
( З й У У Э Т  Е Ь М Б Э Б I К, Е Ь М Э  Б О О Я И!

«НЭКШ В11ЛК» ЯЛ^АЬШ Ш  ЕЬМ1-К020Ш АУЫО В1ЛХЕТЕМ №2, 2014

А2ЭКВАУСАН АЫ НЭКШ МЭКТЭВШЭ ХАЬрГМЕШ ЦМОММ1Ш 
ЬШЕШ НЕУТХЖ ЭЫУЕУШ АВШШ УЕМЬМЭЗШШ (Ж ПХШ  ^

--------------- у  • : ' ' : ..............

Я 1

ДНИI



SJLAHLl QÜYVƏLGlvİN YALvADD MASl AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT 
LviÜSTSQİlll'Y'lC V S £Y" V S^X YİY l C " S £ 2 X  YSSX, SXY' 

NÜIvla.YİS ETDİR6N .aJmİLLSRDSN HİRİDİR

Azərbaycatı öz oğullarına -  təcrübəli hərbi miitəxəssislərə bu gi'ın həmi- 
şəkindən daha cox möhtacdır. Elə mi'ıtəxəssislərə ki, həmvətənlərini öz ar- 
xasınca aparmağa, diişmənin qarşısında igidliklə durmağa, onu pərən- 
pərən salıb doğnta torpaqdan qovmağa qadirdirlər. Milli dəyərlərinıizi, milli 
ənənələrimizi yaxşı bilməyən gəııc vətənpərvər ola bi/ntəz. Hər bir gənc 
vətənpərvər o/nıalıdır. Vətəııpərvərlik böyiik bir məfhumdur. Bu, sadəcə 
ordııda xidmət etnıək deyil. Vətvnə sadiq o/maq, Vətəni sevntək, torpağa 
bağlı olmaq -  budur vətəıtpərvərlik.
Azərbaycan vətəndaşlarının, xalqın tam əksəriyyəti vətəıtpərvərlik, Vətəni 

müdafiə etnıək, Vətənə sədaqət əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayır və Vətən, torpaq 
yolunda şəhid o/mağa hazırdır. Qəhrəman Azərbaycan əsgəri, miiqəddəs 
Azərbaycan torpağının, miistəqil Azərbaycan Respub/ikasımn müdafiəsi 
yo/unda irəli!

Heydər Əliyev
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HEYDƏR ƏLİYEV ADINA 

AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ 
MƏKTƏBİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINA XIDMƏT EDIRƏM!



Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
Fərmanı ilə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə xalqımızın 
ümummilli lideri, Ulu Öndər, Silahlı Qüvvələrin əbədiyaşar 

Ali Baş Komandanı Heydər Əliyevin adının verilməsinin 10 
illik yubileyinin keçirilməsinin təşkil edilməsi məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə naziri general-polkovnik 
Zakir Həsənov 3 fevral 2014-cü ildə əmr imzalamışdır.
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ADI ŞƏRƏFLƏ DAŞIYACAQLAR

B t e Ü I K  I F Ə X A H O T ®  
APAP.AİT ¥®IL

“...Heydər Əliyevin adı verilmiş Azərbaycan AIi Hərbi 
Məktəbi bu adı fərəhlə, şərəllə daşıyacaqdır.”

İlham ƏLİYEV

TARİXİ VƏ UNUDULMAZ XRONOLO.Iİ 
ARDICILLIQ BELƏ BAŞLADI

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidə - 
sinin açılışı. Azorbaycan Respublikasının Prezi- 
denti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin mora - 
simdo iştirakı.

Heydor Əliyev adına Azorbaycan Ali Horbi 
Moktobinin üçüncü buraxılışı münasibotilo ton-

“Azərbaycan xalqınııı ümunınıilli lideri Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilnıəsi 
haqqında”

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
PREZİDENTİNİN FƏRMANI

...Azərbaycan Ali Hərbi M əktəbinə Heydər Əliyevin 
adı verilsin.

İlhanı ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezideııti 

Bakı şəhəri, 10 nıart 2004-cü il.

tonəli mərasim.
İyunun 25-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
morasimdo iştirak etmok iiçiin moktobo goldi.

Azorbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin şorofıno foxri 
qarovul dostosi düzülmüşdü.

Foxri qarovul dostosinin roisi Ali Baş 
K om andana raport verdi.

Mərasimdən əvvol Azərbay - 
canın ümummilli lideri, əbə - 
diyaşar Ali Baş Komandan 
Heydor Əliyevin abidosinin 
açı işı oldu.

Dövlotimizin başçısı İlham 
Əliyev qranitdon hazırlanmış 
abidonin üzorindoki örtüyü 
götürdii vo onun öniino oklil 
qoydu.

Azərbaycan Respublikası nın 
Prezidenti İlham Əliyev abi- 
donin açılışından sonra Hey- 
dor Əliyev adına Ali Horbi 
Məktobin üçiincü buraxılışı 
münasibotilo morasimin keçi- 

rildiyi stadiona goldi. Mərasimo toplaşanlar 
dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla qarşı- 
ladılar.

Ali Hərbi Məktəbin rəisi general-mayor Hey- 
dor Piriyev Ali Baş Komandana raport verərək, 
şoxsi heyotin buraxılış mərasimi münasibotilo 
düzüldüyünü bildirdi.

Azorbaycanın suverenliyi və orazi bütövlüyü 
uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin vo 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik siikutla yad olundu.

Miidafiə Nazirliyinin nümunəvi orkestrinin və 
kursantların ifasında Azərbaycanın dövlət him-
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ni əzəmətlə səsləndi.
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İ1 - 
ham Əliyev mərasimdə nitq söy - 
lədi:

“Xalqımızın ümummilli lideri 
orduya, ordu quruculuğuna hə - 
mişə böyük diqqətlə yanaşmışdır.

Üç il bundan əvvəl Azərbaycan 
Ali Hərbi Məktəbinin ilk 
buraxılışı olmuşdur.

Biz o günü çox yaxşı 
xatırlayırıq. Xalqımızın iimum - 
milli lideri Heydər Əliyev o 
təntonoli mərasimdə iştirak 
etmiş, öz ürək sözlərini demiş, 
məzunları təbrik etmişdi. Üç il- 
dən sonra biz bu gün burada xal - 
qımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin abidəsini açdıq. Bu, çox 
gözol abidodir və iimid edirəm 
ki, Heydər Əliyevin adı verilmiş 
Ali Horbi Moktəb bu adı fərəhlə, 
şoroflo daşıyacaqdır.

Onun fəaliyyətinin ən önəmli 
istiqaməti məhz orduya diqqət 
göstəmıək, ordu quruculuğuna 
xidmət etməkdən ibarət idi. Xal- 
qın tolobi ilo 11 il bundan ow ol 
Azərbaycana rohborliyo golmiş 
Heydor Əliyev sonrakı illər or - 
zindo Azoıbaycana böyük töh-

fələr vermişdir. Dövlətimizi giicləndirmiş, 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əbədi, dön - 
moz etmişdir.

Daim xalqa arxalanaraq, Azorbaycanı hərtə - 
rofli inkişaf etdirmişdir. On bir il bundan əvvol 
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, sosial vəziyyoti 
tamamilə başqa idi. Olkə böhran içində idi, 
Azərbaycanda çox xoşagəlməz proseslər baş 
verirdi və ölkənin gəlocəyi, miiqəddəratı şiibhə 
altında idi. Vətəndaş müharibəsi, qarşıdurma, 
yaşanan iqtisadi, siyasi, horbi böhıan ölkomizi 
çox çotin voziyyoto salmışdı. Demok olar ki, 
Azorbaycanın gələcəyi, onun müstəqilliyi bö - 
yük təhlükə altında idi. Heydər Əliyevin qətiy- 
yəti, cəsarəti, uzaqgörənliyi, apardığı mıidrik

siyasət ölkəni bu bəladan qurtardı və Azərbay- 
can inkişaf etmoyə başladı.

Azərbaycanın hər bir sahəsi inkişaf etdi. Bu 
giin ölkəmiz diinya birliyinin layiqli üzviidiir. 
Azorbaycan iqtisadi potensialına göro bölgodo 
liderliyi oldo saxlayır vo bunu getdikco güclon - 
dirir. Ölkədə sosial məsoləlor, problemlər öz 
hollini tapır. Əlbottə ki, ordu quruculuğunda da 
böyük uğuıiar əldə olunmuşdur.

1993-cü ildə orduda vəziyyət çox çətin idi. 
Demək olar ki, nizami ordu yox idi, ayrı-ayrı 
silahlı birləşmələr mövcud idi. Müasir, miitə - 
şokkil ordunu yaratmaq Heydor Əliyevin Azor - 
baycan xalqı qarşısında on böyiik xidmotlorin - 
dən biri olmuşdur. Bu gün Azorbaycanm güclü

N°2. 2014 5



ordıısu vardır. Azorbaycan ordusu qarşıda duran 
bütiin vozifolori holl etmoyə qadir bir ordudur. 
Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi bu gün 
də çox sürətlə gedir.

Bildiyiniz kimi, Azorbaycanda bütün sahələr- 
do Heydor Əliyevin siyasoti yaşayır vo davam 
etdirilir. Mən prezident seçkiləri ərəfəsində bu 
siyasəto sadiq olduğumu boyan etmişdim.

Seçkilordon keçon dövr orzində oməli-prakti- 
ki addımlarla, qəbul etdiyim qərarlarla bu siya- 
oto sadiq olduğumu tosdiq etmişom. Azorbay - 
anda bu siyasətə altemativ yoxdur. Yalnız bu 
iyasət ölkəmizi daha da inkişaf etdirəcək, öl - 

kəmizi hərtərəfli giicləndirəcəkdir.
Azorbaycan beynəlxalq alomdə öz yerini 

möhkomlondirir, iqtisadi inkişaf baxımından öl - 
kəmiz böyük uğurlar əldə etmişdir. Azərbay - 
anda sosial məsələlər öz hollini tapır, 
nsanların həyat səviyyəsi yüksəlir.

Əlbotto, ordu quruculuğunda da 
göriilmüş işlər deməyə əsas verir ki, 
artıq bu istiqamətdə önəmli addımlar 
atılmışdır. Mən orduda gedən pro - 
eslərlə miitəmadi olaraq maraqlanıram, 

əlaqo saxlayıram və bu m əsələlər daiııı 
diqqot morkozindodir. Mon çox şadam 
ki, Azərbaycanın ordusu güclonir, 
nkişaf edir. Bu yaxınlarda Naxçıvanda 

və Goncodo horbi hissələrdo olarkon bir 
daha əmin oldum ki, orduda gedən pro - 
eslər miisbətdir. Ordunun maddi-tex - 

niki bazası giiclənir, şəxsi heyotin ha-

zııiıq, peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlir. 
Bu istiqamətdə gələcəkdə də addım - 
lar atılacaqdır. Ordumuzun maddi-tex- 
niki bazasının güclondirilməsi istiqa- 
mətində çox önomli addımlar atılır 
vo bundan sonra da atılacaqdır.

Azorbaycan inkişaf edən bir ölkədir. 
Heydər Əliyevin siyasəti noticəsində 
aparılan iqtisadi islahatlar ölkəmizi 
iqtisadi cohotdon güclondinnişdir. To - 
bii ki, iqtisadi potensialı giiclii olan 
ölkolorin güclü ordulan vardıı*. Mon 
bunu dofoloıio boyan etmişəm ki, ka- 
sıb ölkolordə güclii ordu ola bilmoz.

Ona görə Azorbaycan zongin ölkə olmalı - 
dır. Azərbaycan güclənməlidir. Bunu etmək 
üçün bütün imkanlar vardır. Xalqın iradəsi var, 
aparılan siyasətin gözəl nəticələri var və Azər - 
baycan xalqının dəstəyi vardır.

Azorbaycanda gedən iqtisadi islahatlar, iqtisa- 
di siyasət ölkomizi daha da giiclondirəcokdir. 
On il bundan ow ol başlanmış Heydor Əliyevin 
neft strategiyası bu gün özünün gözol noticolo - 
rini vermokdodir. Bu strategiya osasında görü - 
lən işlərin, həyata keçirilən irimiqyaslı layihə - 
lərin hesabına ölkə iqtisadiyyatına böyiik həcm - 
də sərmayə gətirilmişdir. 1993-cü ildə boş olan 
xəzinə bu giin böyük maliyyə resurslarına ma - 
likdir. Görülən bütün bu işlor imkan verocok 
ki, Azorbaycan golocokdo do hərtərəfli inkişaf 
etsin, öz iqtisadiyyatını şaxoləndirsin vo ordu 
quruculuğunda da daha böyiik nəticələr oldo
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edə bilsin. Bu, bizim məqsədimizdir.
Mən şiibhə etmirəm ki, biz bu məqsə - 
də nail olacağıq.

Azorbaycanm qarşısında böyiik prob - 
lemlor var. Onların arasında on böyük 
problem Ermənistan-Azorbaycan, Dağ - 
lıq Qarabağ miinaqişosidir. Qarşımızda 
duran digər məsələlər öz lıəllini tapır.
Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın bey- 
nəlxalq nüfuzu artır, Azərbaycan bey- 
nəlxalq təşkilatlarda çox önəmli yerləri 
tutur. Diinyada Azorbaycanla hesabla- 
şırlar və apardığımız xarici siyasət bizə 
imkan verocək ki, ölkənin milli maraq- 
ları daha da böyiik hocmdə müdafiə 
olunsun.

Iqtisadi inkişaf istiqamətində aparılan işlər de - 
məyə əsas verir ki, bu problemlər də öz həllini 
tapacaqdır, Azərbaycan yaxın zamanlaıda daha 
zəngin ölkəyə çevriləcəkdir. Sosial məsələlərin 
holli qarşımızda duran on vacib problemlordon 
biridir. Bu istiqamotdo do önəmli addımlar atı- 
lır və bundan sonra da atılacaqdır. Əmok haq - 
larının, pensiyaların, sosial ödonişlərin artırıl - 
ması istiqamotindo işlor görüləcəkdir. Biz ça- 
lışmalıyıq və çalışırıq ki, Azərbaycanın hər bir 
vətəndaşı ildon-ilə daha yaxşı yaşasın, onun 
güzəranı daha da yaxşılaşsın, qarşısında duran 
sosial məsələlər öz həllini tapsın. Mən şiibhə 
etmirom ki, biz bu mosololəri do holl edəcoyik.

Amma Azorbaycanın on böyük problemi, 
qeyd etdiyim kimi, torpaqlarımızın işğal altında 
qalmasıdır. Azorbaycan xalqı heç vaxt bununla

barışmayacaq, heç vaxt imkan vennoyocok ki, 
torpaqlanmız işğal altında qalsın. Bizim işimiz 
haqq işidir. Azərbaycan heç kimin torpağını 
zəbt etməyibdir. Heç kimin ərazi bütövlüyünü 
pozmayıbdır. Əksinə, biz bu təcavlizün qurban - 
larıyıq. Azorbaycan xalqı bu tocavüzdən oziy - 
yot çokir. Bu onu göstorir ki, beynolxalq hiiquq 
bizim tərəfimizdodir.

Əlbətto, biz çalışmalıyıq və biitün dünya icti- 
maiyyoti, bu mosolo ilo bilavasito moşğul olan 
qurumlar məhz beynəlxalq hiiquq normalarını 
üstün tutmalıdır. Azərbaycanın tam haqqı var 
ki, öz torpaqlarını azad etsin. Beynəlxalq hüquq 
normaları bizə belə bir imkan yaradır. Biz istə - 
yirik ki, bunu sülh yolu ilo holl edok. Amma 
bilirsiniz ki, sülh danışıqları heç bir noticə 
vermir.

Neço illərdir ki, sülh danışıqları 
aparılır, ortalıqda da bir notico yoxdur. 
Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç 
vaxt barışa bilməz. Biz təlob edirik ki, 
bu məsələ tezliklə, ədalətli, Azərbay - 
canın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz 
hollini tapsın.

Biz holo ümid edirik ki, bunu sülh 
yolıı ilo holl edo bilorik. Amma eyni 
zamanda, hor an toi'paqlarımızın azad 
edilmosi istiqamotindo addımlara hazır 
olmalıyıq. Bunu etmək üçün ordumuz 
daha da giiclü, peşəkar olmalıdır. Or- 
dumuzun maddi-texniki bazası daha da 
möhkəmlənməlidir. Biz bunu edirik və
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Ölkədə bir neçə ay ərzində minlərlə 
yeni iş yerləri açılıbdır. Büdcədən 
maliyyələşən təşkilatlarda çalışan in - 
sanlann əmək haqları qaldıırlır. Ö1 - 
kəmiz beynəlxalq aləmə daha inamla 
inteqrasiya edir. Ölkə iqtisadiyyatı bö - 
yiik addımlarla inkişaf edir. Heydər 
Əliyevin təməlini qoyduğu, onun oso - 
ri olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ko - 
məri uğurla inşa edilir. Biz bunun açı - 
lışını golon il qeyd edocoyik. Bir söz - 
lə, Azərbaycan inamla addımlayır, 
çox uğurla inkişaf edir. Bunu təkcə 
biz deyil, biitiin diinya ictimaiyyoti bi - 
lir və qobul edir.

edo
sialı

c(yik. Bu gün Azərbaycanın iqtisadi poten- 
Ermənistandakından üç-dörd dofə böyük - 

dür. Ölkodə aparılan iqtisadi islahatlar, iqtisadi 
siyasət, Heydər Əliyevin neft strategi- 
yasının həyata keçirilməsi noticosində 
ölko iqtisadiyyatı Ermonistandakından 
on dofə güclü olacaqdır. Bunun no de - 
mok olduğunu hamımız yaxşı bilirik.

Siz görürsünüz ki, monim foaliyyəti - 
min əsas istiqamətlərindən biri də or - 
dunu gticləndirmokdən, onun maddi- 
texniki bazasını möhkomlondirmokdon 
ibarətdir. Biz güclü orduya malikik, 
amma hər giin, hor an bu istiqamotdə 
daha da böyük addımlar atmalıyıq.
Mon şübhə etmirəm ki, Azorbaycan öz 
orazi bütövlüyünii borpa edocokdir.
Şübhə etmirom ki, biz torpaqlarımızı 
azad edəcəyik. Amma əlbəttə, biz istərdik, bu, 
sülh yolu ilə lıəll olunsun.

Qeyd etdiyim kimi, ölkədə sosial siyasət isti - 
qamətində önəmli addımlar atılır. O cümlədən 
orduda xidmot edon şəxsi heyotin hoyat soviy - 
yosinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atılıb - 
dır. Bu siyasot bundan sonra da davam etdirilə - 
cokdir.

Bu gün, həqiqətən, Azorbaycanın tarixində 
çox əlamətdar bir gündür. Heydor Əliyev adına 
Ali Horbi Moktob öz mozunlarını buraxır. Mon

üç il bundan ovvol burada keçirdiyimiz mərasi - 
mi bir daha xatuiatmaq istoyirom. Mon xatırla - 
yıram ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyev o mərasimə çox sevinirdi. Çox bö yük 
qiirur hissi keçirirdi ki, Azorbaycan ordusunda 
hazırlıqlı, peşəkar zabitlər xidmət edəcəklər”.

