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Ağdam
“Ağdam” sözü qədim türk dilində “kiçik qala” deməkdir. Uzaq keçmişdə bu
ərazidə yaşamış türkdilli qəbilələr özlərini müdafiə etmək üçün əsasən kiçik qalalar
tikirdilər. Zaman keçdikcə bu şəhərin adının mənası dəyişib. XVIII əsrin birinci
yarısında Qarabağlı Pənahəli xan bu şəhərdə özü üçün
ağ daşdan imarət tikdirmək
barədə əmr verib. Həmin
imarət uzun müddət ətraf
kəndlərin sakinləri üçün bir
növ oriyentirə çevrilib. Bu
mənada “Ağdam” – günəş
şüaları ilə nurlanmış işıqlı,
ağ ev deməkdir.
Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim, füsunkar
təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində – Qarabağ dağ silsiləsinin şimalşərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının qərbində yerləşir. Gözəl Qarabağın ürəyi
sayılan Ağdamın qədim tarixi abidələri minillik keşməkeşli illərdən keçərək bu
günə qədər gəlib çatmışdır. Rayonun ərazisində XX əsrin 50-ci illərindən
başlayaraq aparılan arxeoloji tədqiqat işləri zamanı məlum olmuşdur ki, Ağdamın
ərazisi qədim insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Tanınmış arxeoloq İdeal
Nərmanovun Üçoğlantəpə deyilən yerdəapardığı arxeoloji tədqiqatlar zamanı aydın
oldu ki, ilk qədim insanlar rayon ərazisində altı-səkkiz min il bundan əvvəl, yəni,
Eneolit dövründə (e.ə. IV-VI minilliyi əhatə edir, "misdaş" dövrü adlanır) yaşamış,
qədim əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətinə bələd olmuşlar.
Arxeoloqlar Üzərriktəpədə apardıqları tədqiqatlar nəticəsində tapılan maddimədəniyyət qalıqlarına əsaslanaraq qeyd edirlər ki, bura Qafqazda ilk şəhər tipli
yaşayış məskəni və Zaqafqaziyada ən zəngin abidələri olan yerlərdən biri
olmuşdur. XX əsrin 80-cı illərinin ortalarında rayonun Sarıçoban kəndi
yaxınlığında son Tunc və Dəmir dövrünə aid (e.ə. XIX-XIII əsrləri əhatə edir)
möhtəşəm kurqan tarixi cəhətdən çox qiymətli bir abidədir. Kurqanda aşkar edilən
e.ə. XII-XIII əsrlərə aid maddi tapıntılar bu abidənin varlı bir insanın qəbri
olduğundan xəbər verir. Bu isə həmin dövrdə Azərbaycanda ibtidai-icma
quruluşunun dağılaraq sosial və əmək bərabərsizliyinin yaranmasına ən yaxşı əyani
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sübutdur. Sonralar Azərbaycanda gedən tarixi proseslər nəticəsində ilk dövlət
qurumları formalaşmağa başlayıb. Belə dövlətlərdən biri də Şimali Azərbaycanda
yaranmış Albaniya quldar dövləti idi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qədim
Albaniya ərazisində 26 tayfa var idi ki, bunlardan biri yüksək mədəniyyətə malik
olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki Qarqar çayı boyuca məskunlaşmışdılar. Bu isə
Ağdamın Azərbaycan ərazisində ilk formalaşan dövlət quruculuğunda mühüm rol
oynadığını bir daha əyani sübut edir.
Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. Azərbaycanın ən varlı aqrar rayonu
Ağdam 1993-cü il 23 iyul tarixindən ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalı
altındadır.1993-cü ilin iyun-iyul aylarında Gəncə və Bakıda baş verən hadisələr
