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المهام  تحقق  زالت  وما  بجدارة  حققت 
االهتمام  يجرى  كما  إليها.  الموكلة 
الدعاية  ونشر  الدراسة  نحو  الكبير 
الحربية  والتقاليد  العسكرى،  للتاريخ 
لعام  مايو   22 وفى  اآلذرى.  الشعب 
يوماً  يونيو   26 يوم  إعالن  تم   1998
أذربيجان،  لجمهورية  المسلحة  للقوات 

وذلك طبقاً لمرسوم رئيس الجمهورية.
فى  أذربيجان  تظل  عندما  واليوم 
أراضيها  من  ويظل جزء  الحرب  حالة 
تحت االحتالل األرمينى، فإن الحكومة 
األهمية  يمنحان  علييف  إلهام  والرئيس 
على  قادر  جيش  لتأسيس  القصوى 
وتلبية  القتالية،  المعارك  خوض 
المتطلبات العصرية له، وتطوير التنشئة 

الوطنية العسكرية لدى للشباب. 
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إن تأسيس القوات المسلحة 
إعالن  بعد  االذربيجانية 
االستقالل فى مايو لعام 1918 
كان يمثل ضرورة حيوية. فبعد 
الحرب  خلفتها  التى  الفوضى 
وانهيار  األولى  العالمية 
الروسية،  االمبراطورية 
اآلذرية  األمة  أصبحت 
من  لالنتهاك  هدفاً  وأراضيها 
الدشناك،  واألرمن  البالشفة 
أغراضهم  لتحقيق  الذين سعوا 
من  الرغم  وعلى  التوسعية. 
التى مرت بها حكومة  الشدائد 
أذربيجان  جمهورية 
نجحت  أنها  إال  الديمقراطية، 
فى تحقيق الكثير من النجاحات 
الصحافة  بها  اعترفت  التى 

األجنبية.

حيدر علييف الزعيم القومى لألمة فى خنادق الجبهة على الحدود
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الضباط  فيه  وقف  الذى  االنتباه  ووضع 
والجنود، لكان المرء يتصور أنه عرض 

عسكرى«.
األولى  العسكرية  الراية  كانت 
ثالثى  الدولة  علم  هى  الحربية  لألقسام 
 1919 لعام  ديسمبر   18 وفى  األلوان. 
مشروع  العامة  األركان  قيادة  أقرت 
وجرى  الخاصة.  القتالية  الراية  إصدار 
وضع المشروع باستخدام رسم تخطيطى 
لرايات اإلمارات األذربيجانية فى القرن 
العالمين  لتقاليد  طبقاً  عشر،  الثامن 
التيوركى واإلسالمى. وكان العلم مزينا 
الشهير  العسكرى  القائد  ضريح  بنقوش 
وقد  تيمور،  األمير  الوسطى  آسيا  من 
وعبارة  »أذربيجان«  كلمة  عليه  نُقش 
»إن ينصركم فال غالب لكم« )سورة من 

القرآن(، مكتوبة باألبجدية العربية.
فى 1 فبراير لعام 1919 تم التصديق 
فى  العاملين  جميع  أزياء  نماذج  على 
القوات المسلحة بكل أنواعها، وقد جرى 
االعتبار  فى  أخذا  النماذج  تلك  إعداد 
قبعة  استخدام  )تم  القومية  بالخصائص 
االستراخان،  من  المصنوعة  الفراء 
كلمة »أذربيجان«  وكتافات حيك عليها 

وغيرها.(.
وبهدف رفع الروح المعنوية للسكان، 
أثناء  العسكرية  العروض  أُقيمت  فقد 
باكو  فى  الدولة  وأعياد  الشعبية  األعياد 
وغنجه: فى 14 مارس لعام 1919 وفى 
عيد  لمناسبة   1920 لعام  مارس   20
النوروز، و28 مايو لعام 1919 لمناسبة 
يوم الجمهورية، و30 يونيو و6 سبتمبر 
بعد  الفطر  عيد  لمناسبة   1919 لعام 
سبتمبر  رمضان وعيد األضحى، و15 
من  باكو  تحرير  لمناسبة   1919 لعام 
لعام  يناير  و4  والداشناك،  البالشفة 
1920 لمناسبة اعتراف الدول األوروبية 

بأذربيجان المستقلة.
أذربيجان  من  التالية  المدونة  وفى 
العسكرى  العرض  ليديل  س.  يصف 
المعنوية  الحالة  واالنضباط،  »المهارة 
للجيش أعلى من كل مديح يمكن قوله. 

