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ÖN SÖZ
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü qeyd edildiyi bu günlərdə keçmiş tarixə nəzər salmaq
hər kəsin, hər xalqın, hər millətin xeyrinədir. Keçmişdə
qazandıqlarımızı itirməmək, onları daha da inkişaf etdirmək, gələcək nəsillərə
təhvil vermək yalnız tarixi bilməklə, ondan ibrət almaqla mümkün olur.
Azərbaycan xalqı XX əsrdə iki dəfə öz müstəqil dövlətçiliyi üçün
mübarizəyə qalxmış, əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan
etmiş, lakin təəssüf ki, onu yalnız 23 ay davam etdirə bilmişdir. Bundan yetmiş
il sonra bir daha mübarizəyə qalxmış və itirdiyi müstəqilliyi 1991-ci ilin 18
oktyabrında qəbul etdiyi Müstəqillik Bəyannaməsi ilə bərpa etmişdir.
Bu baxımdan bu gün biz Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etməsinin
iyirmi illiyini qeyd edərkən onu elan etməkdən daha çox, müstəqilliyi davam
etdirən siyasi iradəni, bu siyasi iradənin sahibi olan Heydər Əliyevi və onun
müstəqilliyə gedən uzun, çətin yolda səbir və mətanətini, siyasi təcrübəsini və
ən başlıcası, müstəqillik üçün hazırladığı əlverişli şəraiti unutmamalıyıq.
Unutmamalı və bunu bir siyasi məktəb kimi gələcək nəsillərə də təhvil
verməliyik.
C.Cabbarlı adınaRespublika Gənclər Kitabxanasının əməkdaşları da
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünü fədakar
əməkləri ilə qeyd etmişlər.Gənclərin hərtərəfli inkişafı, cəmiyyətin həyatında
onların fəal iştirakını təmin etmək, istedadlı gəncləri üzə çıxarmaq, onların
vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri əsasında
dövlət dilinə və rəmzlərinə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasında müasir
kitabxanaların rolu çox böyükdür.
Gənclər arasında vətənpərvərlik işinin gücləndirilməsi, hüquqi və
informasiya yardımlarının göstərilməsi C.Cabbarlı adına Gənclər
Kitabxanasının mühüm vəzifələrindən biridir.
Təqdim edilən biblioqrafik vəsait Azərbaycan gənclərinin hərtərəfli
inkişafında görülən məqsədyönlü işin bir hissəsidir.
Vəsait gənc oxucular arasında ədəbiyyatı təbliğ etmək məqsədi daşıyır.
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Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
2011-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsinin iyirminci ildönümü tamam olur. Bu illər
ərzində demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlətin qurulması xalqımızın tarixi
nailiyyətidir.
Hələ ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanın böyük oğlu Heydər
Əliyevin strategiyasına uyğun respublikamızda həyata keçirilən
genişmiqyaslı proqramlar müasir iqtisadi potensialın formalaşdırılmasına,
sosial-mədəni həyatın canlandırılmasına və milli-mənəvi dəyərlərin
dirçəldilməsinə yönəldilərək gələcək müstəqilliyimizin təmin olunması üçün
zəmin hazırlamışdı.
SSRİ-nin süqutunun qaçılmaz şəkil alması onun tərkibinə daxil olan
bütün müttəfiq respublikalara müstəqillik əldə etmək imkanı yaratdı.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul etdiyi
"Azərbaycan Respublikasının Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" ilə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu bəyan edərək öz dövlət
müstəqilliyini və suverenliyini beynəlxalq aləmə bildirdi. Qısa bir müddətdə
dünya birliyi ölkələri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmaqla
o, beynəlxalq hüququn subyektinə çevrildi. Həmin gün tariximizə dövlət
müstəqilliyinin bərpası günü kimi daxil oldu. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin bayrağı, himni və gerbi dövlət atributları kimi qəbul edildi
və onun yarandığı 28 may günü Respublika günü kimi qeyd olunmağa
başladı.
Müstəqilliyimizin ilk illərindəki hərc-mərclik və xalqımızın
maraqlarına zidd siyasət, iqtisadiyyatın zəiflədilməsi və milli sərvətlərin
talan edilməsi dərin siyasi və iqtisadi-sosial böhranla nəticələndi. 1993-cü ilin
iyun ayından ölkədə formalaşmağa başlayan yeni siyasi kurs vətəndaş
müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı, separatçılıq meyillərinə son qoydu
və Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətinin gerçəkləşməsinə gətirib
çıxardı.
1994-cü ildə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın neft
strategiyasının reallaşması üçün imkan verdi və Xəzər hövzəsində irimiqyaslı
layihələrin uğurla həyata keçirilməsini təmin etdi. 2006-cı ildə Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
fəaliyyətə başlaması böyük strateji uğur və Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası yolunda həlledici amil oldu.
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının qəbul edilməsi
ilə ölkədə dövlət quruculuğu üçün zəruri hüquqi baza formalaşdı. Ölkəmizin
daxili və xarici siyasət konsepsiyası beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
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olaraq quruldu. Bu illər ərzində Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə dövlət
quruculuğu prosesi uğurla həyata keçirilmiş, dövlətçilik ənənələri
zənginləşdirilmişdir.
