
 � 2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi 
haqqında dövlət başçımızın sərəncamı hər bir 
soydaşımızda qürur hissi yaradıb. 100 il əvvəl –1918-ci 
il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz 
hadisənin baş verdiyi hər birimizə yaxşı məlumdur. 
Həmin gün müsəlman Şərqində ilk parlamentli 
respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
qurulmuşdur. Cəmi 23 ay yaşamasına və çox 
mürəkkəb, gərgin şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə 
baxmayaraq, xalqımızın milli oyanışını əbədi etməyə 
çalışan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət 
quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində 
silinməz izlər qoymuş, hər bir azərbaycanlının 
qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə 
respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin 
hazırlamışdır. 

Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında” 2017-ci il 16 
may tarixli sərəncamına əsasən, 
ölkəmizin bütün bölgələrində, o 
cümlədən ölkə xaricində silsilə 
tədbirlər keçirilir. Bayrağımızın, 
himnimizin, gerbimizin yaran-
dığı, müstəqilliyimizin elan 
olunduğu tarixi günü sevinclə və 
qürur hissi ilə qeyd edirik. Dövlət 
başçısının bu qərarı xalqımı-
zın keçmişinə, tarixinə, milli 
dəyərlərimizə dərin hörmətdən 
qaynaqlanır və dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsinə, 
cəmiyyətdə həmrəyliyin, 
azərbaycançılıq məfkurəsinin 
güclənməsinə xidmət edir. Belə 
müsbət nümunələr gənc nəslin 
hərbi vətənpərvərlik ruhunda 
yetişməsində müstəsna əhəmiyyət 
kəsb edir, onlarda xalqımızın 
şərəfli keçmişinə görə qürur 
hissi aşılayır, Vətənə bağlılığı, 
məhəbbət hissini daha da artırır.

Tarix XX əsrin əvvəllərində 
xalqımız üçün misilsiz bir hədiyyə 
bəxş etdi və bu, Azərbaycan 
tarixində dərin izlər buraxdı. 
1918-ci ilin birinci yarısında 
baş vermiş tarixi hadisələrdən 
biri faciə, insanlıq əleyhinə 
cinayət, soyqırımı idisə, digəri 
qürur, iftixar tariximiz idi. Belə 
ki, 1918-ci ildə Azərbaycan 
xalqı həm mart soyqırımına 
məruz qalıb, həm də Şərqdə 
ilk demokratik respublika olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 
yaradıb. Həmin il mayın 28-də 
Tiflis şəhərində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradıldığı elan 
olundu. 

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti 1918-ci il ma-
yın 28-dən 1920-ci il aprelin 
28-dək olan müddətdə – cəmi 
23 ay mövcud olmuşdur. Lakin, 
bu müddətdə çox işlər görüldü. 
Hər şeydən əvvəl, xalqımız öz 
milli dövlətçiliyinə qovuşdu 
və istiqlalın, müstəqilliyin nə 
demək olduğunu gördü, onun 
mahiyyətini, vacibliyini dərk 
etdi. Bu dövlətin yaradıcıları olan 
M.Ə.Rəsulzadə, F.X.Xoyski, 
N. Yusifbəyli, Ə.Topçubaşov, 
H.Ağayev və başqa vətənpərvər 
istiqlalçılar həyatlarını riskə 
ataraq, gecəni gündüzə qatıb, 
milli dövlətçiliyimizin əsaslarını 

qoydular. O dövrdə Azərbaycan 
Milli Şurasının qəbul etdiyi 
"İstiqlal Bəyannaməsi" yeni 
yaranmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin daxili və xarici 
siyasətinin başlıca prinsiplərini 
bütün dünyaya bəyan etdi. 
Bəyannamədə elan edilmiş 
prinsiplər – Azərbaycan xalqının 
öz müqəddəratını təyin etmək, 
insanların hüquq bərabərliyinə 
hörmət, bütün xarici dövlətlərlə, 
habelə qonşu xalqlarla dinclik və 
əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, 
bir-birinin suverenliyinə hörmətlə 
yanaşmaq prinsipləri AXC-nin 
beynəlxalq nüfuzunu artırdı. 
Bununla yanaşı, Azərbaycan 
dövlətçiliyi üçün vacib olan bir 
sıra məsələlər həll edildi, siyasi 
və sosial sahədə zəruri islahatlar 
həyata keçirildi. 

