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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti—100

Şərqin ilk parlament respublikası
Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti təkcə xalqımızın
tarixində deyil, bütün mü
səlman aləmində ilk de
mokratik respublikadır. Xal
qımızın azadlıq, istiqlaliyyət
və dövlət quruculuğu tari
xində onun rolu əvəzsiz ol
muşdur. Xalqımız öz tarixi
nin ən parlaq və şərəfli sə
hifələrindən biri olan Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti
nin yaranmasının 100-cü il
dönümünü böyük ruh yük
səkliyi ilə və qürur hissi ilə
qeyd edir.
1918-ci il mayın 28-də müsəl
man Şərqində ilk demokratik
respublikanın elan edilməsi xal
qımızın imperiya əsarətindən
qurtulmaq üçün apardığı milli
azadlıq mücadiləsinin qanuna
uyğun nəticəsi, dərin tarixi kök
ləri olan dövlətçilik ənənələrimi
zin bərpası idi. Demokratik res
publika azadlıq və müstəqillik ar
zularının təcəssümü kimi Azər
baycanın dünya birliyində layiqli
yer tutmaq əzmini nümayiş et
dirdi. Cəmi 23 ay yaşamasına
baxmayaraq, bu respublika milli
dövlətçilik sahəsində bir sıra zə
ruri tədbirlər həyata keçirməklə
Azərbaycanı beynəlxalq səviy
yədə tanıtdırmağa nail oldu.
Azərbaycan dilinə dövlət dili sta
tusu verildi, mədəniyyət və təhsil
sahəsində mühüm addımlar atıl
dı. Milli ordu, dövlət təhlükəsizli
yi və ədliyyə orqanlarının yara
dılması, dövlət rəmzlərinin qəbul
edilməsi gənc respublikanın qı
sa müddətdə qazandığı çox bö
yük nailiyyətlər idi. Dövlət struk
turlarında və ictimai həyatın
əsas sahələrində o dövrə məx
sus Avropa standartlarının tətbi
qi Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti rəhbərlərinin yüksək siyasi
səviyyəsindən, demokratik prin
siplərə sadiqliyindən xəbər verir
di. Ölkədə yaşayan müxtəlif mil
lətlərin və milli azlıqların hüquq
larına hörmətlə yanaşılması da
bu dövlətin demokratik mahiyyə
tinin çox mühüm göstəricisi idi.
Müsəlman Şərqində ilk de

mokratik respublika olan Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti ölkə
mizin çoxəsrlik sosial-iqtisadi,
ictimai-siyasi və mədəni inkişafı
nın, xalqımızın milli oyanışı və
dirçəlişi proseslərinin məntiqi
nəticəsi kimi meydana çıxmışdır.
AXC xalqımızın siyasi şüur sə
viyyəsinin, intellektual və mədə
ni potensialının, yüksək istedad
və qabiliyyətinin göstəricisi idi.
1918-ci il mayın 28-də Azərbay
can istiqlaliyyətinin elan edilmə
sində, Xalq Cümhuriyyətinin tə
şəkkül tapmasında və fəaliyyət
göstərməsində AXC-yə rəhbər
lik etmiş şəxslərin—Əlimərdan
bəy Topçubaşovun, Məmməd
Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan
Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin,
Nəsib bəy Yusifbəylinin, Səməd
bəy Mehmandarovun, Əliağa
Şıxlinskinin və başqalarının bö
yük xidmətləri olmuşdur. Bu gör
kəmli dövlət xadimlərinin, vətən
pərvər
ziyalıların,
peşəkar
hərbçilərin adları millətimizin
yaddaşına əbədi həkk olunmuş
dur. Amma belə az ömrünə bax
mayaraq, ötən əsrin əvvəllərin
də Azərbaycanda müstəqil de
mokratik dövlətin yaranması
müsəlman Şərqində respublika
ideyalarının formalaşmasına bö
yük təsir göstərdi və milli dövlət
çilik ənənələrinin yaranmasına
səbəb oldu. Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyətinin qısa
zaman kəsiyində həyata keçirdi
yi tədbirlər xalqımızın tarixində
dərin iz buraxmışdır. Milliyyətin
dən, siyasi mənsubiyyətindən
və dini etiqadından asılı olmaya
raq, bütün vətəndaşlara bərabər
hüquq verilməsi, dövlət sənədlə
rinin müəyyən edilməsi, dövlət
çilik atributlarının qəbulu, ana di
limizin dövlət dili elan olunması,
bununla yanaşı, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və
hərbi quruculuq sahələrində atıl
mış addımlar Azərbaycanın gə
ləcək müstəqilliyi üçün möhkəm
zəmin yaratmışdır.
Ulu öndərimiz, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının

tarixi kökləri barədə danışarkən
demişdir: “Müsəlman Şərqində
ilk demokratik respublikanın
məhz Azərbaycan torpağında
yaranması onunla bağlı idi ki,
həmin dövrdə — XIX əsrin so
nu, XX əsrin əvvəllərində xal
qımız milli azadlıq və müstə
qillik arzusu, ümidi ilə yaşayır
dı. Həmin illərdə vətənin mütə
rəqqi fikirli övladları, ziyalılar
xalq kütlələrini milli özünüdərkə, dirçəlişə, azadlığa və müs
təqilliyə çağırır, milli azadlıq
hərəkatı ideyasını yayır və
möhkəmləndirirlər ki, bu da
məntiqi olaraq Azərbaycan
Demokratik Respublikasının
yaranmasına gətirib çıxardı”.
Xalqımız bir daha hürriyyət və
azadlıq eşqini XX əsrin sonun
da, yəni 1991-ci il oktyabrın 18də ikinci dəfə öz dövlət müstəqil
liyini dünyaya elan etdi. Lakin bu
dəfə də böyük qurban və itkilər
hesabına əldə olunan müstəqilli
yimizin itirilməsi təhlükəsi yaran
dı, yenə də daxili başıpozuqluq,
xarici müdaxilə, bədnam qonşu
larımızın işğalçılıq siyasəti res
publikamızı çətin vəziyyətə sal
dı. Respublikamızın bütün əra
zisində xaos, anarxiya tüğyan
edirdi. 1993-cü ilin həyəcanlı
iyun günlərində Azərbaycan ye
nidən öz müstəqilliyini itirmək,
parçalanmaq təhlükəsi ilə üzüzə dayanmışdı. Əgər həmin
vaxt ümummilli liderimiz, mahir
siyasətçi Heydər Əliyev haki
miyyətə qayıtmasaydı, bu qaçıl
maz olacaqdı. Məhz bu böyük
şəxsiyyət təhlükələri bir-birinin
ardınca dəf edərək dövlət müs
təqilliyimizin qorunub saxlanıl
ması, möhkəmləndirilməsi üçün
misilsiz işlər gördü.
Ulu öndərimizin yenidən haki
miyyətə qayıdışı Azərbaycan iq
tisadiyyatının dirçəlməsinə, sə
naye müəssisələrinin bərpasına,
yeni istehsalat sahələrinin for
malaşmasına, özəl sektorun in
kişafına güclü təkan verdi. Ölkə
mizdə ictimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olması və həyata keçi
rilən islahatlar xarici investorla

rın respublikamızda fəaliyyət
göstərmələrinə də əlverişli şəra
it yaratdı. İmzalanan neft müqa
vilələri, reallaşan iqtisadi proq
ramlar hesabına Azərbaycan qı
sa zamanda tərəqqi etdi, güc
ləndi.
Müstəqillikdən sonra xalqımı
zın əldə etdiyi böyük nailiyyətlər
dən biri də 1995-ci ildə referen
dum yolu ilə qəbul olunan ilk Mil
li Konstitusiyamızdır. Müstəqil
dövlətin həyatında Konstitusiya
nın oynadığı rolu yüksək qiymət
ləndirən Heydər Əliyev səlahiy
yətli tərkibdə Konstitusiya Ko
missiyası yaratdı və layihə ulu
öndərin rəhbərliyi ilə geniş icti
maiyyətin müzakirəsinə verildi.
12 noyabr 1995-ci ildə Azərbay
canda çoxpartiyalı əsaslarla par
lament seçkiləri keçirildi və eyni
vaxtda referendum yolu ilə müs
təqil Azərbaycanın Əsas Qanu
nu— Konstitusiyası qəbul olun
du. Əsas qanunda Azərbaycan
dövlətinin müstəqilliyinin, suve
renliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunması, Konstitusiya çərçi
vəsində demokratik quruluşa tə
minat verilməsi, vətəndaş cə
miyyətinin qurulması, xalqın ira
dəsinin ifadəsi kimi qanunların
əliliyini təmin edən dünyəvi-hü
quqi dövlətin bərqərar olması öz
əksini tapmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əli
yevin rəhbərliyi altında yeni dün
ya düzənində aparıcı güc mər
kəzləri arasında gedən mübari
zənin mahiyyətinə uyğun xarici
siyasət yürüdən müstəqil Azər
baycan Cənubi Qafqazın aparıcı
dövlətinə çevrilmiş və ölkəmizin
regionda gerçəkləşdirilən bütün
transmilli layihələrdə iştirakı tə
min olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev “Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illik yubileyi haqqında” 16
may 2017-ci ildə sərəncam im
zalamışdır. Ölkə başçısının sə
rəncamında cümhuriyyətin fəa
liyyətinə yüksək dəyər verilir:
“Azərbaycanın ilk parlamenti
və hökuməti, dövlət aparatı
təşkil edildi, ölkənin sərhədlə-

ri müəyyənləşdirildi, bayrağı,
himni və gerbi yaradıldı, ana
dili dövlət dili elan edildi, döv
lət quruculuğu sahəsində cid
di tədbirlər həyata keçirildi.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və
milli təhlükəsizliyi təmin edil
di, qısa müddətdə yüksək dö
yüş qabiliyyətli hərbi hissələr
yaradıldı; milli tələblərə və de
mokratik prinsiplərə uyğun
Dövlət orqanları quruldu, ma
arifin və mədəniyyətin inkişa
fına xüsusi diqqət verildi.
Azərbaycanın ilk universiteti
təsis olundu, təhsil milliləşdi
rildi, xalqın sonrakı illərdə mə
dəni yüksəlişi üçün zəmin ha
zırlayan, ictimai fikir tarixi ba
xımından müstəsna əhəmiy
yətli işlər görüldü”.
Xalqımız öz tarixinin ən par
laq və şərəfli səhifələrindən biri
olan Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin 100-cü ildönümünü
böyük ruh yüksəkliyi və qürur
hissi ilə qeyd edir. Bu gün ölkə
miz Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz si
yasi nüfuzunu və iqtisadi qüdrə
tini daha da artırır. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin siyasi va
risi olan müstəqil Azərbaycan
dövləti öz istiqlaliyyətini nəinki
qoruyub saxlayıb, həm də onu
daha da möhkəmləndirib və
dünyanın ən önəmli ölkələrindən
birinə çevirib.
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