
Dünya miqyasında çox az 
tarixi şəxsiyyət tapılar ki, Heydər 
Əliyev kimi siyasi uzunömürlük, bir 
qərinəlik müddətdə ümumxalq etiba-
rı və etimadı qazansın, soydaşlarının 
xoşbəxtliyi və firavanlığı, ölkəsinin 
inkişafı və müstəqilliyi yolunda 
bu qədər fədakarcasına fəaliyyət 
göstərsin, özündən sonra müstəqil 
dövlət kimi qiymətli bir miras qoyub 
getsin. Buna görədir ki, indi Heydər 
Əliyev müstəqil Azərbaycanın me-
marı və qurucusu olaraq ümummilli 
simvollardan birinə çevrilmiş, xalqı-
mızın bugünkü və gələcək tarixində 
əbədilik qazanmışdır. 

Böyük rəhbərin Azərbaycan xalqı 
qarşısındakı tarixi xidmətlərindən 
biri də müasir Azərbaycan 
 Ordusunun memarı olmasıdır. 
Müstəqilliyimizin və ərazi bütöv-
lüyümüzün etibarlı qarantı olan 
bugünkü güclü Azərbaycan Ordu-
su ulu öndər Heydər Əliyevin şah 
əsərlərindən biridir. Zaman ötdükcə, 
nəsillər dəyişdikcə möhkəmlənən 
və inkişaf edən Azərbaycan Ordusu 
Heydər Əliyevin adı və əməlləri ilə 
daha da qüdrətlənəcək. 

Bu ölməz insanı daim yaşada-
caq amillərdən biri də onun ordu 
quruculuğu sahəsində həmişə 
öyrəniləcək, əməli işlərə çevriləcək 
və nəsillərdən-nəsillərə ötürüləcək 
zəngin hərbi-siyasi irsidir. Xalqı-
mızın min illərdən gələn istəyini, 
müstəqil dövlət quruculuğunun 
fəlsəfəsini əks etdirən bu irs 
Azərbaycanda ordu quruculu-
ğu təfəkkürünü, bu prosesə milli 
yanaşmanı formalaşdıran, Silahlı 
Qüvvələrin güc və ilham mənbəyi 
olan Xalq – Ordu birliyinin nəzəri 
və əməli bazasını təmin edən ən 
yaxşı məktəbdir. Bu örnək metodo-
loji baxımdan qiymətini heç zaman 
itirməyəcək. 

Milli Ordu quruculuğu sahəsində 
Heydər Əliyev irsinin misilsizliyi 
ondadır ki, bu dəyər başlanğıcını 
hələ sovet dövründən götürürdü. 
Keçmiş ittifaq dövləti daxilində 
Azərbaycanın zəngin hərb tari-
xinin dirçəldilməsi, qəhrəmanlıq 
ənənələrinin davam etdirilməsi, 
gənclərin milli vətənpərvərlik ru-
hunda tərbiyələndirilməsi, qüdrətli 
sərkərdələrin və görkəmli hərb 
xadimlərinin unudulmaması res-
publika rəhbəri kimi daim Heydər 
Əliyevin diqqət mərkəzində olmuş-
dur. 

Bunun nəticəsi idi ki, Heydər 
Əliyevin respublikaya birinci dəfə 
rəhbərlik etdiyi vaxtlar hərbi xidmətə 
münasibətdə yeni bir baxış formalaş-
dırıldı, bu istiqamətdə əməli-təşkilati 
işlərə vüsət verildi. Sovet dövründə 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
Azərbaycanda hərbi-təşkilati işlər 
bir neçə istiqamətdə aparılırdı və 
milli dəyərlər, xalqın maraqları bu 
işlərin əsas məzmununu təşkil edirdi. 
Bu istiqamətlərdən biri Azərbaycan 
gənclərinin hərbi xidmətə hazır-
lanması, onların xüsusi ixtisaslı 
hərbi hissələrə göndərilməsinə nail 
olunması idi.

Sovet dövründə azərbaycanlı 
gənclərin əksəriyyətinin arxa xidmət 
hərbi hissələrinə göndərilməsinin 
əsas səbəblərindən biri kimi onların 
rus dilini zəif bilməsi göstərilirdi. 
Heydər Əliyev o zaman bildirirdi 
ki, hər il Azərbaycandan, təxminən, 
60 min gənc hərbi xidmətə çağırılır, 
lakin onların çox az hissəsi xüsusi ix-
tisaslar öyrədən hərbi hissələrə yola 
salınır. Gənclərin böyük əksəriyyəti 
isə tikinti və köməkçi xidmət hərbi 
hissələrinə göndərilirdi. 