Cümhuriyyət nəinki ölkə 
daxilində bir çox mühüm işlər 
həyata keçirmiş, hətta beynəlxalq 
aləmdə də tanınmaq, ölkənin 
siyasi maraqlarını müdafiə etmək 
üçün ciddi addımlar atdı. Məhz 
bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti 20-dən çox 
dövlət tərəfindən de-fakto tanındı 
və bu ölkələrin Bakıda konsulluq 
və nümayəndəlikləri açıldı.

AXC müsəlman Şərqində 
Avropa tipli idarəetmə 
prinsiplərinə keçən ilk dövlət 
oldu və bu prosesdə hətta Türkiyə 
Cümhuriyyətini bir neçə il 
qabaqladı. Şərqin ilk demok-
ratik dövləti olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətində ədliyyə 
fəaliyyətinə xüsusi əhəmiyyət 
verildi. Dövlətimizin yarandığı 
gün – 1918-ci il may ayının 28-də 
Ədliyyə Nazirliyi təsis edildi. 
Ədliyyə Nazirliyi 100 illik tarixi 
dövr ərzində zəngin, keşməkeşli 
bir yol keçərək, müasir inkişaf 
mərhələsinə çatıb və dövlətin 
hüquq siyasətini həyata keçirən 
bir orqana çevrilib.

Azərbaycanda ədliyyə 
sisteminin xalqımızın müstəqillik 
uğrunda mübarizəsini, onun 
şanlı keçmişini əks etdirən zəngin 
tarixi vardır. Təsadüfi deyildir 
ki, ölkənin ədliyyə tarixinin ən 
şərəfli anları AXC-nin yaranması 
ilə başlanır. Nazirlik öz işinə ilk 
növbədə ədliyyə strukturları-
nın, məhkəmələrin və istintaq 
sahələrinin bərpası ilə başlayır, 
gərgin fəaliyyət nəticəsində 

məhkəmə aparatları tədricən 
bərpa edilir, binalar qaydaya 
salınır və çətinliklə də olsa, hüquq 
ədəbiyyatı kitabxanası yaradılaraq 
6 aylıq hüquq kursları təşkil edilir. 

Azərbaycan Demokratik 
Respublikası 1920-ci il apre-
lin 28-də süqut etdikdən sonra 
Ədliyyə Nazirliyi ləğv edilir və 
yerinə Xalq Ədliyyə Komissarlığı 
yaradılaraq, onun səlahiyyətlərinə 
qanunvericilik layihələrinin 
hazırlanması, məhkəmə işçilərinin 
seçilməsi, təlimatlandırılması və 
onlara inzibati rəhbərlik edilməsi, 
qanunçuluğa ali nəzarət və 
istintaqın aparılması daxil edilir. 
1959-cu ildə Ədliyyə Komis-
sarlığının fəaliyyəti yenidən 
dayandırılır və onun səlahiyyətləri 
ayrı-ayrı dövlət orqanları arasında 
bölüşdürülür.

Ədliyyə Nazirliyinin yenidən 
yaradılması görkəmli dövlət 
xadimi, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi dövrə təsadüf edir. Belə 
ki, 27 oktyabr 1970-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis 
edildi və bununla da Azərbaycanın 
ədliyyə tarixində yeni mərhələ 
başlandı. Ədliyyə Nazirliyi sabit 
fəaliyyət göstərərək, məhkəmə 
orqanlarına təşkilati rəhbərliyi 
həyata keçirmək, əhaliyə hüquqi 
yardımı yaxşılaşdırmaq, notariat 
fəaliyyətinin və məhkəmə eks-
pertizalarının aparılmasını təmin 
etmək, ümumiyyətlə, ədliyyə işi 
təkmilləşdirilərək onun gələcək 
inkişafı üçün zəmin yarandı.

