minnətdarlıqla səhbət açıb.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyəti barədə danışan AHİK
sədri qeyd edib ki, həmkarlar ittifaqları ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin
möhkəmlənməsində önəmli rol oynayır,
sosial siyasətin həyata keçirilməsində
yaxından iştirak edir, dövlətin bütün
çağırışlarını fəal cavablandırır.
Səmimi qəbula görə təşəkkür edən
BASİSEN sədri Mətin Tiryakioğlu Vətən
müharibəsində Azərbaycanın qazandığı

Bakıda Türkiyənin ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı
olan “Teknofest” həyəcanı yaşanır. 2018-ci ildən etibarən hər il keçirilən
aerokosmik və texnologiya festivalı ikinci dəfədir ki, Azərbaycanda
təşkil olunur. Mayın 26-27-də “TEKNOFEST Azərbaycan” Festivalı
çərçivəsində keçiriləcək “Take Off Baku” Startap Sammitində beynəlxalq
ekspertlər, mentorlar, investorlar iştirak edəcəklər. Sammit çərçivəsində
yerli və beynəlxalq tərəfdaşlardan ibarət münsiflər heyəti 50 startap
arasından yarım final və final mərhələsinin qaliblərini seçəcəklər. “Bakı
Kristal Zalı” və Dənizkənarı bulvar ərazisində keçirilməsi planlaşdırılan
festivalın bu dəfə də böyük maraqla qarşılanacağı şübhə doğurmur.

“TEKNOFEST Azərbaycan”
Festivalı başlayır

AHİK-də türkiyəli həmkarlarla görüş

AHİK sədri bildirib ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
həyata keçirdikləri məqsədyönlü siyasət
sayəsində ölkələrimiz arasındakı
münasibətlər yüksək səviyyəyə çatıb,
bir sıra sahələr üzrə isə keyfiyyətcə
yeni müstəviyə qədəm qoyub. Səttar
Möhbalıyev Azərbaycan torpaqlarının
2020-ci ildə əks-hücum əməliyyatı
ilə erməni qəsbkarlarından azad
edilməsi zamanı Türkiyə dövlətinin və
onun rəhbərinin ölkəmizə göstərdiyi
mənəvi-siyasi dəstəkdən təmənnasız
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qələbəni tarixi hadisə adlandırıb və bu
münasibətlə azərbaycanlı həmkarlarını
təbrik edib. Qonaq qeyd edib ki,
Azərbaycan və Türkiyənin həmkarlar
ittifaqları arasında münasibətlər inkişaf edir, qarşılıqlı səfərlər təşkil edilir,
təcrübə mübadiləsi aparılır. Bütün
bunlar iki ölkə arasında qardaşlıq və
dostluq münasibətlərinin daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

Festivalın təşkilatçıları “Türkiyə
Texnologiya Komandası”-T3 Fondu,
Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Türkiyə
Respublikasının Sənaye və Texnologiya
Nazirliyidir. Yarışlarda beynəlxalq iştirakçıların da iştirak edəcəyi bilinir. Dünyanın
müxtəlif ölkələrindən olan iştirakçılar
texnologiya müsabiqələrinə qatılacaqlar.
Akademik tərəfdaşlar isə ADA Universiteti,
Azərbaycan Texniki Universiteti və Milli
Aviasiya Akademiyasıdır.
Festivalın məqsədi aviasiya, kosmik
sənaye və rəqəmsal iqtisadiyyat kimi
sahələrin populyarlaşdırılması, sahibkarlığın bu sahələrdə təşviq edilməsi, gənc
mühəndislərin festival çərçivəsində təşkil
olunan müsabiqələr vasitəsilə bilik və