ermənilərə Qarabağ cəbhəsində hücum əməliyyatlarını genişləndirmək imkanı
yaratdı. Ağdam üzərinə edilən birinci hücum nəticəsiz qaldıqdan sonra ermənilər
qüvvəni Ağdərə istiqamətində cəmləşdirdi. İyunun 26-da Ağdərə düşmən əlinə
keçdi. Bunun ardınca isə ermənilərin iki ordu korpusu Ağdam istiqamətində
əməliyyata başladı. Əsasən könüllülərdən ibarət və düşməndən sayca az olan
Azərbaycan milli ordusu düşmənin genişmiqyaslı təpədən-dırnağa silahlandırılmış
qüvvəsinə qarşı 42 gün davam gətirə bildi və döyüş Ağdamın işğalı ilə sona
çatdı.1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağdam rayonu
ərazisinin böyük hissəsini işğal etdi. Ərazisi 1094 kvadrat kilometr olan Ağdamın
882 kvadrat kilometri, bir şəhər və 80 kəndi işğal olundu. Ağdamın işğalı Dağlıq
Qarabağ ətrafında Laçın və Kəlbəcərdən sonra üçüncü böyük itki idi. Ağdam
uğrunda gedən döyüş zamanı 6 mindən artıq insan şəhid oldu.
Bu gün Ağdamdan olan 130
minə yaxın məcburi köçkün Azərbaycanın 59 rayonunun 875 yaşayış
məntəqəsində məskunlaşıb. Hazırda
rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı
kəndində yerləşir.
Artıq 25 ildir ki, Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Ağdam
erməni faşistləri tərəfindən işğal
olunaraq talan edilib. Vaxtilə
Azərbaycanın ən varlı rayonu olan
Ağdamın yerində indi talan edilərək viranəyə çevrilmiş Qafqazın Xirosimasına
çevrilmiş Ağdamın xarabalıqları qalıb... Və bir də bu torpağın hər qarışı uğrunda
qeyri-bərabər döyüşlərdə canını qurban vermiş şəhidlərin ruhu. Hazırda Ağdam
dünyada “ruhlar şəhəri” adlanan 20 şəhərdən biridir.
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Amerikanın Azərbaycandakı sabiq səfiri Metyu Brayza ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədri olduğu dövrdə Ağdamın işğalının 15-ci ildönümüdə işğal
altında olan Ağdamı görərək dəhşətə gəldiyini deyir: “Ağdamda gördüklərim məni
dəhşətə gətirdi. Böyük bir şəhər xarabazarlığa çevrilmişdi. Mən polyakam.
Ağdamın işğalı mənə İkinci Dünya müharibəsində Varşavanın düşdüyü günü
xatırlatdı. Faşistlər Varşavanı darmadağın etmişdilər”.
İnanırıq ki, bu haqsızlığın qisası qiyamətə qalmayacaq. Torpaqlarımız
erməni daşnaklarının işğalından azad olunacaq və şəhid ruhları rahatlıq tapacaq.
İnanırıq ki, o gün mütləq gələcək! Xalqımız öz dədə-baba yurduna dönəcək və o
xarabalıqlar üzərində daha abad və daha möhtəşəm şəhərlərsalınacaq.
Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının qarşısında duran ən ümdə vəzifə
hər qarış torpağı igid Vətən övladının qanı ilə suvarılan Ağdam, eləcə də digər
işğal olunmuş rayonlarımızın tarixi, yerləşdiyi təbii-coğrafi mövqeyi, mədəni və
tarixi abidələri, Qarabağ müharibəsində verdiyi şəhidlər və itirdiyi ərazilər,
görkəmli şəxsiyyətlər haqqında məlumatları öyrənmək və gənc nəsli də bu ruhda
tərbiyə etməkdən ibarətdir.
İnformasiya mənbəyi olan kitabxanaların bu istiqamətdə gördüyü işlər də
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə Ağdamla bağlı kitabxanamızın fondunda
olan kitablardan bir neçəsini sizə təqdim edirəm.
1.

