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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -

Qafqazda dövlətçilik ənənələrinin nümunəsi kimi

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan
torpağında yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində —
XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli
müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev
Azərbaycan ərazisi dünyanın ən qədim
insan məskənlərindən biridir və bunu
təkzibedilməz dəlillərlə sübut edən arxeoloji
abidələrimiz kifayət qədərdir. Azərbaycan
ərazisində hələ qədim dövrlərdən başlayaraq
yüksək mədəniyyət nümunələri yaranmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi:
"Azərbaycan insanın, bəşəriyyətin beşiyi
olan nadir ölkələrdən biridir. Burada həyat
çox erkən yaranmışdır və Azıx mağarasında
tapılmış Azıxantrop Azərbaycanın ən qədim
ibtidai insan məskənlərindən biri olmasını
sübut edir. Qobustandakı və Gəmiqayadakı
qayaüstü təsvirlər və petroqliflər, Kür-Araz
və Xocalı mədəniyyətlərinə aid maddi
mədəniyyət nümunələri, eləcə də Kurqan
tapıntıları sübut edir ki, hətta miladdan
əvvəlki minilliklərdə də Azərbaycanda
inkişaf etmiş mədəniyyət mövcud olmuş
dur". Azərbaycan xalqı zəngin, qəhrəmanlıq
səhifələri ilə dolu olan tarixi ilə hər zaman
qürur duyub.
Ölkəmizin ərazisində dövlətçilik ənənə
lərinin tarixi 5 min il əvvəllərə gedib çıxır.
Belə ki, Azərbaycan torpaqlarında ilk dövlət
qurumları hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin
sonu - III minilliyin əvvəllərindən başlayaraq
yaranmışdı. Bu qədim Azərbaycan dövlət
ləri regionun güclü dövlətlərindən olmaqla,
hərbi-siyasi tarixində mühüm rol oynayır
dılar.
Qeyd etmək lazımdır ki, e.ə. III minilliyin
birinci yarısında yaranmış ən qədim döv
lətlərdən olan Aratta ölkəsi Azərbaycan

torpaqlarında yerləşirdi. Bu ölkə ilə bağlı
şumer dastanlarında da məlumat vardır.
Qədim Manna, Midiya, Albaniya, Atropatena
dövlətləri Qafqazın qədim və şanlı tarixində
özünəməxsus izlər qoymuşlar. Azərbaycan
ərazisində mövcud olmuş Manna dövləti
(eramızdan əvvəl IX-VII əsrlər), Atropatena
dövləti (eramızdan əvvəl IV əsr-eramızın
II əsri) də bu ənənəyə öz töhfələrini verib.
Albaniya dövründə Azərbaycanın dövlət
idarəçiliyi mədəniyyəti daha da yüksəlmişdi.
Alban hökmdarları ölkənin dünyəvi və
dini başçıları idilər. Onlar həm fərmanlar
verir, həm də ölkənin hərbi qüvvələrinə
başçılıq edirdilər. Albaniya hökmdarlarının
saraylarında məşvərət şuraları fəaliyyət
göstərirdi.
Paytaxtı Qəbələ olan Qafqaz Albaniyası
dövləti eramızdan əvvəl IV əsrdə yaranıb.
IX əsrin ortalarından Azərbaycanın qədim
dövlətçilik ənənələri yenidən dirçəldi.
Azərbaycanda yeni siyasi dirçəliş başlandı:
islam dininin yayılmış olduğu Azərbaycan
torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər,
Rəvvadilər və Şəddadilər dövlətləri yarandı.
XV-XVIII əsrlərdə və bundan sonrakı dövrdə
Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha
da zənginləşdi. Şirvanşahlar dövləti, Ağqoyunlu dövləti, Qaraqoyunlu dövləti, Səfəvi
dövləti kimi Azərbaycan dövlətləri tarixə öz
səhifələrini yazdılar.
