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Bakı gözəl səhər, mehriban diyar
Babayeva Mənsumə
Bakı və onun ətraf rayonları sürətlə inkişaf edir, öz füsunkarlığını daha da artırır. Əsaslı təmirdən sonra
yenidən istifadəyə verilən Dənizkənarı Milli Park, 2009-cu ildə bərpa işləri aparılan Filarmoniya bağı (Qubernator
bağı), 2013-cü ildə açılan 6 hektar ərazidə salınmış və müasir parklardan olan Dədə Qorqud parkı, Bakının ən
gözəl parklarından biri olan Heydər Əliyev Sarayının qarşısında yerləşən Heydər Əliyev adına park, əsaslı
yenidənqurmadan sonra 2011-ci ildə açılan Zabitlər parkı, dövlət başçısının Bakının park və xiyabanlarının əsaslı
təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı tapşırığına əsasən, 2013-cü ildə əsaslı şəkildə yenidən qurulan və sözün
həqiqi mənasında, yeni görkəmdə paytaxtımızın sakinlərinin və qonaqlarının istirahət etdiyi Bakının Dağüstü
parkı və digər parkların salınması paytaxtımızı daha da gözəlləşdirir. Yeni park və xiyabanların salınması,
mövcudlarının yenidən qurulması, sosial obyektlərin inşası, ictimai yerlərin istifadəyə verilməsi bu məsələdə
xüsusi rol oynayır. Bakı son illər ərzində həqiqətən də bağlar və parklar şəhərinə çevrilib. Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, Bakı dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir: “Bizim ən böyük parkımız olan bulvarın məsafəsi 3
kilometrdən 15 kilometrə uzadıldı. Mərkəzi Park indi şəhərə yeni yaraşıq verir. Sovetski adlandırılan ərazidə 20
hektardan çox gözəl, abad park salınıbdır. Heydər Əliyev Mərkəzinin önündə, Konqres Mərkəzinin önündə, vaxtilə Səttarxan zavodunun ərazisi olan bu yer də ekoloji təhlükə mənbəyi idi, - 20 hektar ərazidə park salınıb
və vətəndaşlar böyük həvəslə bu imkanlardan istifadə edirlər”.
İyunun 8-də paytaxtın Səbail rayonunda yeni salınmış “Çəmbərəkənd” parkının da istifadəyə verilməsi
bütün bu işlərin uğurlu davamı kimi qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyev həmin gün “Çəmbərəkənd” parkında
yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına parkda görülən işlər barədə məlumat verilib ki, paytaxtın
Həsən Seyidbəyli küçəsində istifadəsiz ərazidə salınmış yeni parkda yaşıllaşdırma işləri aparılıb, 1200 metr
uzunluğunda piyada yolları salınıb, sakinlərin mənalı istirahəti və asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri üçün hər
cür şərait yaradılıb. Parkda estakada üzərində piyadalar 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 ərazidə 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.
“Çəmbərəkənd” parkının əsaslı şəkildə yenidən qurulması son illər Bakının rayonlarında aparılan abadlıqquruculuq işlərinin həcmini nümayiş etdirməklə yanaşı, bu istiqamətdə görülən tədbirlərin ardıcıl xarakter aldığını
göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Prezident ilham Əliyev xalqın sosial şəraitini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, insanların
asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə hər zaman xüsusi diqqət yetirir. “Çəmbərəkənd” parkı da bunun əyani
ifadəsidir. Digər park və xiyabanlarda olduğu kimi, burada da insanların istirahəti, asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri üçün hər cür şərait yaradılıb.

