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Şəhər yatırdı. Sakitliyi haradasa lap yaxından keçən dəvə karvanının 
zınqırov səsləri pozurdu. Bu səs sonra bir qədər də artdı və sarvanın 
səsinə qarışıb gecənin qaranlığında birdən boğuldu. Xidmətçi hiss etdi ki, 
karvan artıq dayandı, özü də düz onların karvansarasının yanında. Tələsik 
bayıra çıxdı. Dəmir darvazaların zəncirini boşaltmağa başladı. 

– Pulumuz yoxdur, əvəzində çinar 
gətirmişəm, gecələyə bilərikmi?

Xidmətçi əlini saxlayıb səs gələn 
tərəfə boylandı. Hündürboy bir kişi ağ 
mələfəyə bükülmüş bir neçə körpə çi-
narı qucağına elə basmışdı ki, sanki 
balasını gecənin soyuğundan qoru-
yurdu.

Xidmətçi “xoş gəlib, səfa 
gətirmisiniz, Gəncəyə çinar gətirən 
bizim ən əziz qonağımızdır” – deyib, 
darvazaları taybatay açdı...

Yazını bu epizodla başlamağım 
təsadüfi deyil. İstədim oxucum neçə 

yüzilliklər qabağı, bir anlığa da olsa, 
gözləri önünə gətirə bilsin və bu gün 
kölgəsində əyləşib sərinlədiyi Xan Çi-
nara adi bir ağac kimi baxmasın. 

Gəncə Böyük İpək yolunun 
üzərində yerləşdiyindən burada 
gecələməli olan qonaqlar, tacirlər 
tarixən oz ölkələrindən gətirdikləri, 
hətta cəmi bir çinarı belə əkməklə, 
şəhər karvansaralarında ödənişsiz 
qala biliblər. Yəni, qədim şəhərdə çi-
nara müqəddəs ağac kimi yanaşılıb, 
onun əzəməti ucalıq, mərdlik, ölməzlik 
rəmzi kimi qiymətləndirilib.

…Xan arxı deyilən çayın kənarında, 
“Xan Çinarı” çay evindəyəm. 
Gəncəlilərin sevdiyi məkanlardan 
biridir. Günün istənilən vaxtında, 
xüsusilə, yay, payız aylarında qoca çi-
narların kölgəsində bir stəkan pürrəngi 
çay içib dincələnlər həmişə olur. İndi 
də adam çoxdur. Heç yadımdan çıx-
mır. Şəhər qəzetində işləyən vaxt-
larım idi. Bir gün iş yoldaşım, əslən 
Qazaxdan olan Abdulla Şərifov dedi 
ki, dostum Hüseyn Arif gəlib, Xan ar-
xının üstündəki çayçıda məni gözləyir, 
gəl bir yerdə gedək. Onlar həmyaşıd, 
mən isə cavan oğlan idim. Elə bir ta-
nışlığım yox idi Hüseyn Ariflə, görüşüb 
öpüşdülər, məni də tanış etdi. Gördüm 
heç reaksiya vermədi, üzümə bax-
madan stolun üstündəki qəzet parça-
sının kənarına tələsik nəsə yazmağa 
başladı. Düzü, bir qədər pərt oldum. 
Birdən qələmi kənara atıb “hə, hazır-
dır” – deyərək, ayağa qalxdı və məni 
yalnız indi görürmüş kimi qucaqladı, 
“Qağa, bağışla”– dedi. – Bu çinarları 
görüb özümü saxlaya bilmədim. İndi 
dayanın oxuyum. Özünəməxsus şirin 

ləhcə ilə oxumağa başladı. Cəmi bir 
bəndi həmin anda yadımda qaldı və 
uzun illərdir unutmuram.

Çay boyu qatar-qatardı,
Əsrlərdən yadigardı,
Dünya görmüş “babalardı” 
Qədim Gəncə çinarları.