Bir sözlo, mon bir daha demok istoyirom ki, 
prezident seçkilərindən əvvəl xalqa təqdim et - 
diyim proqramlar uğuıia həyata keçirilir. Azər - 
baycanın regionları inkişaf edir, qəbul edilmiş 
sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çox uğurla hə - 
yata keçirilir.
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milli hərbi qüwələrin ya - 
radılması olmuşdur. Bu 
məsələnin həlli və reallaş - 
dırılması təkcə Azərbay - 
can xalqının milli mənafe - 
lərinin qorunması zərurəti 
ilə deyil, bəlkə də yaran - 
mış şəraitdə millətin qo - 
runması zərurəti ilə şərtlə - 
nirdi. Türk zabitlərinin ya - 
xından köməyi və iştirakı

Ordu xalqın nicatı, əmin-amanlığın dayağıdır. 
Azərbaycanın milli hərbi qüvvələrinin yaradıl- 
masına tarixi zərurət meydana gəldiyi vaxt hələ 
heç də dövlət müstəqilliyi əldə edilməmişdi. Mil- 
li hərbi strukturların təşkil edilməsi fıkirlərinin 
daha əsaslı şəkildə irəli sürülməsi və onların real- 
laşdırılması 1917-ci ilə təsadüf edir. Milli qoşun 
hissələrinin yaradılması o dövrlərdə mövcud 
olan azsaylı milli hərbçilərimiz tərəfındən də mü- 
dafıə olunurdu və keçirilən yığıncaqlarda bu fı- 
kirlər vurğulanırdı. Beləliklə, ordumuzun yara- 
dılması mərhələlərlə öz yerini tapırdı. Amma 
başlıca çətinlik zabitlərin yoxluğu idi. 1918-ci 
ilin fevralında o dövrün ordu məsulları dövlət qu- 
rumlarına müraciət edib, milli hərbi məktəbin 
açılmasına razılıq verilməsini xahiş edirdilər. Hə- 
min il martın əvvəllərində Tiflisdə formalaşan və 
mart hadisələri səbəbindən Bakıya köçürülməsi 
mümkün olmayan məktəb Gəncədə yerləşdiril- 
məli olmuşdu. Müxtəlif səbəblərdən fəaliyyət 
göstərə bilməyən Müsəl - 
man Korpusunun Milli 
hərbiyyə məktəbi, nəhayət 
ki, iyun ayının əwəlində 
orada oxumaq istəyən 
azərbaycanlıların üzünə 
açıldı.
Azərbaycan xalqının baş- 

lıca vəzifələrindən biri

ilə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ordu- 
sunu milli kadrla təmin etmək məqsədilə 1918-ci 
ilin iyun ayında Gəncədə ilk hərbi məktəb yara- 
dıldı. Ümumilikdə iki ilə yaxın fəaliyyət gös- 
tərən ilk hərbi məktəbimiz 4 buraxılış keçirə 
bilmişdir. 1920-ci il may ayının sonunda Sovet 
hakimiyyətinin qurulması ilə əlaqədar ilk hərbi 
məktəb öz fəaliyyətini dayandırmışdır.

1921-ci il oktyabr ayının 7-də Azərbaycan Xalq 
Komissarları Şurası milli hərbi hissələrin ko- 
manda heyəti üçün kadrların yetişdirilməsi məq- 
sədilə Birinci Azərbaycan hərbi məktəbini yara- 
dır ki, həmin məktəb əsas hərbi məktəblərə öz 
namizədlərini hazırlasın. 1921-ci ildə Azərbay- 
can hərbi məktəbinin rəsmi açılışı olur.

1922-ci il dekabr ayında isə Zaqafqaziya Sovet 
Federativ Sosialist Respublikası yaradılır. Digər 
xalq komissarlıqları kimi, hərbi və dəniz məsələ- 
ləri üzrə də birləşmiş xalq komissarlığı təşkil 
olunur və nəhayət, hərbi məktəb Zaqafqaziya
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proletar hərbi məktəbi adlandırılaraq Hərbi İnqi- 
labi Şuranın Əlahiddə Qafqaz ordusunun tərki- 
binə verilir və tamamilə yenidən qurulur.

1924-cü ilin oktyabrında Zaqafqaziya hərbi-ha- 
zırlıq məktəbi adlandırılan tədris ocağı fəaliyyə- 
tini davam etdirir. Bu məktəbin qarşısında duran 
əsas vəzifə ondan ibarət idi ki, Zaqafqaziya Piya- 
da Məktəbinə kadrlar hazırlasın. Məktəbin mü- 
davimləri burada orta təhsil almaqla yanaşı, həm 
də hərbi peşənin sirlərinə yiyələnirdilər. Azər- 
baycan, gürcü, rus və erməni bölmələrində təhsil 
müddəti əvvəlki illərə nisbətən azaldılaraq dörd 
olmuşdu. Kəngərlinin rəhbərlik etdiyi məktəbə 
daha çox uşaq evlərindən gələn yeniyetmələr da- 
xil olurdular. General Akim Abbasov, iki dəfə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşunları qvardi- 
ya general-mayoru Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Aslan Vəzirov, Saleh bağı- 
rov, Həmid Adıgözəlov, Cavad Əliyev, 
Qəzənfər Əliyev, Əyyub Əsgərov və di- 
gər görkəmli hərbi və ictimai xadimlər 
bu məktəbin yetirmələridir.

1939-cu ilin noyabr ayında SSRİ Xalq 
Müdafıə komissarının əmri əsasında 
Qroznı şəhərində Qroznı Hərbi Piyada 
Məktəbinin yaradılması qərara alınmış - 
dır. Bugünkü Azərbaycan Ali Hərbi 
Məktəbinin tarixçəsi də buradan başla - 
mış oldu. Narahat bir dövrdə yaranan 
məktəb ilk günlərdən böyük çətinliklər - 
lə üzləşmişdir.

Xüsusi ilə bu çətinliklərin əsası 
maddi-texniki təminatla əlaqədar 
idi. Kursantların dərslərinin və 
müstəqil hazırlığının keçirilməsi 
üçün sinif və auditoriyalar çatışmır- 
dı. Atəş poliqonu çox primitiv şə- 
kildə quraşdırılmış və atəş hazır- 
lığında çalışmaların yerinə yetiril- 
məsini təmin etmirdi. Bütün bu çə - 
tinliklərə baxmayaraq, 1 yanvar
1940-cı ildən məktəb tədris proqra- 
mını yerinə yetirməyə başladı. İlk 
aylarda kursantlar proqram üzrə 
müxtəlif müddətdə hazırlanırdılar. 

Hərbi hissələrdən məktəbə daxil olanlar birillik 
proqramla, hərbi komissarlıqdan gələn mülki 
gənclər ikiillik proqramla hazırlanırdılar. 1940-cı 
ilin martından bütün məktəb ikiillik təlim-tədris 
proqramına keçdi. Atıcı və pulemyotçu taqım ko- 
mandirləri olmaq üzrə zabit hazırlığı dövri 
olaraq həyata keçirilməyə başladı.

1941-ci ildən məktəbdə 3 ixtisas üzrə komandir 
heyəti hazırlanmağa başlandı. Sayca üstünlük 
atıcı taqım komandirlərinə verilirdi. Minomyot- 
çu taqım komandirlərinin hazırlanması hərbi mü- 
əssisə üçün daha bir yenilik oldu.

Burada əsas diqqət hər bir kursantın hərbi tex- 
nikan və taktikanı dərindən qavramasına, silahın 
döyüş şəraitində bacarıqla istifadə edilməsinə 
yönəldilmişdi. Taktiki dərslər, soyuq qar, isti kü- 
lək, gecə-gündüz demədən əksəriyyəti təlim
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meydanında döyüş şəraitinə uyğun keçirilirdi.
1941-ci ilin məzunlarından biri həmin günləri 

belə xatırlayır: "Taktiki dərslər gündəlik 4-5 saat 
keçirilirdi. Daşqala adlanan dağda hətta ot belə 
bitmirdi, belə ki, biz sürünməkdən onları yox et - 
mişdik".

Məktəbdə təlim-metodik hazırlığa xüsusi önəm 
verilirdi ki, gənc komandirlər hərbi hissəyə gəl- 
dikdə, şəxsi heyətə döyüş hazırlığını nəzərdə tu- 
tulan proqramlar əsasında keçməyi bacarsınlar. 
Buna görə də tədris prosesinin əsası praktiki 
dərslərdən ibarət olurdu.

1940-cı il fevralın əvvəlində ilkinlər sıra qarşı- 
sında vətənə və xalqa sədaqət andı içdilər. İki il 
əvəzinə ilyarım oxuyan kursantlar, xüsusən hərbi 
fənlərdən yüksək qiymət alaraq gənc zabit adı 
qazandılar.

1941-ci il iyunun 12-də gənc zabitlər təyinatı 
üzrə xidmət yerlərinə yola düşdülər. On gün son - 
ra isə Böyük Vətən müharibəsi başlandı. Mühari- 
bə məktəbin həyatını tamam dəyişdi. Cəbhə çətin 
şərtlər diktə edirdi. Kollektiv qarşısında çətin və 
məsuliyyətli tapşırıqlar qoyuldu. Onlar cəbhənin 
tələbilə ordunu zabit kadrları ilə təmin etməli idi - 
lər. Müharibənin üçüncü günü artıq 579 kursant 
və müəllim cəbhəyə getmək üçün könüllü müra - 
ciət etmişdi. Müharibənin başlanmasından dörd 
ay sonra gənc leytenantların vaxtından əw əl da- 
ha bir buraxılışı oldu. Məzunlar birbaşa döyüşən 
orduya göndərildilər. Müharibə komandir hazırlı- 
ğı sistemini kökündən dəyişdirməyə məcbur 
edirdi.

Şəraitlə əlaqədar olaraq məktəbin 
tədris sisteminə yeni hazırlıq proq- 
ramı əlavə olundu. Bütün dərslər 
müharibə dövrünün tələblərinə uy- 
ğun olaraq keçirilirdi.

Müharibənin ən ağır dövründə
-  13 iyul 1942-ci ildə Sovet rəhbər- 
liyinin əmri əsasında Qroznı Hərbi 
Piyada Məktəbi Qroznı kursant ala- 
yına keçirilərək 2435 nəfər təşkil 
edən alayın tərkibində, məktəb rəi- 
sinin komandanlığı ilə döyüşən or- 
duya, Stalinqrad cəbhəsinə yola sa- 
lınmışdır. Qroznı kursant alayı Sta- 

linqrad cəbhəsinə göndərildikdən sonra məktəb 
öz fəaliyyətini dayandırmadı. 1942-ci ilin iyulun 
18-də məktəb əwəlki ştata əsasən yığılaraq, 1
avqust 1942-ci ilədək başa çatdırıldı.

Alman ordusunun Qroznı şəhərinə yaxınlaş-
ması ilə əlaqədar olaraq məktəb avqustun axırın- 
da Gürcüstana köçürüldü. Orada zabit kadrları 
hazırlamaq üçün şərait olmadığına görə, 17 okt- 
yabr 1942-ci ildə məktəb Bakı şəhərinə köçürül- 
dü. Burada olan şərait müharibənin tələblərinə 
uyğun mütəxəssis hazırlanmasına imkan verirdi.

Qroznı Hərbi Piyada Məktəbi, yəni Bakı Piya- 
da Məktəbi cəbhəyə 9000-dən artıq gənc zabit 
hazırlayaraq yola salmışdır. Bakı Piyada Məktə- 
binin 28 məzunu alman ordusuna qarşı vuruşma- 
larda iştirak edib, ən yüksək ada, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.

İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşun- 
ları qvardiya general-mayoru Azərbaycan xalqı- 
nın əfsanəvi oğlu Həzi Əhəd oğlu Aslanov, Ziya 
Musa oğlu Bünyadov, Aslan Fərhad oğlu Vəzi- 
rov məhz bu qəhrəmanlar arasında olmuşdur.

Bakı Piyada Məktəbinin məzunları həmin dö- 
yüşlərdə məktəbin adını həmişə yüksəklərə qal- 
dırmışlar. Müharibədən sonrakı dövr dərin si- 
yasi-hərbi və texniki biliyə, yüksək mədəniyyətə 
malik zabit kadrlarının hazırlanmasını tələb edir- 
di.
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İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
general-mayor Həzi Aslanov

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Aslan Vəzirov

Sovet İttifaqı Qohromanı 
Ziya Bünyadov

Artıq 1945-ci ilin aprel ayında Bakı Piyada 
Məktəbində yeni ştat staıkturu quruldu. Şəxsi 
heyətin sayı beş dəfə azaldıldı.

Zabit kadrlarının hərtərəfli hazırlanması üçün 
1946-cı ilin iyul ayından üçillik proqramla ha- 
zırlığa başlayan təhsil ocağı 1947-ci ilin oktyabr 
ayında özünün müharibədən sonra ilk üçillik 
proqramla hazırlanmış kursantlarının buraxılışını 
keçirdi.

Bakı Piyada Məktəbinin orduda azərbaycanlı 
zabit kadrların artmasında böyük rolu olmuşdur. 
1952-ci ilin buraxılış günü məktəbin tarixində ən 
əlamətdar günlərdən biri olmuşdur. Lakin bura- 
xılan kadrlarının yalnız 34%-ni azərbaycanlılar 
təşkil etmişdir. Bu vaxtdan etibarən azərbaycan- 
lıların məktəbə qəbulu artmışdır.

1958-ci ilin ortalarında SSRİ Nazirlər Soveti- 
nin qərarına əsasən hərbi məktəblər orta təhsil 
sistemindən ali təhsil sisteminə keçdilər. Həmin 
vaxtdan məktəbin adı dəyişdirilərək Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandanlıq Məktəbi adlandırıldı. 
1 sentyabr 1958-ci ildə məktəb yeni tədris ilinə 
böyük təntənə ilə başladı. 28 noyabr 1966-cı ildə 
əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərə görə məktəbə 
Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin adı verildi.

1973-cü ilin 7 apreli məktəbin həyatında ən 
yadda qalan gün olmuşdur. Həmin gün məktəbi 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər 
Əliyev ziyarət etmişdir. Bəli, ordumuzun əbədi- 
yaşar komandanı mütəmadi olaraq məktəbin fəa- 
liyyəti ilə maraqlanır və buraxılış günlərində mə- 
zunlarla bir yerdə olurdu.

Azərbaycanın böyük oğlu general Heydər 
Əliyev elə həmin dövrdən də milli zabit kadrları- 
nın ərsəyə gəlməsinə diqqətin ayrılması ənənəsi- 
ni həyata keçirməyə başlamışdır.

Məktəbin tarixində ən yadda qalan günlərdən 
biri də, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank 
qoşunları generalı Həzi Aslanovun adının SSRİ 
Müdafıə nazirinin əmrilə 1975-ci ildə həmişəlik 
məktəbin 1-ci bölüyünün şəxsi heyətinin siyahı- 
sına salınması olmuşdur. Həmin ənənə bu gün də 
yaşayır.
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Sovet İttifaqı adlanan imperiyanın çökməsilə öl- 
kəmiz azadlığını əldə etdi. Azərbaycan xalqının 
milli özünüdərketməsi ilə böyük bir milli azadlıq 
hərəkatı başlandı. Bunu görən qəddar imperiya 
tərəfdarları xalqımızı min bir bəlalara düçar 
etmək üçün planlar hazırlayıb həyata keçirməyə 
başladılar.

Xain qonşular onların işinə yaradı. Əlbuyruğu 
olanlar siyasi alətə çevrildilər. Havadarlarının 
köməyi ilə 1988-ci ildə ermənilər uydurma "Bö- 
yük Ermənistan" planını yenidən ortaya ataraq, 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasətini tam 
şəkildə həyata keçirməyə başladılar.

Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin, xüsu- 
silə SSRİ-nin prezidenti Mixayıl 
Qorbaçovun dəstəyi ilə erməni qul- 
durları bir-birinin ardınca dəhşətli 
hadisələr törətməyə başladılar.

17 noyabr 1988-ci ildə xalqımız 
ayağa qalxdı, baş verən haqsızlığa 
öz etirazını bildirdi.

Həmin gündən etibarən Azərbay - 
can müstəqillik yolunda yeni bir ta- 
rix yazdı. 18 gün fasiləsiz davam 
edən mitinq sovet imperiyasının sü - 
tunlarını sarsıtdı və müstəqilliyimi- 
zin təməl daşını qoydu. Sovet impe- 
riyasının azadlığımızı beşikdə boğ-

maq istəyi ilə Azərbaycan 
xalqına qarşı törətdiyi 20 
yanvar faciəsi xalqı öz yo- 
lundan döndərə bilmədi.

Respublikamızın öz suve- 
renliyini əldə etməsi Ermə- 
nistanın aramsız təcavüzü 
ilə bir vaxta təsadüf etmiş- 
dir.

Müstəqil dövlətin atribut- 
larından biri olan Silahlı 
Qüvvələrimizin yaradılması 
və formalaşması mürəkkəb 
bir şəraitə təsadüf edirdi. 
Lakin Azərbaycan ordusu 
qısa bir müddətdə formalaş- 

dı və diişmənlə döyüşlərə atıldı.
Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini qazandıq- 

dan sonra yeni yaranmış Silahlı Qüvvələrin ilk 
zabit və əsgərləri 1991-ci il dekabrın 8-də Şəhid- 
lər Xiyabanında əbədiləşmiş yurddaşlarımızın 
məzarları önündə and içib onların başladıqları 
işə, vətənə, torpağa sadiq qalacaqlarına, nəyin 
bahasına olursa-olsun düşmənə aman verməyə- 
cəklərinə söz verdilər.

Bakı Ali Hərbi Məktəbinin əsasında yaranan 
milli hərbi məktəbimiz, xalqımızın azadlıq və 
müstəqillik uğrunda mübarizəsinin məntiqi nəti- 
cəsinin bəhrəsi kimi elə ilk günlərdən dövlətimi-
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zin müdafıə və təhlükəsizlik fəaliyyətinə xidmət 
etmişdir.

1992-ci ilin aprel ayından məktəb Azəraycan 
Respublikasının hüquqi tabeliyinə keçirilmişdir. 
Motoatıcı ixtisas olmaqla on üç peşə üzrə zabit- 
lər hazırlamağa başlayan, elə yaranan vaxtdan 
yeniləşən Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Mək - 
təbinin kursantları Qarabağ müharibəsində, müs- 
təqil Azərbaycanın bütövlüyünün və suveren- 
liyinin qorunmasında fəal iştirak etmişlər.

1992-ci ilin dekabrında

canlarını fəda etmiş və 
qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalmışlar. Vətənimizin 
bütövlüyü, dövlətçiliyimizin qorunması naminə 
həyatını təhlükəyə atan məktəb məzunlarından 
yüksək dövlət mükafatına və təltiflərə layiq 
bilinənlər az deyil.
Onlardan, Azərbaycanın MiIIi Qəhrəmanı adı- 

na layiq göri'ıInıiislnrdnıı bəzilərinin adını qeyd 
edə bilərik:

Polkovnik Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm 
oğlu

Polkovnik Ağayev Eldar Əsgər oğlıı

fərdən ibarət bölük yara- 
dılmış, döyüş tapşırığını 
yerinə yetirmək üçün Ağ- 
dərə bölgəsinə göndəril- 
mişdir. Döyüş tapşırığını 
yerinə yetirərkən 8 nəfər 
həlak olmuş, 5 nəfər isə 
itkin düşmüşdür.

Məktəbin məzunu olan 
yüzlərlə gənc zabit öz 
hərbi andına sadiq qala- 
raq torpaqlarımızın ərazi 
bütövlüyü uğrunda gedən 
döyüşlərdə rəşadət və 
igidlik göstərmiş, onlarla 
məzun vətən naminə öz

ümumqoşun fakültəsinin 
birinci kursunun şəxsi 
heyətindən ibarət tabor 
yaranmış və döyüş tapşı- 
rığını yerinə yetirmək 
üçün Ağdam bölgəsinə 
göndərilmişdir.

Gənc kursant taboru və - 
tənpərvərlik və cəsurluq 
nümunələri göstərərək 
itkisiz döyüş tapşırığını 
yerinə yetirmişdir.