Azərbaycanda hərbi xidmətə 
çağırış işlərinin vəziyyəti dəfələrlə 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
müvafiq vəzifəli şəxslərin iştirakı 
ilə müzakirə olundu, lazımi qərarlar 
qəbul edildi. Gənclərin hərbi ixti-
saslara marağı artırıldı və bunun 
üçün orduya, Aviasiyaya Könüllü 
Yardım Cəmiyyətinin respublika 
daxilində klublarının imkanların-
dan geniş istifadə edildi. Heydər 
Əliyevin sonralar qeyd etdiyi kimi, 
XX əsrin 70-ci illərindən etibarən 
peşəkar hərbi kadrların hazırlanması 
məsələsi Azərbaycan xalqının əsas 
vəzifələrindən biri kimi ortaya qoyul-
du. Bütün bunların nəticəsində həm 
gənclərin hərbi xidmətə çağırış işi 
təkmilləşdirildi, həm də azərbaycanlı 
gənclərin xüsusi ixtisas hazırlığı 
verən hərbi hissələrə göndərilməsi 
artdı. 

Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə Bakıda iki 
ali hərbi məktəb var idi: Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandirləri Məktəbi 
və Bakı Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbi. Bu məktəblərin hər ikisi 
ittifaq miqyasında sayılıb-seçilən 
hərbi təhsil ocaqları idi. İttifaqın ən 
müxtəlif şəhərlərindən bu məktəblərə 
axışıb gəlirdilər. Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbində xarici ölkələrdən də 
xeyli kursant təhsil alırdı. Onların 
arasında azərbaycanlıların sayı son 
dərəcə az idi. 

Bu vəziyyətin dəyişdirilməsi 
üçün Heydər Əliyev öz qətiyyətini 
ortaya qoydu və ilk növbədə, Bakı 
Ali Ümumqoşun Komandirləri 
Məktəbinin rəhbərliyinə yüksək 
rütbəli azərbaycanlı kadrın 

gətirilməsinə nail oldu. Sonra bu 
məktəbə qəbul olunanlar arasında 
azərbaycanlıların sayının artırılması 
üçün geniş təşkilati işlər aparıldı. 
Nəticədə bu məktəbə daxil olan 
azərbaycanlıların sayı xeyli artırıldı. 

Azərbaycan rəhbəri Heydər 
Əliyev bununla da kifayətlənmədi 
və ittifaq miqyasında olan ali hərbi 
məktəblərdə təhsil alan gənclərin də 
sayı artırıldı. Nəticədə, keçən əsrin 
70-ci illərinin sonlarında ittifaqın 
45-dən artıq ali hərbi məktəbinə ildə 
Azərbaycandan 800–900 nəfər gənc 
göndərilirdi. Ulu öndər xatırlayırdı 
ki, bunların hamısını edərkən biz 
öz xalqımız haqqında düşünürdük: 
“Düşünürdük ki, xalqımızda hərbi 
peşə itməsin, xalqımız hərbi peşədən 
məhrum olmasın. Mən eyni zaman-
da, o vaxt düşünürdüm ki, gələcəkdə 
bu, bizə lazım olacaqdır”. 

Nəhayət, sovet dövründə milli 
zəmində aparılan hərbi-təşkilati 
işin zirvəsi Azərbaycanda gene-
ral Cəmşid Naxçıvanski adına 
hərbi-internat məktəbin açılması 
sayıla bilər. Bu məktəbin açılması 
Heydər Əliyevin vaxt ötdükcə öz 
əhəmiyyətini daha da artıracaq tarixi 
nailiyyəti, bu böyük dühanın öz 
xalqının gələcəyinə bağlılığının heç 
zaman unudulmayacaq nişanəsidir. 