Şəhər yaşıllaşdırma şöbəsinin 
müdiri Elmar Əzizovla elə buradaca, 
mərhum şairimizin tərənnüm etdiyi ça-
yın kənarındakı çinarların kölgəsində 
söhbət edirik. Hiss edirəm ki, bütün 

varlığı ilə təbiətə, yaşıllığa, gülə-
çiçəyə bağlı adamdır. Çinar haqqında 
danışanda isə sifəti daha da işıqlanır: 
“bu, müqəddəs ağacdır” – deyir:

– Gəncəni çinarsız, çinarı 
Gəncəsiz təsəvvür etmək olmur… 
Bu möhtəşəm ağac təbiətin canlı 
abidəsidir. Şəhərdə yaşı artıq 150-ni 
ötən 200-dək çinar mövcuddur. 100 
yaşa qədər olanların sayı isə 300-dən 
çoxdur. Təxminən, 400-ə yaxın çinarın 
pasportlaşdırılması aparılıb. Qocaman 
çinarlarımız da var. Yaşı 300-400 ara-
sı olan 4 və 600 yaşında 5 ədəd çinar 
ağacı qeydə alınıb. 600 yaşlılar Şah 
Abbas məscidinin həyətində, Gəncəvi 
küçəsində və Totanlı ərazisindədir…

– Şah Abbas məscidinin həyətində 
olan Xan çinarlarını 1606-cı ildə I Şah 
Abbas Səfəvi əkdirib. 1804-cü ildə rus 
qoşunları şəhərə hücum edərkən bu 
ağaclar da həmin vaxt yanıb. Sonralar 
ağacların başlarını kəssələr də çinar-
lar qurumayıb və yenidən qol-budaq 
atıb…

Bu tarixi faktları Elmar Əzizova 
deyərkən: “bilirəm”,– söylədi. Son-
ra da əlavə etdi ki, “Gəncənin bö-
yük oğlu Cavad xan da elə o vaxt 
qəhrəmancasına həlak olub...”

Qeyd edək ki, şəhərin mərkəzi 
hissəsində daha qədim çinarların ol-
ması təbiidir. Yuxarıda da qeyd et-
dik ki, şəhərin Baş meydanı deyilən 
ərazi böyüklüyünə görə o zamanlar 
yalnız Təbriz meydanından geri qa-
lırmış. Yaxınlıqda karvansaraların 
olması şəhərə gələn ticarətçilərin 
məhz bu yerlərdə gəzişməsinə, 
alış-veriş etməsinə, hətta çinar ağa-
cı əkməsinə bir növ şərait yaradır-

mış. Yeri gəlmişkən, ötən ilin ya-
yında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva “Şah Abbas” və 
“Uğurlu Xan” karvansara kompleksinin 
bərpadan sonra istifadəyə verilməsi 
mərasimində iştirak ediblər. Ölkə 
Prezidentinin müvafiq göstərişlərinə 
əsasən, “Şah Abbas” karvansarası 
əsaslı şəkildə əvvəlki görkəminə uy-
ğun və müasir infrastrukturla təmin 

edilməklə yenidən bərpa olunmuş, 
ətraf ərazisi abadlaşdırılmışdır. 

…Gəncədə hara gedirsən, çi-
nar çıxır qarşına, uca əzəmətli, vü-
qarlı… Bu bir növ şəhərin rəmzinə 
çevrilib. Parklarda, yol və arxların 
kənarlarında, hətta kiminsə həyətində 
onlara rast gəlmək olur. Qacarlar 
sülaləsinin ziyalı şahzadəsi Fərhad 
Mirzə Mötəmədüddövlə XIX əsrdə 
“Səfərnamə” adlı əsərində yazırdı ki, 
“Gəncədə böyük, əzəmətli çinarlar 
çoxdur. İsfahandan sonra Gəncədən 
başqa, heç bir şəhərdə bu qədər çinar 
görməmişəm”.

Bəzi tədqiqatçılar yazırlar ki, 
Gəncə çinarları böyüklüyünə görə 
“Xan çinarı” adlandırılır. Bəli, bu var. 
Amma zənnimcə, bu adlar Şah Abba-
sın, Cavad xanın dövründə formalaşıb 
və yayılıb. 

O da ehtimal olunur ki, Gəncədə ilk 
çinar ağacını XIII əsrdə Usta Bəndərin 
atası zərgər Dədə İmran çəkdiyi arxın 
yanında əkib.