األجانب  السفراء  الذهول  أصاب  وقد 
تأسس  الذى  المنظم،  الجيش  هذا  أمام 
كل  توافر  عدم  ظروف  ظل  فى 
الضروريات الالزمة له. وقد بكى قسم 
كبير من الناس من شدة مشاعر الفخر 

التى تملكتهم«.
خالل فترة وجيزة، وفى ظل ظروف 
واالحتياطات  المخزون  غياب 
الضرورية، تم تأسيس القوات المسلحة 
بتعداد 30 ألف فرداً. وفى عام 1920 تم 
تضم  منها  )كل  للمشاة  فرقتين  تشكيل 
للمعاونة(، وفوجين  أفواج وأقسام  ثالثة 
للمشاة.  مستقلة  وكتيبة  للمشاة  مستقلين 
من  فرقة  يضم  الفرسان  سالح  وكان 
الخيالة )ثالثة أفواج من الخيالة واألقسام 
المساعدة( وفرقة خيالة مستقلة. وتكون 
كل  )يتكون  لوائين  من  المدفعية  سالح 
جبلية(،  وأخرى  خفيفة  فرقة  من  منها 
بطاريات  وقسم  مستقلة  مدفعية  وفرقة 
 56 عن  عبارة  كلها  )كانت  المدافع 
مدفع  و4  مورتر،  مدفع  و4  مدفعا، 
 3 الجيش  امتلك  وكذلك  هوتزر(، 
قطارات مصفحة وسيارات نقل مصفحة 

الطائرات  )6 سيارات مصفحة وبعض 
األسطول  وتكون  والجوية(.  المائية 
دفاعيتين  البحرى من سفينتين حربيتين 
بخاريين  وزورقين  صغيرتين، 

للمراسلة، والبنية التحتية لميناء حربى.
ومما ال جدال فيه أن جيش جمهورية 
فى  ساهم  قد  الديمقراطية،  أذربيجان 
البارزون،  العسكريون  القادة  تأسيسه 
المدفعية  جنرال  الحربية  وزير  مثل 
صمد بك مهمندروف، ومساعده جنرال 
والقائد  أغا شهلينسكى،  المدفعية على 
بك  حبيب  الجنرال  حرب  أركان  العام 
سليموف، والقائد العمومى أركان حرب 
الفرق:  وقادة  سولكيفيتش،  بك  محمد 
بك  وجواد  نوفروزوف،  بك  تيمور 
أوسوبوف،  أغا  وابراهيم  شهلينسكى، 

والكثيرين من غيرهم.  
ويواصل الجيش األذربيجانى الحالى 
عام  منذ  أسالفه  تقاليد  على  الحفاظ 
العدوان  ظروف  ظل  وفى   .1918
عاش  وأنصاره،  األرمينى  العسكرى 
خالل  عصيبة  فترة  البالد  مع  الجيش 

