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 � Horadiz şəhərindəki Muğam Mərkəzində Füzuli 
rayonunda məmur–vətəndaş münasibətlərində şəffaflığın təmin 
olunması mövzusunda ümumrayon müşavirəsi keçirilmişdir. 
Rayon rəhbərliyinin, ayrı-ayrı idarə, müəssisə və təşkilatların, 
icra nümayəndələri və bələdiyyə sədrlərinin, QHT və KİV-
nin təmsilçilərinin iştirakı ilə keçirilən müzakirədə dövlət 
qurumlarının məsul şəxslərinin sakinlərin müraciətlərinə həssas 
və qayğıkeş münasibətinin təmin edilməsi diqqət mərkəzində 
olmuşdur.

Müşavirədə çıxış edən Füzuli 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Alı Alıyev müzakirə olunan məsələ 
ilə bağlı ətraflı məlumat vermiş, 
Prezident İlham Əliyevin məmur—
vətəndaş münasibətlərinin şəffaf və 
səmərəli olması ilə bağlı tələblərinə 
rayonda necə əməl olunmasına 
aydınlıq gətirmişdir.  Rayon rəhbəri 
bildirmişdir ki, 1993-cü ilin avqust 
ayında işğala məruz qalan Füzuli 
rayonunun 22 yaşayış məntəqəsi 
1994-cü il yanvarın 5-dən 6-a keçən 
gecə ümummmilli lider Heydər 
Əliyevin qətiyyəti, böyük sərkərdəlik 
məharəti nəticəsində düşməndən azad 
edilmişdir.

Horadizdə və işğaldan azad olun-
muş digər yaşayış məntəqələrində  
ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə dərhal genişmiqyaslı və ümumi 
bərpa layihələrinə start verilmişdir. 
Qısa müddətdə erməni vandallarının 
qarət edib viran qoyduqları ərazilərdə  
dağıdılmış və yandırılmış infrast-
ruktur yenidən qurulmuş, məcburu 
köçkünə çevrilmiş füzulililər hissə-
hissə doğma yurdlarına qayıtmışlar.

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə rayon ərazisində 
2003-cü ildə II Qayıdış, 2007-ci ildə 
5 Zobucuq, 2016-cı ildə isə sonuncu 
fin evlərdə yaşayan sakinlər üçün 
400 evlik yeni qəsəbə salınmışdır. Ha-
zırda həmin qəsəbələrdə 20 mindən 
artıq məcburi köçkün yaşayır. Ölkə 
başçısının sərəncam və tapşırıqlarına 
uyğun olaraq rayonun işğaldan azad 
olunmuş ərazisində məskunlaşmış 
əhalinin elektrik enerjisi, su, qaz, yol 
və digər zəruri məişət ehtiyacları tam 
ödənilir. 

Alı Alıyev daha sonra qeyd 
etmişdir ki, dövlət başçısının 
xeyir-duası ilə 2010-cü ildə rayon-
da Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi, 
Horadiz şəhərində Olimpiya İd-
man Kompleksi, Muğam Mərkəzi 
tikilərək istifadəyə verilmişdir. Son 
6 ildə Prezident İlham Əliyev 4 dəfə 
Füzulidə olmuş, rayonun sosial-iqtisa-
di inkişafının sürətləndirilməsinə dair 
əlavə tədbirlər haqqında 6 sərəncam 
imzalamışdır. Ölkə rəhbərinin 2012-
ci, 2014-cü, 2016-cı və 2017-ci 
illərdəki səfərləri zamanı Horadiz 
şəhərində Mədəniyyət evininin, 
Dram Teatrı, Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyi,  Şahmat Məktəbi, Heydər 
Əliyev Mərkəzi, Gənclər Mərkəzi, 

2 saylı tam orta məktəb, Rayon İcra 
Hakimiyyəti, YAP rayon təşkilatı 
binalarının, Heydər Əliyev parkı-
nın, Horadiz Dəmiryol Vağzalının, 
Soyuducu Anbar Kompleksinin, 
Su Elektrik Stansiyasının, Bayraq 
meydanının, boulinq zalının, uşaq 
bağçasının, Horadiz şəhərində işğal 
dövründə  yandırılmış və dağıdılmış 
227 fərdi evin və kommunal obyek-
tin, Qəhrəmanlar parkının açılışında 
iştirak etmişdir. 