Hazırda şəhərdə 40 mindən çox 
çinar ağacı var. Son illər Gəncədə 
çinar əkilməsi işinə xüsusi diqqətlə 
yanaşılır. Heydər Əliyev adına Park 
Kompleksində dünyanın müxtəlif 
yerlərindən gətirilmiş 20 növdən artıq 
çinar ağacı əkilib. Yeni salınan parklar-
da, küçə və məhəllələrdə, yol qıraqla-
rında körpə pöhrələr hər gün boy atır. 
Şəhərin gülçülük təsərrüfatında çinar-
lar yetişdirilir və onlar təkcə Gəncədə 
deyil, respublikamızın müxtəlif 
bölgələrində də əkilir, eləcə də işğal-
dan azad edilmiş Qarabağa göndərilir.

Çinar ağacları uzun müddət yaşa-
yır. Onlardan ən böyük və ən qədimi 

Türkiyədə Bosforda, Buyukdere 
vadisindədir. Hündürlüyü 50 metr, 
gövdəsinin çevrəsi 42 metr, diametri 
13,4 metr olan bu ağacın yaşı 2300 
ildən çoxdur. Bəs Gəncəbasarda 
necə, belə bir qədim çinar varmı? Var, 
bu, el arasında Düldül çinarı kimi ta-
nınan ağacdır ki, onun da 1600 ildən 
çox yaşı var.

Dəfələrlə getmişəm bu çinarı 
ziyarət etməyə, bu dəfə də getdim. 
Fikirləşdim ki, Gəncə çinarlarından 
yazasan, onların “ağsaqqalı” Düldülə 
baş çəkməyəsən?!

Getdim və düzü, bu dəfə peş-
man oldum. İstəmirəm yazıya 
xoşagəlməyən notlar əlavə edim. Bu, 
ayrıca bir yazının mövzusudur və ona 
mütləq qayıdacağam. Bircə onu qeyd 
edim ki, təcili tədbirlər görülməsə, bu 
müqəddəs ağaca turistlər daha yaxın-
laşa bilməyəcəklər.

Gövdəsinin diametri 20 metr, hün-
dürlüyü 45 metr olan bu ağacın Qaf-
qazda tayı-bərabəri yoxdur. Düldül adı 
İslam aləminin ən müqəddəs və ali 
şəxsiyyətlərindən biri, Ərəb Xilafətinin 
dördüncü xəlifəsi, şiə təriqətinin banisi 
Əli ibn Əbu Talibin atının adı ilə bağlıdır. 
Əfsanəyə görə, İmam Əli ibn Əbu Talib 
"Düldül" adlı atını bu ağaca bağlamış-
dır. Böyük İmamın həmin ərazilərdə 
olmasını tarix təsdiq etməsə də, xro-
noloji fakt sübut edir ki, Məhəmməd 
Peyğəmbərdən (s.) yaşlı olan bu ağa-
cın təvəllüdü təxminən, V əsrin ortala-
rına düşür. Çox güman ki, bu əfsanə 
İmam Əlinin İslam aləmindəki böyük 
nüfuzunun nəticəsində yaranmışdır. 

...Gecədən xeyli keçib. Xan bağın-
da astaca addımlayıram. Xəfif xəzan 
küləyindən baş-başa verən çinarlar 

sanki bir-birlərini salamlayır, budaq-
larında saralıb qurumuş yarpaqlarını 
silkələyib tökür, ayaqlarımın altından 
çıxan xışıltı səsləri ətrafdakı səssizliyi 
pozur. Gəncəli mərhum şair Rübailin 
bu misraları beynimdən çıxmır:

Gecə ay işığı əritməz qarı,
Boz torpaq qırmızı boyamaz narı.
Kolun Vətəni yox, çox yerdə bitər,
Hər torpaq saxlaya bilməz Çinarı...

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Dünya görmüş “babalardı”  
Qədim Gəncə çinarları...

Bina edilməsinin 270 illiyini il boyu sevgi-sayğılarla qeyd etdiyimiz 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın qiymətli mənəvi dəyərləri 
sırasında onun yetirmiş olduğu tanınmış insanlar da layiqli yer tutur. 
Onlardan biri ustad tarzən, fədakar müsiqi təşkilatçısı, dünya şöhrətli 
bəstəkar Fikrət Əmirovun atası Məşədi Cəmil Əmirovdur.