Keçid dövrünü başa vuran respublikamız bu gün özünün uzunmüddətli
inkişaf strategiyasının istiqamətlərini müəyyən edən bir ölkədir. Azərbaycan
dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək islahatçı
ölkə kimi tanınır.
Respublikamızda neft və qeyri-neft sektorlarının
yüksəlişi, çoxşaxəli iqtisadiyyatın ahəngdar inkişafı təmin olunmuşdur.
Ümumi daxili məhsul, büdcə və valyuta ehtiyatları ildən-ilə artmaqdadır.
Güclü sahibkarlar sinfi və orta təbəqə yaranır. Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Yeni infrastruktur formalaşır, beynəlxalq
aeroportlar istismara verilir, minlərlə kilometr yol və müasir körpülər
salınır. Mühüm sosial əhəmiyyətə malik obyekt olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su
kəməri istismara verilmişdir. Tarixi İpək Yolunun bərpası ilə bağlı BakıTbilisi-Qars dəmir yolu və yeni limanın tikilməsi kimi 1irimiqyaslı strateji
layihələr gerçəkləşdirilir.
Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi böyük uğurla gedir. Silahlı
Qüvvələrimizin peşəkar hazırlıq səviyyəsi, maddi-texniki bazası və döyüş
qabiliyyəti möhkəmləndirilir.
Ölkəmizdə müdafiə sənayesi inkişaf
etdirilir, ilk süni peykimizlə bağlı layihə həyata keçirilir. İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiyyətlər
informasiya cəmiyyətinin qurulması üçün möhkəm zəmin yaradır.
Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində böyük nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial həyatda qazanılan
müvəffəqiyyətlərin miqyasının parlaq göstəricisi tikilən yüzlərlə məktəb,
yaranan tibb müəssisələri, yeniləşən mədəniyyət ocaqları, muzeylər, parklar,
qurulan idman kompleksləri və olimpiya mərkəzləridir.
Aparılan
quruculuq və abadlıq işləri sayəsində bu gün paytaxtımız yeni görkəm
almaqdadır, şəhər və rayonlarımız ildən-ilə gözəlləşir. Ölkəmizin ərzaq
təhlükəsizliyi təmin olunmuş, yeni iş yerləri açılaraq yoxsulluğun səviyyəsi
bir neçə dəfə azaldılmışdır.
Azərbaycan çoxsaylı uğurlara hələ də yaşadığı Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi şəraitində nail olmuşdur. Beynəlxalq
qurumların qəbul etdiyi qərar və qətnamələrə baxmayaraq, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü indiyədək bərpa olunmamışdır.
Danışıqlar prosesində
Azərbaycanın tələbi beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ölkəmizin
zəbt olunmuş torpaqlarının işğaldan azad olunması və ərazi
bütövlüyümüzün bərpa edilməsindən ibarətdir. Bu, Azərbaycanın qəti və
dəyişməz mövqeyidir. Hazırda ölkəmizin zəbt olunmuş torpaqlarının
işğalına son qoymaqdan daha vacib vəzifəmiz yoxdur.
Münaqişə öz həllini tapana qədər məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi
təmin olunmaqdadır. Bu gün Azərbaycan ərazisində çadır şəhərciyi
4

qalmayıbdır. Məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb, evlər tikilib və
bu istiqamətdə görülən işlər davam etdirilir.
İyirmi illik inkişaf yolumuzun ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün
Azərbaycan, sözün əsl mənasında, artıq tam müstəqil ölkədir. Ölkəmizdə
gerçəkləşdirilən siyasət daim Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət
göstərir.
2010-cu ildə Azərbaycanda Dövlət Bayrağı meydanının açılışı olmuş və
dünyanın ən yüksək bayrağı ucaldılmışdır. Bu meydan Azərbaycanın son
iyirmi ildə keçdiyi inkişaf yolunun rəmzinə çevrilmişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi respublikamızın hər bir vətəndaşı üçün ən
böyük sərvətdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmiillik
yubileyinin ölkəmizin həyatında müstəsna əhəmiyyət daşıyan ictimai-siyasi
hadisə olduğunu nəzərə alaraq, müstəqillik illərində Azərbaycan
Respublikasının keçdiyi zəngin inkişaf yolunda qazandığı parlaq
nailiyyətlərin təbliğini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü ölkəmizdə dövlət səviyyəsində təntənəli surətdə qeyd olunsun.
2. "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü ilə bağlı Tədbirlər Planı" təsdiq edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin etsin və bu sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 yanvar 2011-ci
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MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT RƏMZLƏRİ

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında" Azərbaycan
Respublikasnın Qanununda qeyd edilir : "
" Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin
suverenliyi rəmzidir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı eni və uzunluğu bərabər
olan rəngli üçüfqi zolaqdan ibarət düzbucaqlı parça şəklindədir: üst zolaq
mavi rəngdə, orta zolaq qırmızı rəngdə, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir.
Bayrağın hər iki üzündə qırmızı zolağın ortasında ağ rəngli aypara və
səkkizguşəli ulduz təsviri vardır. Bayrağın eninin uzununa nisbəti 1:2-dir.
