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Dövlətimizin başçısının paytax-
tın Səbail rayonunda yeni salınmış 
“Çəmbərəkənd” parkında yaradılan 
şəraitlə tanış olması da vurğulanan 
fikrin daha bir təsdiqidir.

Ölkə rəhbərinə bu istirahət məkanı 
haqqında məlumat verilərək bildi-
rilib ki, paytaxtın Həsən Seyidbəyli 

küçəsində istifadəsiz ərazidə salınan 
“Çəmbərəkənd” parkında yaşıl-
laşdırma işləri aparılıb, 1200 metr 
uzunluğunda piyada yolları salınıb, 
sakinlərin mənalı istirahəti və asudə 
vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün 
hər cür şərait yaradılıb. 

Parkda estakada üzərində piyada-
lar üçün 147 metr uzunluğunda körpü 
salınıb, şəhər mənzərəli iki terras 
düzəldilib, müasir standartlara cavab 
verən fəvvarə inşa edilib, ərazidə iaşə 
obyekti, sanitar qovşaq və inzibati 
bina tikilib. Ərazinin relyefinə uyğun 
olaraq sürüşmənin qarşısını almaq 
üçün istinad divarı çəkilib. Həmçinin 
burada müasir idman və uşaq 
əyləncə qurğuları quraşdırılıb. Ərazisi 
4 hektar olan parkın yaşıllıq sahəsinə 
qazon örtük döşənib, 50 mindən çox 
müxtəlif növ ağac, kol və güllər əkilib.

Qeyd edək ki, Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanın inkişafı ilə 

bağlı müəyyənləşdirdiyi strategi-
yada Bakının dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevrilməsi 
istiqamətində görülən işlərin miqyası 
ilbəil genişlənib. Son illərdə paytaxt 
sakinlərinin və şəhərimizə gələn qo-
naqların rahatlığına xidmət edən çox-
lu müasir sosial infrastruktur layihələri 

icra edilib, yeni park və xiyabanlar, 
istirahət guşələri yaradılıb. 

Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü 
ilə paytaxtın Səbail rayonunda 
salınan “Çəmbərəkənd” parkı da 
onlardan biridir. Burada görülən işlər 
ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi 
olmaqla paytaxtımızın daha da 
gözəlləşməsinə xidmət edir.

“Çəmbərəkənd” parkının 
istifadəyə verilməsi bir neçə cəhətdən 
diqqət çəkir. Bu, ilk növbədə, so-
sial layihələrin uğurla həyata 
keçirilməsindən, mədəni sahənin 
inkişafına daim diqqət yetirilməsindən 
xəbər verir. Eyni zamanda, ölkə 
rəhbərinin həm sosial sektorun ayrı-
ayrı sahələrinə göstərdiyi həssas 
münasibətin, həm də dövlətin iqtisadi 
gücünün mövcudluğunun parlaq 
ifadəsidir.

Bu gün Prezident İlham Əliyevin 
göstərişləri ilə Azərbaycanın hər 
bölgəsi gözəlləşir, abadlaşır, 
müasirləşir, dünyanın ən inkişaf 
etmiş, sabit diyarlarından birinə 
çevrilir. Ölkə başçısının tikinti-qu-
ruculuq və abadlıq işlərinin zövqlə, 
günün tələbləri səviyyəsində aparıl-
masına dair tapşırıq və tövsiyələri 
təsərrüfat subyektlərinin üzərinə 
böyük məsuliyyət qoyur. Məhz buna 
görədir ki, son zamanlar respubli-
kada aparılan abadlıq-quruculuq 
və yenidənqurma işləri göz oxşayır, 
şəhər, kənd və qəsəbələrin sima-

sına əlavə yaraşıq gətirir. Ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarının 
birində deyib: “Bilirsiniz ki, mən 
paytaxtda gedən abadlıq-quruculuq 
proseslərinə şəxsən nəzarət edirəm, 
bir çox layihələrin təşəbbüskarı 
olmuşam. Bu gün Bakı dünyanın ən 
gözəl şəhəri kimi inkişaf edir. Bakıya 
gələn qonaqlar, o cümlədən, mənim 
həmkarlarım həmişə paytaxtda gedən 
quruculuq-abadlıq işləri haqqında 
öz təəssüratlarını bölüşürlər və qeyd 
edirlər ki, Bakı, doğrudan da, dünya-
nın ən gözəl şəhərlərindən biridir”.

