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Bu yazı Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 

İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə 
dəstəyi ilə “İnsan hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi, vətəndaşların hüquqi, siyasi mədəniyyət 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial və siyasi 

fəallığının artırılması ” istiqaməti 
çərçivəsində hazırlanıb

zürıü AXC-nin vari
si elan edən Azər
baycan Respublika

sı 1991-ci ildə yenidən 
dövlət müstəqilliyinə qo
vuşdu.
Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında Azərbaycan 
dövlətinin müstəqilliyini, suve
renliyini və ərazi bütövlüyünü qo
rumaq; Konstitusiya çərçivəsində 
demokratik quruluşa təminat ver
mək; vətəndaş cəmiyyətinin bər
qərar edilməsinə nail olmaq; xal
qın iradəsinin ifadəsi kimi qanun
ların aliliyini təmin edən hüquqi, 
dünyəvi dövlət qurmaq; ədalətli 
iqtisadi və sosial qaydalara uy
ğun olaraq, hamının faydalı həyat 
səviyyəsini təmin etmək; ümum
bəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bü
tün dünya xalqları ilə dostluq, 
sülh və əmin-amanlıq şəraitində 
yaşamaq və bu məqsədlə qarşı
lıqlı fəaliyyət göstərmək” kimi ifa
də olunmuş vəzifələrin həll edil
məsini həm vacib zərurərətə çe
virmiş, həm də özünün mövcudlu
ğu ilə bunun üçün ilkin - müqəd- 
dəm hüquqi əsaslar vermiş və zə
ruri şərait yaratmışdır. Azərbay
can tarixinin təkcə sovet (1920- 
1991-ci illər) dövrünün deyil, əv
vəlki daha və uzaq və qədim 
dövrlərinin də kommunist təbliği
nin prinsipləri, qondarma mark
sist-leninçi metodologiya əsasın
da tədqiq olunduğunu, əslində 
isə, təhrif olunduğunu sübuta ye
tirmək indi bir o qədər də çətin 
deyildir. Tarixi həqiqətlərin qəs
dən təhrif edilməsinin bariz nü
munəsi 1918-1920-ci illərdə möv
cud olmuş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin tarixidir. Tarix 
elmləri doktoru, professor A.İs
gəndərov yazır ki, bu torpağın üs
tündə addımlayaraq, bu xalqın 
çörəyini yeyərək, onun maddi- 
mənəvi dəstəyi ilə ərsəyə yetib 
elmi mənsəb, şan-şöhrət sahibi 
olaraq, böyük pafosla özünü ta
rixçi-alim adlandıran kommunist 
məddahları adidən də adi həqiqə- 
tə-”Gülüstan” və “Türkmənçay” 
sülh müqavilələrindən sonra soy
qırımının Azərbaycan torpaqları
nın işğalının ayrılmaz bir hissəsi
nə çevrildiyinə uzun illər boyu 
göz yummuş, yaxud xalqımıza 
qarşı ermənilərin soyqırımı siya
sətinin ayrı-ayrı təzahür halları
nın mahiyyətcə təhrif olunmuş 
şəkildə, məsələn, 1918-ci ilin 
mart ayından etibarən əksinqi
labçı ünsürlərlə mübarizə şüarı 
altında Bakı Kommunası tərəfin
dən ümumən Bakı quberniyasını 
azərbaycanlılardan təmizləmək 
məqsədi güdən mənfur planın 
həyata keçirilməsini, ən yaxşı 
halda, “vətəndaş müharibəsi” ki
mi təqdim etməkdən zərrəcə olsa 
da, vicdan əzabı çəkməmişlər. 
Halbuki 1918-ci ilin mart qırğını 
Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə 
baş verən və hər dəfə də torpaq
larımızın müəyyən hissəsinin 
zəbt edilməsi ilə müşayiət olu
nan bütün faciələri cərgəsində