Azərbaycan yenidən dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən və 
Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə 
qayıtdıqdan sonra ədliyyə or-
qanlarının işinin müasir tələblər 
səviyyəsinə qaldırılması üçün 
əsaslı tədbirlər həyata keçirildi. 
Ədliyyə işçilərində və hakimlərdə 
mənəvi stimul yaradılması 
məqsədilə onların peşə bayramı 
gününün müəyyən edilməsinə 
təşəbbüs göstərilərək 22 noyabr – 
1918-ci ildə Azərbaycan Demokra-
tik Respublikası Ədliyyə Nazirliyi-
nin Əsasnaməsinin təsdiq edildiyi 
günün ədliyyə işçilərinin peşə 
bayramı günü kimi təsis edilməsi 
üçün dövlət başçısına müraciət 
olundu. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 11 noyabr 2000-ci il tarix-
li sərəncamı ilə 22 noyabr ədliyyə 
işçilərinin peşə bayramı günü kimi 
müəyyən edildi.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti təcavüzə məruz 
qaldığı üçün qarşıya qoyduğu 
məqsədlərə tam müvəffəq ola 
bilmədən süquta uğrasa da, 
onun şüurlarda bərqərar etdiyi 
müstəqillik ideyası unudulmadı. 
Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində 
milli dövlətçilik atributlarının bir 
çoxunu qoruyub saxlaya bildi.

 XX əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərində Azərbaycan 
keçmiş SSRİ-nin dağılması 
nəticəsində yaranmış tarixi 
şansdan bəhrələnərək, yenidən öz 
müstəqilliyinə qovuşdu. Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin res-
publikada uğurla gerçəkləşdirdiyi 
siyasət xalqımızın tarixi-mədəni 
yaddaşını özünə qaytararaq, 
milli mənlik şüurunu inkişaf 
etdirdi, azərbaycançılıq məfkurəsi 

işığında müstəqillik arzularının 
güclənməsi və yaxın gələcəkdə 
yenidən həqiqətə çevrilməsinə 
zəmin yaratdı. Vətənpərvər oğul 
və qızlarımızın qanı bahasına 
qazanılmış müstəqilliyimiz 
ilk illər respublikaya rəhbərlik 
edənlərin dövlət idarəçiliyindəki 
naşılığı nəticəsində addım-addım 
uçuruma yaxınlaşırdı. Ölkədə baş 
alıb gedən xaos, anarxiya, qeyri-
qanuni silahlı qruplaşmaların 
hegemonluğu vəziyyəti getdikcə 
ağırlaşdırır, qarşıdurma, silahlı 
toqquşmaya gətirib çıxarırdı. 
Yenicə bərpa olunmuş dövlət 
müstəqilliyimiz məhv olmaq 
ərəfəsində idi. 

1993-cü ilin yayında 
xalqın təkidi ilə respublika-
nın siyasi rəhbərliyinə gələn 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi 
və dövlət idarəçiliyindəki 
zəngin təcrübəsi, polad iradəsi 
xalqı bu bəladan xilas etdi. 
Ümummilli lider Azərbaycan 
Respublikasının Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin vari-
si olduğunu bildirdi və Xalq 
Cümhuriyyəti dövrü tarixinin 
araşdırılmasına ciddi diqqət 
yetirdi. Ulu öndər o vaxt bəyan 
etdi ki, müstəqil Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisidir. Tarixi 
şəxsiyyətin cümhuriyyət ideyaları-
nın yaşamasına və təbliğinə böyük 
önəm verməsinin nəticəsidir ki, 
həmin vaxtdan başlayaraq, hər il 
respublikamızda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranma tarixi 
təntənə ilə qeyd olunur.

Ulu öndərin siyasi kur-

sunu layiqincə davam etdirən 
Prezident İlham Əliyev Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 
100 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı 
müvafiq sərəncamında qeyd edilir 
ki, qədim və zəngin dövlətçilik 
ənənələrinə malik Azərbaycan 
xalqı keçmişinin müəyyən 
dövrlərində tarixin hökmü ilə 
böyük imperiyalar tərkibinə qatıl-
maq məcburiyyətində qalmışdır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
məhz dünyanın siyasi nizamının 
yenidən qurulduğu bir vaxtda, 
XIX əsrin axırları və XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın 
yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş 
mərhələsinin məntiqi yekunu kimi 
meydana çıxmışdır.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti daim sülhsevər 
siyasət apararaq bütün dövlətlərlə 
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri 
yaratmağa və bir-birinin hüquq-
larına hörmət prinsipləri əsasında 
münasibətlər qurmağa cəhd 
göstərirdi. Biz bu ənənənin dava-
mını bu gün də görürük.