1993-cü ilin fevralında 
ümumqoşun fakültəsinin 
ikinci kursundan 72 nə-
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"HƏRBİ XİDMƏTLƏRƏ 
GÖRƏ" medalı ilə təltif 
olunanlardan:

Məmmədov Akif Gülağa 
oğlu

Məmmədov Mehman 
Hüseyn oğlıı

2001-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əlirza oğlu Əliye- 
vin fərmanı ilə məktəb 
Azərbaycan Ali Hərbi Mək-

Polkovnik-Ieytenant Şikarov Şi- 
kar Şükiir oğlu (ölümündən sonra)

Mayor İbrahimov Rasinı Səxa- 
vət oğlu (ölümiindon sonra)

Mayor Hüseynov Əfqan Qara- 
xan oğlu (ölümündən sonra)

Kursant Kərimov Kərim Mə- 
həmməd oğlu (ölümiindon sonra)

Kursant Mənsurov Bəhruz Qəh- 
rəman oğlu (ölümiindon sonra)

Kursant Əliyev Əsgər Ələkbər 
oğlu (ölümündon sonra)

Məktəbin orden və medalla təltif 
olunmuş məzunları ölkəmizin icti - 
mai həyatında, ordumuzun qurulmasında, döv - 
lətimizin güclənməsində fəal iştirakı ilə seçilən- 
lərdəndir.

"AZƏRBAYCAN BAYRAĞI" ordeni ilə təltif 
olunanlardan:

Osmanov Vahid Osmanhacı oğlu 
Bayramov Nizami Kamran oğlu 
Hüseynov Cabbar Həmzə oğlu 
Əliyev Ç ingiz Cavan oğlu 
Əliyev Emin İmran oğlu

təbi adlandırılmışdır.
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin məzunları- 

nın dövlətimizin ərazi bütövlüyünün və suveren- 
liyinin qorunması uğrunda göstərdikləri qəhrə- 
manlıqlar yeni hərb tariximizdə özünəməxsus 
yer tutmuşdur. Onların göstərdikləri igidlik və 
rəşadət bugünkü kursantlarımız üçün örnəkdir.
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AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİ

ÜMUMMİLLİ LİDERİN MƏKTƏBƏ QAYĞISI BİTMƏZ, TÜKƏNMƏZ OLMUŞDUR

azadlığa çıxmış hor bir xalq öz 
dövlotinin bütün tosisatlarını ya- 
radır. Molumdur ki, öton illordo 
müstoqil Azorbaycan bütün bu 
tosisatları yaradıbdır. Miistoqil, 
hüquqi-dcmokratik, dünyovi döv - 
lot kimi Azorbaycan artıq öz 
hakimiyyot orqanlarını yaradıb, 
onlar somoıoli foaliyyot göstorir 
vo Azorbaycanın müstoqilliyinin 
inkişaf etmosi iiçün, dövlotçiliyi- 
nin möhkomlonmosi üçiin üzori- 
no düşon vozifolori yerino yeti- 
rirlor.

Azorbaycan prezidenti, Ali Baş Komandan 
Heydor Əliyev mozunlaıia yeni bir görüşo gol- 
mişdir:

-  Bu gün müstoqil Azorbaycanın hoyatında 
tarixi hadiso baş verir. Azorbaycanın 
ordu quruculuğunda yeni bir morholo 
başlayır. Azorbaycan Ali Horbi Mok - 
tobi son illor tokmilloşorok, inkişaf 
edorok, nohayot, özünün ilk mozunla - 
rını buraxır. Azorbaycan Silahlı Qiiv - 
volori, Azoıbaycan ordusu böyük gonc 
zabiti korpusu ilo tamamlanır. Bunlar 
hamısı son on il içorisindo Azorbayca - 
nın miistoqilliyi namino, dövlotçiliyi 
namino, Azorbaycanm müdafio imkan - 
larının qüvvotlonmosi namino görülon 
görkomli işloıdon biridir.

Ordu quruculuğu asan iş deyildir. 
Müstoqillik oldo etmiş hor bir ölko,

Bu sırada görülon bütün işlor 
don ordu quruculuğu on çotin, on 

mürokkob bir sahodiı*. Əgor nozoro alsaq ki, 
Azorbaycan on il bundan önco dövlot miisto - 
qilliyini oldo edondo Ermonistan silahlı qiiwo - 
lorinin tocavüziinün qarşısım almaq üçün miiha-

______ _ ______________
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ribə edirdi və onun miitəşəkkil hərbi hissələri, 
ordusu yox idi, onda, təsəvvür etmək olar ki, 
bu illərdə Azərbaycanda ordu quruculuğu saho - 
sində nə qədər böyiik, ağır və çətin yol keçmi- 
şik.

Toossiiflor olsun ki, Azorbaycan keçmiş osr - 
lordo miistoqil olmadığı kimi, özünün müstoqil 
ordusu da olmayıbdır. Yəni, ordusu, silahlı 
qüvvələri olmayıbdır. Əgər, Azorbaycan müs - 
təqillik əldə edəndə bütün başqa peşələrdə bö - 
yük kadr potensialına malik idisə, ordu sahəsin- 
do Azorbaycan bundan mohrum idi. Ona göro 
oıdu qurmaq, yaratmaq hor bir əsgəro horbi pe - 
şoni anlatmaq vo nizami ordu yaratmaq üçün 
zabit kadrları hazırlamaq bunlar 
böyük irado, böyük səylor tolob 
edirdi. Amma indi bütün Azərbay- 
can xalqı fəxr edo bilər ki, artıq 
biz bu sahədə də məqsədlərimizə 
nail olmaqdayıq.

Azorbaycanda müstoqil Azorbay - 
can dövlotinin horbi moktobinin 
yaranması çotin bir proses idi.
Doğrudur, bizim keçmişdo Sovet 
ordusunda xidmət edon müəyyən 
zabitlərimiz var idi. Bizim 70-ci il - 
lorin ovvəllorindo yaratdığımız 
Naxçıvanski adına hərbi liseyi- 
miz var idi. Bunlar hamısı horbi 
kadrların hazırlanmasında müoy-

yən qədər əsas yaratmış- 
dır. Ancaq milli Silahlı 
Qüvvələrin, Milli Ordu- 
nun, gərək, milli Ali Hərbi 
Moktobi do olaydı. Biz bu 
işə başladıq, bu işi toşkil 
etdik. İndi onun gözol boh - 
rolorinin şahidiyik.

Böyiik məmnuniyyot his- 
si ilə qeyd etmək istəyirəm 
ki, Tiirkiyə Cümhuriyyəti 
ilə Azərbaycan arasında 
yaranmış omokdaşlıq bizim 
bu işdo nailiyyotlorimizin 
əsasını toşkil edir. Çünki 
keçmiş zamanlarda bizim 
zabitlorin aldığı lıorbi toh - 

sil indi müstəqil Azərbaycanın həyatı iiçün,
müasir dövr iiçün heç də yetəıii deyildir. Ona
görə də, yeni horbi məktob yaratmaq lazım idi. 
Bu məktəbdə tələbələrin təhsil alması üçün la- 
zımi şorait yaratmaq lazım idi. Ən osası da, 
yüksok soviyyoli hərbi biliyo malik olan müol- 
lim heyoti yaratmaq lazım idi. Bunların hamısı- 
nın həyata keçirilməsindo Türkiyə Cümhuriy- 
yətinin Silahlı Qüvvolori Azorbaycana böyük 
yardım etmişdir. Bizim müştərək işimizin nəti- 
cəsində, səmərəli əməkdaşlığımızın nəticəsin- 
do artıq indi Azorbaycanda Ali Horbi Moktob 
mövcuddur və bu glin o ilk, birinci məzunlarmı 
buraxır.
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Bir neçə yüz gənc zabit burada dörd il təhsil 
alandan hərbi bilikləri, müasir hərbi təcriibəni 
mənimsəyəndən sonra Azərbaycan Silahlı Qiiv - 
vələrinin hissələrinə xidmətə gedəcəkdir. Bu 
bizim ordumuzun, silahlı qüwələrimizin ko- 
mandan heyotinin keyfıyyotco yiiksolməsino 
çox kömok edocokdir. Çiinki bu giin Ali Hoıbi 
Moktobin məzunları artıq yeni dors proqramı, 
yeni hərbi nailiyyotlorin tocriibəsi, Tıirkiyo 
Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin böyük təc- 
rübəsi əsasında təhsil alıblar. Bu giin bu məra- 
simi daha da gözəlləşdirən “Türk ulduzlan”nm 
ikinci giindiir ki, Azərbaycanm, Bakının səma- 
sında qohromancasına uçuşları oldu. Biz diinon 
do, bu giin də Türkiyonin no qədor qüdrotli, 
peşokar, no qodor inkişaf 
etmiş Silahlı Qüvvələrinin 
mövcud olduğunun şahidiy- 
ik..

Əziz gonc zabitlər!
Siz xoşboxt adamlarsınız, 

xoşboxt gənclərsiniz. Ona 
görə ki, bu moktobdo dörd
il təhsil almısınız. Hərbi

etmoyə hazırsınız. Sizin qar- 
şınızda çox böyiik vəzifə lər 
durur.

Siz bu illər aldığınız tohsi- 
li, qazandığınız təcriibəni gə - 
rok, Azərbaycanın xidmət 
edoycoiniz hərbi hissələrin- 
do səmorəli istifadə edəsi- 
niz. Biıincisi, siz gorok öz 
xidmotinizlo siibut edosiniz 
ki, dörd il miiddotindo aldı- 
ğınzı tohsil hoqiqotən, Azor - 
baycan oıdusunun peşəkarlı- 
ğını, soviyyəsini qaldınnağa 
xidmot edocokdir. İkincisi, 
gorok hor bir horbi hissodə 

osgorlor üçün, zabitloı* üçiin niimuno olasınız.
Siz miistoqil Azərbaycanm milli hərbi mək - 

tobinin məzunlarısınız.
Bu çox şərofli addır. Bu şorofli adı siz axıra 

qodor şoroflo daşımalısınız. Bu da sizin üçün 
çətin deyildir. Çünki bir halda ki, Azərbaycan 
ordusunda xidmot etmək, zabit olmaq, Azər - 
baycanın miistəqilliyinin, dövlətçiliyinin, Azər - 
baycan torpaqlarınm keşiyində durmaq peşəsini 
şüurlu olaraq öziinüz seçmisiniz, demok, siz bu 
peşoni sevirsiniz. Horbi hissolordo, gorək, 
omoli foaliyyotinizdo bunları siibut edosiniz, 
niimayiş etdirosiniz vo əsgərlər sizdon niimuno 
götürmolidirlor. Umidvaram ki, bu, belo do ola- 
caqdır.

peşoni mənimsomisiniz və 
şüurlu olaraq özünüzü bu 
şərəfli işo, horbi peşoyo 
hosr etmok niyyoti ilo ya - 
şayırsınız vo Azorbaycan 
ordusunda şərəflə xidmət
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Azərbaycan əsgərinin birinci vəzifəsi xalqına, 
torpağına, millətinə sədaqotlə xidmət etməkdir. 
Hər il gənclər Azərbaycan ordusunda xidmot 
etmək üçün səfərbər olunurlar. Onlar bir il, il 
yanm ordu sıralarında xidmət göstorib torxis 
olunurlar. Siz gorok hərbi hissələrdo tabeliyi- 
nizdo olan əsgərlərə az müddətdo horbi peşoni 
öyrodosiniz, hoqiqi döyüşçü olmaq qabiliyyoti- 
ni onlara öyrədosiniz. Beloliklə də, Azərbayca- 
nın hərbi potensialını daha da gıicləndirəsiniz.

Azorbaycan əsgori gərok, hər şeydo türk əs - 
gərinə bənzəməyə çalışsın. Çiinki biz artıq bu - 
nun canlı şahidiyik ki, Türkiyə Cümhuriyyoti- 
nin ağır şoraitdo yaşayaraq inkişaf etmosindo 
vo ona qarşı olan toxribatların qar- 
şısının alınmasında, vaxtilə, 20- ci 
illordə Türkiyə Cümhuriyyotinin 
yaranmasına mane olan qiivvələrin 
qarşısının alınmasında tiirk əsgəri 
böyiik qəhrəmanlıq, şücaot, vəton - 
porvəıiik nümunələri göstəribdir...
Bu, hor bir ölkonin osgorinin bor - 
cudur.

baycanın ərazi biitövlüyünü 
borpa etmok, yerindon-yurdundan didorgin diiş - 
müş soydaşlarımızı öz elino-obasına qaytannaq 
və onlara golocok yaşayış üçün şərait yarat- 
maqdır.

Biz bunun üçün mosələlərin sülh yolu ilo holl 
olunmasına çalışırıq və bundan sonra da çalışa- 
cağıq. Diinya təcrübəsi, müasir hoyatda gedon 
proseslor onu göstorir ki, bu ciir mlinaqişolor 
sülh yolu ilo holl olunmalıdır. No qodor çətin 
do olsa, sülh yolu ilo holl edilmolidir. Biz bu 
çotinliklorin öhdosindon golorok bu yol ilo ge- 
dirik və gedəcəyik. Ancaq eyni zamanda Azər - 
baycan ordusu, Azərbaycan əsgəri bilməlidir 
ki, ölkomizin ərazi biitövlüyü noyin bahasına

porvorlik hissi ilo yaşayaraq, 
özünüzü qohroman, cosur, qlid - 
rətli bir insan kimi formalaşdı - 
rılmalısınız və qarşıdan golo bi - 
ləcək biitün çətinliklərə hazır 
olmalısmız.

Ermənistan silahlı qüvvolori 
vaxtilə Azərbaycan ərazisinin 
bir qismini işğal edibdir. Azor - 
baycanın orazi bütövlüyü pozu - 
lubdur. İşğal olumuş toı*paqlar- 
dan bir milyon Azərbaycan və - 
tondaşı, bizim soydaşlarımız di- 
dərgin düşüblər, ağır şəraitdə 
yaşayırlar və Azərbaycan döv - 
lotinin on ümdo vozifosi Azor -

Dlinyada, diinya ölkolorindo bu 
sahədə böyük nümunələr də var... 
Siz də Azorbaycan xalqına xidmot 
edərək, müstəqil Azərbaycan döv - 
lətinə xidmət edərək, mlistəqil 
Azorbaycan torpağının keşiyindo 
duraraq, xalqımzı sevorok, voton-
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ancaq ordu ilo, güc ilo almaq 
olar. Ona göro do Azorbaycan 
Silahlı Qüvvoləri bizim xalqı- 
mızın on mötobər hissəsidir. 
Azorbaycan Silahlı Qüvvolorin- 
do xidmot edon şəxslər gərok 
anlasınlar ki, onlar Azoıbaycan 
ordusunun biitiin toloblərino uy - 
ğun xidmət etməlidirlər və ya- 
şamalıdrılar. Əgər buna qadir 
deyillərsə, bu xidmotdon uzaq - 
laşmalıdırlar. Kiminsə Azorbay - 
can ordusunda xidmət etməsi

olursa olsun, bərpa edilməlidir, iş - 
ğal edilmiş torpaqlar azad olunma- 
lıdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin 
iizərinə düşən vəzifədir və bunun 
icraçılan Azorbaycan Silahlı Qiiv - 
voloridir, Azərbaycan ordusudur,
Azorbaycan osgordir. Siz hor an, 
hər doqiqə Azərbaycan dövlətinin 
bu qərarmı, iizərinizə düşən bu və - 
zifəni yerinə yetiıınəyə hazır olma- 
lısınız.

Azorbaycan sülhsevər dövlotdir.
Bizim onillik müstəqillik dövrümüz 
çox çotin vo ağır yollardan keçibdir. Hom 
daxili qüvvolorin, hom xarici qüvvolorin bizim 
müstəqilliyimizi pozmaq cəhdləri dəfələrlə 
öziinü göstəribdir. Ancaq xalqımız bunlara sinə 
gərib və müstəqilliyimizi yaşadır. Bu ilin 
sonunda biz müstəqilliyimizin onuncu ildönii - 
münü bayram cdocoyik. Ancaq bizim xarici si - 
yasotimizdo, hom qonşularımızla, hom do bii - 
tün dövlotlorlə münasibotlorimizdo osas prinsip 
siilhsevərlik, qarşılıqlı faydalı omokdaşlıqdır. 
Biz heç bir ölkə ilə müharibo etmək fıkrində 
deyilik. Biz heç bir ölkənin torpağına göz dik - 
məmişik.

Ancaq eyni zamanda sülhsevər dövlət olaraq 
biz siilhsevər siyasətimizi təmin etmok üçıin 
güclıi oıduya malik olmalıyıq. Çiinki, əgər, 
kimsə bu sülhü pozarsa, demək, onun qarşısım

özünün şəxsi mənafelərini təmin etmək məqsə - 
di daşıyırsa, belələrini aşkar etmək, uzaqlaşdır - 
maq lazımdır.

Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti gərək 
yüksək mənəviyyata malik olsun.

Azərbaycan xalqının yiiksək mənəvi dəyərləri 
ilə yaşasın. Vətənpərvərliyi, Vətəni sevməyi, 
Vətən yolunda şəhid olmağı daim göziinün 
öniində saxlasın.

Azərbaycan xalqı Ermənistan silahlı qiivvolo - 
rinin qarşısını almaq məqsədi ilə apaıılan dö - 
yüşlərdə çox şəhidlər veribdir. Şohidlərin xati- 
ıəsi bizim iiçiin həmişə ozizdir. Eyni zamanda 
onların şəhidliyi, qəhrəmanlığı hər bir Azər - 
baycan gənci, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, 
hor bir Azərbaycan əsgəri iiçiin nümuno olma- 
lıdır.
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A

üçün həm də Ali hərbi Məktəb 
iiçiin bundan sonra da lazımi şə - 
raitlərin yaranması iiçün tədbir- 
lər görəcəyik. Ancaq siz isə bi- 
zim yaratdığımız şəraitdən, im- 
kanlardan gərək, səmərəli isti- 
fadə cdəsiniz.

Bu, böyük bir bayrama çcvri - 
libdir. Eyni zamanda bu, gələ - 
cək üçün yaxşı bir ənənənin 
əsasını qoyubdur. Biz bu onə - 
nəni davam etdirməliyik. Bunun 
üçün yenə də Tlirkiyə-Azərbay - 
can olaqolorinin möhkomlən-

Gtiman edirəm ki, indi bi- 
zim ordumuzda bu sahədə 
vəziyyət xeyli dəyişibdir.
Ancaq holo nöqsanlar, ça- 
tışmazlıqlar da var. Onları 
aradan qaldırmaq lazımdır.
Bunun üçün do bizim or- 
dumuzda xidmət edən za- 
bit heyəti generallar, zabit- 
lər birinci növbədə özlori- 
nə qarşı tələbkar olmalı- 
dırlar. Özlori yüksok mo - 
noviyyat, yüksok voton - 
porvorlik, yüksok qohro - 
manlıq nümunələri göstor - 
molidirlor. Bu nümunolor 
əsasında da əsgəıiəri, bü-

tün ordumuzu tərbiyə etməlidirlər, hazırlamalı - 
dırlar.

Mən əminəm ki, siz, gənc zabitlər, Ali Hərbi 
Məktəbin məzunları məhz bu yol ilə gedəcək - 
siniz, mohz bu keyfıyyotlori daşıyacaqsımz, 
mohz Azorbaycan xalqına sodaqotlo xidmot et - 
mok, votonporvorlik hissiyatları ilo yaşayacaq - 
sınız vo xidmotinizi göstorocoksiniz. Azorbay - 
can dövloti iso homişo hor bir Azorbaycan os - 
gərinin, bütövlükdə Azərbaycan Silahlı Qiivvə - 
lərinin xidmətini qiymətləndirməyə qadirdir, 
qiymotləndirir və bLindan sonra da qiymətlən - 
dirəcəkdir. Biz həm bütün Silahlı Q iiw ələr

mosino vo inkişaf etmosino hərə öz payını ver - 
məlidir.

Mən bir daha Ali Hərbi Məktəbin məzunları- 
nı ali horbi təhsil alıb ordu sıralarında xidmətə 
getməsi münasibətilə təbrik edirəm, sizə bu şə - 
rofli işinizdo uğurlar arzulayıram. Azorbaycan 
ordusuna, Azorbaycan osgorino qohromanlıq, 
cosLiıiuq, votonporvorlik vo bütün işlorindo, 
bütün xidmətlərində uğurlar arzulayıram.