Ayparanın və səkkizguşəli ulduzun təsvirləri tərəflərinin nisbəti 3:4 olan
düzbucaqlının içərisində yerləşir; düzbucaqlının diaqonalı bayrağın eninin
1/2-nə bərabərdir.Ayparanın təsviri konsentrik (eyni mərkəzli) olmayan iki
dairənin hissələri şəklindədir; böyük dairənin diametri xarici düzbucaqlının
eninə, kiçik dairənin diametri isə bayrağın eninin 1/4-ə bərabərdir. Kiçik
dairənin mərkəzi bayrağın həndəsi mərkəzindən sol tərəfdə, bayrağın eninin
1/60-nə bərabər olan məsafədə yerləşir.Səkkizguşəli ulduzun təsviri
ayparadan sağda yerləşir, ulduzun xarici dairəsinin diametri bayrağın
eninin 1/6-ni, daxili dairəsinin diametri isə 1/12-ni təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və onun təsviri,
ölçülərindən asılı olmayaraq təsvirlərə həmişə dəqiq uyğun gəlməlidi
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi

1919-cu ilin noyabrında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti-nin gerbinin
təsviri üçün müsabiqə təyin edildi. Müsabiqəyə 1920-ci il mayın 30-da yekun
vurulmalı idi, lakin həmin ilin 27 Aprelində Azərbaycan işğal edildi.
1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Dövlət gerbi ilə bağlı məsələni müzakirə edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti
qarşısında Azərbaycanın Dövlət gerbinin hazırlanması üçün yeni
müsabiqənin elan olunması haqqında vəsatət qaldırmışdır.
Müsabiqə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-1992-ci illər ərzində müsabiqəyə Dövlət
gerbinin onlarla layihəsi təqdim olunmuş, müzakirələr zamanı 1919-1920-ci
illərdə hazırlanmış layihələrdən birinin qəbul edilməsi ilə bağlı təkliflər də
səslənmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1993-cü il yanvarın 19-da qəbul
etdiyi Konstitusiya Qanunu ilə 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış Dövlət gerbi
layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət gerbi kimi təsdiq etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin
müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən
ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir.
Qalxanın üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri
fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır.

7

Azərbaycan Himni
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT
MÜSTƏQİLLİYİ HAQQINDA KONSTİTUSİYA AKTI
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi
qəbul edərək Azərbaycan xalqının dövlət quruluşunun çoxəsrlik ənənələrini
dirçəltdi.
Azərbaycan Respublikası öz ərazisində tam dövlət hakimiyyətinə malik
olub müstəqil xarici və daxili siyasət yeridirdi. Azərbaycan Respublikasının
müstəqil dövlətə xas olan təsisatları - parlamenti, hökuməti, ordusu, maliyyə
sistemi yaradılmışdı və fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Respublikası bir çox
xarici dövlətlər tərəfindən tanınmış və onlarla diplomatik münasibətlər
yaratmışdı. Lakin 1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR beynəlxalq hüquq
normalarını kobudcasına pozaraq, müharibə elan etmədən öz silahlı
qüvvələrinin hissələrini Azərbaycana yeritdi, suveren Azərbaycan
Respublikasının ərazisini işğal etdi, qanuni seçilmiş hakimiyyət orqanlarını
zorakılıqla devirdi və Azərbaycan xalqının çox böyük qurbanlar bahasına
qazandığı müstəqilliyə son qoydu.
Bunun ardınca Azərbaycan 1806-1828-ci illərdə olduğu kimi yenidən
Rusiya tərəfindən ilhaq edildi.
SSRİ-nin təşkili haqqında 1922-ci il 30 dekabr tarixli müqavilə bu ittifaqı
təsbit etməli idi. Sonralar, 70 il ərzində Azərbaycan Respublikasına qarşı
əslində müstəmləkəçilik siyasəti yeridilir, Azərbaycanın təbii ehtiyatları
amansızcasına istismar olunur, milli sərvətləri çapılıb talanır. Azərbaycan
xalqı təqiblərə və kütləvi cəza tədbirlərinə məruz qalırdı, onun milli ləyaqəti
tapdalanırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan xalqı dövlət
müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirirdi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il avqustun 30-da qəbul etdiyi
Bəyannamə də bu mübarizənin yekunu olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli Şurasının
1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsinə, Azərbaycan
Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə
əsaslanaraq və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası
haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli
Bəyannaməsini rəhbər tutaraq bu Konstitusiya Aktını qəbul edir və müstəqil
Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi
quruluşunun əsaslarını təsis edir.
1991-ci il oktyabrın 18-də parlament Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
barədə Konstitusiya Aktını qəbul edib.
Sənəddə müasir Azərbaycan Respublikası 1918-1920-ci illərdə mövcud
olmuş Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi varisi elan olunub.
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Konstitusiya Aktı siyasi və iqtisadi münasibətlərin fundamental
prinsiplərini-bütün təbii sərvətlərin xalqa mənsub olmasını, mülkiyyətin
bütün formalarının bərabərliyini, vətəndaşların seçki hüququnun,
çoxpartiyalı sistemin təmin olunmasını özündə ehtiva edirdi.
Aərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi
qəbul edərək Azərbaycan xalqının dövlət quruluşunun çoxəsrlik ənənələrini
dirçəltdi.
Azərbaycan Respublikası öz ərazisində tam dövlət hakimiyyətinə malik
olub müstəqil xarici və daxili siyasət yeridirdi. Azərbaycan Respublikasının
müstəqil dövlətə xas olan təsisatları - parlamenti, hökuməti, ordusu, maliyyə
sistemi yaradılmışdı və fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Respublikası bir çox
xarici dövlətlər tərəfindən tanınmış və onlarla diplomatik münasibətlər
yaratmışdı. Lakin 1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR beynəlxalq hüquq
normalarını kobudcasına pozaraq, müharibə elan etmədən öz silahlı
qüvvələrinin hissələrini Azərbaycana yeritdi, suveren Azərbaycan
Respublikasının ərazisini işğal etdi, qanuni seçilmiş hakimiyyət orqanlarını
zorakılıqla devirdi və Azərbaycan xalqının çox böyük qurbanlar bahasına
qazandığı müstəqilliyə son qoydu.
Bunun ardınca Azərbaycan 1806-1828-ci illərdə olduğu kimi yenidən
Rusiya tərəfindən ilhaq edildi.
SSRİ-nin təşkili haqqında 1922-ci il 30 dekabr tarixli müqavilə bu
ittifaqı təsbit etməli idi. Sonralar, 70 il ərzində Azərbaycan Respublikasına
qarşı əslində müstəmləkəçilik siyasəti yeridilir, Azərbaycanın təbii
ehtiyatları amansızcasına istismar olunur, milli sərvətləri çapılıb talanır.
Azərbaycan xalqı təqiblərə və kütləvi cəza tədbirlərinə məruz qalırdı, onun
milli ləyaqəti tapdalanırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan xalqı
dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirirdi.
"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında"
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il avqustun 30-da qəbul etdiyi
Bəyannamə də bu mübarizənin yekunu olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli Şurasının
1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsinə, Azərbaycan
Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə
əsasllanaraq və "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası
haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli
Bəyannaməsini rəhbər tutaraq bu Konstitusiya Aktını qəbul edir və müstəqil
Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi
quruluşunun əsaslarını təsis edir.
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"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası
haqqında"
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
II. AZƏRBAYCAN XALQI
III. AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ
IV. İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR
V. SİYASİ MÜNASİBƏTLƏR
VI. YEKUN MÜDDƏALARI
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. 1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR-in XI ordusunun Azərbaycana
təcavüzü, respublika ərazisinin zəbt etməsi, beynəlxalq hüququn subyekti
olan Azərbaycan Demokratik Respublikasını devirməsi Rusiyanın müstəqil
Azərbaycanı işğal etməsi hesab edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikası 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin
28-dək mövcud olmuş Azərbaycan Respublikasının varisidir.
Maddə 3. SSRİ-nin təşkili haqqında 1922-ci il 30 dekabr tarixli müqavilənin
Azərbaycana aid hissəsi imzalandığı andan etibarsızdır.
Keçmiş SSR İttifaqının tərkibinə daxil olmuş suveren dövlətlər ilə qarşılıqlı
münasibətlərin ortaya çıxan bütün məsələləri müqavilələr və sazişlər
arasında nizama salınmalıdır.
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 1978-ci il Konstitusiyası bu
Konstitusiya Aktının müddəalarına zidd gəlməyən yerlərində qüvvədə qalır.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası elan edilənə
qədər qüvvədə olmuş, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə zidd olmayan, milli dövlət quruluşunun dəyişdirilməsinə
yönəldilmiş aktların hamısı Azərbaycan Respublikasında hüquqi qüvvəsini
saxlayır.
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları qəbul edilənədək SSRİ
qanunları Azərbaycan Respublikasının ərazisində hüquqi qüvvəsini saxlayır;
həmin qanunların siyahısını Azərbaycan Respublikasının parlamenti
müəyyən edir.
Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə qarşı yönəldilən hər
hansı hərəkət suveren dövlətin daxili işlərinə qarışmaqdır və beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun olaraq bu hərəkətlərə cavab verilir.
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Maddə 6. SSRİ-nin dövlət borcunun yalnız o hissəsi Azərbaycan
Respublikasına keçə bilər ki, respublikanın ərazisində təsərrüfat fəaliyyəti
nəticəsində və Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına keçən SSRİ əmlakı ilə
əlaqədar yaranmış olsun.
Maddə 7. SSRİ-nin Azərbaycan Respublikası ərazisindəki bütün daşınar və
daşınmaz mülkiyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətidir.
SSRİ-nin daşınar mülkiyyətinin beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq müqavilə
üzrə başqa dövlətlərə - SSRİ-nin keçmiş subyektlərinə verilə biləcək hissəsi
istisna təşkil edir.