أعوام 1991-1993.
حيدر  قيادة  وتحت   1993 عام  منذ 
البناء  من  جديد  عصر  بدأ  علييف، 
البناء  للجيش. وقد تشكل هذا  العسكرى 
لألقسام  الحديثة  المتطلبات  أساس  على 
ليحقق  وجيزة،  فترة  عبر  العسكرية 
فى  وينجح  الحرب،  سير  فى  تحوال 
المحتلة.  األراضى  من  عدد  تحرير 
األسلحة  بأنواع  الجيش  إمداد  ومضى 
الخاصة  القضايا  حل  وتم  الحديثة، 
الخدمة  ألداء  الشباب  باستدعاء 
العسكرية. وجرى تحقيق قفزة نوعية فى 
الضباط.  فيلق  كوادر  إعداد  مجال 
وتحققت انجازات هائلة فى مجال اإلمداد 
أذربيجان  وانضمت  القوات.  وتدريب 
فى  »الشراكة  الناتو  حلف  برنامج  إلى 
سبيل تحقيق السالم«، وشارك العاملون 
التدريبات  فى  اآلذريون  العسكريون 
إن  الحلف.  بهذا  الخاصة  والدورات 
القوات األذربيجانية صانعة السالم، قد 

كتافة ضابط صغير، ونشاهد نقشا لكلمة »اذربيجان« باألبجدية العربية. عام 1919 14
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لعام  نوفمبر  سبتمبر-  وفى  للجمهورية. 
لعام  نوفمبر  أغسطس-  وفى   ،1918
1919 حتى مارس- أبريل لعام 1920 
جانب  من  العدوان  محاوالت  صد  تم 
أرمينيا. وأخيراً، فى مايو- أكتوبر لعام 
1920، وبعد سقوط الجمهورية اندلعت 
نظام  ضد  مسلحة  كبيرة  انتفاضات 

السوفيتات المحتل.
القضايا  إحدى  تمثلت  البداية  ومنذ 
فى  الجمهورية،  قيادة  أمام  الرئيسية 
عدم كفاية كوادر الضباط القومية. وفى 
نسبة  الروس  شكل   1918 لعام  يونيو 
عدم  وكان  الضباط.  فيلق  من   65%
قد  المحلية  والخصائص  للغة  معرفتهم 
الجنود  تعليم  فى  هائلة  مصاعب  سبب 
العسكرى  البناء  عملية  وفى  وتدريبهم، 
إجماالً. وكان تأسيس المدرسة العسكرية 
من  غنجه  فى  عملت  التى  القومية، 
مارس حتى نوفمبر لعام 1918 وانتقلت 
بعد ذلك إلى باكو، قد سمح جزئياً بحل 
1919 تم  القضية. وفى أوائل عام  هذه 
ذلك  )وبعد  المهندسين  مدرسة  افتتاح 
العسكرية  المدرسة  ضمن  صارت 
الحديدية  السكك  ومدرسة  القومية(، 
العسكرية فى باكو ومدرسة المساعدات 

الطبية فى شوشه.
وقد أشار الدبلوماسيون والصحفيون 
لتأسيس  الجارى  العمل  إلى  األجانب 
العصر،  الجيش على مستوى متطلبات 
الوقت  نفس  فى  االعتبار  فى  األخذ  مع 
يشير  وهكذا،  القومية.  بالخصائص 
فى  ليديل  سكوتلند  اإلنجليزى  الصحفى 
باكو  1919:«وصلت  لعام  سبتمبر 
مركبة  فى  الفندق  إلى  وتوجهت  ظهراً 
ضابط  معى  ذهب  وقد  جيدة.  مكشوفة 
أذربيجانى شاب. وأثناء طريقنا صادفنا 
وقاموا  األذربيجانى،  الجيش  فى  جنودا 
كنت  وقد  العسكرية.  التحية  بتأدية 
مبهوراً. كانوا أناساً جدداً، كانوا شباباً 
وجنودا  باإلنضباط،  يتحلون  جدداً 
تأسس  لقد  بالبسالة.  يتسمون  أقوياء 
سريع،  نحو  على  األذربيجانى  الجيش 

الهيئة  نحو  بطموح  يمضى  هو  وها 
استحالة  أذربيجان  أدركت  لقد  الالئقة. 
منضبط.  نظامى  جيش  دون  وجودها 
لم  الناس  أولئك  من  الشباب  وأغلبية 
يخدموا من قبل، ولم يشعروا بالدعاية 
أحاطت  والتى  البالشفة،  نشرها  التى 
وفى  القديم.  للنظام  الروسى  بالجيش 
الحديدى  اإلنضباط  يتوافر  أذربيجان 