1918-ciildəyaranmışvəfəaliyyətgöstərmiş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətçilik
ənənələrimizin davamı idi. Azərbaycan Xalq
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Cümhuriyyəti, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz
qəzalarını özündə birləşdirən Araz-Türk
Respublikası, həmçinin rəhbərləri, əsasən,
azərbaycanlılardan ibarət Cənubi-Qərbi
Qafqaz Cümhuriyyəti qısa ömür sürmüş,
Sovet imperiyasının işğalçılıq siyasətinin
qurbanı olmuşdur. Lakin onların hər biri,
xüsusən də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövlətçiliyimizin yaranması və inkişafında,
xalqımızın tarixi taleyində böyük rol oyna
mışlar. Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti Heydər Əliyevin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ilə bağlı qeyd etdiyi kimi,
"ən böyük nailiyyət, tariximizə yazılmış
qızıl səhifə ondan ibarətdir ki, çoxəsrlik
tariximizdə ilk dəfə Azərbaycan xalqı
dövlət müstəqilliyini əldə edə bilmişdir,
müstəqillik əhval-ruhiyyəsini hiss edə, dərk
edə bilmişdir, müstəqil yaşamaq, öz tale
yinin sahibi olmaq duyğularını dərk edə
bilmişdir" [Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz
əbədidir. Altıncı kitab. Bakı: Azərnəşr, 1998,
527 s./s. 308].
Məlum olduğu kimi, XX yüzilliyin əvvəllərindəRusiyaimperiyasıdərinhərbi-siyasivə
iqtisadi böhranla üzləşmişdi. Rusiya bu ciddi
problemihəlletməküçünislahatlarabaşlamaq
məcburiyyətində
qalmışdı.
Azərbaycan
ziyalıları hələ 1905-ci ildən başlayaraq, bü
tün başqa tələblərlə bərabər, ölkənin türkmüsəlman əhalisinin imperiyanın mərkəzi
hakimiyyət orqanlarında təmsil edilməsini,
yerli idarəçiliyə və məhkəmə orqanlarında
fəaliyyətə cəlb olunmasını tələb edirdilər.
Onlar bu sahədə ayrı-seçkiliyin, məhdudiy
yətin aradan qaldırılması uğrunda gərgin
mübarizə aparırdılar.
Birinci dünya müharibəsinin sonlarına
yaxın "xalqlar həbsxanası" sayılan Rusiya
imperiyasının dağılması artıq qaçılmaz
xarakter almışdı. Belə bir dövrdə Azərbaycan
xalqı həm qədim dövlətçilik ənənələrinə,
həm də ən müasir idarəçilik mədəniyyətinə
yiyələndiyindən müstəqil dövlət halında
yaşamağa tam hazır idi.
Azərbaycan ziyalılarından bəziləri, o
cümlədən Əlimərdan bəy Topçubaşov başda
olmaqla peşəkar hüquqşünaslar Rusiyanın
Dövlət Dumalarında zəngin parlamentçilik
təcrübəsi qazanmışdılar. Onlar nifrət etdikləri
və qəddar milli müstəmləkə zülmünün
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hökmranlıq etdiyi Rusiya mütləqiyyətindən
tamamilə fərqlənən, bütün hüquq və
azadlıqların təmin olunduğu ən demokratik
respublika sistemi yaratmağa hazır idilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin
demokratik dövlət yaratmaq ideyaları onların
hələ Rusiya Dövlət Dumalarında fəaliyyət
göstərdikləri dövrdə formalaşmışdı. Buna
görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
parlamentli bir respublika kimi formalaşması
tarixi reallıqdan doğurdu. Çarizmin devril
məsindən sonrakı hadisələrin real inkişafı da
məhz bu istiqamətdə gedirdi.
Mayın 28-də Tiflis şəhərində Qafqaz
canişininin binasmda Həsən bəy Ağayevin
sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi
iclası keçirildi. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanın
müstəqilliyinə dair Batumda Osmanlı impe
riyası ilə danışıqlar apardığından, İstiqlal
Bəyannaməsinin elan olunduğu iclasa
Azərbaycan Milli Şurasının sədr müavini
Həsən bəy Ağayev sədrlik edirdi. Şura 24
nəfər lehinə və 2 nəfər isə bitərəf qalmaqla
Azərbaycanı müstəqil dövlət olaraq bəyan
etdi. Osmanlı Türkiyəsi ilk dövlət idi ki, artıq
iyunun 4-də Azərbaycanın müstəqilliyini
tamdı [Гусейнова Ирада. История наро
дов Кавказа. Баку, 2017, 1232 с. /s.714].