SSRİ-nin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan, lakin
Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrdə Azərbaycanın milli gəliri,
təbii və başqa ehtiyatları hesabına yaranmış əmlakı bu əmlakın
yaranmasında Azərbaycanın töhfəsinə müvafiq həcmdə, müqavilə üzrə
Azərbaycan Respublikasına keçir.
II. AZƏRBAYCAN XALQI
Maddə 8. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikasının ərazisində və
ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe
sayılan bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir; bu isə
beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir.
Maddə 9. Öz idarəetmə formasını seçmək, başqa xalqlarla öz
münasibətlərini müəyyənləşdirmək, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatını öz
tarixi və milli ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə uyğun inkişaf etdirmək
Azərbaycan xalqının ayrılmaz hüququdur.
Maddə 10. Azərbaycan Respublikasında suveren hakimiyyət Azərbaycan
xalqına məxsusdur. Azərbaycan xalqının hər hansı hissəsi, hər hansı bir şəxs
suveren hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz.
Azərbaycan xalqı suveren hakimiyyəti bilavasitə referendum vasitəsilə və
Azərbaycan Respublikasının parlamentinə ümumi, bərabər və birbaşa seçki
hüquqi əsasında gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə
həyata keçirir.
Maddə 11. Azərbaycan xalqı öz iradəsinin ifadəsi kimi Azərbaycan
Respublikasının demokratik quruluşuna və qanunun aliliyinə təminat verir.
III. AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ
Maddə 12. Azərbaycan xalqı müstəqil, dünyəvi, demokratik, unitar dövlət
yaradır, bu dövlətin suveren hakimiyyəti daxili məsələlərdə ancaq hüquqla,
xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan xalqının azad surətdə razılıq
verdiyi müqavilələrdən və sazişlərdən irəli gələn müddəalarla
məhdudlaşdırılır.
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Azərbaycan Respublikasının suverenliyi şəriksizdir və onun bütün
ərazisinə şamildir
Azərbaycan Respublikası öz ərazisində həyata keçirdiyi suveren
hüquqları heç bir formada başqa dövlətlərə və ya dövlət ittifaqlarına vermir.
Maddə 13. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətin
bölünməsi prinsipinə əsaslanır.
Qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının parlamenti
tərəfindən həyata keçirilir.
Ali icra hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinin başçısı olan Azərbaycan
Respublikası Prezdentinə məxsusdur.
Məhkəmə hakimiyəti müstəqil məhkəmələr tərəfindən və ali instansiyada hər birinin öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi
Azərbaycan Respublikasının Ali Arbitraj Məhkəməsi tərəfindən həyata
keçirilir.
Maddə 14. Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, bölünə və
özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin hər hansı
bir hissəsini, hər hansı bir formada kimsəyə vermir; yalnız Azərbaycan
Respublikası parlamentinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi arasında
xalq səsverməsi (referendum) keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının razılığı
əsasında sərhədlərdə dəqiqləşdirmə aparıla bilər.
Azərbaycan Respublikası ərazisinin heç bir hissəsi başqa dövlətə və ya
başqa dövlətin hüquqi şəxsinə satıla və verilə bilməz.
Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının qanunları
qüvvədədir.
Qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
ilə, icra və məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, qanun və hüquq ilə məhdudlaşdırılır.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikası
parlamentinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi arasında xalq
səsverməsi (referendum) keçirmək yolu ilə qəbul edilir.
Maddə 16. Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini aşağıdakı
prinsiplər əsasında qurur: dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor işlətməmək və
zor işlətməklə hədələməmək, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı,
mübahisələri dinc yolla nizama salmaq, başqa dövlətlərin daxili işlərinə
qarışmamaq, insanın hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət etmək,
xalqların bərabərliyi və onların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ,
dövlətlərin əməkdaşlığı, beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə
yetirmək.
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Maddə 17. Azərbaycan Respublikası:
1. Azərbaycan xalqının birliyini qorumalı, ayrıca şəxsin, ailənin, ictimai
birliklərin və digər kollektivlərin mənafeyinə uyğun surətdə qanundan irəli
gələn hüquqları və azadlıqları müəyyən edərək və bunlara hörmət
göstərilməsini təmin edərək hüquq qaydası yaratmalıdır.
2. Sosial fəallığın bütün növlərinə rəvac verməli və onları əlaqələndirməli,
bütün vətəndaşların mənafelərinin qanuna əsasən uzlaşmasını təmin etməli,
hər bir şəxsin azad inkişafı üçün bərabər şərait yaratmalıdır.
3. Dövlət və ya ictimai mənzil fondunun evlərində abad yaşayış sahəsi
almaqda və ondan daimi istifadə etməkdə, fərdi mənzil tikintisində
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına kömək göstərməlidir.
4. Güzəranı daha ağır olan əhali qruplarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
və sosial müdafiəsi qayğısına qalmalı, onların insana layiq həyat səviyyəsini,
binəsiblərin sosial müdafiəsini təmin etməyə çalışmalıdır.
5. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyatına, sağlamlığına, şəxsi
azadlığına və təhlükəsizliyinə edilən qəsdlərdən onların müdafiəsini təmin
etməlidir.
6. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığını qorumalı, sağlam
ekoloji mühitin mühafizəsinə kömək göstərməli, dövlətin əzəli və təbii özəyi
olan ailəni, habelə anaları və uşaqları himayə etməlidir.
Maddə 18. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının vahid
vətəndaşlığı müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikası öz vətəndaşlarının qarşısında qanunla müəyyən
edilmiş vəzifələr daşıyır, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
Azərbaycan Respublikasının qarşısında qanunla müəyyən edilmiş vəzifələr
daşıyırlar.
Heç kəs vətəndaşlıqdan və ya vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan
məhrum edilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının hüquqlarından kənarda
olan hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hüquqi müdafiəsinə
təminat verilir.
Maddə 19. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları qanun
qarşısında bərabərdirlər. Azərbaycan Respublikası insan hüquqlarının
Ümumi Bəyannaməsinə, Helsinki müşavirəsinin Yekun aktına və hamılıqla
qəbul edilmiş, başqa beynəlxalq hüquq sənədlərinə qoşularaq onlarda
nəzərdə tutulan bütün hüquq və azadlıqlara vətəndaşların cinsindən,
irqindən və milli mənsubiyyətindən, dini etiqatından, sosial mənşəyindən,
siyasi əqidəsindən və başqa hallardan asılı olmayaraq əməl edilməsini, bu
hüquq və azadlıqların maneəsiz həyata keçirilməsini təmin edir.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları qanunda
nəzərdə tutulmuş xüsusi hallardan başqa, hər hansı formada
məhdudlaşdırıla bilər.
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IV. İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR
Maddə 20. Bütün təbii ehtiyatlar hər hansı şəxslərin və ya təşkilatların
mülkiyyət hüquqlarından və mənafeyinə xələl gətirilmədən Azərbaycan
Respublikasına məxsusdur.
Maddə 21. Hansı mənbədən gəlirsə gəlsin, Azərbaycan Respublikasının
bütün mədaxili vahid ehtiyatlar əmələ gətirir və bu ehtiyatlar qanundan irəli
gələn tələblərə və öhdəliklərə əməl olunmaqla, qanunun müəyyən etdiyi
məqsədlər üçün və qanunun müəyyən etdiyi qaydada işlədilir.
Maddə 22. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və kollektiv
mülkiyyət şəklində ola bilər.
Xüsusi və kollektiv mülkiyyətə qanunla icazə və təminat verilir; qanun
onların alınması və onlardan istifadə olunması üsullarını, onların fəaliyyət
hüdudlarını müəyyən edir.
Xüsusi və kollektiv mülkiyyət məcburi şəkildə özgəninkiləşdirilə bilməz.
Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda xüsusi və kollektiv mülkiyyət zərərin
ödənilməsi şərtilə Azərbaycan Respublikasının xeyrinə özgəninkiləşdirilə
bilər.
Daşınar və daşınmaz əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir.
Maddə 23. Azərbaycan Respublikasında hər cür iqtisadi fəaliyyət bazar
münasibətlərinə və sahibkarlıq azadlığına əsaslanır.
Maddə 24. Azərbaycan Respublikası kooperasiyaya rəvac verir və müxtəlif
kooperativ təşkilatlarının və başqa birliklərin qanuna müvafiq surətdə
inkişafı üçün lazımi şərait yaradır.
Maddə 25. Azərbaycan Respublikası bütün formalarda əməyi mühafizə edir.
Öz əməyinin kəmiyyət və keyfiyyətinə uyğun olaraq zəhmətkeşin azad və
ləyaqətli yaşayış üçün kifayət edən haqq almaq hüququ vardır.
Qanunla müəyyən edilmiş hallardan başqa, məcburi əmək qadağan
edilir.
Əmək qabiliyyəti olmayan və lazımi dolanışıq imkanlarından məhrum olan
hər bir vətəndaşın dövlətdən kömək və yardım almaq hüququ vardır.
Zəhmətkeşlər həmkarlar ittifaqları təsis etməkdə azaddırlar.
Tətil hüququnu zəhmətkeşlər bu hüququ tənzimləyən qanunlar çərçivəsində
həyata keçirirlər.
V. SİYASİ MÜNASİBƏTLƏR
Maddə 26. Azərbaycan Respublikasının yetkinlik yaşına çatmış
vətəndaşlarının seçki hüququ vardır. Səsvermə şəxsi, bərabər, azad və
gizlidir .Səsvermə hüququ yalnız vətəndaşın hüquq qabiliyyətsizliyi
nəticəsində və ya qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü əsasında
məhdudlaşdırıla bilər.
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Maddə 27. Azərbaycan Respublikasının siyasətinin müəyyənləşdirilməsinə
demokratik yolla kömək etmək üçün Azərbaycan Respublikasının bütün
vətəndaşlarının azad surətdə siyasi partiyalar və digər ictimai birliklər
yaratmaq hüququ vardır.
Maddə 28. Siyasi plüralizm prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi partiyalar
ictimai rəyin formalaşdırılmasında və ifadəsində iştirak edirlər və siyasi
fəaliyyətin əsas ünsürləridir. Onların yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası və qanunları çərçivəsində azaddır.
