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Şəhərin möhtəşəm istirahət məkanlarından biri
Rəhman Salmanlı
Havaların isti keçməsi ilə əlaqədar insanların sərinlənmək və dincəlmək üçün üz tutduqları
ərazilərdən biri də son illər Bakının simvoluna çevrilən Nərimanov rayonu ərazisindəki Heydər Əliyev
Mərkəzidir.
Günortadan xeyli keçməsinə baxmayaraq, buraya gələnlərin sayı anbaan çoxalırdı. Xatırladaq ki, bu
park təxminən 14 hektara yaxın ərazini əhatə edir. Onun 7,5 hektarı qazon sahəsidir. Parkda 200-dən çox
yetişdirilən müxtəlif növ ağac və 7 mindən çox dekorativ kol əraziyə xüsusi görkəm verir. Landşafta başqa
bir yaraşıq verən dekorativ hovuzlar, süni göl və fəvvarələr insanların zövqünü oxşayır.
Bu park şəhərin istirahət, əyləncə və gəzinti məkanı kimi ən gözəl yerlərindən birinə çevrilib. Buraya
dincəlməyə, gəzintiyə gələnlər açıq havada nümayiş olunan müxtəlif sərgilərə də baxa və ən gözəl anlarını
foto və videolarda əbədiləşdirə bilir. Uşaqlar ən çox parkdakı art-installyasiyalar - ilbizlər, dovşanlar və
sairə ilə şəkil çəkdirməyi xoşlayırlar.
Bu arada asta addımlarla yanımızdan ötmək istəyən iki nəfərlə həmsöhbət oluruq. Müsahibimiz uzun
illər dövlət qulluğunda çalışmış, parkın yaxınlığında yaşayan Eldar Cəbrayılov, digəri Ədliyyə Nazirliyi
sistemində işləmiş, hazırda vəkil kimi fəaliyyət göstərən Rauf Quliyevdir.
Onlardan buraya tez-tez gəlirsiz, yoxsa təsadüfən yolunuz düşüb - deyə soruşduq.
Eldar Cəbrayılov cavab verir:
- Yaxınlıqda yaşayıram, pensiyaçıyam, demək olar ki, hər gün elə olur səhər-səhər, çox vaxt isə
günortadan sonra qonşularımla, tanışlarımla, ailə üzvlərim və nəvələrimlə buraya gəlirəm. Sübh tezdən
gəzintiyə gələnlər, idmanla məşğul olanlar daha çox olur. Buradakı səliqə-sahman, genişlik və yaşıllıq,
mədəni mühit adama qəlbən rahatlıq verir. 10 il bundan əvvəl, 2012-ci il, mayın 10-da Ulu Öndərin anadan
olmasının 89-cu ildönümü ərəfəsində bu müqəddəs məkanın açılışının iştirakçısı olmuşam. O vaxtacan,
dənizkənarı Bulvara gəzməyə gedərdim. Amma bu park istifadəyə veriləndən sonra buraya gəlirəm, həm
yaxındır, həm də istədiyim kimi dincələ, vaxtımı mənalı keçirə bilirəm. Hətta, rayondan və ya xarici
ölkələrdən qonaqlarım olanda, əvvəl buraya gəlir, memarlıq-turizm üslubunda yaradılan, - əlini Heydər
Əliyev Mərkəzinə tərəf uzadaraq, - Ümummilli Liderin Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində rolundan
və xalqımız qarşısında əvəzolunmaz xidmətlərindən, gördüklərimdən, bildiklərimdən ətraflı məlumat
verirəm. Vaxt qalanda şəhərin maraqlı yerlərinə, xüsusən də Vətən müharibəsindəki tarixi zəfər qələbəsini
özündə yaşadan Qənimətlər Parkına ziyarətə aparıram. Yanımdakı yoldaş Nizami rayonunun ərazisində
yaşayır, dostumdur, gəzinti üçün həmişə bu parka gəlir.