Ölkəmizin müqstəqilliyinin bəyan olunduğu
28 may tarixli iclasda Azərbaycanın istiqlal
Bəyannaməsi qəbul olundu.
Əsrin sonlarında olduğu kimi, əsrin əv
vəlində də Azərbaycanın müstəqilliyini ta
nıyan ilk dövlət Türkiyə idi və Osmanlı İmpe
riyası özünün üzləşdiyi ciddi problemlərə
baxmayaraq, lazım olduğu halda Azər
baycana hərbi yardım etməyi öz üzərinə
götürmüşdü. Artıq iyunun əvvəllərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC)
xahişi ilə Nuru paşanın başçılıq etdiyi İslam
ordusu Gəncəyə daxil oldu. Türk ordusunun
Cənubi Qafqazda irəliləməsindən narazı
qalan Gürcüstan hökuməti Azərbaycan Milli
Şurasından Gürcüstanı tərk etməyi tələb etdi.
Lakin Bakı bolşeviklərin hakimiyyəti altında
olduğundan yeni Azərbaycan hökuməti
Gəncəyə köçmək məcburiyyətində qaldı.
Burada yarım il ərzində Müəssislər Məclisi
təsis etmək qərara alındı. Hökumətin ən
prioritet vəzifəsi Bakını erməni bolşevik
zorakılığından qurtarmaq və Azərbaycanın
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ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin
etmək idi.
Cümhuriyyət hökumətinin qərarı ilə
1918-ci il iyunun 26-da ilk hərbi hissə əlahiddə korpusun yaradılması barədə qərar
qəbul edildi. Avqustun 1-də AXC-nin Hərbi
Nazirliyi təsis edildi. Həmişə hərb sənətində
böyük uğurlara imza atan general Səməd
bəy Mehmandarov dekabrın 25-də hərbi
nazir, general-leytenant Əlağa Şıxlinski nazir
müavini təyin edildilər. Avqustun 11-də
hərbi mükəlləfiyyət haqqında qərar qəbul
olundu, milli orduya səfərbərlik keçirildi.
İyunun 27-də Azərbaycan-türk dili dövlət
dili elan olundu. Dövlət quruculuğu daha da
genişləndirildi.
1918-ci ilin mart ayından etibarən erməni
lərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan
xalqının yaddaşına əbədi həkk olunub.
Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli
mənsubiyyətinə görə məhv edilib, ermənilər
evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yan
dırmışdılar. Azərbaycanlıların soyqırımı
Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda,
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və
digər bölgələrdə xüsusi qəddarlıqlarla həyata
keçirilmişdi. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi
şəkildə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış,
milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv
edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra ölkə rəhbərliyi 1918-ci
ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmiş,
Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu
faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstin
taq Komissiyasının yaradılması haqqında
qərar qəbul etmişdi. Komissiyanın vəzifəsi
Birinci Dünya müharibəsi dövründə bü
tün Cənubi Qafqaz ərazisində türk-müsəl
man əhaliyə qarşı törədilən soyqırım
vəhşiliklərini və onların əmlakının talan
olunması məsələlərini araşdırıb cina
yətkarları məhkəmə məsuliyyətinə cəlb
etməkdən ibarət idi. Hökumətin bu qərarı
ilə, əslində, müstəqil Azərbaycanın milli
təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasının
əsası qoyuldu. 1919 və 1920-ci illərdə mart
ayının 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
tərəfindən ümummilli matəm günü kimi
qeyd edilmişdir. Bu, azərbaycanlılara qarşı
yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq
davam edən torpaqlarımızın işğalı prosesinə

tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi
olmuşdur. Lakin 1920-ci ilin aprelində
bolşeviklərin hakimiyyəti qəsb etməsi
nəticəsində Xalq Cümhuriyyətinin süqutu
bu işləri yarımçıq qoymuş və nəticədə,
Azərbaycan erməni-rus qüvvələrinin dəh
şətli soyqırımının miqyasını dünyaya, bey
nəlxalq aləmə çatdıra bilməmişdir.
