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Hörmətli Həmkarlar, 

1991-ci ilin sonlarında Sovet İttifaqının süqutundan və Ermənistan və Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə müstəqilliyinin tanınmasından az sonra Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlar və hücumlar daha da intensiv xarakter aldı. Ermənistan 
Azərbaycana qarşı müharibəni başlamış, güc tətbiq etməklə Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 
yeddi rayon da daxil olmaqla, bir sıra əraziləri işğal etmiş, bir milyona qədər insanı öz dədə-
baba yurdlarından didərgin salmaqla1 işğal edilmiş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti həyata 
keçirmiş, münaqişə dövründə digər ciddi cinayətlər törətmiş və Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində separatçı qurum yaratmışdır. 

Ötən 27 il müddətində atəşkəs rejimi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dəfələrlə 
pozulmuş, işğal edilmiş ərazilərdən atılan atəşlər nəticəsində onlarla dinc sakin, o cümlədən 
biri cəmi iki yaşlı olmaqla uşaqlar həlak olmuşlar.2  

Nikol Paşinyanın baş nazir postuna gəlməsindən sonra Ermənistan münaqişənin həlli ilə 
bağlı daha aqressiv mövqe sərgiləməyə başlamışdır. Nikol Paşinyanın “Dağlıq Qarabağ 
Ermənistandır” kimi bəyanatlar verməsi, Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər ərazilərdə 
hərbi təlimlər təşkil etməksi və həyat yoldaşı ilə birlikdə onlara qatılmaqsı münaqişənin həlli 
ilə bağlı danışıqlar prosesinə ciddi zərbə vurmuşdur.3 

                                                             
1 I-42864.pdf (anl.az) 
2 https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373 
3 https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/ 

http://anl.az/el_en/book/2016/I-42864.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-40504373
https://jam-news.net/nagorno-karabakh-protest-inauguration-president-armenian-leadership/
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27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi pozaraq Azərbaycan 
Respublikasının yeni ərazilərini işğal etməyə cəhd etmiş və bunun  nəticəsində iki ölkənin 
silahlı qüvvələri arasında hərbi toqquşmalar başlamışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixində 
münaqişə tərəfləri və Rusiya Federasiyası arasında 3 tərəfli bəyanatın4 imzalanması ilə 
tərəflər arasında olan hərbi əməliyyatlar Azərbaycan Ordusunun parlaq qələbəsi ilə bitmişdir.  

Həmçinin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, tarixən qonşu dövlətlərə qarşı məkrli ərazi 
iddialarını gerçəkləşdirmək, “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni 
millətçiləri bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı yönəlmiş soyqırım və terror siyasəti 
həyata keçirmiş, dəhşətli cinayətlərə əl atmışlar. Onlar təkcə insanlara yönələn və xüsusi 
qəddarlığı ilə seçilən cinayətlərdən başqa, qədim və tarixi əhəmiyyətə malik abidələrə qarşı 
da özünəməxsus “soyqırım” törətmişlər. 

Erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş regionun muzeylərində Azərbaycan xalqının tarixi 
və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, rəssamlıq və mədəniyyət əsərləri, dünya şöhrətli 
xalçalar, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları və digər qiymətli materiallar 
toplanmışdı. İşğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanın mədəni irsini təşkil edən mədəniyyət 
obyektləri xüsusi qəddarlıqla məhv edilmişdir. Ələ keçirdikləri ərazilərdə 12 muzey, 6 rəsm 
qalereyası, tarixi əhəmiyyətli 9 saray qarət edilmiş və yandırılmışdır. Nadir tarixi əhəmiyyətli 
40 min muzey sərvəti və eksponatı talan olunmuşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə qalan 152 
ibadət yeri, məbəd, o cümlədən 62 məscid erməni təcavüzünün qurbanına çevrilmişdir. 
Dağıdılan və yandırılan 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab və misilsiz əlyazma nümunələri 
məhv edilmişdir.5 6 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki memarlıq abidələrinin bir qisminin 
erməniləşdirilməsi, digər qisminin vandalizmə uğradılması ciddi təşviş doğurur. Ermənistanın 
bu hüquqazidd əməlləri nəticəsində işğal altındakı Azərbaycan ərazilərində qalan islam dini 
abidələri, bağ, park və memarlıq ansamblları ermənilər tərəfindən dağıdılaraq artıq çoxdan 
tarixə çevrilmişdir. Ermənilər tərəfindən ən çox dağıntılara və tələfata məruz qalan məhz 
İslam dini abidələri, yəni məscidlər, türbələr, ziyarətgahlar və digər inanc yerləri olub. İşğal 
olunmuş ərazilərdə qalan İslam dininə aid tarixi abidələrin xüsusi amansızlıqla dağıdılmasının 
səbəblərindən biri də onların üzərində müsəlman epiqrafiyası ilə yazıların olmasıdır. Məhz 
buna görə bu abidələri erməniləşdirmək və qeyri-Azərbaycan abidələri kimi təqdim etmək 
mümkün deyil. Elə bu səbəbdən də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların ərazilərində rəsmi 
fəaliyyət göstərmiş 67 məscidin 63-ü tamamilə, 4-ü isə qismən dağıdılaraq yararsız hala 
salınıb. Yalnız beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri nəticəsində Ağdam Cümə məscidini, Şuşa 
şəhərindəki Aşağı Gövhər Ağa, Yuxarı Gövhər Ağa və Saatlı məscidlərinin divarlarını 
salamat saxlamaq mümkün olub.7  

