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  پيشه وری.ج.س                             جشنينده   قورتارانالرين ني  مكتبي تبريز افسرليك

  
  نين بيريسي نين  مووفقيتلري  ميلي  اؤز پارالق  آذربايجان  گونو آزاد دموآرات دوشنبه  
  اوغلو افسرليك  نفر رشيد و قهرمان250   اودالر يوردونون  موقدس بوگون.  اولدو شاهيدي
 و   ايستيقالليتي  و ايران سيني مودافيعه نين  آزادليغي  و آذربايجان  ياشاييشي  ميلي  يئتيشيب سينه درجه

  . ائتديلر  اعالم اولماقالريني  حاضير و آماده  اوچون  ائتمك  حيفظ تماميتيني
  

 و   اوصولو، واحيد مقصد،هدف  بير تربيت ، دوزگون  اوالراق  دفعه ي بيريبج بو مكتب  
   آذربايجان اوچون  ائتمك  خيدمت ، ميلتيميزه  وطنيميزه  ائديب  تربيه  افسرلري  همين  اوزره ايدآل

  . وئرميشدير  تحويل سينه جاميعه
  

  حؤآومتيميزين يلي و م  اولونانالرين  دعوت  مراسيمده  احساساتلي  ولي  ساده دوننكي  
 نورو   شادليق گؤزلرينده نين  مربيلري  و بو مكتبين  رهبرلري نين سي  فيرقه ، دموآرات عوضولري
  بو معنالي.  اوخودو گوزاريشيني  اؤز ساده  ايله  موثير بير لحن  فرماندهي مكتبين.  پارالييردي

 قوالقالريميزدا   ده سيدير، هله بير نومونه ق پارال نين  حياتي  يئني نين  جاميعه ، بيزيم لر آي جومله
  .نير سسله

  
  شاگيردلري  مكتب  حربي  اوالن لريندن  طبقه  موختليف نين  خلقي  آذربايجان بو آز مودتده  
 آخشاما   و سحردن  آغيرليغينادؤزوب نين  پروقرامي  درس  ايله  بير ايراده ، مؤحكم  و آزاد روح آچيق

   وطن  هدفي بونالرين. چاليشيرديالر  اؤيرنمگه  قيسمتلريني  عملي وقرامين پر قدر يورولمادان
  .يولوندا فداآارليغا حاضير اولماقدير

  
  لريندن طبقه  موختليف نين سي  جاميعه  افسرلر آذربايجان  قورتاران  تحصيالتيني دوننكي  
  . اولونموشالردير اينتيخاب

  
 ائدنلر  تشبوثات  جوره  اؤترو مين  ائتمكدن  ماعاف تدن خيدم  اؤز ائوالديني  دؤورده آئچميش  
   ميلي  اوچون  ائتمك خيدمت  وطنه  اؤز اوغولالريني  ايله  بير ايمان  گولر اوز و مؤحكم ايندي

  . ايختيارينا قويورالر حؤآومت
  

  نين سي دانيشكده  افسري  تهران  ايله  بو مكتب  فرماندهي نين  مكتبي  افسرليك حربي  
  سينده افسرلر دانيشكده ، تهران  آي  آلدي  نتيجه  سونرا بئله  ائتديكدن  موقايسه تعليماتالريني
  مصرف  و بي  پوچ  فقط  ايلده  واوچ  ياريم  ايل ، ايكي سي  حيصه  بير چوخ نين  وقتي شاگيردلرين

 ائديلمير، بير   توجه  چوخ  ايسه  قيسمتلره  اولور وعملي  تلف سينده  نتيجه  اؤيرنمك  قيسمتلري نظري
   اينتيخاب  جاوانالردان  شاگيردلر عوموما تحصيلكرده مكتبينده  افسرليك  حربي ، بيزيم  آي صورتده

  . ائتميشلردير  صرف  اؤيرنمگه  قيسمتلري  عملي فقط اولموشالر و وقتلريني
  

   انجام لري وظيفه يندا اوالن اينتيظار  اونالرين  تازا افسرلريميز هر حئيثدن  بيزيم بونا گؤره  
   ديرلرش  آماده وئرمگه

  
  . قاباقالييرالر ، بيرـ بيرلريني  تلسيب  گئتمگه  يئرلرينه اونالر ماموريت  
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 و   گورولتولوآلقيش  خلقين وري  پيشه  آقاي  وزيري  باش نين  حؤآومتي  ميلي آذربايجان  
   ائدرك  بحث سينده لرباره  مانعه  مؤوجود اوالن  زامان  آچيليشي  مكتبين  آراسيندا، حربي احساساتي