 acarıqlarının üzə çıxarılması, eləcə də
b
milli texnologiyaların geniş ictimaiyyətə
təqdim edilməsidir. Bununla yanaşı,
festivalı, həmçinin gənc nəslin dizayn,
mühəndislik, ixtiraçılıq fəaliyyətinə hazırlanmasına, Azərbaycanın innovativ iqtisadiyyatı üçün intellektual potensialın qorunmasına və inkişafına yönəlmiş texniki və
texnoloji yaradıcılıq sahəsində kompleks
müsabiqə kimi də qiymətləndirmək olar.
“Teknofest” mühəndislik ixtisaslarını
gənclər arasında populyarlaşdırmaq,
tələbələrin elmi-texniki yaradıcılığını
inkişaf etdirmək baxımından da çox
əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, festival
gənclərin yüksək texnologiyalara və
tədqiqat fəaliyyətlərinə davamlı marağının
inkişafına, onların informasiya və texnoloji mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinə,
texniki vasitələrdən və texnoloji üsullardan
gündəlik həyatda istifadə bacarıqlarının
formalaşdırılmasına öz töhfəsini verir.
Festivalın böyük maraqla izlənəcəyi
indidən məlumdur. Belə ki, festivalda,
ümumilikdə, 200 mindən çox ziyarətçinin
(33 ölkədən 500-ə yaxın əcnəbi) iştirakı
proqnozlaşdırılır. Festival çərçivəsində
keçiriləcək müsabiqələr böyük maraqla qarşılanır. Məsələn, “Baku Skills”
müsabiqəsi iştirakçıların 3D çap texnologiyasında istifadə bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsini hədəfləyir. Məlum
olduğu kimi, 3D çapın akademik sahələr
üzrə bir çox istifadə üsulu var: biologiya tələbələri orqanları çap edə, kimya
tələbələri 3D çap ilə molekulları öyrənə,
qrafik dizayn tələbələri 3D versiyası ilə öz
məharətlərini sərgiləyə, tarix tələbələri tarixi əsərləri çap edə və memarlıq tələbələri
də binaların 3D model dizaynını hazırlaya
bilərlər. 3D çap mahiyyətcə yaradıcıdır,
tələbələrə CAD proqram təminatından
istifadə edərək 3D çap, dizayn vasitəsilə
problemləri necə həll etmək barədə
düşünməyə fürsət verir. Təşkilatçılar
bildirirlər ki, bu müsabiqə 3D çap üzrə
həvəskarların işə başladıqlarında qarşılaşdıqları çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə
kömək edəcək.
Festival çərçivəsində keçiriləcək “Yaşıl
texnologiyalar” müsabiqəsinin də maraqla
keçəcəyi bildirilir. “Resursların qorunması
– davamlılığın açarıdır”,– deyən festival təşkilatçıları vurğulayırlar ki, bu gün
istifadə olunan texnologiyalar ətraf mühitə,
qlobal ekologiyaya və gələcək nəsillərin
sağlamlığına təhlükə yarada bilər. Əlbəttə,
hazırda təbii sərvətlərin ehtiyatlı istifadəsi
və gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin
edə bilən uyğun layihələr dəstəklənir
və bu baxımından “Yaşıl texnologiyalar” müsabiqəsində bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə etmək, bərpa
olunan enerji mənbələrinin həssaslığını
artıracaq texnologiyaları aşkarlamaq və
istifadəsində müasir texnologiyalarının
təkmilləşdirilməsi, sıfır tullantı hədəfinin
həyata keçirilməsini asanlaşdıracaq
texnologiyaların aşkar edilməsi məsələləri
diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Bütün bunlar sənaye sahəsində enerji
səmərəliliyini artırmaq baxımından böyük
əhəmiyyət əhəmiyyət daşıyır.
Təşkilatçılar “TEKNOFEST
Azərbaycan” Festivalı çərçivəsində “Smart
Qarabağ” Hakatonu müsabiqəsi üzrə
Azərbaycandan 131 nəfərin beynəlxalq
tədbirdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçdiyini bildirirlər. Azərbaycan

vətəndaşları ilə yanaşı, “Smart Qarabağ”
Hakatonunda iştirakla bağlı Türkiyə Respublikasından 57 müraciətin daxil olduğu
da qeyd edilir.
Belə bir müsabiqənin keçirilməsi
Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyəti var,
çünki hazırda azad edilmiş ərazilərdə
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələri
həyata keçirilir. “Bir şəhəri nə ağıllı
edir?” sualına cavab axtaran təşkilatçılar
bildirirlər ki, ümumilikdə, “ağıllı şəhər”
“şəhər daxilində olan əməliyyatları daha
yaxşı başa düşmək, onları idarə edə
bilmək və məhdud resursların optimallaş-