Prezident İlham Əliyevin son 
illərdə tapşırıq və göstərişlərinə 
uyğun olaraq Bakıda həyata keçirilən 
abadlıq-quruculuq işlərinin miqyası 
daha da genişlənib. Bu tədbirlərin 
tərkib hissəsi olaraq yeni parkla-
rın yaradılması, mövcud istirahət 
məkanlarının isə müasir səviyyədə 
yenidən qurulması geniş vüsət 
alıb. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və 
ölkəmizə gələn turistlərin istirahətinin 
hərtərəfli təşkili baxımından bö-
yük rol oynayır. Bütün bunlar, eyni 
zamanda, Bakını dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevirib. Bunu 
istər paytaxt sakinləri, istərsə də 
şəhərimizin qonaqları vurğulayırlar. 
Əhaliyə xidmət göstərən bu kimi 
müasir layihələrin icrası son illərdə 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi 
ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
siyasətin real nəticəsidir.

Bakı şəhərində abadlıq-qurucu-
luq işləri, şəhərin infrastrukturunun 
yenilənməsi, yol, nəqliyyat və digər 

infrastruktur layihələrinin həyata 
keçirilməsi istiqamətində aparılan 
sistemli və ardıcıl işlər hazırda uğurla 
davam etdirilir. Paytaxtın abadlaş-
dırılmasına ərazilərin təmizlənməsi, 
binaların fasadlarının yuyulması və 
s. təmizlik xidmətlərinin göstərilməsi 
də daxildir. Peşəkar və məsuliyyətli 
menecerlər və bağbanlar komandası 
xidmət göstərmək üçün öz bilik və 
təcrübələrindən, həmçinin qabaqcıl 
texnologiyalardan istifadə edirlər. 

Dövlət başçısının maddi, mədəni-
mənəvi rifahın yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilən geniş miqyaslı islahatları 

içərisində qəzalı vəziyyətdə olan 
tarixi-memarlıq yaşayış binalarının 
da əsaslı şəkildə təmiri nəzərdə 
tutulub. Bir neçə gün bundan əvvəl 
Bakıda “Şərq bazarı” kompleksinin 
bərpa və yenidənqurmadan sonra 
istifadəyə verilməsi də bunun əyani 
nümunəsidir. 

Xatırladaq ki, nadir memarlıq üslu-
buna görə, “Şərq bazarı” 2001-ci ildə 
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı 
ilə ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin siyahısına 
daxil edilsə də, 2017-ci ildə aparılmış 
əsaslı müayinə işləri nəticəsində 
aşkar edilib ki, fərqli təyinatlı ticarət 
obyektlərinin fəaliyyəti, kor-təbii 
formada həyata keçirilən davamlı 
istismar və baxımsızlıq binada ciddi 
zədələnmələrə, çatlara, aşınmala-
ra, korroziyaya və deformasiyalara 
səbəb olub. Məhz bunları nəzərə ala-
raq kompleksin istismar göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaq, davamlılığını ar-
tırmaq, normal işləmə qabiliyyətini 
təmin etmək məqsədilə mühəndis 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi 
zərurəti yaranıb. 

Əsaslı müayinədən sonra dərhal 
detallı layihələndirmə prosesinə 
başlanılıb və 2020-ci ildə bərpa 
işlərinə start verilib. Onu da qeyd 
edək ki, “Şərq bazarı” ötən əsrin 80-ci 
illərində paytaxt sakinləri üçün doğma 
məkana çevrilib. Yenidən qurulan 
“Şərq  bazarı” kompleksi şəhərimizin 
gözəlliyinə gözəllik qatıb.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Bərdə–Ağdam avtomobil 
yolunun tikintisi davam etdirilir 

 Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları 
ərazisində icra olunan yol infrastrukturu 
layihələrindən biri olan Bərdə–Ağdam avtomobil 
yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir.