الذى ال مثيل له حتى فى روسيا«. 
ويشير الصحفى بعد ذلك قائالً:« فى 
عهد القياصرة الروس لم يجر استدعاء 
اآلذريين ألداء الخدمة العسكرية. ولهذا، 
فإنهم يحبون للغاية القيام بكافة التدريبات 
اآلذريون  الضباط  ويقوم  العسكرية. 
بتعليم الناس كيفية التعامل مع األسلحة، 
الشعب  يدافع  فسوف  الضرورة  وعند 
بعد  المساء،  وفى  البالد.  عن  بأسره 
األغانى  إلى  االستماع  يمكن  العمل 
القومية التى يرددونها: »إلى األمام، إلى 

األمام.. أيها الجندى اآلذرى«.
أرسلها  التى  الدورية  تدوينته  وفى 
إلى لندن، يصف س. ليديل مراسم دفن 
تسعة جنود آذريين ممن استشهدوا عند 

موجان.  فى  للعصيان  البالشفة  قمع 
تتحدث  األحداث  تلك  خطورة  وحول 
حقائق ما تم مصادرته من المتمردين، 
وهو: طائرتان، و22 مدفعا، و32 مدفع 
من  وأكثر  نقل،  سيارة  و3  رشاش، 
أربعة آالف قذيفة مدفع، وعدد هائل من 
يقول:  الصحفى  وكتب  المشاة.  أسلحة 
شاهدا  كنت  الماضى  االثنين  يوم  »فى 
على مراسم الدفن. فبالقرب من لينكران 
قُتل تسعة جنود آذريون. وتم نقل جثث 
باكو،  إلى  البحر  عبر  التسعة  الجنود 
وهنا جرت مراسم الدفن المهيبة. ونادراً 
المؤثرة.  المراسم  هذه  مثل  صادفت  ما 
فقد سار الناس فى صفوف طويلة خلف 
لجميع  ممثلون  بينهم  وكان  التوابيت، 
وكان  اإلجتماعية.  والهيئات  الوزارات 
وبضعة  المسئولة  الشخصيات  هناك 
الذين اصطفوا خلف  الجنود،  آالف من 
أكتافهم  فوق  حملوها  التى  التوابيت 
األرض.  إلى  محنية  بنادقهم  وأعمدة 
وكانت الشوارع مكتظة بالناس. ويُفسر 
هذا العدد الهائل من الناس الذين خرجوا 
إلى الشوارع، بالحب الشديد نحو الجيش 
التوابيت  تكن  لم  ولو  األذربيجانى، 
المراسم  ومارش  الجنائزى  والمارش 

طالئع المشاة فى الجيش األذربيجانى، عام 1918

ضباط أقسام الفرسان فى الجيش 
األذربيجانى
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الذين  أولئك  أيدى  فى  الفعلية  السلطة 
امتلكوا السالح والقدرة على استخدامه. 
ومارست أعمالها فى المنطقة التشكيالت 
العسكرية وشبه العسكرية، والتى جسد 
بعضها تهديداً للشعب ككل. وحصل قسم 
من  الدعم  على  التشكيالت  هذه  من 
األهلية.  الحرب  اجتاحتها  التى  روسيا 
أذربيجان  جمهورية  إعالن  وكان 
الديمقراطية المستقلة يمثل عمال سياسياً 
جوهرية  تغييرات  يحمل  لم  صرفاً، 
وقامت  األولى.  المراحل  فى  لألوضاع 
النفط  إلى  المتعطشة  السوفيتية  روسيا 
والداعمة لمجلس )سوفيت( باكو الذى 
أسسه البالشفة ، بنبذ فكرة نظام الدولة 
األذربيجانى. وسعى مجلس باكو لتحقيق 
أهدافه عبر الوسائل الحربية، حيث أنه 
وفى  األحمر.  الحرس  فى  يتحكم  كان 
القومية  األحزاب  فإن  الوقت  نفس 
و«جنتشاك«  )»داشناك«،  األرمينية 
وغيرها(، والتى بعثت فكرة إقامة دولة 
أذربيجان،  أراضى  على  أرمينيا 
المتطوعين  جماعات  إلى  ارتكزت 
أثناء  تشكلت  التى  األرمن،  المسلحين 
فى  الستخدامها  بعد،  القيصرية  السلطة 