Ulu öndərin qurduğu müstəqil 
dövlət indi onun davamçısı Pre-
zident İlham Əliyevin yürütdüyü 
məntiqli siyasət nəticəsində 
dünyada tanınan və inkişaf edən 
ölkələr sırasında layiqli yer tutur. 

Bu, faktdır ki, bu gün 
Azərbaycan dünyanın sayılıb-
seçilən, söz sahibi olan 

dövlətlərindəndir. Uğurla həyata 
keçirilən siyasi kursun bəhrəsi 
özünü açıq şəkildə büruzə verir. 
Ölkəmizin iqtisadi potensialı, 
beynəlxalq nüfuzu getdikcə artır. 
Bu gün müstəqil Azərbaycan 
bütün dünyada milli mənafeyə 
əsaslanan qətiyyətli siyasət həyata 
keçirən ləyaqətli ölkə kimi tanınır.

Yüz il əvvəl baş vermiş 
hadisələr bir daha təsdiqləyir 
ki, biz öz Vətənimizə, mil-
li dövlətçiliyimizə bağlı olan 
bir xalqıq. Bu gün Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən siyasət xalqın 
mənafeyinə xidmət etdiyi kimi, 
xalq da bu siyasətə güclü dəstək 
nümayiş etdirir. Bu il aprelin 11- 
də keçirilən prezident seçkiləri 
bunu bir daha təsdiqlədi. 

Respublikamızın bu-
günkü müsbət reallıqları, 
dünya birliyinə sürətli inteq-
rasiyası, mövqeyinin getdikcə 
möhkəmlənməsi Azərbaycanın 
müstəqilliyinin əbədi və daimi 
olacağını deməyə əsas verir. Bu 
gün dünya birliyi tərəfindən də 
də etiraf olunan ölkəmizdəki 
sabitlik, “iqtidar-xalq” həmrəyliyi 
bunun bariz ifadəsidir. Şübhə 
yoxdur ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd 
edən xalqımız öz ənənələrini yaşa-
daraq, gələcəyə doğru daha inamlı 
addımlar atacaq. 

Rəna DADAŞOVA, 
Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri 
36 saylı notariat kontorunun 

notariusu

Yüz il əvvəl müsəlman Şərqində 
PARLAYAN GÜNƏŞ

Azərbaycan Avropa 
İttifaqından nə gözləyir?

 � Bu günlərdə Avropa mətbuatının geniş xəbər şəbəkələrindən biri olan Euractiv 
saytının müxbiri Bencamin Foks Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı –Azərbaycan 
Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir Feyziyevdən müsahibə alıb. 
London Euractiv xəbərlər şəbəkəsində dərc olunmuş həmin söhbətin tərcüməsini 
oxucularımıza təqdim edirik. 

– 2015-2016-cı illərdə 
Avropa İttifaqı–Azərbaycan 
əlaqələri xüsusilə mürəkkəb 
idi. Amma bu gün sizin 
Parlament Əməkdaşlıq 
Komitəsi və onun 
həmsədri Səccad Kərimlə 
münasibətlərinizin isti ol-
duğu görünür. Belə demək 
olarmı ki, Aİ-Azərbaycan 
əlaqələri tamamilə bərpa 
olunub və əgər belədirsə, bu 
necə mümkün oldu?

– Doğrudan da, bizim 
münasibətlərimiz 2014-2016-cı illərdə ən çətin 
dövrünü yaşayıb. Lakin biz dialoq yolu ilə bu 
çətin sınaqdan keçə bildik. Bu gün əminliklə 
deyə bilərik ki, parlamentlər səviyyəsində Aİ--
Azərbaycan əlaqələri, həqiqətən, qənaətbəxşdir 
və münasibətlərimiz tam bərpa olunub. Apardı-
ğımız açıq və səmimi fikir mübadiləsi qısa bir 
zamanda bu problemin aradan qalxmasına gətirib 
çıxardı. O zaman münasibətlərin gərginləşməsinə 
əsas səbəb Azərbaycandakı siyasi vəziyyətin 
Avropa Parlamentində yanlış şərh olunması idi. 
Mən dialoq mühitinin bərpa olunması və Milli 
Məclislə Avropa Parlamenti arasında əlaqələrin 
sonrakı inkişafı üçün Avropa Parlamentindən 
olan həmkarlarıma o zaman göstərdikləri səmimi, 
konstruktiv və praqmatik yanaşmaya görə bir 
daha minnətdarlığımı bildirirəm.