Ermənilər daha bir vandalizm nümunəsi və əxlaqsızlıq nümayiş etdirərək Ağdamda, 
Zəngilanda, Qubadlıda məscidlərin içərisində ev heyvanları, o cümlədən donuz saxlamaqla 
azərbaycanlılara və ümumilikdə İslam dünyasına qarşı öz nifrətlərini və təhqiramiz 
hərəkətlərini nümayiş etdiriblər.8 

                                                             
4 https://president.az/articles/45924  
5 Damage to cultural heritage (mfa.gov.az)  
6 https://www.armenianvandalism.az/az_general.html  
7https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislem
elidir-1651089  
8 http://azeridaily.com/reality/59123  

https://president.az/articles/45924
https://mfa.gov.az/en/content/114/medeni-irse-deymis-ziyan
https://www.armenianvandalism.az/az_general.html
https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislemelidir-1651089
https://azertag.az/xeber/Dunya_ictimaiyyeti_Ermenistanin_tarixi_ve_dini_abidelerimizin_mehvine_yonelmis_terror_siyasetini_keskin_sekilde_pislemelidir-1651089
http://azeridaily.com/reality/59123
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Prezident İlham Əliyev  “France 24” televiziya kanalına müsahibəsində bu məsələyə 
toxunmuş və bildirmişdir ki, “Onlar orada donuz saxlayırlar və bununla təkcə bizim deyil, 
bütün müsəlmanların hisslərini təhqir edirlər”.9 

Müharibə dövründə mədəni mülkiyyətin mühafizəsi məsələləri, əsas etibarilə, xüsusi 
beynəlxalq sazişlə “Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması haqqında” 1954-
cü il Haaqa Konvensiyası ilə nizama salınır və 60-dan çox ölkə bu Konvensiyanın 
iştirakçısıdır. Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində erməni işğalçıları 
tərəfindən tarix və mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və qəsdən korlanması həmin 
konvensiyaya, eləcə də “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında” 1992-ci il Avropa 
Konvensiyasına10  və “Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında” UNESKO-nun 
1972-ci il Konvensiyasına11 ziddir.  

Vandalizm aktları birmənalı şəkildə beynəlxalq qanunlar və konvensiyalarda yolverilməz 
hesab edilir. 1954-cü ildə Haaqada qəbul edilmiş “Silahlı münaqişələr zamanı mədəni 
abidələrin qorunmasına dair Konvensiya” müharibə dövründə mədəni mülkiyyətin 
qorunmasına həsr olunmuş ilk beynəlxalq müqavilədir. Bu Konvensiyaya əsasən hücum 
edən tərəfin mədəni mülkiyyətə hörmət edib qorumaqla yanaşı, həm də işğal edilmiş 
ərazilərdə bu mülkiyyətin oğurlanmasının qarşısının alınması istiqamətində konstruktiv 
addımlar atmaq öhdəliyi var. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın vandalizm əməlləri 1954-
cü ildə qəbul olunmuş Silahlı münaqişələr zamanı mədəni və təbii irsin qorunması haqqında 
Haaqa Konvensiyasını və 1999-cu ildə bu konvensiyaya əlavə edilmiş İkinci Protokolun 
kobud şəkildə pozulmasıdır. Bu protokolun 9-cu maddəsində12 işğalçı tərəfin üzərinə işğal 
olunmuş ərazilərdə mədəni sərvət və antik əşyalarla ticarətin, onların qaçaqmalçılığının 
qarşısını almaq, mədəni, tarixi, habelə elmi abidələrin və xüsusiyyətlərinin sistematik olaraq 
və ya qəsdən dəyişdirilməsini qadağan etmək öhdəliyi qoyulur. Konvensiya hərbi 
münaqişələr zamanı hər bir dövlətin öz ərazisində və rəqib tərəfin ərazisində yerləşən 
mədəni dəyərlərin qorunması, arxitektura, incəsənət, tarixi abidələr, arxeoloji qazıntılar kimi 
daşınan və daşınmaz mədəni dəyərlərin müdafiə edilməsini iştirakçı dövlətlərin qarşısında 
vəzifə kimi qoyur.13 Haaqa Konvensiyasına konvensiyanın tətbiq edilməsi qaydalarını 
müəyyən edən icraedici reqlament və işğal edilmiş ərazilərdən mədəni dəyərlərin 
çıxarılmasını qadağan edən protokol qəbul edilmişdir. 