Əhmədalılar-Mollaməhərrəmli-
Arayatlı-Babı kəndlərarası qəsəbəni 
birləşdirən 23 kiometrlik  Qayıdış 
qəsəbələrarası, Horadiz-Cocuq 
Mərcanlı  avtomobil yolları, Rəsm 
Qalereyası, Azərxalça ASC-nin 
Horadiz filialı, 400 evlik yeni qəsəbə 
də dövlət başçısının bu səfərləri 
zamanı istifadəyə verilmişdir. 2013-
cü ildə  Polis şöbəsi, Təhsil şöbəsi, 
Milli Təhlükəsizlik Xidməti rayon 
şöbəsi üçün inzibati binalar tikilərək 
istifadəyə verilmişdir.  

İşğal dövründə  Alıxanlı kəndində 
50, Əhmədalılar kəndində isə 25 yan-
dırılmış ev bərpa olunmuş, sahibləri 
doğma ocaqlarına qayıtmışlar. 

Horadiz şəhərində isə düşmənin 
xarabalığa çevirdiyi 7 küçə tam 
bərpa edilərək istifadəyə verilmiş-
dir. Şəhərdə geniş yaşıllıq zolaqları 
salınmış, həmişəyaşıl ağaclar əkilmiş, 
park və xiyabanlar yaradılmışdır. Ra-
yon ərazisində 20 mindən çox çinar, 
Türkiyə və İtaliyadan gətirilmiş 3 min 
500 leylandra, 10 min eldar şamı, 25 
min dekorativ kol, 1500 qoz ağacı, 
ümumilikdə 100 minə yaxın müxtəlif 
ağac və dekorativ kol əkilmişdir. 

Dövlət proqramına uyğun ola-
raq, rayonun işğaldan azad edilmiş 

ərazisindəki 39 yaşayış məntəqəsinin 
hər biri mavi yanacaqla təmin olun-
muş, ərazidə qazlaşdırma 100 faiz 
başa çatdırılmışdır. 

Rayon ərazisində iğal dövrü yan-
dırılmış və dağıdılmış, o cümlədən 
qəzalı vəziyyətdə olan Araz Zərgər, 
Qarabağ, Gecəgözlü yatağı, Qazax-
lar, Əhmədbəyli kəndində 340 yerlik 
musiqi təmayüllü gimnaziya və 4 
saylı Qayıdış qəsəbə tam orta məktəb 

binaları tikilərək istifadəyə verilmiş-
dir. Ümumiyyətlə, son 10 ildə 3 min 
860 şagird yerlik 23 məktəb binası 
tikilmiş, 2 min 180 şagird yerlik 12 
məktəb binası əsaslı təmir olunmuş-
dur. Yaşayış məntəqələrində tikinti-
quruculuq, abadlıq işləri bu gün də 
sürətlə davam edir. Hazırda Horadiz 
şəhərində Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin rayon şöbəsi üçün inzi-
bati binanın, Bayraq Muzeyinin, Bala 
Bəhmənli kəndində Mərkəzi Rayon 
Xəstəxanasının tikintisi davam edir.  

Alı Alıyev daha sonra bildir-
mişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri, Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın qayğı 
və diqqətini respublikanın digər 
bölgələrində olduğu kimi, füzulililər 
də daim hiss edirlər. Fond  rayonda 
4 böyük layihə həyata keçirmiş-
dir. 2012-ci ildə Mehriban xanım 
Əliyevanın bilavasitə təşəbbüsü ilə 
Horadiz şəhərində 240 şagird yerlik 
ikimərtəbəli, ən müasir avadanlıq və 
dərs ləvazimatları ilə təchiz olunmuş 
məktəb binası, 2014-cü ildə Heydər 
Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi 
ilə Horadiz şəhərində 100 və 2015-
ci ildə Bala Bəhmənli kəndində 60 
çarpayılıq ikimərtəbəli uşaq bağçası-
körpələr evləri, 2014-cü ildə Horadiz 
şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 
istifadəyə verilmişdir. 