Maddə 29. Azərbaycan Respublikasını müdafiə etmək Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının müqəddəs borcudur.
Qanunla müəyyən edilmiş hüdudlarda və növlərdə hərbi xidmət məcburidir.
Maddə 30. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları öz gəlirlərinə
uyğun olaraq dövlət xərclərində iştirak etməlidirlər.
Vergi sistemi mütərəqqilik prinsipinə əsaslanır.
Maddə 31. Bütün vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasına sadiq olmalı, onun
Konstitusiyasına və qanunlarına riayət etməlidirlər.
VI. YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 32. Bu Konstitusiya Aktı Azərbaycan Respublikasının yeni
Konstitusiyasının hazırlanması üçün əsasdır.
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Rüstəmov, İlqar. Müstəqilliyin bərpasının 20 illiyi Xətai
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Cavadov, Fuad. Azərbaycan ədliyyəsinin uğurları müstəqil
dövlətimizin demokratik inkişafı ilə bağlıdır / F. Cavadov // Xalq
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На русском языке
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о
двадцатой годовщине восстановления государственной
независимости Азербайджанской Республики // Бакинский
рабочий. - 2011.-22 января. N 13. - С. 2.
http://www.br.az
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о мерах
по строительству в городе Баку Музея независимости // Бакинский
рабочий. - 2011.-3 августа. - N 141. - С. 1.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
В ГОРОДЕ БАКУ МУЗЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской
Республики, постановляю:
1. Из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской
Республики на 2011 год Резервного фонда Президента Азербайджанской
Республики выделить Исполнительной власти города Баку на
строительство Музея независимости в городе Баку средства в размере
1,0 (один) миллиона манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в
установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в
части 1 настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 2 августа 2011 года
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О
награждении группы лиц в связи с 20-летием восстановления
государственной независимости Азербайджанской Республики орденом
"За службу Отечеству" 3-й степени, медалью "Терегги" // Бакинский
рабочий. - 2011.-19 октября. - N 194. - С. 2.
http://www.br.az
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О НАГРАЖДЕНИИ ГРУППЫ ЛИЦ В СВЯЗИ
С 20-ЛЕТИЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской
Республики, постановляю:
Наградить следующих лиц, имеющих заслуги в общественнополитической, социально-экономической и культурной жизни
Азербайджанской Республики:
орденом «За службу
Отечеству» 3-й степени
Мамедова Ибрагима Исмаил оглу;
Сафарова Вюгара Шамсаддин оглу.
медалью «Терегги»
Аббасова Захида Кямиль оглу;
Аббасова Раиса Кичикага оглу;
Абдуллаева Иззета Музаффар оглу;
Абдуллаева Саламуллу Абдулла оглу;
Абдуллаева Велиша Нариман оглу;
Абдуллаеву Сахибу Аббас гызы;
Аджалова Захида Идрис оглу;
Агарагимова Рафига Баба оглу;
Аллахъярова Эльмана Ага оглу;
Атаева Садру Алиюсиф оглу;
Бабаева Гелемшаха Шахсувар оглу;
Бабаева Халида Закир оглу;
Багирова Фарамаза Муртуза оглу;
Бахышову Зульфиру Рамазан гызы;
Бегиева Хикмета Алиюлла оглу;
Бандалиева Арифа Машаллах оглу;
Баширова Идаята Юсубали оглу;
Баширову Фирузу Махмуд гызы;
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Джавадову Зарину Алиакбер гызы;
Джебраилова Явера Гахраман оглу;
Дадашова Бархудара Астан о
Эминалыева Эйваза Мухаммедали оглу;
Ахмедзаде Фармана Джума оглу;
Алиева Арифа Мамиш оглу;
Алиева Джалила Гарсалан оглу;
Алиева Гаджи Нуреддин оглу;
Алиева Зульфугара Гафур оглу;
Алиеву Эльмиру Рашид гызы;
Ализаде Гурбанали Гюльбала оглу;
Асадова Джаваншира Наби оглу;
Асадова Габиля Асад оглу;
Аскерова Алы Вели оглу;
Аскерова Гасана Мамед оглу;
Аскерова Гусейна Сулейман оглу;
Аскерова Хосрова Муртуз оглу;
Аскерова Шахбаза Алекбер оглу;
Геюшова Аббаса Джахандар оглу;
Гаджиева Фаига Шихали оглу;
Гаджиева Вахида Джалал оглу;
Гаджиева Вагифа Ягуб оглу;
Гамишаева Замеддина Зияд оглу;
Хамзаева Хамзу Ашраф оглу;
Гасанова Халая Самед оглу;
Гасанова Миралекбера Миргасан оглу;