ermənilərin azərbaycanlılara qar
şı düşünülmüş, planlı surətdə hə
yata keçirdiyi soyqırımı siyasə
tində miqyasına və amansızlıq 
dərəcəsinə görə ayrıca bir mər
hələ, müstəsna vandalizm hadi
səsidir, deməli, bütün incə mə
qamlarına qədər tədqiq olunmalı, 
öyrənilməli, ən başlıcası isə, 
dərs alınmalı tarixi fakt və tarixi 
həqiqətdir. 1997-ci ilin mayında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin elan olunmasının 79-cu ildö
nümünə həsr olunmuş təntənəli 
yığıncaqda Ümummilli Lider 
Heydər Əliyev 1918-ci ilin mayı
na qədər Cənubi Qafqazda, o 
cümlədən, Azərbaycanda baş ve
rən siyasi hadisələrə qiymət ve
rərək qeyd edir: “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti elan olunana 
qədər bu bölgədə mövcud vəziy
yət son dərəcə mürəkkəb olmuş
dur. Birinci Dünya müharibəsi və 
onun nəticələri bu bölgəyə ağır 
təsir göstərmişdir. Xüsusilə, er
məni daşnak qüvvələrinin müsəl
man əhalisinə qarşı törətdikləri 
qırğınlar böyük faciələr kimi yad
da qalmışdır” . Ulu Öndər Heydər 
Əliyev Cənubi Qafqazda müstə
qillik ideyasından əvvəlki Azər
baycan, erməni və gürcülərin Za
qafqaziya Komissarlığı və Zaqaf
qaziya Seymində göstərmiş ol
duqları fəaliyyətə də münasibət 
bildirmişdir: “O zaman, hətta Za
qafqaziya ölkələrinin birlikdə 
dövlət müstəqilliyini elan etmək 
təklifləri də olmuşdur. Lakin Cə
nubi Qafqazdakı siyasi vəziyyət 
və aralarındakı ərazi mübahisə
ləri Zaqafqaziya dövlətinin bir 
aydan artıq yaşamasına imkan 
verməmişdir”. Dövrün siyasi ha
disələrinin təhlilini verən Ulu Ön
dər Heydər Əliyev məruzəsində 
qeyd edir: “1918-ci il mayın 28- 
də xalqımızın qabaqcıl ziyalıları, 
Azərbaycanın gələcəyi haqqında 
düşünənlər Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması haq
qında Tiflisdə qərar qəbul etmiş 
və bu qərarı “ istiqlal Bəyannamə
si” adı altında elan etmişlər. Son
ra yəni iyunun ortalarından Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Gəncə dövrü başlanmışdır”. Mə
lumdur ki, Bakıda Stepan Şaum- 
yan başda olmaqla yaradılmış 
bolşevik-daşnak güruhu Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Bakıya köçməsinə imkan vermir
di. 1918-ci ilin sentyabrında Qaf
qaz islam Ordusunun köməyi ilə 
Bakı şəhəri azad olunandan son
ra Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
Bakıya köçmüş və fəaliyyətini 
burada davam etdirmişdir. Hey
dər Əliyev Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qısa müddət ər
zində fəaliyyətini də yüksək qiy
mətləndirir: “Bu respublikanın 
yaranması və az müddətdə də ol
sa yaşaması Azərbaycan xalqı
nın dövlətçiliyinin bərpasında, 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
ni əldə etmək yolunda demokra
tik quruluş yaratmaq istiqamətin
də tarixi rol oynamışdır. Azərbay

can Xalq Cümhuriyyəti bir çox 
dəyərli işlər görmüş və Azərbay
cam bir müstəqil demokratik res
publika kimi yaşatmağa çalışmış
dır” . Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti mövcud olan dövrdə beynəl
xalq aləmdə baş verən bir sıra si
yasi hadisələr Azərbaycana öz 
təsirini göstərmiş oldu. Belə ki, 
1918-ci il iyunun 4-də Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti ilə Os
manlı dövləti arasında Batumda 
müqavilə imzalandı. Müqavilənin 
şərtlərinə görə, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ölkə daxilində ona 
edilən təcavüzü aradan qaldır
maq üçün Osmanlı dövlətindən 
kömək ala bilərdi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin bu müra
ciətinə müsbət cavab verən Os
manlı hökuməti Nuru Paşanın 
rəhbərliyi ilə təşkil olunmuş Qaf
qaz islam Ordusunu Azərbayca
na göndərmiş oldu.

1918-ci il iyunun sonu - iyulun 
əvvəllərində Qafqaz islam Ordu
su Şaumyanın 20 minlik ordusu 
ilə ölüm-dirim savaşında qalib 
çıxdı. Bakı Soveti qüvvələrinin 
məğlub edilməsi ilə Bakının azad 
edilməsi uğrunda istiqlal mübari
zəsi başlandı. Hadisələr bu şəkil
də uzun müddət davam edə bil
mədi. Birinci Dünya müharibəsi
nin iştirakçısı olan Osmanlı döv
ləti Mudros barışığına görə məğ
lub dövlət kimi Cənubi Qafqazı, o 
cümlədən, Azərbaycanı tərk et
məyə məcbur oldu. Antanta qüv
vələri adından general Tomso
nun rəhbərliyi altında ingilis qo
şunları 1918-ci il noyabrın 17-də 
Bakıya daxil oldular. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti 
ilə bağlı yaranan çətinlikləri təhlil 
edən Ümummilli Lider Heydər 
Əliyev öz məruzəsində bildirir: 
“Azərbaycanın ətrafında və daxi
lində gedən proseslər bu respub
likanın və hökumətin öz normal 
fəaliyyətini davam etdirməsinə 
imkan verməmişdir. Rusiyadakı 
bolşevik hökuməti keçmiş çar 
Rusiyasının bütün ərazisində 
bolşevik üsul-idarəsini qurmağa 
cəhd göstərərək, Azərbaycanda 
istilaçılıq hərəkətlərinə başlamış
dı. Respublikanın daxilində o 
cəhdləri dəstəkləyən qüvvələr 
azərbaycanlı olmamışlar. Eyni 
zamanda, Cümhuriyyətin höku
mətində və onun yaratdığı parla
mentdə də daxili ziddiyyətlər və 
çəkişmələr onun süqut etməsinə 
gətirib çıxarmışdır” .

Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin süqutunun obyektiv sə
bəblərinin təhlilini verən Ulu Ön
dər Heydər Əliyev qeyd edir ki, 
güclü xarici müdaxilələrə məruz 
qalan Xalq Cümhuriyyəti belə şə
raitdə yaşaya bilməzdi. Mən bir 
daha deyirəm ki, “Xalq Cümhu
riyyətinin süqutu onun rəhbərləri
nin günahı deyil, Cümhuriyyətin 
süqutunun əsas səbəbi sovet qır
mızı ordusunun Azərbaycana da
xil olması və Cənubi Qafqazı iş
ğal etməsi idi” . Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr

olunmuş təntənəli mərasimdə 
Ulu Öndər Heydər Əliyev 2 ilə 
qədər fəaliyyət göstərmiş milli 
hökumətin dövlətçilik tariximizdə 
tutduğu yerə xüsusi qiymət ver
mişdir: “1918-ci ildə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 
Azərbaycan xalqının həyatında 
tarixi hadisə olmuşdur və xalqı
mızın dövlətçilik salnaməsinin 
parlaq səhifələrindən birid ir” . 
Ümummilli Lider Heydər Əliyev 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin fəaliyyətinə qiymət verməklə 
yanaşı, XX əsr Azərbaycan tari
xini dövrlərə bölərək qeyd edir: 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin yaranmasından keçən 80 il 
dörd mərhələyə bölünə bilər: bi
rinci - 1918-20-ci İllər-Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin fəaliy
yət göstərdiyi illər; ikinci - 1920- 
1922-ci illər - Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikasının hakim 
olduğu illər; üçüncü - 1922-1991- 
ci İllər-Azərbaycanda totalitar re
jim, kommunist ideologiyası şə
raitində yaşadığımız dövr; dör- 
düncü-1991-ci ilin sonundan- de
kabrından başlayaraq, Sovetlər 
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
nin elan edilməsi günündən indi
yədək keçən dövrdür”.

Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin yaranması ilə bağlı möv
cud tarixi şəraitə nəzər salan 
Ümummilli Lider Heydər Əliyev 
qeyd edir ki, Birinci Dünya müha
ribəsinin başa çatması, rus çariz
minin süqutu, Rusiyada Oktyabr

çevrilişi və ondan sonra yaranmış 
gərgin vəziyyət, sovet hakimiyyə
tinin Rusiyanın keçmiş ərazisinin 
hamısına lazımi qədər nəzarət 
edə bilməməsi Cənubi Qafqazda 
mövcud olan siyasi qüvvələrin 
qızğın fəaliyyəti Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması üçün 
əlverişli şəraiti təmin etmişdir. 
Belə bir Cümhuriyyəti yaratmaq 
üçün xalqımızın qabaqcıl düşün
cəli ziyalılara ehtiyacı var idi”. 
XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllə
rində Azərbaycandan kənarda 
təhsil alan kifayət qədər ziyalıları
mız var idi. Onların düşüncəsində 
və amalında Azərbaycanda de
mokratik bir cəmiyyətin yaranma
sı problemi mövcud idi. Bununla 
bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyev 
qeyd edir: “Bu ziyalılar öz intel
lektual potensialı, öz xalqına, mil
lətinə olan qayğısı, sədaqəti ilə 
Azərbaycanda XX əsrin əvvəlin
də gedən proseslərdə iştirak et
miş və Xalq Cümhuriyyətini ya
ratmışdılar". Ulu Öndər Heydər 
Əliyev tarixi şəraitlə yanaşı, XX 
əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
ədəbi mühitinə də nəzər salaraq, 
onun xarakteristikasını vermişdir: 
“Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd bəy 
Ağayev, Cəlil Məmmədquluzadə 
Mirzə Ələkbər Sabir, Üzeyir Hacı- 
bəyov və başqaları o illərdə yarat
dıqları əsərləri ilə xalqımızda mil
li şüurun oyanmasına, milliliyin 
yüksəlməsinə böyük təsir göstər
mişlər””.
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