Atası Kərbəlayı Əmiraslanın ömrünü 
qəfildən uşaqlarına bağışlaması mədrəsə 
təhsilini başa vurub, şəhərdəki məktəblərin 
birinə girməyə hazırlaşan Cəmilin arzuları-
nı gözündə dondurdu, istəklərinin qarşısına 
bir sipər çəkdi. Ailənin bütün qayğıları anası 
Məşədi Yaxşıxanımın və evin bu on iki yaşlı 
yeganə “kişi”sinin üzərinə düşdü. 

Doğulub boya-başa çatdığı Şuşanın saf, 
büllur havası Cəmilə xüsusi bir istedad - gözəl 
səs, məlahətli avaz da bəxş eləmişdi. Tar çal-
mağa da böyük həvəsi vardı. Bir gün xoş bir 
təsadüf Cəmilin həyat yolunu büsbütün dəyişdi. 
Tanıdığı qocaman bir tarzən Cəmilin tar çalma-
ğa belə coşqun marağı və həvəsi olduğunu 
görüb, bu ecazkar musiqi alətinin sirlərini ona 
öyrətməyə başladı. 

Cəmil musiqi elmini daha mükəmməl 
öyrənmək, onun dərinliklərinə baş vurmaq 
üçün dövrünün tanınmış musiqişünas-ali-
mi Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin yanına 
gedib-gəlməyə başladı. Çox çəkmədən o, 
“Xanəndələr məclisi”nin ən fəal üzvlərindən 
birinə çevrildi, bir tarzən kimi Şuşanın musiqi 
həyatının əsas simalarından oldu.

Gənc tarzəni səfərdə olduğu yerlərdən ən 
çox Gəncə özünə çəkirdi. Buna görə də o, 
1907-ci ildən taleyini Nizami yurduyla bağla-
dı. Şəhərin mədəni həyatı bu gənc musiqiçini 
tezliklə öz ağuşuna aldı. Burada ev-eşik sa-
hibi oldu, yaxından tanıdığı və dostluq elədiyi 
musiqiçiləri – Malıbəyli Həmid və Malıbəyli 
Əsgər qardaşlarını Şuşadan Gəncəyə gətirdi. 
O vaxtlar çox gənc olan Seyid Şuşinskini, Musa 
Şuşinskini, Bülbülü və başqalarını başına yığ-
dı, Gəncədə bir “Şuşa musiqi mühiti” yaratdı.

1910-cu ildə İngiltərənin “Qramofon” 
səsyazma şirkəti ifalarını vala yazdırmaq üçün 
bir dəstə muğam ustasını və çalğıçını Riqa 
şəhərinə dəvət elədi. Arzularını reallaşdırmaq 
üçünsə ona mütləq əlavə musiqi təhsili və not 
savadı almaq lazım idi. Bu məqsədlə də işgü-
zar və yaradıcı musiqiçi 1911-ci ildə Türkiyəyə 
yola düşdü.

Məşədi Cəmil İstanbulda əvvəlcə kaman-
ça müəllimi Mustafa Nuri bəylə tanış oldu, 
ondan ibtidai musiqi təhsili aldı. Az sonra tale 
onu təkcə Yaxın Şərqdə yox, Avropada da ta-
nınmış bir simayla – məşhur türk musiqi alimi 
və bəstəkarı Rauf Yekta bəylə qarşılaşdırdı. 
Məşədi Cəmil türk musiqisinə dair ondan geniş 
məlumat topladı, Şərq və Avropa musiqisi ilə 
daha yaxından tanış oldu.  

Məşədi Cəmil Əmirov İstanbulda iki-
illik təhsilini başa vurub, musiqi sənətinin 
incəliklərinə yiyələndi və 1912-ci ilin iyun ayında 
Vətənə döndü. İstedadlı musiqiçi Türkiyədəki 
təhsil illərində udda və kanonda da çalma-
ğı öyrəndi, bu Şərq musiqi alətlərini özüylə 
Azərbaycana gətirdi. Yerli musiqiçilərin iştirakı 
ilə ardıcıl olaraq Şərq konsertləri təşkil elədi, 
bu çıxışlarda öz istedadını bir daha göstərdi, 
Azərbaycan mahnılarından başqa, türk mah-
nılarını da oxudu, udda və kanonda bir neçə 
muğam və el havalarını yüksək məharətlə ifa 

elədi. Kanonda çaldığı “Bayatı-Şiraz” tamaşa-
çıları heyrətə saldı, onları ovsunladı.