1918-ci il sentyabrın 15-dəağır döyüşlərd ən
sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan xalq
könüllü dəstələrinin köməyi ilə Bakını azad
etdi. Şəhər S.Şaumyanm bolşevik-daşnak
rejimindən sonra hakimiyyəti ələ keçirmiş
menşevik-daşnak tör-töküntülərindən "Sentrokaspi diktaturası"ndan tamamilə
təmizləndi. 1918-ci il sentyabrın 17-də
F.Xoyski kabinetinin təşkilindən üç ay
sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö
kuməti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt elan
olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
hakimiyyət dairəsi genişləndi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün
istiqamətlərdə məhsuldar fəaliyyət göstərir,
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın
müxtəlif sahələrində quruculuq işlərini
getdikcə daha da genişləndirirdi. Noyabrın
9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qırmızı rəngli dövlət bayrağı üzərində
aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan
üçrəngli bayraqla əvəz olundu. 1804-1918-ci
illərdə adı Yelizavetpola çevrilmiş Gəncənin
qədim adı özünə qaytarıldı. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə böyük əhə
miyyət verərək demişdir: "Müsəlman
Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin
məhz Azərbaycan torpağında yaranması
xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində —
XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində
milli müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə
yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın
qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları,
ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli
müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli
dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsini
yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin
yaranmasına gətirib çıxarmışdır".
1918-ci il dekabrın 7-də saat 13-də H.Z.Tağıyevin Qızlar məktəbinin binasında (ha
zırda Füzuli adma Əlyazmalar İnstitu
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tunun yerləşdiyi bina) Azərbaycanın ilk
parlamentinin birinci iclasının açılışı oldu.
Bu, bütün müsəlman şərqində o döv
rün ən demokratik prinsipləri əsasında
formalaşdırılmış ilk parlament idi. Qanun
verici orqanın son iclası 1920-ci il aprelin 27də keçirilmişdi. Bu dövrdə Parlamentin cəmi
145 iclası olmuşdu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin par
lamenti öz fəaliyyəti dövründə həyata
keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğunun
formalaşdırılması istiqamətindəki mühüm
addımları ilə, qəbul etdiyi yüksək səviyyəli
qanunvericilik aktları və qərarları ilə Azər
baycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən də
parlament mədəniyyəti tarixində dərin və
zəngin iz qoymuşdur. Azərbaycanda de
mokratik qanunvericilik təcrübəsi 1918ci ildən yaranmışdır. 1918-ci il mayın 28də yaranmış ilk Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin konstitusiyası olmamışdır,
lakin onun fəaliyyətində konstitusiya xarak
teri daşıyan hüquqi aktlar, qərarlar qəbul
edilmiş və Cümhuriyyət bu sənədlərin əsa
sında fəaliyyət göstərmişdir. Artıq 1919cu ilin axırlarına yaxın Parlamentdə 11
müxtəlif partiya fraksiyası və qrupunu cəmi
96 deputat təmsil edirdi. [Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Parlamenti (1918-1920-ci illər)/

Respublikanın birinci ildönümü mü
nasibəti ilə M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: "Türk
mənşəli bütün başqa dövlətlər meydana
gələrkən xüsusən dini əsasa söykənmişdirsə,
Azərbaycan Respublikası türk milli-demo
kratik dövlətçiliyi zəminində milli-mədəni
təyini müqəddəratın müasir özülünə əsaslan
mışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən respublikamız
birinci türk dövlətidir". ["Azərbaycan"
qəzeti, 28 may, 1919-cu il, № 110]. Çox mü
rəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə bax
mayaraq, xalqımızın milli oyanışını əbədi
etməyə çalışan cümhuriyyət hökuməti və
parlamenti elmin, təhsilin, xalq maarifinin
və səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində
saxlayırdı. Ölkənin hər yerində müxtəlif
pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız
məktəbləri, uşaq bağçaları, qısamüddətli
müəllim kursları, kitabxanalar açılır, kənd
yerlərində xəstəxana və feldşer məntəqələri
şəbəkəsi yaradılır, yoluxucu xəstəliklərə qarşı
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mübarizə aparılırdı. Azərbaycan qadınlarma
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə kişilərlə bərabər seçmək və
seçilmək hüququ verilmiş, 1918-20-ci illərdə
Azərbaycanda qadınlara ana dilində təhsil
almağa imkan verən orta ümumtəhsil,
orta ixtisas, ali təhsil müəssisələri şəbəkəsi
yaradılmış, Azərbaycan qadını dövlət ida
rəçiliyinə aktiv cəlb edilmişdi. Müqayisə
üçün demək lazımdır ki, XX əsrdə qadınlara
ilk dəfə seçkilərdə iştirak etmək hüququnun
verilməsi tarixinin təhlili göstərir ki, Azər
baycan dövləti bu sahədə dünyada öncül
lərdən biridir. Belə ki, XX əsrdə qadınlara
seçmək və seçilmək hüququ verən 73 dövlət
arasında Azərbaycan 8-ci yerdə durur, iftixar
etməli haldır ki, bu baxımdan Azərbaycanda
dünyanın inkişaf etmiş ABŞ, Almaniya,
Fransa kimi dövlətlərindən, eləcə də Şərq
ölkələrinin hamısından əvvəl qadınlara seç
mək-seçilmək hüququ verilib [Hüseynova
İradə. Tarix.Zaman.Düşüncələr. I cild. Bakı:
Elm və təhsil, 2016, 512 s., s. 324]. Məsələn,
qadınlar ABŞ-da 1920-ci ildə, Fransada 1944cü ildə, İsveçrədə isə yalnız 1971-ci ildə
səsvermə hüququ qazanmışlar. Azərbaycan
isə Şərqdə qadınlara seçmək və seçilmək
hüququnun verildiyi ilk ölkədir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil
sahəsində həyata keçirdiyi ilk tədbirlərdən
biri hökumətin 1918-ci il 27 iyun tarixli
qərarı ilə Azərbaycan (türk) dilinin dövlət
dili elan edilməsi idi. Azərbaycan hökuməti
ilk günlərdən başlayaraq, milli kadrların
hazırlanmasına, bu sahədə təhsilin tamamilə
yenidən qurulmasına xüsusi əhəmiyyət
verirdi. Nazirliyin təhsil sahəsində həyata
keçirdiyi ilk və ən mühüm tədbirlərdən biri
məktəblərin milliləşdirilməsi oldu.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hö
kuməti gənc millətin müqəddəratı üçün ali
məktəbin əhəmiyyətini yaxşı başa düşürdü.
Maarif Azərbaycan cəmiyyətinin sosial
həyatına ayrılmaz ünsür kimi daxil olmuşdu.
Ali məktəb yaradılması onun iqtisadi və
mədəni inkişafı mənafeyinə uyğun idi. Bu
baxımdan, parlamentin 1919-cu il sentyabrın
1-dəBakıDövlətUniversitetinintəsisolunması
haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Parlament tərəfindən təsdiq
edilən qanun Bakıda dörd fakültədən: şərq
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şöbəli tarix-filologiya fakültəsindən, fizikariyaziyyat, hüquq və tibb fakültələrindən
ibarət dövlət universitetinin təsis edilməsini
nəzərdə tuturdu.
İlk milli universitetin
açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma
xalq, vətən qarşısında çox mühüm tarixi
xidmətlərindən biri idi.
Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi
diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və
parlamenti vaxt itirmədən bu sahədə milli
kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə
xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azərbaycan
parlamenti hökumətin təklifinə əsasən, 100
nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına
təhsil almaq üçün xarici ölkələrə göndərilməsi
barədə qanun qəbul etmişdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parla
mentinin qərarı ilə, 1919-1920-ci tədris
ilində xaricə təhsil almağa göndəriləcək
tələbələrə vəsait ödənilməsi üçün dövlət
büdcəsindən Xalq Maarifi Komissarlığına
7 milyon manat ayrılmışdı. Avropanın ali
məktəblərinə göndəriləcək hər tələbəyə
ayda 400 frank təqaüd və 1000 frank yol
xərci, Rusiya universitetlərinə yola salınacaq
azərbaycanlılara isə hər ay 3 min rubl təqaüd
və 1000 manat yol xərci ayrılması nəzərdə
tutulmuşdu. Xalq Maarifi Nazirliyi tərəfindən
xarici ölkələrə göndəriləcək tələbələrdən 49
nəfərinə Almaniyanın, 27 azərbaycanlıya
Fransanın, 4 nəfərə İtaliyanın, 1 tələbəyə
İngiltərənin, 6 nəfərə isə Türkiyənin müxtəlif
universitet və institutlarında oxuyacaqları ilə
bağlı rəsmi sənəd verilmişdi. Yerdə qalan 13
nəfər isə Rusiyaya göndərilməli idi ki, həmin
dövrdə orada gedən vətəndaş müharibəsi
səbəbindən Azərbaycanın şimal qonşusuna
tələbə göndərmək mümkün olmadı.