– Budəfəki iclaslarınız necə keçdi və 
ümumiyyətlə, yeni tərəfdaşlıq müqaviləsi üzrə 
aparılan danışıqlar kontekstində Parlament 
Əməkdaşlıq Komitəsinin rolu nədən ibarətdir?

– Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi bi-
zim üçün Aİ ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli 
parlamentlərarası əlaqələri müzakirə etmək 
və eləcə də hökumətlərarası əməkdaşlığın 
səviyyəsini dəyərləndirmək baxımından yeganə 
ikitərəfli formatdır. Bir qayda olaraq, hər iki 
tərəfdən icra strukturlarının təmsilçiləri bi-
zim iclaslara dəvət olunurlar. Xüsusilə, hər iki 
tərəfdən Aİ və Azərbaycan arasında yeni hərtərəfli 
əməkdaşlıq müqaviləsi üzrə danışıqları aparan 
hökumət nümayəndələri Parlament Əməkdaşlıq 
Komitəsinin bütün iclaslarında iştirak edir və 
danışıqların gedişi barədə bizi məlumatlandırırlar. 

– Yeri gəlmişkən, yeni ikitərəfli Avropa İttifa-
qı–Azərbaycan müqaviləsi üzrə danışıqlar necə 
gedir? Razılıq əldə edilməsi üçün hər hansı vaxt 
çərçivəsi müəyyən edilibmi?

– Avropa İttifaqı – Azərbaycan arasında yeni 
ikitərəfli müqavilə gələcək əməkdaşlığımızın 
bütün sferalarını, o cümlədən, ticarət və investi-
siyaları, insan haqları və qanunun aliliyini, təhsil, 
ətraf mühit, enerji və nəqliyyat məsələləri də 
daxil olmaqla, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 
əməkdaşlığın bütün aspektlərini özündə ehti-
va etməlidir. Danışıqların aparılması və bütün 
razılıqların əldə olunması üçün heç bir vaxt 
məhdudiyyəti yoxdur, amma onu deyə bilərəm 
ki, danışıq tərəfləri prosesi sürətləndirmək üçün 
əllərindən gələni edirlər. Biz inanırıq ki, bu ilin 
sonunadək hökumətlərimiz bütün danışıqları ye-
kunlaşdıra biləcək və yeni müqavilə 2019-cu ilin 
birinci yarısında imzalanmağa hazır olacaq.

– Azərbaycan Avropa İttifaqına nə vəd edə 
bilər və ya əksinə, bu qurum ölkənizə nə verə 
bilər? 

– Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatı-
nın 80 faizinə sahib olmaqla, regionun ən böyük 
ölkəsidir. Bura Tarixi İpək Yolu üzərində yerləşən 
və Qərblə Şərqi bir-birinə bağlayan geostrateji 
bir məkandır. Sonuncu 3 onillikdə Azərbaycan 
regional və kontinental əməkdaşlığı asanlaşdı-

ran nəhəng infrastruktur 
layihələri həyata keçirib. 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 
kəməri, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəməri, 
Qərb-Şərq və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizləri və 
nəhayət, “Cənub” qaz 
dəhlizi qitənin ən böyük iq-
tisadi layihələridir ki, bütün 
bunların da təşəbbüskarı və 
icraçısı Azərbaycandır. 