Müşavirədə qeyd edilmişdir 
ki, rayonda sahibkarlığın inki-
şafına da ciddi fikir verilir. Özəl 
sahənin fəaliyyətinə yaradılan 
şəraitin nəticəsidir ki, yüzlərlə 
şəxs rayonda sahibkarlıqla məşğul 
olur, rayonun iqtisadiyyatının 
möhkəmləndirilməsində yaxından iş-
tirak edir. Onlarla insan rayonda kənd 
təsərrüfatı, kiçik emal müəssisələri 

yaradaraq, məhsul bolluğu yara-
dır. Sahibkarlıq yeni iş yerləri açır, 
fəaliyyətlərini genişləndirirlər. 

Təkcə 2017-ci il ərzində Füzuli 
rayonunda özəl bölməyə 12 milyon 
manatdan artıq investisiya qoyulmuş, 
kənd təsərrüfatının, yerli istehsalın 
inkişafına xidmət göstərən tədbirlər 
həyata keçirilmiş, ümumi məhsulda 
bu sektorun çəkisi artırılmışdır. 

Azərxalça ASC-nin Horadiz 

şəhərində yaradılmış filialında  toxu-
nan Qarabağın tarixi çeşnili xalçaları 
isə Azərbaycan brendi altında artıq 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə ixrac 
olunur.

Son illər rayonda strateji məhsul 
olan taxılçılığın intensiv inkişafına 
xüsusi diqqət yetirilir. Artıq yeddinci 
ildir ki, rayon üzrə 100 min tondan 
artıq taxıl istehsal edilir. Son 7 ildə 
isə füzulililər 800 min tondan artıq 
taxıl istehsal etmişlər. Prezident  
İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə bağlı təsdiq etdiyi Strateji 
Yol Xəritəsinə uyğun olaraq, rayonda 
iri taxılçılıq təsərrüfatı yaradı-
lıb. 2700 hektar torpaq sahəsində 
isə müxtəlif növ kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edən Aqropark 
təşkil edilib. 

Rayonda ənənəvi təsərrüfat 
sahələrindən olan pambıqçılıq və 
baramaçılığın inkişafı da diqqət 
mərkəzindədir. Rayonun işğaldan 
azad olunmuş ərazisində 2016-cı ildə 
3,3 ton, 2017-ci ildə 24,5 ton, 2018-ci 
ildə isə 38 ton barama istehsal olun-
muş, kümşülər 650 min manata yaxın 
vəsait əldə etmişlər. 2018-ci ildə 

2100 hektar sahədə pambıq əkilmiş, 
minlərlə insanın pambıqçılıq və bara-
maçılığın hesabına məşğulluğu təmin 
edilmişdir.  

Müşavirədə bildirilmişdir ki, 
hazırda Füzuli rayonunun işğaldan 
azad olunmuş ərazisində 70 min 
nəfərə yaxın əhali yaşayır. 60 min 
nəfər füzulili isə məcburi köçkün 
kimi Bakı, Sumqayıt, şəhərlərində və 
respublikanın 50-dən çox şəhər və 
rayonlarında məskunlaşmışdır. Füzuli 
Rayon İcra Hakimiyyəti mütəmadi 
olaraq məcburi köçkünlərlə əlaqə sax-
layır, onların problemləri öyrəniılir, 
müvafiq köməklik göstərilir.

Füzuli RİH-in başçısı Alı Alıyev 
bütün bu uğurların mərkəziundə 

insan amilinin dayandığını vurğu-
lamış, Prezident İlham Əliyevin 
əhalinin problemlərinin yerində 
öyrənilməsi, həll edilməsi, vətəndaş-
məmur münasibətlərində şəffaflığın 
təmin edilməsi barədə tapşırıqlarının 
rayonunda daim diqqət mərkəzində 
saxlanıldığını söyləmişdir. O qeyd 
etmişdir ki, dövlətin fəal, ardıcıl 
dəstəyi ilə aparılmış geniş qurucu-
luq işləri insanların normal yaşayışı 
üçündür. Qazanılmış nailiyyərlər isə 
füzulililərin bu böyük qayğıya layiqli 
cavablarıdır. Yaradılan şərait insanlar-
da yüksək quruculuq əvhalı yaradır, 
ölkəmizin ümumi inkişafına əlavə 
təkan verir.