Yaşasın qəhrəman Azərbaycan əsgəri!
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allaıia yaşamaq, özü üçün ideal seçmok 
do hor bir gonco xas olan xiisusiyyotdir. 
Ideal ola bilocok insanlar xalqları bola- 
lardan qurtarır, tarix yazır, insanların ho- 
yatında silinmoz izlor qoyub gedir, lakin 
yeno do onun işlori davam edir, bir ideal 
kirni nosillorin golocok yoluna işıq olur. 
Onlar üçün ideal niimunosi olaraq, golo- 
cok arzulara aparan yolda, oxlaqlı vo- 
tondaş olmaq sofındo ziya olur. Burada 
oxuyan hor bir kursant anlayır ki, onlar 
on böyük azorbaycanlının adını daşıyan 
moktobdo oxuyur. Bos, bu böyiik diiha- 
nın tokco general kimi keçdiyi yol onlar 
üçün ozmkarhq, votonpəi'vəıiik, milli 
monsubiyyotinə hörmət örnoyi olmalı 
deyildirmi? Boli, onlar bu yolu seçdilor
-  Heydər Əliyev adına Azorbaycan Ali 
Hərbi Moktobindo oxumaq, öndorin 
millot yolunda goncliyin üzərinə qoydu- 
ğu vəzifələri yerinə yetirmək, gələcəyə 
onun inamını apannaq.

Foxri diplomlu, olaçı Şahin Bəşirov, 
taborda nümunəviliyi, biliyi ilə seçilən

Bu gənc Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Ali 
Hoıbi Moktobinin kuısan - 
tıdır. Onu tohsil zirvosino 
aparan cığırlar haçalamr: 
elmli gonc, hiinoı*vor Vo - 
ton keşikçisi. Voton keşik - 
çisi olmaqdan şərəfli nə 
iş var ki? Bir çox rahat- 
lıqları gözardı edib belə 
yol seçmək necə də təq- 
dirolayiqdir. Amma bura - 
da daha bir niians var. 
Gərək biz razılaşaq ki, ide-

Yeniyetmə bir gənc. Gözii qorxmaz, ürəyi təpər- 
li, bir az ötkəm, bir az sevdalı. Onu həyata bağla- 
yan çox şey var. Arzular, istəklər, bəzən də yetə- 
rincə xəyalpərəstlik. Böyük adam, bəlkə də sər- 
kərdə, yaxııd da qəhrəman olmağı şans da hesab 
edir, bacarıqla da bağlayır. Ancaq onun etibar et- 
diyi həqiqət -  təhsildir. Amma bıırada da fərqli 
seçint var. O, hərbi təhsili seçib.
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tabor üçüncüsü Rəvan Mustafayev, təhsil ocağı 
üzrə sıralamada 2-ci olan Kamran Almədotov 
da bu ülvi hissləri yüksəklərə qaldıran, amala 
çevirən hər bir azərbaycanh gəncin tərəf-mü- 
qabilidir. Goləcəyin zabit namizədləri Orxan 
Coforli, Eldar Cavadov, Fuad Əliyev yaxşı oxu - 
maları, oxlaqlı davramşları ilo kursant adını 
ucaltmaqla yanaşı, "böyük etimadı" doğruldan- 
lardan deyillormi? Onlar çox yaxşı bilirlor ki,

iimummilli liderin -  "Sizə yaxşı təhsil almağı, 
peşəkar hərbçi olmağı, Vətəni qorumaq peşə- 
sinə yaxşı yiyələnməyi, yüksək rütbəli zabit 
olmağı arzulayıram!" tövsiyəsini yerinə yetir- 
mək elə Vətən qarşısmda ən böyük xidmət 
deməkdir.

Votonimizin tarixindo ycni bir solıifə olan 
hərbi məktəb yarandığı gündon üzübori ölko- 
mizin həyatında mühüm bir yero sahiblonmiş- 
dir. Hoıbi tohsil sistemini bir zəncirə bənzət- 
sək məktəb artıq qoparılması mümkün olma- 
yan holqəyə çevrilmişdir. Artıq məktobin xari- 
ci əlaqoləri formalaşmışdır. Todris ocağının 
kursantlan ümumrespublika bilik olimpiadala- 
rında layiqli noticolor göstormoklo clmo, toh- 
silo önom verdiklorini daiın siibut cdirlor.

2005-ci ildon başlayaraq indiyədək Məkto - 
bin Kursant Hərbi-Elmi Cəmiyyotinin 9 kon - 
fransı keçirilmişdir. Bu konfranslarda kursant- 

lar tərəfindən ümumilikdo 450-dən çox müxtə - 
lif elmi mövzularda məruzələr edilmişdir.

2008-ci il 16 dekabrda Azərbaycan Respub- 
likası Tohsil Nazirliyinin dostoyi ilo Odlar Yur- 
du Universitctinin bazasında Tolobolorin XXI 
Respublika elmi konfransı “Ən yaxşı elmi-tod - 
qiqat işi” müsabiqəsi təşkil edilib keçirilmişdir. 
Konfransın keçirilməsində moqsod savadlı, 
yüksək elmi potensiala malik gənclərin aşkar 
olunması və bu gənclərin hazırlığı istiqamətin-
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-  kursant Nəcəfov İlkin 
Misir oğlu “Qarışıq strate- 
giyalı “2 x n” oyununun 
həllində qrafık və digər 
üsulların kombinə edilmə - 
si”.

Informatika hölnıəsində:

-  kursant Mehdiyev Ziya 
Rza oğlu “Delfı”-də mul - 
timediya vasitələrinin ya- 
radılması”.

də ali məktəblərin elmi fəaliyyətinin qiy- 
mətləndirilməsi olmuşdur.

Azorbaycan Respublikası Tohsil Nazirinin 
09 aprel 2009-cu il tarixli 397 saylı əmrinə 
osason Tolobəlorin XXI Respublika elmi 
konfransı “Ən yaxşı elmi-tədqiqat işi” mü - 
sabiqəsi iştirakçılarının reytinq codvəli açıq - 
lanmış və qaliblər miiəyyən edilmişdir.

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hər - 
bi Məktobinin kursantlan, riyaziyyat, fizika, 
informatika, mexanika, tarix, dilçilik, mo - 
doniyyotşünaslıq bölmolorindo foal iştirak 
edərok yiıksok noticolər oldo etmişlor. Belo 
ki:

Mexanika hölməsində:

-  kursant Mustafayev Teymur Mustafa oğlu 
“İki atəşlə artilleriya qurğusunun əlverişli möv - 
qedə yerləşdirilməsi”;

-  kursant Allahverdiyev Cavid Əliyoddin oğlu 
“Yastı trayektoriyalı, sabit uçuş parametrli artil - 
leriya hədofıni nişanlama “kompyuter trenajo- 
ru” proqram modulunun işlonmosi”;

Riyaziyyat hölməsində:

-  kursant Ibrahimzadə Vahid Ilqar oğlu “Dö - 
yiiş əmoliyyatının bir riyazi modeli haqqında” 
mövzuları iizrə məruzələrlə çıxış edərək müsa - 
biqonin qalibləri olmuşlar.

Dilçilik hölməsində:

-  kursant Müslümov Təbriz Firizman oğlu 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan dili” mövzusu 
üzrə mükafata layiq II yeri tutmuşlar.

Məktəbdə daim ictimaiyyətin niimayəndələri, 
ziyalılarla, ayrı-ayrı kollektivlərlə görıişlər ke- 
çirilir. Tədbirləı* öz kiitləviliyi və təntənəsi ilə 
yadda qalır.

Adım çəkib qeyd etməli olduğumuz tədbirlə - 
rin sayı-hesabı yoxdur.

2008-ci il mayın 2-də ulu öndər Heydər Əli - 
yevin anadan olmasının 85 və Azərbaycan Res- 
publikası Silahlı Qüwələrinin yaranmasının 90
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rasının dosenti, texnika elm- 
lori doktom Nağıyev Əli 
Hoson oğlu -  idaroetmo ka - 
fedrasının professoıoı, Sev- 
dimalıyev Rafıq Cobrayıl 
oğlu-riyaziyyat vo fızika ka- 
fedrasının baş müollimi, 
texnika elmlori namizodi, 
dosent Mohorromov Zakir 
Tülü oğlu -  idaroetmo ka - 
fedrasının dosenti, texnika 
elmlori namizodi Camalbo - 
yov Mohommod Asof oğlu- 
idaroetmo kafedrasının do - 
senti, Rzayeva Hobiboxa - 
nım Müseyib qızı -  mexani- 
ka kafedrasının dosenti,

fektli todrisin horokotverici mexanizmidir.

illiyino hosr olunmuş “Horbi tohsil sistemindo 
nozori vo praktik problemlər,, mövzusunda el- 
mi-praktiki konfrans keçirilmişdir.

Konfransda ulu öndər Heydər Əliyevin həyatı 
və Azərbaycanm ordu quruculuğundakı fəaliy- 
yəti haqda sənədli film niimayiş etdirilmiş və 
çıxışlar edilmişdir.

Konfransda Heydər Əliyev adına AAHM- 
in rəisi general-mayor Heydər Piriyev 
“Heydər Əliyev və milli hərbi təhsil siste- 
mi” mövzusunda məmzə ilə çıxış etmişdir.

Göründüyü kimi, məktobdə keyfiyyətli 
tohsil iiçiin komponentlor bir-birini tamam- 
layır. Sağlam kollektiv, bacarıqlı miitəxəs- 
sislor, yaxşı məişət şəraiti, keyfiyyotli təd- 
ris tominatı -  bütün bunlar moktobdo ef -

Dərslərin keyfıyyotli keçirilmosi, kursant- 
ların elmi qavrayışlarınm formalaşması, 
moktobdo elmi miihitin münbitloşmosino 
müollim, pofessor heyotinin böyiik töhfo - 
lori danılmazdır. Konfranslara, olimpiada - 
lara hazırlıq orofosindo mövzuların scçil - 
məsi və məruzələrin hazırlanması istiqamətində 
göstərilən elmi rəhbərlər fızika və riyaziyyat 
elmləri namizədi, dosent Qafarov Cəmaləddin 
Nurəddin oğlu -  riyaziyyat və fızika kafedrası - 
nın dosenti, texnika elmləri namizədi, Siileyma - 
nov Tahir Süleyman oğlu -  mexanika kafed-

tarix elmlori namizodi, dosent Məhərromov Ni- 
zami Kazım oğlu -  humanitar vo sosial fonlor 
kafedrasının dosenti, fılologiya üzro folsofo 
doktoru Boşirova Gülşon İsmayıl qızı -  huma- 
nitar vo sosial fonlor kafcdrasınm dosenti, 
Mommodov Eldar Xoca oğlu -  riyaziyyat vo fı-

zika kafedrasının miiəllimi, mexanika kafedra- 
sının baş müəllimi Talıbov Yunus Böyiikağa 
oğlu tərəfındon kursantlara yaxından köməklik 
göstərilir və məruzolordə əsas diqqot elmi nöq 
teyi-nəzərdon yanaşmaya yönəldilir.

Onu deyək ki, məktəb on il əızində hom də
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modoni-kiitlovi todbirlor ocağına çcvrilmişdir.
2005-ci il 14 aprcl tarixindo “Ali hoıbi mok - 

toblordo professor-müollim heyotinin pedaqoji 
bacarığının tokmilloşdirilmosi vo todrisin key- 
fıyyotinin yüksoldilmosi problemlori” mövzu- 
sunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir.

Konfransda Heydər Əliyev adına AAHM-in 
rəisi general-mayor Heydər Piriyev “Ali hərbi 
moktoblordo zabit kadrlannın hazırlanmasında 
profcssor-miiollim heyotinin osas vozifolori” 
mövzusunda moruzo ilo çıxış etmişdir.

Pedaqoji elmlor doktoru, omokdar müəllim, 
millət vəkili Zahid Qaralov “Torbiyonin müasir 
problemləri” mövzusunda, Azəıbaycan Memar- 
lıq və İnşaat Universitetinin rektoru, Me- 
marlıq Akademiyasınm və Diinya Şərq 
Akademiyasının akademiki professor 
Gülçöhro Məmmədova “Ali təhsildo isla- 
lıatlar” mövzusunda, Azorbaycan Dövlot 
Pedaqoji Universitetinin mühəndis-peda- 
qoji və bədii qrafıka fakıiltəsinin dekanı, 
pıofessor Həşim Həşimov “Ali moktob - 
lərdə tədris prosesinin avropa standartla- 
rına uyğun səmoroli təşkilinin müasir 
problemlori” mövzusunda, Tiirkiyo Silah - 
lı Qüwolorinin zabiti polkovnik Omor 
Karabibər “Todris prosesindəki problem- 
lor” mövzusunda fıkir vo mülahizolorini 
söyləmişlər.

Paytaxtda, eləcə də, ölkə miqyasında

keçirilon idman tədbirlorindo mok 
tob kursantları həm fərdi, həm də 
kollektiv idman növlərindo dofolər- 
lə uğurlu qalibiyyotlər oldə etmiş- 
lər. Elə yerindəcə qeyd edok ki, 
burada lıom də idmançılar yetişdiri 
lir. Idmanın bir neço növü üzıə püx 
toləşon idmançılar respublika səviy 
yəli yarışların qalibi olmuş, ordu bi- 
rinciliklərinin favoritlori kimi sohifə 
yazmışlar.

Müəllim-zabitlər -  polkovnik-ley- 
tenant Novruz İsmiyev, polkovnik- 
leytenant Eldar İsmayılov, polkov- 
nik-leytenant Arif Ağarzayev, pol- 
kovnik-leytenant Novruz Bəkirov, 
mayor Əlokbər Bağııov kimi baca- 

nqlı əməkdaşlar kursantların bilik qazanmasın- 
da əllərindən gələni edirlər. Yuxarıda qeyd 
edildiyi kimi məktəbin xarici əlaqolərinin inki- 
şafı geniş vüsət almışdır.
Miintəzəm olaraq NATO çərçivəsində və xii 

susən “Siilh naminə tərəfdaşlıq” proqramı ilə 
bağlı tədbirlərdə, təlimlərdə və kurslarda təhsil 
ocağının niimayəndələri, müdavimlər layiqli iş 
tirakla seçilmişlər. Bu da tədris olunan mövzu- 
ların miintəzəm olaraq təkmilləşdirilməsinə və 
miiasir inkişafın təlobləıinə xidmot edir. Bu 
təcriibə mübadiləsi əlbəttə ki, öz nəticəsini 
göstərir. NATO-Siilh naminə əməkdaşlıq ka 
fedrasının zabit-miiəllim heyəti tərəfmdən
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aşağıdakı dərs vəsaitləri, metodiki göstərişlər, 
elmi məqalələr hazırlanmışdır:

1. “Politologiya və beynəlxalq mıinasibətlər” 
(dərs vəsaiti, 2004-2014).

2. “Politologiyanm və beynəlxalq münasibət 
ərin öyrənilməsinə dair metodiki vəsait”

3. “Politologiya və beynəlxalq miinasibətlər” 
fənninin öyrənilməsi üzrə xiisusi metodika 
(metodiki vəsait).

4. “Miiəllim rəhbərliyi altında kursantların 
sərbəst işlərinin təşkili və keçirilməsi” üzrə 
metodiki tövsiyələr (metodiki vəsait).

5. “Beynəlxalq siyasət” mövzusunun öyrənil- 
məsinə dair metodiki vəsait.

6. “Beynəlxalq hüquq” mövzusunun öyronil- 
məsinə dair metodiki vəsait.

7. “Beynəlxalq miinasibətlərin subyekti-döv 
ət, “Miiasir tədrisin prinsip və metodları”.
8. “Siyasi rejimlər” mövzusunun öyrənilməsi- 

no dair metodiki vəsait.
9. “Beynolxalq miinasibotlor sistemi”( meto 

diki vəsait).
10. “Diplomatiya” mövzusunun öyronilmosi- 

no dair metodiki vəsait.
11. “Toşkilatlarda konfliktlorin yaranmasının 

xiisusiyyotlori vo onların profılaktikası.
Moişot şoraitindon danışmağa golondo iso

məktəbdə ayaq qoyduğu- 
muz hər guşədə müasir 
standaıtlara cavab verəcək 
şəraitlə rastlaşırsan. Yeni is- 
tifadəyə verilmiş tədris bi- 
nası göz oxşayır.

Todris haqqında iso pol- 
kovnik Goray Bağırovun 
sözlori ilo məlumat vcrmok 
istordik. O bildirdi ki, toh- 
sildo ana xott todrisin toş- 
kili, onun planlaşdırılması- 
dır: “Moktobdo dorslorin 
keçirilməsində, proqramla- 
rın hazırlanmasında, moşğo- 
lolorin toşkilindo todris şö- 
bosinin yiiksok toşkilatçılığı 
göz önündodir. Belo ki,

hərbi məktobin bir cox kursantları mötəbər mü - 
kafatların qalibi olmuşdur. Elmi-praktik konf- 
ranslarda neçə-neçə elmi mövzular işlənib ha- 
zırlanmışdır. Elə bunları sadalamaq yetərlidir 
ki, moktobdə təhsilin səviyyəsinin necə olması 
barodo bir fıkrə golok”.

Boli, müollimlor haqqında söhbot açdıq. An- 
caq burada oxuyan kursantlar horbi hoyatı mok- 
tobin nümunovi zabitlorindon öyrənirlər. Biz 
bunu idaroetmo kafedrasının timsalında göstor - 
mok istordik. Burada müollimloıio yanaşı horb - 
çilorin omoyini ikiqat qeyd ctmok gorokdir. 
Kursantlaıın golocoyin zabiti kimi yctişmolo - 
rindo, onlara komandir vo lider keyfıyyotlorinin 
aşılanmasında orada xidmot edon zabit korpu- 
sunun böyiik zohmoti var. İdaroetmo kafedrası 
Silahlı Qiivvolor üçün “Silahlı Qüvvolorin ida - 
roedilmosindo avtomatlaşdırmanın toşkili” ixti- 
sası üzro zabit kadrlarını hazırlayır. Kafedra - 
nın osas moqsodi Azorbaycan Silahlı Qiivvo - 
lorinin toloblorinə müvafıq, yiiksok ixtisaslı, 
elm vo texnikanın müasir nailiyyotlərino 
yiyolonmiş, voziyyoti tohlil edorok miistoqil 
qorar qobul etmoyi bacaran, analitik dii- 
şiinmo qabiliyyotino malik, informasiya- 
kommunikasiya texnologiyalarının imkanla-
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vəsaiti, 42 metodiki vəsait ve 
150-yə yaxın elmi məqalə 
yazılmışdır. Kafedratıın pro - 
fessoru texnika elmləri dokto - 
111 Əli Nağıyev, dosentlər Za - 
kir Hacıyev, Zakir Mohoıro - 
mov vo Babok Abasov müto - 
madi olaraq beynolxalq elmi 
jumallarda moqalələrlə çıxış 
etmiş ve beynəlxalq elmi 
konfranslarda iştirak etmişlər.

Kafedranın professor-müəl - 
lim heyotinin təıkibindo 
Azərbaycan Respublikasınm

ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüş omoliy- 
yatlarında iştirak etmiş və ‘'Müharibə veteranı” 
adını daşıyan 7 nofor vardır. Bunlar polkovnik 
Zülfoli Mommədov, polkovnik-leytenaııt Klos 
Abbasov, mayor Sahib Mommodov, tolimatçı 
Nizami Abışov, təlimatçı Salıibəddin Əliyev, 
dosent Zakir Hacıyev, müollim Əjdər Əfon - 
diyevdir.

Kafedıaya Qarabağ müharibəsi veteranı pol- 
kovnik Zülfəli Məmmədov rəhbərlik edir. O,

niyyəti, bütövliikdo insanların 
lıoyat torzini ohato etmişdir.

Kafedranın professor-nıü- 
əllim heyəti aparıcı qüvvə
kimi Informasiya və kommu- 
nikasiya texnologiyalarınm 
verdiyi imkanlar əsasında za- 
bit heyətinin hazırlanması 
moqsodilo kafedrada kifayot 
qədər yüksəkixtisaslı, elmi 
dorocosi vo böyük elmi-peda- 
qoji təcrübosi olan zabit-mü - 
ollim heyəti fəaliyyot göstərir 
və bıı şəxsi heyətin 80 faizin

randan istifadə etməyi bacaran peşəkar kadr za- 
bit heyəti hazırlamaqdır.