Abbasoğlu, Baxşeyiş. Ağdam ağrıları
/ B.Abbasoğlu.- Bakı: Şuşa nəşriyyatı, 2003.- 152
s.

Kitabda 1988-ci ilin fevral ayından
alovlanmış
Ermənistan-Azərbaycan
müharibəsində 5 il gecəli – gündüzlü düşmənin
qarşısında basılmaz qalaya çevril-miş Ağdam
rayonunun ağrı-acıları, onun itkiləri, vurulan
ziyanlar, habelə qəhrəmanlıqları xalqımızın qürur
və iftixar rəmzinə çevrilən igid və cəsur şəhid
ağdamlı döyüşçülər və mülki vətəndaşlar haqqında
məlumatlar əks olunub.Kitabda Azərbaycanda silahlı
qüvvələrimizin formalaşmasında əvəzsiz xidmətləri olan, Ağdam rayonunda
ərazi özünümüdafiə taborunu
yaratmış çəsur alay komandiri Şirin
Mirzəyevin keçdiyi döyüş yolundan da bəhs olunur.
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Əlibəyli, Surxay. Ağdamım-qibləgahım
I kitab / S.Əlibəyli; red. S. Ağayev.- Bakı : Şuşa
nəşriyyatı, 2005. –704 s.
2.

Kitabda Azərbaycanın işğal altında olan ən böyük
və varlı rayonu olan Ağdam rayonunun cöğrafiyası,
tarixi, maarifi, mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı,
idman, səhiyyə, Sosialist Əməyi Qəhrəmanları, alimləri,
Milli Qəhrəmanlar, şəhidlər, ağsaqqal və ağbirçəkləri,
vete-ranları və Ağdama həsr olunmuş şeirlər
verilmişdir. Kitabın tərtibçisi S. Əlibəyli Ağdamda
anadan olub və rayonun maarif sahəsində çalışdığı
üçünhaqqında söhbət açdığı şəxslərin özünü və ya ailəsini tanıdığından hər biri
haqqında ürək yanğısı və məhəbbətləsöhbət açır. Kitaba ön sözü yazıçı-dramaturq
Mustafa Çəmənli yazıb.
Əhmədov, Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü / E.İ.Əhmədov; elmi red. Ə.M.Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.
II kitab: Etnik təmizləmə, soyqırıml, terror, işğal. - Bakı
: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondu, 2015. - 408 s.
Kitabda XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında
başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasətinin indiyə qədər davam edən mərhələsinin təhlili xronikası
verilmişdir. Bununla yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində işğal
edilmiş rayonların statistik ğöstəriciləri, dağıdılmış və məhv edilmiş maddimədəniyyət nümunələrinin siyahısı və bu təcavüzün faktlarla sübuta yetirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən fotolar daverilmişdir. Monoqrafiyada
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri
haqqında məlumatlar və fotolar, eləcə də Ağdam rayonunun təbii-coğrafi mövqeyi,
tarixi abidələri və maddi-mədəniyyət nümunələri, işğal tarixi və itirdiyi ərazisi,
verdiyi qurbanlar əks olunmuşdur. Kitabdan tarix fakültəsinin müəllim və
tələbələri, siyasi şərhçilər, eləcə də maraqlanan oxucular istifadə edə bilərlər.
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4. Алыоғлу, Салман (Бабауев). Мүһарибә : 1988-1993
/С. Алыоғлу ; ред. С. Ағајев. - Бакы : Азәрбајҹан
нәшриј-јаты, 1995.-120 с.
Bu kitab Ağdam rayonunda anadan olan jurnalist
Salman Babayevin ilk kitabıdır. Kitabda Qarabağ
müharibəsinin başladığı vaxtdan bu yana müharibənin
törətdiyi ağrı-acılar, qanlı faciələr, işğal olunan yurd
yerlərimiz haqqında xro-noloji ardıcıllıqla, faktlara
əsaslanaraq məlumatlar veril-mişdir. Bu kitab Qarabağ
müharibəsi haqqında isti-isti, zammanında yazılmış bir kitabdır. Əgər siz Qarabağ
müharibəsi və onun xronoloji ardıcıllıqla gedişatını bilmək istəsəniz bu kitabdan
istifadə edə bilərsiniz.
Султанов, Зијәддин. Бурдан бир атлы кечди
/ З.Султанов ; ред. Һ. Садыгова.- Бакы: Ишыг, 1994.248 с.
Yazıçı-jurnalist Ziyəddin Sultanov Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən ən qaynar nöqtələrdə olub. O
“Xalq qəzetinin” müxbiri kimi Ağdamı, Tərtəri, Laçını,
Kəlbəcəri, Qubadlını,Cəbrayılı, Zəngilanı, Füzulini, Şuşanı qarış-qarış gəzmiş, öz torpaqlarının müdafiəsinə
qalxan Azərbaycan əsgərlərinin ölüm-dirim müharibəsindən maraqlı, yaddaqalan publisist əsərlər yazmışdır. Oxucular onun bu
seriyadan olan “Qarabağ gündəliyi”, “Xocalı faciəsi”, “Ağdə-rədən gələn var”
kitabları ilə yaxşı tanışdır.
“Burdan bir atlı keçdi” kitabı da amansız müharibə səhnələrindən,
ordumuzun qəhrəmanlıq döyüşlərindən, xəyanət və təxribatın qurbanı olan
müqəddəs torpaq-larımızın fəryadından, əsgərlərimizin son uğurlu addımlarından
bəhs edir. Kitabda Ağdam və kəndlərində gedən döyüşlər də öz əksini tapıb. Bəzən
deyirlər ki, torpaqları ermənilərə vuruşmadan vermişik. Müəllifin bu kitabını
oxuduqda görürük ki, qeyrətli oğullar vətən yolunda necə vuruşublar. İşğal
olunmuş yurd yerlərimiz və orada baş verənlər barəsində isti-isti yazılan bu kitab
ona görə daha qiymətlidir. Bu kitabı oxuduqca müharibənin iştirakçısına
çevrilirsən və bu gündən baxanda dünən nəyin düz, nəyin səhv olduğunu
anlayırsan. Yaxın tariximizi və o zaman baş verənləri bilmək üçün bu kitabı
oxusanız sizə yardımçı olar.
7