1918-ci ilin noyabrında Naxçıvanda ArazTürk Respublikası müvəqqəti müstəqilliyini
elan etdi. Bu respublika bir tərəfdən erməni
iddialarmı dəf etməyə, digər tərəfdən isə
respublikanın bütün əhalisinin həm din,
həm də dil cəhətdən can atdığı Azərbaycanla
birləşməni hazırlamağa cəhd edirdi. ArazTürk Respublikasının əhalisi 1 milyon nəfər,
ərazisi 8,7 min kv.km olmaqla [Naxçıvan
Muxtar Respublikası. Bakı: Elm, 2001, 220
s., s. 33] tərkibinə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları, Sərdarabad,Uluxanlı, Vedibasar, Kəmərli, Mehri və s. bölgələr daxil

idi. Respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhə
ri, hökumətin sədri isə Əmir bəy Nərimanbəyov olmuşdur [Azərbaycan Res
publikasının Dövlət Arxivi, f. 894, siy. 10, iş
178, v. 7]. Araz-Türk Respublikasının silahlı
qüvvələrinin köməyi ilə və yerli əhalinin
fəal müqaviməti nəticəsində Ermənistanın
daşnak hökumətinin Naxçıvanı ilhaq
etmək siyasətinin qarşısı alındı. Araz-Türk
Respublikasının yaradılması ilə türklərin
Naxçıvan diyarı ilə əlaqələri tamam
kəsilmirdi. Türk ordusunun polkovniki Xəlil
bəy Araz-Türk Respublikasında səlahiy
yətli nümayəndəliyin başçısı təyin olun
muşdu. Bundan başqa, türklərin Nax
çıvanda 5 zabit və 300 əsgəri qalırdı. ArazTürk Respublikası qısa müddət fəaliyyət
göstərməsinə (1918 noyabr - 1919 mart)
baxmayaraq "bölgənin azərbaycanlı əha
lisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı
mübarizə üçün birləşdirilməsini, bölgənin
ermənilərə keçməsinə imkan verməməklə
onun toxunulmazlığmı və bununla da
AXC-in ərazi bütövlüyünü təmin etdi"
[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və
xarici siyasətində Naxçıvan/ http://ameanb.
nakhchivan.az/wp-content/uploads/2017/11/
AXC_meqale.pdf].
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Höku
məti ilk günlərdən başlayaraq, bütün ölkə
lərlə dostluq və əməkdaşlığı özünün xarici
siyasətinin başlıca məqsədi elan etmişdi.
Hökumət hələ qalib ölkələr tərəfindən
rəsmən tanınana qədər müstəqil dövlət
kimi öz suveren hüquqlarını həyata keçir
məyə başlamışdı. Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin
İstanbul,
Tehran,
Tiflis,
İrəvan, Kuban və Donda diplomatik nü
mayəndəlikləri, Batum və Ukraynada baş
konsulluqları, Krım və Petrovsk-Portda
konsul agentləri, Bakıda isə Gürcüstan və
Ermənistan Cümhuriyyətlərinin diplomatik
nümayəndəlikləri, İranın baş konsulu, Bel
çika, Hollandiya, Yunanıstan, İsveç və
İsveçrənin konsulları, İngiltərə, ABŞ və
Ukraynanın vitse-konsulları, Litva, Polşa və
Finlandiyanın konsul agentləri fəaliyyət gös
tərirdi. Həmin dövrün mürəkkəb beynəlxalq
siyasi şəraiti, müstəqil dövlətimizə qarşı
xarici təzyiqlərin artması nəticəsində Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə də,
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xalqm təfəkküründə azadlıq, demokratiya
və müstəqil dövlətçilik ideyaları dərin
kök saldı. AXC-nin süqutunu tezləşdirən
mühüm səbəblərdən biri də o zaman ölkədə
daxili sabitliyin, xüsusən də, milli birliyin
olmaması, siyasi partiya və fraksiyaların
bir-birinə
qarşı
barışmaz
mübarizəsi,
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi üçün
zəruri olan tədbirlərin addım-addım həyata
keçirilməsi əvəzinə, hər 5-6 aydan bir yeni
hökumət təşkil edilməsi idi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə xalqm
birlik, bütövlük və müstəqillik arzularına
müvəqqəti son qoyuldu. Yüz minlərlə
soydaşımız repressiya və təqiblərə məruz
qaldı, bir qismi isə siyasi mühacirət edib
bütün dünyaya səpələndi. Müharibələrdə
və repressiya illərində minlərlə övladını
itirən Vətənimizin elmi-mədəni inkişafına,
ictimai-siyasi irəliləyişlərinə vurulan zərbələr
xalqımızın güclü, dövlətimizin qüdrətli
olmasına ciddi maneçiliklər törətmişdir.