Rayon rəhbəri demişdir ki, ölkə 
başçısının “Mən hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının prezidentiyəm” sözləri, 
“Xalqla dövlət məmuru hər zaman 
bir yerdə olmalıdır” tələbi Füzuli 
rayonunda bütün idarə, müəssisə və 
təşkilatların əsas fəaliyyət prinsibi 
olmalı, məmurlar vətəndaşlara xidmət 
etməlidir. Rayonun hərtərəfli inkişafı, 
problemlərin ümumi səylərlə aradan 

qaldırılması  üçün vətəndaş--məmur 
münasibətlərinin mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini deyən Alı Alıyev 
rayonda bütün dövlət məmurlarının, 
hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin 
əhalinin qayğıları ilə yaşamalı,  
insanlara xidmət etməli olduqlarını 
vurğulamışdır. 

Qeyd edilmişdir ki, Prezi-
dent  İlham Əliyevin dövlət qul-
luqçularının qarşısında qoyduğu 
vəzifələrə sözsüz əməl olunmalı, 
məmurlar onlara göstərilən yüksək 
etimadı layiqincə doğrultmalıdır-
lar. Məmurlar, dövlət qurumları-
nın nümayəndələri insanlarla bir 
yerdə olmalı, vətəndaşlara qarşı 
heç bir diqqətsizliyə, qanunun 

tələblərinin pozulması halına yol 
verməməlidirlər.  Prezident İlham 
Əliyevin dediyi kimi, məmurlar 
təmiz işləməli, xalqla bir yerdə 
olmalı, rüşvətxorluq etməməli, 
dövlətçiliyə, xalqın maraqlarına 
sadiq olmalıdırlar. 

Bildirilmişdir ki, dövlət baş-
çısının respublikada korrupsiya və 
rüşvətxorluğa qarşı mübarizə işinin 
daha ciddi aparılması ilə bağlı tapşır-
dığı Füzuli rayonunda da bütün zəruri 
tədbirlər həyata keçirilir. 

Müşavirədə rayon prokuroru 
Ramazan Hadıyev, Polis Şöbəsi 
rəisinin müavini Xəyyam Mirhüsey-
nov, Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının 
baş həkimi Natiq Şükürov, Notarius 
Fəxrəddin İbadullayev, ƏƏSMN-
nin rayon şöbəsinin müdiri Zəfər 
Hətəmov, Telekommunikasiya 
qovşağının rəisi Yavər Məmişov, ayrı-
ayrı xidmət təşkilatlarının rəhbərləri 
məmur-vətəndaş münasibətlərinin 
yüksək səviyyədə qurulması ilə 
bağlı rəhbərlik etdikləri qurumların 
fəaliyyətindən və gerçəkləşdirilən 
əlavə tədbirlərdən söz açmışlar. 
Müzakirələrdə maraqlı təklif və 
mülahizələr səslənmiş, ümu-
mi səylərin əlaqələndirilməsinin 
zəruriliyi qeyd edilmişdir.

Müşavirəyə yekun vuran Füzuli 
RİH-in başçısı Alı Alıyev bildirmiş-
dir ki, vətəndaşların müraciətlərinə 
baxılması işinin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılmasında son illərdə 
dövlət hakimiyyəti orqanlarında 
tətbiq edilən  yeniliklər, idarəetmənin 
müasir forma və metodları böyük rol 
oynayır. Buna görə də Füzuli RİH-in 
başçısı, müavinləri və şöbə müdirləri  
mütəmadi olaraq füzulili məcburi 
köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları 
Bakı, Sumqayıt şəhərlərində, Saatlı, 
Sabirabad, İmişli və Beyləqan rayon-
larında, o cümlədən rayonun iri yaşa-
yış məntəqələrində görüşlər keçirir, 
söhbətlər aparır, vətəndaşları narahat  
edən  məsələləri  yerindəcə  həll  
etməyə  çalışırlar. Əsas müraciətləri 
yerində həll olunan əhali başqa  
təşkilatlara  müraciət  etmir, əziyyət  
çəkmir. 