Bu təhsil ocağını bitirən 
neçə-neçə gənc Bakının ali hərbi 
məktəbləri ilə yanaşı, keçmiş SSRİ-
nin ali hərbi məktəblərində hərbçi 
peşəsinə yiyələndilər. Onlar indi də 
Heydər Əliyevin yaratdığı məktəbin 
məzunları olmasıyla fəxr edirlər. 
İstər C.Naxçıvanski adına Hərbi Li-
seyin təşkil edilməsi, istərsə də sovet 
dövründə azərbaycanlı gənclərin 
hərbi işə cəlb edilməsinin hansı tarixi 
əhəmiyyətə malik olduğu XX əsrin 
sonlarında əyani şəkildə aydın oldu. 

Keçən əsrin sonlarında 
Azərbaycan xalqının müstəqillik 
əldə etməsi müstəqil dövlət və onun 
ayrılmaz atributu olan müstəqil Milli 
Ordu yaradılması şansını ortaya qoy-
du. Təxminən, 70 illik fasilədən son-
ra Azərbaycan xalqının intizarında 
olduğu belə bir tarixi imkanın mey-
dana gəlməsi, çox təəssüf ki, həmin 
illərdə Azərbaycanın rəhbərliyində 
olan şəxslər, xalqın ictimai-siyasi 
həyatında öncül yer tutmaq istəyən 
insanlar tərəfindən vaxtında və 
lazımınca qiymətləndirilə bilmədi. 
Əslində, heç qiymətləndirilə də 
bilməzdi. 

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində 
respublikaya rəhbərlik edənlər nüfuz-
larının və vəzifələrinin itirilməsi 
təhlükəsini milli maraqlardan üstün 
tutdular, dünyada və bölgədə gedən 
proseslərin mahiyyətini lazımınca 
qiymətləndirə bilmədilər, ittifaq 
hakimiyyətinin Azərbaycanın 
milli maraqlarına qarşı təcavüzkar 
mövqedə dayanmasının fərqinə 
varmadılar. Azərbaycana qarşı 
həyata keçirilən haqsızlıqlara qarşı 
genişlənən xalq hərəkatı fonunda 
hakimiyyətə gələnlərin səriştəsizliyi, 
təcrübəsizliyi, xalqın milli 
mənafelərinə laqeyd münasibətləri 
Azərbaycan Ordusunun yaranmasını 
son dərəcə mürəkkəb bir vəziyyətlə 
 qarşılaşdırdı. 

Azərbaycan xalqına qarşı 
genişmiqyaslı təcavüzə başlamış 
Ermənistanla müqayisədə müdafiə 
qüvvələrinin formalaşdırılmasının 
ayrı-ayrı iddialı adamların ixtiyarına 
buraxılması ölkədə ordu əvəzinə, 
idarəolunmaz silahlı kütlənin 

meydana çıxmasına səbəb oldu. 
Bundan istifadə edən Ermənistan 
silahlı qüvvələri əvvəlcə Dağlıq 
Qarabağda yaşayan azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı soyqırımı tətbiq etdilər, 
sonra isə Dağlıq Qarabağın və onun 
ətrafındakı rayonların işğalına baş-
ladılar. 

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyevin 
dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, əgər 
Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyev həmin illərdə 
respublikanın rəhbərliyində olsaydı, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzünün qarşısı alınardı, xalqla 
ordu bu böyük vəzifənin icrası-
na səfərbər edilər, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün qarantı olacaq 
ordunun parçalanmasına, dağıdıl-
masına yol verməzdi. Bu sözlərin 
doğru olduğunu ümummilli lider 
Heydər Əliyev əvvəlcə Naxçıvan-
da fəaliyyət göstərdiyi vaxt, sonra 
Azərbaycan xalqının tələbi ilə ikinci 
dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
gördüyü müstəsna işlərlə sübut etdi.

Ulu öndər Heydər Əliyevin Nax-
çıvandakı fəaliyyəti Azərbaycanın 
müstəqillik tarixinin xüsusi bir 
səhifəsini təşkil edir. Bakıdan 
fərqli olaraq Naxçıvanda erməni 
təcavüzünün qarşısının alın-
ması, sovet qoşun hissələrinin 
əmlakının respublikada saxlanması, 
bölgənin müdafiəsi üçün əhalinin, 
müxtəlif ictimai-siyasi qurumların 
daha vacib məqsədlər ətrafında 
birləşdirilməsində tamamilə başqa 
xarakterli işlər görüldü. 

Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçı-
vanı erməni təcavüzündən müdafiə 
etmək mümkün oldu. Yerli əhali 
şəhidlər versə də, siyasi parçalanma-
lara məruz qalmadı, müdrik Heydər 
Əliyev ətrafında birləşdi və Heydər 
Əliyev də ona ümid bağlamış insan-
ların ümidini doğrultdu, çətin günləri 

naxçıvanlılarla birlikdə yaşadı, 
onlarla birlikdə də Naxçıvanı qorudu 
və yaşatdı. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istəyi 
ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə 
qayıdışından sonra onun müstəqil 
dövlət quruculuğu istiqamətində 
tarixi xidmətlərindən biri də silahlı 
qüvvələri ağır böhranlı vəziyyətdən 
çıxarması, ordunu siyasi oyun-
lardan kənarlaşdırması oldu. Ulu 
öndər zəngin dövlətçilik təcrübəsi, 
qətiyyətli və ardıcıl siyasəti ilə çox 
mürəkkəb şəraitdə ordu quruculu-
ğuna yeni məzmun verdi və ölkədə 
müasir ordu formalaşdırılmasının 
əsasını qoydu.

Müstəqil dövlətimizin me-
marı və qurucusunun rəhbərliyi 
altında o zaman respublikanın 
hərbi təhlükəsizliyinin və suve-
renliyinin qarantı olacaq ordu 
yaradılmasının dövlət səviyyəsində, 
mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata 
keçirilməsi üçün qısa müddətdə 
qəti və təxirəsalınmaz tədbirlər 
müəyyənləşdirildi. Heydər Əliyevin 
müstəsna səyləri ilə xalqın və 
ölkənin bütün imkanları bu mühüm 
prosesə səfərbər edildi. Həyata 
keçirilmiş təxirəsalınmaz tədbirlər 
nəticəsində ordu quruculuğu zərərli 
sapınmalardan xilas edildi. 

Bu proses dövlətçilik təcrübəsi 
və milli maraqlar əsasında aparıldı 
və bununla da ordu quruculuğunun 
keyfiyyətcə yeni bir mərhələsi baş-
landı. Həmin mərhələnin başlanğıcı 
isə dövlət başçısı Heydər Əliyevin 
radio və televiziya ilə Azərbaycan 
xalqına 2 noyabr 1993-cü il tarixli 
müraciəti ilə qoyuldu. Ulu öndər 
Heydər Əliyev həmin müraciətində 
təcavüzkarın cilovlanması üçün 
uyğun xarici siyasət xəttinin seçil-
diyini və bu xəttin səmərəliliyinin 
artırılması üçün müvafiq tədbirlərin 
həyata keçiriləcəyini bəyan etdi. 
Bununla belə, Ali Baş Komandan öz 

çağırışında konkret tarixi şəraitdə 
ölkənin müdafiə qüvvələrinin 
təşkilatlanmalı olduğunu xüsusi qa-
bartdı və bu sahədə bütün cəmiyyət 
qarşısında dayanan vəzifələrdən söz 
açdı.

Böyük xilaskarımız Heydər 
Əliyevin tarixi müraciəti 
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 
başlayan gündən dövlət rəhbəri 
səviyyəsində Azərbaycan xalqı-
nı mübarizəyə səsləyən, Vətən 
müharibəsinə səfərbər olmağa 
çağıran ilk müraciət idi. O zaman 
bu qətiyyətli çağırış Azərbaycan 
xalqında böyük əks-səda doğurdu, 
cəmiyyətdə bir canlanma yaratdı və 
ölkə Prezidentinin səyləri cəmiyyətin 
əksər təbəqələri tərəfindən müdafiə 
olundu.

Sonrakı aylarda və illərdə 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı Heydər Əliyev, hər şeydən 
əvvəl, ordu quruculuğuna dövlət 
rəhbərliyini təmin etdi, bu prosesi 
dövlətin müstəsna səlahiyyətləri 
çərçivəsinə saldı, ordunu siyasətdən 
kənarlaşdırdı, ordunun ölkə Kons-
titusiyasından irəli gələn vəzifələrə 
xidmət göstərməsini təmin etdi. 