Məşədi Cəmil Əmirovda aktyorluq istedadı 
da var idi. O, teatr sahəsində fəaliyyət göstərir, 
əsasən, Üzeyir bəy Hacıbəyovun opera və ope-
rettalarında Məcnun, Zeyd, Kərəm, Rza bəy və 
başqa rolları yüksək peşəkarlıqla oynayır, teatr 
orkestrlərinə dirijorluq edirdi. 1913-cü ilin may 
ayında Məşədi Cəmil Sidqi Ruhullanın rejissor-
luğu ilə Gəncədə tamaşaya qoyulan “O olma-
sın, bu olsun” musiqili komediyasında Rüstəm 
bəy, “Leyli və Məcnun” operasında Zeyd rolla-
rını özünəməxsus koloritlə ifa etmişdi.

İstedadlı musiqiçi bəstəkarlığa da bö-
yük meyl və həvəs göstərirdi. 1908-ci ildə 
qələmə aldığı qədim ərəb nağılına əsaslanan 
dördhissəli, altışəkilli “Seyfəl-mülk” (“Padşa-

hın qılıncı”) operasını səhnəyə qoymuşdu. 
Həmyerlisi və dostu gənc bəstəkar Üzeyir 
bəy Hacıbəyli də ilk tamaşaya baxmaq üçün 
Gəncəyə gəlmişdi.

Məşədi Cəmil Əmirov dram truppası təşkil 
etmiş, uşaq xoru yaratmışdı. 1918-ci ilin iyu-
nunda Nuru paşanın komandanlığı ilə Qafqaz 
İslam Ordusunun hissələri Gəncəyə Məşədi 
Cəmil Əmirov onun qarşısında oxunan bir şeiri  
marş halına salmışdı. Xor bu mahnını Bakıya 
yürüşə çıxmağa hazırlaşan Qafqaz İslam Ordu-
sunun hissələri – Azərbaycan və türk əsgərləri 
qarşısında təntənəli ordu marşı şəklində ifa 
eləmişdi. Bu marş 1919-cu il mayın 28-də 
Gəncədə Azərbaycan Demokratik Respubli-
kasının yaranmasının ildönümü münasibətilə 
keçirilən şənliklərdə də səslənmişdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Məşədi Cəmil Əmirov Gəncə musiqiçilərini 
ətrafına toplayıb, şəhərdə konsertlər, te-
atr tamaşaları verir, musiqili gecələr keçirir-
di. O, öz vəsaiti hesabına “Muğamat kursu” 
açmışdı. Məşədi Cəmil sonralar bu kursun 
əsasında musiqi studiyası təşkil elədi. Kurs-
da keçilən təlimlərin sayəsində bir çox gənc 
musiqiçi yetişmişdi. Əli Cavadoğlu, Seyid 
Şuşinski, Əbdürrəhim Fərəcov, Bülbül, Zülfü 
Adıgözəlov, Musa Şuşinski, Muxtar Qurbanov 
kimi xanəndələr burda püxtələşmişdilər. 

1921-ci ildə Məşədi Cəmil Əmirov iyirmi 
nəfərdən ibarət musiqi ansamblı yaratmışdı. 
İki il sonra isə onun təşəbbüsü ilə musiqi studi-
yasının bazası əsasında ilk dəfə olaraq tədris 
sistemi beş il olan musiqi məktəbi təşkil olun-
muşdu. Məktəbin təntənəli açılışı münasibətilə 
Üzeyir bəy Hacıbəyli də Gəncəyə gəlmişdi. 
Dahi bəstəkar direktor vəzifəsinə Məşədi Cəmil 
Əmirovun təyin olunmasını təklif eləmişdi. 

1923-cü ildə Məşədi Cəmil Əmirov 
Gəncənin özfəaliyyət artistlərindən və Bakıdan 
dəvət elədiyi mütəxəssislərdən ibarət dram 
truppası yaratmışdı. Bu truppa üçün səhnə 
əsərləri yazmışdı. Azərbaycan xalq nağıllarının 
motivləri əsasında dördpərdəli “Namuslu qız” 
operettasını yazıb başa çatdırmışdı. Gəncənin 
teatr həvəskarları bu musiqili komediyanı ta-
maşaya qoymuşdular.