Tapdıqoğlu, Nazim. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün faciəli nəticələri:
1988-1994 =Трагические результаты оккупации Азербайджанских земель Арменией = Tragic results of occupation Azerbaijani lands by Armenia / [Mətn]
/N.Tapdıqoğlu (ön söz əvəzi); elmi red. X. Məmmədov;
red. S.X.Səfərov.- Bakı: Təknur, 2015. - 862 s.
Kitabda 1988-ci ilin fevralından başlayan və 12 may
1994-cü ilə (atəşkəs rejimi qüvvəyə minənə kimi) qədər
davam edən Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş şəhərləri, rayonları, qəsəbələri, kəndləri - bütövlükdə 900 yaşayış məntəqəsi haqqında ətraflı
məlumatlar (yaşayış məntəqələrinin əhalisinin sayı, yerləşdiyi coğrafi mövqe, işğal
tarixləri, toponimləri, əhalinin təsərrüfat məşğuliyyəti, şəhidləri, daxil olduğu
iqtisadi rayon və s.) öz əksini tapmışdır.Vətənpərvərlik ruhunda yazılan və gərgin
zəhmət hesabına araya-ərsəyə gələn bu kitabda Qarabağ müharibəsinin ilk gündən
ağırlığını və müsibətlərini çəkən Azərbaycanın ən varlı rayonu olan Ağdam rayonu
haqqında da geniş məlumatlar verilmişdir. Müəllifin bu dəyərli əsəri uzaq və yaxın
tariximizi öyrənmək, ümumilikdə kimliyimizi bilmək, onu dərk etmək baxımından
hər bir ev, hər birc ailə üçün gərəklidir. Kitab tədqiqatçılar və ümumilikdə geniş
oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.
6. Bəndalıoğlu Q. Şaxta vurmuş çiçəklər / Q.Bəndəroğlu, red. A.Qəmbərov, H.Sadıqov, Q.Aslan.- Bakı: 1995.416 s.
Bu kitab Qarabağın dilbər guşəsi olan Ağdamın Milli
Qəhrəmanları, şəhid balaları, itkin oğulları haqqında qəmli
bir hekayət, onlara deyilmiş ağılar, hıçqırıqlar, hönkürtülərdir. Bu kitab Qara müəllimin qəlbi oğul dağı, qardaş
dağı görmüş ata, ana və bacıların, nakam sevgililərin dili ilə
söylədiyi bayatılar, oxşamalardır...
Müəllifin həyacan, və ürək ağrısı ilə, qovrula-qovrula qələmə aldığı bu kitab
illərin, ayların dolaylarında həyat dərsliyinə, mərdlik, cəsarət məktəbinə çevriləcək
və bu cəsur oğullar haqqında yazılacaq neçə-neçə qəhrəmanlıq dastanının ilkin
mənbəyidir.
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Təkcə işğal günlərində deyil hər gün itirdiyimiz torpaqların qeyrətini
çəkməli və azad olunması uğrunda daim mübarizə aparmalı, Ağdamın, eləcə də
digər işğal altında olan rayonlarımızın tarixini öyrənməli və öyrətməliyik.
Hörmətli istifadəçilər, mən sizə Ağdam haqqında təqdim etdiyim bu kitablar
ancaq bizim kitabxanada olan kitablardı. Əgər siz Ağdam və onun işğalı