  :  دئدي بئله
   بيرحرآت  و سورعتلي طعي ق  بير ميلت  قاالن  ثابيت  بير يئرده ، يوز ايللرله مومكوندور آي

  بو بير تاريخي.  ائتسين  جوبران  قالماسيني  و اؤز دالي  اولسون  ناييل  مووفقيتلره  بؤيوك سينده نتيجه
  .يئتيرميشدير  و مووفقيتلره  ترقي  اينديكي ، ميلتيميزي حرآتدير آي

  
  قودرتلر نيشان  بؤيوك  ائده ، اگر طوغيان  آيميدير آي  بير يانار داغ  ياتميش سي  قووه ميلتين  

  .جكدير وئره
  

  نين مكتبي  افسرليك  بو حربي  همين  ده  بيريسي نين  مووفقيتلري  بؤيوك  خلقيميزين بيزيم  
  .ائديلميشدير  تشكيل  موشكوالتا باخماياراق  مادي ، بؤيوك  دير آي تاسيسي

  
  . اولموشدور  مووفق مگه آيدا بيتير  ايكي  پروقراميني  اؤز دؤرد آيليق بو مكتب  

  
   ميلت بيزيم ولي.  بير ايشدير  چتين  چوخ  ائتمك  تهيه  بير نيماييش  عرضينده بو آز مودتين  

 باشا   مووفقيتله  وترقيني  حرآت  بو بؤيوك سينده  سايه سي  و سارسيلماز ايراده  ايماني اؤز مؤحكم
  .چاتديرميشدير

  
  آزادليق  اوالراق  ايمانا ماليك  و مؤحكم  هدفه  عالي افسرلريميز  تازا و جاوان بيزيم  

  .وورغونودورالر
  

  .وئريرلر ، فداآارليقدا موسابيقه  تلسيب  اوچون  ائتمك  خيدمت اونالر عزيز وطنلرينه  
  

وار   و روسومونو سئويب ، آداب ، ديل ، آزادليق ، خلقيميز اؤز وطن بو، گؤسترير آي  
قوشونوندا   افسرلريميز آذربايجان  جاوان بيزيم... حاضيردير  ائتمگه عه مودافي  اوندان سيله قووه

   فرماندهلري بوقوشونون.   تاپيشيرماياجاييق  حؤآومتينه بيز بو قوشونو تهران. جكلر  ائده خيدمت
  .آذربايجانليالر اوالجاقالر

  
  .ردي  ضاميني نين  ايستيقالليتي  و ايران  آزادليغي  آذربايجان بو قوشون  

  
 و  ايستيقالليتيني  قوشونوموز ايران  ميلي  اولدوقدا بيزيم  بير تجاووز و تعروض خاريجي  
  قوشونو ايراندا دموآراسي  حالدا آذربايجان عين.  حاضيردير  ائتمگه  مودافيعه  ارضيسيني تماميت

  و فاسيد رژيميندن   چوروموش ،تهرانين دير آي بو سببه. دير  بير قووه  اوالن  مودافعي اوصولونون
  . اولورالر  قوشونا داخيل  بيزيم  افسرلر آذربايجاناگليب  سئون  آزادليق بئزار اوالن

  
   وموربيلريندن  فرمانده نين  مكتبي ، افسرليك  صدري نين سي  فيرقه  دموآرات آذربايجان  

 قوشوندا  ، بيزيم دئيل ي آير  قوشونوموز ميلتدن بيزيم:   دئدي  بئله  سؤزونده  سون رك تشكور ائده
  .ائديلير  تعليم  اوزره  اوصول لر ساده  مساله افسرلريميز آراسيندا، سياسي

  



   بير هدفين موقدس  قارشيسيندا دوران نين  خلقي  يالنيز آذربايجان-  هدفي  تعليماتين سياسي  
  نين  و تماميتي تايستيقاللي  و ايرانين  آزادليغي سيدير و او دا آذربايجان  ائديلمه رؤوشن
  .سيدير مودافيعه

  
  . اولدوقجا سئوير  و فداآار افراديني  اؤز قهرمان خلقيميز قوشونو، يعني  

  
   مودافيعه اوندان سيله ، وار قووه  آنالييب  معناسيني  حقيقي  و آزادليغين خلقيميز دموآراسي  

  .جكدير ائده
  

  ... اوجا ياشاياجاقدير  باش  هميشه بوجور بير ميلت  
  
    ايل  جي-1325، خورداد   شنبه4   دؤوره ، ايكينجي205  ، نؤمره سي روزنامه»  آذربايجان«
  



  
 