Konvensiyaya üzv dövlətlər “mədəni mülkiyyətə qarşı yönəlmiş vandalizm aktlarını qadağan 
etmək, qarşısını almaq və zərurət yaranarsa, mədəni mülkiyyətə qarşı yönəlmiş oğurluq, 
qarət və qanunsuz mənimsənilmənin istənilən formasına son qoymaq” barəsində razılığa 
gəliblər.14 

1954-cü il Haaqa Konvensiyasına 1999-cu ildə qəbul edilmiş İkinci Protokol silahlı 
münaqişələr zamanı mədəni mülkiyyətin qorunması dairəsini daha da genişləndirdi. Xüsusilə 
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı kontekstində, Protokolun 9-cu bəndi işğalda 
iştirak edən tərəfin “işğal edilmiş ərazilərə münasibətdə” mədəni mülkiyyətin, istənilən 
arxeoloji qazıntı nümunəsinin qanunsuz ticarəti, bu ərazilərdən çıxarılması, abidələrin 
mədəni, tarixi-elmi sübut xüsusiyyətinin dəyişdirilməsi və ya dağıdılmasının qadağan 
etməsini, eləcə də qarşısının alınmasını təsbit edir. 

                                                             
9 https://www.youtube.com/watch?v=vUhXEJ0RLu4  
10 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25  
11 https://whc.unesco.org/en/conventiontext/  
12 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
13 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
14 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

https://www.youtube.com/watch?v=vUhXEJ0RLu4
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Eyni zamanda, “Mədəni dəyərlərin qeyri-qanuni yolla gətirilməsinin, aparılmasının və 
mülkiyyət hüququnun verilməsinin qadağan edilməsi və qarşısının alınmasına yönəlmiş 
tədbirlər haqqında” 1970-ci il Paris Konvensiyası və “Oğurlanmış və qeyri-qanuni yolla 
ölkədən çıxarılmış mədəni dəyərlər haqqında” 1995-ci il Konvensiyasıda təsbit edilən 
müddəalara əsasən silahlı münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərə və mədəni irsə qarşı 
qanunsuz əməllər beynəlxalq cinayət qanunvericiliyinə əsasən hərbi cinayət hesab olunur. 
Ermənistan beynəlxalq təsisatların üzvü olaraq Azərbaycanın dini və mədəni irsinə qarşı 
işğal olunmuş ərazilərdə törədilmiş vandalizm aktlarına görə məsuliyyət daşıyır. 

Qeyd etmək istərdim ki, ermənilər mədəni abidələrimizə qarşı törətdikləri “terror”la yanaşı 
Azərbaycan ərazilərində ekoloji terrorlar da törətmişlər. Belə ki, Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan rəhbərlərinin imzaladıqları 10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanata əsasən, ermənilər 
Azərbaycan Respublikasının Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını geri qaytarmağı öhdəlik 
kimi öz üzərilərinə götürmüşlər.15 

Ağdamda qanunsuz məskunlaşan ermənilər bəyanata uyğun olaraq oranı tərk edərkən 
mağaza və evləri yandırırdılar.16 17 Bununlada öz barbarlıqlarını bir daha sübut etmişlər. 