الحرب العالمية األولى، و«المشهورة« 
على  هجماتها  أثناء  الجماعى  بالقتل 
األراضى التركية خالل عامى -1915 
1916. واآلن، فإن هذه الفصائل ذاتها 
قد صارت فى خدمة داشناك وأنصاره، 
وقامت بأعمال التطهير العرقى للسكان 
أذربيجان  فى  األصليين  اآلذريين 
وقاراباغ  وزنجيزور،  الغربية، 

وناختشوان. 
فى  الجارية  األحداث  سياق  وفى 
 1918 1917 – أوائل عام  نهاية عام 
أجل  من  الداشناك  مع  البالشفة  انضم 
لحزب  االجتماعية  القاعدة  تدمير 
معظم  بدعم  تمتع  الذى  »المساواة«، 
األمر  وبدأ  أذربيجان،  سكان  قطاعات 
جميع  فى  تواصل  ثم  أوال،  باكو  فى 
أراضى أذربيجان. وفى 30 مارس لعام 
فصائل  حصلت  أن  وبعد   ،1918
البالشفة األرمن فى باكو على األسلحة 
من القيادة البلشفية فى روسيا، بدأوا فى 
فأبادوا  اآلذرى،  للشعب  المذابح  إقامة 
اكثر من 11 ألف فرداً إجماالً. وبعد ذلك 
استمرت الهجمات الجماعية فى مراكز 
وساليان.  وشاماخى،  ولينكران،  جوبا 
سكانها  وإبادة  القرى  مئات  تدمير  وتم 
تجرى  واليوم،  مسبوقة.  غير  بوحشية 
مقابر  عند  األرخيولوجية  الحفريات 
تلك  فى  سقطوا  الذين  األشقاء  الضحايا 

األحداث الدموية.
فى 28 مايو عام 1918 وبعد إعالن 
قام  الديمقراطية،  أذربيجان  جمهورية 
س.  برئاسة  باكو  سوفيتات  مجلس 
التى  العسكرية  والقوات  شاوميان، 
تجاوز عددها 18 ألف فرداً، تصاحبهم 
المصفحة،  والقطارات  المدفعية، 
واألسطول  المصفحة،  والسيارات 
المناطق  على  بالهجوم  والطائرات، 
وقام  ألذربيجان.  والغربية  الجنوبية 
باالستيالء  الدشناكى  البلشفى  التشكيل 
وأوجار،  وقردانير،  لينكران،  على 
نحو  الزحف  فى  وأخذت  وجيتشاى، 
غنجه- أول عاصمة للجمهورية الشابة. 

وقد أشارت بوضوح أحداث مارس 
وهجوم قوات مجلس سوفيتات باكو إلى 
القومية  المسلحة  القوات  غياب  أن 
يضع الشعب اآلذرى تحت وطأة تهديد 
لعام  يونيو   26 وفى  ذاته.  الوجود 
الفيلق  تشكيل  عن  اإلعالن  تم   1918
األذربيجانى، الذى أصبح أساس القوات 