“Cənub” qaz dəhlizi 
Avropa İttifaqı üçün 
Xəzər dənizi hövzəsinin 

və Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji resurslarını 
Avropa bazarına gətirmək və Avropa İttifaqı 
enerji təchizatını şaxələndirmək üçün yeganə 
alternativ mənbədir. Bütün bu layihələr qitənin 
bütün ölkələri arasında çoxtərəfli əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsinə xidmət edir və əminəm ki, 
Aİ da bunda maraqlı olmalıdır. Azərbaycan da öz 
növbəsində ən böyük ticarət tərəfdaşı və müasir 
elmi-texnoloji yeniliklərin təminatçısı kimi Avro-
pa İttifaqı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır.

– Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
Azərbaycanın Avropa İttifaqından gözləntiləri 
nədir?

– Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionun 
iki müstəqil və suveren dövlətinin təhrik və 
cəlb olunduqları uzun müddət davam edən 
bir münaqişədir. Münaqişənin yaradılmasına 
səbəb bu ölkələri Avropa ailəsinə inteqrasiya 
proseslərindən kənarda saxlamaq və buna imkan 
verməməkdir. Bu münaqişə, bütövlükdə regionu 
inkişafdan və müstəqil siyasət yeritmək imkanla-
rından məhrum edir. 

Qitənin ən böyük siyasi güc mərkəzi kimi 
Aİ münaqişənin sülh yolu ilə həllinə öz töhfəsini 
verməlidir. Azərbaycan Aİ-dən hadisələrə 
ədalətli, şəffaf və vicdanlı münasibət sərgiləməklə 
münaqişənin beynəlxalq norma və prinsiplərə uy-
ğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
həllinə dəstək verməsini gözləyir.

– Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələri üçün 
əsas risklər nədən ibarətdir? Regionda qeyri-sa-
bitlik, o cümlədən Rusiyanın rolu?

– Cənubi Qafqaz Avropanın bütün qitədə 
sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması 
baxımından çox vacib geostrateji bölgəsidir. 
Sovetlər dönəmində bu bölgə Avropa və Asiyanı 
bir-birindən ayırmaq üçün istifadə olunurdu. Öz 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan 
sivil dünyaya inteqrasiya olunmaq və Avropa ilə 
Asiya arasında birləşdirici körpü olmaq yolunu 
seçdi. Lakin regionda müstəqil siyasət yeritməyin 
hələ də o qədər asan olmadığı üzə çıxdı. Nəticədə, 
biz ədalətsiz bir müharibəyə cəlb olunduq və 
müvəqqəti olaraq torpaqlarımızın 20 faizini 
itirdik.

SSRİ-nin varisi kimi Rusiyanın regionda 
təsiri hələ də böyükdür. Azərbaycan, Gürcüs-
tan, Moldova və Ukrayna kimi keçmiş sovet 
ölkələrinin hər biri eyni ssenari üzrə oxşar 
problemlə üzləşib. Ancaq mən inanıram ki, 
qloballaşma qarşısıalınmaz bir prosesdir və heç 
bir qüvvə xalqları əmin-aman və xoşbəxt gələcək 
uğrunda öz səylərindən döndərə bilməz. Mən 
əminəm ki, beynəlxalq birliklə sıx əməkdaşlıqda 
biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və 
bütün regionun sülh şəraitində inkişafını təmin 
edəcəyik. Bu isə bütövlükdə Avropada sabitliyə 
və təhlükəsizliyə xidmət edəcək.

– Təşəkkür edirəm.

Bencamin FOKS, 
Euractiv saytının müxbiri

“Cümhuriyyət” zalının açılışı olacaq
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında imzaladığı 
sərəncama və 2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan 
etməsinə əsasən, Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Türkiyə Respublikasının 
Azərbaycandakı səfirliyi ilə birlikdə mayın 24-də tədbir – sərgi keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

2018-ci il mayın 28-də 
müsəlman Şərqində ilk 
parlamentli respublika-
nın – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranması-
nın 100 illik yubileyi tamam 
olur.

Qədim və zəngin 
dövlətçilik ənənələrinə malik 
Azərbaycan xalqı keçmişi-
nin müəyyən dövrlərində 
tarixin hökmü ilə böyük 
imperiyaların tərkibinə 
qatılmaq məcburiyyətində 
qalmışdır. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti məhz dünya-
nın siyasi nizamının yenidən 
qurulduğu bir vaxtda, XIX əsrin axırları və 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yaşa-
dığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin 
məntiqi yekunu kimi meydana çıxmışdır.