Həmçinin, Azərbaycan noyabrın 15-də nəzarətə almalı olduğu Kəlbəcər rayonundan 
ermənilərin çıxması müddətini 10 gün artırdığı halda, ermənilər burada da evləri və meşələri 
yandıraraq ekoloji terror törətmişlər.18 19 20 21 Bu da öz növbəsində BMT-nin bir sıra 
konvensiyalarına ziddir.  

 

Ekoloji terror (ermənilərin evləri yandırması) 22 

 

                                                             
15 http://kremlin.ru/events/president/news/64384  
16 https://www.youtube.com/watch?v=AvI0mSLpzGI&feature=emb_title  
17 Villagers burn Karabakh houses ahead of Azerbaijan takeover (opoyi.com) 
18 Azerbaijan delays takeover, denounces fleeing Armenians (smh.com.au)  
19 Azerbaijan delays takeover of Nagorno-Karabakh, denounces fleeing Armenians for burning houses | FR24 News English 
20 https://apnews.com/article/azerbaijan-armenia-de83aa9dae982b8bda76a4c370d8af09  
21 https://vestikavkaza.ru/analytics/armanskij-vandalizm-v-kelbadzarskom-rajone-azerbajdzana-porazil-mir.html  
22 https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html  

http://kremlin.ru/events/president/news/64384
https://www.youtube.com/watch?v=AvI0mSLpzGI&feature=emb_title
https://opoyi.com/villagers-burn-karabakh-houses-ahead-of-azerbaijan-takeover
https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html
https://www.fr24news.com/a/2020/11/azerbaijan-delays-takeover-of-nagorno-karabakh-denounces-fleeing-armenians-for-burning-houses.html
https://apnews.com/article/azerbaijan-armenia-de83aa9dae982b8bda76a4c370d8af09
https://vestikavkaza.ru/analytics/armanskij-vandalizm-v-kelbadzarskom-rajone-azerbajdzana-porazil-mir.html
https://www.smh.com.au/world/asia/ecological-terror-azerbaijan-delays-takeover-denounces-fleeing-armenians-20201116-p56eu6.html
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Ermənilər Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarını tərk etməmişdən öncə ağacları kəsirlər 23 

 

 

Ermənilər evlərini Azərbaycana təhvil verməkdənsə yandırırlar 24 

10 noyabr tarixli 3 tərəfli bəyanatın şərtlərindən biri də Laçın rayonunun 1 dekabr tarixində 
Azərbaycan Respublikasına geri qaytarılmasıdır.25 26 Belə ki, ermənilər Kəlbəcər ərazisində 
törətdikləri vandalizmi burada da törədirlər. Onlar evləri tərk edərkən evləri yandırırlar.  

                                                             
23 https://www.facebook.com/Rezaphotojournalist/posts/210832143747093  
24 https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-20201114-ol2ospj7ujgcliqnk5piihajca-story.html  
25 https://en.president.az/articles/45924  
26 http://kremlin.ru/events/president/news/64384  

https://www.facebook.com/Rezaphotojournalist/posts/210832143747093
https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-nw-armenia-azerbaijan-nagorno-karabakh-20201114-ol2ospj7ujgcliqnk5piihajca-story.html
https://en.president.az/articles/45924
http://kremlin.ru/events/president/news/64384
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Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılma ərəfəsində 27 28 

Ermənilərin bu hərəkətləri “Yandırılmış torpaq” taktikasıdır.29 Yandırılmış torpaq taktikaları, 
dünya tarixində işğalçılar, məsələn, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə nasistlər tərəfindən 
geniş istifadə edilmişdir. Düşməni başının üstündəki damdan məhrum etmək və bütün 
kəndləri məhv etmək üçün yandırmaq barədə vermaxtın əmri hər kəs tərəfindən bilinir (Paul 
Karel. Şərq Cəbhəsi "Yanmış Yer". Səhifə 397 - Sənəd 4).  

Tarixə üç “hər şey” siyasəti olaraq bilinən yandırılmış torpaq taktikasının varlığı da məlumdur. 
"Külə döndərmək" strategiyası kimi də adlandırılan üç “hər şey” məfhumu “hər şeyi öldür”, 
“hər şeyi yandır”, “hər şeyi qarət et”i nəzərdə tuturdu. Erməni faşistlərinin “yandırılmış torpaq” 
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın işğal olunmuş yaşayış məntəqələri də xarabalığa, səhra 
ərazisinə çevrildi. Bu baxımdan, "yandırılmış torpaq" taktikasının 1977-ci il Cenevrə 
Konvensiyasının 1 saylı Protokolunun 54-cü maddəsi ilə açıq şəkildə qadağan edildiyi, 55-ci 
maddənin isə öz növbəsində təbii mühitə zərər verməsini qadağan etdiyi bildirilməlidir.  