Гасанову Людмилу Мухаммед гызы;
Гасанову Марьям Мухаммед гызы;
Гашимову Азру Музаффар гызы;
Газиева Гусейна Ширин оглу;
Гусейнгулиева Ибрагима Насрулла оглу;
Гусейнова Али Аббас оглу;
Гусейнова Юсифа Бахшалы оглу;
Гусейнову Этибар Искендер гызы;
Халилова Нияза Агамирза оглу;
Худиева Кямиля Джалил оглу;
Ибрагимова Новрузали Кязым оглу;
Ибрагимову Джамилю Альяр гызы;
Иманова Бейдуллу Нифтулла оглу;
Искендерова Мирзу Идрис оглу;
31

Исмайлова Тельмана Гасым оглу;
Исмаилзаде Физули Агагулу оглу;
Керимова Ислама Юсиф оглу;
Газыеву Сону Хамзат гызы;
Гелемова Ибрагима Джаби оглу;
Гулиева Юсифа Шахсувар оглу;
Гурбанова Ганбара Шамшир оглу;
Меликова Алисахаба Джаван оглу;
Мамишова Имрана Мухаммед оглу;
Мамедова Азера Расул оглу;
Мамедова Джахангира Исмаил оглу;
Мамедова Ису Мустафа оглу;
Мамедова Сафара Муса оглу;
Нагиева Абида Вели оглу;
Нагиева Абильфаза Ибрагим оглу;
Нагиева Рамиля Бабир оглу;
Намазова Мамеда Фарадж оглу;
Наджафова Тейюба Ибрагим оглу;
Новрузова Сабира Алибей оглу;
Оджаггулиеву Наджибу Паша гызы;
Османову Севиль Идрис гызы;
Пашаева Сафалы Байрамали оглу;
Панахова Зиреддина Али оглу;
Рамазанова Гаджимамеда Юсиф оглу;
Рагимова Джавида Гариб оглу;
Рагимова Теймура Губад оглу;
Рагимова Васифа Айдын оглу;
Рустамова Ахмеда Агабала оглу;
Рзаева Дедебея Ирадж оглу;
Рзаева Экрема Халил оглу;
Рзаева Оруджали Гусейнгулу оглу;
Рзаеву Сидигу Мамедрза гызы;
Сеидова Фамиля Нагим оглу;
Сафаралиева Исфандияра Искендер оглу;
Сафарова Раджаба Расим оглу;
Сафарову Гезель Амирхан гызы;
Салимова Фуада Мехди оглу;
Салимова Тевеккюля Гафар оглу;
Самедова Бабу Самед оглу;
Сулейманова Тамираза Омар оглу;
Шабанову Фарбийю Гасан гызы;
Шамилова Адиля Миси оглу;
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Шихалиева Лютвели Ибрагим оглу;
Ширинова Ширина Мелик оглу;
Шукюрова Ровшана Исфандияр оглу;
Танрывердиева Умуда Теймур оглу;
Вердиеву Семнарию Исмаил гызы;
Велиеву Афет Аббасали гызы;
Юнусова Гейюра Габиль оглу;
Юсифова Иршада Мустафа оглу;
Юсифова Мисира Талыб оглу;
Зейналова Йолчу Идрис оглу;
Зейналова Фикрета Мухаммедали оглу;
Зейналова Марлена Муса оглу;
Зейналова Мазахира Идаят оглу;
Зейналова Вилаята Юсиф оглу;
Зейналову Симузар Сейфаддин гызы.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
г.Баку, 18 октября 2011 года

Асланова, Рабийят. Вопросы теории / Р. Асланова // Бакинский
рабочий. - 2011.-30 июля. - N 139. - С. 1-3-4-5.
Работы художников из Астары завоевали успех: в музейном
центре открылась выставка,посвященная 20-летию восстановления
независимости Азербайджана // Неделя. - 2011.-19 августа. - N 33. - С. 19.
E-mail:qazeta@nedelya.az
В Батуми прошла конференция, посвященная 20-й годовщине
восстановления независимости Азербайджана // Бакинский рабочий. 2011.-2 сентября. - N 161. - С. 5.
Сафиханова , Натаван. 18 октября - день восстановления
независимости Азербайджанской Республики / Н. Сафиханова // Yeni
Azərbaycan. - 2011.-22 sentyabr. - N 173. - S. 3.
Статья предназначена для того, чтобы представить в конкурс
«Современный Азербайджан – 20» , посвященный двадцатилетию
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восстановления государственной независимости Азербайджана,
проводимый Партией Йени Азербайджана среди молодежи.
http://www.yeniazerbaycan.com/

Президент Ильхам Алиев: " В истории нашей независимости
исключительное значение имеет 1993 год " // Бакинский рабочий. 2011.-24 сентября. - N 177. - С. 1-2.

В Баку проходит Международное праздничное мероприятие,
посвященное двадцатой годовщине государственной независимости
Азербайджанской Республики // Бакинский рабочий. - 2011.-24
сентября. - N 177. - С. 5.

Завершилось Международное мероприятие, посвященное 20-й
годовщине восстановления независимости Азербайджанской
Республики // Бакинский рабочий. - 2011.-27 сентября. - N 178. - С. 7.

Министерство налогов провело мероприятие, посвященное 20летию государственной независимости Азербайджана // Бакинский
рабочий. - 2011.-13 октября. - N 190. - С. 1.

Состоялось торжественное заседание Милли Меджлиса,
посвященное двадцатой годовщине восстановления государственной
независимости Азербайджана // Бакинский рабочий. - 2011.-20 октября.
- N 195. - С. 1-4.
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