Orduya siyasi qüvvələrin nüfuz 
etməsinin qarşısı birdəfəlik alındı, 
onun formalaşması, təşkilatlanması 
və təchizatı qəbul edilmiş qanunlar-
la normalaşdırıldı. Heydər Əliyev 
orduya vahid komandanlığın praktiki 
əsaslarını yaratdı, idarəetmə struktur-
larına qarşı məsuliyyəti ciddiləşdirdi, 
ordu quruculuğunu dövlət quruculu-
ğunun digər sahələri ilə üzvi şəkildə 
əlaqələndirdi. 

Ordu dövlətin və şəxsən Heydər 
Əliyevin gündəlik qayğısı ilə 
əhatə olundu, ordunun ehtiyacları 
vaxtlı-vaxtında aradan qaldırıldı 
və bununla bağlı dövlətin bütün 
orqanlarının cavabdehliyi artırıl-
dı. Dövlət tərəfindən dövlətin və 
xalqın mənafelərinə cavab verən 
hərbi siyasət müəyyənləşdirildi, bu 
siyasətlə ordu quruculuğu qarşısında 
dayanan vəzifələr və onların icra yol-
ları konkretləşdirildi, dövlətin yetərli 
müdafiə qabiliyyətinin yaradılması 
üçün əməli addımlar atıldı.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altın-
da ordunun maddi-texniki bazasının 
təkmilləşdirilməsi siyasəti hazırlandı.

Ulu öndər bildirirdi ki, güclü 
ordu üçün güclü iqtisadiyyat lazım-
dır. Bunun üçün də onun rəhbərliyi 
və təşkilatçılığı altında ölkənin 
iqtisadiyyatının yenidən qurulmasına 
başlandı, xalqımızın rifahının yax-
şılaşmasına və ölkəmizin inkişafına 
xidmət edən neft strategiyası uğurla 
həyata keçirildi, ölkəyə çox böyük 
miqdarda xarici investisiya cəlb 
edildi, köklü iqtisadi islahatlara start 
verildi. Heydər Əliyevin müstəsna 
fəaliyyəti ilə ölkədə bərqərar olmuş 
ictimai-siyasi sabitlik iqtisadi inkişaf 
üçün əlverişli zəmin yaratdı. 

Ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi 
ilə isə ordunun maddi-texniki 
vəziyyəti yaxşılaşdı, orduda zəruri 
infrastruktur yaradıldı, ordu yeni 
silah və hərbi texnika ilə təmin 
edildi, ordunun təchizat mənzərəsi 

günü-gündən dəyişməyə başladı. 
Ordunun maddi-texniki bazası-
nın təkmilləşməsi isə onun döyüş 
qabiliyyətini gücləndirdi, müdafiə 
imkanlarını daha da artırdı.

Ulu öndər Heydər Əliyev ordu 
ilə xalq arasındakı əlaqələri yeni 
bir səviyyəyə qaldırdı, bu əlaqələri 
daha səmərəli və səmimi etdi. Bütün 
fəaliyyətində xalqa güvənən, xalqın 
etimadına arxalanan Heydər Əliyev 
xalqı ordunun güc mənbəyi, ordu-

nu isə xalqın bir parçası sayırdı. O 
əmin idi ki, xalqın orduya doğma 
münasibəti, xalqın ordunu qayğı ilə 
əhatə etməsi ordunun inkişafının və 
möhkəmlənməsinin əsas şərtlərindən 
biridir. Heydər Əliyev təkidli 
şəkildə bildirirdi ki, xalqın ayrıl-
maz hissəsi sayılan ordumuz xalqın 
və vətəndaşların qayğısı altında 
 olmalıdır. 

“Xalq ordunu daim sevməli, ona 
kömək etməlidir. Əgər xalq azad, 
sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsini, 
torpaqlarının toxunulmazlığını 
arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə 
orduya qayğı göstərsin. Ordunun 
hörmətini qaldırmaq lazımdır. Hərbi 
peşə Azərbaycanda ən hörmətli 
peşələrdən biri olmalıdır. Hər bir 
vətəndaş Azərbaycan əsgərinə, 
zabitinə hörmət, ehtiram və qayğı 
göstərməlidir. Hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı, hər bir gənc orduda 
xidmət etməyi özünün şərəfli 
borcu hesab etməlidir” – deyən 
Heydər Əliyev ordu quruculuğunda 
mənəvi əhval-ruhiyyənin və hərbi 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin qaldırıl-
masının xüsusi əhəmiyyətini qeyd 
edirdi. Azərbaycan Ordusunun uğur-
la formalaşmasının səbəblərindən 
biri də budur ki, cəmiyyətdə orduya, 
orduda xidmətə münasibət dəyişdi. 