Müasir dövrdo informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının ohomiyyoti artmışdır. İnfor - 
masiya-kommunikasiya texnologiyaları comiy - 
yetin inkişafına tesir gösteren esas amillərden 
biıinə çevrilmiş, onun əhatə dairəsi dövlət 
strukturlanm, o cümləden həıbi fəaliyyətin bü - 
tün sahələrini, vətəndaş cəmiyyəti institutlarım, 
sosial-iqtisadi sahələri, elm və təhsili, mədə -

don çoxu 10 ildon artıq pedaqoji staja malikdir.
Kafedrada foaliyyot göstoron müəllim heyo ■ 

tindon 9 noforin elmi derecəsi və müxtelif elmi 
adları, o cümlodən 1 nəfərin “elmlər doktoru”, 
8 nəfərin isə “elmlər namizedi” elmi derecesi,
1 nəfərin “professor”, 6 nəfərin “dosent’ 2 nə 
fərin isə “baş elmi işçi” elmi adları vardır.

2004-2014-cü illər ərzində kafedrada 30 dərs

1993-1994-cü illordə Qarabağ uğranda gedon 
döyüşlordo iştirak etmişdir. 1988-ci ildo Lenin- 
qrad Ali Horbi Komandiılor Moktobini, 2007- 
ci ilde ise Azerbaycan Respublikası Silahlı 
Qüwələrinin Hərbi Akademiyasım bitirmişdir. 
"Hərbi xidmotdo fərqlenməyə görə” medalı ilə 
təltif oluıımuşdur.
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Biz do redaksiya adından kafed- 
ranın bütün kollektivini alqışlayır, 
olamotdar ildönümü miinasibəti ilə 
onları tobrik edirik.

AAHM-ə Heydər Əliyevin adının 
verilmosindon üzü bu yana gö ii - 
lon işlor yetorincodir. Bu on il or- 
zindo elo hallar olub ki, bu ali toh - 
sil ocağının yetirməsi xidmotini 
davam etdinnok üçün moktobo 
qayıdıb və zabit kimi fəaliyyət 
göstərib. Belələri keçmiş kursant 
və hazırkı zabit kimi yaxşı bir nii- 
munədir.

Kursantlann monovi-psixoloji ha- 
zırlığınm yüksok olmasında toıbiyo işini toşkil 
edon şöbonin omoyi danılmazdır. Bu nümuno- 
ləri göstərməklə biz demək istəyirik ki, iimu- 
miyyotlə, zabit heyoti öz işini bariz şəkildo ho- 
yata keçirərək, gələcəyin komandiıiərini hərbi 
hoyata hazırlayırlar. Məktobdo tobliğat-təşvi- 
qat, idcoloji torbiyo işinin yiiksok olduğu ay - 
dındır. Amma qeyd etmok istordik ki, bunun 
iiçün yetorinco zohmot çokilmişdir.

Təhsilin inkişafı istiqamotindo moktobdo xey -
11 yeniliklər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Naziıiər Kabinetinin
12 yanvar 2009-cu il tarixli, 8 nömroli qorarı 
ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin bakalavr pilləsi 
ixtisaslannın siyahısı”na uyğun olaraq Azor - 
baycan Respublikası Tohsil Nazirinin 29 mart
2009-cu il tarixli, 342 saylı omri ilo qiivvoyo

radiotexnika miihondisliyi;
-  Mexanika mühəndisliyi;
-  İnfonnasiya texnologiyaları vo sistemləri 

mühəndisliyi;
-  Inşaat mühəndisliyi.
Artıq bu ixtisaslar üzro 2013-cü ildə bir kurs 

buraxılmış və mozunlara diplomlar verilmişdir. 
Hazııda adı çokilon ixtisaslar iizrə tohsil davam 
etdirilir.

RİYAZİYYAT VƏ FİZİKA KAFEDRASININ 
YETİRMƏLƏRİ OLİMPİADALARDA

Riyaziyyat vo fızika kafedrasında riyaziyyat, 
fızika vo kimya fonlori todris olunur. Bu fonlo - 
rin tədrisinin əsas məqsədi kursantlara yüksək - 
ixtisaslı zabit kadrları kimi yetişmələri üçün 
məntiqi düşüncə qabiliyyəti aşılamaq, analitik

minmiş “İxtisaslar üzrə bakalavr hazır - 
lığının məzmununa və səviyyəsinə qo - 
yulan minimum tələbləri” miiəyyənləş - 
dirən Dövlət Tohsil Standartının Struk - 
turuna uyğun olaraq, 2009-2010-cu 
todris ilindon etibaron Heydor Əliyev 
adına Azorbaycan Ali Horbi Moktobin - 
do yeni todris planı hazırlanmış vo kur - 
santlarla yeni müasir ixtisaslar iizro 
tohsil həyata keçirilmoyə başlanmışdır. 
Bu ixtisaslar aşağıdakılardır:

-  Elektronika, telekommunikasiya vo
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fıkir yürütmok vo ekstremal hallarda maksi- 
mum düzgıin qərar qəbul etmək keyfıyyətləri 
formalaşdırmaq moqsədilə zəruri biliklər öyrət - 
mokdir. Riyaziyyat vo fızika kafedrasında tod - 
ris olunan fənlor digor texniki vo hərbi fənlorin 
mənimsənilmosinin osasını toşkil etdiyindən bu 
fonlorin todıisi çox böyük ohomiyyot daşı yr.

Fizika fonninin tədrisindo kursantlara texnika 
və hərbi texnikada fızika qanunlarından istifadə 
edilməsi, müasir atıcı silahların və digər horbi 
texnikanın işləmə prinsipləri öyrədilir.

Miiasir döyüş əməliyyatlarınm idarəolunması 
riyaziyyatla bilavasito bağlı olduğundan riya - 
ziyyat fonninin todrisində kursantlara yüksokix- 
tisaslı zabit kadrları kimi yetişmələri üçün mon - 
tiqi, analitik fıkiı* yürütmok vo ekstrimal hal- 
larda maksimum diizgün qərar qobul etmək 
keyfıyyətlərini aşılamaq məqsədilə zəruri riya- 
zi biliklər, müxtəlif həıbi ixtisaslarda istifado 
olunan işçi düsturlardan istifadə və hesabat 
iisulları öyrodilir.

Kimya fonninin todrisi noticosindo kursantla- 
ra kimyovi maddolor, onların hərbdo totbiqi vo 
rolu, düzgiin istifadəsi haqqında biliklor verilir. 
Kimyovi maddolori, qeyri-üzvi və üzvi 
birləşmələr, həmin birləşmələrdən yandı r cı 
maddələrin tərkibində istifadə edilməsi, metal - 
lar, barıt və detenatorların, kimyəvi-zəhorləyici 
maddələrin tərkibi və xassələri haqqında 
məlumat verilir. Partlayıcı maddolorin tosni- 
fatı, döyüş zohorloyici maddolori tos-

nifatlaşdırılır, sinir iflicedici, 
zohorloyici, boğucu maddolə - 
rin tosir xüsusiyyətlori haqqın - 
da molumat verilir. Respublika 
fonn olimpiadalarında kafedra - 
nın yetişdirmolorinin layiqli 
yer tutması da bu sobobdondir.

2008-ci il

Fizika fənni üzrə II yer -  
kursant Ələsgəıov Arif Vaqif 
oğlu;

Riyaziyyat fənni üzrə IV yer
-  kursant Fərzəliyev Mahir 
Sahib oğlu;

2009-cu il

Fizika fonni üzrə III yer -  kursant Moşiyev 
Nofol Ərostun oğlu;

Fizika fonni üzro IV yer -  kursant Namazoli - 
yev Tural Adil oğlu;

İnformatika fənni iizro IV yer -  kursant Mom - 
mədov Elnur Cofor oğlu;

2011-ci il

Fizika fonni üzrə I yer -  kursant Səlimli 
Mirkamran Mirrahim oğlu;

Fizika fonni üzrə II yer -  kursant Səforov 
Orxan Famil oğlu;

2012-ci il

Fizika fənni üzro III yer -  kursant Solimli 
Mirkamran Mirrahim oğlu;

Fizika fonni üzro IV yer -  kursant Soforov 
Orxan Famil oğlu;

Beloliklo, sözün bitdiyi yero golib çatdıq.

Biz nıəktəbılə gördüklərimizdən fərəh dııy- 
muşuq. Inanırıq gələcəyin zabitlərini hazırla- 
yan hərbi təhsil dainıa gəncliyin etibar etdiyi 
miıqəddəs seçiın olacaqdır.

30 N?2. 2014



ƏBƏDİYAŞAR ALİ BAŞ KOMANDAN

m m n f t ı r .  (©c a ö

HJILU TOHnrMHM 
W ®  T O O T M A Y A C A ^ M I R

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN ALİ HƏRBİ MƏKTƏBİNDƏ ÜMUMMİLLİ LİDERİN 
90 İLLİK YUBİLEYİ TƏNTƏNƏ İLƏ QEYD EDİLDİ

Xalqımızın dahi oğlu, ulu öndor Hcydor Əli- 
ycvin müqoddos adı vo möhtoşom foaliyyoti 
Azorbaycan tarixino qızıl horflorlo hokk olun- 
muşdur. O, öz müdrik siyasoti, dönmoz oqido- 
si vo uzaqgöronliyi ilo xalqımızın müstoqillik 
arzusunun gerçokləşdirilməsini, milli dövlətçi- 
liyimizin möhkom bünövro üzərində ycnidon 
qurulmasım tomin etmişdir. Ulu öndor xalqımı- 
zın taleyindo, monovi, siyasi vo ictimai hoya- 
tında misilsiz rol oynayıb. Dahi rohborin haki - 
miyyotdo olduğu otuz ildon artıq bir dövr or-

zində qazandığımız bütiin nailiyyətlərin fov- 
qi'ındə məhz Hcydər Əliyev fenomeni, qiidrəti, 
diihası vo uzaqgöronliklo yürütdüyü miidrik si- 
yasi kurs dayanmışdır.

90 illik yubileyini qürur hissi ilo qeyd etdiyi- 
miz ulu öndorimiz Hcydor Əliyevin hoyatı vo 
siyasi fəaliyyoti çoxəsrlik dövlotçilik taıiximiz- 
də miihüm yer tutur. Azərbaycan xalqının tari- 
xində layiqli yer tutan dahilər, bacarıqlı sərkər- 
dələr və dövlət xadimləri çox olub. Xalq öz 
böylik oğullarım zaman-zaman xatırlayıb yad 
cdiı*. Bütiin hoyatını Azorbaycan xalqının vo 
dövlotçiliyimizin talcyi ilo bağlayan, yliksok in- 
sani kcyfıyyotloro, dövloti idaro ctmok bacarı- 
ğına malik olan Hcydor Əliyev bonzorsiz vo 
müqayisəedilməz şəxsiyyot idi.

XX yüzillikdə xalqımızın nəhəng tarixi şəx- 
siyyotlərindon biri məhz ümummilli lidcrimiz, 
dahi şəxsiyyət Hcydər Əliyevdir. Dünyada elə 
mlidrik, elo uzaqgöron dövlot xadimlori olublar 
ki, onlar öz ölkosinin vo millotinin taleyindo 
mühüm rol oynayıblar, xalqlarmm xilaskarları 
olublar. Müstəqil Azorbaycanın mcmarı olan 
ümummilli liderimiz Heydor Əliyev do tarixdo 
dorin iz qoymuş dahi şəxsiyyətlərdon biridir. 
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının taıixinə 
Azərbaycan dövlətinin qurucusu və banisi kimi 
daxil olmuşdur. Onu uca ziı*vələrə qaldıran, li- 
dcr soviyyosino yüksoldon on yüksok vo ali 
keyfıyyotlordon birincisi doğma xalqına bağlılı- 
ğı vo inamı idi. Xalq da öz liderino sadiq idi, 
ona inanır, onu özünə mayak sanırdı. Bənzorsiz 
şoxsiyyoti, siyasət vo dövlot xadimino xas olan 
böyiik istedadı ilə fərqlənən ümümmilli lider 
Heydər Əliyev hələ sağlığında canlı əfsanəyə 
çcvrilmişdi.

Azərbaycanlı olmağı ilə həmişə fəxr cdən, 
öylinon ümummilli liderimiz Heydor Əliyev bü- 
tün şorofli ömriinü xalqımn rifahına, Azorbay-

Ünıummilli liderimiz Heydər Əliyevin 90 
illiyinə həsr olunmuş mərasimi Müdajiə 
Nazirliyi Tərbiyə Işləri Idarəsinin zabiti pol- 
kovnik Abdulla Qurbani açıq elan etdi. Mə- 
rasirn iştirakçıları ali hərbi məktəbin orkest- 
rinitt müşayiəti i!ə Azərbaycan Respublika- 
sının Dövlət hinınini ifa etdilər. Himnin 
oxunuşundan sonra tədbirin aparıcısı 
Əməkdar incəsənət xadimi Abdulla Qurbani 
sözünə davam edərək ıılu öndər Heydər Əli- 
yevin hakimiyyətdə oldıığıı illərdə xalq 
i'ıçün, ölkəmizin inkişafı iiçiın gördiıyü böt- 
yi'ık işlərdən ətrajlı söz açdu
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canı qurub yaratmağa və müstəqil ölkəsini 
diinyada tanıtmağa səıf etdi. Güclü, qüdrətli və 
yenilməz bir dövlət quraraq, tarixdə heç vaxt 
pozulmayan dərin izlər qoydu.

Öton osrin 7ü-ci illorindon Azorbaycana roh- 
bərlik edon ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin yüksok toşobbüskarlığı, miidrik siya- 
səti, səy və bacarığı sayəsində ölkəmiz, sözün 
hoqiqi monasında, intibah dövrünii yaşamışdır. 
Həmin illər Azərbaycanın yüksəliş dövrü idi. 
Bu o vaxtlaı* idi ki, Azərbaycan bir respublika 
kimi keçmiş Sovetlor Birliyinin torkibindo bir- 
başa Moskvadan idaro olunurdu. Lakin Heydor 
Əliyev ölkomizin çiçoklonməsi vo inkişafı 
namino böyük çətinliklorlo do olsa, Mərkəzin 
diqqotini ölkomizo yönəldo bilmişdi. Bu gün 
adi hal kimi qiymətləndirdiyimiz hər bir addı- 
mı o illordo atmaq sarsılmaz iradə, qotiyyət və 
cəsarət, hər şeydən öncə isə böyük risk tələb 
edirdi. Böyük tarixi şəxsiyyot kimi ümummilli 
liderimiz Heydor Əliyev bunu çox yaxşı bacar- 
mışdı.

Ümummilli liderimizin layiqli davamçısı möh- 
torom Prezidentimiz Ilham Əliyevin rohbərliyi 
ilə başqa sahələrdə olduğu kimi ordu quruculu - 
ğunda da uğurlu islahatlar həyata keçirilir, Si ■ 
lahlı Qiivvələrə ayrılan vosait ildon-ilə artırılır. 
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbay-

canın yalnız horbi 
xərclori Ennonistanın 
dövlot büdcosindon 
çoxdur.

Umummilli lideri- 
miz Heydər Əliyevin 
xatirəsi hər birimizin 
qolbindo obodi ya- 
şayacaq.

Ulu öndərin dövlot 
quruculuğu, ordu qu - 
ruculuğu, iqtisadi isla- 
hatlar, milli şüurun 
dirçəlişi, ideologiya- 
mızın inkişafı və for- 
malaşması, gonclori - 
mizin horbi votonpor- 
vərlik torbiyosi vo di- 
gor saholərdoki siyasi

irsi bu giin elm ocaqlarında dərindən öyrənilir 
və tobliğ olunur. Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin həyat yolu və siyasi fəaliyyəti hər bir 
Azorbaycan votondaşı üçiin örnok vo nü- 
munədir. Hor birimiz onunla öyiinür vo foxr 
edirik.

Ulu öndər bütün mənalı həyatını xalqına həsr 
etmişdi, Azorbaycan üçün yaşamışdı, öz ideya- 
ları, amalları, idarəçilik və diplomatik təcrübə- 
si ilə miikəmməl bir elmi-siyasi məktəb yarat- 
mışdı. Bu gün Azərbaycanm milli ideologiyası- 
m, iqtisadi-siyasi gerçəkliyini, modəni həyatını 
öziindo əks etdiron vo möhtorom Prezident 
İlham Əliyev torofındən uğurla hoyata keçirilon 
siyasi kurs da bu moktobdon qidalanır, gücünü, 
qiidrətini Heydər Əliyevin ideyalarından alır. 
Odur ki, mohz bu siyasi kurs müstoqil Azər- 
baycanı xoşbəxt gələcəyə inamla apannağa qa- 
dirdir.

Ulu öndorin 90 illiyinin tontonoli surətdə 
qeyd olunması iiçiin Azorbaycan Respublikası- 
nın Prezidenti İlham Əliyev 21 yanvar 2013-cü 
il tarixdo soroncam vennişdir. "Azorbaycan 
xalqının iimummilli lideri Heydor Əliyevin 90 
illik yubileyi haqqında" sərəncamda deyilir: 
"Heydor Əliyev öz siyasi diihası ilə Azorbayca- 
nın miiasir simasını müəyyənləşdirmiş və xal- 
qımızın taleyindo silinmoz izlor qoymuşdur.
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Onun siyasoti noticosindo oldo olunmuş misil- 
siz nailiyyotlor göz qabağındadır. Bu uğurlar 
paytaxtımızın daim yeniloşon görkomindo, şo- 
hor vo rayonlarımızın sürotlo modemloşmosin- 
do, iqtisadiyyat vo elmdo, tohsil, modoniyyot 
vo sohiyyodo, eloco do ictimai-siyasi hoyatı- 
mızda öz oksini tapmışdır".

Umummilli lider Heydor Əliyevin adını daşı- 
yan Azorbaycan Ali Horbi Moktobindo do ulu 
öndorin anadan olmasının 90 illik yubileyi ton- 
tono ilo qeyd edildi. Ali horbi tohsil müossiso- 
si həmin gün bayramsayağı bozodilmişdi. Xal- 
qın xilaskar oğlunun 90 illik yubileyino hosr 
olunmuş morasim önco "Heydor Əliyev vo or- 
du quruculuğu" ideoloji morkozindən başlandı. 
Todbirə dəvot olunmuş qonaqlar -  Böyiik Vo- 
tən müharibəsi veteranlan, incəsənət ustaları, 
yüksok rütbəli zabitlor mərkəzin eksponatları 
ilo yaxından tanış oldular vo burada roy kitabı- 
na ürok sözlorini yazdılar.

Ideoloji mərkəzə baxışdan sonra qonaq- 
lar,incəsənət ustaları və digər mərasim iştirak- 
çıları ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ali 
hərbi təhsil ocağının qarşısında ucaldılmış əzə- 
motli heykolinin önüno gül-çiçok dostolori qoy- 
dular. Heykolin otrafında foxri qarovul düzül- 
müşdii.

Qonaqlar ulu öndorin anadan olmasının 90 il- 
liyi qeyd olunacaq böyük zala daxil olanda, 
məktəbin rəisinə şəxsi heyətin mərasimə hazır 
olduğu barodə məruzə olundu. Sonra hər kəs 
öz yerini tutdu. Mərasim keçirilən geniş zalda 
ümummilli liderin böyüdülmiiş portreti asılmış- 
dı.

Bildirildi ki, Heydor Əliyev ölkoyə rohborlik 
etdiyi illor orzindo iqtisadiyyatımızın inkişafı 
ilo yanaşı, böyiik elmi, intellektual, kadr, iqtisa- 
di və eneıji potensialının yaradılması, ordu qu- 
ruculuğu istiqamətində aparılan uğurlu islahat- 
lar ölkəmizin mıistəqil yaşaması üçiin möhkəm 
təməl qoymuşdur. Məhz buna görə də, Azər - 
baycan xalqı qazandığı müstoqilliyo vo onun 
qorunub saxlanılması sahosindo oldo etdiyi nai- 
liyyətlorə görə ulu öndorə minnətdardır.