Bərdə–Ağdam avtomobil 
yolunun uzunluğu 44,5 kilometr 
təşkil edir. Avtomobil yolu 4 
hərəkət zolaqlı olmaqla I texniki 
dərəcəyə uyğun inşa edilir.

Hazırda Bərdə–Ağdam 
avtomobil yolunun 3-5-ci 
kilometrlik hissəsində torpaq 
işlərinin icrası davam etdirilir. 
Belə ki, xüsusi texnikalardan 
istifadə olunmaqla yarar-
sız qrunt qazılaraq çıxarılır, 
genişləndirmə işləri aparılır. 
Yolun 5–44,5-ci kilometrlik 
hissələrində torpaq işləri bitib, 

hazırda yol geyiminin tikintisi 
və asfalt-beton örtüyünün sa-
lınması işləri aparılır. Asfalt-be-
ton örtük hazırda yolun 20 ki-
lometrlik hissəsində (25– 44-cü 
kilometrlik) döşənir.

Yeni inşa edilən yol boyun-
ca suların ötürülməsini təmin 
etmək məqsədilə nəzərdə tutu-
lan suötürücü boru, düzbucaqlı 
su keçidi, həmçinin zəruri olan 
yerlərdə yeraltı keçidlərin in-
şası artıq bitib. Hazırda layihə 
üzrə 3 yerdə nəzərdə tutulan 
yerüstü piyada keçidlərinin 

tikintisi üçün hazırlıq işləri 
aparılır.

Bundan başqa, yolun 25 
və 40-cı kilometrlik hissəsində 
inşa olunan 91.3 və 18.2 metr 
uzunluğa malik körpülərin in-
şası da artıq yekunlaşıb.Yolun 
14-cü kilometrlik hissəsində 66 
metr uzunluğa malik yol qovşa-
ğında isə yanaşma yollarının 
inşası aparılır. Həmçinin yolun 
29-cu kilometrdə də “Pit stop” 
(Dayan Dincəl) məntəqəsinin 
tikintisi davam edir.

1-ci texniki dərəcəli avto-
mobil yolu boyunca hərəkətin 
təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə geriyə dönmə 
hissələrinin yaradılması, avto-
bus dayanacaqlarının inşası 
da lahiyə üzrə icrası nəzərdə 
tutulan işlərdəndir.

Qeyd edək ki, Bərdə–Ağ-
dam avtomobil yolu işğaldan 
azad edilmiş Ağdam şəhərinə 
qədər inşa edilir. Avtomobil 
yolunun ilk 14 kilometr hissəsi 
Bərdə şəhəri və rayonun bir 
neçə yaşayış məntəqəsinin 
daxilindən keçir. Yol Bərdə 
və Ağdam şəhərləri də daxil 
olmaqla, sözügedən rayon-
ların 20-dən çox yaşayış 
məntəqəsini əhatə edir.

Parisdə “Azərbaycan ilə Ermənistan arasında indiki vəziyyət və 
sülh perspektivləri” mövzusunda konfrans təşkil olunub

Bu fikirləri Azərbaycanın Fransa-
dakı səfiri Rəhman Mustafayev Paris 
“Rotary Club”un birinci vitse-prezi-
denti Ardavan Amir–Aslani tərəfindən 
təşkil edilmiş “Azərbaycan və 
Ermənistan arasında indiki vəziyyət 
və sülh perspektivləri” adlı konfrans-
dakı çıxışında deyib.