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın 
müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal 
bəyannaməsi qəbul edildi. Yeni qurulan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə 
götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə 
yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti 
və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, 

ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayra-
ğı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət 
dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində 
ciddi tədbirlər həyata keçirildi. Ölkənin 
ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi 
təmin edildi, qısa müddətdə yüksək döyüş 
qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli 
tələblərə və demokratik prinsiplərə uy-
ğun dövlət orqanları quruldu, maarifin 
və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət 
yetirildi.

Tədbirdə Azərbaycan İstiqlal Muzeyi-
nin yeni qurulmuş “Cümhuriyyət” zalının 
açılışı və Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyi və Yunus Əmrə İnstitutu 
Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzinin 
birgə hazırladığı “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin”, “Qafqaz – İslam 

Ordusunun” 100 illiyi ilə 
əlaqədar sərginin açılışı, 40 
ədəd fotoşəkilin nümayiş 
etdirilməsi planlaşdırılır.

Tədbirdə azərbaycanlı 
rəssam E lşən Hacıyevin 
muzeyə bağışladığı “Həsrət 
üzəngilərinə elegiya” triptixi 
təqdim olunacaq.

Yeni qurulmuş zal-
da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 
fəaliyyətindən bəhs edən 
70 ədəd fotoşəkil , sənədli 
materiallar və üçrəngli 
bayrağın ideya müəllifi Əli 
bəy Hüseynzadənin muzeyə 
hədiyyə olunmuş şəxsi 

əşyaları nümayiş etdiriləcək.
Tədbirdə Türkiyənin Azərbaycandakı 

səfiri Erkan Özoral, Yunus Əmrə İnsti-
tutu Bakı Türk Mədəniyyət Mərkəzinin 
nümayəndələri və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin tədqiqatçıları iştirak 
edəcəklər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

KALİFORNİYA QUBERNATORU: 
Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən və 

çağdaşlaşan dövlətlərindən birinə çevrilib
Qubernator Edmund Braun 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi ilə bağlı təbrik bəyannaməsi imzalayıb

 � ABŞ-ın Kaliforniya 
ştatının qubernatoru Edmund Braun 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi ilə bağlı təbrik bəyannaməsi 
imzalayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a 
Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş 
konsulluğundan məlumat verilib.

Baş konsulluğa ünvanlanmış 
bəyannamədə qubernator qeyd edir: “Kali-
forniya ştatı adından müsəlman dünyasında 
ilk dünyəvi və demokratik respublika olan 
və ilk dəfə qadınlara səsvermə hüququ 
verən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi münasibətilə Azərbaycanı təbrik 
etməkdən şərəf duyuram”.

E.Braun sənəddə Azərbaycanın 
qədim tarixə malik tolerantlıq ənənələrini, 
ölkəmizdə müsəlmanlar, xristianlar və 
yəhudilər arasında dinlərarası harmoniyanı 
və onların sülh şəraitində birgəyaşayışını 
yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayır. Qu-
bernator on minlərlə azərbaycanlının bu gün 
Kaliforniyada yaşayaraq, bu ştatın inkişa-
fına və multikulturalizminə öz töhfələrini 

verdiyini diqqətə çatdırır. O, həmçinin 1991-
ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra onu gücləndirdiyini, dünya-
nın ən sürətlə inkişaf edən və çağdaşlaşan 
dövlətlərindən birinə çevrildiyini qeyd edir.

Sonda qubernator Azərbaycan xalqını 
bir daha bu tarixi gün münasibətilə təbrik 
edərək, Azərbaycana bundan sonra da uğur-
lar arzu edir. 

Qeyd edək ki, 39 milyon əhalisi olan 
Kaliforniya ştatı əhalisi və iqtisadi gücünə 
görə ABŞ-ın ən böyük ştatıdır. 2,7 trilyon 
dollarlıq ümumi daxili məhsula malik bu 
ştat ötən ay Böyük Britaniyanı qabaqlayaraq 
dünyanın ən güclü 5-ci iqtisadiyyatı olub. 
Bir milyonadək erməninin yaşadığı Kali-
forniya dünyada ermənilərin ən sıx yaşadığı 
məkanlardandır.
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