Azərbaycanın suverenliyinə 
sədaqət, onun müstəqilliyini müdafiə 
etmək hərbi xidmətə münasibətin 
əsas məzmununu təşkil etdi. Heydər 
Əliyevin şəxsi nümunəsi bütün 
hərbi qulluqçularda Azərbaycan 
dövlətçiliyinə xidmətin sağlam 
hisslərini formalaşdırdı. Mənəvi 
əhval-ruhiyyənin sağlamlaşdırılması 
üçün hərbi hissələrdə nizam-inti-
zamın yaradılması, tələbkarlıqla 
qayğının əlaqələndirilməsi təmin 
edildi, qanunçuluğa əməl edilməsi 
ciddi nəzarət altına götürüldü. Xalqın 
və dövlətin mübarizlik hissləri, 
düşmənə barışmazlıq qətiyyəti 
ordunun şəxsi heyətinin mənəvi 
keyfiyyətlərini müəyyənləşdirən əsas 
amillərə çevrildi. 

Bu keyfiyyətlərin forma-
laşdırılmasında Heydər Əliyev 
Azərbaycan xalqının hərbi irsinin 
öyrənilməsinə xüsusi diqqət yeti-
rirdi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
altında Azərbaycanda hərbi təhsilin 
mükəmməl sistemi yaradıldı. Bu isə 
imkan verdi ki, Azərbaycan Res-
publikasının Silahlı Qüvvələri üçün 
zəruri olan zabit kadrları respublika 
daxilində hazırlansın. Milli kadr 
hazırlığının yüksək səviyyədə həyata 
keçirilməsi üçün Azərbaycanda 
mövcud olan ali hərbi məktəblərin 
fəaliyyəti tamamilə yenidən quruldu, 
dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsi 
yerli xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
bu məktəblərin işinə tətbiq edildi. 

Bundan başqa, Heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə Azərbaycan Ali Hərbi 
Təyyarəçilik Məktəbi, Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
Hərbi Akademiyası yaradıldı, bütün 
səviyyəli kadrların hazırlığı üçün 
ordu sistemində təlim mərkəzləri 
təşkil edildi. Eyni zamanda, Cəmşid 
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin 
Naxçıvan filialı açıldı. Sonradan 
bu filial Heydər Əliyev adına Hərbi 
Liseyə çevrildi. Heydər Əliyev 
dəfələrlə gənc zabitlərin buraxılış 
mərasimlərində iştirak edərək, on-
ların qarşısında çıxış etdi, onlara öz 
xeyir-duasını verdi. Böyük əminliklə 
qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın 

hərbi təhsil sisteminin formalaşdırıl-
ması da ulu öndər Heydər Əliyevdən 
Azərbaycan xalqına irs qalan dəyərli 
miraslardan biridir.

Ordu quruculuğunda ardıcıllıq, 
elm və təcrübənin əlaqələndirilməsi, 
hərbi qulluqçuların sosial qayğısı-
nın təmin edilməsi və s. cəhətlər də 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 
aparılan ordu quruculuğunun uğurla-
rının şərtlərindən hesab oluna bilər. 
Heydər Əliyev ordu quruculuğuna 
qayğı göstərməklə bərabər, ordunun 
şəxsi heyəti qarşısında ciddi tələblər 
də qoyurdu. Həmin tələblər hərbi 
qulluqçuların qarşısında dayanan 
başlıca vəzifələr kimi bu gün də ak-
tualdır və onların yerinə yetirilməsi 
hər zaman da aktual olaraq qalacaq-
dır. 

Heydər Əliyev hərbi qulluqçulara 
olan tələbləri belə müəyyənləşdirirdi: 
“Ordu, Müdafiə Nazirliyi, Silahlı 
Qüvvələrin komandanları, bütün 
Silahlı Qüvvələr dövlətin, xalqın 
onlara göstərdikləri qayğıya layiq 
xidmət etməlidirlər. Ordumuz, hərbi 
hissələrimiz, Silahlı Qüvvələrimiz, 
əsgərlər və zabitlər bu qayğı-
ya cavab olaraq, birincisi, gərək 
sədaqətlə xidmət etsinlər. İkincisi, 
gərək onlar hərbi hissələrdə yüksək 
vətənpərvərlik, sədaqət, mənəviyyat 
əhval-ruhiyyəsi yaratsınlar, bu 
keyfiyyətlərə malik olsunlar. Ordu 
siyasətə qarışmamalıdır. Ancaq ordu-
da xidmət edən hər bir əsgər, zabit, 
general bilməlidir ki, o, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə 
xidmət edir”. 