Müsahiblərimizə xoş istirahət arzulayıb, parkda ilbizlər və dovşanların "məskunlaşdığı" ünvanda sıra
ilə düzülən uşaqlara tərəf yön alırıq. Məlum olur ki, onlar Günay Mirzəyevanın, Elmira Quliyevanın və
Rəqiyə Tahirovanın rəhbərliyi ilə 1 saatlıq gəzintiyə çıxarılan yaxınlıqdakı 259 saylı uşaq bağçasının
"sakinləridir". Balacalar ilbizlərlə, dovşanlarla həmsöhbət olmaq üçün müəllimələrinə ardı-arası
kəsilməyən suallar verirlər.
Marağımızı nəzərə alan Günay Mirzəyeva dedi:
- Balacalar burada gəzintidə olmaqdan çox xoşlanırlar. Bağçanın ərazisindəki bağda hər cür şərait və
əyləncə yeri olmasına baxmayaraq, bura onlara çox maraqlı gəlir, çəmənlikdə qaçdı-tutdudan, oynamaqdan
doymurlar. Burada bəzən rəsm sərgiləri keçirilir. O gün balacalar üçün daha yaddaqalan olur... Parkdakı
təhlükəsiz və səliqəli şərait bizdə məmnunluq yaradır.
Müsahibimizə təşəkkürümüzü bildirib, parkın Təbriz küçəsinin həmsərhəd hissəsinə - ağacların daha
kölgəli səmtinə doğru irəliləyirik. Burada kölgəliyə çəkilənlərin, skamyalarda oturanların çoxu yaşlı
insanlardır. Qonşu skamyada sağında bir uşaq, solunda bir uşaq əyləşmiş orta yaşlı xanımla tanış oluruq.
Düşünürük ki, nəvələrini gəzintiyə, istirahətə gətirib. Söhbət zamanı bunun əksinin şahidi oluruq. Sən
demə, nənə nəvələrini yox, nəvələr - azyaşlı Əli və Murad nənələrini darıxmamaq üçün bura havasını
dəyişməyə, dincəlməyə gətirib.
Kəmalə nənə dövlətimizə minnətdarlıq hissi ilə bu parkı, bu yaşıllığı, bu şəraiti yaradanlara dua edəedə bildirdi ki, nəvələri onu tez-tez parka gəzməyə, təmiz hava almağa gətirirlər.
Bu zaman parka doğru istiqamət götürən bərli-bəzəkli gəlin maşını və onları müşayiət edən
avtomobil diqqəti özünə cəlb etdi. Biz də bu gəlişə məmnun olduq. Bu barədə çoxlarından eşitsək də, onun
şahidi olmağın başqa ovqatı var idi. Çoxları kimi biz də gəlin-bəy maşını dayanan istiqamətə getdik. Oğlan
evinin yaxınlarından olan Nurəddin Həsənov bildirdi ki, bəy Vətən müharibəsi iştirakçısıdır, özəl şirkətlərin

birində sürücü işləyir, xanım isə mühasibdir, pandemiya dövrünə düşdüyündən toyları bir az ləngiyib. Bu
gün Biləcəridə şadlıq evində toylarıdı. Son illər gənclər arasında yaranmış ənənəyə uyğun olaraq
qardaşoğlunun təklifi ilə bu müqəddəs məkana gəlmişik. Ümummilli Liderin adını daşıyan bu möhtəşəm
abidənin qarşısında bu tarixi günü əbədiləşdirmək bizim üçün çox xoşdur. Bu ziyarəti fotoya və videoya
alandan sonra toy evinə gedəcəyik.
Söhbətin şirin yerində bəy və gəlin əllərindəki gül-çiçək dəstlərini ətrafdakı subay qız və oğlanlara
bağışlayaraq onlara da bu gözəl gündən pay arzuladılar.
Bu mənzərənin şahidi olan ağsaqqallar isə xeyir-duaları ilə gənclərə xoşbəxtlik dilədilər.
Qızmar günəş üfüqə çəkilməkdə, kölgəlik bağı tamamən ağuşuna almaqda idi. Ancaq parka
gəzintiyə gələnlərin sayında getdikcə artım müşahidə olunurdu. Axı bu parkın gecəsi gündüzündən də
möhtəşəmdir. Bu yerdə bir söz keçdi ürəyimizdən: istirahətiniz xoş, canınız sağlam, eviniz həmişə toylubüsatlı olsun.

