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خمس وتسعون عاما مضت على قيام أول جمهورية ديمقراطية فى المشرق اإلسالمى. 
وقد اكتسب هذا الحدث قيمة تاريخية كبيرة للغاية، حيث أن تشكيل جمهورية ديمقراطية 
فى هذه المنطقة ألول مرة، يُعد انجاز للشعب اآلذرى. إن جمهورية أذربيجان الديمقراطية 
تُعد األولى من نوعها فى تاريخ العالم اإلسالمى، وبتطبيقها خبرة النموذج األوروبى للدول 
إطار  فى  بناؤها  تم  فقد  الديمقراطية،  أذربيجان  جمهورية  إدارة  لشكل  وطبقا  القومية. 
النموذج البرلمانى الكالسيكى للجمهورية، على أساس الشفافية السياسية والتعددية الحزبية. 
الديمقراطية،  الجمهورية  للجمهورية، وبعد مرور عامين سقطت  البقاء طويال  يُقدر  ولم 
كل  خلق  تم  العامين،  خالل  القصيرة-  الفترة  تلك  وعبر  استقالله.  اآلذرى  الشعب  وفقد 
مظاهر الدولة، واعتماد علم دولة أذربيجان، واعتماد الشعار الوطنى ألذربيجان، وتشكيل 
كافة  وصالحيات  وظيفة  بتحديد  البرلمان  وقام  الوزارات.  وتكوين  الحكومية،  الهيئات 

مؤسسات الدولة الحقوقية فى البالد. وشَكل البرلمان الحكومة التى كانت مسئولة أمامه.
اجتماعية وسياسية  تعمل فى ظل أوضاع  الديمقراطية  أذربيجان  وكانت جمهورية 
معقدة عصيبة تشكلت فى داخل البالد وخارج حدودها. وقد تركت التدابير التى اتخذتها 
الحقوق  منح  ضمنها  من  وكان  شعبنا.  تاريخ  فى  كبيرا  أثرا  وجيزة،  فترة  عبر  الدولة 
السياسى  االنتماء  أو  والنوع،  القومية  عن  النظر  بغض  المواطنين  جميع  إلى  المتساوية 
والعقائدى، وتحديد حدود الدولة، واعتماد سمات نظام الدولة األذربيجانية، إعالن اللغة 
أذربيجان  راسخة الستقالل  قاعدة  التدابير  هذه  كل  خلقت  وقد  الرسمية،  الدولة  لغة  األم 
الالحق. كما أن الخطوات التى اتخذتها فى مجال البناء الديمقراطى للدولة، وفى االقتصاد 
والثقافة والتعليم، والبناء العسكرى، قد مثلت االتجاهات الرئيسية التى عكست 23 شهرا 
من عمل جمهورية أذربيجان الديمقراطية. وقد سقطت جمهورية أذربيجان الديمقراطية 
فى أبريل لعام 1920، وأقيمت السلطة السوفيتية فى أذربيجان. وفى انتفاضة شعبنا عام 
أذربيجان  جمهورية  لعمل  الثرية  التقاليد  استلهم  المستقلة،  دولته  على  للحصول   1991
الديمقراطية القصير، وعلى أساس ذلك التراث التاريخى، استطاع إقامة دولة أذربيجان 

المستقلة. 
الدولة  وعلى هذا النحو، فخالل أعوام 1920-1918 ترسخت فى أذربيجان أسس 
الحقوقية، وتم خلق الشروط المواتية إلقامة المجتمع المدنى ذى النطاق الواسع من الحريات 
الديمقراطية والشفافية البرلمانية. ولم ينجح البالشفة فى محو انجازات جمهورية أذربيجان 
الديمقراطية. واضطروا إلى األخذ فى االعتبار بحقيقة أن أذربيجان صارت واقعا على 
األراضى  تقسيم  خطط  لنبذ  مضطرين  البالشفة  كان  ولهذا،  للعالم.  السياسية  الخريطة 
األذربيجانية بين الجمهوريات الجارة، والموافقة على بقاء أذربيجان باعتبارها جمهورية 

اتحادية، ضمن تشكيل جمهوريات االتحاد السوفيتى.
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