Xalqımızın ulu öndəri, 
Azərbaycan Ordusunun yaradıcısı 
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
bu vəzifələr, bütünlükdə, ordu quru-
culuğu ilə bağlı onun, təlimi və siyasi 
irsinin layiqli davamçısı, Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
ölkəyə rəhbərliyi dövründə də uğurla 
həyata keçirilməkdədir. Dövlət baş-
çısı İlham Əliyevin müstəqil dövlət 
quruculuğunun bütün sahələrində 
olduğu kimi, ordu quruculuğunda da 
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
siyasətə sədaqəti və yaradıcı 
münasibəti indi Azərbaycan Ordusu-
nun yalnız bölgədə deyil, dünyanın 
inkişaf etmiş orduları sırasında özünə 
layiqli yer tutmasına yol açmışdır.

Ölkə başçısı İlham Əliyevin 
gündəlik qayğısı nəticəsində son 
illər ərzində Azərbaycan Ordusu öz 
inkişafının yeni bir səviyyəsinə qalx-
mışdır. Müvafiq dövlət siyasətinin 
izlənilməsi ilə indi ordunun mad-
di-texniki təchizatı ən müasir 
tələblərə cavab verir. Son 16 il 
ərzində Azərbaycanın hərbi büdcəsi 
on dəfələrlə artaraq Ermənistanın 
dövlət büdcəsini də xeyli ötmüşdür. 
Bu da imkan verdi ki, Azərbaycan 
Ordusunun maddi-texniki təchizat 
səviyyəsi xeyli yaxşılaşsın. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu dünyanın ən 
qabaqcıl silahları və hərbi texnikası 
ilə silahlanmışdır.

Ordunun mənəvi əhval-
ruhiyyəsinin sağlamlaşdırılması, 
milli kadr hazırlığının uğurla davam 
etdirilməsi, struktur islahatlarının 
onun qarşısında dayanan vəzifələrə 
uyğun aparılması, nizam-intizamın 
gücləndirilməsi, döyüş hazırlığının 
real döyüş vəziyyətinə daha da ya-
xınlaşdırılması Azərbaycan Ordusu-
nun güclənməsinə imkan yaratmışdır. 
Bunların nəticəsində Azərbaycan 
Ordusu hazırda Ali Baş Komanda-
nın bütün əmrlərini vaxtında yerinə 
yetirməyə və Azərbaycan xalqının 
ümidlərini doğrultmağa qadir olan 
bir qüvvəyə çevrilmişdir. 

2016-cı il aprelin əvvəllərində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
cəbhə bölgəsində yaratdığı 
təxribatların qarşısının alınma-
sı zamanı Azərbaycan Ordusu 
hissə və bölmələrinin göstərdiyi 
şücaət, igidlik və qətiyyət də bunun 
təsdiqidir. İndi şübhə yoxdur ki, 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
əsası qoyulan və onun ən layiqli 
davamçısı İlham Əliyevin Prezi-
dentliyi dövründə inkişafının şərəfli 
dövrünü yaşayan Azərbaycan Ordusu 
Azərbaycanın müstəqilliyinin etibarlı 
qarantı, Azərbaycan xalqının güvənc 
yeridir.

Mehman SÜLEYMANOV,  
Silahlı Qüvvələrin Hərbi 
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tarix üzrə elmlər doktoru, 
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Xalq ordunu daim sevməli, ona kömək etməlidir. 
Əgər xalq azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsini, 
torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək 
hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Ordu-
nun hörmətini qaldırmaq lazımdır. Hərbi peşə 
Azərbaycanda ən hörmətli peşələrdən biri olmalı-
dır. Hər bir vətəndaş Azərbaycan əsgərinə, zabitinə 
hörmət, ehtiram və qayğı göstərməlidir. Hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət 
etməyi özünün şərəfli borcu hesab etməlidir.
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