المسلحة فى أذربيجان.
حكومة  مع  المبرم  لالتفاق  وطبقاً 
تشكيل  تم  العثمانية،  االمبراطورية 
من  القوقاز  فى  اإلسالمى  الجيش 
فرداً(  آالف  )خمسة  اآلذريين  المقاتلين 
والمتطوعين األتراك )ستة آالف فرداً(، 
باشا  نور  التركى  الجنرال  قيادة  تحت 
والجنرال اآلذرى على أغا شهلينسكى. 
فى  جرت  التى  العنيفة  المعارك  وفى 
فصائل  تحطيم  تم   ،1918 عام  صيف 
ذلك  وبعد  الدشناكية،  البلشفية  الفرقة 
طرد أقسام الفيلق اإلنجليزى تحت قيادة 
تم  سبتمبر  وفى  دينسترويل.  الجنرال 
من  نوفمبر  فى  أنه  غير  باكو.  تحرير 
هدنة  لشروط  وطبقا  العام  نفس 
مودروس، غادر أراضى أذربيجان آخر 
أذربيجان  على  وأصبح  تركى،  جندى 
استقاللها  لحماية  بمفردها  الوقوف 

ووحدة أرضيها.
العسكرية  الوحدات  أظهرت  وقد 
المتشكلة من جديد جدارتها، على الرغم 
من اضطرارها منذ البداية إلى المشاركة 
فى المعارك العنيفة. واضطرت وزارة 
مهمندروف  بك  صمد  برئاسة  الحربية 
العديد  حل  إلى  شهلينسكى،  أغا  وعلى 
بالتشكيالت،  المتصلة  القضايا  من 
األقسام  وتأهيل  واإلمدادات،  والتجميع، 
العسكرية، والقيام بالعمليات القتالية فى 
نفس الوقت. وخالل شهرى مايو- يوليو 
الشمالية  الحدود  وعلى   ،1919 لعام 
تحصينات ضخمة  إقامة  تم  للجمهورية 
نجحت فى صد العديد من هجمات جيش 
دينيكن األبيض، وفى أغسطس من نفس 
التمرد  قمع  تم  موجان  وفى  العام،  ذلك 
الجنوبية  الحدود  وبعث  البلشفى، 

قسم المشاة فى الجيش األذربيجانى، 
عام 1919
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أفواج  أربعة  شارك   1853-1856
من  وفرقة  الخيالة،  من  إسالمية 
المتطوعين من فرسان الوالية، وفصيلة 
 300( االستكشافية  الخيالة  طالئع 
اآلذريين.  من  تشكلت  والتى  فارس(، 
وتغيرت األوضاع بعد انتفاضة زاجاتال 
العاهل  قمعها  والتى   ،1863 عام  فى 
ألن  ذلك  بالغة،  بصعوبة  القيصرى 
العديد ممن شاركوا فيها قد خضعوا من 
قبل للتأهيل واإلعداد العسكرى. ولم يعد 
لالمبراطورية  التابعون  المسلمون 
العسكرية،  الخدمة  أداء  إلى  يُستدعون 
أقسام  بتشكيل  السماح  الرغم من  على 
اندلعت  التى  الحرب  وفى  للمتطوعين. 
العثمانية  واالمبراطورية  روسيا  بين 
شاركت   ،1877-1878 عامى  خالل 
من:  النظامية  غير  الخيالة  من  أفواج 
باكو، يليزافتبول، زاكاتال، إيريفان، كما 
أُنعم على فرقة زاكاتال بالراية الشرفية. 
ويشير المؤرخ ب. زوبوف )القرن 19( 
كبيرة  برشاقة  اآلذريون  يتمتع  قائال:« 
رائعون  فرسان  فهم  السالح،  حمل  فى 

يتسمون ببسالة فائقة وشجاعة ال تعرف 
الواقع  أرض  على  أثبتوها  قد  الخوف، 

خالل الحروب األخيرة«.
الروسى  الفيلق  كان  بعيد  وقت  منذ 
من الضباط يضم فى تكوينه العديد من 
مكانة  اآلذريون  احتل  وقد  القوميات، 
بارزة فيه. ويكفى اإلشارة إلى أنه حتى 
الجيش  ضم  األولى  العالمية  الحرب 
آذرياً.  جنراالً  عشرين  حوالى  الروسى 
عام  عام 1769 وحتى  من  الفترة  وفى 
أعلى  المسلمين  من  منح 68  تم   1917
وسام حربى فى االمبراطورية الروسية، 
وهو وسام القديس جيورجى، وكان من 
بين الممنوحين 19 آذرياً، كما أُنعم على 
الذهبى«،  »السالح  بوسام  آذرياً   16
جيورجى،  القديس  وسام  يوازى  الذى 
باإلضافة إلى ذلك فقد تم منح صمد بك 
وسام  المدفعية  جنرال  مهمندروف 