mövzusunda daha çox material əldə etmək istəyirsinizsə Milli Kitabxananın
fondunda olan kitablardan da istifadə edə bilərsiniz:
Abbasoğlu, Baxşeyiş. Ağdam ağrıları [Mətn] : [məlumat kitabı] /B. Abbas-oğlu;
red. Vasif Quliyev.- Bakı: Şuşa, 2003.-151 s.: 1port., 20 sm.
Məlumat kitabında Ağdam rayonunun Qarabağ müharibəsindəki itkiləri haqqında
igid və cəsur şəhid döyüşçüləri və mülki vətəndaşları haqqında məlumat əks
olunur.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:1707&theme=e-kataloq
Kərimov, İ. Şuşa Ağdam teatrı /İ. Kərimov; elmi red. N. Ağayeva. - Bakı: Elm,
2002.- 140 səh.: 1portr. şək., 20 sm.
Monoqrafiyada Şuşa və Ağdam teatrlarının yaranması, inkişafı mərhələləri
nəzərdən kecirilir.Bu iki qonşu şəhərin teatr həyatında baş verən hadisələr tarixi
fonda təsvir edilir.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:11396&theme=e-kataloq
Əfəndiyeva, R. Ş. Ağdam döyüşür [Mətn] /müəl. və red. R. Ş. Əfəndiyeva.Bakı: Zaman, 2002.- 147, [1] s.: portr., 21sm.+ [12] v. şək.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:231471&theme=e-kataloq
Sadıqov, N. Ağdam gündəliyi [Mətn] : beş ilin hesabatı /N. Sadıqov.- Bakı:
[Zərdabi LTD MMC], 2017.- 166, [3] s., [12] v. rəngli fotoşək.: portr., 22 sm.
Kitabda, əsasən, 2009-2014-cü illərdə Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
vəxzifəsində işləyərkən doğma el-obasının mənafeyi naminə gördüyü işlərdən bəhs
edir.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:567812&theme=e-kataloq
Şamiloğlu, S. Şəhid şəhərin şəhid oğulları (Ağdam) [Mətn] /S.Şamiloğlu; red.
V.Quliyev.-Bakı: Azərbaycan, 1994.-208 s.: portr., 20 sm.
Kitab Ağdamda qəhrəmanlıqla vuruşub həlak olmuş şəhidlərdən bəhs edir.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:37385&theme=e-kataloq
Əlizamin. Vətən fədailəri [Mətn]: Ağdam şəhidləri /Əlizamin; naşir
B.
Axundov; red. T.Tofiq qızı.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 236 s.: portr., 20 sm.
Kitabda Ağdamın Qəhrəman şəhidlərindən söhbət açılır.
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http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:38298&theme=e-kataloq
Nağıyeva, Z.Ə. Ağdam və onun yetirmələri [Mətn] /Z. Ə. Nağıyev ; red. Z.
Nağıyeva
III Kitab.- Bakı: Avropa, 2013.- 399, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.
http://ek.anl.az/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Na%C4%9F%C4%B1yev,+Zahid+%C6%8F
%C5%9Fr%C9%99f+o%C4%9Flu.+1943-++&theme=e-kataloq