Konfransın əvvəlində A. Amir–
Aslani çıxış edərək, Azərbaycan 
səfirini təqdim edib. O bildirib ki, 
2020-ci ilin sentyabrında bütün xəbər 
başlıqları Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsi ilə bağlı idi. Bu müharibə 
Ermənistanın işğalı altında olan 
Azərbaycan torpaqlarının azad 
edilməsi ilə başa çatdı. Bir çox 
fransızların nəzərində bu münaqişə 
Şərq xristianlarının taleyini və onların 
tarixi irsini təhdid edirdi. Ermənilərə 
yaxın bəzi mətbuat orqanları bu 
müharibədə dini abidələrin hədəfə 

alındığını iddia edirdi.
30 il əvvəl Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarına 
soxularaq, Qarabağı Azərbaycanın 
qanuni suverenliyindən qopardığı-
nı, bu ərazilərdəki bütün müsəlman 
azərbaycanlıları doğma yurdların-
dan didərgin saldıqlarını xatırladan 
A. Amir–Aslani Azərbaycan səfirinə 
müraciət edərək soruşub: Bu gün 
Qarabağda vəziyyət necədir? Sülh 
perspektivləri nə yerdədir?

Səfir Rəhman Mustafayev 
Azərbaycanın tarixi haqqında 
məlumat verərək, ötən əsrin 90-cı 
illərində baş vermiş birinci Qarabağ 
müharibəsindən söz açıb. Bildirib ki, 
250 min azərbaycanlı Ermənistandan, 
750 mini isə Qarabağ və onun 
ətrafındakı rayonlardan olmaqla 
1 milyon azərbaycanlı qaçqın və 
məcburi köçkün olub. Həmin dövrdə 

ölkə əhalisinin hər 8 nəfərindən 
biri qaçqın və məcburi köçkün idi. 
BMT-nin, eləcə də digər beynəlxalq 
təşkilatların Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamə və 
qərarları xatırladan səfir bildirib ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll 
olunub, Azərbaycan ərazisində Dağlıq 
Qarabağ inzibati ərazisi yoxdur və 
olmayacaq.

Səfir Azərbaycanın münaqişədən 
sonra apardığı siyasətdən danışıb. 
Azərbaycanın qarşısında işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış 
şəhər və kəndlərin, infrastrukturun və 
ətraf mühitin bərpası kimi mürəkkəb 
vəzifələr durduğunu vurğulayan səfir 
bildirib ki, əsas problem Qarabağın 
işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 
vaxtilə ermənilər tərəfindən basdı-
rılmış minalardan təmizlənməsidir. 
Uzun müddət çəkəcək bu mürəkkəb 
və genişmiqyaslı proses birinci 
müharibə zamanı Ermənistandan, 
eləcə də Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsi və ona qonşu rayonlardan 
didərgin salınmış azərbaycanlıların 
qayıdışını gecikdirir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilər hazırda mülki əhali 
üçün bilavasitə təhlükə yaradan 
minalarla və partlamamış silah-sursat 
qalıqları ilə doludur.

R. Mustafayev erməni işğalından 
azad edilmiş rayonların tamamilə 
dağıdıldığını, Ağdamın “Qafqazın 
Xirosiması” adlandırıldığını, həmin 
rayonlarda tarixi, dini, mədəniyyət 
abidələrinin tamamilə məhv edil-
diyini vurğulayıb, UNESCO-dan 
Ermənistana və azad edilmiş ra-
yonlara texniki missiya göndərməsi 
ilə bağlı cavab gözlənildiyini 
diqqətə çatdırıb. Birinci Qarabağ 
müharibəsində itkin düşmüş 4 minə 
qədər azərbaycanlının taleyi ilə bağlı 
Ermənistanın bu günə qədər məlumat 
vermədiyini xatırladıb. Azərbaycanın 
demokratik, dünyəvi, multikultural, 
çox konfessiyalı ölkə olduğu, burada 
48 milli azlığın nümayəndələrinin 
birgə, mehriban yaşadığını diqqətə 
çatdırıb. Bu gün Azərbaycanın apar-
dığı barışıq siyasətindən danışıb.