Fəaliyyəti ilə tarix yaradan bu dalıi şəxsiyyət 
beynolxalq siyasət aləmində də heyranlıqla 
qarşılanıb və hal-hazırda böyük hörmət və ehti-

ramla anılır. Bu mənada Azərbaycan xalqı özli- 
nii xöşboxt saya bilor ki, kifayot qodor mürək- 
kob vo ziddiyyotlorlo dolu dövr kimi xarakteri- 
zo edilon XX osrdo 30 ilo yaxın bir müddətdo 
Heydər Əliyev kimi dahi bir insanın yorulmaz 
fəaliyyoti, gərgin zəhmoti sayəsindo Azərbay- 
can sürətli, dönməz inkişaf yoluna qədəm qoy- 
muşdur.

Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin 
rəisi Raqif Abbasov todbirdə çıxış edərək ulu 
öndorimiz Heydor Əliyevin goncloro göstordiyi 
diqqət vo qayğıdan söhbət açdı.
Azorbaycanın xalq artisti Amalya Pənahova isə 
öz çıxışında ümummilli liderimiz Heydor 
Əliyevlə bağlı maraqlı xatirələrindən söz açdı. 
Heydər Əliyev həmişə deyiıdi ki, mən fəxr edi- 
rəm ki, mon azərbaycanlıyam, - deyo Amalya 
xanım çıxışına davam etdi: -  Bu gün mən də 
foxr edirom ki, Heydor Əliyev kimi dahi bir 
insanla eyni vaxtda, eyni zamanda yaşamışam. 
Heydər Əliyev Azorbaycan xalqının yaddaşında 
əbədi yaşayacaqdır. O, xalqımızın xilaskarıdır. 
Bu giin hor kəs mətinliyi, qotiyyəti və başqa 
yüksək mənəvi keyfıyyətləri ulu öndərdən 
öyrənməlidir.

Böyük Voton müharibəsinin veteranları Əm- 
rəli Əmrəliyev və Surxay Ağazado çıxış edorək 
Lilu öndorlo bağlı xatirolorindon danışdılar.

Xalq artisti Zaur Rzayev, tanınmış müğənni 
Ramil Qasımov, Silahlı Qüvvolorin Mahnı vo 
Rəqs ansamblının üzvləri Samirə Sadıqova, 
Leyla Vahidqızı, Elçin Mommodov, Ağabala 
Abdullayev və başqaları ulu öndərin, vətənpər- 
vərliyini və qəhrəmanlığını tərənnlim edən 
mahnılar ifa etdilor. Kursantlar Heydor Əliyevo 
hosr olunmuş şeirlor söylodilor.

Ulu öndər Heydor Əliyevin 90 illiyinə həsr 
olunmuş morasim xoş notlarla başa çatdı.
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m m . ŞMY ta fe A S IL I 
IIAIDMLAMN YETİ^UİIİİLMƏ^l UÇUM
Nə yaxşı ki, ustalaşmaq, püxtəlik, sənotkar- 

lıq var. Yoxsa böyıik işlərin öhdəsindən gəl- 
mok ııecə çətin olardı. Buna görə do təcriibo və 
miidriklik homişo öz sözünii deyib. Indi bu fı- 
kir ona görə monim alomimdə aktuallıq qazan- 
dı ki, giin orzindo Azorbaycan Ali Horbi Mok- 
tobindo tanış olduğum böyiik quruculuq işlori, 
rəngarəngliyi özündə əks etdirən sanbalh töh- 
fələr, silsilə uğurlar və s. haqqında bir yazı 
yazmaq istədim və haradan başlayıb harada 
qurtaracağımı bir anlıq kəsdirə bilmədim. Am- 
ma toroddüd tcz kcçdi, tocrübo monim do kö- 
moyimo çatdı. Deyirom ki, böyiik işlor göriib 
başa çatdırmış bir şəxso vo ya şəxsləro hosod 
aparmaq olar, ancaq paxıllanmaq yaramaz. Gö- 
riilon işdon gıil iyi gəlor, desolər do, görülən 
işə diizgiin qiymət vermək də insanlıq bor- 
cudur.

Bir miiddət əvvəl Müdafıə Nazirliyinin ko- 
mandanlığı Azorbaycan Ali Hərbi Moktobindo 
böyük tikinti və təmir işlərinə rəvac vermişdir. 
Çox da uzaq keçmiş sayılmayan zaman kosiyin- 
də böyük bir tikinti mcydançasını xatırladan ali 
horbi moktobin orazisini homin vaxt dolaşanda, 
adamı bədbinlik bürüyürdii.

Daxilən belə bir fıkir adamı narahat edirdi - "gö- 
rəson, bu işlər nə vaxt, həm də deyilən səviy- 
yədə başa çatacaqmı?". Çiinki işin əhatəsi çox 
böyükdii. Burada bir niiansı da xatırlatmaq la- 
zımdır ki, ölkənin ən sanballı hərbi təhsil oca- 
ğının tədris qayğıları da az deyil, axı. Böyük tə- 
sərrüfatı, müxtəlif kateqoriyalı şəxsi heyəti ida- 
ıə etmok və üstəlik də təmir-tikinti işlorinin ge- 
dişatına nəzarət etmək böyük vaxt və səy tələb 
cdir. Bunu sübut üçün tokco onu dcmok bəs edor 
ki, biz orada olduğumuz miiddətdə yalnız təmir 
vo təsərrüfat qayğıları ilo bağlı moktob roisi ilo, 
idarə heyəti ilə, kafedraların zabit heyəti ilə, 
taboıiarın komandir heyoti ilo onlarla mü- 
zakirələrin şahidi olduq. Gəlin, söhbəti uzatma- 
yaq və konkret baxaq görok bu elm ocağınm 
bəhs etmək istədiyimiz nailiyyəti nədən ibarət- 
dir.

Umummilli liderimiz Heydər Əliyev vəton- 
pərvorlik torbiyosinin ohomiyyotini belo ifado 
etmişdir: "Hor bir osgər, zabit, döyüşçü voton- 
porvorlik hissini, Votono, torpağa, xalqımıza so- 
daqət hissini hər şeydən üstün tutmalıdır". Bu 
qiymətli sözləri qeyd etməkdo məqsəd odur ki, 
ilk olaraq bu Vətən sevgisini yaradan başlıca 
meyarlardan, hərbi-ideoloji işdən, hərbi tərbiyə 

işindon, monovi-psixoloji hazırlıqla 
bağlı hərbi moktobdo göriilon oho- 
miyyotli işlordən danışmaq istoyi- 
rik. "Heydor Əliyev vo ordu quru- 
culuğu idcoloji morkozi”nin yaıa- 
dılması hərbi-ideoloji işə önəm ve- 
rilməsindən iroli golir. Yüksək sə- 
viyyəli tərtibata malik olan mərkə- 
zi Miidafıo Nazirliyinin Monovi- 
psixoloji Hazııiıq vo İctimaiyyotlo 
Əlaqolor İdarosi vo moktob ko- 
mandanlığı qısa vaxtda hazırlayıb 
ərsəyo gətirmişlər. Modoni-asııdo 
iş, təbliğat və təşviqat yenilikləri 
yeni bir vüsət almışdır.
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üçün burada böyiik altqurum işləri 
görülmüşdür. Sanki burada hava- 
dan bir şıiar asdmışdır -  hər sahə- 
də yenilik, hər yerdə quruculuq. 
Bunu yolüstü nəzər yetirdiyimiz 
idman şəhərciyində də gördıik. Id- 
man şəhərciyi tam yenilənib kur- 
sant və əsgərlərin ixtiyarına veril- 
mişdir. Idman şəhərciyi ilə yanba- 
yan olan tədris binalarının indiki 
vəziyyətindən onsuz da danışaca- 
ğıq, ancaq bir-iki söz keçmiş gör-

Ən başlıcası, bütiin bunlar gözol bir 
ortamda -  çağırışlarla dolu, votənpor- 
vərlik ideyalarının inikasını özündə əks 
etdiron stend vo şokilloıiə bəzodilmiş, 
bayrağımızla, dövlət rəmzlərinin oyma- 
ları ilə şərəfləndirilmiş dəhlizlərdə, nə- 
fıs təmirli bina və otaqlarda yer tutur.
Bunun davamı kimi yiiksək səviyyəli 
qonaqları qobul etmok üçün konfrans 
zalları vo brifınq otaqlarının beynəlxalq 
standartlara cavab verdiyini söyloyo bi- 
lərik. Aydındır ki, AAHM-də əsas diq- 
qot tohsilə yönəlmişdir. Burada tohsillo bağlı 
yeniliklər bir-birini daha davamlı izləyir. Təh- 
silin əsas ilhamvericisi isə tədrisdir. Lakin 
məktoblə tanışlıq ərəfəsində bizi cəlb edən bir 
fikrin, -  “şərait və miihitin insanın yetişməsin- 
do böylik rolu vardır” — moktob roisi torofın- 
don soslondirilməsi, holo todris yeniliklorino 
keçməmişdən ovvol moişət şəraitinin, zahirin, 
ətrafın daxili aləmə təsirindən danışmaq istəyi- 
rik. Horbdo belo bir söz var -  nozarot-buraxılış 
məntəqəsi hərbi bölmənin "sifətidir". Çünki 
hərbi hissə ilə ilk tanışlıq ordan başlanır. Mək- 
təbin yeni tikilmiş nəzarət-buraxılış məntəqəsi- 
nə söz ola bilməz. Buradan başlayan xoş 
toossüratımız ancaq artan diaqram üzrə davam 
etdi. Qorargaha, ayrı-ayrı binalara torəf 
üz tutub gedərkən seyr etdiyimiz, göz 
oxşayan yaşıllıq böyiik zəhmot və səyin noti- 
cosindo yaradılmışdır, lakin ağaca, bitkiyo 
can verən su ehtiyatmm əldə olunması

komi haqqında demok yerino düşor. Burada zo- 
ruri oyani vosaitlorin olub-olmaması, metodik 
kabinet vo müəllimlər otağının voziyyoti bir 
yana, giriş vo dəhlizlər başqa todris müossiso- 
lorindon no qodər yaxşı olsa da, rohboıiiyi qane 
etmirdi.

Bu gün iso siz buyurub bu todris binasının gö- 
zolloşmiş, yeniloşmiş siması ilo tanış ola bilor- 
siniz. Belo do olmalıydı. Axı bu moktob on ön- 
cül ali horbi moktob olmaqla yanaşı, hom do 
ulu öndor Heydor Əliyevin adını daşıyır.

Bir öyrodon iiçiin on miihüm olan oyani dors 
vosaitidir, xüsuson do horbdo. Ona göro ki, 
sanki horbi mütoxossis çoxyönlii bilgilor "qo- 
buledicisidir". Tokco biz taktika kafedrasında, 
horbi coğrafıya, horbi topoqrafıya, kütlovi qır- 
ğın silahlarından mühafizə, koşfıyyat ixtisasınm 
osasları vo s. fonlorinin todris olunduğunu gö- 
rürük. Bundan olavo, toxminon, bu sayda fonn
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bazası olan daha 9 kafedrada kursantlar dinloyi- 
ciyə çevrilir. Məhz buna görə də əyani vəsait- 
ləıiə zəngin olan sinif otaqlarını bu gündon 
başlayaraq biz AAHM-in todris binasında ho- 
mişo görəcoyik, keçmişdon forqli olaraq. Bir az 
da fərqli yanaşsaq, burada fənlərdon, istiqamət- 
lərdon, ixtisaslardan, iş fəaliyyotinin öyrodil- 
məsindən ibarət kompleks tədris “lövhəsini” 
görə bilərik. Hərbi məktəbin humanitar və so- 
sial fənlor kafedrasının annotasiyasını oxuyan- 
da hər şey aydın olur; "humanitar və sosial fən- 
lor kafcdrası -  Azoıbaycan dili vo nitq mo- 
doniyyoti, folsofo, Azorbaycan tarixi, hərbi 
psixologiya vo pcdoqogika, sosiologiya, 
Azəıbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
və hüququn əsasları, Azorbaycan Rcspubli- 
kası Silahlı Qiivvələrinin iimumqoşun ni- 
zamnamələri fonlərini tədris etməklə, kur- 
santlara Azorbaycan tarixinin osas mərhələ- 
lori vo xronologiyası barodo clmi tosovvüro 
malik olmağı, Azorbaycan Rcspublikasımn 
dövlot dilini sərbost bilmoyi, Azorbaycan 
mədəniyyotini, onun dünya modəniyyəti vo 
sivilizasiyasında tutduğu yeri qiymətləndir- 
məyi, sosial miihit və sosial vərəsəlik mü - 
nasibətlərini, sosial təcrübələrin toplanması 
vo ötürülmosi yollannı, Azorbaycan Rcs- 
publikası Silahlı Qüvvolori hoıbi qulluqçu-

larının ümumi vəzi- 
fələrini, onların ara- 
sında qarşılıqlı mü- 
nasibotlori öyrodir". 
Mexanika kafedra- 
sında "mcxanika mü- 
hondisliyi"nin öyrə- 
dilməsi iiçün siniflər- 
də biitöv texnika və 
avtomobil əyani və- 
sait bazası, simulya- 
siya-idaroctmə kom- 
pyuter avadanlıqları 
quraşdırılmışdır. İndi 
hcç bir ordunu xarici 
ordulaıia əlaqolərsiz 
təsəvvür etmədiyi 
miz kimi, təhsildo do 
digər ölkələrin Silah- 

lı Qüvvolorinin canlı vo texniki qüvvolorinin 
öyronilməsi mümkünsüzlüyünü inkar etmok 
olmaz. Buna göro do biz moktobdo miihondis 
kafcdrasının simasında kafedraya aid dərs otaq- 
larında olan digər ölkələrin mühəndis-istchkam 
vasitələrinin öyrədilməsi ilə qarşılaşdığımızı 
bir misal kimi nəzərinizə çatdırırıq. Amma ye- 
no tokrar edirik: yaxşı şorait olmasa, keyfıyyot- 
li todrisdon söhbot açmağa doymoz. Todris bi- 
nasında yaradılmış ümumi soyutma vo isitmo 
sisteminin qurulması, standaıtlara cavab veron 
sinif otaqlarının, metodik kabinetlorin, müzaki-
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rə və konfrans zallarının, linqvis- 
tik və vizual sistemlərin olması 
hərbi təhsildə daha yüksək mər- 
tobənin hodoflənməsindən xoboı* 
verir. Bu səbobdondir ki, artıq 
respublika soviyyoli konfrans vo 
fonn olimpiadalarında AAHM 
kursantlarının uğur qazanması bir 
sistem halını almışdır. Təkcə 
keçən il kursantlar respublikanın 
30 ali təhsil müəssisəsi tərəfındon 
miikafata layiq göriilmüş, 19 ali 
tohsil müəssisəsi arasında AAHM 
kursant elmi comiyyoti yüksok 
yerlor tutmuşdur. Onu da deyok 
ki, hor il keçirilmiş kursant horbi 
elmi comiyyotinin konfransları 
uğurlu keçmişdir. Keçən il 4 isti- 
qamət üzrə 60-dan yuxarı mövzu müzakirəyə 
çıxarılmış, nəticələrə varılmış, bilik miibadiləsi 
aparılmışdır. Məktəbin idman nailiyyətlərini də 
bura olavo etsək, aydın olur ki, burada kom- 
pleks, hortorofli tohsil vo todrisdon söhbot 
gedir. Bizso deyirik ki, hər zaman, çoxlu sayda 
Azorbaycan Ali Horbi Moktobindon yeniliklər, 
uğurlar gözlomoyo hazır olun.

Mayor
Zakir HÜSEYNOV, 

«Hərbi Bilik»
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Daim inkişaf edon horbi 

tohsilin müasir diinya stan- 
dartları soviyyosindo inkişafı 
bu sahə ilo bağlı yeniliklordo 
təzahür edir. Bu yeniliklərdən 
biri do kadr hazırlığının və 
həıbi təhsilin inkişafının da - 
vamı kimi təhsildo ixtisaslaş- 
manın vo ixtisasartırmanın 
aparılmasıdır. Əlbotto, təhsi- 
lin hor soviyyosindo ümumi 
anlayışlar üzrə qazanılan bi- 
liklərin təkmilləşdirilərək ix - 
tisaslaşmaya yönəldilməsi, 
hərbin ayrı-ayrı sahələri üzrə 
elmi araşdırınalar aparıb konkret ixtisasa yiyələn - 
mə, şoxsi heyotin idaıo edilmosi kimi yeni horbi 
saholorin elmi stimullaşmasının lıəyata keçirilmə - 
si təqdirəlayiq haldır. Hamımızın bildiyi kimi 
müollim təhsilin əsas hərəkətverici qüvvəsidir. 
Miiasir pedaqogikanm, todrisin metodikasının 
hərbi təhsil sahəsində çalışan müəllim-professor 
heyətinə kompleks proqramlar daxilində çatdırıl - 
masını tomin etmək aidiyyatı qurumların homişə 
diqqət mərkəzindodir. Azərbaycan Respublikası 
Tohsil Nazirliyi, ayrı-ayrı qoşun növlorinin todris 
bölmolori, ölkomizin ali tohsil ocaqları ilo Miida- 
fıo Naziıiiyinin hoıbi tohsil qurumları sıx omok - 
daşlıq edir. Yuxarıda deyilonlorin təsdiqi kimi 
Azorbaycan Ali Horbi Məktobindo 2004-cü ildon 
yaradılmış müəllimlərin ixtisasartııma kursunu 
göstərə bilərik. Kuıs müəllimlərin qabaqcıl təhsil 
pıaktikasından faydalanması, metodoloji, təcrübi 
biliklorinin inkişaf etdirilməsi, proqram, dorslik 
vo metodik ədobiyyatdan istifadə qaydalarına ye - 
ni yanaşmanın öyrədilməsi yolunda xeyli iş gör - 
müşdür. Indiyə qədər 13 buraxılışı, 350 nəfə - 
rə yaxın dinləyicisi olmuş kuısun iştirakçıları nın 
psixologiyaya, pedaqogikaya, informatikaya, poli - 
tologiyaya, beynəlxalq münasibətlərə, Azərbay - 
can tarixinin tohlilino vo başqa elm saholərino 
dair referatları işıq iizü görmüş, müəllimlər vo 
tohsilə rəhborlik edon şoxslor torofındon bıı elmi

araşdırmalar yiiksok qiymətlondirilmişdir.
Müxtəlif kateqoriyalı zabit-müəllimlər də kursu 

bitirdikdon sonıa həıbi tohsilə öz töhfələrini ver ■ 
məmiş deyillər. Məktəbdo hərbi sahədə əldə 
edilmiş bilik və bacarıqların artırılması məqsədilə 
xaıici ölkolorin qabaqcıl ali hərbi məktoblorinin 
təcrübəsi öyrənilir və todrisdə tətbiq edilir.

Kursda mütəmadi olaraq tohsil iizro ekspeıtlor ■
lo işçi görüşlər toşkil edilir, ali dorocoli elmi 
omokdaşlar, dinloyicilor qarşısında maraqlı mü ■ 
hazirələrlə çıxış edirlər. Bu kurslar hərb elminin 
inkişafına, hərbi-elmi potensialın artmasına, yeni 
elmi mövzuların işlənməsi əsasında elmi nailiy- 
yətlər əldə olunmasına böyük töhfələr verəcək ■ 
dir. Hor dofo müəllimlər tokmilloşdikco, todqiq 
edilon hərbi-elmi mövzular çoxaldıqca yeni onə ■ 
nolər formalaşacaq, bu da horb elmini müasir 
standartlar soviyyosino gotirib çıxaracaqdır. Mii ■ 
kəmmolloşmə ıolunu yerinə yetirə biləcək belə 
bir kursun yaradılması, onun qarşılıqlı əlaqələıiə 
inkişaf etdirilməsi və Müdafıə Naziıiiyinin rəh 
bərliyi tərəfındən bu işin düzgün istiqamətləndi ■ 
rilməsi bizdo hoıbi təhsilin golocoyino inam his ■ 
sini artırır.