»السالح الماسى«.
وفى سنوات الحرب العالمية األولى 
شغل مناصب عالية فى الجيش الروسى 
جنرال سالح الفرسان الجنرال المعاون 

فيلق  قائد  الناختشوانى-  خان  حسين 
حرس الفرسان، وجنرال المدفعية صمد 
الجيش  فيلق  قائد  مهمندروف-  بك 
أغا  على  والجنرال  الثانى،  القوقازى 
شهلينسكى- قائد الجيش العاشر. وخالل 
الحرب تميز بصورة خاصة فوج  فترة 
اآلذريين،  من  المشكل  التترية  الخيالة 
خيالة  فرقة  تكوين  ضمن  كان  والذى 
القوقاز المحلية )»الكتيبة البرية«(. وقد 
شارك الفوج فى المعارك الجارية على 
والجبهة  الغربية  الجنوبية  الجبهة 
بروسيل«  »عملية  فيها  بما  الرومانية، 

المجيدة.
التى   1917-1918 عام  أحداث  إن 
تميزت بانهيار االمبراطورية الروسية، 
جيوبوليتيكية  تغيرات  إلى  أدت  قد 
لهذا  ونتيجة  كبيرة.  جغرافية(  )سياسية 
األمر صار اآلذريون موضعا للصراع 
القائم بين دول الحلف واالتحاد الثالثى. 
وفى ظل ظروف الغياب الفعلى للسلطة 
السياسية القادرة على التصرف، ازدادت 
ووقعت  الحرب،  بعد  ما  مشاكل  حدة 
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يكتمل   2008 لعام  يونيو   26 فى 
القوات  تأسيس  على  التسعون  العام 

المسلحة األذربيجانية. 
األذربيجانية  الجمهورية  إعالن  إن 
يمثل   1918 لعام  مايو  فى  الديمقراطية 
واحدة من أسطع صفحات تاريخ بالدنا. 
وعمل  العسكرى  البناء  فإن  وبالتالى، 
األذربيجانية  الجمهورية  جيش 
فى  حيوية  مكانة  يحتل  الديمقراطية 

التاريخ العسكرى ألذربيجان.
وعند الحديث حول التاريخ العسكرى 
ينبغى  الحديث،  العصر  فى  ألذربيجان 
قاموا  قد  اآلذريين  أن  إلى  اإلشارة 
بالخدمة العسكرية فى الجيش الروسى 
غولستان  معاهدة  توقيع  فترة  منذ 
لها  طبقا  والتى   ،1813 عام  السلمية 
تكوين  ضمن  الشمالية  أذربيجان  تقع 
ففى  وهكذا،  الروسية.  اإلمبراطورية 

عامى  اإليرانية خالل  الروسية  الحرب 
1829-1828 شارك أربعة أفواج خيالة 
من  إسالمى  مشاة  وفوج  إسالمية، 
إيريفان، تلك األفواج التى تَشكل معظمها 
عالية  سمعة  واكتسبت  اآلذريين،  من 
لشجاعتها وبسالتها فى ساحات المعارك. 
وفى عام 1830 تم تأسيس فوج الخيالة 
من  القوقاز  وراء  فيما  اإلسالمى 
اآلذريين. وفى حرب القِرم خالل أعوام 

تسعون عاما على تأسيس القوات 
المسلحة األذربيجانية

الــجــيــش

صبوحى أحمدوف
مرشح لنيل درجة العلوم التاريخية

»إن جيشنا البطل كان دائما ضمانة استقالل أذريبجان، وسوف يظل كذلك فى المستقبل«
حيدر عليف
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