Tofiqli, V. Ağdam çörək muzeyi: dünəni, bu günü və sabahı [Mətn] /V. Tofiqli;
red. F.Uğurlu; məsləh. Ç.Əliyeva.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 139, [1] s.: portr.,
fotoşək., 19 sm.
Kitab təkcə Ağdam Çörək Muzeyi, onun yaradılması, fəaliyyəti və düşmən əlində
məhv olması barədə deyil, həm də Ağdamın tarixi, insanları, abidələri, mədəniyyət
ocaqları haqqında dəyərli nəşrdir.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:215946&theme=e-kataloq
Tapdıqoğlu, Nazim. Ağdam rayonu və onun toponimiyası: ensiklopedik dərgi
/N.Tapdıqoğlu, A.Əliyev; elmi red. B.Budaqov; elmi məsləh. T.Bünyadov,
T.Hacıyev, A.Quliyev; rəy. T.Vəliyev, Ş.Göyçaylı [və b.].- Bakı: Təhsil, 2006.-444
səh.: fotoşək., 21 sm.
Bu kitabda Ağdam rayonunun bütün oykonimləri və yüzlərlə oronimləri haqqında
məlumat verilmişdir.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:14013&theme=e-kataloq
Ağdam [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /X. Fərəcov; söz. İ.Qasımov; işləyən
R.Rüstəmov; Resp. Xalq Yaradıcılığı Evi; red. R.Rəhimov.-Bakı: Azərnəşr, 1959.4 s.: notlar, 28 sm.
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:122895&theme=e-kataloq
Ağdam - Qafqaz Xirosiması, Ruhlar şəhəri [İzomaterial] : [kataloq] /Azərb. Resp.
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ; "İnam"
Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2011.-56 s.: portr., fotoşək., 20 sm.
Kitabda Ağdam şəhərinin müharibədən əvvəlki vəziyyəti, erməni işğalçıları
tərəfindən işğalı və indiki durumu öz əksini tapıb.
Ağdamın işğalı ilə əlaqədar daha çox informasiya almaq üçün aşağıdakı
saytlardan da istifadə edə bilərsiniz:
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:217231&theme=e-kataloq
Ağdam. Tarixi. Qarabağ müharibəsi dövründə

http://ryl.az/muharibe/agdam.pdf
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Ağdam

https://az.wikipedia.org
Ağdam - ERMƏNİ VANDALİZMİ: Əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri

http://www.armenianvandalism.az/az_aghdam.html
Ağdam rayonunun əsir abidələri

http://scwra.gov.az/structure/
23 iyul Qarabağın Ağdam şəhərinə qara yazdı

www.trt.net.tr/..
Ağdam Çörək Muzeyi
http://portal.azertag.az/az/node/2620
23 İyul Ağdam rayonunun işğal günüdür
http://ahlibeyt.az/news/a-5516.html
Ağdamın işğalı: səbəblər və nəticələr
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=26734
Ağdam rayonu (İşğal tarixi: 23 iyul 1993-cü il) Yaranma tarixi - 08.08 ..
https://www.google.az/search?q=agdam+rayonu+isgali&ei=1hFXWn1A5KkwAKKgrXQBQ&start=10&sa=N&biw=1366&bih=662
Ağdam rayonunun işğalının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar XİN-nin açıqlaması
http://abc.az/az/news/13716

23.07.2018-ci il
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