«Hərbi Bilik»
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GƏLƏCƏYİN HƏRBİ ALİMLƏRİNİN 
HAZIRLIQ TƏMƏL DAŞLARI 

BURADA QOYULUR

Azorbaycanın horbi tohsil sistcmindo qazanı- 
lan uğurlar artıq göz qabağındadır. Sabahın za- 
biti olacaq gonclorimizin yüksok elmi vo intcl- 
lektual soviyyosi belo düşiinməyə osas verir ki, 
artıq müasir comiyyotimizdo horbi peşoyo ma- 
raq güclonib. Tokco bir faktı misal çokmək ki- 
fayət edər ki, ötən il ölkəmizin ali hərbi təhsil 
müəssisələrinə qobul edilmiş gonclər arasında 
yiiksək bal toplayanlar az olmayıb. Belə uğur- 
larımızın sayı iso ildon-ilo artmaqdadır.

Bu giinlordo ulu öndorimizin adını daşıyan 
Azorbaycan Ali Hərbi Moktobində clmi işləro 
cavabdch zabitlo -  polkovnik-lcytenant Arzu 
İsmayılovla söhbotimizdo do hərbi tohsil oca- 
ğının ötən illərdə əldə etdiyi elmi nailiyyət- 
lərə toxunduq. Arzu miiəllim bildirdi ki, 
istər gənclərimizdə zabit peşəsinə mara-

ğın artması, istərsə də hərbi təh- 
sil sisteminin müasir tələblər 
səviyyəsində qurulması və apa- 
rılan səmərəli hərbi-elmi isla- 
hatlar öz layiqli bəhrəsini ver- 
məkdədir.

-  Əlaçı kursantlarımız nəinki 
doğma təhsil ocağında kcçirilən, 
həmçinin respublika səviyyəli 
clmi tədbirlərdə fəal iştirak 
edirlər, -  dcyə müsahibim söh- 
bətinə davam ctdi. -  Onlarla 
kursantımız ölkəmizdə müxtəlif 
vaxtlarda keçirilmiş fənn olim- 
piadalarında uğurlu nəticələr qa- 
zanaraq hərbi təhsil müəssisəsi- 
nə başucalığı gətirmişdir. Fə-

rohlə qeyd etmok istərdim ki, 2011-ci ilin fənn 
olimpiadaları qaliblərinin miikafatlandınna mo- 
rasimində çıxış edon Azərbaycan Respublikası- 
nın Tohsil naziri kursantlarımızı yıiksək elmi 
nailiyyətlorinə görə təbrik etmiş və bu elmi 
uğurların ölkənin digər ali təhsil mü- 
əssisələrinə örnək olmasını vurğulamışdı. Ho- 
min mərasimdə diplom və qiymətli hodiyyələr 
toqdim etdilər, qaliblər sırasında fızika fənni 
iizrə respublika olimpiadasının qalibi kursant 
Mirkamran Solimli do olmuşdu.

Yeri golmişkon, bir faktı da diqqoto çatdırım 
ki, Azorbaycanın dövlot müstoqilliyinin 20-ci 
ildönümünə hosr cdilmiş tolobəlorin “Müsto- 
qilliyimiz obodidir, daimidir, dönmozdir” adlı 
iimumrcspublika elmi-praktik konfransında da 
bir neçə kursantımız maraqlı məruzəloıio çıxış 
etmişdi. Əlaçı kursant Fazil Gözəlov iso "Ən 
yaxşı məruzəçi" diplomu ilə toltif edilmişdi. 
Bclə elmi nailiyyotlorimiz ildon-ilo artmaqdadır
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vo hesab edirom ki, son illor dövlotimizin roh- 
borliyi soviyyosindo horbi tohsilin inkişaf etdi- 
rilmosino göstorilon diqqot vo qayğı yeni uğur- 
larımız üçıin zomin yaradacaqdır. Bildiyimiz 
kimi kursantların lıorbi elmi savadının mükom- 
molloşməsində kafedralar böyiik rol oynayır. 
Mosolon belə kafedıalardan biri kimi taktika 
kafedrasım qeyd etmok istərdim. Todris prose- 
sində aparıcı bölmo olan bu kafedra kimi ad 
çıxarmışdır. Bu kafedrada Azorbaycan Respub- 
likasının Silahlı Qüvvolorinin bütün ixtisaslı za - 
bit kadrlarının yetişirilməsi prosesinin mərkəzi 
sütunudur. Məktobdə tədris edilən bütün hərbi 
və ixtisas fənləri öz fəaliyyətlorini taktika ka - 
fedrası ilə uzlaşdırır.

Bu kafedranm zabit-müollim heyoti qoşun 
növlərində xidmət keçorok hərb peşəsinə 
dorindon yiyolonmiş, Əfqanıstanda, Qarabağda 
gedon müharibolordo döyüş tocriibosi toplaınış, 
lıorbi xidmotin məhrumiyyət vo çotinliklorini 
yaşayaraq bərkimiş, Azərbaycan Ordusunun 
quruculuğunda birbaşa iştirak etmiş zən- 
gin təcriibəli, NATO təlimlərində və hərbi 
təhsil müəssisələrində hərbi-pedaqoji bilik və

bacarıqlar qazanmış peşəkarlardır.
Taktika kafedrası horbi moktobin təyinatında 

aparıcılığı ilə seçilmosi ilo yanaşı, hom də bir 
todqiqat ocağıdır. Burada tarixdo baş vermiş 
müharibolər, onların silah vo taktikanın toka- 
miilüno tosir etmiş ünsür vo hadisələri, Birinci 
və İkinci Dlinya müharibələri, lokal miiharibo - 
lər, müasir zamanda gedən müharibələr, konf - 
liktlər və horbi əməliyyatlar öyrənilir. Sialılı 
miibarizədə tətbiq edilən qoşun növlərinin tak- 
tikası, horbi fəndlor, silah və texnikalar, yeni 
horbi texnoloji nailiyyotlor dorindon todqiq edi- 
lir vo golocok müharibolorin gedişatına neco 
tosir edocoyi analiz edilir. Bu geniş elmi todqi- 
qat foaliyyotinin mohsulu elmi, metodiki, todris 
mataerialları olaraq hazırlanır, çap edilir, tədris 
fılmləri və elektron tədris vasitələri yaradılır.

Kafedranın zəngin horbi-elmi potensialı golo - 
cək zabitlərə pedaqoji ustalıqla, ən müasir və 
qabaqcıl tolim-todris metodikaları totbiq et- 
moklo todris edilir.

Kursantlarda elmi tofokkür, analitik diişünmo, 
montiqi doyorlondirmo fonnalaşdınnaq vo elmi 
foaliyyoto colb etmok moqsodi ilo hərbi-elmi
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konfranslar keçirilir, təcrübələr apa - 
rılır, nəzəriyyələr hazırlanır.

Kafedra komandirlərə kəskin do - 
yişən relyefli çətin ərazilərdə, geniş 
coğrafıyada sürətli vo gərgin corəyan 
cdon döyiişlordo bölməlorin ycrdo - 
yişmosi, döyiişə hazırlanması, döyiiş 
sonodlorinin tortib edilmosi, döyiişün 
aparılması vo idaro edilmosi, kiitlovi 
qırğın silahlarınm miihafızəsi, mas- 
kalanması, kəşfıyyatın aparılması üz - 
rə lazım olan bütün bilik və bacarıq - 
ları öyrədir.

Dorslordo qazanılmış nozori bilik- 
lor seminarlar, qrup çalışmaları, 
praktiki moşqlor, tolimlor vo çöl çı- 
xışlarında dorindon qavranılır.

Belo elmi konfransların keçirilmo - 
sində əsas məqsəd kursantların elmi- 
tədqiqat işlərinə maraq hissini artıı- 
maq və hərbi təhsil ocaqlarında el - 
mi nailiyyətlərin qazamlmasında on - 
ların rolunu güclondirmokdir. Şiibho - 
siz, belo todbirlorin ardıcıl kcçirilməsi horbi 
todrisin kcyfıyyotinin yüksoldilməsinə vo müa- 
sir lıərbi tohsil bazasının formalaşmasına da 
giiclü tokan vcrocokdir.

Mayor
İsmayıl ABDULLAYEV, 

«Hərbi Bilik»
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Silah və atış kafedrasının rəisi 
polkovnik Ələmdar Süleymanov

Süleymanov Ələmdar Mikayıl oğlu, 11 noyabr 
1960-cı ildə Azərbaycan Respublikası, Bakı şə- 
hərində anadan olub. 1975-ci ildə C.Naxçıvanski 
adına xüsusiləşdirilmiş orta məktəbinə qəbul 
olub və 1978-ci ildə həmin məktəbi bitirib. Sonra 
Azərbaycan SSR Ali Soveti adına Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinə daxil ol- 
muş vəl982-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 
1982-1984-cü illərdə Əfqanıstan Respublikasın- 
da hərbi xidmətdə olub və orada gedən döyüşlər- 
də iştirak edib. 1992-ci ildə Azərbaycanın Milli 
Ordusunda 777 saylı hərbi hissəyə bölük koman - 
diri vəzifəsinə təyin olunub və 1995-ci ilədək ta - 
bor komandiri və briqada komandirinin müavini 
vəzifəsinədək qulluq etmişdir. 2004-cü ildə 
Heydər Əliyev adına AAHM-in Taktika kafedra - 
sında bu günə kimi Silah və Atış kafedrasında 
Kafedra rəisi vəzifəsində qulluq edir. 1984-cü 
ildə «Qırmızı Ulduz» ordeni, 1995-ci ildə isə 
«Azərbaycan Bayrağı» ordeni ilə təltif olunmuş - 
dur.

Elektronika kafedrası rəisinin 
müavini polkovnik-leytenant 

İlqar Süleymanov

Süleymanov İlqar İnqilab oğlu elektronika ka- 
fedrası rəisinin müavinidir. 1990-cı ildə Kiyev 
Ali Hərbi Radiotexniki Mühəndislər Məktəbini 
bitirmişdir. Silahlı Qüvvələrin müxtəlif qoşun 
növlərində istifadədə olan bütün silahların, zireh- 
li texnikalarda olan elektron tuşlama cihazları- 
nın, rabitə vasitələri və informasiya sistemlərinin 
elektronika ilə bağlılığını nəzərə alsaq onda ka- 
fedranın üzərinə necə böyük bir vəzifə düşdüyü- 
nü söyləyə bilərik. Kafedrada dərslərin keyfıy- 
yətli keçilməsində bütün müəllimlərin yetərincə 
əməyi var, ancaq işin təşkili məhz kafedra rəisi- 
nin, onun müavininin üzərinə düşür. Bakalavr 
proqramlarına əsasən “Elektronika” kafedrası tə- 
rəfındən “Mexanika mühəndisliyi” ixtisası üzrə 
bütün taqımları əhatə edən 1 fənn, “Avtomatlaş- 
dırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının 
proqram təminatı” ixtisası üzrə 1 fənn və “Elek- 
tronika- telekommunikasiya və radiotexnika mü- 
həndisliyi” ixtisası üzrə isə təkcə ixtisas taqımla- 
rı üçün 21 fənn tədris edilir.
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Azudlıq veri/mir, alınır. Ötən əsrdə azad/ığınııza qovuşntuşduq. Azərbaycan Denıokratik 
Respublikası rus inıperiyasının, bolşevizmin qurbanı ohlıı. 1988-ci ihlən başhıyan milli- 
azadlıq hərəkatı inıperiyanın siitunlarını laxlatdı. Sovetlər Ittifaqı çökdii. Azərbaycanımız 
yenidən müstəqil oldu!... Bir daha təsdiq olundu ki, «zülmün topu, giiüəsi varsa, haqquı da 
yenilməz qolu vardır»... Azərbaycan tarixin cığırdaşı o/acaq!..

Emin Nəbiyev: Yeniyetməydim. Qəlbimi 
özümün də baş aça bilmədiyim qəribə, həm 
də şirin duyğıılar bürümüşdü. Azərbaycan te- 
leviziyasında hərbi verilişə baxırdım. Reklam 
fasiləsində Heydər Əliyev adma Azərbaycan 
Ali Hərbi M əktəbinə qəbulla bağlı göstərilən 
süjet diqqətimi çəkdi.

Valideynlərim istəyim ə etiraz etmədilər. 
Sənədlərimi C. Naxçıvanski adına hərbi lise 
yə verdim. Oxudum, oranı miivəffəqiyyətlə 
bitirdim. İndi arzuladığım ali hərbi məktəbin 
kursantıyam. Fəxr edirəm ki, miistəqil res 
publikamızın nüfuzlu ali hərbi məktəbində 
təhsil alıram. Bu müstəqilliyi biz qorumalı 
yıq.

Ü/vi Xə/əf/i: Müsabiqodon keço bilmodim. 
Tobii ki, bu, düşüncələrimi tar-mar etmişdi. 
Təsadüfən qonşuluqda yaşayan gənc bir oğlan- 
la tanış oldum. Oyrondim ki, o, Heydər Əliyev 
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kur- 
santıdır. Üçüncü kursada oxuyur. Bildirdi ki, bu 
il horbi moktobo olavo qobul elan edilib. 
Sonodlorimi verdim. Qobııl oldum. Hazırda bö - 
yiik hovoslo oxuyuram. Hom do foxrlo, qürro 
ilo seçdiyim sonotin mütoxossisi olmaq üçün 
çalışııam. Oxuyub öyrənməyi ona görə özümə 
borc bilirəm ki, zabit şərəfıni uca tutmağı ba- 
carım. Ona lokə gotirən ən xırda nüansa belə 
yer qalmasın. Yoldaşlığa, dostluğa bizdən öncə 
do, sonra da körpü salanlara eşq olsun. Bu 
moktob qardaşlıq moktobidir. Azorbaycan zabi- 
ti öz şorofıno toroddiid etmodon and iço bilmo - 
lidir. Bu tomizliyi, ülviliyi qorumalıdır.
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Bu və ya digər dərnəklər, kurslar məktəbin hər 
bir kursantının diinya duyumuna, formalaşmasına 
təsirsiz ötüşmür. Kurslar dorslərin əhatoli şəkildo 
öyronilmosino, iştirakçıların clmi biliklorinin art- 
masına, nəticodə iso gəlocəyin zabitlorinin ümu- 
mi bilik soviyyosinin yüksəlmosino tosir göstəron 
amildir. Modcmloşdirilmiş siniflordo elcktıonika- 
dan, mexanikadan vo s. bohs cdon geniş labora - 
toriyaların yaradılması ilə bərabər kompyuter tex- 
nologiyaları ilo bağlı savadını artınuaq istəyən 
kursantların səyləri də nəzərə alınmışdır. Dərnək - 
lor do ora colb olunanın qabiliyyotinin aşkarlan- 
masında, inkişaf etdirilmosindo, tokmilləşdirilmə - 
sindo müstosna rol oynayır. Məktəbdə toşkil olu- 
nan dil kursları, kompyuter öyronmə qrupları mü - 
asirlik baxımından formalaşmada goncloro yaxın - 
dan kömək edir. Məktəbdə kompyuterin aparat 
təminatını və proqram təminatını dərindən bilən 
mütəxəssislərin olması bu işi daha da irəli aparır. 
Onlardan biri də polkovnik-leytenant Muradovdur.

Polkovnik-lcytenant Ramazan Muradov 5 yanvar 
1971-ci ildo Ordubad rayonunun Üstüpü kəndin - 
do anadan olub. 1985- 1988-ci illordo C.Naxçı- 
vanski adına Horbi Liseyi, 1988-1993-cii illərdə 
Leninqrad Ali Hoıbi Rabito Miihondisliyi mokto - 
bini bitirib. Ordumuzda xidmətini Müdafiə Na-

zirliyinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə mərkəzin- 
də növbə miihəndisi vəzifəsilə başlayan zabit bir 
ncço dofo qardaş Türkiyodo ixtisasartırma kursla- 
rının dinləyicisi olmuşdur. 1997-ci ildə ali hoıbi 
məktəbin ycni təhsil standartlarına kcçmosi ilo 
olaqədar ycni dərs kitablarının, tolimnaməlorin, 
plan-proqramların hazırlanması ilo olaqədar qaı- 
daş ölkədə təcrübə keçən qrupun təıkibində fəa - 
liyyət göstərmi şdi r. Hərbi məktobdə kompyuter 
texnikasının təhsildə metodoloji tətbiqinin yaradı- 
cısıdır. Məlumat bazasının yaradılması, kursantla- 
rın molumatlarının işlonməsi, proqram elementlo - 
rinin vaxtında yenilonməsi onun bölməsinin öhdə- 
sino diişür. Avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin proq- 
ram təminatı vo serverlorin totbiqi, xüsusi proq- 
ram təminatı, informasiyanın toplanması vo ema- 
lı, avtomatik idarə edilməsi və çevrilməsi i'ızrə 
müxtəlif çalışmalar kollektiv təıofindən uğuıia 
həyata keçirilir. Müsahibimiz kursantların komp- 
yuteri öyronmoyə xeyli maraq göstərdiyini qeyd 
etdi. Onların kurslara hovoslo goldiyini, asudə 
vaxtlarını çağdaş informasiya texnologiyalarını 
öyronməyə sorf etdiyini bildiıdi. Moktobdo belə 
kursların daim foaliyyot göstordiyini olavo etdi.

Öz gələeəyinə sayğı

Kursantlar arasında rəngkarhğa, incəsənətə, 
ədəbiyyata meyli olanlar şübhəsiz ki, var. Mək - 
təbdə hər tədris ilinin əvvəlində kursantların 
meyillori, maraq diinyası ilə bağlı müxtəlif sorğu- 
lar aparılır. Dornokdə kursantlar dornək rəhbori - 
nin başçılığı altında məşğul olur, asudo vaxtının 
somorəli keçirilməsini təınin edir. Dərnəklordə 
kursantlar rongkarlığın, incəsonətin, necə dcyorlor 
bədii sənətin siıiərinə yiyələnməklə duyğularını 
incələşdirir, erudisiyasını artırır, gəlocəkdə cə - 
miyyətdə maraq doğuracaq mövqeyini indidon tə- 
min edir. Bunlar kuısantlara məntiqlə, analogiya- 
lar apaımaqla xatırladılır. Göründüyü kimi, kurs- 
lar intcllektual inkişaf etmonin, dornoklər monəvi 
toıbiyo prosesinin toıkib hissosidir. Burada iso bu 
moqama ciddi sayğı göstərilir.

« H ə r b i  B i l i k »

Kompyuter və məlumatların 
işlənməsi bölməsinin rəisi 

polkovnik-leytenant 
Ramazan Muradov

44 N°2. 2014



«AZİMUT»

İdarəetmə kafedrasının rəisi 
polkovnik Zülfəli Məmmədov

İdarəetmə kafedrasının rəısi, Qarabağ müha - 
ribəsi veteranı polkovnik Zülfəli Məmmədov 
1988-ci ildə Leninqrad Ali Hərbi Komandirlər 
məktəbini, 2007-ci ildə isə Azərbaycan Res - 
publikasının Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Aka - 
demiyasını bitirmişdir. 1993-1994-cü illərdə 
torpaqlarımızı bütövlüyü uğrunda gedən dö- 
yüşlərdə iştirak etmişdir. “Hərbi xidmətdə 
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuş - 
dur.