Ustadlar ustadı, məclislər bəzəyi Məşədi 
Cəmil Əmirovun hər kəsə nəsib olmayan xüsusi 
istedadı – həm müxtəlif musiqi alətlərində çal-
maq bacarığı, həm oxumağı, həm bəstəkarlıq 
qabiliyyəti, həm də poetik istedadı var idi. Ona 
görə də adı milli musiqi mədəniyyəti tariximizə 
bir müəllim, tarzən-solist, bəstəkar və drama-
turq kimi yazılmışdır. 

Məşədi Cəmil Əmirov ağır xəstəlikdən son-
ra 53 yaşında (1875-1928) ömrünün məhsuldar 
çağında dünyadan köçdü. Amma Azərbaycan 
musiqi tarixində yeri boş qalmadı, xalqımıza 
özünün yolunu davam etdirən dünya şöhrətli 
bəstəkar Fikrət Əmirovu bəxş elədi.

Vasif QULİYEV,  
“Şuşa” qəzetinin 

 redaktoru 
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Ustad tarzən,  
dünya şöhrətli bəstəkar atası

Türkiyənin hərbi yönümlü  
QHT nümayəndələri ilə görüş

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ölkəmizdə 
səfərdə olan Türkiyənin hərbi yönümlü QHT rəhbərləri – 
Türkiyə Ehtiyatda olan Zabitlər Birliyinin sədri, ehtiyatda olan 
general-polkovnik Erdoğan Karakuş, Türkiyə Ehtiyatda olan 
Gizirlər Birliyinin sədri Hamza Dürgen, Türkiyə Müharibə 
Veteranları Birliyinin sədri Beyazıt Yumuk, Türkiyə Müharibə 
Əlilləri, Şəhid, Dul və Yetimləri Birliyi sədri Mustafa Işık və 
müharibə veteranları ilə görüş olub. 

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi naziri Sahil Babayev 
Azərbaycanla Türkiyə arasında dost-
luq və qardaşlıq münasibətlərinin 
iki qardaş ölkənin dövlət başçıları-
nın birgə səyləri nəticəsində bütün 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini  
vurğulayıb.

Nazir müharibə zamanı qardaş 
Türkiyənin Azərbaycana siyasi və 
mənəvi dəstək verməsinin ölkəmizdə 
yüksək qiymətləndirildiyini bildi-
rib. 15 iyun 2021-ci il tarixində im-
zalanan Şuşa Bəyannaməsi ilə 
Azərbaycan və Türkiyə arasında 

əlaqələrin müttəfiqlik səviyyəsinə 
yüksəldiyini diqqətə çatdırıb.

Türkiyə ilə əmək, məşğulluq 
və sosial müdafiə sahəsində də 
əlaqələrin, bu sahədə qardaş ölkənin 
müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq 
gündəliyinin daim genişlənməkdə 
olduğu qeyd edilib.  

Qonaqlara işğaldan azad olun-
muş bölgələrimizdə aparılan quru-
culuq işləri, postmüharibə dövründə 
şəhid ailələri və müharibə iştirakçı-
ları ilə bağlı həyata keçirilən sosial 
dəstək tədbirləri barədə məlumat 
verilib. Bu tədbirlər çərçivəsində 

şəhid ailələri və müharibə iştirakçı-
larından ibarət 119 min şəxsə sosi-
al dəstək yönümlü 249 min xidmət 
göstərildiyi bildirilib. Nazirliyin 
vətəndaş cəmiyyəti institutları, hərbi 
yönümlü QHT-lərlə əməkdaşlıq 
təcrübəsindən də bəhs olunub. 

E.Karakuş, H.Dürgen və digərləri 
Azərbaycanın iki il əvvəl Vətən 
müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm 
Zəfərdən qürur duyduqlarını vurğu-
layıblar. Qonaqlar iki qardaş ölkənin 
daim bir-birinin yanında olmasının, 
Şuşa Bəyannaməsi ilə ölkələrimiz 

arasında  əlaqələrin müttəfiqlik 
səviyyəsinə yüksəlməsinin iftixar 
doğurduğunu ifadə ediblər.

Görüşdə şəhid ailələri və 
müharibə iştirakçılarının sosi-
al müdafiəsi, iki ölkənin veteran 
təşkilatları arasında da əməkdaşlığın 
inkişafı, veteran təşkilatlarının 
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyəsində gördüyü işlərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”
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