Səfir Azərbaycanın iki ölkə 
arasında münasibətlərin normal-
laşması istiqamətində təklif etdiyi 5 
prinsipi sadalayıb. Bu prinsiplərin 
Ermənistan tərəfindən artıq qəbul 
edildiyini bildirib. Üçtərəfli Brüssel 
görüşü haqqında konfrans iştirakçı-
larını məlumatlandırıb. Sərhədlərin 
delimitasiya və demarkasiyası ilə 
bağlı, eləcə də Zəngəzur nəqliyyat 
dəhlizinin tikintisi ilə bağlı komissiya-
ların yaradıldığını bildirib. Zəngəzur 
nəqliyyat dəhlizinin regional, xüsusilə 
də Ermənistanın iqtisadiyyatına 
verəcəyi töhfələrdən söz açıb.

Sonda səfir Rəhman Mustafayev 
konfrans iştirakçılarının suallarını 
cavablandırıb.

Konfransda “Paris Rotary Club”un 
prezidenti Didye Filastr, vitse-
prezidentləri, eləcə də üzvləri iştirak 
ediblər.

Qeyd edək ki, Fransada 18 rayon-
da 1078 “Rotary Club” və onların 32 
min üzvü, “Paris Rotary Club”unun 
isə 2 min üzvü var.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris

Yeni “Çəmbərəkənd” parkı  
Bakının simasını daha da gözəlləşdirir 

Bu gün dünyada hökm sürən qeyri-sabitlik, xalqların və 
ölkələrin dinc qonşuluq şəraitində yaşamalarına göstərilən 
təhdidlər dövlətlərin öz potensiallarını inkişaf etdirməsini, 
vətəndaşların rifahını yaxşılaşdırmasını çətinləşdirir. 
Azərbaycanda isə vəziyyət göz önündədir: hər yerdə tikinti-
quruculuq işləri gedir, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarında bərpa layihələri sürətlə aparılır. Eyni zamanda, 
respublikamızda insan amilinə mühüm önəm verilir, həyat 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün müvafiq proqramlar 
uğurla icra edilir. Bütün bunlar isə, şübhəsiz ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi sosial siyasətin, insanlara 
göstərdiyi diqqət və qayğının, gündəlik nəzarətin bariz ifadəsidir.

 Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun sayəsində torpaqlarımızı 
Ermənistanın işğalından azad etdik. Artıq Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi həll olunub, belə bir münaqişə yoxdur. Ölkəmiz 
Azərbaycan–Ermənistan əlaqələrinin normallaşması ilə 
əlaqədar 5 prinsipdən ibarət təkliflərini təqdim edib. 
Ermənistan tərəfi bu prinsipləri qəbul edib.

İspaniyada meşə yanğını:  
3 nəfər xəsarət alıb

İspaniyanın cənubunda meşə yanğını baş 
verib. Əndəlus Meşə Yanğından Mühafizə 
İdarəsinin (INFOCA) verdiyi açıqlamada yan-
ğının Sierra Bermejain bölgəsindəki Pujerra 
dağının ətəyində, Əndəlus muxtar bölgəsinin 
sahil zolağının daxil olduğu turist Kosta del 
Sol üzərindən başladığı bildirilib. İsti hava 

və küləyin yanğını gücləndirdiyi, 100 hərbçi 
və 250-yə yaxın yanğınsöndürənlə alova 
müdaxilə edildiyi bildirilib. 7 min insanın yaşa-
dığı Benahavis şəhərinin mərkəzi yanğınla 
əlaqədar təxliyə edilib. 

Rövşən TOĞRUL,  
“Xalq qəzeti”

İspaniyanın cənubundakı 
Pujerra dağının ətəyində 
başlayan yanğınla əlaqədar 7 
min insanın yaşadığı Benahavis 
şəhərinin mərkəzi hissəsində 
yaşayanlar təxliyə edilib, 3 
yanğınsöndürən yaralanıb. Bu 
barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

“Qurtuluşdan Qarabağa gedən yol:  
Qadın alimlərin əsərlərində” mövzusunda 

ictimai-elmi seminar keçirilib
İyunun 9-da AMEA-nın Qadınlar Şurası və AMEA Rəyasət Heyətinin Elmi 

İrs Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qurtuluşdan Qarabağa gedən yol: 
Qadın alimlərin əsərlərində” mövzusunda ictimai-elmi seminar keçirilib.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Qarabağ və 
Şuşaya həsr olunmuş kitabların sərgisinə 
baxış keçiriblər. 

AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa 
Həbibbəyli bugünkü seminarın “Şuşa ili”nə 
həsr olunan silsilə tədbirlər sırasından oldu-
ğunu vurğulayıb.

“Milli qurtuluşdan başlanan yol xalqımızı 
tarixi qələbə gününə qədər apardı”, – deyə 
qeyd edən  akademik İsa Həbibbəyli Birinci 
Qarabağ müharibəsi dövründə baş verən 
uğursuzluqların səbəblərinə diqqət çəkib, 
müharibədə məğlubiyyətin həmin dövrdə 
hakimiyyətdə gedən çəkişmələrlə bağlı oldu-
ğunu vurğulayıb. 

O, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra Azərbaycanın iqtisadi 
tənəzzülə uğramaqdan xilas olduğunu, ordu 
quruculuğu sahəsində əhəmiyyətli tədbirlərin 
görüldüyünü bildirib. Akademik İsa Həbibbəyli 
bu gün ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyevin ümummilli li-
derin atdığı sağlam iqtisadi təməllər üzərində 
qurulan dövlət siyasətini daha da inkişaf 
etdirdiyini, ordumuzu dünyanın ən qüdrətli 
ordularından birinə çevirdiyini vurğulayıb. 

Alim bugünkü tədbirin Azərbaycanın 
qadın alimlərinin bu istiqamətdə apardıqları 
tədqiqatların inkişaf etdirilməsi zərurətinin 

gündəmə gətirilməsi məqsədinə 
xidmət etdiyini qeyd edib.

Sonra AMEA Rəyasət 
Heyətinin Elmi İrs Mərkəzinin 
rəhbəri, tarix elmləri  doktoru, 
dosent Zemfira Hacıyeva, 
AMEA Qadınlar Şurasının sədri, 
professor Rəna Mirzəzadə, 
Sankt-Peterburq Universitetinin 
Şərqşünaslıq fakültəsinin  dosenti, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Akif 
Fərzəliyev, AMEA Azad Həmkarlar 
Təşkilatının sədri, professor 
Habil Qurbanov və AMEA Tarix 
İnstitutunun baş direktoru, profes-

sor Kərim Şükürov çıxış edərək ölkəmizin 
İkinci  Qarabağ müharibəsində qazandığı 
uğurlardan bəhs edib, əzəli və əbədi Qa-
rabağ torpaqlarının işğaldan azad olunma-
sının şəhidlərimizin canı-qanı bahasına, 
hərbçilərimizin rəşadəti, dövlətimizin siyasəti 
hesabına başa gəldiyini söyləyiblər. 

Tədbirdə AMEA Fizika İnstitutununun 
böyük elmi işçisi, fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Suma Sakitqızı Sabirabad rayon şəhidlərinin 
timsalında bütün Azərbaycan şəhidlərinin 
ölməz ruhlarına ithaf  etdiyi “Fatehlər: Sa-
birabad şəhidləri” kitabının ərsəyə gəlməsi 
tarixindən danışıb.

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya 
elmləri doktoru, dosent Mərziyyə Nəcəfova 
və  həmin institutun İctimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsinin müdiri Gülnar Səma çıxış edərək, 
Vətənimizin bütövlüyü uğrunda gedən 
döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərmiş 
hərbçilərimizin şərəfli döyüş yollarından bəhs 
edib, bu günədək Şuşanın azad  olunmasına 
həsr edilmiş yüzlərcə şeirin yazıldığını 
diqqətə çatdırıblar. Hər iki müəllif  çıxışını 
Şuşaya həsr etdiyi şeirlərlə başa çatdırıb.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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