Professor, fızika-riyaziyyat 
elmləri doktoru Azad Bayramov

Kafedranın professoru, fizika-riyaziyyat elm- 
ləri doktoru Azad Bayramov 1982-ci ildə Azər- 
baycan Dövlət Komsomol mükafatına, 1994- 
cü ildə Beynəlxalq Soros Mükafatına, “Elmdə 
Usta Fəxri ad f’na layiq görülmüşdür. Bundan 
əlavə 2009-cu ildə İngiltərənin Kembric Uni- 
versitetinin Elmi Biblioqrafik Mərkəzinin me- 
dalı ilə təltif olunmuşdur. 2009-cu ildə ABŞ-ın 
Elektrik və Elektronika Mühəndis İnstitutunun 
və Rusiyanın EA-nın Nanotexnologiya Cəmiy- 
yətınin üzvü seçilmişdir.
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BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

likası Silahlı Qüvvələrinin nümayən- 
də heyəti, Türkiyə Respublikasının 
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin tədris mü- 
əssisələrinin heyəti və s. ziyarət et- 
mişlər.

Oeyd etmək istərdik ki, AAHM-də 
təşviqat işi də yüksək səviyyədədir. Bu- 
ruda istedadlı qələm sahibi Rəşid Fax- 
ralının redaktorluğu ilə ”And içirəm” 
kiçik tirajlı qəzeti, elmi nəşr olan “Elmi 
əsərlər məcmuəsi”  cap olunur. Məktə- 
bin beynəlxalq hərb'ı əməkdaşlığını diq- 
qətinizə bu üsulla, yən'ı məktəbin qəze- 
tində getmiş məqaləni verməklə çatdır- 
nuıqda məqsədimiz məktəbdə hər iki 
sahəyə önəm veriUliyini önə çəkmək ol- 
muşdur.

Bildiyimiz kimi Azərbaycanın beynəlxalq 
arenada mövqeyi gün-gündən möhkəmlənir. 
Ayrı-ayrı dövlətlər ölkəmizlə bütün sahələrdə sıx 
əməkdaşlığa can atır. Artıq Azərbaycan dünya- 
nın nüfuzlu təşkilatlarının bərabərhüquqlu üzvü 
kimi çıxış edir. Beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq sa- 
həsində də mühüm işlər görülmüşdür və görül- 
məkdə davam edir. Azərbaycan Ali Hərbi Məktə- 
bində NATO kafedrasının yaranmasından sonra 
NATO-dan müxtəlif səviyyəli nümayəndə heyət- 
ləri ölkəmizdə olarkən məktəbi daha cox ziyarət 
etmişlər. On il ərzində miixtəlif vaxtlarda məktə - 
bi İordaniya Haşimlər Krallığının nümayəndə 
heyəti, Qazaxstan Respublikası Müdafıə Nazirli - 
yinin nümayəndəsi, İndoneziya Respublikasının 
Müdafıə Nazirliyinin nümayəndə heyəti, Türkiyə 
Respublikası Silahlı Qüwələrinin Hərbi Akade - 
miyasının dinləyiciləri, Ukrayna Milli Müdafıə 
Universitetinin nümayəndə heyəti, Azərbaycan 
Respublikasına akkreditə olunmuş xarici dövlət- 
lərin hərbi ataşeləri, Çin Xalq Azadlıq Or - 
dusunun nümayəndə heyəti, Tacikistan Respub-

“MƏKTƏBIMIZDƏ “NATO GUNU”

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri 
ilə NATO arasında ikitərəfli əlaqələr daha əməli 
xarakter almaqdadır. Son illərdə NATO-nun xətti 
ilə keçirilən tədbirlərdə Silahlı Qüvvələrimizin 
müvafıq kontingenti də iştirak edir.
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Bu günlərdə Bakıda “Azərbaycan Respublika- 
sının Silahlı Qüwələrində NATO günləri” keçi- 
rildi. Bu, sıradan bir tədbir deyildi. Cənubi Qaf- 
qazda ən güclü ordu ilə yaxından tanış olan ordu 
ilə tanışlığa yönəldilmiş bu tədbir böyük beynəl- 
xalq əhəmiyyət kəsb edirdi; təbii ki, NATO kimi 
böyük nüfuza malik olan hərbi 
təşkilat döyüş qabiliyyətinə, 
potensialına etibar etmədiyi Si- 
lahlı Qüwələrlə əməkdaşlığa 
maraq göstərməz. Paytaxtımız- 
da keçirilən bu nüfuzlu tədbirə 
Heydər Əliyev adına Azərbay- 
can Ali Hərbi Məktəbi ilə ya - 
xından tamşlıq, kursantlarla 
üzvi təmas, brifınqlər keçiril- 
məsi də daxil idi. Məktəbin 
rəisi general-mayor Heydər Pi- 
riyev qonaqları - NATO Müttə- 
fıq Transformasiya Koman - 
danlığının ekspert qrupunu 
(qrupun rəhbəri polkovnik Yu - 
sif Bəyazit, üzvləri-ikinci dərə - 
cəli kapitan Ralf Qrabov, polkovnik-leytenant 
Ramsey Jeffey Skot, polkovnik-leytenat Müqabil 
Hüseynov, mayor Gündüz Əbdülov) qarşıladıq - 
dan sonra Məktəbin həyətində, ümummilli lideri - 
miz Heydər Əliyevin abidəsi önündə xatirə şəkli 
çəkildi. Bu, bir anın tarixi olsa da Azərbaycan Si - 
lahlı Qüvvələrinin timsalında Azərbaycan Ali

Hərbi Məktəbinə ünvanlanan 
tarixdir. Rəsmi qonaqlar bu bu 
hərbi Məktəbi zaman-zaman 
xatırlayacaq... NATO Müttəfıq 
Transformasiya Komandanlı- 
ğının ekspert qrupu üçün bri- 
fınq keçirildi.

“NATO barədə yeni məlumat - 
lar”, “NATO-nun başçılıq etdi- 
yi əməliyyatlar”, “Azərbaycan- 
NATO əməkdaşlığı”, “NATO- 
da Uzlaşdırma və Standartlaş- 
dırma”, “Əlaqəli Qüw ələrin 
Təşəbbüsü” kimi brifınqlər iş- 
tirakçıların böyük marağına sə- 
bəb oldu. Qrup tədris korpusu 
ilə yaxından tanış oldu. lsaylı 

ingilis dili kursant qrupu ilə masa arxasında 
“NATO-nun Tərəfdaşlığı”, 2 saylı ingilis dili 
kursant qrupu ilə masa arxasında “Əlaqəli Qüv - 
vələrin Təşəbbüsü”, “NATO-da Uzlaşdırma və 
Standartlaşdırma”, 3 saylı ingilis dili kursant qru- 
pu ilə masa arxasında “NATO Əməliyyatla-

rı”mövzusunda müzakirələr keçirildi. NATO rəh- 
bərliyini, Silahlı Qüvvələrimizin timsalında 
məktəbin fəaliyyətinə böyük maraq göstərməsin- 
dən, təbii ki, kursantlarımız da böyük qürur du- 
yur. NATO-nun rəsmilərinin məktəbimizdə tədri- 
sin təşkili ilə maraqlanması, kursantlarla ünsiy- 
yətdə olması, brifınqlərin tematikası, informasi-
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ya yükü kursantların erudısı- 
yasının genişlənməsində, hər- 
bi yönümlü məlumatlarının 
zənginləşməsində, NATO-nun 
başçılıq etdiyi əməliyyatlarla 
bağlı tam, müfəssəl məlumat-
lar əldə etməsində, dünyagö - 
rüşünə təsir göstərməsində 
əhəmiyyətli olmaqla bərabər, 
onların seçdiyi peşəyə sevgisi - 
nin formalaşmasında vasitə 
ola bilər, şübhəsiz. Bu, güman 
deyil, həqiqətdir.

Həqiqət işığında hər şey ay- 
dın görünür; hadisə də, fəaliy- 
yət də...

NATO kimi böyük nüfuza 
malik bir hərbi qurumun rəsmiləri ilə auditoriya- 
da peşə ünsiyyəti kursantların yaddaşında illərlə 
qalacaq. Məktəbimiz qonaqlarda Silahlı Qüvvə - 
lərimizin döyüş qabiliyyətinin gələcəyi haqqında 
bazis-rəy yaradacağından NATO-nun yüksək 
rütbəli rəsmilərinin məktəbimizə gəlişi kursant - 
ların məsuliyyətini artıracaq. Məsuliyyət vəzifə 
borcunun tam dərki deməkdir. Brifınqlərin (ay- 
dınlıq naminə, “NATO haqqında yeni məlumat- 
lar”, “Azərbaycan -  NATO əməkdaşlığı”) 
məzmun etibarilə çağdaş informasiya xaosunda 
real mənzərə yaratma etibarilə olduqca vacib 
olacağı inkaredilməz həqiqətdir.

Bu qəbil tədbirlərin kursantlarda peşə sevgisini 
daha da artıracağına bizim də inamımız böyük- 
dür.

Biz də inanırıq, kursantlar da...
İnamımız hərbi and gücündədir...”
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Respublikamızda bədən tərbiyəsi və idmanın 
inkişafı yönündə görülmüş işlərə nəzər yetirəndə 
istər kütləvilik və gənclərin fıziki hazırlığı, istər 
ölkəmizin beynəlxalq arenada layiqincə təmsil 
olunması, istərsə də nüfuzlu beynəlxalq yarışla- 
rın məkanına çevrilməsinə görə, Azərbaycanın 
əsl idman ölkəsinə çevirildiyinin şahidi oluruq. 
Azərbaycanda idmanın əksər növlərinin inkişaf 
etdiyini, müxtəlif növlər üzrə həm olimpiya, həm 
də dünya çempionlarımız olduğunu qeyd 
etməklə deyə bilərik ki, ölkəmizdə idma- 
nın kütləviliyi dəstəklənir. Ölkədə istər 
maddi-texniki bazanın inkişaf etdirilməsi, 
istərsə də gənclərin bədən tərbiyəsi və id - 
mana cəlb edilməsi üzrə görülmüş işlər bu 
gün oz bəhrəsini verməkdədir. Ölkəmizdə 
idmanın inkişafının davamı kimi Silahlı 
Qüvvələrin İdman Birinciliklərini də qeyd 
etmək yerinə düşər.

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Məktəbində keçirilən birinciliklər şərait və 
təşkilatçılıq baxımından təqdirəlayiq olsa 
da, məktəbin idmanda göstərdiyi nailiyyət-

lər adamda fərəh doğurur. Yarışda qalib 
gəlmək yalnız idmançıların fıziki imkanla- 
rından deyil, eyni zamanda onların hazır- 
laşdırılmasından, məşq etdirilməsindən 
asılıdır.

Bunun qarşılığı olaraq onu deyə bilərik 
ki, məktəb Silahlı Qüwələrdə yeganə mə- 
kandır ki, həm də idmançı yetişdirir. Bura 
daxil olan idmansevər kursant məktəbdən 
məzun olduqda idmanın hər hansı növü üz- 
rə dərəcə əldə etmiş olur.
-  “Biz Azərbaycan idmanının şərəfıni lə- 

yaqətlə qorumağa, ölkənin şan-şöhrətini 
yüksəltməyə söz vermişdik. Biz bunu et- 

dik. İndi idmançılarımız dünyanın ən mötəbər 
yarışlarında böyük qələbələr qazanırlar. Dünya- 
nın müxtəlif ölkələrinin möhtəşəm idman saray- 
larında Azərbaycan himni səsləndirilir, Azərbay- 
can bayrağı qaldırılır”- deyən Ali Baş Komanda- 
nın orduya göstərdiyi etimadı Silahlı Qüvvələri- 
miz idman sahəsində də sarsılmağa qoymurlar. 
Bu cərgədə ən öndə gedənlərdən biri Azərbaycan 
Ali Hərbi Məktəbidir. Yarışlar təsdiq edir ki, da- 
ha genişmiqyaslı yarışlarda fərqlənməyə, müka-
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elan edilmişdi. İdmanın kütləviliyi həryer- 
də təmin edilirdi. Silahlı Qüwələrimizdə 
də. Be!ə ki, idmanın müxtəlif növləri üzrə 
yarışlar keçirilirdi.

Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali 
Məktəbində keçirilən güləş üzrə Silahlı 
Qüwələrin birinciliyində olduğu kimi. Bu, 
Azərbaycan Güləş Federasiyasının və Mü- 
dafıə Nazirliyinin Məktədə göstərdiyi eti-

fata layiq yer tutmağa qadir olan məktəb 
idmançıları idmanın bir çox növləri üzrə 
Birinciliklərdə, “böyük şöhrəti” qorumağa 
israrlıdırlar, “Şərəf-namusum, dürüstlük- 
xarakterim, sevgi-insanlığım, vəzifəm- 
məqsədim -  Vətəndir” ideologiyası ilə ye- 
tişən gələcəyin zabitləri elmli olmaqla ya- 
naşı döyüşkən və dözümlü olmalıdırlar ki, 
düşmənə qalib gəlmək rnümkün olsun.

Mən deyə bilərəm ki, biz, buna nail ola bildik 
və gənc idmançılarımız Silahlı Qüw ələr birinci- 
liyində məktəbi ləyaqətlə təmsil etdilər. Bu birin- 
ciliklər orduda idmanın inkişafına böyük təkan 
verir, qərara gəldik ki, oyunları ənənəyə çevirək 
və artıq neçənci dəfədir ki, bu oyunlar keçirilir. 
Bu o deməkdir ki, bu ənənə yaşayır və bundan 
sonra da yaşayacaqdır. Biz idmançılarımıza öz 
qayğımızı heç vaxt əsirgəməmişik, onlara hər za- 
man kömək etməyə çalışmışıq və buna nail olu- 
ruq. Çünki biz hesab edirik ki, idınan ölkəmizin 
siyasətinin aynlmaz bir hissəsidir. İdmanla məş- 
ğul olan insan həm güclü olur, həm də onda ruh 
yüksəklİyi olur deyə idman kafedrasının məsul 
zabiti fəxrlə dedi.

Məktəbdə istər maddi-texniki bazanın inkişaf 
etdirilməsi, istərsə də kursantların bədən tərbiyə - 
si və idmana cəlb edilməsi üzrə görülmüş işlər bu 
gün öz bəhrəsini verməkdədir.

Azərbaycaıı Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə 2012-ci il olimpiya ili

mad idi, şübhəsiz, Yunan-Roma və sərbəst güləş 
üzrə keçirilən bu yarışda 14 komandanı tətnsil 
edən 157 güləşçi (73-ü sərbəst, 64-ü Yunan-Ro- 
ma güləşi) kimin nəyə qadir olduğunun sınağına 
çıxmışdılar. Məktəb bu yarışda 7 güləşçi ilə təm- 
sii olunmuşdu.

Rafıq Hacıyevi yada saldım, Kamandar Məci- 
dovu, Xəzər İsayevi, Namiq Abdullayevi, Fərid 
Mansıırovu, Şərif Şərifovu, Toğrul Əsgərovu,... 
xatırladım. Onlar da böyük idmana belə yarışlar- 
dan gəİblər axı... Bu yanşda Orxan Paşayevin 
(66 kq.) güləşi Olimpiya çempionu Toğaıl Əsgə- 
rovu xatırladırdı: çevıkliyi, əzmkarlığı, fızıki və 
texniki hazıriığı ilə.

Yarışlar təsdiqlədi ki, Siiahlı Qüvvələrimizdə 
daha genişmiqyaslı yaıışlarda fərqiənməyə, mü- 
kafata layiq yer tutmağa layİq güləşçilər var. Ya- 
rışda məktəbin güləşçiləri üç bürünc medal qa- 
zanmışdılar.

Bu qabiliyyət, bu yarışlar göstərirdi ki,

50 N ’2. 2014



«AZİMUT»

•  •  •  " '

ulu öndər Heydər Əliyevin -  “Son illərdə Milli 
Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətində yeni bir 
mərhələ başlanandan sonra Azərbaycanda bədən 
tərbiyəsi, idman sürətlə inkişaf etməyə başlayıb- 
dır. Biz bunun şahidiyik və xüsusən Azərbaycan 
idmançılarının 2000-ci ilin Sidney Olimpiya 
Oyunlarındakı böyük qələbəsindən 
sonra Azərbaycanda gənclər, id- 
mançılar içərisində, ümumiyyətlə 
cəmiyyətimizdə böyük bir ruh yük- 
səkliyi yarandı. Bədən tərbiyəsi 
təkcə gənclərimizin yox, bütün cə- 
miyyətin diqqət mərkəzinə çevril- 
di” -  sözlərinin bariz təsdiqidir.

Yarış rəqabət deyil, mübarizədir.
Mübarizə qələbə üçündür. Qazanı- 
lan qələbə idmançının özünə də, 
onun xidmət etdiyi bölməyə də 
şöhrət gətirir. Hər bir bölmənin id- 
man şöhrəti isə ümumən Silahlı 
Qüvvələrimizin şöhrətidir. “Biz 
idmanı, bədən tərbiyəsini kütləvi etməliyik. 
Gənclərin tam əksəriyyətini buna cəlb etməliyik. 
Bu Azərbaycan vətəndaşının hərtərəfli gələcəyi 
üçün təməldir. Buna nail olmaq üçün təbiidir ki, 
lazımi imkanlar da yaratmalıyıq, lazımi şərait də 
yaratmalıyıq” siyasətini layiqincə davam etdirən 
Ali Baş Komandana ən böyük dəstək elə 
ordumuzun rəhbərliyi tərəfındən verilir.

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində yaradılmış

idman kompleksi, yeni futbol mey- 
dançası, trenajor zalları daim kur- 
santların ixtiyarındadır. Yüksəkix- 
tisaslı müəllimlər tərəfındən keçiri- 
lən idman məşqləri aparılan bədən 
təlimi fəaliyyətləri kursantların fı- 
ziki cəhətdən inkişafına köməklik 
göstərir. Göründüyü kimi idman 
kompleksinin müasir standartlara 
cavab verən şəkildə olmasının nəti- 
cələrə əhəmiyyətli təsiri var.

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi on
il ərzində neçə-neçə idman nailiy- 
yətlərinə imza atmışdır. İstər kol- 

lektiv oyunlarda, istərsə də şəxsi birinciliklərdə 
ali təhsil müəssisəsinin komandası dəfələrlə fərq- 
lənib. Komanda hesabında kuboklar əldə edən 
gənc idmançılar bundan həvəslənərək yeni uğur- 
lara imza atmaqda tərəddüd etmirlər. Əgər istək 
varsa, qələbə də olacaqdır. Bizim doğma hərbi 
məktəbin pərvazlanan idmançıları yerlərdə də id-

manın inkişafına dəstək olurlar. Əsgərlərimizin 
fıziki və döyüş hazırlığının inkişafında əllərindən 
gələni əsirgəmirlər.

«Hərbi Bilik»

N°2. 2014 51



«AZİMUT»
«H ərb i Bilik» jurnaİH iın 

aylıq b ü lk tcn i

Baş re d a k to r  
M ayor 

Z a k ir  H Ü SEY N O V

M əsul katib  
M ayor 

İsm ayıl A BD U LLA Y EV

R edaksiya kollegiyası:

H. P tR İY E V  
A .Q U R B A N İ 
F. ABBASOV 
M. A BİY EV 

N. D Ə M İR O V

Redaksiyanııı iinvanı: 
370069 Bakı ş.,
«Qızıl Şərq» 

hərbi şəhəreiyi, 13, 
tel: 440-99-71

Lisenziya: Ne 002559 
Yığılmağa verilmişdir:

20.02.2014 
Çapa imzalanmışdır:

03.03.2014 
Fiziki çap vərəqi: 10

Kagız forıııatı: 60 \84  1/8 
İndeksi: 0317 

Tirajı: 100 
Sifariş: 99

Bülleten Azərbayean Respııhlikası 
Müdatlə Nazirliyinin Hərhi Nəşriyyatıııda 

ofset üsıılo ilə tap edilib.
Lisenziya: N' 022042 

Verilmə tarixi: 04.06. 1999

Nömrənin məsul növbətçisi:
Mayor 

İsmayıl ABDULLAYEV

Korrektor 
Nəzriıı ƏSƏDZADƏ

İndeks: 0317

52 N ’2. 2014



İndeks 0317

“HƏRBİ BİLİK” JURNALININ AYLIQ BÜLLETENt “AZİMUT” 

Ünvanımız: “Qızıl Şərq” hərbi şəherciyi 13, tel: 539-54-83, 440-99-71