Erməni vandalizmi və cinayətləri yalnız bunlarla bitmir. Ermənilər tarixən Azərbaycan 
ərazilərini işğal edərkən burada yaşayan yerli əhaliyə qanlı divan tutmuşlar. Bunlardan ən 
dəhşətlisi Xocalı Soyqırımıdır.30 31 

1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində 
genosid aktı həyata keçirmişdir. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı 
burada yalnız 3 minə yaxın insan qalmışdı. Çünki, mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq  müddət 
ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində 
qalmışdı. Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər, o cümlədən 106 nəfər qadın, 63 azyaşlı uşaq, 
70 qoca ödürülmüş, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından əlil olmuşdur. 
8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideyinlərindən birini 
itirmişdir. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürülmüş, onların 150-nin taleyi 
barədə hələ də məlumat yoxdur.32 33 34 

 

                                                             
27 https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html  
28 https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html  
29 Villagers burn their houses in Nagorno-Karabakh ahead of Azerbaijan takeover | Al Arabiya English 
30 https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-07.htm  
31 https://jewishjournal.com/commentary/blogs/237407/arrest-former-armenian-president-kocharyan-khojaly-genocide/  
32 https://www.aa.com.tr/en/europe/-khojaly-genocide-one-of-darkest-pages-in-20th-century-/1744271  
33 https://www.bbc.com/news/world-europe-17179904  
34 Qafqazda qətliam, “Human Rights Watch” (keçmiş “Helsinki Watch”) hesabatı, sentyabr 1992-ci il, səhifə 19-24. 

https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/11/14/Villagers-burn-their-houses-in-Nagorno-Karabakh-ahead-of-Azerbaijan-takeover
https://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Hsw-07.htm
https://jewishjournal.com/commentary/blogs/237407/arrest-former-armenian-president-kocharyan-khojaly-genocide/
https://www.aa.com.tr/en/europe/-khojaly-genocide-one-of-darkest-pages-in-20th-century-/1744271
https://www.bbc.com/news/world-europe-17179904
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Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası xarici ölkələrin vəkillər kollegiyalarına və 
hüquq cəmiyyətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara və səfirliklərə müraciət edərək, Ermənistan 
dövləti tərəfindən törədilən cinayət əməlləri pisləməyə çağırır. 

Əlavə olunur: Ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində yerləşən tarix 

və mədəniyyət abidələrinin siyahısı. 

 

Hörmətlə, 

 
 
 
 
 
 

Anar Bağırov, h.ü.f.d.  
 
Sədr                                            
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Əlavə 

Memarliq abidələri35 

 

Arxeoloji abidələr36 

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

Azıx mağara düşərgəsi Paleolit dövrü Xocavənd rayonu 

Tağlar mağara düşərgəsi Paleolit dövrü Xocavənd rayonu 

Üzərliktəpə yaşayış yeri Tunc dövrü Ağdam-Ağcabədi yolunda, Rəcəb 
Gözəlov küçəsi 

Xocalı kurqanları Tunc-ilk dəmir 
dövrü 

Xocalı şəhəri 

Niftalı kurqanları Tunc dövrü Cəbrayıl rayonu 

 

                                                             
35 http://www.e-qanun.az/framework/2847  
36 http://www.e-qanun.az/framework/2847  

Abidənin adı Tarixi Yerləşdiyi ünvan 

Qutlu Musa oğlu türbəsi 1314-cü il Ağdam rayonu, Xaçındərbətli kəndi 

Gəncəsər monastırı 1216-1238-ci illər Kəlbəcər rayonu, Vəngli kəndi 

Xudavəng monastırı XIII əsr Kəlbəcər rayonu, Vəng kəndi 

11-tağlı Xudafərin körpüsü XI—XII əsrlər Cəbrayıl rayonu, Qumlaq kəndi 

15-tağlı Xudafərin körpüsü XIII əsr Cəbrayıl rayonu, Qumlaq kəndi 

Şuşa Tarix-Memarlıq 
Qoruğu 

XVIII-XIX əsrlər Şuşa şəhəri 

http://www.e-qanun.az/framework/2847
http://www.e-qanun.az/framework/2847