 Sonda rayon rəhbəri RİH-də 
vətəndaş müraciətlərinə baxılma-
sı, vətəndaşların qəbulu, yerlərdə 
keçirilən səyyar-qəbul görüşlərin 
önəmi ilə bağlı qarşıda duran növbəti 
tədbirləri şərh etmişdir. Alı Alıyev 
vurğulamışdır ki, vətəndaşların 
müraciətlərinə baxılması, onla-
rın problemlərinin, qayğılarının 
həll edilməsi rayonda vətəndaş 
məmnunluğunu təmin etməklə yanaşı, 
həm də ölkə başçısı İlham Əliyevin 
qarşıya qoyduğu vəzifələrin uğurla 
icra edilməsi deməkdir.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Füzuli rayonunda 
məmur – vətəndaş münasibətləri 

yüksək səviyyədə qurulur

(əvvəli qəzetin 7 avqust 2018-ci il 
tarixli nömrəsində dərc olunub) 

Özbəkistan  deyəndə,  istər-
istəməz  ilk növbədə   Əmir Tey-
mur, şən özbək mahnı və rəqsləri,  
süfrələrin bəzəyi olan özbək plovu, 
ən əsası isə Səmərqənd və  Buxaranın 
ecazkar tarixi məkanları  yada düşür. 
Qədim orta əsr tarixinə məxsus ab-
havanı qoruyub saxlamış bu şəhərlər 
dünyanın dörd bir yerindən gələn 
turistləri bu gün də heyran qoyur. 
Odur ki, UNESCO Maddi-Mədəni İrs 
Siyahısına  Özbəkistan tarixi-maddi 
mədəni irs nümunələri   arasında  İçan 
Qala, Buxara, Şəhrisəbz şəhərinin 
tarixi mərkəzi, mədəniyyətlərin 
kəsişməsində yerləşən Səmərqənd, 
Qərbi Tyanşan dağlarında yerləşən 
Çatkal qoruğunun ərazisi daxil edilib.

Adıçəkilən şəhərlərin hər birinin 
özünəməxsus gözəlliyi və memarlıq 
üslubu var.

Təxminən XIV əsrə aid olan İçan 
Qala tarixi şəhər olan Xivənin qalın 
divarları ilə əhatə olunub.  Saraylar, 
məscid və mədrəsələr, mavzoley və 
minarələr, karvansaraylar və  hamam-
lar, digər tarixi binalar İçan Qalanı 
əsrarəngiz  şəhər-abidəyə çevirib.  
Təsadüfi deyil ki, bunu nəzərə alaraq, 
hələ  sovet dövründə-1968-ci ildə  
buraya  Qədim Xivə Qoruğu şəhər 
statusu verilib. Odur ki, Xivə də 
“Açıq səma altında muzey” hesab 
edilən şəhərlərdəndir.

 İçan Qalada ən qədim tarixi 
abidələr XIV əsrə aid edilir. Orta 
əsr şəhər memarlıq üslubuna uyğun 
olaraq, Xivədə də ənənəvi olaraq, 
şəhər iki hissəyə bölünürdü: içəri 
şəhər “Şəhristan”, yəni “İçan  Qala”, 
xarici şəhər “rabad”, yəni Dişan Qala 
adlanırdı.

İçan Qalanın divarları 8--10 metr 
hündürlüyündədir, 5--6 metr qalınlı-
ğa malik divarlar 6250 metr uzanır.  
Divarlarda hər 30 metrdən  bir uzanan 
dairəvi müdafiə qüllələri diqqəti cəlb 
edir. Müasir dövrümüzəcən qorun-
muş  İçan Qalanın şəhər qapıları  orta 
əsrlərdə müdafiə sisteminin əsas 

hissəsi hesab edilirdi. İçan Qalanın 
tikilmə tarixini araşdırdıqda bəlli 
olur ki, bu Amu Dərya çayının öz 
axınını dəyişdirməsi Xarəzmin qədim 
paytaxtı Ürgənci susuz qoymasıy-
la bağlıdır. Belə ki, bundan sonra   
Xarəzm dövləti 1598-ci ildə paytaxtı 
Xivəyə köçürməli olur. Arxeoloji 
araşdırmalara görə, Xivə şəhəri hələ 
V-VI əsrlərdən mövcud olub,  İçan 
Qalanın tarixi divarlarının əsasında 
qədim istehkam qalıqlarının tapılma-
sı da bunu deməyə əsas verir. “Ata 
darvaza” adlanan şəhər darvazasından 
içəri girərkən turistlərin diqqətini 
Məhəmməd Əmin xan mədrəsəsi,  
Qısa minarə (“Kalta minor”) cəlb 
edir. Dövrünün nüfuzlu tədris 
mərkəzlərindən olan Məhəmməd 
Əmin xan mədrəsəsi Türküstan-
da ən böyük ikimərtəbəli mədrəsə 
hesab edilib, hazırda isə otel kimi 
fəaliyyətdədir. Qədim Qala adlanan 
abidə (“Kunya Ark”) böyük bir saray 
kompleksi olub, tərkibinə məscidlər, 
taxt otağı, zindan, hərəm otağı və 
s otaqlar daxildir. Allahqulu xanın 
tikdirdiyi  “Daş Saray”da isə vaxtilə 
xan və hərəmləri qalıb və həmçinin 
xan  burada qonaqları da qəbul edib. 
Sarayı gəzdikcə, divarlarında diqqət 
çəkən  mavi ornamentlər  göz oxşayır, 
insan bir anlıq özünü orta əsrlər saray 
dövründə təsəvvür edir.  İçan Qala da 
daxil olmaqla, Xivə şəhəri 1990-cı 
ildə UNESCO-nun Maddi-Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilib. 