dırılması” kimi şərhləndirilir. Bununla yanaşı, “ağıllı şəhər” əməliyyat səmərəliliyini
artırmaq, məlumatı ictimaiyyətlə bölüşmək
və daha keyfiyyətli dövlət xidmətləri
və vətəndaşların rifahını təmin etmək
üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi kimi
qiymətləndirilir. Buna görə də, Qarabağın
dirçəliş proqramında yaxından iştirak
etmək istəyən və “ağıllı şəhər” konsepsiyasına dair innovativ layihələri olan
tələbələr, startaplar və sahibkarlar üçün
“TEKNOFEST” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı çərçivəsində unikal təqdimat
imkanı yaradılır. “Əşyaların interneti”,
bulud texnologiyaları, süni zəka, maşın
öyrənməsi və digər aparıcı texnologiyaları
özündə cəmləşdirən “ağıllı şəhər” konsepsiyası üzrə keçiriləcək “Smart Qarabağ” Hakatonu təhsil, kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, ev təsərrüfatı, enerji sərfiyyatı,
su sərfiyyatı, ətraf mühit və təhlükəsizlik
sahələrini əhatə edir. “Smart Qarabağ”
Hakatonunda müvafiq sahələr üzrə
ən səmərəli həll yollarını təqdim edən
gənclərə pul mükafatları da təqdim olunacaq.
Festival çərçivəsində “Take Off
Baku” adlı beynəlxalq startap sammiti də
keçiriləcək. Bu sammit Azərbaycan startaplarının qlobal inteqrasiyasına dəstək
istiqamətində beynəlxalq ekspertlər, mentorlar, investorlar və Vençur fondlarla birgə
əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit formalaşdıracaq. Sammit çərçivəsində yerli və
beynəlxalq tərəfdaşlardan ibarət münsiflər
heyəti 50 startap arasından yarımfinal və
final mərhələsinin qaliblərini seçəcəklər.
Bundan başqa, “Take Off Baku” startap
sammitdə startapçılara təqdimatla çıxış
etmək, B2B formatda görüşlər keçirmək və
panel müzakirələrdə iştirak etmək imkanları yaradılacaq. “Planer” adlı müsabiqənin
isə gənclərin təyyarə modeli hazırlaması-

na və təyyarə konstruktoru qabiliyyətinin
inkişafına yönəldildiyi bildirilir. İştirakçılara əfsanəvi “ASW 28” planerinin
dəqiq surətinin yığılması, ona elektron
sistemlərin, naviqasiya sistemlərinin, xüsusi kameralar və qurğuları göyərtə yükü
şəklində əyləncəli, yarı peşəkar müsabiqə
təklif olunur. Bütün bu proses iştirakçılardan hər qrama qədər həllərin dəqiqliyinə
diqqət yetirməyi tələb edəcək, eləcə də
təyyarənin dizaynını necə düzəltməyi, bort
avadanlığı və telemetriyanı başa düşməyi,
proqramlaşdırmağı və avtonom uçuş
yaratmağı, həmçinin müxtəlif sensorlar və
faydalı kameralar vasitəsilə uçuş zamanı
ərazi məlumatlarını toplamağı öyrədəcək.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ikinci
Qarabağ müharibəsində Azərbaycan
fəal şəkildə pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etdi. Azərbaycan Ordusu
tabeliyində olan müasir silahları tətbiq
etməklə döyüşlərin ilk saatından başlayaraq, düşmənə ağır zərbələr endirdi.
Düşmənin çoxlu sayda texnikasını, artilleriya sistemini, ilk olaraq hava hücumundan
müdafiə sistemini məhv etdi. Bununla
yanaşı, hücum dronlarının istifadəsinin
miqyası və intensivliyi baxımından
Azərbaycanın yürütdüyü əməliyyat dünya

tarixinə yenilik kimi düşdü. Döyüş meydanında belə miqyasda dronlardan istifadə
edilməsi canlı qüvvə itkisinin də minimuma
endirilməsinə şərait yaratdı. İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan hərbçilərinin
yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməsi,
PUA-ların Qarabağda mükəmməl tətbiqi
barədə dünya mətbuatında geniş işıqlandırıldı. Həmin xarici məqalələrdə
Vətən müharibəsində Türkiyə istehsalı
olan zərbə dronlarının (“Bayraktar TB2”),
İsrail istehsalı olan kamikadze dronların (“HAROP”) çoxunun təəccübünə
səbəb olduğu vurğulandı. Yazılarda digər
münaqişələrdən fərqli olaraq, Qarabağda
PUA-ların “Yer-Yer” sinfinə aid olan artilleriya və raket sistemləri ilə koordinasiya
şəklində tətbiq edilməsi də bildirildi. Hərbi
ekspertlər də xüsusi olaraq Azərbaycan
hərbçilərinin göstərdiyi peşəkarlıq
nəticəsində Ermənistan tərəfinin ağır
itkilər verdiyini vurğuladılar. Bu mənada
festival çərçivəsində keçiriləcək “Planer”
müsabiqəsi Azərbaycan üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Bir sözlə, Bakı növbəti möhtəşəm
tədbirə evsahibliyi edəcək. Dörd gün
ərzində keçiriləcək festivalda həm
Azərbaycan, həm də Türkiyənin texnoloji
yenilikləri təqim olunacaq. Azərbaycanda
texnologiyaların inkişafının prioritet
məsələlərdən biri olduğunu nəzərə alsaq, o zaman qeyd etmək olar ki, “TEKNOFEST Azərbaycan” Festivalı gənclərin
texnologiyaya marağının artırılması
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu, eyni zamanda, Azərbaycanın texnoloji biliklərinin daha geniş müstəvidə
müzakirə olunmasına və yayılmasına
zəmin yaradacaq.
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