Lakin XX yüzilliyin sonunda Azərbaycan
ikinci dəfə müstəqillik qazandı. 1991-ci il 18
oktyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı bəyan etdi ki, Azərbaycan Respublikası
1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28dək mövcud olmuş Azərbaycan Respubli
kasının varisidir. Aktda göstərilir ki,
1918-ci il maym 28-də Azərbaycan Milli
Şurası İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edərək
Azərbaycan xalqının dövlət quruluşunun
çoxəsrlik ənənələrini dirçəltdi. Lakin 1920-ci
il aprelin 27-28-də RSFSR beynəlxalq hüquq
normalarını kobudcasına pozaraq, müharibə
elan etmədən öz silahlı qüvvələrinin hissələ
rini 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.
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edil
məsindən sonra Xalq Cümhuriyyəti tarixi
nin həqiqətlərinin üzə çıxarılmasında, onun
Azərbaycan tarixində yerinin və əhəmiy
yətinin göstərilməsində Heydər Əliyevin
nəinki siyasi xadim kimi, eyni zamanda
böyük tarixçi kimi yüksək xidməti vardır.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik
yubileyi haqqında Prezidentin 1998-ci il
30 yanvar tarixli sərəncamı böyük tarixi
hadisə oldu. Prezident sərəncamının yerinə
yetirilməsinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair sənədlər
və materiallar külliyyatı 7 cilddə hazırlanıb
1998-ci ildə nəşr edildi. Cümhuriyyət tarixinə
dair elmi-tədqiqat işləri aparılmağa başlandı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə
AMEA-nın Tarix İnstitutu tərəfindən 7 cildlik
"Azərbaycan tarixi" nin akademik nəşri işıq
üzü gördü [Hüseynova İradə. Heydər Əliyev
- Müstəqil Azərbaycanda milli-mənəvi
dirçəliş. «Dirçəliş-XXI əsr» jurnalı, № 74-75,
2004, səh. 177-199].
Ümummilli liderimizin müdrik siyasətini
uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev
xalqımızın şanlı tarixinə də lazım olduğu
dəyəri verməkdədir. "Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında"
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16
may 2017-ci il tarixli Sərəncamında göstərilir
ki,
"Mövcudluğunun ilk günlərindən
xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi
prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti bütün ölkə vətəndaşlarına
eyni hüquqlar verərək irqi, milli, dini, sinfi
bərabərsizliyi ortadan qaldırdı. Cümhuriyyət
parlamentinin il yarımlıq fəaliyyəti boyunca
qəbul etdiyi qanunlar milli dövlətin müs
təqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, siyasi
və iqtisadi inkişafa, mədəniyyət və maarif
sahələrində sürətli irəliləyişə imkan verdi.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci
ilin "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli" elan
olunması onun milli-mənəvi dəyərlərimizə,
tariximizə, keçmişimizə və bu günümüzə
verdiyi yüksək dəyərin bariz nümunəsidir.
Əsrin əvvəllərində, 1918-1920-ci illərdə
qurulmuş və cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmiş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli
olaraq, əsrin sonlarında, 1991-ci ildə müstəqil
dövlət kimi tarix səhnəsinə qədəm qoyan
Azərbaycan Respublikası artıq öz tarixinin
üçüncü onilliyinə qədəm qoyub. Ölkəmizdə
milli dövlətçilik günbəgün inkişaf edir və
möhkəmlənir. Biz belə bir dövlətin vətən
daşları olduğumuzdan qürur duyuruq.