İpək yolunun üzərində yerləşən 
Buxaranın 2500-dən çox yaşı var. X 
əsr türk-müsəlman arxitekturasının 
dəyərli nümunəsi olan və  İsmayıl 
Samaninin uyuduğu  mavzoley, “Çor 
Minor” adlı “Dörd minarə” məscidi, 
Abdulla xan mədrəsəsi, Nadir 
Divan bəyi mədrəsəsi,  Poi-Kalyan 
tarixi arxitektura ansamblı, “Ləbi 
Hauz” meydanı (XIV –XVII əsrlər), 
Xoca Qaukuşan ansamblı, “Çor 
Bakr” abidəsi və digər tarixi bina-
lar Buxaranın ən görməli və qədim 
tarixi məkanlarındandır.  Bu abidələr 
Buxaranın qədimliyini və tarixi ab-
havasını qoruyur. Buxara 1993-cü 

ildə  UNESCO-nun Maddi-Mədəni 
İrs Siyahısına daxil edilib.  Şahrisabz 
şəhəri də bəşəri mədəni irs kimi qo-
runur. Qədim adı “Keş” olan bu şəhər 
həm də Əmir Teymurun vətəni olaraq 
tanınır. Vaxtilə onun tikdirdiyi “Ak 
saray”ın  qalıqları dövrümüzə qədər 
gəlib çatıb. Şəhərin görməli abidələri 
arasında  Dorut Tilavat memorial 
kompleksi,  “Göy Gümbəz” məscidi 
və s. hesab edilir. Şəhrisabz şəhəri 
2000-ci ildə UNESCO-nun Maddi-
Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib. 

Azərbaycan dastanlarında daha 
çox məşhur olan  “Səmərqənd ka-
ğızı” ifadəsindən dillər əzbəri olan 
Səmərqənd şəhəri ölkənin üçüncü 
böyük şəhəridir. Mədəniyyətlərin 
kəsişməsində  və Qədim İpək Yo-
lunun üzərində yerləşən bu qədim 
şəhərin yaşı eramızdan əvvəl VII 
əsrə gedib çıxsa da, XIV-XV əsrlərdə 
Teymurilər dövründə Səmərqənd  
tərəqqi və yüksəliş dövrünü ya-
şayıb. Səmərqəndin əsas  məşhur 
görməli yerlərindən biri olan Reqis-
tan ansamblı orta əsrlərdə şəhərin 
mərkəzi meydanı rolunu oynayıb. 
Reqistan meydanında, həmçinin üç 
mədrəsə--Uluqbəy, Şerdor, Tilla-Kari 

mədrəsələri var.  Lakin Səmərqənddə 
turistlərin ən çox ziyarət etdiyi tarixi 
yerlərdən biri də Əmir Teymurun və 
yaxınlarının  uyuduğu mavzoleydir. 
Əmir Teymur hələ sağlığında, 1404-
cü ildə nəvəsi Məhəmməd Sultanın 
ölümündən sonra Səmərqəndin ən 
diqqətçəkən hündür yerində əzəmətli 
mavzoley inşa edilməsini qərara alır və 
nəvəsini burada dəfn etdirir. 1405-ci 
ildə Əmir Teymurun   mavzoleydə 
dəfn edilməsi ilə bu məkan təkcə  
Teymurilər xanədanlığının uyuduğu 
məkana çevrilmədi, həm də o tarixi, 
unikal abidə olaraq qorunub saxlanıldı.  
Mavzoleydə, həmçinin Əmir Tey-
murun oğulları Şaxruh və Miran şah, 
nəvələri Uluqbəy və Məhəmməd Sul-
tan, əmirin müəllimi Mir Səid Barak 
və digərləri dəfn edilib. Mavzoleyin 
qübbələri mavi tülpanları xatırladır və 
divarlar sarı-yaşıl mərmərlə işlənilib 
və üzəri mavi qlazurla örtülüb. 1967-
ci ildə kompleksdə geniş  restav-
rasiya işləri başlanıb. Özbəkistan 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, 
1996-cı ildə Əmir Teymurun 660 illik 
yubileyi münasibətilə XIX əsrə aid 
layihə və şəkillər əsasında mavzoleyin 
iki minarəsi bərpa edilib. 

