Az Azerbajdzsáni Köztársaság 100. évfordulója
100 Years of the Republic of Azerbaijan
Őexc. dr. Vilayat Guliyev, az Azerbajdzsáni Köztársaság magyarországi nagykövete és Mrs. Shahla Vazirova koncertttel egybekötött
nagyszabású fogadást adott hazája nemzeti ünnepén a Corinthia
Hotelben. Az eseményen megjelentek a magyar kormányhivatalok,
az üzleti és kulturális szféra képviselői, a diplomáciai testület és az
azeri közösség tagjai. Üdvözlő beszédében a nagykövet köszöntötte
a díszvendéget, dr. Pana Petrát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárát, és hangsúlyozta:
„Május 28. az Azerbajdzsáni Köztársaság születésnapja, ami különösen jelentős ebben az évben, hiszen népünk az első Azerbajdzsáni
Demokratikus Köztársaság alapításának 100. évfordulóját ünnepli.
Modern nemzeti államunk a XX. században mindössze 23 hónapig
létezett, de lehetetlen volt kitörölni a történelemből, vagy az emberek
emlékezetéből. 1918. május 28. volt Azerbajdzsán történetének legdicsőségesebb napja az elmúlt 100 évben. Nagyon örülök, hogy itt, egy
baráti országban, Magyarországon ünnepelhetek, ahol immár nyolc
éve képviselem hazámat. Szeretném legszívélyesebb érzéseimet is kifejezni a magyar barátaink és az egész magyar nemzet felé. Soha nem
felejtettük el, hogy Magyarország az első államok között ismerte el
Azerbajdzsán függetlenségét.
Az idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját a szomszédos
és baráti ország, Georgia és Lengyelország is, ahol 2004 és 2010 között
teljesítettem nagykövetként szolgálatot. Fogadják gratulációimat és
őszinte jókívánságaimat országaik jelentős történelmi ünnepe alkalmából.”
P. A/A. C.
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H.E. Dr Vilayat Guliyev, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to Hungary and Mrs Shahla Vazirova hosted a grand reception
with concert on the National Day at the Corinthia Hotel. The event
was attended by the representatives of the Hungarian authorities,
business and cultural circles, members of the diplomatic corps and
the Azeri community. The Ambassador in his address greeted the
guest of honour, Mrs Dr Petra Pana, Deputy Minister of State for
Foreign Economic Affairs in the Ministry of Foreign Affairs and
Trade, and emphasized:
“28th of May marks the Republic Day of Azerbaijan, which is
particularly significant this year for our people, celebrating the 100th
anniversary of the foundation of First Azerbaijan Democratic Republic, or Azerbaycan Cwmhuriyyeti – our modern national state in the
20th Century, existed only 23 months but it was impossible to erase it
all from the history or from the people’s memory. 28th May 1918 is
the most glorious day in Azerbaijani history for the past 100 years. I
am very happy to celebrate it here, in a friendly country – in Hungary, where I’ve been representing my country for eight years. I also
want to convene my warmest feelings to our Hungarian friends and
the entire Hungarian nation. We never forgot that Hungary was
among the first states, who recognized the state independence of
Azerbaijan.
This year our neighbour and friend Georgia, as well as Poland –
where I served between 2004 and 2010 as the ambassador – are celebrating 100th anniversary of their independence. I congratulate them
with this major historic holiday and convene my warmest and most
sincere wishes to you all.”