Səmərqənddə həm də Bibi-Xanım 
məscidi (1399-1404) , Bibi-Xanım 
mavzoleyi ,  Şaxi-Zinda mavzoley 
kompleksi, Uluqbəyin rəsədxanası 
(1424-1428), Namazgah məscidi (XVII 
əsr) və digər görməli yerlər də bu qədim 
şəhərin tarixini özündə yaşadır.  Bir 
zamanlar sovet dövründə  Özbəkistan 
SSR-in paytaxtı olmuş bu şəhər (1925-
1930)  2001-ci ildə  Maddi-Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilib və bu gün də öz 
cəlbediciliyini saxlayır.    

 Xəzərin sahilində yerləşən 
Türkmənistandan isə hələ ki, üç 
mədəni abidə--“Qədim Mərv”  dövlət 
tarixi və mədəni parkı,  Qədim 
Ürgənc, Nisa UNESCO-nun siyahı-
sına qəbul edilib və bəşəri abidə kimi 
qorunur. Türkmənistanın cənub şərq 
hissəsində Murqab çayı sahilində 
yerləşən qədim Mərvin qalıqları, 
o illərdən dövrümüzə qədər gəlib 
çatmış abidələrin qalıqları bu gün 
üçün də qiymətlidir və 1999-cu ildə 
UNESCO-nun Maddi-Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilib. 

Qutluq Teymur minarəsi və Tekeş 
mavzoleyi isə  qədim Ürgənc orta əsr 
şəhərinin dəyərli abidələrindəndir. 
Altmış metrlik minarə XIV əsrə aid 
edilir. Müasir dövrdə Qutluq Teymur 
minarəsi Orta Asiyada ən hündür 
kərpic minarə hesab edilir. 

Parfiya imperiyası dövrünə aid 
Nisa şəhərinin dövrümüzə gəlib 
çatmış tarixi məkanları 2007-ci ildən 
bəşəri mədəni irs nümunəsi kimi 
qorunur.  Qədim və yeni Nisa təpələri 
özündə antik sivilizasiyanı əks etdirir. 

Qırğızıstandan müqəddəs Süley-
man dağı,  Böyük İpək Yolu, Çanan-
Tyanşan dəhlizi marşrut şəbəkəsi (Qa-
zaxıstan, Çinlə ortaq), Qərbi Tyanşan 
təbiət abidəsi UNESCO tərəfindən 
mühafizə edilir. 

Süleyman dağında 7 mağara var 
ki, onlardan ən məşhuru “Çakka ta-
mar” və “Tepeunkur”dur. Dağın şərq 
ətəklərində XI-XIV əsrlərdə tikilmiş 
hamam da var. Petroqliflərdən bəlli 
olur ki, qədimdən bu dağın xüsusi 
əhəmiyyəti olub. XVI əsrə qədər 
bu dağ “Bara Kux”, XX əsrəcən isə 

“Taxtı Süleyman” adlanıb. Dağın 
zirvəsində Baburilər dövrünə aid olan 
“Taxtı Süleyman” məscidi yerləşir. 

Qədim Tyanşan təbiət abidəsi isə 
Tanrının yaratdığı təbii gözəllikləri 
ilə insanları valeh edir.  Bu təbiət 
abidəsi Qırğızıstanla yanaşı, həm də 
Özbəkistan və Qazaxıstanın ortaq  
təbiət  abidəsi olaraq 2016-cı ildə 

UNESCO tərəfindən qeydə alınıb.  
Buraya daxil olan Sarı Çelek, Beş 
Aral, Padışatinsk qoruqlarının hər biri 
özünəməxsusluğu ilə seçilir. 

(davamı var) 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”
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